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بروميثيوس

تهدف مجلّة امللحدين العرب إىل نرش وتوثيق أفكار امللحدين العرب املتنوعة وبحريّ ٍة كاملة ،وهي مجلّ ٌة رقمي ٌة غري ربح ًّية ،مبني ٌة
أي توج ٍه سيايس .املعلومات واملواضيع املنشورة يف املجلّة متثل آراء كاتبيها فقط ،وهي مسؤل ّيتهم من
بجهو ٍد طوعي ٍة ال تتبع َّ
الناحية األدب ّية ومن ناحية حقوق النرش وحفظ امللك ّية الفكريّة.

كلمة تحرير املجلة

ٍ
سنوات من التنوير
أكملت مجلتنا عامها الخامس ،خمس
ٍ
سنوات نرى نتائجها عىل أرض الواقع ،فقد
والتغيري ،خمس
حدث الكثري :منذ خمس سنوات مل تكن كلمة (ملحد) أو
(إلحاد) شائع ًة كام هي اليوم ،كان املجتمع ينظر باستهجانٍ
تحسن الحال كث ًريا ،ورغم
ملن يقول أنه ملحد ،ولكن اآلن ّ
أنه مازال أمامنا الكثري ،إال أنه أصبح من غري املستغرب أن
يكون أحد معارفك أو أقاربك ملح ًدا ،وأصبح لدى الكثريين
ثقافة حرية الفكر واملعتقد.
كنت يف إحدى املكتبات منذ فرتة ،فلفت نظري وجود
قسم كاملٍ لكتب الرد عىل اإللحاد وأفكار امللحدين،
ٍ
ٌ
كتاب واحد
رفوف مرصوص ٌة بكتب فالن وعالن دون وجود ٍ
للملحدين!

فريق التحرير

املشارك يف هذا العدد

رئيس التحرير
Gaia Athiest

أعضاء هيئة التحرير وبناء املجلة
John Silver
Abdu Alsafrani
الغراب الحكيم Raghed Rustom
Johnny Adams Alia’a Damascéne
غيث جابري
ليث رواندي
Ali Alnajafi
إيهاب فؤاد
أسامة البني (الوراق) Yonan Martotte

لو كانوا أصحاب ثقافة الحوار لوضعوا كتب امللحدين
كامل ألعداد مجلتنا ،من ماذا يخافون؟
قسم ً
ولوضعوا ً
ينقلون يف كتبهم وجهات نظرهم عن امللحدين دون
سامع كالم ورأي امللحدين الحقيقي ،فإن كانوا واثقني مام
يقدمونه ،ليعرضوا كتب الطرفني وليكن الحكم للقراء،
كتب لن يستطيعوا لعب دور الوصاية
فمهام نرشوا من ٍ
كتاب عىل النت
عىل العقول بعد اآلن ،فالوصول ٌ
سهل ألي ٍ
بكبسة زر .وأعداد مجلتنا متوفر ٌة ومفتوح ٌة حتى يف الدول
التي تحاول حجب املجلة.
ٍ
سنوات من الجهد والسهر والعمل نحن
بعد خمس
فخورون مبا وصلنا إليه ،وهذا كله بفضل العمل الجامعي سيلفر الذي أسس دعائم هذا النجاح
عام وأنتم بخري
والرغبة الحقيقة من كل كادر املجلة يف التغيري والتنوير .ونحن مستمرون ،كل ٍ
تحي ٌة لكل من شاركنا هذا الجهد ممن عملوا معنا عىل ودمتم للعقل والتنوير من ًربا وعنوانًا.
ٍ
مكسب
ومتطوعات بدون أي
مر هذه السنوات متطوعني
ٍ
مادي .تحي ٌة لكل من أعطى من وقته وتعبه حتى تخرج
Gaia Athiest
مجلتنا كل مر ٍة يف أبهى حلة .تحي ٌة لقبطاننا الراحل جون
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القانون وحرية
الرأي والتعبري

د.عبد العزيز القناعي

شكَّلت والدة القانون الوضعي مرحلة انبثاقٍ أساسي ٍة
يف تطور املجتمعات اإلنسانية ،حيث ساعدت القوانني
البرشية عىل انتقال املجتمعات من حالة البدائية والتصارع
وفرض القوة املهي ِمنة إىل حالة الدولة والتعاقد االجتامعي
واالحرتام املتبادل.

دميقراط ًّيا وفكريًّا .ولكن يف مجتمعاتنا العربية ،وا َجهتنا
ٍ
إشكاليات حول تعريف القانون ودوره ،عىل اعتبار أن
عدة
مجتمعاتنا لديها قوانني إلهي ٌة جاهز ٌة تكفينا عن القوانني
رش قارصون عن إدراك الحكمة
الوضعية التي صنعها ب ٌ
اإللهية يف تسيري شؤون الناس.

فالقواعد القانونية هي الرشط األسايس إلرساء لَبِنات
تتأسس العالقات االجتامعية
املجتمع الحدايث ،حيث ّ
منطق قانو ٍّين يُضفي صبغة
والسياسية واالقتصادية عىل
ٍ
العقالنية عىل االجتامع اإلنساين الداخيل والخارجي.

فنحن إىل اليوم نعاين من أزمة تكييف ومالءمة القانون
الوضعي الغريب مع خصوصيات ٍ
أمناط ثقافي ٍة واجتامعي ٍة
ٍ
رشوط تاريخي ٍة
وديني ٍة مختلفة ،باإلضافة إىل تواجد
ٍ
عادات وتقاليد تحكُم أنظم ًة
وسوسيوثقافية مازالت ت ُن ِتج
سلطوي ًة ترفض التخيل عن مكتسباتها لصالح الدميقراطية
وتداول السلطة.

وقد بدأ التطور القانوين لدى اإلنسان مع أفكار الحداثة
التي ارتبطت يف نشأتها بتاريخ الدول الغربية وتطورها
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العلامنية كمخر ٍج للثورات العربية
فالقانون ،بشكلَيه الديني والوضعي ،يف مجتمعاتنا
العربية يعاين من إشكالي ٍة عميق ٍة ،ليس فقط يف التطبيق
أيضا يف اقتناع غالبية الشعوب باإلميان بجدواه
وإمنا ً
أو مبصداقيته.
سيايس
وهذا يرجع إىل عوامل متعدد ٍة منها ما هو
ٌّ
واجتامعي وثقا ٌّيف ومنها ما هو ديني.
ٌّ
ويف الواقع ،إن املشكلة الرئيسية يف ضعف مفهوم القانون
تعود إىل غياب القانون املدين والتقاعس املؤسسايت عن
تنفيذه يف معظم الدول العربية ،مام دفع املواطن التّباع
طرقٍ ملتوي ٍة فاسد ٍة للتهرب من مسؤولية تنفيذ القانون
عىل نفسه أو عىل غريه.
فعندما ال تحكمنا القوانني بل رجال الدين والتحالفات وتد ُّخل الحكام واملتنفذين ،وعندما نجد الكثري من الطرق
والح َيل لاللتفاف حولها ،وعندما نقف مع القانون ونصفّق له ملجرد أنه يحاسب من نكرهه أو من نختلف معه دين ًّيا
ومذهب ًّيا وسياس ًّيا ،وبنفس الوقت نرفض هذا القانون أو نعتربه معتديًّا ألنه يحاسبنا ،وعندما تصبح هذه الطرق ثقاف ًة
عام ًة مجتمعي ًة ،فإن كل إنسانٍ يترصف وفقًا ملا يرى فيه مصلحته الخاصة أو مصلحة جامعته وانتامئه الديني أو القبيل
أو املذهبي ...إلخ .ومن هنا تظهر األزمات يف بنية مجتمعاتنا العربية ومؤسساتها.
فالفرد ،سوا ًء انتمى إىل النخب السياسية أو إىل عامة الشعب ،يتجاهل واجباته تجاه احرتام القانون ساع ًيا لن ْيل حقوقه
التي يسعى إلدراكها بكل الوسائل السليمة أو الهمجية ،وإن أدى ذلك إىل رض ٍر مبمتلكات الغري ،العينية والفكرية.
وهذا ال يعني أننا ندعو لعدم السعي لنيل حقوق الفرد وإمنا نحاول التأكيد عىل وجوب السعي لنيلها يف ظل سيادة
القانون وأولوية احرتام التعايش املشرتك والحفاظ عىل األمن والسلم الوطني ،وأستثني هنا طب ًعا التمرد الحقيقي يف
قيام الشعوب ،أيًّا كانت ،يف الثورة ضد الظلم والطغاة واملستبدين لن ْيل الكرامة اإلنسانية والظفَر بالحريات والعدالة
والدميقراطية ،فهذه أعت ُربها حقوقًا مرشوع ًة وواج ًبا إنسان ًّيا لتعديل مسار التاريخ وكتابة ِسفر الخلود بدماء الشعوب.
ٍ
إخفاقات يف تطبيق القانون
لقد م ّرت عىل مجتمعاتنا العربية عقو ٌد طويلة ،ورمبا منذ بدايات نشوء الدول ،ش ِه َدت
وااللتزام به حرف ًّيا ،رغم الشعارات الرباقة املرفوعة ورغم إسالمية غالبية القوانني .فلدينا الحاكم أو األمري أو الوزير أو
نائب الشعب يتدخل بشكلٍ يؤدي إىل إعاقة القانون وتعطيله ،ويف مر ٍ
ات كثرية إىل متكني أحد الفاسدين أو السارقني
ٌ
عتب من أقربائه أو من جامعته
أو املجرمني من الهروب وعدم استكامل محاكامته ،فقط ألنه
مشرتك معه مبصلح ٍة أو يُ َ
و ِفئَته االجتامعية .ولكن يبقى املواطن البسيط والفقري و َمن ال ميلك واسط ًة أو ينتمي إىل فئ ٍة تدافع عنه ،يقبع بالسجون
ويعاين من التعسف يف تطبيق القانون حتى يُقال بأن موالنا الحاكم يبسط القانون وينفذه لصالح الشعب.
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العلامنية كمخر ٍج للثورات العربية
وأكرث قانونٍ تم استخدامه يف مجتمعاتنا العربية إلسكات صوت الحرية والعدالة هو قانون تجريم حرية الرأي والتعبري
ُعتب من املحرمات والتابوهات املقدسة
الذي يدعو رصاح ًة إىل معاقبة كل من يفكر أو يُبدي رأيًا حول قضايا ال زالت ت َ
وهي الجنس والدين والسياسة.
فال زالت األنظمة تعاقب بالحبس والنبذ كل َمن تس ّول له نفسه انتقاد أو مساءلة الحاكم والدين ،لتط ّبق عليه
رس كثري ٌة وتتشوه
قوانني تم تفصيلها
ً
خصيصا ،لتتد ّمر أُ ٌ
مجتمعاتٌ عديدة ،ونرتاجع أكرث فأكرث يف مجال احرتام
حقوق اإلنسان والحريات.
إ ّن س ْعينا يف الدفاع عن حرية اإلنسان وسيادة القانون
ورفع شعار القانون فوق الجميع دون استثناء،
اطي أو التصدي
ال يهدف فقط إىل بناء ٍ
نظام دميقر ٍّ
للتهرب من املسؤولية يف حال ارتكاب أي ُج ٍرم ألي
إنسانٍ مهام عال شأنه ،بل إىل رفض كل قانونٍ يدفع
إىل قمع اإلنسان وتجريم حرية الرأي والتعبري ،فهذه
القوانني ما هي إال ُس َّب ٌة يف جبني كل دول ٍة وعا ٌر يحمله
شعب يقبل مبثل هذه القوانني املسيئة لكرامته.
كل ٍ

ٕاﺪﺪاد وﺗﻘﺪﱘ

ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ
HAMED.TV
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https://www.facebook.com/groups/arbangroup/
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مسلم عاديًّا :ما هو الزنا؟ فعىل األرجح
لو سألت
ً
أنه سيقول لك :إن الزنا هو مامرسة الجنس بني
رجلٍ وامرأ ٍة خارج إطار الزواج ،ولو سألته :ما هو
الزواج؟ فقد يجيبك بأنه العالقة بني رجلٍ وامرأ ٍة تحت
رشعي.
إطا ٍر
ّ
ٌ
مقبول عند كثريين ،ولكنه من الناحية
هذا التعريف
تعريف متأث ٌر بثقافتنا املعارصة
اإلسالمية غري دقيق ،فهو
ٌ
ورؤيتنا الحالية لألمور ،أما يف الرشيعة اإلسالمية فالنظرة
مختلف ٌة متا ًما.
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مبدئ ًّيا ،لو تذكّرنا أن اإلسالم يعترب املرأة
مخلوق ًة للرجل ،ميكن له امتالكها ،فسنتذكر
أن العالقة الرشعية يف نظر اإلسالم تأخذ
أشكال عديد ًة من االمتالك ،منها ما ذكرناه
ً
من إباحة امتالك الرجل ألربعة نساء ،من ُه ّن
طفالت ،ومنها ما سنذكره من أشكا ٍل أخرى
متاح ًة للرجل للحصول عىل عد ٍد غري متنا ٍه
من النساء ،كنكاح املتعة وملك اليمني...
إلخ،
مام يخرج بالعالقة عن اإلطار الثنايئ
املحدود الذي نألفه اليوم عن الزواج ،بل
ويبدو متشاب ًها متا ًما مع مفهومنا الحايل
للزنا ،كام سرنى.
فلامذا يرفض اإلسالم ذلك الشكل للعالقة ويسميه زنًا ،بينام يقبل األشكال األخرى؟
يف تلك الحالة سنصل إىل التعريف اإلسالمي للزنا ،وهو :اعتداء رجلٍ ما عىل نساء رجلٍ آخر.
وكام يهتم أي مجتمعٍ بتنظيم شؤونه عن طريق تحديد املِلكيات ومنع التعدي من ٍ
طرف عىل آخر ،يهتم اإلسالم مبنع
الرسقة ،ومعها الزنا ،وذلك للحفاظ عىل استقرار املجتمع العريب الذي يبدو أنه كان يشهد رص ٍ
اعات متعدد ًة عىل املوارد
أيضا؛ ففي مجتمع ٍكهذا كان ميكن ملعرك ٍة كبري ٍة أن تقوم
املختلفة ،كالذهب واملاء واألرايض والحيوانات ...إلخ ،والنساء ً
بسبب رجلٍ زىن مع زوجة رجلٍ آخر ،فكان ال بد من تنظيم األمر بشكلٍ يؤ ّدي الستقرار األحوال.
وهكذا سرنى أن املسألة ال عالقة لها بالعفة أو الرشف أو الفضيلة األخالقية ،بقدر ما تتعلق بحامية ملكية الرجال.
أول تعامل اإلسالم مع الزنا الذي يح ّرمه ،ثم سننتقل ثان ًيا إىل إباحة اإلسالم ألنوا ٍع أخرى عديد ٍة
ويف هذا اإلطار ،سنناقش ً
من الزنا الحالل واملق ّنن.
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هدم أسطورة دين العفّة ()4
اإلسالم الزنا
الجرمية املستحيل إثباتها
من ناحية ،يبدو أن القرآن يج ّرم الزنا بشدة (اإلرساء ،)32 :ويأمر بجلد الزانية
الس ّنة فقد ورد فيها رجم الزناة إن كانوا
والزاين مائة جلدة (النور ،)2 :أما ُ
متزوجني.
ولكن عمل ًّيا ،يبدو أن القرآن يضع رشوطًا شبه مستحيل ٍة إلثبات واقعة الزنا،
فبعد آيتني فقط من األمر بجلد الزاين يف سورة النور ،إذا بخالق الكون يضع
رشطًا عجي ًبا ج ًّدا إلثبات حدوث الزنا ،هو شهادة أربعة رجا ٍل يقولون بأنهم
رأوا العملية الجنسية بأعينهم (النساء ،)15 :أما لو قل العدد عن أربع ٍة فيتم
كاذبني -ويتم منعهم
جلد الشهود اآلخرين  -باعتبارهم
من َ
َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ
الشهادة ُ َيف َأي اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ
ُ َّ َ ْ َ ْ ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ات ثم ُلم يأتوا بِأربعةِ شهداء
يش ٍء بعدها إىل األبد ﴿والِين يرمون المحصن ِ
َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َْ ً َ َ َ ْ َ ُ َُ ْ َ َ َ ً َ َ ً َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ
ون﴾ اﳊﻮار اﳌﺘﻤﺪن
فاج ِلوهم ثمانِني جلة ول تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئِك هم الفاسِق
ﻳﺴﺎرﻳﺔ ،ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ،دﳝﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
(النور.)4 :
»ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ
طلب
فهل هذا ٌ
ٌّ
منطقي من دينٍ ي ّدعي أنه يقف بكل رصام ٍة يف وجه االنحالل؟ دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻀﻤﻦ اﳊﺮﻳﺔ
وأي مجنونٍ هذا الذي سيامرس الزنا ويرتك املجال لنفسه ألن تتم رؤيته من
خالل أربعة رجال؟ واألهم من ذلك ،مل يخربنا الرشع كيف ميكن إثبات وقوع اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«
جرمية االغتصاب؟ هل يتوجب عىل املرأة التي تتعرض لالغتصاب أن تستحرض
أربعة رجا ٍل شاهدوا بأعينهم وقوع الجرمية؟!

فني شهودك األربعة ؟

http://www.ahewar.org
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ولو عدنا إىل كالم الفقهاء  -كام أورد ابن قدامة يف «املغني» الجزء التاسع - 7184 ،لوجدنا املزيد من الرشوط إلثبات
عدول ال مشكوكًا يف ذمتهم ،مسلمني ال غري ذلك ،أما الرشط األهم
الزنا ،كأن يكون الشهود ر ًجاال ال إناث ًا ،أحرا ًرا ال عبي ًداً ،
فهو أن يكونوا جمي ًعا قد شاهدوا العملية الجنسية بتفاصيلها ،وهو ما يش ِّبهه الفقهاء بـ «دخول املرود يف املكحلة»،
فالرشط كام أورده ابن قدامة هو
« ...أن ِ
يصفوا الزنا ،فيقولوا :رأينا َذكَره
يف فرجِها كاملر َو ِد يف املكحلة ،والرشاء يف
البرئ .وهذا قول معاوية بن أيب سفيان،
والزهري ،والشافعي ،وأيب ثور ،وابن
املنذر ،وأصحاب الرأي؛ ملا ُروي يف قصة
ماعز ،أنه ملّا أقر عند النبي صىل الله عليه
وسلم بالزنا ،فقال :أنكتها؟ فقال :نعم.
فقال :حتى غاب ذلك منك ،يف ذلك منها،
كام يغيب املرود يف املكحلة ،والرشاء يف
البرئ؟ .قال :نعم» ،والحديث موجو ٌد يف
سنن أيب داود ،4428 ،وغريه من املصادر.
ويبدو أن محم ًدا أخذ تلك الرشوط من اليهود ،أو مام اعتقد أنه مذكو ٌر يف التوراة ،حيث يكمل ابن قدامة« :وروى أبو
داود ،بإسناده عن جابرٍ ،قال“ :جاءت اليهود برجلٍ منهم وامرأ ٍة َزنَ َيا ،فقال النبي صىل الله عليه وسلم :ائتوين بأعلم
رجلني منكم .فأتوه بابني صوريا ،فنشدهام :كيف تجدان أمر هذين يف التوراة؟ قاال :نجده يف التوراة إذا شهد أربع ٌة
أنهم رأوا ذكَره يف فرجها ،مثل امليل يف املكحلةُ ،رجِام .قال :فام مينعكم أن ترجموهام؟ قاال :ذهب سلطاننا ،وكرهنا القتل.
فدعا رسول الله صىل الله عليه وسلم بالشهود ،فجاء أربع ٌة ،فشهدوا أنهم رأوا ذكره يف فرجها مثل امليل يف املكحلة ،فأمر
وأيضا الحديث موجو ٌد يف سنن أيب داود ،4452 ،وغريه.
النبي صىل الله عليه وسلم برجمهام”»ً ،
مثل!
يل ،يكاد يكون من املستحيل إثبات الزنا إسالم ًّيا ،إال إذا حدث يف وسط الطريق العام ً
وهكذا بشكلٍ عم ّ
وحتى يف تلك الحالة فمن الصعوبة مبكانٍ أن يرى الشهود تفاصيل األعضاء بالشكل الذي يصفه الحديث؛ وهكذا نجد
عصا غليظ ًة يف وجه الزنا ويحض عىل العفة والفضيلة ،هو يف الحقيقة يضع رشوطًا خيالي ًة
الدين الذي يتظاهر بأنه يرفع ً
وتعجيزي ًة تجعل من املستحيل إقامة ذلك الحد ،إال يف حالة حدوث الحمل أو االعرتاف التطوعي ألحد طريف الزنا ،كام
حدث يف الحاالت الشديدة الندرة ،كام يف قصة ماع ٍز والغامدية الواردة يف املصادر اإلسالمية.
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ولكن يا ترى ،ملاذا هذا الرشط اإلسالمي الصعب الذي مينع إثبات الزنا ،الذي ي ّدعي اإلسالم أنه يحاربه؟
وملاذا يقوم برتهيب الشاهد بحيث لو مل يكونوا أربع ًة فسيتم جلد الواحد أو االثنني أو الثالثة؟
احتامل آخر؟
ً
هل هذا لحامية أعراض النساء من القيل والقال ،أم أن هناك
من ناحية ،كان النبي راغبًا يف إعالن عقوب ٍة رادع ٍة ضد الزنا ،ولكن من ناحي ٍة أخرى فإن كرثة انتشار الزنا يف املدينة كانت
ستُن ِتج كارث ًة اجتامعي ًة لو حاول تطبيق الحدود عىل كل من ميارس الزنا خاص ًة املتزوجني ،مام اضطر محم ًدا إىل محاولة
الحد من إدانة الزناة ،عن طريق املبالغة يف تصعيب عملية إثبات الجرم ،وترهيب من يحاول إثباته.

