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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

رش إىل إطالق األحكام الجاهزة عىل اآلخر املختلف؟
ملاذا منيل كب ٍ
سوا ًء أكان مختلفًا فكريًا أو حتى يف شكله وأسلوب حياته!
فنجد بعض الشيوخ يشتمون غري املحجبات بأقبح األلفاظ ،ونجد بعض
امللحدين يشتمون املحجبات بأبشع النعوت ،وعىل مستوى املجتمع
نفسه ،نجد األشخاص العاديني يشتمون املختلف ملجرد أنه مختلف،
ليس ألنه يقتلهم أو يؤذيهم بل قد يكون يف بلد آخر وال يؤذي منلة!
فقط ألنه مختلف!
فنجدهم ال يعطون أي قيم ٍة للشخص نفسه ،إنجازاته ،مؤهالته ،فائدته
للمجتمع ،كل هذه األمور تصبح غري محسوبة ،كل ما يهم هو أنه
مختلف عنا يف يشء معني فنعمي أعيننا عن أي يش ٍء آخر.
قد يعود هذا للشعور بالتهديد عند مجابهة شخص مختلف ،فنتخذ
وسيل ًة دفاعي ًة هجومي ًة تقوم عىل اإلنقاص منه وإطالق األحكام الجاهزة
عليه ،ومنها نستمد شعو ًرا باألمان والنشوة واالنتصار حتى لو كان مبجرد
تعليقٍ صغريٍ عىل وسائل التواصل االجتامعي.
وقد يكون السبب هو عدم النضج والضيق الفكري ،الذي ينتج عن
االستكانة لألفكار والنامذج املألوفة دون رغبة الخوض فيام يخالفها .ومن
أهم األسباب ،الخلفية البيئية واالجتامعية التي نشأنا فيها ،فحني ننشأ
يف مجتمعٍ يتعود أفراده أن يلعبوا دور األوصياء عىل بعضهم البعض
حق من
ومراقبة بعضهم البعض ،سنعتقد أن هذا هو الطبيعي وأنه ٌ
حقوقنا ،أن نحرش أنوفنا يف شؤون غرينا وأسلوب حياتهم وملبسهم
وطريقتهم ،وأنهم ماداموا مختلفني فهم أقل درجة منا!
هنالك الكثري من األسباب ولكن الخروج منها والتغلب عليها هو أم ٌر
ممك ٌن وبإمكاننا القيام به مع القليل من الصرب وضبط النفس والتدرب.
األساس هو احرتام قيمة اإلنسان كإنسان ،واحرتام فردانيته واالعرتاف
بحقه يف االختالف مادام غري مؤ ٍذ ،بإمكاننا أن نناقشه يف أفكاره ونأخذ
ونعطي معه ،وليكن غرضنا االستفادة والتعلم والوصول ٍ
لنقاط مشرتكة،
حتى نفيد ونستفيد ،واألهم من ذلك أن نستوعب ظروفه وخلفيته ،فإن
كان يفعل شيئًا خطأً من وجهة نظرنا نرشح له ملاذا نراه خاطئًا ،وبعد
ٍ
نقاش قد نكون نحن املخطئني وليس هو!
أن ندرب أنفسنا عىل االستامع واالستيعاب حتى لو مل يعجبنا ما نسمعه،
أن نوسع اطالعاتنا عىل األفكار واأليديولوجيات املختلفة حتى تتوسع
جانب واحد.
آفاقنا الفكرية وال تبقى محصور ًة يف ٍ
حتى وإن كنا من بيئ ٍة ال تقبل االختالف ،لنكن نحن التغيري الذي نود
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ملاذا اإلنسانية رتب ٌة
وليست دين؟

د.عبد العزيز القناعي

يف مواجهة التطرف واإلرهاب والعنف ذي الطابع اإلسالمي ،فكيف سيكون شكلها؟! وإىل متى سوف تستمر؟!! وكم
ويف مواجهة حاالت الحروب والرصاعات والثورات العربية عدد القتىل فيها من أطفالنا ونسائنا وأصدقائنا؟!! فالوطن
رصا بل
املستمرة منها واملوءودة ،تر ّدد إىل األسامعَ ،
وكتب العديد العريب بطوله وعرضه أصبح مستبا ًحا ومنتهكًا وقا ً
من املثقفني عن وحول مفهوم ومصطلح اإلنسانية كتوقٍ وعاج ًزا عن الدفاع عن نفسه.