االنحالل يف املجتمع العريب
حسب املصادر اإلسالمية ،فاملجتمع العريب قبل اإلسالم كان متحر ًرا جنس ًّيا إىل درجة الفوىض واالنحالل .فنقرأ يف تلك
مثل كـسنن أيب داود ،كتاب الطالق ،تحت باب «يف وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية» عن
املصادرً ،
أنواع النكاح التي كان ميارسها العرب ،فمنها الزواج العادي املألوف ،ومنها “نكاح االستبضاع” حيث يرسل الرجل امرأته
ٍ
لشخص آخر لتحمل منه! ومنها «نكاح الرهط» حيث يقوم
مجموع ٌة كبري ٌة من الرجال مبعارشة امرأ ٍة وحني تنجب
تختار هي والد الطفل! ونو ٌع آخر أشبه بالدعارة أو البغاء
الذي نعرفه اليوم .ويف مصادر أخرى ُذكِرت أنوا ٌع أخرى ،كـ
«نكاح البدل» (تبادل الزوجات) و «نكاح السبي» و «نكاح
املتعة» وغريها.
ولو نظرنا إىل ما وصل إلينا من سرية الصحابة وآبائهم لوجدنا
درج ًة كبري ًة من اإلباحية الجنسية ،نختار منها مثالني فقط:
األول يخص عمرو ابن العاص ،فقد ورد يف عدة مصادر ،مثل
«السرية الحلبية» و «العقد الفريد» و «مروج الذهب» ،أن
أ ّمه كانت بغ ًّيا شهريةً ،أي عاهرةً ،وأنها قبل أن تحمل به
كانت قد مارست الجنس مع خمسة رجال ،فتم إلحاقه
بالعاص بعد مفاوضات ،أما من جهة الشبه فاألرجح أنه
يف الحقيقة ابن أيب سفيان ،الذي كان أحد الخمسة .وقد
رس
يل وعثامن والحسن وعامر بن يا ٍ
ورد أن الصحابة كع ٍّ
يعيون ابن العاص بسلوك أمه.
وغريهم كانوا دامئًا ّ
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وقد ُحك َيت الحقًا مغامراتٌ جنسي ٌة شيق ٌة بني زوجة عمرو ابن العاص وعامرة ابن الوليد ،أخو خالد ابن الوليد ،وصلت
إىل محاولة عامرة قتل عمرو ،كام ورد يف «سري أعالم النبالء» للحافظ الذهبي و«السرية النبوية» البن كثري  2/90وغريهام.
أما املثال الثاين ،فهو عن والد النبي نفسه ،عبد الله،
هشام ،الجزء األول ،وكذلك
حيث جاء يف سرية ابن
ٍ
يف السرية الحلبية وغريهام أن عبد الله كان يسري
بجوار الكعبة ،فبادرته امرأ ٌة بأن عرضت عليه ثرو ًة
من اإلبل يف مقابل أن يواقعها جنس ًّيا ،لكنه اعتذر
ألن والده ،جد محمد ،كان معه ،وبعد فرت ٍة عاد إىل
املرأة لريى إن كان العرض مازال ساريًا ،لكنها ر ّدته.
أما محم ٌد نفسه ،فهناك من شكّك يف نَ َسبِه ووالدتِه،
فنجد يف مواضع عديد ٍة من السرية أنه هوجم من
تلك الناحية ،واهتم شاعره حسان ابن ٍ
ثابت بالرد
عىل تلك التهمة املتكررة بشتائم مقابل ٍة ملن يطلقها،
كام نجد محم ًدا نفسه ،مبناسب ٍة ودون مناسبة ،يؤكد
منتسب إىل بني
أنه مولو ٌد من زوا ٍج وليس ِزنًا ،وأنه
ٌ
هاشم ...إلخ .وتلك التأكيدات التي تتكرر بحرار ٍة
تثري الريبة ،وال ننىس ما ورد يف السرية بأنه قد ُولد
ٍ
سنوات من وفاة أبيه ،مام دفع أكرث
بعد أربعة
الفقهاء إىل اخرتاع بدع ٍة مفادها أن مدة حمل املرأة
ميكن أن متتد إىل أربعة سنوات ،حتى يحموا نبيهم
من أن يكون ولد زنا!
وإن تلك اإلباحية واألخالقيات املنحطة ،ال شك،
ِ
بعصا سحري ٍة بعد مجيئ اإلسالم ،وإمنا
مل
تختف ً
استم ّرت ،كام سرنى ،فمن بعض الروايات اإلسالمية
رشا يف مجتمع املدينة
يبدو لنا أن الزنا كان أم ًرا منت ً
حيث عاش محم ٌد وصحابته ،سوا ٌء بني الرجال
والنساء املتزوجني أو العازبني.
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املُالعنة واملزيد من االنحالل

لرنى كيف تعامل محم ٌد مع مشكلة تفيش الزنا يف مجتمعه:

ملا نزلت اآلية  4من سورة النور ،مطالِب ًة كل من يتهم امرأ ًة بالزنا أن يأيت بأربعة شهداء ،اعرتض بعض الصحابة عىل ذلك
الحكم غري املنطقي ،وكأن الزوج الذي يرى زوجته تزين يتوجب عليه أن يطالب الرجل باالنتظار ريثام يذهب هو ويجد
أربعة رجا ٍل يرجعون ليشهدوا معه!
رص محم ٌد عىل موقفه ،فنقرأ يف «صحيح مسلم»،1498 ،
يف البداية أ َّ
سائل «يا َ
رجل ،أأ ْم ِهلُه
رسول الل ِه ،إ ْن وجدتُ مع امرأيت ً
رجل يأتيه ً
أن ً
إبقو كام أنتم حتى آيت
حتى آيتَ بأربع ِة شهدا َء؟ قال“ :نعم”» .ونحتاج إىل سطو ٍر من عالمات
بأربعة شهود من القهوة
التعجب ليك نويف إجابة الرسول حقها!
الصحابة
ويف كتاب «أسباب النزول» للنيسابوري ،633 ،نقرأ اعرتاض أحد َّ
وال ِْينَ
عىل مسألة األربعة شهداء« :عن ابن ٍ
عباس قال :ملا نزلت﴿ :
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ
ْي َرمون المحصنا ِت ثم لم يأتوا بِأربعةِ شهداء﴾ إىل قوله تعاىل...﴿ :
ْ
الفاس ُِق ْون﴾ قال سع ٌد بن عبادة ،وهو سيّد األنصار :أهكذا أُنزِلت يا
رسول الله؟ فقال محمد“ :أال تسمعون يا معرش األنصار إىل ما يقول
حق ،وأنها
سيّدكم؟” .فقال سع ٌد“ :والله يا رسول الله ،إين ألعلم أنها ٌّ
تعجبت أن لو وجدتُ لكاع (املرأة الحمقاء:
من عند الله ،ولكن قد
ُ
رجل مل يكن يل أن أهيّجه وال أحركه حتى
يقصد زوجته) قد تفخذها ٌ
آيت بأربعة شهداء ،فوالله إين ال آيت بهم حتى يقيض حاجته”».
رجل يزين مع زوجته فذهب يبحث عن أربعة شهو ٍد ليقيم الحجة عليهام ،ألعطى
بحق ،أنه لو رأى ً
وهنا اعرتاض الرجلّ ،
ذلك الفرصة للرجل ليك يقيض حاجته وينرصف .ويف تفسري الطربي لآلية  6من سورة النور نقرأ نفس الرواية.
وهكذا نرى أحد الصحابة ،الذي ُوصف بأنه شديد الغرية ،يتعجب من تلك الرشيعة العبثية ،كام ينقل لنا الطربي اعرتاض
رجل وجد مع امرأته
رجل من األنصار ،فقال :لو أن ً
رجلٍ آخر« :عن عبد الله قال :إنَّا ليلة الجمعة يف املسجد ،إذ دخل ٌ
رجل فإن تكلّم جلدمتوه ،وإن قَتَل قتلتموه ،وإن َسك ََتَ ،سك ََت عىل غيظ».
ً
رجل آخر دخل عليهم يف أثناء الجدال ليخربهم أن هذا األمر حدث بالفعل
وتُكمل القصة من “أسباب النزول” لتخربنا أن ً
معه ،حيث رأى زوجته تزين « ...فام لبثوا إال يس ًريا حتى جاء ٌ
رجل ،فرأى
هالل بن أمية من أرضه عشي ًة فوجد عند أهله ً
جئت
بعينه ،وسمع بأذنه فلم يُهِجه حتى أصبح فغدا عىل رسول الله  -صىل الله عليه وسلم  -فقال :يا رسول الله ،إين ُ
فرأيت بعيني ،وسمعت بأذين ،فكره رسول الله  -صىل الله عليه وسلم  -ما جاء به،
رجل،
أهيل عش ًّيا ،فوجدتُ عندها ً
ُ
واشتد عليه.»...
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وهكذا وجد الرجل زوجته تزين ،األمر الذي أزعج محم ًدا بشدة؛ ويف موضعٍ آخر «البخاري»  ،4418نقرأ أن زوجة هال ٍل
عاطل من الناحية الجنسية يف خطابها إىل محمد ،حيث قالت عن هال ٍل إنه «شي ٌخ ضائ ٌع ،ما به حرك ٌة
مل ّ َحت إىل كونه ً
إىل يشء».
هالل باتهامها ومل ِ
وحني قام ٌ
يأت بالشهود توقَّع سع ٌد ابن عبادة أن محم ًدا سوف يقوم بجلد هال ٍل ومينعه من الشهادة،
هالل بن أمية ،ويُبطل
تطبيقًا لرشيعة الله ...« :فقال سع ٌد بن عبادة :اآلن يرضب رسول الله  -صىل الله عليه وسلم ً -
رجل ذا شأن ،وجلْده كان سيثري مشكل ًة كبريةً.
هالل ابن أمية كان ً
شهادته يف املسلمني» .لكن املشكلة أن ً
ولنتذكر مشه ًدا آخر من حديث اإلفك ،الذي سنأيت له ،حيث وجدنا أن محم ًدا حني اتُّهمت عائشة بالزنا من ِقبَل أربعة
ٍ
أشخاص قام بجلد ثالث ٍة فقط منهم ،وترك أول من اتهمها ،عبد الله ابن أُ ٍّيب ابن سلول ،ألنه كان صاحب نفو ٍذ يف املدينة،
فهكذا يتم تقديم السياسة عىل رشع الله دامئًا ،أو مبعنى أصح يتم تكريس رشع الله لخدمة السياسة املحمدية.
وهنا كان يجب عىل الوحي أن يتدخل ليجد مخر ًجا ملشكلة هال ٍل ابن أمية ،وهو ما حدث بالفعل.
فمن كتاب “أسباب النزول” نكمل« :فوالله إن رسول الله  -صىل الله عليه وسلم  -يريد أن يأمر برضبه إذ نزل عليه
َ
الوحي ،وكان إذا نزل عليه عرفوا ذلك يف تربد جلده ،فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي ،فنزلت ﴿ َو َّال َ
ِين يَ ْر ُمون
َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ ُ َ َ ُ َّ َ ُ
ْ
ُ
ُ
ِ
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إِل أنفسهم﴾ ،فقال“ :أبش يا هالل ،فقد جعل الله لك فر ًجا ومخر ًجا”»،
واملقصود هنا هي اآليات
املعروفة بآيات اللعان أو
املالعنة (النور )9 - 6 :حيث
ق ّرر القرآن أن من يتهم
زوجته بالزنا فال حاجة له ألن
يأيت بأربعة شهداء ،بل كل ما
يتوجب عليه أن يشهد هو
نفسه أربع مر ٍ
ات أنها زانية،
والخامسة أنه صادق ،وللمرأة
أن ت ُر ّد عن نفسها العقوبة إن
ٍ
شهادات
هي شَ ِه َدت خمس
مضادةً ،فلو شه ِِدتْ هي بذلك،
تقف األمور عند ذلك الحد
كل منهام إىل حاله.
ويذهب ٌّ
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ويبدو أن تلك الحالة من الخيانات الزوجية كانت تتكرر كث ًريا،
ونستشف هذا من اهتامم القرآن باألمر ،ومن افرتاض ٍ
سعد ابن
فعل برسع ٍة
عبادة لحدوثه بكل بساطة ،ونستشفه كذلك من حدوثه ً
هالل دخل عليهم وهم يتكلمون يف املوضوع.
شديد ٍة حيث أن ً
وكذلك نستشف كرثة تكرار الزنا ،سوا ٌء للمتزوجات أو غريهن ،من
خالل الروايات الواردة يف املصادر اإلسالمية.
رجل من األنصا ِر جاء
مثل يف «صحيح البخاري» « ،5309أن ً
فنقرأ ً
إىل رسو ِل الل ِه صىل الله عليه وسلم فقال :يا َ
رجل
أرأيت ً
رسول الل ِهَ ،
يفعل؟ فأنزل الل ُه يف شأنِه ما
رجل ،أيقتُلُه أم كيف ُ
و َج َد مع امرأتِه ً
النبي صىل الله عليه وسلم:
ذكر يف القرآنِ من أم ِر املتالعنني ،فقال ُّ
ِ
املسجد» ومثله يف «البخاري» 432 ،و 5002و 5003و 5308و7166
قد قىض الل ُه فيك ويف امرأتِك .قال :فتال َع َنا يف
مسلم»  1492و ،1495و«سنن أيب داود»  2245و 2253وغريها.
و ،7304و «صحيح ٍ
ٍ
مسلم» ،1493ويف «سنن أيب داود»
حديث ذكرناه سابقًا ،ورد يف «صحيح البخاري»  5312و ،5350ويف «صحيح
ويف
ٍ
رجل تزوج فتا ًة ثم عند الدخول بها اكتشف أنها حبىل ،فذهب مشتك ًيا إىل النبي الذي ط ّبق
 2131و 2257وغريها ،نجد ً
عليهام قاعدة «اللعان» ،ومل يتمكن من إثبات يشء.
أصبح قال:
َ
رجل امرأ ًة من األنصا ِر ِم ْن بَلْ ِع ْج َل َن
ونقرأ من «مسند أحمد»« 4/109 ،تز َّو َج ٌ
فدخل بها فباتَ عندها ّ
فلم َ
صل الل ُه علي ِه وسلَّ َم ف َدعا الجاري َة (أي الفتاة) ُ
صل الل ُه
رسول الل ِه َّ
ما وجدتُها َع ْذرا َء قال :فَ ُرف َع شأنُهام إىل رسو ِل الل ِه َّ
كنت عذرا َء قال :فأم َر بهام ُ
صل الل ُه علي ِه وسلَّ َم فتال َعنا وأعطاها املَه َر».
رسول الل ِه َّ
فسألها
فقالتَ :بل قد ُ
ْ
علي ِه وسلَّ َم َ
مسلم»  ،1695ويف
أما أشهر وقائع الزنا فهي قصة ماعز والغامدية ،الواردة يف «صحيح البخاري»  ،6824ويف «صحيح
ٍ
طفل من الزنا فقام محم ٌد برجمها حتى املوت ،وذلك رغم أنه
«سنن الرتمذي»  ،1428وغريها ،حيث أن األخرية أنجبت ً
حاول تج ُّنب األمر قبلها.
هذه بعض الروايات الواردة يف املصادر اإلسالمية ،والبد أن ما خفي عن شهادات الشهود واألزواج كان أعظم.
وال شك أن النتشار الخيانات والفحش بهذا الشكل أسبابًا متعددةً ،رمبا أولها غياب األخالق واالنضباط وسيادة نظرة
الرجل إىل املرأة عىل أنها مجرد «سلعة» يحاول اختطافها من صاحبها -الرجل اآلخر -بأي شكلٍ  ،األمر الذي يعد امتدا ًدا
لنفس النظرة العربية السابقة عىل اإلسالم.
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ولكن واحد ًة من أهم أسباب انتشار الخيانات الزوجية يف مجتمع املدينة تكمن يف كرثة غزوات النبي ورساياه هنا
وهناك ،حاش ًدا معه املئات أو اآلالف من الجنود الذين يقيمون بعي ًدا عن بيوتهم لشهو ٍر طويلة ،مام نتج عنه غياب
الرجال عن أزواجهن طوال تلك الفرتة ،وهي القضية املعروفة باسم «املغيبات» ،نسب ًة للمرأة التي غاب عنها زوجها
فصارت تبحث عن بدائل جنسية.

املغ ّيبات
ٍ
محمد مواجهة تلك املشكلة االجتامعية العويصة ،وهي غياب الجنود الرجال عن زوجاتهم لفرت ٍ
ات طويل ٍة يف
كان عىل
ٍ
موجات من الخيانات تتفىش يف املدينة بني زوجات
أثناء الغزوات والرسايا الكثرية التي كان يأمر بها ،مام قد يؤدي إىل
املجاهدين والرجال القاعدين ،كام رأينا وسرنى.
وأول ما فعله النبي كان التهديد والتحذير الشديد لكل
من يخطر بباله استغالل الوضع ،فقال ،كام ورد يف «صحيح
النسايئ» ُ « :3190حرم ُة نسا ِء املجاهدي َن عىل القاعدي َن كحرم ِة
قيل لَه يو َم القيام ِة :هذا
أ َّمهاتِهم ،وإذا خلَّفَه يف أَهلِ ِه فخانَه َ
شئت فام ظ ُّنكُم» ،ونفس
خانَك يف أَهلِك ف ُخ ْذ من حسناتِه ما َ
الحديث تقري ًبا يف «صحيح ابن حبان» ،4635 ،فمحم ٌد هنا
يش ّبه حرمة زوجة املجاهد عىل الرجال بحرمة األم ،ويُخيف
كل من يزين بها بخسارة ٍكبري ٍة يوم القيامة.
ٍ
حديث آخر ،ورد يف «الرتهيب والرتغيب» ،3/266
ويف
و «مجمع الزوائد»  ،6/261و «الزواجر» ،2/136 ،و «صحيح
الرتغيب»  ،2405يه َّدد الزاين مع املغيبة بأنه سيتم نهشه يوم
يجلس عىل
القيامة بأسنان أسو ٍد مفرتسة ،فيقولُ :
«مثل الذي ُ
يوم القيام ِة».
فر ِاش املغيَّبة ُ
مثل الذي نهشَ ه أسو ٌد من أساو ِد ِ
وتلك التهديدات العصبية واملبالغ فيها ال تدل إال عىل يش ٍء
واحد ،هو أن املشكلة كانت مستفحل ًة بشدة.
17
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ٍ
مبحمد إىل تهديد من يزين بزوجة املجاهد بالخلود يف الجحيم إال لو شفع له املجاهد نفسه« :من آذى
ويصل األمر
مجاه ًدا يف أهله فأمواه النار ال يُخرجه منها إال شفاعة املجاهد لله إن فعل ذلك» ،كام ورد يف كتاب «السري الكبري»
ملحمد حسن الشيباين ،ص .149
والجدير بالذكر أنه بعد رجم ماعز ،صاحب الغامدية السابق ذكرها ،وهي فيام يبدو إحدى املغيبات ،خرج محم ٌد
قائل« :أكلام نفرنا يف سبيل الله عز وجل خلف
ليخطب يف الناس ،كام ورد يف “جمع الجوامع” ،الجزء الرابع ص ً ،147
أحدهم نبي ًبا كنبيب التيس مينح إحداهن الكثبة؟ أما والله إن ميكني الله من ٍ
أحد منهم إال نكلتُه عنهن».
ٍ
مقاالت منشور ٍة عىل اإلنرتنت ملصطفى حقي بعنوان «مشكلة املغ ّيبات» ،نجده يعلق عىل الحديث قائال« :والنبيب:
ويف
الصياح والتيس :ذكر املاعز .والحديث يص ّور بعبار ٍ
ات بليغ ٍة أحوال القاعدين الذين يحومون حول املغيّبات ،وتشبيهه
لهم بالتيوس التي تصيح إغرا ًء إلناث املاعز تشبي ٌه مستقًى من البيئة .وهو (الحديث) يدل عىل أن املشكلة مل تكن
ٍ
محمد شدي ًدا وصل حد النكال والتنكيل»،
فردي ًة بل جامعي ًة ،بل إنها تحولت إىل ظاهر ٍة اجتامعية ،وإال ملا جاء وعيد
بشت
ثم يُضيف« :إمنا الذي ال مرية فيه أن تلك األحاديث ،رغم قساوة العقوبات التي حملتها ورصامة الوعيد الذي ّ
به ،مل متنع التيوس من القاعدين من الدخول عىل املغ ّيبات واالستمتاع بهن» انتهى.
أسلوب آخر لعالج مشكلة املغيبات ،وهو التغطية والسرت!
وبعد هذا لجأ محم ٌد إىل
ٍ
ليل دون إنذا ٍر مسبق .وورد ذلك يف «صحيح البخاري» « :5244إذا أَ َ
طال
فقام النبي بنهي األزواج عن مفاجأة أزواجهم ً
مسلم»715 ،
أح ُدكم ال َغ ْي َب َة فال يَطْ ُر ُق أهلَ َه ً
ليل» وبصيغٍ مختلف ٍة يف «صحيح البخاري»  5079و 5245و ،5246و«صحيح ٍ
وغريها.
أما التربير الذي ق ّدمه محم ٌد لهذا التم ُّهل ،كام ورد يف بعض صيغ األحاديث ،فهو أن الزوجة الغائب عنها زوجها ستحتاج
إىل بعض الوقت حتى تتمشط وتزيل شعر جسدها! إال أن السياق يوحي بأنه ببساط ٍة أراد منح العشاق فرص ًة للهرب،
تج ُّن ًبا لحدوث مواجهات بينهم وبني األزواج ،األمر الذي قد ينتج عنه مشاكل مجتمعي ٍة حادة ،خاصة يف ٍ
يل
وسط ِق َب ٍّ
ومتعصب كهذا.
ٍ
ويف «مسند أحمد» ،5654 ،نقرأ أن هناك شخصني َع َصيا محم ًدا يف هذا األمر ،فدخال عىل نسائهام «فكالهام رأى ما
كره»! ويف “مصنف عبد الرازق” ،كتاب الطالق ،باب الطروق ،نجد توضي ًحا أكرب للمسألة حيث نقرأ« :ل ََّم نَ َز َل َر ُس ُ
ول اللَّ ِه
َص َّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم بِالْ ُم َع َّر ِس ،أَ َم َر ُم َنا ِديًا فَ َنا َدى :ال تَطْ ُرقُوا ال ِّن َسا َء ،ق ََال :فَتَ َع َّج َل َر ُجالنِ فَ ِكال ُه َم َو َج َد َم َع ا ْم َرأَتِ ِه َر ُجال،
فَ ُذكِ َر َذلِ َك لِل َّنب ِِّي َص َّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،فَق ََال“ :قَ ْد نَ َه ْيتُ ُك ْم أَ ْن تَطْ ُرقُوا ال ِّن َسا َء”» .مام يعطينا فكر ًة عن مدى تفيش تلك
املامرسات ،ويؤكد لنا السبب الحقيقي للنهي النبوي.
18
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ويف إحدى الدروس املسجلة صوت ًّيا ،يتحدث مفتي مرص السابق
الشيخ األزهري عيل جمعة عن ذلك الحكم الرشعي ،فيقول بالحرف
« ...يقول النبي“ :من أىت منكم من السفر فال يطرقن أهله بليل”،
(ال بد أن تذهب إىل املسجد ،تتصل بالتليفون ،تقول أنا جاي كامن
نص ساعة ،احرتا ًما لنساء املسلمني .فواحد من الصحابة ركب دماغه
وماطاوعش النبي ،فطرق أهله بليل ،ألنه كان شاكك إنه فيه حاجة،
فوجد الرجل عندها .شوف الجزاء اإللهي بقى.
ف ّوت األمور ،ف ّوتها .التفويت من الدين» ،ويكمل « ...اإلتيكيت
اإلسالمي بيقولّك تتصل بالتليفون ،لكن الشك بقى يقولك طيب
افرض معاها واحد؟ افرض يا سيدي معاها واحد ،خليه مييش .اتصل
بالتليفون يا أخويا .اتصل بالتليفون)».
يعني أنت الزم توقع نفسك بالحرام ؟!  ..ما اتصلتش بيا ليه عشان أرصف الراجل ؟
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سي َوى عن عمر ابن الخطاب،
والحقًا ُ
أنه أمر بتقليل فرتة غياب الجيش،
تنصت عىل امرأ ٍة تنشد شع ًرا
بعد أن ّ
جنس ًّيا يتعلق بغياب زوجها عنها،
كام نقرأ يف «تخريج الحنائيات»
َّاب م َن
2/1274
«خرج عم ُر ب ُن الخط ِ
َ
َ
اللَّيلِ فس ِم َع امرأ ًة ُ
تطاول هذا
تقول:
خليل
الل َُّيل واس َو َّد جانبُ ُه  -وأ َّرقَني َّأل َ
أالع ُب ُه  -فواللَّ ِه لوال اللَّ ُه ِّأن أراق ُب ُه -
السي ِر جوان ُب ُهَ .
فسأل
ل ُح ِّر َك من هذا َّ
َّاب ابنتَ ُه حفص َة:
عم ُر ب ُن الخط ِ
كم أَكْ ُرث ما تص ُرب املرأ ُة عن زوجِها؟
فقالت :ستَّ َة أشه ٍر أو أربع َة أشهرٍ،
أحبس أح ًدا م ْن ُج ٍ
َ
يوش
فقال ُعم ُر :ال ُ
أَكْ َرث من ذلِ َك».
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أحكام اإلسالم :عف ٌة أم براغامتية؟
هكذا يتبني لنا أن محاوالت النبي لعالج مشكلة تفيش الفاحشة بني املسلمني مل تكن تتعلق يف املقام األول بالحفاظ عىل
نفعي – بحت ،فهو من ناحي ٍة
العفة أو الفضيلة األخالقية ،وإمنا بالحفاظ عىل أمن وسالمة املجتمع بشكلٍ براغام ّيت – ّ
ٍ
قام بترشيع الجلد والرجم ملحاربة الفوىض الجنسية ،الزنا ،بشكلٍ
متطرف وصل به إىل إعالن أن الطفل املولود من الزنا
سيدخل النار ،فقال «ال يدخل الجنة ولد زانية» («مسند أحمد»  )2/203مبا يتناىف مع املنطق والعدالة البديهية؛ ثم
من ناحي ٍة أخرى ،ومع مالحظته كرثة شيوع االنحالل يف مجتمعه واستحالة هزميته ،لجأ إىل محاولة تجنب املواجهة،
عن طريق تصعيب إثبات الزنا ،وتهديد الشهود لو أنهم كانوا أقل من أربعة ،ثم أنه أمر الرجال بتجنب الدخول عىل
زوجاتهم مفاجأةً.
وكل هذا يدل عىل أن النبي حاول امتصاص
املشكلة والتغطية عليها ،بدلً من حلها.
ففي قصة الغامدية ،رأينا محم ًدا يحاول
تجنب إقامة الحد عليها ،رغم اعرتافها ،وهو
ٍ
مناسبات عديد ٍة عن
الذي نهى بشد ٍة يف
التهاون مع حدود الله ،ثم أنه نصح من
يرى شخصني يزنيان أن يتجاهل األمر ويسرت
الزاين برداءه! فنقرأ يف «سنن أيب داود»،
حزم،11/146 ،
 ،4377و «املحىل» البن ٍ
رجل رأى آخر
النبي ٌ
وغريهام ،أنه حني جاء َّ
يزين قال له« :لو سرتته بثوبك كان خ ًريا
لك».

أنا راجل بخاف ربنا  ..فحعمل نفيس ما شفتش حاجة
أنتي بس قوليله يرخي شوية لو عاوز يستخبا كويس

ٍ
مامرسات جنسي ٍة يشاهدوها بأعينهم،
واضح للشهود بعدم اإلبالغ عن أي
وهي دعو ٌة مفتوح ٌة لعدم معاقبة الزناة ،وأم ٌر ٌ
بل عليهم أن يسرتوا الزناة بأثوابهم!
ٍ
محمد سيستمر هذا النهج اإلسالمي من محاولة امتصاص املشاكل وتجنب الفضائح بأي مثنٍ  ،ولو كان الثمن هو
وبعد
قبول الرذيلة والفحش.
20
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قصة املغرية بن شعبة
كمثا ٍل ٍ
وحيد عىل ذلك ،نقرأ يف املصادر اإلسالمية قص ًة عجيب ًة تتعلق ببعض أهم الصحابة ،ففي عهد خالفة عمر بن
بيعة الرضوان وممن قال َالقرآن
الخطاب تم اتهام املغرية ابن شعبة بالزنا ،واملغرية هو أحد الذين عاهدوا محم ًدا يف
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ
السك َ
الش َ
ج َرة ِ َف َعل َِم َما ف قُلُوبه ْم فأن ْ َزل َّ
ِينة َعليْه ْم َوأث َ
اب ُه ْم
عنهم﴿ :لقد ر ِض الل ع ِن المؤ ِمن ِني إِذ يبايِعونك تت
ِ
ِ
ِِ
َ
َ
فتْ ًحا ق ِر ًيبا﴾ (الفتح –  ،)18والذين قال محم ٌد لهم يومها «أَنْتُ ْم َخ ْ ُي أَ ْهلِ ْالَ ْر ِض» ،كام ورد يف «البخاري» ،2923
و«مسلم»  ،1856كام رصح بأن أهل الحديبية ال يدخلون النار («مسلم» .)2495
وهذا الصحايب «الجليل» ،الذي ولّ ه عمر بن الخطاب أم ًريا للبرصة ،قيل عنه إنه كان “نكّا ًحا للنساء” ،وقد تزوج يف حياته
«رجل مطالق» ،فكان يتزوج أرب ًعا م ًعا ويطلق أرب ًعا م ًعا ،كام ورد يف
أكرث من سبعني امرأةً ،وقال عن نفسه متفاخ ًرا إنه ٌ
«سري أعالم النبالء» للحافظ الذهبي.3/31 ،
ووردت قصة اتهام ذلك الصحايب بالزنا يف العديد من املصادر اإلسالمية ،مثل «فتح الباري» ،5/256 ،و «سري أعالم
النبالء» ،3/27 ،و «مصنف عبد الرازق» ،8/362 ،و «نصب الراية» ،3/345 ،وغريها ،ومفادها أن أربعة رجا ٍل ،أحدهم
صحا ٌّيب يُد َعى أبا بكرة ،شاهدوا املغرية مع امرأ ٍة متزوج ٍة اسمها الرقطاء أم جميلٍ  ،ميارسان الجنس ،فذهبوا إىل عمر ابن
الخطاب يبلغونه باألمر.
وبينام شهد ثالث ٌة منهم عليه بالزنا قائلني بوضو ٍح إنهم «رأوه يولجه ويخرجه» ،قال الرابع ،ويسمى زيا ًدا ،إنه مل يكن
متأك ًدا إن كان قد وضع عضوه بداخلها أم ال ،وإمنا قال«رأيت منظ ًرا قبي ًحا ،وما أدري أَ َخالَطَها أم ال» ،ويف رواي ٍة أنه شاهد
ٍ
مؤخر ٍ
واستي
فرأيت قد َمني مخضوبتني تخفقان،
رجل امرأ ٍة،
جالسا بني َ
ات مكشوف ًة
ُ
وحركات وأصوات مضاجع ٍة« :رأيته ً
ْ
وسمعت حفزانًا شدي ًدا» ،وحني سأله عمر عن اإلدخال نفسه “هل رأيت كامليل يف املكحلة؟” أجاب بالنفي،
مكشوفني،
ُ
ففرح عمر وصاح “الله أكرب” وأمر بجلد الشهود الثالثة واستتابهم من ذلك الذنب العظيم! ويف رواي ٍة أن الشاهد الرابع
لحاف ٍ
زيا ًدا قال “رأيتهام يف ٍ
فكب عمر ،ورضب القوم إال زيا ًدا).
واحد،
ُ
وسمعت ً
نفسا عال ًيا وال أدري ما وراءهّ ،
تلخيصا ممتازًا لتعامل اإلسالم مع الزنا عن طريق التسرت عليه :حا ِول قدر اإلمكان أن تتجنب إثبات تلك
وهذا يعطينا
ً
شخصا ذا حيثي ٍة ونفوذ ،بل وعا ِقب بالجلد كل من يقوم باإلبالغ عنها.
الفعلة عىل أحد ،خاص ًة لو كان ً
والحقًا سرنى الخليفة عمر ،املوصوف بالفاروق الغيور والذي ال يخىش يف الحق لومة الئم ،سرناه يتامدى يف التساهل
مع الزنا والفحش إىل أقىص حد.
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إباحة الزنا يف اإلسالم
حسب ٍ
عتب ذلك زنًا ،فقط
واحد من أهم فقهاء اإلسالم ،أيب حنيفة ،فيمكن للرجل مامرسة الجنس مع أي امرأ ٍة دون أن يُ َ
برشط أن يدفع لها بعض املال!
حزم ،11/250 ،و«املغني» البن قدامة ،10/187 ،و«حلية العلامء» ،8/15 ،أن أبا حنيفة كان يقول:
ومن «املحىل» البن ٍ
رجل استأجر غسال ًة أو خياط ًة أو خباز ًة أو غري ذلك من أصحاب الصناعات ،ثم وثب عليها فوطئها وحملَت منه،
«لو أ ّن ً
الرجل املرأ َة مالً  ،ولو كان املال من باب االستئجار
ُ
عتب زنًا طاملا منح
يسقط عنه الحد ،ويلحق به الولد» ،فاألمر ال يُ َ
عىل عمل!
فمن أين جاء أبو حنيفة بهذا الحكم؟
من عمر بن الخطاب ،الذي جاءته امرأ ٌة تحيك عن رجلٍ منحها حفنة مت ٍر ثم عارشها جنس ًّيا ،فقرر عمر اعتبار أن تلك
الحفنة هي مبثابة مهر ،مام يجعل ما حدث زوا ًجا صحي ًحا ال زنا .ونقرأ يف كتاب «املحىل باآلثار» البن حزم ،كتاب
رجل فحفن
غنم يل فلقيني ٌ
الحدود« ،196 ،أن امرأ ًة جاءت إىل عمر بن الخطاب فقالت :يا أمري املؤمنني
ُ
أقبلت أسوق ً
يل حفن ًة من مترٍ ،ثم حفن يل حفن ًة من متر ثم حفن يل حفن ًة من مترٍ ،ثم أصابني! فقال عمر :ما ِ
قلت؟ فأعادت ،فقال
عمر بن الخطاب ويشري بيده :مه ٌر مه ٌر مهر ،ثم تركها».
برشى سار ٌة إذن لكل ذك ٍر
مسلم ،حيث ميكنه ،طبقا
لتلك الرواية وذلك املذهب،
أن ميارس الجنس مع أي فتا ٍة
بعد أن يدفع لها بعض املال أو
ٍ
حفنات من الحبوب أو الثامر،
وحينها سيتم اعتبار األمر ليس
زنًا وإمنا زوا ًجا رشع ًّيا صحي ًحا
ٍ
وواحد
عىل سنة الله ورسوله
من كبار أمئة املذاهب ،وبعد
أن يقوم صاحبنا بذلك عليه
ّأل ينىس لعن الغرب الفاجر
املنحل الذي يبيح الزنا!
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حزم يف نفس املصدر ،تحت عنوان “مسألة املستأجرة للزنا” ،ذاك ًرا قيام الحنفية بإعادة تعريف الزنا طبقًا
ويكمل ابن ٍ
لتلك الرواية ،فيقول« :قد ذهب إىل هذا أبو حنيفة ومل ي َر الزنا إال ما كان مطارف ًة ،وأما ما كان فيه عطا ٌء أو استئجا ٌر
فليس زنًا وال حد فيه» ،واملعنى أن أبا حنيفة ع ّرف الزنا بأنه الجنس العابر (مطارفة) ودون مقابل ،أما لو كان هناك
مادي فال يعترب زنا .الله أكرب.
ٌ
مقابل ٌّ
بحق -إن الحنفية علّموا الناس « ...وجه الحيلة يف الزنا ،وذلك أن يستأجرها بتمرتني
ويعرتض ابن حزم عىل ذلك ً
قائل ٍّ -
وذمام من العذاب بالحد الذي افرتضه الله تعاىل» ،ولكن الحقيقة أن الحنفية مل
وكرسة خب ٍز ليزين بها ثم يزنيان يف أمنٍ
ٍ
يقولوا بأكرث مام فعله الخليفة وواح ٌد من أهم الصحابة :عمر بن الخطاب.
دعار ٌة حالل .هذا هو التعبري السليم ملا نجده بني ثنايا ترشيعات هذا الدين الذي يزعم أنه عد ٌّو لالنحالل.

ابن الزوجة الزانية ُينسب للزوج
أسلوب آخر لجأ إليه النبي لتغطية مشكلة تفيش الخيانات الزوجية والتي قد ينتج عنها حمل ،وهو قيامه بإجبار الزوج
ٌ
أيضا تجن ًبا للفضائح واملشاكل.
عىل نسبة الولد له ،مهام كان األمر ،وذلك ً
يقول محم ٌد يف «صحيح الجامع» 1720 ،و  ،7161و «مجمع الزوائد» ،5/16 ،وغريهام إن «الولد للفر ِاش ،وللعا ِهر
الحجر».
ويف موقع «إسالم ويب ،مركز الفتوى» ،برقم
 ،173713نقرأ رش ًحا للحديث ،وتربي ًرا له «وكون
الولد للفراش هذا هو األصل حفظًا لألنساب من
رجل غاب عن زوجته فولدت
الضياع ،فلو أن ً
الحق به مامل ين ِفه باللعان ،قال ابن قدامة:
فالولد ٌ
حتى لو أن امرأ ًة أتت ٍ
غائب عنها
بولد وزوجها ٌ
منذ عرشين سن ٍة لحقه ولدها».
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الحمل سنوات!
طريق ٌة أخرى لتغطية املشكلة هي الزعم بأن مدة الحمل قد تطول كث ًريا .فاملعروف أن الفقه اإلسالمي يعترب أن مدة
ٍ
لسنوات طويلة ،مام ينايف العلم والخربة البرشية بأن مدة الحمل ال ميكن أن تزيد كث ًريا عن تسعة
حمل املرأة قد تستمر
شهور ،بح ٍّد أقىص.
تفسري القرطبي لسورة َالرعد ،اآلية
وننقل بعض األسطر من
ُ
ُّ
ُ
َّ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
َٰ َ َ َ ُ
يض ٱأل ْر َح ُ
ام َو َما
﴿8
ٱلل َيعل ُم ما ت ِمل ك أنث وما تغِ
ََْ ُ
تزداد﴾ ،حيث يقول «واختلف العلامء يف أكرث الحمل ،عن
عائشة قالت“ :ال يكون الحمل أكرث من سنتني” ،وعن الليث
بن سعد “إن أكرثه ثالث سنني” ،وعن الشافعي “أربع سنني”،
و ُروي عن ٍ
مالك يف إحدى روايتيه ،واملشهور عنه“ ،خمس
سنني” ،و ُروي عنه “ال ح ّد له ،ولو زاد عىل العرشة أعوام”،
وعن ال ّزهري “ست وسبع” ،قال أبو عمر“ :ومن الصحابة
من يجعله إىل سبع” ،والكوفيون يقولون« :سنتان ال غري»،
ومحمد بن عبد الحكم يقول“ :سن ٌة ال أكرث”» ،ونفس املعنى
نجده يف تفسري ابن كثريٍ لآلية ،كام نجده يف مصادر إسالمي ٍة
كثري ٍة قدمي ٍة وحديثة.
الصورة ألمرأة حامل بخمسة توائم  ..وليس لحمل مدته أكرث من تسع أشهر

فقهي بأن فرتة الحمل قد تطول إىل سنتني
وهكذا لدينا قرا ٌر ٌّ
ٍ
سنوات أو أكرث! فيا ترى من أين جاءوا بتلك املدد املبالغ فيها ،إال نتيجة وقائع فعلي ٍة
أو أربع أو سبع أو حتى عرش
ٍ
محمد نفسه كام تخربنا املصادر اإلسالمية؟
حملت فيها نسا ٌء بينام أزواجهن غائبون ،أول ُه َّن أ ّم النبي
وكرثة تلك الحاالت يف املجتمع اإلسالمي جعلت الفقهاء يزعمون بأن الحمل قد يطول ،الزعم الذي قد ينقذ بيوت
املسلمني ويتسرت عىل الفضائح التي تحدث فيها.
ٍ
ٍ
لسنوات طويلة ،منها جارة اإلمام مالك ابن ٍ
أنس التي
حكايات حملَت فيها نسا ٌء
ويف نفس املصدر للقرطبي نقرأ عدة
يقال أنها حملت ثالث مرات ،يف كل مرة استمر الولد بداخل بطنها أربع سنوات ،حتى ُسميت املرأة “حاملة الفيل”،
إمام آخر هو الضحاك،
ومنها أن مالِكًا نفسه أمه حملت به سنتني يف بطنها ،وقيل اليشء نفسه عن ٍ
شخص ٍ
وحكوا عن ٍ
ثالث اسمه محم ٌد بن عجالن مكث يف بطن أمه ثالث سنني فخرج منها وله أسنان!
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رجل يقول أنه غاب
إىل غري ذلك من القصص الكثرية ،منها واقع ٌة أخرى حدثت يف زمن عمر بن الخطاب ،حيث جاءه ٌ
عن امرأته سنتني وعاد ليجدها حبىل ،وينتهي املشهد بأن يتم نسبة الولد للزوج واعتباره اب ًنا له!
ٌ
احتامل من اثنني :إما أن قوانني البيولوجيا كانت مختلف ًة يف زمن املسلمني األوائل ،وإما أن الفقهاء اخرتعوا
واآلن لدينا
تلك القصص بهدف التغطية الرشعية عىل الزوجات الزانيات الاليت كُ ّن يح ِمل َن يف غيبة أزواجهم ،فيتم نسبة االبن للزوج
ٍ
سنوات مضت .ولصاحب العقل أن يختار أي االحتاملني أرجح.
الذي رمبا مل ميارس الجنس مع زوجته إال منذ سبع
وطاملا تسا َهل اإلسالم يف الزنا والخيانات الزوجية واجتهد يف التسرت عليها ،فلم يكن مستغربًا أن يتساهل مع ما يسمى
بـ “مقدمات الزنا” وهي املامرسات بني الرجال والنساء التي ال تصل إىل الجنس الكامل ،كام سرنى.

التساهل مع مقدمات الزنا
َّ

َ

َ

ْ ْ

ْ

َّ

َّ

ْ ْ

َ َْ ُ َ َ َ
الث ِم َوال َف َواح َِش إِل الل َم َم إ ِ َّن َر َّب َك َواس ُِع ال َمغفِ َرة ِ﴾ (النجم.)32 :
يقول القرآن عن املؤمنني ﴿الِين يتنِبون كبائِر ِ
وأحد معاين “اللمم” هو مقدمات الزنا ،أي اللمسة والقبلة والضمة ...إلخ ،وكل يش ٍء أقل من الجنس الكامل ،وقيل كذلك
أن اللمم هو الزنا نفسه!
ونقرأ من تفسري القرطبي «فقال أبو هريرة وابن ٍ
عباس والشعبي“ :اللَّ َم ُم كل ما دون الزىن” ،وكذا قال ابن مسعو ٍد وأبو
ٍ
ٌ
ومرسوق“ :إن اللمم ما دون الوطء من القبلة
سعيد ال ُخدري وحذيفة
والغمزة والنظرة واملضاجعة”».
ثم نقرأ عن الزهري أنه قال« :اللمم أن يزين ثم يتوب فال يعود».

ويف تفسري ابن كثريٍ يَرِد القول بأن اللمم هي الذنوب عمو ًما أو الفواحش:
ٍ
مجاهد أنه قال يف هذه اآلية“ :إِالَّ ٱللَّ َم َم” قال :الذي يلم بالذنب،
«عن
َّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ َْ ُ َ َٰ َ
ثم يدعه» ،وعن ابن ٍ
ٱإلث ِم َوٱلف َوٰحِش
عباس﴿« :ٱلِين يتنِبون كبـئِر ِ
َّ َّ
إِال ٱلل َم َم﴾ قال :هو الرجل الذي يلم بالفاحشة ،ثم يتوب».
أما سبب نزول اآلية فهو قيام أحد الصحابة مبداعبة امرأة ،وذهابه إىل
ٍ
محمد ليخربه أنه يفعل كل يش ٍء مع النساء إال الجنس الكامل ،فنزلت
اآلية تؤكد أن الله غفو ٌر رحي ٌم يف مثل تلك األمور التافهة!
ويف القرطبي أن هذه اآلية «نزلت يف رجلٍ كان يُسمى نبهان التامر كان
له حانوتٌ يبيع فيه مت ًرا فجاءته امرأ ٌة تشرتي منه مت ًرا فقال لها :إن داخل
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الدكان ما هو خ ٌري من هذا ،فلام دخلت راودها فأبت وانرصفت فندم نبهان ،فأىت رسول الله صىل الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله ،ما من يش ٍء يصنعه الرجل إال وقد فعلته إال الجامع؛ فقال :لعل زوجها غازٍ ،فنزلت هذه اآلية» .ونفس
ٍ
محمد أن زوج املرأة كان يف غزوة ،مام يؤكد
القصة وارد ٌة يف كتاب “اإلصابة” البن حجر العسقالين  ،3/550ونالحظ توقُّع
ما ذكرناه سابقًا عن انتشار مثل تلك األمور بني زوجات املجاهدين الغائبني.
ومن تفسري ابن كثريٍ لآلية نقرأ نفس املعاين« :أن اللمم هو مقدمات الزنا ،أو هو الزنا نفسه .سألت أبا هريرة عن قول
الله“ :إِالَّ ٱللَّ َم َم” قال“ :القبلة والغمزة والنظرة واملبارشة ،فإذا مس الختا ُن الختانَ ،فقد وجب الغسل ،وهو الزنا؛ كان
أصحاب رسول الله صىل الله عليه وسلم يقولون :هو الرجل يصيب اللمة من الزنا واللمة من رشب الخمر ،فيجتنبها
ويتوب منها‘‘ .عن ابن ٍ
عباس“ :إِالَّ ٱللَّ َم َم” يلم بها يف الحني ،قلت :الزنا؟ قال :الزنا ،ثم يتوب».
ويف «صحيح مسلم»  ،2763نقرأ عن رجلٍ جاء للنبي يعرتف له أنه مارس بعض األمور الجنسية مع امرأ ٍة ما ،فيعرتضه
صل الل ُه عليه وسلَّ َم فقال :يا َ
رسول الل ِه،
النبي َّ
أصل« ،جاء ٌ
قائل له إنه مل يكن عليه املجيئ ً
عمر بن الخطاب ً
رجل إىل ِّ
أمسها .فأنا هذاِ .
شئت .فقال له عم ُر :لقد
عالجت امرأ ًة يف أقىص املدين ِة .وإين
إين
فاقض َّيف ما َ
ُ
ُ
أصبت منها ما دون أن َّ
سرتك الل ُه ،لو سرتتَ نفسك».