عام إىل التعايل بالنفس البرشية وإبعادها عن كل ما من
ٍ
ٍ
أدوات خارجية ،ومن
شأنه أن ينمي مظاهر ونزعات التعصب والطائفية ومنظر فمن يسكن القصور هم مجرد
ينفّذ السياسات الداخلية والخارجية ليسوا سوى أتبا ٍع
الدماء واملهجرين والالجئني.
(متمصلحني) من بقاء الوضع كام هو غارقًا بالفساد
ثقيل وكئي ًبا ،والتخلف ،ومن يرفع الشعارات الدينية والوطنية والقومية
كشعوب عربي ٍة أصبح ً
فام نتعايش معه نحن
ٍ
هاجسا وخوفًا وتراج ًعا عن الحياة واألمل ليسوا سوى البديل األسوأ للسيئ الذي يحكمنا.
ويشكل لنا
ً
والحب ،حتى طغت األنانية والتعصب والفساد عىل
غالبية أفعالنا وسلوكياتنا وحتى أحالمنا ،سوا ًء يف تعاملنا فامهي تلك اإلنسانية التي يرتدد حولها وعنها الكثري؟...
مع بعضنا البعض أو مع اآلخر املختلف.
وملاذا نرنوا ونصبوا إليها اآلن ونطلبها بشد ٍة ،وندعوا بأن
ٍ
فلم يبقى لنا مكانًا آم ًنا سوى تحت األرض ،فلم نعد نثق تكون الخالص ملا أصابنا ويصيبنا من عه ٍر وجهلٍ
وتخلف
متسكنا عقو ًدا طويل ًة بشعارات القومية والعروبة
بالحروب القادمة عىل أراضينا!!.
بعد أن ّ
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واإلسالم والطائفة ،ومل نحقق معهام سوى الرتاجع وتوقف التنمية
والدمار املجتمعي ونحيب الثكاىل واملوت عىل قارعة الطرق؟؟...
تعليمي وبُ ٍ
ٍ
عد
وهدف
عام
وكيف نستطيع أن نجعلها ذات ٍ
أفق ٍ
ٍ
وعالئقي ومستقبيل؟...
سيايس
ٍ
ٍّ
لقد ظهر مصطلح اإلنسانية منذ عرص النهضة األوروبية كردة فعلٍ
عىل املذاهب الدينية التي أنكرت الذات اإلنسانية ،إال أنه يعود
يف جذره إىل العصور اليونانية القدمية وال سيام يف زمن أفالطون
وسقراط ،حيث كانت نزعات األنسنة والفردية يف بداياتهام.
بغض النظر
وترتكز الفلسفة اإلنسانية عىل النظرة إىل اإلنسان كغاي ٍة وقيم ٍة يف حد ذاته ،وأنه محور االهتامم والرعاية ّ
عن أية اعتبار ٍ
ات أخرى تتعلق بالدين أو الجنس أو العرق أو اللغة .فاإلنسانية خيا ٌر يقوم عىل رابطة األخ ّوة بني أفراد
أيضا من نتاج طبيع ٍة
البرش جمي ًعا
ٍ
كمنطلق للتعامل والتعايش .فاإلنسان جز ٌء من هذا الكون الذي نعيش عليه ،وهو ً
ٍ
واحد ٍة ال تتجزأ يحمل بداخلها اإلنسان الخري والرش والجامل والسالم والسعادة بشكلٍ
متفاوت بحسب الرتبية والتعليم
والثقافة واملعرفة والدين.
ٍ
وقد مرت الفلسفة اإلنسانية مبراحل عديد ٍة وتفسري ٍ
وتأويالت مختلف ٍة كان طابعها العام هو اإلنسان ،إال أنها اختلفت
ات
طبيعي نظ ًرا لرتاكم املعرفة وإضافات الفالسفة املحدثني .إال أنه ومنذ القرن العرشين
يف األسس الفلسفية  ،وهذا أم ٌر
ٌ
مهم يف ترقية الطبيعة اإلنسانية
فهم ،بعد أن قدمت الثورة املعرفية جانبًا ًّ
أصبحت النزعة اإلنسانية أشد وضو ًحا وأشمل ً
واالهتامم بالتفكري اإلنساين وتفاعله مع البيئة ،وإعطاء اإلنسان قدر ًة عىل تحقيق ذاته وحل مشكالته ،والتعاون مع
عام من مضامني ومواثيق حقوق اإلنسان والحريات والدميقراطية
اآلخرين لتحقيق حيا ٍة أفضل لبنى البرش يف إطا ٍر ٍ
واملساواة.