معالجة اإلسالم للمشاكل الجنسية
ٍ
محمد وتابعيه مع أحوال املجتمع اإلسالمي األول ،فرمبا ذلك التعامل
أما بعد ،فام يهمنا هنا ليس باألساس إدانة تعامل
كان اضطراريًّا حسب البيئة والثقافة والظروف ،وإمنا ما يهمنا هو تأكيد ثالثة أمور:
ٍ
ظروف خاص ٍة ج ًدا وبالتايل ال ميكن تعميمها
األول أن تلك التعاليم – اإلسالمية -كانت ُمصاغ ًة لحل مشاكل مجتمعٍ ذي
عىل مجتمعات األرض عمو ًما؛
والثاين  -األهم -أن تلك التعاليم ليست بالرصامة األخالقية التي يحسبها املسلمون اليوم ،فهي ال تتشدد يف العفة أو
الفضيلة ...إلخ ،وإمنا هي تعاليم مرن ٌة نفعي ٌة متيل مع املصلحة حسب رؤيتهم آنذاك ،سوا ٌء كانت مع العفة أو مع
التسيب واالنحالل والدياثة؛ مام يقودنا إىل النقطة الثالثة،
وهي أن كل ما ذكرناه كان الجزء املقبول نسب ًّيا من محاوالت اإلسالم لعالج مجتمعه ،لكن القادم من تلك املحاوالت
أسوأ.
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اإلسالم والزنا

Moussa Eightyzz

خاص مع مسألة الخيانات الزوجية النسائية ،خاص ًة من ِق َبل زوجات الصحابة
ما فات كان هدفه التعامل بشكلٍ ٍّ
املجاهدين يف املدينة ،لكن ماذا عن األطامع الذكورية ألولئك الجنود أنفسهم؟ من الواضح أن تركهم لبيوتهم احتاج إىل
ٍ
تعويضات جنسي ٍة سخية ،هذا إ ْن أراد النبي لهم أن يستمروا يف القتال معه ،وهنا سيتجىل الفحش والدعارة اإلسالمية
يف أوضح صورهام.
سؤال اعرتاض ًّيا :أليس الزواج يف اإلسالم أفضل من الزنا؟ واإلجابة من وجهني:
كنا قد طرحنا ً
الوجه األول أن اإلسالم ال يتشدد مع الزنا أب ًدا إىل درجة السامح به يف بعض األحيان ،وهو الجزء الذي رأيناه.
والوجه الثاين -ما سرناه -أن اإلسالم يحلل أنوا ًعا أخرى من الزنا والدعارة واالغتصاب ،بشكلٍ أكرث قب ًحا بكثريٍ من الزنا
املعروف بأنه عالقة ٍ
جنس بالرتايض بني رجلٍ وامرأة.
يتبع...
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نفسه من خالل عيوننا
إدراك الكون َ
لوحة زيتية بريشة رغد عقييل 28سم30.5xسم
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كعادتها قامت الفنانة التشكيلية ،وهي أحد أعضاء تحرير املجلة ،رغد عقييل ،برسم تحف ٍة فني ٍة احتفا ًء مبرور خمس
ٍ
سنوات عىل إنشاء مجلة امللحدين العرب ،والتي تم نرش أول أعدادها بتاريخ  .2012/12/12شاركتنا رغد ببعض جوانب
عملية إنتاج اللوحة:

بدأت فكرة لوحة عيد ميالد املجلة التي أسميتها «التأمل» منذ سنة ،وهذا قبل التفكري يف جعلها نواة فكرة ٍ
غالف
ٍ
رسومات رسيع ٍة لها ،ثم بدأت برسمها عىل الكانڤس (لوح الرسم) مستعمل ًة
للمجلة .وقتها ،أذكر كيف رسمت عدة
األلوان الزيتية لتلوينها واشتغلت عليها مدة ،وسميتها آنذاك «إدراك الكون نفسه من خالل عيوننا» مستوحا ًة من مقولة
نصها:
آللن واتس  Alan Wattsاملشهورة هذا ّ
«من خالل عيوننا ،يدرك الكون نفسه .من خالل آذاننا ،يستمع إىل إنسجامه .نحن من
يشهد تح ّول الكون واعيًا مبجده وروعته».
“Through our eyes, the universe is perceiving itself. Through our ears, the
universe is listening to its harmonies. We are the witnesses through which the
universe becomes conscious of its glory, of its magnificence.” -- Alan Watts.

ثم تركتها مد ًة طويل ًة بسبب عدم قدريت حل لغزها ،فكام هي عاديت ،أعمل عىل عدة
ٍ
لوحات يف نفس الوقت ،أحيانًا أتنقل بينهم منتظر ًة توارد األفكار ،واعد ًة نفيس الرجوع إليها
عند تف ّرغي .كانت هذه اللوحة هي من الرسومات التي نشأت بسبب لذة الفن وليس ألي ٍ
هدف آخر.
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وأذكر عندما حان وقت التفكري يف تصميم فكرة لوحة عيد ميالد مجلتنا الغالية ،مجلة امللحدين العرب ،مل تعجبني
أي من الرسومات الرسيعة املبدئية التي رسمتها لها ،فقد أردت أن تكون فكرتها أعظم وأكرب من املعهود! أكرب
ٌّ
من عاملنا الصغري! فكر ٌة تفهمها كل األجيال القادمة! فكر ٌة مل أرسمها من قبل! أذكر كيف كنت جالس ًة يف مرسمي
عيني عىل لوحة الكون يف أحد زاويا مرسمي الشعث ،وأذكر كيف لحظتها
ضائع ًة مبتاهات التأمالت والتفكري ،وقعت ّ
عرفت أن فكرة اللوحة املنشوده متت والدتها :فكرة ربط مفهموم الكون يف اللوحة األصلية بفكرة عيد ميالد املجلة.
أخذ إمتام اللوحة أكرث من شهرين ،مرت اللوحة خاللها بتغري ٍ
ات تكاد ال تعد وال تحىص ،اختفت فيها معظم معاملها إال
الفكرة األساسية ،وهذا ألين كنت أحاول تصميم لوح ٍة مدروس ٍة مسبقًا ألضيف إليها لوح ًة أخرى مبزج أفكارهام م ًعا،
ومل يكن ذلك باألمر السهل ،فالكثري من املحاوالت باءت بالفشل ملد ٍة طويلة ،حتى أين فكرتُ بإهامل فكرة الكون كل ًيا
والبدء بفكر ٍة جديدة .لكنني أخ ًريا استطعت مزجهم.
مهم إلظهار الطبقات الشفافه ،إذ فقط من خالله تستطيع العني رؤية عمق الطبقات
كان سبب استعامل األلوان الزيتيه ً
تناقض ال مف ّر منه .ويكمن سبب كرهي
وبنفس الوقت ظهور سحنته املخملية .عشقي للزيتي شدي ٌد مياثل كرهي له؛ ٌ
يف اضطراري النتظار جفاف كل طبق ٍة منه ،وكل طبق ٍة تأخذ يومني للجفاف وكون عدد الطبقات تصل للمئات ،فصربي
عاد ًة ينفد ويتحول عشقي كر ًها.
طويل فجذوره متتزج بعروقي.
شعوري هذا كام يف العادة ال يدوم ً

رشح تفاصل اللوحة

من خالل رغبتي يف مزج فكرة عيون الكون (عيون املرأة والرجل) بفكرة عيد املجلة،
تعمدت تصميم تاريخ عيد ميالد املجلة  /12-12-12/يف اللوحة ليكون يف محط وتحت
أنظار املرأة لتختلط بأنظار الرجل أمامها .وللعلم ،فإن هذا التاريخ كان اختياره هادفًا
ومقصو ًدا من قبل منشئي املجلة األصليني مثل فقيدنا الراحل «جون سيلفر» و «الغراب
الحكيم» ليك يكون عيد مولد مجلة امللحدين العرب .يف أكرب عنرصين يف اللوحة (الرجل
ممزوج باألحمر من
واملرأة) يتدفق ويلمع شعاع ضو ٍء من حدقات عيونهم ،لونه أبيض
ٌ
عني املرأة ليناسب لون حدقتها ،منها تتدفق نجو ٌم من أعامق عينيها ،وهي بدورها متثّل كواكب شموس الكون بأجمعها،
كونها كامرأ ٍة ت ُع ّد مصدر الحياة .ويف املقابل ،استعملت اللونني األبيض واألخرض لتلوين النجوم املتدفّقة من عيون الرجل
لتوحي ومتثّل كل ٍ
أرض خصب ٍة يف الكون كونه الحامي واملوفر الستمرار الحياة .كان سبب استعامل طريقتي هذه يف
توجيه نظرة مشاهد اللوحة مسلط ًة عىل تاريخ ميالد املجله ليكون محط االهتامم البرصي واملعنوي يف اللوحة.
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مشمول يف فكرة محط االهتامم ،ومن ثم أضفت حرف ( )Aوراءهم ليك ّونوا
ً
رسمت الرقم ( )5وراء أرقام التاريخ ليكون
كتل ًة ملتف ًة مع بعضها البعض ليسكنوا يف دائرة كوكب األرض الزرقاء.
ـ ليك أشكل تناسقًا بني عنارص اللوحة واألشكال ن ّوعت بضم الزوايا الحادة والدوائر عىل السواء لتحقيق التوازن النظري
املنشود ،رسمت حرف ( )Aيف نصف اللوحة ليحوي بدايات أحرف تلخيص
اسم املجلة لتكون شبه شعار (لوغو) ،وجعلته شفاف املظهر ليك تظهر نجوم
الكون من ورائه.
ـ راودتني فكرة الكواكب املتدرجة الحجم من األكرب إىل األصغر من الئحات
الوقوف الدائرية التي يحويها غالف شبكة ومنتدى امللحدين العرب عىل
صممت الكواكب يف أسفل اللوحة ،وبداخل الكواكب
الفيسبوك ،ومحاول ًة يف أن ال أحيد عن مزج فكريت الكون والعيد،
ُ
رسمت عالمات الوقوف .خدمتني فكرة الكواكب يف أمرين ،تكوين الفكرة من ناحية ،وتوازن اللوحة تصميم ًيا ،من
اخرى.رسمت عالمة الوقوف فوق شعار األديان بد ًءا بشعار الدين اإلسالمي وهذا ألنه األحدث ،ثم أضفت األقدم
ناحية
ُ
زمن ًيا :الدين املسيحي ثم اليهودي وهكذا.
ـ باقي أجزاء اللوحه مثل ،الثقب األسود والنجوم املنثورة والخطوط البيضاء امللتوية هنا وهناك كان إضافتها لتكمل قصة
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الكون وما أحاول رسده من خالل اللوحة.
ٍ
شفاف يأخذ طول اللوحة يظهر رسمته يف أواخر
نجم
ـ يف جهة اليمني رسمت جزء خيال ٍ
مراحل تلوين الرسمه ،وكانت الطريقة هي يف جعل كل الطبقات التي تحتها تجف أولً ومتا ًما
ثم لونت الهالل مستعمل ًة اللون األبيض مختل ٌط بزيت االلوان مخفف الكثافه ،شفاف املزيج
جف الهالل
وهذا ليك يظهر ماتحته من عنارص ويُبان وكأنك تنظر من خالل ضباب .بعد أن ّ
أضفت نجوم أخرى ليك تبدو بعض النجوم بعيدة األفق ومنها قريبة .كام يالحظ املشاهد أن
استخدام اللون الغامق كان قليل وأمكنته موزعه وهذا النها مدروس التصميم ليك ترتك مجال
إلظهار شفافية اللوحة باإلكثار من اللون الوسطي والكاشف والتقليل من الغامق لخدمة
موضوع اللوحة.
ـ أخ ًريا
تم رسم النجوم البعيدة والصغرية ج ًدا يف كل أنحاء اللوحة يف فرت ٍ
ات مختلف ٍة من مدة الشهرين
التي استغرقها إنهاء اللوحة ،وهذا بعد جفاف كل طبقه ،عن طريق تكنيك رش اللوحة،
مستعمل ًة ريش ًة ناعم ًة ُمشبع ًة باللون األبيض املخفف الكثافه ،برذا ٍذ يُنرث عشوائ ًيا يف أنحا ٍء
معين ٍة من اللوحة ،دون الحاجة للسيطرة الكلية عىل مكان وقوعه.
فنانة تشكيلية
رغد عقييل
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Mohammed Waleed

نشد الرحال يف رحل ٍة عىل ضفاف
وصول إىل
ً
نهر الزمن والقرون
املنابع األوىل املوغلة يف القدم يف
محاول ٍة منا مللء جرتنا من معني
ذاك الزالل القديم ،نسرب تراث بالد
الرافدين وأساطريها القدمية بكل ما
تحمله من صو ٍر وأقاصيص تروي
ٍ
حكايات عن الخوف والرغبة
لنا
والحلم واملعنى يف الرتاث اإلنساين
عندما كانت البرشية والحضارة
بل وحتى اللغة ال تزال يف
مهدها األول.

رحلة الرافدين

الحلقة الرابعة :مرياث آشور
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نطالع يف هذه الحلقة قصة ُح ٍّب مثري ٍة جمعت بني اإلله متوز واإللهة عشتار ،بحيث تعطينا تفاصيل هذه العالقة
اإللهية املميزة مدى ثراء وسعة خيال العراقيني القدامى الذين أبدعوا هذه امللحمة الرومانسية الجميلة ،وتعكس
دور اإللهة األنثى عشتار يف مجمع اآللهة الرافديني ،مدى احرتام أبناء الرافدين لدور األنثى يف الحياة،
أيضا عىل قصة زوجني من اآللهة ولكن يف العامل السفيل هذه املرة ،وهام نرجال وإريشكيجال ،حيث
ونتعرف ً
أيضا عن إله الشمس الذي ميثل إله
أبدع العراقيون القدامى أسطور ًة تتعلق بتفاصيل العالقة فيام بينهام ،وسنقرأ ً
العدالة ،وإله القمر نانا وتُعترب عبادته األساس الذي قامت عليه امليثولوجيا القمرية العاملية القدمية،
وأخ ًريا سنتعرف عىل اإلله القومي للحضارة اآلشورية آشور.
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استطاع اآلشوريون يف نفس عهد حمورايب يف بابل تأسيس دول ٍة كبرية ،وارتبط اسم هذه الدولة باسم مؤسسها
شميش أدد األول ،إال أن النفوذ السيايس للدولة بقي محدو ًدا خالل القرون الالحقة ،وصل اآلشوريون إىل
أوج قوتهم يف الفرتة الواقعة بني القرنني التاسع والسابع قبل امليالد يف ظل أشهر ملوكهم آشور نارصبال الثاين
وشلمنرص الثالث ورسجون الثاين وسنحاريب وآشور بانيبال،
ويوسعوا حدودهم إىل أقىص أطراف العامل القديم ،إذ أن أرسحدون
ومتكنوا أن يتحكموا يف السياسة الدولية ّ
استطاع أن يحكم مرص نفسها زم ًنا ما ،واتسمت معاملة اآلشوريني لجريانهم يف املناطق الجبلية الرشقية بالعنف
حال حيث كانوا يف نزا ٍع دائم.
والقسوة حتى درجة اإلبادة ،أما عالقتهم مع جريانهم البابليني فلم تكن أحسن ً
وقد أمر آشور بانيبال بجمع كل األعامل األدبية السومرية واألكادية ونسخها وترتيبها عىل شكل مكتبات
متكاملة ،ونحن ندين بالفضل يف كثري من معلوماتنا إىل مكتبة آشور بانيبال يف نينوى ،ويف عام  613قبل امليالد،
د ّمر التحالف البابيل امليدي العاصمة نينوى كات ًبا بذلك نهاية الدولة اآلشورية.
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نـا نـا

إله القمر
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يُس ّمى يف اللغة السومرية نانا ،ويف األكادية
سن ،وإله القمر هو ابن إنليل ونينليل،
ومحور أسطورة إنليل ونينليل يدور حول
والدة إله القمر ،وزوجته هي اإللهة نينجال
وأوالدهام هام إالها السامء الرئيسيني
إنانا-عشتار وأتو -شاماس إله الشمس.
ٍ
معبد يدعى
كان يُعبد إله القمر يف
إكشنوجال يف مدينة أور ويف ٍ
معبد آخر يف
ح ّران الواقعة يف شامل بالد الرافدين ،ويف
ح ّران كان يُعبد إله الضوء والنار نوسكو
عىل أنه ابن إله القمر ،وحافظت ح ّران
عىل عبادتها إلله القمر حتى العصور العربية
اإلسالمية ،وانترشت عبادته بشكلٍ واسعٍ يف بالد
بابل يف العرص البابيل القديم حيث أن معظم
األسامء الالهوتية كانت تتضمن اسمه ،إال أنه مل
ِّ
رئيسا.
يرتق إىل
ِ
مصاف والده ويصبح إل ًها ً
يُص َّور إله القمر عىل شكل هال ٍل بقرنني بارزين عىل
مشاهد األختام األسطوانية وعىل منحوتات أحجار
الحدود .إن شكل هالل القمر عىل صفحة السامء دعا
البابليني إىل تصوره عىل أنه سفينة السامء أو سفينة شحن
بضائع السامء ،وأن القمر ثو ٌر ميثل الهالل قرنيه ،كام عزا
البابليون ظاهرة منو القمر حتى يصبح بد ًرا ثم تضائله
هالل يف مدائحهم اإللهية إىل مثرة عملية الوالدة
ليعود ً
الذاتية.
وانعكست ظاهرة خسوف القمر عىل شكل أسطور ٍة
توضيحي ٍة تعلل أسباب الخسوف ،فاإلله آن يرسل اآللهة
الرشيرة السبعة سيبتو ملنازلة إله القمر ،وعندما يتغلبون
عليه ويرصعونه يعتم وجهه.
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ويشارك إله القمر يف بعض صفاته إله الشمس من حيث كونه إله القدر ويستفتى بحوادث مستقبلية ،ويُدعى يف
الصلوات والتعاويذ بإله العدالة إىل جانب إله الشمس ،وقد يلقب يف املدائح اإللهية ويف األناشيد والصلوات مبالك القدر،
إال أن هذه األلقاب ال تشري إىل وظيفته أو مرتبته الفعلية بني اآللهة بقدر ماهي نوع من املبالغات االنفعالية)1(.
ٌ
ٍ
جديد يف عبادتهم للقمر بل استمدوا أصولها وطقوسها من الحضارتني
من املالحظ أن اآلشوريني مل يساهموا بيش ٍء
البابلية والسومرية ،فبقيت آلهة القمر البابلية والسومرية تهيمن عىل مجمع آلهتهم القمرية.
وهكذا ميكننا القول :إن عبادة القمر يف الديانة العراقية القدمية بطقوسها وآلهتها قد متيزت باالستمرارية والتواصل،
وذلك مبحافظتها عىل جوهرها ،وتأثريها الواضح عىل الديانات التي جاءت بعدها .كام أنها انترشت بني األقوام التي
جاءت بعدها ،مام أكسبها بُع ًدا عامليا.
وهذا يدعو إىل القول :إن امليثولوجيا القمرية العراقية كانت حجر الزاوية الذي قامت عليه امليثولوجيا القمرية العاملية
القدمية)2(.

 -1املصدر قاموس اآللهة واألساطري تأليف ادزارد
 -2املصدر مازيل ،جان :تاريخ الحضارة الفينيقية والكنعانية ،ترجمة ربا الخش  ،ط  ،1الالذقية ،دار الحل و 1998 ،م.
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نرجال
Nergal
سومري ترسب إىل الديانة األكادية بنفس
إل ٌه
ّ
االسم ،وهو إل ٌه من آلهة العامل السفيل وزوج
اإللهة إريشكيجال .ويف الروايات السومرية
يذكر كإل ٍه للطب والعامل السفيل إىل جانب
نينازو ،وابن اإلله إنليل واإللهة نينليل ويف
الرواية األكادية ابن اإللهة بلت إييل.
ومن زوجاته إريشكيجال واإللهة األكادية
الصو.
وتشري األسطورة األكادية إىل وظيفته كإل ٍه يف
العامل السفيل إال أنها ليست وظيفته الوحيدة،
ُنسب
فهو يجسد وظائف إل ٍه
علوي ً
ٍّ
أيضا ،وت َ
إليه قسوة حرارة الشمس املحرقة التي مل
تكن يو ًما من اختصاص إله الشمس الرؤوف،
أيضا حرائق املحاصيل
وهو الذي يسبب ً
الزراعية والح ّمى واألوبئة التي تصيب البرش
والحيوانات .يظهر نرجال يف مشهد أحد
األختام األسطواين من العرص البابيل القديم
منجل وصولجانًا لهام رأس ٍ
أسد يطأ
ً
حامل
ً
بقدميه جثة أحد األعداء فوق الجبل.
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تدور أحداث أسطورة “ نرجال وإريشكيجال “ والتي عرث عىل نس ٍخ منها يف نصوص تل العامرنة ٍ
ونص من العرص
اآلشوري الحديث حول سبب وجود نرجال يف العامل األسفل وكيف صار ملكًا هناك وزو ًجا إلريشكيجال ،فعندما كانت
طعام ،أرسلت سفريها جاجا إىل أختهم إريشكيجال يف العامل السفيل ،فأرسلت األخرية سفريها
اآللهة تتهيأ إلقامة وليمة ٍ
استقبال الئقًا مام يسبب اإلهانة لها ،فتأمر
ً
منتار ليحرض لها حصتها من الوليمة ،ويبدو أن نرجال ال يستقبل السفري
منتار بالبحث عن نرجال ،وتخصص مكافأ ًة ملن يعرث عليه ،ولكن ال أحد ييش مبخبئه ،ويظهر الحقًا من سياق النص
أن إريشكيجال تشتهي نرجال زو ًجا لها ،فقد سئمت من معارشة زوجها إرا ،وعندما تفشل املساعي يف إحضار نرجال،
تهدد ببعث املوىت إىل األرض ،عندها يخرج نرجال من مخبئه وينزل إىل العامل السفيل مزو ًدا بنصائح اإلله الحكيم إنيك
ويتغلب عليها ،ثم يتزوجها ويصبح إل ًها من آلهة العامل السفيل.
لديه بواب ٌة تاريخي ٌة باسم بوابة نرجال يف مدينة نينوى العاصمة اآلشورية.
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إيرشيجيكال
يعني هذا االسم يف اللغة السومرية
سيدة األرض الكبرية ،ومن ألقابها
إلهة العامل السفيل ،وتعدد الروايات
السومرية أزوا ًجا عديد ًة لها منهم
نرجال وجوجال آنا .أما النصوص
األكادية فال تذكر سوى زو ٍج و ٍ
احد
هو نرجال ،وابنها هو اإلله نينازو
سفري ووزير اإلله منتار إله القدر.
ويف األسطورة األكادية نرجال
وإريشكيجال تختار إلهة العامل
بعل لها بعد أن
السفيل نرجال ً
ينجو من مخاطرة نزوله إىل عامل
األموات.
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تتوىل إريشكيجال حكم العامل السفيل يف مقدمة الرواية السومرية ألسطورة جلجامش ،وهي أخت ومنافسة إنانا-عشتار يف
العامل السفيل ،إذ تحاول إنانا-عشتار انتزاع سلطة عامل األموات من أختها ،وتتل ّخص يف أن الربّة إنانا سئمت بقاءها يف عامل السامء
فتمنت أن تهبط إىل العامل السفيل ،فأخذت زينتها وهبطت درجات العامل السفيل السبع ،بعد أن كان الح ّراس ينزعون عنها جز ًءا
كل درج ٍة فوصلت الدرجة السابعة وقد تع ّرت متا ًما ،عندها أمرت إريشكيجال ربّة العامل السفيل أن متوت إنانا،
من زينتها عند ّ
وتس ّمر إىل عمو ٍد خشبي ،ويشفع لها أرباب العامل العلوي عند إريشكيجال التي تقبل عىل رشط أن تق ّدم فداء ،ويكون فداؤها
تنقض عليه العفاريت ،كام يف األسطورة ،وتسحبه إىل العامل السفيل ،ليمكث فيه ستة أشهر ،ث ّم يعود بعدها
زوجها متوز ،الذي ّ
إىل العامل العلوي ،وهكذا دواليك.
فست فيها
ومتثّل هذه الرحلة الخيالية إىل العامل اآلخر والعودة منه ،ث ّم العودة إليه ثاني ًة دورة الفصول األربعة يف بيئ ٍة زراعي ٍة ّ
األسطورة الربيع بانبعاث متوز والخريف مبوته.
وتأيت أسطورة عشتار صياغ ًة أسطوري ًة أخرى لهبوط إنانا إىل العامل السفيل ،وهي نفسها عشتار ،لتمثّل القوة اإلخصابية الفاعلة
يف اإلنسان والنبات وعندما احتجزتها إريشكيجال توقّفت كل مظاهر الحياة ،كام تقول األسطورة ،فيتد ّخل كبري اآللهة سن
بسبب اضطراب مظاهر الحياة ،وال يقدر عىل تخليص عشتار من ربّة العامل السفيل إالّ عندما يخلق خص ًّيا رائع الجامل يغري
ٍ
الخيص قربة ماء الحياة بحجة
عندئذ يطلب
طلب يريد،
أي ٍ
قسم ً
إريشكيجال ويستميل قلبها ،حتّى تقسم له ً
عظيم أن تلبي ّ
ّ
الرشب ،فتدرك إريشكيجال حيلته التي وقعت يف رشاكها فتسلّط عليه لعناتها ،وكان عليها كذلك أن تفي بالقسم ،فتأمر وزيرها
منتار أن ي ّزين قرص العدالة ومسكن اآللهة وينضح عشتار مباء الحياة لتخرج عشتار ومعها زوجها متوز.
وهنا تنتهي األسطورة بتامي ٍز ٍ
فريد عن األسطورة السابقة وإن بدا التفسري لظاهرة الخصب والنامء يف البيئة الزراعية واح ًدا ،غري
أ ّن الرحلة الخيال ّية األوىل متثّل رحلة التج ّدد والق ّوة التي تصنعها الربّة إنانا من تلقاء نفسها ،يف حني متثّل عشتار يف رحلتها الخيال ّية
الحركة الجدل ّية لدورة اإلخصاب والجدب ،وقد بدت الرحلتان الخياليتان منوذ ًجا منط ًّيا ،يتطلع إليه اإلنسان أب ًدا ملا يستطيع إليه
الحامي أن يفعل من أجله ،وصور ًة للخالص من ربقة املوت مبعونة الفادي الذي يقبل فيام بعد أن يذوق املوت ليهب من يؤمن
به الحياة)2()1( .

 -1املصدر قاموس اآللهة واألساطري تأليف ادزارد
 -2سواح ،فراس ،مغامرة العقل األوىل ،دمشق ،ط :عارشة ،1993 ،ص.330-334 :
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إله الشمس
أوتو  -شاماش
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ٌ
معروف
يُس ّمى يف اللغة السومرية أوتو ويعني رمزه يف الكتابة السومرية ميضء ،ويف اللغة األكادية يسمى شاماش وهو
بهذا االسم يف كل اللغات السامية ،وهو ابن إله القمر نانا السومري وسن األكادي ،وأخو إنانا – عشتار وقرينته شنريدا
السومرية وآيا األكادية.
وبصفته إله الشمس الذي تنفذ أشعته إىل كل مكان ،ويطلع عىل كل يش ٍء فقد نُ ِّصب إل ًها للعدالة وإحقاق الحق،
وبصفته بَ ِص ًريا يرى كل يش ٍء لذلك اتخذه األكاديون حام ًيا لطقوس الكهانة وعلم الغيب ،واستبعدوا تأثريه عىل أشعة
الشمس الكاوية يف فصل الصيف وجعلوها من اختصاص اإلله نرجال أو إله النار جبيل.
تجوال نها ًرا
ً
ويُعزى ظهوره يف قبة السامء خالل النهار واختفاؤه يف الليل يف املصادر السومرية إىل أنه يقطع السامء
ليل ليظهر ثاني ًة من خلف الجبال صباح اليوم التايل ،أما التصور األكادي ،فقد جعل جبل ماشوم
ويركن إىل حضن البحر ً
األسطوري نقطة انطالقه ومآبه.
حامل
نرى إله الشمس ُمص َّو ًرا عىل طبعات األختام األسطوانية من العرص األكادي القديم ،صاع ًدا من خلف الجبال ً
أشعة الشمس عىل ظهره ،واض ًعا رجله اليمنى فوق جبلٍ يفتح له إلهان واقفان أمامه أبواب السامء وهو يحمل بيده
آل ًة اصطلح عىل تسميتها منشار.
ويف الليل عندما يختفي من قبة السامء يقوم برحلته إىل العامل السفيل ليزود األموات بالضوء والطعام والرشاب
ومهم يف الديانة واألساطري األكادية
ويوصف باملدائح اإللهية شمس األرواح امليتة ،وإذا كان شاماش قد لعب دو ًرا بارزًا ًّ
إال أن دوره كان متواض ًعا لدى السومريني الذين كانوا يفضلون عليه إله القمر ،ولذا يأيت ترتيبه يف قوائم أسامء اآللهة
عظيم لدى ملوك أوروك األوائل ،كام أنه كان اإلله الحامي واملؤازر الناصح لجلجامش
السومرية بعده .إال أن دوره كان
ً
ومبساعدته يقوم جلجامش بحملته ضد هوواوا ،وكذلك قدم املساعدة لتموز ضد العفاريت التي كانت تتعقبه يف العامل
السفيل ،ويتدخل شاماش لصالح قضية النرس العادلة الذي خدعته الحية يف أسطورة إتانا األكادية وبنفس الوقت يجعل
من النرس مساع ًدا إلتانا الذي تب ّنى قضيته.
ونسب إليه حمورايب اإللهام الذي قاده ليجمع القوانني املعروفة عنه ،حيث يظهر حمورايب يف املسلّة وهو يتلقى أفكار
القوانني والعدل من شمش .وبقرون قبل حمورايب قال امللك أور نامو من ساللة أور الثالثة (حوايل  2000ق .م) أنه
أصدر القرارات وفقًا لقانون إله الشمس العادل.
كانت أهم أماكن عبادة إله الشمس يف زيبار الواقعة يف شامل بالد الرافدين والرسا يف جنوبها ،أما يف آشور فقد كان
ٌ
مشرتك له وإلله القمر.
هناك معب ٌد
45
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إنانا إله ٌة سومري ٌة وتدعى يف اللغة األكادية بعشتار ،وهي
من أبرز وأصعب شخصيات اآللهة يف مجمع اآللهة السومري
ٍ
وصفات كثري ًة متباينة.
واألكادي حيث تأخذ أشكالً
وأصل االسم يف اللغة السومرية نني-أنا ويعني سيدة السامء،
وتدعى بصفتها إلهة الزهرة ،وأصل االسم األكادي عشتار مطو ٌر
عن اسم اإللهة السورية عطار وعشتارت ،وتظهر بأسامء مدنٍ
أو معابد عديد ٍة مثل إنانا زبالم وزبالم مدين ٌة قرب أوروك،
وعشتار أكد وعشتار كيش وعشتار نينوى وآشوريتو هي التي
من آشور.
يُكتب اسمها بالخط املسامري وبنفس الشعار الذي يرمز إليها ،وهو
عبار ٌة عن حلقة قصب ،وهذا الشعار مدو ٌن عىل أقدم األلواح الكتابية من
عرص الطبقة الحضارية الرابعة يف أوروك منذ بداية األلف الثالث قبل امليالد،
ويأيت ترتيبها الثالث يف قوائم أسامء اآللهة املكتشفة يف فارا ،بعد آن وإنليل ثم
تأيت أسامء اآللهة إنيك وإله القمر وإله الشمس.
لدينا روايتان مختلفتان عن نسبها ،وأصل الرواية األوىل من أوروك وتقول أن
إنانا هي ابنة إله السامء آن ،والرواية الثانية مأخوذ ٌة عن حكايتها مع متوز
وهي شائع ٌة ج ًدا وتزعم أن إله القمر نانا هو أبوها وابنه شاماش أخوها،
ورواي ٌة آشوري ٌة أخرى تجعلها ابنة اإلله آشور بعد أن يأخذ هذا األخري مرتبة
أخت لها.
إنليل يف سلم األلوهية ،وتعترب آلهة العامل السفيل إريشكيجال ٌ
إن السبب يف تصور اإللهة إنانا -عشتار كإله ٍة للحب والجنس يعود إىل أنها مل
ترتبط بعقد زوا ٍج من ٍ
أحد من اآللهة الذكور ،ورغم ذلك توجد رواياتٌ محلي ٌة
تتحدث عن زواجها بآله ٍة محلي ٍة مثل إله الحرب زبابا من كيش واإلله آشور ،إال
أن زواجها هذا ليس له قيم ٌة فكري ٌة عىل الصعيد الديني أو الكوين مثل زواجها
باإلله آن عندما ترقّى إىل مرتبته وتأخذ مكان زوجته أنتوم .ولكن اليشء املثري
وامللفت للنظر هو اقرتانها بتموز وفشل هذا الزواج يعني تحررها من قيود
أي رابط ٍة زوجية،
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ونجد صدى زواجها من متوز وفشله قد تخطى كل الحدود املحلية ليصبح كون ًيا تتناوله آداب الشعوب يف املنطقة.
وطبيعي أن تبقى بال أوال ٍد يف املفهوم الالهويت لكونها إله ًة بال زوج .واالستثناء الوحيد الذي نعرفه ،أن شارا هو ابن
إنانا املدلل كام يصفه أحد النصوص ،أما وصف عشتار بالخالقة وباألم وبالقابلة يف النصوص املدونة بعد العرص البابيل
القديم فيشري إىل اكتسابها بعض صفات األمومة خالل التطور الذي شهدته خالل األلف الثاين قبل امليالد.
كان مركز عبادة إنانا الرئيس يف كل العصور هو معبد بيت السامء لإلله آن يف مدينة أوروك ،فإليها كان مآبها بعد
تحررها من العامل السفيل ،وإليها حملت ألواح القدر من مدينة إريدو ،باإلضافة إىل معبدها يف مدينة أوروك كان يوجد
لها معب ٌد يف كل مدين ٍة سومري ٍة أو أكادي ٍة كبرية ،وانطلقت عبادتها خارج حدود بالد بابل حيث نجد معابد لها يف ماري
ويف كل مدين ٍة من مدن الدولة اآلشورية كام هو الحال يف مدينة نوزي.
إنانا هي اإللهة األنثى املهيمنة يف مجمع اآللهة السومري كام عشتار يف مجمع اآللهة األكادي ،ومحاولتنا يف جمع
اإللهتني م ًعا لنتحدث عن صفاتهام ال يعني إطالقًا أنهام كانتا يف األصل تنسجامن بطبيع ٍة واحد ٍة يصعب التمييز بينهام
وإمنا املصادر التي اعتمدناها يف بحثنا تعود إىل ٍ
وقت اندمجت فيه الشخصيتان .وميكن أن نحدد معرفتنا لهاتني اإللهتني
ٍ
صفات جوهري ٍة مشرتكة:
من ثالث

األوىل :كإله ٍة للحب والحياة الجنسية
حيث تحتل عشتار محور الحديث يف اللوحة السادسة
من ملحمة جلجامش ،كإله ٍة تستقطب مبفاتنها
األنثوية أنظار الرجال ،إال أنها تهجر عندما يفتضح
أمرها ،ومن عشاقها الذين نعرفهم باالسم يف امللحمة
من خالل الروايات املدونة قد ًميا أو حديثًا متوز ،ويف
ٍ
روايات أخرى مشابه ٍة يأخذ هذا الدور البستاين يف
أسطورة نسب رسجون األكادي ،ونستخلص من الرواية
األكادية مللحمة جلجامش أن الرجل األكادي كان
يتخذ موقفًا معاديًا من تقاليد العرس اإللهي املقدس.
ونرى تأثري عشتار عىل الطبيعة والحياة الجنسية
عند مغادرتها األرض وتوجهها إىل العامل السفيل حيث
تحتجزها هناك أختها إريشكيجال،
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فتتوقف الطبيعة عن اإلخصاب ويُشل النشاط الجنيس لدى الرجال ،وينحرص نشاط إنانا الجنيس يف عالقتها مع متوز
فقط أو مع من ميثله يف الرواية السومرية ،وتلعب اإللهة األم يف الديانة السومرية دو ًرا أكرث أهمي ًة وأكرث فعالي ًة من
دورها يف الديانة األكادية ،ويجب التفريق بينها وبني إنانا.
وتشري كتابات هريودوت إىل األثر الذي خلّفته عبادة عشتار املفعمة باإلثارات الجنسية لدى اليونانيني الذين أطلقوا
عليها اسم أفروديت البابلية ،ويعتقد أن املرأة العارية املصورة عىل املنحوتات متثل اإللهة عشتار أو من يدور يف فلكها
من كاهنات معبد العرس اإللهي املقدس.

الثانية :كإله ٍة للحرب والنزعة القتالية املدمرة
تظهر طباع اإللهة الحربية القتالية يف شخصيتها السومرية واألكادية خالل كل العصور ،وتأخذ دو ًرا بارزًا يف الديانة
اآلشورية يف شامل بالد الرافدين منذ النصف الثاين من األلف الثاين قبل امليالد ،حيث تقوم بحمل ٍة عسكري ٍة ضد جبال
حرب ذات
إبخ ،ويسميها حمورايب يف مقدمة رشيعته سيدة الكفاح واملعارك ،وتحتل مكانها يف مجلس اآللهة كإلهة ٍ
شخصي ٍة مستقل ٍة متنفذة ،وقد فقدت كل أنوثتها املعروفة بها ،ومن طباعها املشهورة بها :املزاجية والحقد وحب الثأر
واغتصاب أمالك اآلخرين ،فهي التي طلبت من أبيها إله السامء آن ثور السامء لتستخدمه أداة ثأ ٍر ضد جلجامش ،وكان
الهدف من نزولها إىل العامل السفيل هو توسيع صالحياتها ومد نفوذها عىل حساب اآلخرين ،وهي التي كانت تطمح
عوضا عن القوة خالل زيارتها لإلله إنيك يف مدينته إريدو لتسلبه
بالسيادة عىل السامء ،وهي التي استخدمت الحيلة ً
حرب من الطراز األول ،ونراها
ألواح القدر لصالح مدينتها أوروك ،ومتجد إنانا يف األناشيد السومرية واألكادية كإلهة ٍ
مصور ًة عىل املنحوتات تقود األرسى تحت أقدام امللك املنترص.

ثالثا :كإلهة نجم الزهرة
وتالزم صفتها الحربية صفتها األخرى كنجم ٍة للسامء الزهرة ،حيث أنها تُع ِّرف نفسها أمام حارس بوابة العامل السفيل
وفعل تصور إنانا عىل املنحوتات وأشعة الشمس
حني توجهها إىل هناك بالكلامت التالية :أنا إنانا من مرشق الشمسً ،
نجم مثمنٍ
تظهر خلف ظهرها ،كام تظهر عىل منحوتات حجر الحدود يف العرص البابيل الوسيط والحديث عىل شكل ٍ
مشع ،وقد يندمج رمزها النجم املثمن برموز آله ٍة ساموي ٍة أخرى مثل هالل القمر وقرص الشمس.
وقد بنيت بواب ٌة باسمها وهي البوابة الثامنة ملدينة بابل الداخلية ،والتي بناها نبوخذ نرص عام  575ق.م .يف شاميل
املدينة إهدا ًء لعشتار.
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متوز  -دموزي

يُطلق عليه يف اللغة السومرية باسم دوموزي ويعني اب ٌن رشعي ،وانتقل إىل اللغة األكادية بلفظ متوز ،كام عرف بتموز
يف الروايات اآلرامية وأسفار العهد القديم.
تسمي قامئة أسامء امللوك السومرية ملكني بهذا االسم ،األول دوموزي من بدتبريا الذي عاش قبل الطوفان وتصفه
بالراعي ،والثاين دوموزي من أوروك وتصفه بالصياد من مدينة كورا ،وعىل عكس ساللة ملوك أوروك (أمنركار ،لوكال ،بندا،
جلجامش) ال يتمتع دوموزي بتقاليد أدبي ٍة
شعري ٍة متوارث ٍة ،والنصوص األدبية غري
واضح ٍة فيام يتعلق بشخصيتي دوموزي
اقتصادي من عرص
نص
املتباينتني ،وهناك ٌ
ٌّ
أور الثالث يتحدث عن شخصيتني باسم
تعليل واض ًحا
ً
دوموزي ولكن ال يعطي
لسبب وجود هذين االسمني.
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ٍ
صفات كان يتحىل بها دوموزي من
ميكن أن نستخلص ثالث
خالل املراجع الكثرية التي تدور حول شخصه:

عشيق وزوج اإللهة إنانا-عشتار.
أوال:
ٌ
ثانيا :الزوج املخذول واملنفي إىل العامل السفيل ،واإلله
املأسوف عىل شبابه بسبب اختفائه من سطح األرض.
ثالثا :اإلله الذي يجسد خصب البادية يف الربيع وإله
الخصب عام ًة.
وال ميكن فصل الصفة األوىل عن الثانية نظ ًرا لتشابكهام
وترابطهام ٍ
ببعض ألنهام منبثقتان عن موضو ٍع واحد.
وخالل الجدل الحاد الذي يدور بني دوموزي وإنكيمدو عندما
يتنافسان عىل كسب ود وقلب إنانا مييل قلبها يف البداية نحو
إنكيمدو إال أنها تفضل الراعي دوموزي يف األخري وتختاره
سومري وصول دوموزي إىل بيت إنانا الستقبال عريسها بأبهى حللها
نص
عريسا بتأثري أخيها إله الشمس ،ويصور ٌ
ّ
ً
وزينتها ،ويصطحب دوموزي عروسه إىل بيت أهله ،ويف الطريق يلقن دوموزي إنانا آداب السلوك وكيف عليها أن
تترصف تجاه والديه ،فتتأثر إنانا بحديثه ،وتشعر أن زوجها قد حط من شأنها وقلل من أهميتها ،إال أننا نجهل رد فعل
اإللهة لعدم اكتامل النص.
بديل عن إنانا ،وكانت
ويف أسطورة نزول إنانا إىل العامل السفيل نرى عفاريت جاال تبحث عن دوموزي لتأخذه ً
إريشكيجال إلهة العامل السفيل قد أرسلت هذه العفاريت مع إنانا لتضمن حقها يف الحصول عىل البديل ،وكان السبب
يف دفع إنانا إىل التخيل عن زوجها واستعدادها لتسليمه رهين ًة عنها إىل العامل السفيل ،وأن دوموزي مل يعر اختفاء إنانا
رفيقة دربه االهتامم الالئق بل كان عىل النقيض من ذلك مبته ًجا بغيابها مرتديًا أفخر املالبس ،سعي ًدا باعتالئه العرش
مبفرده ،إال أن دوموزي يستطيع أن يتخلص من مالحقة العفاريت له مبساعدة إله الشمس إذ يح ّوله إىل غزال ،ومن ثم
ٍ
نصوص أخرى إل ًها من آلهة العامل السفيل إىل جانب
إىل أفعى ،غري أن العفاريت تتمكن منه يف النهاية ،حيث نراه يف
جلجامش وأورنامو ملك أور.
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وقد نشأت املرايث الحزينة عىل فقدان دوموزي واحتجازه يف العامل السفيل،
ورغم أهمية هذه املرايث وغناها باملضمون الفكري إال أنها مل تدرس الدراسة
التي تستحقها ،ونستخلص من هذه املرايث الحزن واألىس عىل فقدان دوموزي
الذي كان يجسد قوى الخصب يف الطبيعة التي تتوقف عن النمو ،ولعل جفاف
البادية يف فصل الصيف يُعزى إىل احتجازه يف عامل األموات.
ويف حني نرى أن األسطورة السومرية تعطي إنانا سب ًبا يف معاقبة دوموزي ،ال
نرى أي م ّرب ٍر لعشتار (شخصية إنانا األكادية) يف معاقبتها له يف النص األكادي
مللحمة جلجامش حيث تقيض بالنواح عليه سن ًة بعد سن ٍة كام جاء يف اللوح
السادس من امللحمة.
ويرشح األستاذ فالكن شتاين السبب يف توتر العالقات بني دوموزي وإنانا يف
أن دوموزي مل يكن يف األصل إل ًها وإمنا ُرقّي إىل مرتبة األلوهية ،وكان من قبل
إنسانًا عاديًا كغريه من البرش الفانني ،ولهذا ال ميكن أن يتساوى وإنانا يف مرتبة
األلوهية أو أن يكون لها صن ًوا.
ويصور أحد األناشيد الشعبية من العرص البابيل القديم دوموزي زو ًجا لإللهة
ومعادل بشخصيتها القتالية ،وبط ًًل من األبطال العظام يناضل ضد أعداء
ً
إنانا
البالد ،وإل ًها سامويًا مثل إله الشمس يرشق من خلف الجبال.
والجدير بالذكر أن طقوس الزواج اإللهي املقدس التي نشأت يف أوروك قد
انتقلت إىل أور وإيسن خالل حكم الساللة الثالثة يف أور وحكم ساللة إيسن
التي أعقبتها .ويعود نسب هاتني الساللتني إىل أوروك ويجسد ملوكهام اإلله
دوموزي يف عملية الزواج اإللهي املقدس حيث يتحد امللك املؤله جسديًا باإللهة
إنانا.
ينقل فاضل الربيعي يف كتابه (املناحة العظيمة – الجذور التاريخية لطقوس
نصا تاريخيًا قدميًا مبه ًرا من كتاب (تاريخ مرص)
البكاء يف الجاهلية واإلسالم) ً
قائل إنه شاهد
للمؤرخ اليوناين (هريودوتْ ) نحو  500ق.م ،بعد زيارته مرص ً
أثناء احتفاالت املرصيني السنوية مبوت اإلله (إيزيروس) ،مواكب من البرش
النائحني الذين كانوا يبكون ويلطمون ويجرحون جباههم بالسكاكني.
52

األخطاء اللغوية يف

ال���� ال��ي�
د .سامي الذيب

كتاب أخطاء القرآن حيصر أكثر
من ألفني ومخسمائة خطأ لغوي يف
القرآن ويرتجم النص القرآني
لثالث لغات ويقدمه ألول
مرة بالرتتيب التارخيي الصحيح
متوفر اآلن على موقع أمازون
ً
وجمانا على الرابط التايل

goo.gl/emoQDp

رحلةالرافدين
مرياث آشور

ٍ
ويعلّل الربيعي هذه املامرسات للطقوس وبشكلٍ
عنيف ما هي إال نو ٌع من إعادة متثيلٍ لواقعة موت اإلله املرصي
القديم (إيزيروس) يف معرك ٍة عنيف ٍة وقاسي ٍة بعد أن واجه أشقاء – أعداء راحوا يقطعون أوصال جسده دون رحمة.
بعدها يقارب الكاتب بني املشهد املرصي السابق وبني ما كان يفعله البابليون يف العراق خالل احتفال موت (متوز)
مواكب هائل ٌة من البرش النائحني ،متوز ذلك اإلله الذي ناح عليه العراقيون القدامى
حيث تسري يف شوارع املدن والقرى
ٌ
قد واجه أشقاء – أعداء قساة ،راحوا يقطعون جسده دون رحمة.
ويخلص الربيعي إىل إن العراقيني املعارصين مثلهم مثل العراقيني واملرصيني القدامى ميارسون طقوس البكاء الجامعي،
عام يف يوم العارش من املحرم وينهون مجالس
ويقومون بالعمل ذاته تقري ًبا ،فهم يعيدون متثيل الواقعة الكربالئية كل ٍ
العزاء مبشاهد مؤثر ٍة ينزف فيها املشاركون د ًما .إن هذه االستمرارية املدهشة لتقاليد البكاء وبحيث إنها ت ْع ُب التاريخ
وتخرتق األديان واملجتمعات لتصل إلينا اليوم كام لو أنها تقاليد حديثة النشأة “.
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يحمل هذا اإلله نفس اسم مدينة آشور ،وقد أصبح إله الدولة اآلشورية الرئيس يف أوج تعاظم دورها السيايس ،وأصل
ٍ
معروف فهو ليس سام ًيا وال سومريًا وال يُعرف معناه.
االسم غري
أب لهذا اإلله وإن ورد اسمه بعد لحمو يف الرواية اآلشورية املتممة مللحمة التكوين ،وزوجته هي عشتار
ال يُعرف ٌ
اآلشورية أشوريتو من مدينة آشور أو من مدينة نينوى ،ومبا أنه اغتصب مرتبة إنليل فتكون نينليل زوجته ونينورتا ابنه.
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وكان أول ِذك ٍر له يف وثائق
عرص أور الثالث كإل ٍه للشعب
السامي يف مدينة آشور
والدولة اآلشورية ،وآخر ذكر
له ورد يف الكتابات اآلرامية
يف مدينة حرض من العرص
الباريث.