وهنا ميكننا القول باختصا ٍر لتعريف اإلنسانية وربطها بعنوان املقال ،بأن اإلنسانية هي تأسيس العالقات البرشية بنا ًء
عىل املساواة اإلنسانية دون متييز .وتتحقق الوحدة اإلنسانية بنا ًء عىل وحدة الجوهر اإلنساين وهي الوحدة الفطرية
أحكام وتواصلٍ وات ّباع قيم الحق واالبتعاد عن الرش والحض
التي يحملها كل إنسانٍ مثل امتالك العقل وما يتصل به من
ٍ
عىل الخري والسالم.
فحني يتحرر اإلنسان من أنانيته املفرطة ويبتعد عن انتامءاته الهامشية التي تُشكل حاج ًزا مينعه من التعايش مع اآلخر
املختلف ،فهنا يكون أكرث قدر ًة عىل تحقيق السالم الداخيل لنفسه وتال ًيا ملن يتعامل معهم أو يلتقي بهم .فمن هو
وخصوصا يف اإلسالم؟...
مثل عن اإلنسان املؤمن
اإلنسان اإلنساين؟...وهل يختلف ً
ً
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جميل
ٌ
تحض عىل التعارف وتحقيق األخ ّوة بني البرش ،وهذا أم ٌر
يف الواقع قدمت األديان
وخصوصا اإلسالم تعاليم ّ
ً
فعل تؤمن األديان باإلنسانية بغض النظر عن دين اإلنسان أو ال تدينه
ومحمود .ولكن ما مدى حقيقة هذا األمر؟ وهل ً
باملرة؟
هنا يقع الخالف واالختالف بني مفاهيم الدعوات الدينية التي تحض عىل دعم الجامعة ومامرسة األخ ّوة الدينية بني
رشا مل يرتقوا إىل مصاف النخبة املختارة املؤمنة .وهذا
وحدة املؤمنني وتنفيها بتات ًا عن اآلخر املختلف باعتباره شيئًا أو ب ً
يل يف توصيفات األديان للمختلفني عنهم بالكفار واملرشكني واملذنبني وال ُعصاة وغريها من الصفات
األمر يتضح بشكلٍ ج ٍّ
املذمومة.
ويحمل الفكر اإلسالمي والفقه الرتايث عبار ٍ
ات وأحاديثَ
وفتا ٍو أشد انتقائي ًة يف وصف املخالفني ،وعدم قبول
ٍ
فئات من الناس ملجرد أنهم ملحدين أو مثليني أو حتى
مفكرين يريدون تجاوز أو نقد املقدسات الدينية،
لتصبح اإلنسانية واألخ ّوة بني الناس معدوم ًة ،بل وأشد
من ذلك حيث يصبح هذا الفرد املخالف مستباح
الحقوق ومهدور الدم والكرامة والحياة .ونشاهد ذلك
بالتفصيل يف الدول العربية واإلسالمية جميعها ،حيث ال
بغيضا ،إذ أنها تقوم مبصادرة
تزال تعيش تخلفًّا حقوق ًيا ً
أحد الحقوق األساسية لإلنسان ،وهو حق عدم التدين،
ومنعه من حق إبداء الرأي والتعبري.
وهنا ميكننا أن نقول ،إن التصور الديني لإلنسان وبالتايل لإلنسانية يتأسس عىل اإلميان بفكرة «وجود الله» ،والقول بأن
لهذا الكون خالقًا يتصف بصفات الكامل والقدرة املطلقة ،هذه الفكرة مركزي ٌة يف قيام االجتامع البرشي ،وهي النواة
التي تتأسس عليها ماهية اإلنسان بحسب التصور الديني.
بينام اإلنسانية يف املفهوم الحدايث تقوم عىل اإلنسان ذاته وطبيعته وعقالنيته واندماجه مع األنا اآلخر كوحد ٍة كامل ٍة ال
ٍ
توصيفات ديني ٍة أو عرقي ٍة أو جنسية؛ فاالنتامء اإلنساين ،يصل باإلنسان إىل قمة اكتامل انتامئه العاملي الذي
تف ّرقهام أي
ينسجم مع قيم الخري والتعايش واملحبة ،ومع تفكري كل عقلٍ حر ،ومع مصلحة أي إنسانٍ يف العامل ورغبته بأن يسود
السالم واألمن الجميع.