وقد ملع نجمه مثل مردوخ البابيل مع تعاظم دور الدولة الناهضة عىل املرسح السيايس ،وكان يوصف يف القرن الثالث عرش
قبل امليالد بإنليل اآلشوري ،ويحمل يف املدائح اإللهية ألقابًا عديد ًة مثل الجبل الكبري وسيد الجبال وأبو اآللهة التي كانت يف
األصل لإلله إنليل.
يتابع اإلله آشور صعوده يف مراتب اآللهة حتى يصبح معادلً ألنشار والد اإلله آن يف القرن التاسع قبل امليالد ،وبذا يحتل
أعىل مرتب ٍة من مراتب األلوهية ،ويأخذ دور مردوخ يف الرواية اآلشورية مللحمة التكوين البابلية وينترص عىل تيامات.
لقد استطاع آشور بصفته إل ًها قوم ًيا للدولة اآلشورية الفتية مثل مردوخ يف الدولة البابلية ،أن ينتزع صفات ووظائف آله ٍة
كثري ٍة لنفسه ،فهو إله القدر والقضاء والحرب وناد ًرا إله الحكمة.
منذ نهاية األلف الثاين وبداية األلف األول قبل امليالد ،كان اإلله آشور يصور عىل املنحوتات الحجرية داخل قرص الشمس
قوسا مشدو ًدا.
ً
حامل ً
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لقد اختتمنا يف هذه الحلقة رحلتنا مع آلهة بالد الرافدين ،لنبدأ رحل ًة جديد ًة مع
بعض الشخصيات التاريخية ذات الطابع األسطوري ،والتي لعبت دو ًرا كب ًريا يف
حضارة بالد ما بني النهرين ،وعىل رأسهم امللك السومري جلجامش ملك الوركاء،
مبلحمته الشهرية والتي تُعترب أفضل ما كتب يف تلك الحقبة املوغلة يف ال ِقدم،
أيضا حياة أول ٍ
ملك قام بتوحيد العراق القديم ،رسجون األكادي،
وسنعرض ً
أيضا عن امللك إتانا
والذي دخلت األسطورة يف تفاصيل كثري ٍة من حياته ،وسنقرأ ً
ورحلته إىل السامء ،وأوتنابشتي بسفينته التي نجت من الطوفان.
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ﺍﻟﻤﺰﺩﺭﻱ
وﻟﻴﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي دﻓﻌﺘﻪ ﻟﱰ اﻹﺳﻼم

اﻟﻜﺘــﺎب وﺛﻴﻘــﺔ ﻣﻬﻤــﺔ ﻳــﺮوي ﻓﻴﻬــﺎ وﻟﻴــﺪ اﻟﺤﺴــﻴﻨﻲ ﻗﺼــﺔ اﳌﻌﺎﻧــﺎة اﻟﺘــﻲ ﻣــﺮ ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ
ﺟـﺮاء ﺗﺮﻛــﻪ ﻟﻺﺳــﻼم وﺟﻬــﺮه ﺑﺬﻟــﻚ ،ﺑــﺪ ًءا ﻣــﻦ ﺗﺴــﺎؤﻻت ـــﺮ ﺑﻬــﺎ ﻛﻠﻨــﺎ إﱃ ﻧﻘــﺪه اﻟﺴــﺎﺧﺮ
ﻟﻠﺪﻳــﻦ ،ﻓﺴــﺠﻨﻪ وﺗﻌﺮﺿــﻪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳــﺐ واﻧﺘﻬــﺎء ﺑﻠﺠﻮﺋــﻪ إﱃ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﺣﻴــﺚ ﻻ زال ﻳﻌﻤــﻞ
ﺑــﺪأب ﰲ ﻣﴩوﻋــﻪ اﻟﻔﻜــﺮي .ﻇﻬــﺮ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »اﳌــﺰدري« ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان
 Blasphémateurوﻣﺆﺧ ًﺮا ﺖﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ إﱃ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان  ،Blasphemerوﻫﻮ ﻣﱰﺟ ٌﻢ
أﻳﻀﺎ إﱃ اﻟﭙﻮﻟﻨﺪﻳﺔ واﻟﺪﺎﺎرﻛﻴﺔ .اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﲆ ﻣﺘﺠﺮ أﻣﺎزون Amazon.com
ً
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صفحة إخبارية
متعلقة بقضايا
الملحدين
غيّب املوت الناشط جان برو بتاريخ  .2017/11/17حيث غادر العامل بسالم أثناء
نومهُ .عرف جان برو من خالل حملة الجهر باإللحاد التي رفع رايتها هو ومجموع ٌة
من الناشطني ،احتفوا من خاللها بامللحدين املجاهرين ،وقاموا بإنشاء سجلٍ مر ٍيئ
ومكتوب لذلك عىل موقعي اليوتيوب والفيسبوك شارك فيه الكثريون وسيبقى إرث ًا
ٍ
كتوثيق لحال امللحدين يف هذه املرحلة .وقد تسنى ملجلة
لجان ومن عمل معه
ٍ
ٍ
حديث مطو ٍل مع جان بصدد مرشوعه ومسريته ظهر
امللحدين العرب بإجراء
يف العدد  .44إضاف ًة إىل هذا النشاط كان جان يكتب الشعر وله ديوا ٌن مطبوع
بعنوان «همساتٌ عىل ضفاف الحب».
وفيام ييل كلامتٌ شاركها بعض املقربني من جان مع املجلة ،رثا ًء واستذكا ًرا مبا
خلّفه لنا وباألثر الطيب الذي تركه فيمن حوله.

كلمة وفاء زوجة جان برو يف رثائه

جان الحبيب،
أكتب وقلبي ينفطر من الوجع ،فالكلامت تعجز عن رثاء إنسانٍ نبيلٍ مثلك ،كنت زوجي ورشيك حيايت وحبيبي.
كانت حياتنا م ًعا هادئ ًة ورائعة ،أحببت فيك تقديرك لدور املرأة يف الحياة ،كنت تُشعرين بأهمية دوري كامرأ ٍة عندما
تردد أمامي« :لوال املرأة ملا وجدت الحياة عىل األرض» .ورغم كل التحديات التي كانت
تواجهنا يف الحياة كان شعور الحب بيننا يولد يف القلب ليبقى دامئًا ،فيعطينا األمل
والسعادة يف جميع نواحي حياتنا .وميأل منزلنا باملشاعر الطيبة والجميلة.
أنت يا جان طيب القلب ،مل تحقد عىل ٍ
أحد رغم كل اإلساءات التي نلتها بسبب طرح
أفكارك عىل املأل ،فاختالفك عن اآلخرين يف املعتقد ،وجرأتك يف التعبري عن رأيك أثار
غضب الكثريين .مبن فيهم أهلك وأقربائك وأصدقاء طفولتك .لكنك باملقابل أحببت
الجميع ،وناضلت من أجل الخري لهم ،ويف سبيل مستقبلٍ أفضل ألحفادهم.
كنت شغوفًا بالقراءة .أحببت الجلوس يف حديقة املنزل يف ليايل الصيف ،وكان حديثك
املفضل حول علوم الكون واملجرات .فقد سحرك
هذا الفضاء الشاسع ،أذكر جملتك التي أطلقت
مخيلتي يومها« :ال بد أننا لسنا الوحيدين يف هذا الكون الفسيح.» ..
متفائل بدورهام يف
ً
كنت يا حبيبي تثق كث ًريا بالعلم والتقدم التكنولوجي ،وكنت
القضاء عىل الجهل وتخلف العقول يو ًما ما .دافعت عن حقوق االنسان الضعيف
وحقوق املرأة املسلوبة يف عاملنا العريب .رفضت األديان ألنك اعتربتها رمز قهر وتخلف اإلنسان عىل هذه األرض ،وكان
سبيل» ،وهو بثٌ
رش عىل اليوتيوب ،بذلت
مرشوعك الفكري هو برنامج «الجهر باإللحاد ملن استطاع اليه ً
ٌ
حواري مبا ٌ
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ألجل هذا الكثري من وقتك .فقد كانت رسالتك التي أحببت أن تصل للناس« :أن نرش اآلراء الحرة حول املقدسات
سيساعد يف إصالح الجنون الذي فرضته هذه املقدسات عىل البرش» .فصارت شجاعتك وآراؤك الح ّرة محل إعجاب
الكثري ،وألهمت األحرار الرافضني لعبودية األديان.
يا َدم ُع!
للحب د ُّرك ،لقد حان الوداع
ٍّ
فلملم جراحك عني
وخذ ما تبقى لك عندي من َمتاع
ُخذ َم َعك غضَ بي
و ُخذ يأيس
فأنا ،أنا الشُ جاع
أنا الح ُّر يف مولدي وماميت
هذا أنا،
و َمن أكون..

كنت أبًا مثاليًا يف تعاملك مع ابنتينا جنيفر وجاكلني ،عطوفًا وحنونًا ج ًدا عليهام،
جم ،وكنت تتمنى أن ترى جنيفر وجاكلني تكربان بعي ًدا عن
أحببتهام ح ًبا ً
التخلف .كنت يا حبيبي تعمل سائق تكيس ،وبعد نهار عملٍ شاقٍ ومتعب ،كنت
تعود للمنزل والبسمة ال تفارق وجهك .وقد بذلت ما بوسعك لتقدم لجنيفر
وجاكلني حيا ًة كرمي ًة وسعيدة .وقد قلت أكرث من م ّرة« :أعطوا الطفل حقه يف
االختيار عندما يكرب ..ال تغسلوا عقولهم الصغرية بخرافات األديان ،بل أعطوهم
حق االختيار عندما يكربون ليقرروا».
كنت تستمتع بكتابة الشعر يف املقهى ،إال أنك قلت يل يو ًما أنك تتمنى أن تعيش
قريب من البحر ،يف ج ٍو دافئ لتكتب الشعر عىل شاطئ البحر .وال أزال
يف منز ٍل ٍ
أذكر سعادتك الغامرة عند طبع ديوان قصائدك األول« :همساتٌ عىل ضفاف
الحب» ،تلك اللحظات عندما كنت تكتب املقدمة:
«أهدي قصائدي هذه لكل عاشقة وكل عاشق وأقول لهم زيدوا يف الحب دون توقف ،فهو املنقذ الوحيد لنا من هذا
الكابوس الذي نعيشه يف أوطاننا الغارقة بالدم.
ادعو كل من يعيش بعي ًدا عن الحب ان يفتح قلبه له .عىس أن ننىس أحقادنا ونتعرف عىل عامله الذي ال يعرف غري
السالم .فإن فرقتنا الطرق ،وحده الحب سيجمعنا يف النهاية ولن يجمعنا يشء آخر غريه.
دعونا نتعلم ان نحب أطفالنا أكرث من كرهنا لبعضنا .ان نتحامل ع جراحنا حتى نفرش طريق أطفالنا بالحب والسالم.
دعونا نجعلهم يذكروننا بالخري ،وال يتحاملون علينا ألننا اورثناهم احقادنا كام فعل اجدادنا.
دعونا نورثهم املحبة واالخاء ،حتى ال نندم حني ال ينفع الندم».
صعب ج ًدا يا جان ،فلم أتخيل للحظة أنك ستغادرنا بهذه الرسعة .وتأتيني ذكراك الجميلة لتفطر قلبي أملًا ،فال
فراقك
ٌ
مفر من الرسو عىل شاطئ الذكريات ،ولكني أعاهدك أال أضعف أمام مشاكل الحياة التي تواجهني .سوف أزرع يف
جنيفر وجاكلني كل ما كنت تتمنى من القيم النبيلة .وسأربيهام ليتحال بالشجاعة للتعبري عن آرائهم بحرية ..متا ًما كام
بنتي .بل سيكربان ويكرب معهام الحب والصدق وحب العلم.
كان والدهام .ولن اسمح للجهل والحقد أن يترسبا إىل حياة ّ
وسأعلمهام أن الحياة جميلة تستحق النضال من أجلها.
عزايئ بأنك مل ترحل عني ،فالرحيل ليس رحيل الجسد .وأنت باقٍ معي بأفكارك وقصائدك .ويكفيني فخ ًرا أنك عشت
إنسانًا ح ًرا ،دافعت عن مبادئك بشجاعة ،وتحملت الكثري من الظلم بسببها ،فرتكت أث ًرا طي ًبا يف نفوس الناس .وسيبقى
مجهودك من أجل إنارة العقول مثم ًنا يف قلوب الكثري .وستبقى شعلة النور التي أضأتها متحي ظالمية األديان ،ولن
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تنطفئ برحيلك .وسيكون غ ًدا أفضل للجميع كام متنيت دامئًا.
اشتقت لروحك العذبة وقلبك الطيب ،كل الحب واملجد والخلود لذكراك العطرة.
أحبك أينام كنت..
ولرتقد بسالم

مشاركة حكمت سليامن (أبو الحكم):

زوجتك وفاء

«عندما تقول :إنسا ٌن بكل معنى الكلمة ،فاعرف أنك تتكلم عن جان برو .تعرفت عليه قبل حوايل ست سنني عن طريق
حريصا أن يبعث يل حسابه الجديد ،إنسا ٌن
الفيسبوك ،وكنا عىل تواصلٍ خفيف ،وكلام فقد حسابًا يف الفيسبوك ،كان
ً
ٌ
ومحب لزوجته وأطفاله بشدة ،وكانت العائلة تعني له الكثري ،كنت أراه أحيانًا كيف يداعب أطفاله
وخلوق
جميل وو ٌيف
ٌ
ٌ
مشغول .كان مح ًبا ألصدقائه ووف ًيا لهم ،وكان خلوقًا اليرد عىل اإلساءة
ً
ويتحمل إلحاحهم بالبقاء بالقرب منه حتى لو كان
ٍ
بألفاظ نابي ٍة مثل عادة املسلمني املتشددين .قبل سنتني ،توثقت عالقتي به ،وبدأت عندما طلب
باإلساءة ،وال يتلفظ
مني لقا ًء يف قناة «اجهر» بعد أن أعلنت اإللحاد ،ومن يومها توطدت عالقتنا وأصبحت عالقة صداق ٍة باإلضافة إىل عالقة
العمل ،وكنا نتكلم بصف ٍة يومي ٍة لو كانت هناك حلقات يوتيوب أو ترتيبات عملٍ يف صفحات الجهر باإللحاد وغريها من
الصفحات التابعة ،وأصبحت مدي ًرا يف قناة «اجهر» وصفحات الفيسبوك التابعة لنا ،وكنا نتعاون يف ترتيب اإلجهار ونرش
املواضيع وترتيب اللقاءات والحلقات يف اليوتيوب ،بتاريخ  2017/ 11 /17اتصلت يب زوجته من تلفونه الشخيص ألول
مرة ،وقالت يل« :جان مات» ،كلمتان صعقتاين وجعلتاين أرتجف وكل جسمي ينتفض من هول الصدمة ،ومل أستطع
إكامل املكاملة معها ،بعدها اجهشت بالبكاء الشديد ،كطفلٍ ُسقت منه هديته التي يعتز بها ،واتصلت بأحمد حرقان
وأخربته بهذا الخرب املؤمل ،وظل يتكلم معي ويحاول إخامد ثوريت وانفعايل وبكايئ ،حاولت السيطرة عىل نفيس ومعاودة
االتصال بزوجته ألُهدئ من روعها وحزنها وصدمتها عىل فراق الزوج واألب واألخ ،فهو كان لها كل حياتها ،واتفقنا بعدها
بيوم أو يف نفس اليوم بعمل حلق ٍة وإعالن الخرب للجمهور ،وتكفّل بعض األصدقاء بإجراءات الدفن ،وقررتُ متابعة
ٍ
العائلة بصف ٍة منتظم ٍة ولحد اآلن ،وإىل ان يرسوا عىل بر االستقرار ،واستلمت يف البداية مع صديقني يل ولجان قناة
صديق
«اجهر» وصفحات الفيسبوك املختلفة ،والنشغال اإلخوة يف الفرتة األخرية أنا متبني القناة والصفحات مبساعدة
ٍ
آخر.
َس وطاملا نحن عىل قيد الحياة ،وحلقاته وأشعاره
جان لن ميوت ،وقناته مستمر ٌة وصفحاته مستمر ٌة طاملا عندي نَف ٌ
خالدة ،وسوف يستفيد منها هذا الجيل والذي بعده واألجيال القادمة ،جان برو :كنت صديقًا وأ ًخا ،وأعدك أن نُكمل ما
بدأتَه ،والتنوير مستم ٌر إىل أن نقيض عىل خرافات األديان التي ف ّرقت وتف ّرق األمم والشعوب ،أحبــــــــــــك»
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مشاركة أحمد حرقان:

«كان جان صديقًا مقربًا وإن مل نلتقي وج ًها لوجه إال عرب شاشات ،وكان صديقًا صادقًا ،عندما علم أن الدين خرافة مل
يهدأ أب ًدا يف محاولة إنقاذ الناس من براثنه حتى آخر لحظة يف حياته ،أحببنا جان وفُجعنا مبوته ،وسنظل نذكره بكل
حب حتى آخر لحظ ٍة يف أعامرنا»
ٍ
أحمد حسني حرقان

مشاركة سامي الذيب:

مثال للشخص املتفاين الذي ال يبخل بوقته ليك ينور مجتمعه دون أي مقابل مادي .لقد
«أخي وصديقي جان برو كان ً
قمت بتسجيل عدة حلقات معه أعتز بها وضعتها عىل قنايت .ومن تجربتي معه ،كان يعطيني كامل الحرية يف التعبري
رش
عن رأيي رغم أن البعض كان يطلب منه أن يفرض عيل قيو ًدا تحد من حريتي .هذا ما أخربين به من كانوا باتصا ٍل مبا ٍ
معه .مل يكن جان برو يحمل ألقابًا أكادميي ًة رنان ًة ومل يكن يشغل منصبًا كام هو األمر مع الكثريين ...ولكنه ق ّدم أكرث
منهم جمي ًعا .كان يكسب عيشه وعيش عائلته بعرق جبينه كسائق تكيس .ولو كان أستاذًا جامع ًيا ملا قام مبا قام به.
ٍ
موقف ألف حساب حتى ال يفقدوا امتيازاتهم .هذا هو قدرنا وقدر كل
فأصحاب املناصب يحسبون لكل كلم ٍة ولكل
املفكرين األحرار .وكأن الفقر والفكر توأمان ال ينفصالن .ويوم ما علمت وفاته بكيت الدموع الحارة عىل فقدانه وفكرت
سبيل
حس باليتم بعد رحيله .آمل أن تجد عائلته ويتيمتيه ً
كث ًريا بوضع عائلته ويتيمتيه الصغريتني .ونحن أصدقاؤه ً
أيضا نُ ّ
للخروج من أزمة رحيل جان برو وأن يجد املفكرين فيه ايحا ًء لتكميل مسريته».

مشاركة إسامعيل محمد:

«تع ّرفت عىل جان من خالل مشاركاته املستمرة عىل كل منشورايت ،وأصبح اسمه الذي يظهر دامئا عندي صديقي
الدائم يف كل منشورايت ،وليس هو شخص ًيا ،فأنا مل أكن اعرفه حتى ذلك الوقت ،إىل أن دعوته ألحاوره يف حلقة من
حلقات برنامجي «البط األسود» فتحمس كث ًريا وأخربين بأنه شاعر ،وشجعته ليلقي قصيد ًة يف نهاية الحوار ،كنت أنا وهو
متحمسني ج ًدا يف هذا الحوار ،ألن وكالة األسوشيتد برس كانت تعد تقري ًرا عن برنامجي وتصورين أثناء تسجييل للحلقة
معه ،وظهرت أعتقد صورة جان أو صوته يف تقرير األسوشيتد برس ،وبهذا تأرشف صوت جان بتقرير وكال ٍة من أشهر
وكاالت األنباء واألخبار يف العامل عندما كتبوا عن برنامج البط األسود  ..وال يزال التقرير موجو ٌد ملن يود مشاهدته عىل
موقع الوكالة اإلخبارية.
يل رشح األمر  ..ولكن يكفيني أن جان يعرف
مل أكتب ّ
أي يش ٍء عن وفاة جان حتى لحظة كتابة هذه السطور ،ويصعب ع ّ
بأن قطارنا انطلق ولن يتوقف أب ًدا .سينزل من ينزل ويصعد من يصعد ولكن القطار سيستمر يف انطالقه.
ودا ًعا جان».
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الجزء األول :حدث خارج الكهف
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يف عام ٍ
طفل يف أحد غابات
ألف وتسعامئة للميالدُ ،وجِ د ٌ
الهند مييش عىل أرب ٍع كام تفعل الحيوانات ،وحني اقرتب
منه البرش أخذ يخدش بيديه ويقاومهمِ .قيل أنه قد تُرِك يف
الغابة منذ البداية ،وبطريق ٍة ما ،استطاع البقاء عىل قيد الحياة
طوال هذه السنوات؛ القت القصة اهتام ًما كب ًريا عىل مستوى
العامل وقد جاء الكثري من الباحثني النفسيني واالجتامعيني يك
يلتقوا بـالطفل (القرد) .ورغم املحاوالت املضنية إلعادة تأهيله
ٍ
سنوات إال أنه مل يستطع الكالم أو
عىل مدى أكرث من خمس
حتى التطبع بالسلوكيات اإلنسانية ،وقد مات ومل أن ينطق إال
بكلمة« :ماء».
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هذه الحادثة تعيدنا حقًا إىل البداية ،إىل اللحظة التي فتحنا
أعيننا عىل هذه الحياة :يولد اإلنسان وإدراكه كصفح ٍة بيضاء،
إذ ليس له أي تصورٍعن هذا الكون ،ليس لديه أية آرا ٍء أو
مفاهيم أو انطباعات ،وشيئًا فشيئًا يأخذ بالتعلم من بيئته
ومحيطه كيف يتعامل مع مختلف األشياء .وال أعني باملحيط
األشخاص من حولنا فقط بل أعني كل يشء ،مكان عيشنا سوا ًء
أكان قري ًة حيث الجميع مرتابطون وينتمون إىل خلفي ٍة ثقافي ٍة
واحدة ،أم يف مدين ٍة حيث املرء من منطق ٍة معين ٍة وجاره
من منطق ٍة أخرى خلفيتها الثقافية مناقضة ،نوعية الثقافة
السائدة ،مصادر املعلومات ،وسائل اإلعالم ،األحداث العاملية
واملحلية ..كل يش ٍء يرتك ملساته يف شخصياتنا من حيث ندرك
أوال؛ هكذا نبني أفكارنا وتصورنا عن الحياة ،وتلك األفكار هي
ما سيحدد سلوكياتنا وطباعنا.
مييل الكثريون إىل اإلميان بأنهم قد ورثوا شخصياتهم وطباعهم كام ورثوا وجوههم وأطوالهم وألوان أعينهم ،لذلك
يعيشون بقية حياتهم دون أي محاول ٍة لتغيري ذواتهم ،فهوياتهم جز ٌء ال يتجزأ منهم وتغيريها غري وارد ،متا ًما كتغيري
الطول ولون البرشة.
ٍ
معلومات فيها ،ثم نقشت فيها التجارب
والحقيقة أن اإلنسان يوجد أولً ثم تنشأ شخصيته وتتطور ،أي أننا ولدنا عقولً ال
عادات وأفكا ٍر ِ
ٍ
وطباع .وأقوى ما يتحكم يف ترصفاتنا ويحكم سلوكياتنا عنرصان أساسيان:
والظروف جميع قي ِمنا من
 -1األفكار التي نتبناها حول العامل الخارجي.
 -2العادات والسلوكيات التي منارسها فرت ًة من الزمن حتى تغدو رتيب ًة وجز ًءا ال يتجزأ من حياتنا.
أيضا إىل
من قام بالتدخني ملد ٍة من الزمن سيط ّور هذا إىل عادة ،ومن اعتاد الذهاب إىل الصالة الرياضية سيط ّور األمر ً
عادة ،ومن اعتاد منذ صغره السامح لغضبه أن يحكمه فسيكون ذلك جز ًءا من شخصيته ،لكنه ِ
شخصا عصب ًيا
يعتب كونه ً
مسلم به وخار ًجا عن إرادته إذ ال حيلة أمامه ،فال يحاول تعلم السيطرة عليه ،واالدعاء بأن طب ًعا كالغضب جز ٌء من
أم ًرا
ً
متأص ٌل فيه وأنه قد ُولِد ليكون مد ّخ ًنا .ذلك االعتقاد الحتمي هوما يُبقي
شخصيته يشبه متا ًما االدعاء بأن التدخني جز ٌء ّ
اإلنسان دون ّ ٍ
تحسنٍ يف طباعه وشخصيته.
تغي أو ّ
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عليهااﻟﻌﺪو.
عتمد ﻫﻮ
التي ياﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
يعوزﺗﺬﻛﺮت
واﻹﻧﺠﻴﻞ؟ ﺛﻢ
للتفريق بني
ﻫﺬاالركائز
أن أو
املفاهيم
اﻟﻘﺮآنأن الطفل
ﻛﺘﺎﺑﺔشك يف
ال
ُ
الحقيقة والوهم أو الصواب والخطأ .تلك الركائز يتعلمها فقط من والديه
ومحيطه .ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﺛري اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ وﻫﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن
ﻧﻔﴘ ﻳﺎ ﺗﺮى
ﺳﺄﻟﺖ
ومجتمعه
ﺛﻘﺐ أﺳﻮد ﺑﺴﺒﺐ ازدﻳﺎد ﻛﺘﻠﺘﻬﺎ؟ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﻜﻔﺎر ﻛ ٌرث وأﻏﻠﺐ
ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ٍ
ﺟﻬﻨﻢ ﻟﺘﻨﻬﺎر
ﻛﻢ ﻣﻠﻴﺎر
قص ًةﺑﻬﻢعناﳌﻄﺎف
ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ
توأمني أُ
ﻫﻨﺎِ .
املدرسونﻋﲆمع
ﺗﺤﺘﺎجالحظ
إﻧﺴﺎنٍحيث
للمدرسة
دخال
اﻷرضقرأت
ﺳﻜﺎن أنني
أذكر
أﺳﻮد؟
ﻟﺜﻘﺐ
وﺗﺘﺤﻮل
ﻧﻔﺴﻬﺎ
ٍ
الوقت إنهام ال يأخذانها عىل محمل الجد ،وحني سألوهام عن ذلك اتضح أنهام
مقلب مدبّر من والديهام! ومنذ والدتهام وهام
يعتقدان بأن املدرسة عبار ٌة عن
ٍ
اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻌﻘﻞٍ
يستمتع ﳌﺎذا
ﻣﺤﻤﻮد ،ﻟﻜﻦ
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻏري
يتعرضانﻣﻦ
أنهامﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﺗﺬﻛﺮت أن
ﺛﻢ
أفعالهام
ﺧﻠﻘﻨﻲبردود
والداهام
مختلف ٍة يك
ملقالب
يالحظان
ﺧﻠﻘﻪء ﱄ؟
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺒﻨﻲ ﻋﲆ
ﻳﻄﺮح ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻳﺤﺎﻛﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺛﻢ
ألي يش ٍ
عىل
عدم أخذهام
فس
الربيئة والساذجة لخلق ج ٍّو من املرح ،وهذا ّ
مقلبداﺧﻞ
ﺗﻌﻮض أن
يشملاﻷﺑﺪ
ﺳﺄﺣﱰق إﱃ
محملأﺳﺌﻠ ًﺔ،
ﻛﻔﻰ
الجد بعد ٌ
آخر
ﻓﺮﺻ ٌﺔظ ّنﻻاها
ﻟﻜﻨﻬﺎ التي
املدرسة
أﻧﻨﻲ واألمر
ﺻﺤﻴﺢذلك،
مرشوعأﻛﻮن ٍ
ٍ
دون أن
وأرﺻﺪﻫﺎ
ﻫﻜﺬا
أﻣﻮت.الذي اعتادا عليه فقط.
املنظور
الحياة من
ﺗﻔﺎﻋﻼتيران
جديد .هذان
وﺟﻮد ﻛﺎﻣريا
ﻻﺣﻈﺖ
اﻟﻌﺬاب
دﺧﻠﺖ
اإلشاعات
وتناقل
ﻟﻜﻨﻲ برسد
وأﺗﻌﺬب،لهم إال
أﴏخ ٌد وال َه ّم
وأﻧﺎمحدو
سكانها
وﺑﺪأعدد
ﺟﻬﻨﻢقري ٍة
مثل يف
نشأﻧﺎر ً
من
ﺑﻌﺬايب.
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا
ﻟيك
اﻟﺠﻨﺔ
ﻷﻫﻞ
وﺗﺒﺜﻪ
ﻋﺬايب
ر
ﻮ
ﺗﺼ
ﺟﻬﻨﻢ
أﻋﲆ
بعضا فإن هذا النمط من السلوك االجتامعي سيطغى عليه
ﰲومراقبة بعضهم ّ ً
حتى لو ذهب للعمل خار ًجا يف مكانٍ بعيد ،إذ سيترصف بحذ ٍر خوفًا من التعرض
ﻏﻠﻴﻠﻬﻢ،
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن
تكوناﻟﻴﻮم
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﻘﺎﻻيت
فإنه
ﻳﺸﻔﻮاوكذلك
جديدة،
مرشوع إشاع ٍة
هفو ٍة قد
ﺗﺤﻤﻠﻮاألدىن
اﻟﺬﻳﻦوترقبه
اﳌﺆﻣﻨﻮنأحدهم
ملراقبة
اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ
أﻋﻄﺎﻫﻢ
ﻓﺮﺣني
ﻋﲆقداﻷرميراﺋﻚبه،ﻣﺘﻜﺌﻮن،
موقفوﻫﻢ
سريتابأﺣﱰق
ﻫﺎ أﻧﺎ
وأﺗﻌﺬب ٍ
صدف ً
العمل
زميلٍ من
مبﺎة مع
كاجتامعه
عفوي
لدى أي
ٍّ
ّ
سلوكيات ٍ
واﻟﻨﺴﺎء ﻳﺸﺎﻫﺪن
اﻟﺤﻮرﻳﺎت
ﻓﺎﻛﻬ ٍﺔ ٍ
أزواﺟﻬﻦقد
باهتامماتهم التي
مشغولون
ﻳﻀﺎﺟﻌﻮنبينام هم
اﻟﺬﻛﻮر اآلخرين
وﻧﺒﻴﺬ ،لزمالئه
وإﺟﺎصمحدد ٍة
أو
موته.ﻫﻢ ﺳﻌﺪاء؟!
اﳌﺰﻳﺪ .ﻛﻢ
ﻋﲆ
ّﺰﻧﻬﻢ
ﻔ
وﻳﺤ
تشغلهم حتى عن نبأ
ﺳﻴﺒﻘﻮن ﻋﲆ اﻷراﺋﻚ ﻣﺘﻜﺌني إﱃ اﻷﺑﺪ ،ﻳﺄﻛﻠﻮن اﻹﺟﺎص وﻳﺘﻀﺎﺟﻌﻮن دون ﺗﻮﻗﻒ،
ﴫ ﻫﻨﺎ وذاك ﻟﻪ ٌ
ﻣﻨﺰل ﻫﻨﺎك.
ﻫﺬا ﻟﻪ ﻗ ٌ
ﻳﻮﺟﺪ أﻧﻬﺎ ٌر ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﺬ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﻜﺮ أو ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﻋﺼ ًريا ﻋﲆ اﻷرض ،أﻧﻬﺎ ٌر
ﻣﻦ اﻟﻌﺼري.
ﻓﺠﺄ ٌة ﺧﻄﺮت ﰲ ﺑﺎﱄ ﻓﻜﺮة ،ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺎنٍ ﻟﻠﻤﻀﺎﺟﻌﺔ إﱃ اﻷﺑﺪ؟ ﻛﻴﻒ
ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺠﻨﺎن ﻫﻲ اﻟﺠﻮاب ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻮد وﻋﻈﻤﺔ اﻟﻜﻮن؟ ﺛﻢ ﺗﺬﻛﺮت أن ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﴣ ﻋﲇ.
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تخيل موظفًا يُلقي نكت ًة أمام مديره فيغضب املدير ويعترب ذلك إهان ًة وحطًّا من هيبته أمام املوظفني ،بينام يضحك
لئ شد ِقه .يتأخر عامل محط ٍة يف تعبئة سيارة ٍ
شخص بالوقود فينفجر األخري غاض ًبا معت ًربا
مدي ٌر آخر إزاء نكت ٍة مامثل ٍة ِم َ
تقليل من شأنه ومضيع ًة لوقته وآخر يُشفق عىل ذلك العامل بتحمله الحر وزحام الزبائن.
ذلك ً
لكل من املرا ِقبَني فلامذا تختلف ردة فعلهام تجاهه رغم أنه نفس الحدث؟ اإلجابة بال ٍ
شك تعود
املوقف ذاته يحدث ّ
إىل نوعية األفكار التي تطرأ يف دماغ كل منهام ،ر ًدا عىل املوقف هذا والتقييم الشخيص لكل منهام له.
لكن السؤال األعمق هو ما سبب اختالف تلك األفكار بني الناس؟ أرى أنه اختالف النشأة ،وبعبار ٍة أخرى فإن الظروف
والنشأة تصنع قوالب اعتقادي ًة ت ُن ِتج منطًا معي ًنا من األفكار ،وما مل تتغري تلك القوالب فستستمر تلك األفكار بالظهور
أيضا.
منطي كل مرة ،ومبا أن املشاعر تنتج عن األفكار فإن الغضب والحزن والقلق أمنا ٌط ستستمر ً
بشكلٍ ٍ
ٍ
ترصفات ُمبال ٌغ فيها قد ال تتناسب مع املوقف اللحظي ،ورمبا تجتاح اإلنسان مشاعر
تصدر عن اإلنسان كث ًريا من املرات
تفاعل
ُجسد شخصيته وطباعه الفريدة ،أو رمبا يعتربها ً
وأفكا ًرا ال يستطيع إال االستسالم لها ،بينام يعتقد أنها ترصفاتٌ ت ّ
طبيع ًيا مع املوقف الذي يعيشه.
تأصل يف النفس ،وليك نوضح هذه
هناك أفكا ٌر أكرث ً
قليل عن االرتباط املرشوط:
املسألة سنتحدث ً
قام الدكتور «واطسون» بإجراء تجرب ٍة عىل طفلٍ حيث
أظهر له فأ ًرا تقرتن رؤيته بصوت ٍ
جرس مزعج
ﻣﻨﺎﺳﺐ لتسبيب ﺍﻟﺨﻮﻑ) ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮﺍر ﻫﺬﺍ
(مح ّف ٌز
ٌ
النمط من االقرتان ﻣﺮ ٍ
ﺍﺕ متتالي ًة ﺃﻇﻬﺮ «آﻟﺮﺒﺕ»
طبيعي ﻣﻦ رؤية ﺍﻟﻔﺄﺭ ﺍﻷﺑﻴﺾ حتى عندما
ﺧﻮﻓًﺎ غري
ٍّ
مل يقرتن ظهوره بالصوت املذكور ،ثم تع ّمم لديه
الخوف ليصبح خوفًا من جميع الحيوانات التي لها
فر ًوا يشبه فرو الفأر ،كالسناجب واألرانب والقطط
إلخ .وهنا نرى استمرار العالقة بني املثري (ظهور الفأر)
واالستجابة (الخوف) حتى بعد زوال محفز الخوف
الرئييس.
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باكتئاب ٍ
ٍ
شديد وغري مرب ٍّر كلام أمسك أحدهم أو ملس كتفه األمين ،وبعد أن انقطعت به
بشخص يصاب
مثال آخر
أرضب ً
ٍ
ٍ
جلسات طويل ٍة أن السبب هو ارتبا ٌط
مختصا نفس ًيا ،والذي اكتشف بدوره بعد
السبل وأصبح األمر ال يطاق قام مبراجعة
ًّ
ٍ
وموقف مؤ ٍمل م ّر به عندما ّ
توف والده ،فقد أصيب باالكتئاب واسودت الدنيا أمامه .ويف بيت
تلقا ٌّيئ بني ملس الكتف
طي
العزاء كان املع ّزون أثناء مواساته يحيّونه مع الرتبيت عىل كتفه األمين لريتبط الحقًا الرضب عىل الكتف بشكلٍ َش ٍّ
مع حالة الحزن بعد وفاة األب؛ فكلام ربّت أحدهم عىل كتفه استثريت املنطقة املسؤولة عن تلك الذكرى يف دماغه.
ٍ
مبوقف
أيضا نسمع أغني ًة معين ًة فنشعر بفر ٍح أو حزنٍ ال نعرف سببه ،لكن ما ال ندركه هو ارتباط تلك األغنية
أحيانًا ً
سلبي لريبطها الدماغ الحقًا ارتباطًا َشط ًّيا مع املوقف.
مبه ٍج أو ٍّ
أيضا أفكا ًرا ارتباطي ًة محسوس ًة ،وميكن القول أنها
وبنفس األسلوب الذي تتشكل به الحاالت االرتباطية الجسدية تتشكل ً
موقف مشاب ٌه للمثري(املحفّز) األسايس.
تقفز للوجود كلام ظهر ٌ
أصبحت ِطبا ًعا مرتسخ ًة يف أعامق شخصيتك .فكل ٍ
حدث
أنت مل تولد ومعك تلك األمناط والسلوكيات بل تعلمتها حتى
ْ
ٍ
مرتبط بفكر ٍة معين ٍة يف املخ ،عندما يستثار الحدث (س) فإن الدماغ يستدعي الفكرة (ص).
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جدران الكهف عبارة عن أفكار
Colin M Wilson

يحتج ويرحل ،بينام زبو ٌن آخر
تخ ّي ْل زبونًا ما يف متج ٍر يتأ ّخر املوظّف ً
قليل عن خدمته فيظن أنها إهان ٌة مقصود ٌة وقد ّ
ينشغل عنه املوظف يف حال ٍة مشابه ٍة فيشغل نفس ُه بجول ٍة يف املكان حتى يتف ّرغ املوظف ملساعدته .استنا ًدا إىل املثال
السابق فإن طريقة تفكرينا إزاء املواقف هي ما تولّد شعورنا بالحزن أو الخوف أو االكتئاب أو الغضب وليس املواقف
بح ّد ذاتها.
طبيعي للحدث ليست سوى تحليالتنا الشخصية له .وباختصا ٍر فإن أي ردة فعلٍ
ور ّدة أفعالنا التي نعتقد أنها ر ّد فعلٍ
ٍّ
وتحليل مجد ًدا إىل أن تتولد لدينا مشاعر مختلف ًة لِقائها.
ً
سلبي ٍة قد تنتج عن تجرب ٍة ما تستوجب كشف ماه ّية التجربة
ٍ
أ ِعد برمجة عقلك بشكلٍ
مختلف عام اكتسبته من بيئتك ومحيطك الضيق ليك ترفع كفاءتك يف إدارة األمور.
زميل أقدم منه يف العمل غارقًا يف إنهاء تقارير ال تنتهي فريىث
موظف جدي ٌد يف قسم املحاسبة يف إحدى الرشكات يجد ً
ٌ
له ويعرض عليه املساعدة ،لكن فكرة املساعدة لدى املوظف القديم مشوهة ،إذ أنه نشأ يف مدين ٍة كبري ٍة عالقاتها
االجتامعية بارد ٌة وال يشء فيها يعلو فوق املصلحة الخاصة ،وبنا ًء عىل تاريخه ذلك فإنه يظن بأن زميله الجديد يريد
كسب سمع ًة أمام اإلدارة ليظهر مبظهر املجتهد الذي يخاف عىل كفاءة العمل مام يؤهله للحصول عىل ترقي ٍة بدلً منه،
فيشعر بالنفور واالمتعاض إذ يرى تلقائ ًيا أن زميله فاس ٌد ويجب أن يعاديه ،مام يط ّور مشاكل طويلة األمد بني االثنني،
شخص رشي ٌر هنا.
إلخ ..السؤال هنا َمن الرشير بني هذين املوظفني؟ طب ًعا الجواب أال أحد منهام كذلك .ليس هناك
ٌ
هناك فقط ٌ
عقول تربط ما يحدث عىل أرض الواقع بأفكار مسبق ٍة تتب ّناها.
يقال يف لغة برمجة الكمبيوتر أن الربمجة الخاطئة تؤدي إىل نتائج خاطئة ،وهذا ينطبق عىل آلية العقل البرشي أكرث
من انطباقه عىل العقل الرقمي.
مختلف وال يتأث ّر باعتقادك الشخيص وتحليلك الفردي لألمور ،واملوقف
الواقع ليس بالرضورة كام تستوعبه أنت ،فالواقع
ٌ
فعل فهو طريقة تفكريك فيه والتعامل معه ،والتي تُح ّدد منط مشاعرك تجاهه.
رضك ً
مجرد حدث ،أ ّما ما قد ي ّ
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ورغبتنا الوحشية إلشعال
شمع ٍة يف الظالم

Ahmad F. Alabbasi

من املؤكد أن مفهوم الطفولة يختلف اختالفًا جذريًا ما بني الدول الغربية والدول العربية
التي تأخرت عن ركب التطور لعهو ٍد طويلة ،فمرحلة الطفولة من أهم املراحل التي تتشكل
خاللها شخصية الفرد ،فال عجب أن نختلف عنهم اختالفًا كب ًريا،
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بائس ذلك اإلنسان الذي يدفعه أمله إىل إنتاج
فكم هو ٌ
ٍ
كائنات بريئ ٍة ال ذنب لها لتشاركه ذلك األمل ،فلرمبا نحن
نختلف عنهم بسبب دوافع آبائنا وأجدادنا ،عىل أي حا ٍل
شق مفهوم حقوق الطفل طريقه
ففي البلدان املتقدمة ّ
إىل كُتب القانون منذ ٍ
وقت طويل ،فأصبح ال ينظر إىل
األطفال بنظر ٍة تجريدي ٍة بل ينظر إليهم كرجال الغد
يوم وليس عبي ًدا
الذين سيحملون عبء املجتمع ذات ٍ
نتوكأ عليهم عند اللزوم.
بالرغم من أن طفولتنا يف البلدان العربية تختلف عام هي عليه يف البلدان األخرى ،إال أننا عشنا أيا ًما هانئ ًة رغم كل األمل
الذي قاسيناه ،فلم نكن نشغل أنفسنا بالتفكري بأمو ٍر معقد ٍة كام أطفال اليوم ،وبأي حا ٍل فلم يكن لدينا ما نشغل أنفسنا به
غري لقمة العيش وسؤالنا املستمر ألهلنا متى سوف نكرب!
وها قد كربنا وذقنا مرارة العيش.
تتنوع األلعاب الشعبية التي يلعبها األطفال بتنوع الفلكلور الشعبي بحسب البقع الجغرافية ،وقد لفتت انتباهي ذات
مر ٍة وأنا أقرأ أحد الكتب لعب ًة شعبي ًة قدمي ًة يلعبها أطفال أوربا تُعرف بلعبة الهمس ،وتعتمد عىل خمس ٍة أطفا ٍل يشكلّون
حلق ًة حول بعضهم ،يهمس الطفل األول إىل الجالس جواره بقص ٍة معين ٍة ليهمس بها للذي يليه وهكذا دواليك حتي تصل
ٍ
بصوت عا ٍل ليعرفوا حجم االختالف الذي طرأ
القصة للطفل األخري ،والذي يعيدها للطفل األول ليقول القصة التي وصلته
عىل القصة خالل نقلها فكل طفلٍ رواها بطريقته املختلفة حتى تخرج عن مضمونها األصيل .لكم أن تتخيلوا اآلالف الذين
يلعبون لعبة ٍ
همس عىل املستوى التاريخي ،ومن هذا املثال البسيط يتضح حجم اللعب يف تاريخنا كام قال عنه نابليون:
متفق عليها».
«التاريخ هو كذب ٌة ٌ
معنى وهدفًا
عندما أقرأ أساطري األولني أتساءل دو ًما :كيف ومن ألّف كل هذا الكالم والقصص واألساطري التي تحمل ً
وحكم ًة ،وكيف انتقلت من صندوق الخرافة إىل واقع الحقائق املسلّم بها عند العصور القدمية ،لكنني كلام تذكرت لعبة
الهمس عرفت أننا منذ ُولدنا نلعب مجبورين لعبة الهمس ،ليس رشطًا أن نكون طائعني لكن قدرة أدمغتنا املذهلة لتكوين
األمناط وتأليف القصص ،وقدرتنا عىل التخيل تجعل من عجلة التاريخ مثا ًرا للتحرك دو ًما.
يف كوخهام الخشبي البسيط تروي أ ٌم لصغريها قصة ما قبل النوم ومن جيلٍ لجيلٍ رمبا أصبحت هذه القصة إحدى أعمدة
ديان ٍة ما .ال أحد يعلم مصدر أغلب األساطري إال إننا متفقون عىل أن لكلٍ منها تفس ًريا علم ًيا بسيطًا.
70

بروميثيوس
أصبحت القصص واألساطري جز ًءا من ثقافة اإلنسان الجديد التي  -لرمبا – مل
نستطع الوصول إىل ما نحن عليه دونها ،فرغم بساطتها فهي تنقل تجارب ِ
وحكم
اآلباء إىل األبناء ،وبالتأكيد فهذا ما يحبه الدماغ ،وهذا يفرس رغبتنا نحوها.
تقابل األساط َري اليوم األفالم ،والفيلم هو أحد الفنون التي أبدع بها الدماغ البرشي،
لكن رغم كل ذلك كانت ت ُؤخذ األساطري يف املايض عىل محمل الجد ،فكان لها أث ٌر
وخصوصا األساطري والخرافات الدينية ،ورغم انقراض
مدم ٌر عىل حياتنا البرشية
ً
وخصوصا
كل أتباع هذه األساطري ،تبقى بعضها ذات متع ٍة كبري ٍة عند االطالع عليها
ً
قصص آلهة األوليمب يف امليثولوجيا اليونانية.
ولعل أغربها قصة ذلك التاينت الذي فضل أن يُعذب من أجل البرش فألهم املاليني،
ومن هنا تبدأ قصة بروميثيوس.

تروي لنا الحكايات أن
بروميثيوس كان واح ًدا
من حكامء التاينت ،كان
اسمه يعني بعيد النظر،
وقد كان ميلك املقدرة
عىل التنبؤ باملستقبل.
هو ابن البيتس وكليمينه،
وأخو أطلس.
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عندما قامت الحرب بني كرونوس والتاينت من جه ٍة وزيوس وأخوته من جه ٍة أخرى ،انضم بروميثيوس إىل جبهة زيوس،
ولذلك عندما أرسل زيوس املنترص التاينت إىل تارتاروس لعقابهم ،عفا عن بروميثيوس والتاينت املواليني له وجعل زيوس من
بروميثيوس مستشا ًرا له ،لبعد نظره وحكمته َعهِد زيوس إىل بروميثيوس وأخيه ابيمثيوس تشكيل الحيوانات والبرش .قام
ابيمثيوس بتشكيل الحيوانات بينام شكّل بروميثيوس البرش.
أنهى ابيمثيوس الحيوانات برسع ٍة بينام استغرق بروميثيوس
الكثري من الوقت بالرغم من رغبة بروميثوس إتقان تشكيل
البرش ،إال أن بطئه الشديد جعل أخاه يستهلك كل املوارد
املتاحة يف تشكيل الحيوانات :الرسعة يف العدو ،الرؤية عن
ٍ
مسافات بعيد ٍة كام أعطاهم ردا ًء من الفراء
بعد ،السمع عن
ليدفئهم من الربد ،ومختلف األسلحة للدفاع عن أنفسهم مثل
يبق يش ٌء لإلنسان.
القرون واألنياب ومل َ
أشفق بروميثيوس عىل البرش ولجأ إىل زيوس طال ًبا مساعدته،
فقد هام بروميثيوس ح ًبا بالبرش أكرث مام توقع زيوس الذي مل
يشاركه يف ُحبّه لهم ،بل كان يريدهم أن يكونوا ضعفاء خائفني
حتى ال ميتلكوا القوة التي متكنهم من تحديه يف أحد األيام.
رأي آخر وفضل
كان زيوس يرى أن املعرفة واملهارات واملواهب لن تجلب إال الشقاء للبرش الفانني ،ولكن بروميثيوس كان له ٌ
البرش عىل ملكه املجنون بالسلطة والعظمة .أعطى بروميثيوس البرش العديد من العطايا والهبات التي رسقها من آلهة
األوليمب هيفاستوس وأثينا وغريهم فأعطاهم فنون العامرة والبناء ،النجارة ،استخراج املعادن ،علم الفلك ،تحديد الفصول،
األرقام والحروف الهجائية ،كام علّمهم كيفية استئناس حيوانات ابيمثيوس وركوبها واإلبحار بالسفن ،كام أعطاهم موهبة
التداوي والشفاء.
غضب زيوس من بروميثيوس غض ًبا شدي ًدا ورأى أنه بالغ يف شأن البرش ،ولكنه مل يعاقبه واكتفى بتحذيره .مل ِ
يكتف بروميثيوس
بتشكيل البرش بكل تلك الهبات بل قام برسقة النار من جبل األوليمب وإعطاء ٍ
قبس منها للبرش ،فقد حزن بروميثيوس
لرؤية البرش يف برد الشتاء محرومني من الدفء واألمن ،فقرر أن يحرض لهم النريان التي تدفئهم وتؤنسهم بنورها؛ ذهب
رسا حتى ال يفتضح أمره لزيوس ،أخذ يبحث بني الكهوف واملغارات عن مقر
بروميثيوس إىل هيفاستوس يف جبل األوليمب ً
هيفاستوس وفجأ ًة شقت الظالم رشار ٌة من النار ووجد برميثيوس نفسه أمام البوابة الضخمة ملقر إله الحدادة هيفاستوس
(املكلف بصناعة األسلحة والدروع لآللهة وفوق ذلك صنع صواعق زيوس).
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منشغل بعمله ،استطاع بروميثيوس أن يرسق أحد صواعق زيوس وأخفاها داخل عصا مجوف ٍة صنعها من
ٌ
وبينام هيفاستوس
قبسا منها للبرش.
النباتات ثم اعطى ً
تعلم البرش كيف يقتلون الحيوانات ويطهون لحومها ،تصاعدت رائحة الشواء إىل األوليمب وعلم زيوس بخيانة بروميثيوس
دليل عىل الوالء،
عرضا ً
ورسقته للنار ورأى أن البرش لن يدينون له بالوالء املناسب إذا غرقوا يف النعم ،فق ّدم بروميثيوس له ً
وهو أن يقاسم البرش لحومهم الشهية مقابل أن يسمح لهم االحتفاظ بالنار ،قام بروميثيوس املشهور بالدهاء واملكر بتقديم
قربانني إىل زيوس وآلهة األوليمب.
كان أحد القربانني عبار ًة عن قطعٍ من اللحم الطازجة وهي كل ما يؤكل يف الثور مخبأ ًة داخل األمعاء (أي يش ٌء طاه ٌر زيكٌ
وشحم براق (أي يش ٌء كري ٌه يف صور ٍة مبهرة).
يف صور ٍة كريهة) ،والقربان اآلخر كان عبار ًة عن عظام ثو ٍر ملفوف ًة يف دهنٍ
ٍ
خدع زيوس واختار القربان الثاين لآللهة ،وبذلك استطاع البرش االحتفاظ باللحم لنفسهم ،وحرق العظام بعد كسيها بالدهن
سيل من االخرتاعات والتقدم البرشي.
كقربانٍ لآللهة .ومع ظهور النار بدأ ٌ
ويف ٍ
وقت قصريٍ كان الفن والحضارة والثقافة تغزو األرض املحيطة باألوليمب .ومع هذا التغري اختلفت نظرة األوليمب إىل
ٍ
حيوانات همجية ،بل هم عاقلون ولهم القدرة عىل اإلبداع واالبتكار.
البرش الفانني وزاد أعجابهم بهم ،فهم ليسوا مجرد
غضب زيوس لذلك غض ًبا شدي ًدا اهتز له جبل األوليمب ،وقرر عقاب بروميثيوس عىل
اإلثم الذي ارتكبه يف حق سادة األوليمب.
استدعى هيفاستوس وطلب منه أن يصنع سالسل
قوي ًة حتى يقيد بها بروميثيوس عىل صخر ٍة يف جبال
ٌ
عمالق يدعى آثون
رس
القوقاز .وكان كل صبا ٍح يأتيه ن ٌ
ٍ
جديد يف املساء ليستمر
ينهش كبده الذي يعود لينمو من
عقاب بروميثيوس األبدي.
ظل بروميثيوس يتلقى عقابه متامسكًا سعي ًدا ألن البرش يعيشون
حيا ًة سعيدةً ،ولكونه بعيد النظر وقاد ًرا عىل التنبؤ ،فقد كان
يعلم أنه سيأيت أحد األبطال من أبناء اآللهة ويخلّصه من
أيضا أنه سيأيت من نسل زيوس من يقتله
عذابه .وكان يرى ً
ويتوىل الحكم من بعده ،لتكون نهاية زيوس املتجرب)1(.
 -1مصدر األسطورة قاموس املورد البعلبيك – بريوت – لبنان
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كم كان أجدادنا فنانني يف اختالق القصص التي
تحمل ف ًّنا ومغ ًزى ،كيف ال وهذه القصص
تحمل جهد آالف السنني من اإلبداع الفكري
بتنوع ثقافات األزمان وغناها ،كام وتحمل هذه
القصة يف طياتها املضمون الذي جعلنا نختلف
عن سائر الحيوانات :إنها شعلة بروميثيوس التي
أدفأت اإلنسان عندما ب ّرد وطهى بها طعامه
عندما اصطاد ،وبها شكّل البرش حضارتهم التي
قهرت تغطرس األوليمب وأصبح من خاللها
البرش أشبا ًها لآللهة مام أغضبها.
وبقدر ما كانت هذه القصة بعيد ًة عن الواقع ،بقد ِر ما كانت تحاكيه بطريق ٍة أو بأخرى ،فشعلة بروميثيوس التي حرر بها
البرش من اآللهة هي شعلة الحقيقة والعلم التي حررت اإلنسان من طغيان الكهنوت واتباع اآللهة.
نعم إنها شعلة العلم التي جعلت من البرش ال يختلفون بيش ٍء عن اآللهة إال يف الخلود والذي سيقهره العلم قري ًبا .فخرافة
وتسلط الكهنوت تتغذى عىل جهل وضعف الناس ،وما أن أصبح الناس علامء بكل يش ٍء فقد زال الخوف الزائف وتكشفت
اآلفاق وراحت سطوة الكهنوت مهب رياح الصحارى.
فال عجب أن يحارب تجار الجهل ويجاهدوا إلطفاء هذه الشعلة بكل الوسائل املتاحة .وهذا يذكرنا مبا فعله زيوس الجبار
للقضاء عىل شعلة العلم ،شعلة بروميثيوس ،لكننا نحن جيل عرص التنوير العريب منثّل بروميثيوس القرن الحادي والعرشين،
يوم لنكشف
فرغم كل األذى والتنكيل والتشويه الذي يقوم به الكهنوت ،لن نكف عن إضاءة العامل بآالف الشعالت كل ٍ
غبش الواقع ونتطلع للمستقبل ،لن نقف مكتويف األيدي كمعظم الناس نلعن الظالم ،بل سوف نشعل شمع ًة ستكون بداي ًة
لحقب ٍة جديد ٍة من التنوير ،ليس ألن لنا عز ًما جبا ًرا فقط بل ألننا كـ (بروميثيوس) منلك بُعد نظر.
فال بد أن يأيت ذلك اليوم الذي سوف يسقط فيه ذلك الصنم الذي رفعوه إىل السامء يك ال تطاله يد الحقيقة ،وعندها فقط
سيصبح كل البرش أخو ًة سعداء يفعلون الخري لإلنسانية ال خوفًا من جبابرة األوليمب الحديث ،وليس أح ٌد منهم أفضل من
اآلخر إال مبقدار ما لديه من محب ٍة لآلخر وصفاء قلب.
وعندها سنخرب العامل إننا كنا هنا .. ،نحن امللحدون العرب ..
هوامش:
 شعلة األلعاب األوملبية تكريم سنوي لشعلة بروميثيوس. بحسب األساطري الهيلينية ،فإنه بعد تحرر بروميثيوس ّلف زيوس حول إصبعه حلق ًة معدني ًة مصنوع ًة من السالسل التي قُيد بها يف القوقاز ،لتكون تذكا ًرا لعقابه إذا فكّر أنيعيص زيوس مر ًة أخرى.
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ﺳﻴﺮة
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ آﻣﻨﺔ

اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة :اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺧﺪﻳﺠﺔ

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب
LA VIE DE MAHOMET
ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺳﺎرة ﺳﺮﻛﺴﻴﺎن
إﺧﺮاج :أﺳﺮة ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮب
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اﻟﺰواج
ﻣﻦ ﺧﺪﻳﺠﺔ

أرﺳﻠﺖﺧﺪﻳﺠﺔﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎﻧﻔﻴﺴﺔ
إﻟﻰ اﻟﺼﺎدق اﻷﻣﻴﻦ

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﺰواج
ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ؟
ﻻ أﻣﻠﻚ
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت.

ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎم
وﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﺑ ًﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ..

ﻣﺎذا ﻟﻮ
اﺳﺘﻄﻌﻨﺎﺣﻞ
ﻫﺬهاﻟﻤﺸﻜﻠﺔ؟

وﻟﻮ وﺟﺪﻧﺎ ﻟﻚ
زوﺟﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ وﺛﺮﻳﺔ ﺗﻌﻴﺶ
ﻣﻌﻬﺎﺣﻴﺎةﻛﺮﻳﻤﺔ؟

ﻋﻠﻲ أن أﻓﻌﻞ؟
وﻣﺎذا َّ

ﻫﻞﺳﺘﻮاﻓﻖ؟

ﻣﻦ ﺗﻘﺼﺪﻳﻦ ؟
ﺧﺪﻳﺠﺔ .

أﺧﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪًا أﻫﻠﻪ ﺑﻌﺮض ﺧﺪﻳﺠﺔ ،ﻓﺮاﻓﻘﻪ ﺣﻤﺰة ﻋﻨﺪ أﺑﻴﻬﺎ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﻟﻄﻠﺐ ﻳﺪﻫﺎ..

أﺗﺮك اﻷﻣﺮ ﻟﻲ.

)(1
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ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪون ﻣﻨﻲ أن أزوﺟﻬﺎ ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻘﻴﺮ ﻛﺎن
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ؟

ﺟﻤﻴﻊ ﻛﺒﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﻃﻠﺒﻮا ﻳﺪ اﺑﻨﺘﻲ ورﻓﻀﺖ..

ﺑﻌﺪ أن ﻋﻠﻤﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺑﺮﻓﺾ أﺑﻴﻬﺎ زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،أﻋﺪت وﻟﻴﻤﻪ ودﻋﺖ اﻟﻴﻬﺎ ﻛﺒﺎر رﺟﺎل ﻣﻜﺔ وﺑﻴﻨﻬﻢ أﺑﻮﻫﺎ وأﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ

ﻗﻞ ﻷﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻴﻦ ﻳﺮى
أﺑﻲ ﺳﻜﺮاﻧ ًﺎ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻳﺪي،
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ،ﻟﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺮس ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ
دون ﺗﺄﺧﺮ.
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ﻘﺪر ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﺎرق اﻟﺴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺬي ﻳُ ّ
ﺳﻨﺔ ،ﻓﻘﺪ أﻋﻄﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺨﺪﻳﺠﺔ ﻣﻬﺮًا ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔدرﻫﻢ.

ﺑﻌﺪ أن ﺛﻤﻞ ﺧﻮﻳﻠﺪ ،ﻧ ّﻔﺬ أﺑﻮﻃﺎﻟﺐ اﻟﺨﻄﺔ ،وﺗﻢ اﻹﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺰواج.

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮوس اﻟﺜﺮﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﺰواﺟﻬﺎ ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ
ﺟﻮارﻳﻬﺎ أن ﻳﺮﻗﺼﻦ وﻳﻐﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻐﺎم اﻟﻄﺒﻞ.

ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح ..
ﻣﺎﻣﻌﻨﻰ
ﻫﺬا ؟

ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻟﻠﻴﻞ ،ﻧﺎم ﺧﻮﻳﻠﺪ وﻗﺎﻣﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺑﺬر أوراق
اﻟﺰﻋﻔﺮان واﻟﺘﻮاﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺰوﻳﺞ
أي رﺟﻞ ﻻﺑﻨﺘﻪ.
ّ

ﻟﻘﺪ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ
زواج ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺑﻤﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻷﻣﺲ .
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أﻧﻜﺮ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﻫﺬا ﺑﺸﺪة ،ﻟﻜﻦ اﺑﻨﺘﻪ أﻛﺪت ﻟﻪ ذﻟﻚ.
ﺳﺄذﻫﺐ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺒﺎر ﻗﺮﻳﺶ.

ﺳﺄذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﺔ ..

وﺳﻮف أﻗﺎﺿﻲ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ..

أرﺟﻮك ﻳﺎ أﺑﻲ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ،
ﺳﺘﺠﻠﺐاﻟﻌﺎر ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ.

رﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎوزت اﻷرﺑﻌﻴﻦ ،إﻻ أﻧﻬﺎ أﻧﺠﺒﺖ
ﻟﻤﺤﻤﺪ :اﻟﻄﺎﻫﺮ ،اﻟﻄﻴﺐ ،زﻳﻨﺐ ،رﻗﻴﺔ وأم ﻛﻠﺜﻮم.

وﺳﻮف أﺿﺮب ﻣﺤﻤﺪًا ﺣﺘﻰ
ﻳﻄﻠﻖﺧﺪﻳﺠﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺟﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻨﺘﺎن ووﻟﺪ ﻣﻦ زواﺟﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﺑﻘﻴﺖ زوﺟﺘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺣﺘﻰ وﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
)(2
ﻣﻦ زواﺟﻬﻤﺎ.
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( .)1عرض خديجة نفسها عىل محمد:

دسيسا :أي خفية إىل محمد صىل الله عليه وسلم بعد أن رجع يف عريها من الشام ،فقلت :يا محمد ما مينعك أن تتزوج؟ فقال :ما بيدي
« lفأرسلتني
ً
ما أتزوج به .قلت :فإن كفيت ذلك ودعيت إىل املال والجامل والرشف والكفاية أال تجيب؟ قال :فمن هي؟ قلت خديجة ،قال :وكيف يل بذلك؟ بكرس
الكاف ألنه خطاب لنفيسة .قلت :بىل وأنا أفعل ،فذهبت فأخربتها ،فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا ،فأرسلت إىل عمها عمرو بن أسد ليزوجها»...
 nالسرية الحلبية  -إنسان العيون يف سرية األمني املأمون ،لعيل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة الثانية  1427 -هـ،
باب تزوجه صىل الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)200+199

( .)2تفاصيل زواج محمد بخديجة:

الزهري أن املز ّوج لها أبوها خويلد بن
« lفحرض ودخل رسول الله صىل الله عليه وسلم يف عمومته فز ّوجه أحدهم :أي وهو أبو طالب عىل ما يأيت .وعن
ّ
أسد وكان سكرانا من الخمر ،فألقت عليه خديجة حلة وهي ثوب فوق ثوب ،ألن األعىل يحل فوق األسفل ،وضمخته بخلوق :أي لطخته بطيب مخلوط
بزعفران فلام صحا من سكره قال :ما هذه الحلة والطيب؟ فقيل له :ألنك أنكحت محمدا خديجة وقد ابتنى بها فأنكر ذلك ،ثم رضيه وأمضاه ...وأمرت
خديجة جواريها أن يرقصن ويرضبن الدفوف ،وفرح أبو طالب فرحا شديدا ،وقال :الحمد لله الذي أذهب عنا الكرب ،ودفع عنا الغموم».

« lأي ألن خديجة استشعرت من أبيها أنه يرغب عن أن يزوجها له ،فصنعت له طعا ًما ورشابًا ،ودعت أباها ونف ًرا من قريش فطعموا ورشبوا ،فلام سكر
أبوها قالت له :إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه ،فز ّوجها ،فخلقته وألبسته ،ألن ذلك :أي إلباس الحلة وجعل الخلوق به كان عادتهم أن األب
يفعل به ذلك إذا ز ّوج بنته ،فلام صحا من سكره قال :ما هذا؟ قالت له خديجة :زوجتني من محمد بن عبد الله ،قال :أنا أز ّوج يتيم أيب طالب؟ ال لعمري،
فقالت له خديجة :أال تستحي ،تريد أن تسفه نفسك عند قريش ،تخربهم أنك كنت سكرانا؟ فلم تزل به حتى ريض».
« lويف رواية أنها عرضت نفسها عليه فقالت :يا ابن عم إين قد رغبت فيك لقرابتك ،وأمانتك وحسن خلقك ،وصدق حديثك ،فذكر ذلك صىل الله عليه
وسلم ألعاممه ،فخرج معه عمه حمزة بن عبد املطلب ريض الله عنه حتى دخل عىل خويلد بن أسد فخطبها إليه فز ّوجها ...وذكر أن رسول الله صىل الله
عليه وسلم أصدقها عرشين بكرة .وعبارة املحب الطربي :فلام ذكر ذلك ألعاممه خرج معه منهم حمزة بن عبد املطلب حتى دخل عىل خويلد بن أسد
فخطبها إليه ففعل ،وحرضه أبو طالب ورؤساء مرض فخطب أبو طالب فقال :الحمد لله القصة».
« lويف الرشف أن خديجة ريض الله تعاىل عنها قالت للنبي صىل الله عليه وسلم :اذهب إىل عمك فقل له تعجل إلينا بالغداة ،فلام جاءها ومعه رسول
الله صىل الله عليه وسلم قالت له :يا أبا طالب تدخل عىل عمي فكلمه يزوجني من ابن أخيك محمد بن عبد الله فقال أبو طالب :يا خديجة ال تستهزيئ،
فقالت :هذا صنع الله ،فقام فذهب وجاء مع عرشة من قومه إىل عمها ،الحديث :أي ويف رواية ومعه بنو هاشم ورؤساء مرض ...وقد بذل لها من الصداق
ما عاجله وآجله اثنتي عرشة أوقية ونشا :أي وهو عرشون درهام واألوقية :أربعون درهام ،أي وكانت األواقي والنش من ذهب كام قال املحب الطربي:
أي فيكون جملة الصداق خمسامئة درهم رشعي .وقيل أصدقها عرشين بكرة ،أي كام تقدم».
« lوسنه حني تزوج خديجة كان خمسا وعرشين سنة عىل ما تقدم أو زيادة بشهرين وعرشة أيام .وقيل خمسة عرش يوما عىل ما يأيت وقيل الذي ولد
يف الكعبة حكيم بن حزام ...وكان تزويجه صىل الله عليه وسلم بخديجة ريض الله تعاىل عنها بعد مجيئه من الشام بشهرين أو خمسة عرش يوما ،وعمره
إذ ذاك خمس وعرشون سنة عىل ما هو الصحيح الذي عليه الجمهور كام تقدم ....وتزوجها رسول الله صىل الله عليه وسلم وهي يومئذ بنت أربعني
سنة .قال :وقيل خمس وأربعني سنة ،وقيل ثالثني ،وقيل مثان وعرشين اهـ :أي وقيل خمس وثالثني وقيل خمس وعرشين .وتزوجت قبله صىل الله عليه
وسلم برجلني .أولهام عتيق بن عابد :أي باملوحدة واملهملة ،وقيل باملثناة تحت واملعجمة فولدت له بنتا اسمها هند ،وهي أم محمد بن صيفي املخزومي.
وثانيهام أبو هالة ،واسمه هند ،فولدت له ولدا اسمه هالة ،وولدا اسمه هند أيضا».
 nالسرية الحلبية  -إنسان العيون يف سرية األمني املأمون ،لعيل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة الثانية  1427 -هـ،
باب تزوجه صىل الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)204-200
« lأخربنا محمد بن عمر .أخربنا املنذر بن عبد الله الحزامي عن موىس بن عقبة عن أيب حبيبة موىل الزبري قال :سمعت حكيم بن حزام يقول :تزوج
رسول الله  -صىل الله عليه وسلم  -خديجة وهي ابنة أربعني سنة ورسول الله  -صىل الله عليه وسلم  -ابن خمس وعرشين سنة .وكانت خديجة أسن
مني بسنتني .وولدت قبل الفيل بخمس عرشة سنة وولدت أنا قبل الفيل بثالث عرشة سنة».
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« lفتزوجها رسول الله  -صىل الله عليه وسلم  -مرجعه من الشام وهو ابن خمس وعرشين سنة فولدت القاسم وعبد الله .وهو الطاهر .والطيب.
سمي بذلك ألنه ولد يف اإلسالم .وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة .وكانت سلمى موالة عقبة تقبلها .وكان بني كل ولدين سنة .وكانت تسرتضع لهم وتعد
ذلك قبل والدها ...عن أيب حبيبة موىل الزبري قال :سمعت حكيم بن حزام يقول :توفيت خديجة بنت خويلد يف شهر رمضان سنة عرش من النبوة وهي
يومئذ بنت خمس وستني سنة»
 nالطبقات الكربى إلبن سعد ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة األوىل1990 ،م ،باب ذكر خديجة بنت خويلد ،الجزء ( ،)8الصفحات (.)15-13
« lقال ابن هشام :فأصدقها عرشين بكرة وكانت أول امرأة تزوجها [رسول الله صىل الله عليه وسلم] ومل يتزوج عليها غريها حتى ماتت .قال ابن
إسحاق :فولدت لرسول الله صىل الله عليه وسلم ولده كلهم إال إبراهيم :القاسم وكان به يكنى ،والطيب والطاهر ،وزينب ،ورقية ،وأم كلثوم ،وفاطمة».
 nالبداية والنهاية إلبن كثري ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة األوىل1988 ،م ،باب تزويجه عليه الصالة والسالم خديجة بنت خويلد ،الجزء (،)2
الصفحة (.)359
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Olga Loutfi

عرصي معتدل إىل أن يقابل من هو مختلف عنه

Scolopendra Ali Morpha

صالح لكل زمان ومكان  /حامل أوجه
متعدد االستعامالت رسيع املفعول

ماذا نلبس اليوم من آياتنا (فاقتلوهم حيث ثقفتموهم)
أم (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)
املسلم املعتدل هو نفسة املسلم املتطرف الداعيش ...
االختالف فقط يف اللباس واملظهر الخارجي
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Mahmoud Al Shalabe

Osman Serin Serin

مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر
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