إن اإلنسانية رتب ٌة وليست دين ،يصل إليها الفرد بعد أن يتجاوز عن أنانيته ،وبعد أن ينصهر مع اآلخر املختلف ،وبعد أن
يقبل املختلف عنه يف التفكري والدين وامليول الجنسية والفكرية ،فليس كل مؤمنٍ بالرضورة إنساين .فالعالقات اإلنسانية
هي العالقة الوحيدة الصالحة للتعامل بني اإلنسان واإلنسان ،عىل ٍ
أسس إنساني ٍة تضمن املساواة اإلنسانية يف القيمة
اإلنسانية ويف الكرامة اإلنسانية ويف الحقوق اإلنسانية بني جميع البرش بدون أي تفرق ٍة ومتيي ٍز وإقصاء.
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حضارة السبي والجواري
الحقًا تلك املامرسات من السبي واالغتصاب ستتوسع بسبب
الفتوحات.
فسنجد عىل سبيل املثال أنّ موىس بن نصري (املرشف عىل فتح شامل
أفريقية وأسبانيا) قد أرس ثالثني ألف فتا ٍة عذراء من األُرس األسبانية
وأرسلها إىل دمشق حيث الخليفة األموي(،)1
 -1الكامل البن األثري .295\4
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أموي آخر هو عبد امللك
كام يُروى عن خليف ٍة ٍ
بن مروان قوله « َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يَتَّ ِخ َذ َجا ِريَ ًة
لِلتَّلَ ُّذ ِذ فَلْيَتَّ ِخ ْذ َها بَ ْربَ ِريَّ ًةَ ,و َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يَتَّ ِخ َذ َها
لِلْ َول َِد فَلْ َيتَّ ِخ ْذ َها فَار ِِس َّي ًةَ ,و َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يَتَّ ِخ َذ َها
لِل ِْخ ْد َم ِة فَلْ َيتَّ ِخ ْذ َها ُرو ِم َّي ًة» ( ،)2أما هارون
الرشيد فقيل أنّه كان ميتلك ألفي جارية(،)3
وقال السيوطي عنه أنه كان غارقًا يف اللهو
واللذّات والغناء ،أ ّما الخليفة العبّايس املتوكل
عىل الله فكان له أربعة آالف جاري ٍة أسرية
منافسا النبي امللك اليهودي
حرب ُو ِطنئ كلهن،
ٍ
ً
()4
سليامن عىل ما يبدو  ،وحني استوىل صالح
الدين األيويب عىل قصور الخلفاء الفاطميني
مبرص قيل أنه وجد يف القرص الكبري اثنتي عرش
نفسا ليس من بينهم ذكو ًرا إالّ الخليفة
ألف ً
وأوالده ( ،)5وهكذا فالحكّام واألثرياء املسلمون قاموا باستغالل ما أحلّه لهم رب اإلسالم عىل أكمل وجه.
وينقل لنا اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻲﻓ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ) ﺑﺎﺏ (ﻋﺒﺪ ﺍﻤﻟﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ) رسال ًة من أحد الخلفاء لتابعه يف أفريقيا يطلب
منه انتقاء أجود أنواع الجواري من أجله ،حيث نقرأ «ﻛﺘﺐ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻤﻟﻠﻚ ﺇﻰﻟ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻋﻰﻠ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺔ :ﺃ ّﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻣﺮﻴ
ﺍﻤﻟﺆﻣﻨﻦﻴ ﺭﺃﻯ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﻌﺚ ﺑﻪ ﻣﻮﻰﺳ ﺑﻦ ﻧﺼﺮﻴٍ ﺇﻰﻟ ﻋﺒﺪ ﺍﻤﻟﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ،ﺃﺭﺍﺩ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻨﻚ ،ﻭﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﻱ
ﺍﻟﺮﺒﺑﺮﻳﺎﺕ ﺍﻤﻟﺎﻟﺌﺎﺕ ﻟﻸﻋﻦﻴ ﺍﻵﺧﺬﺍﺕ ﻟﻠﻘﻠﻮﺏ ،ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻮ ٌز ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﺎﻡ ﻭﻣﺎ ﻭاﻻه .ﻓﺘﻠﻄﻒ ﻲﻓ ﺍالﻧﺘﻘﺎﺀ ،ﻭﺗﻮﺥ ﺃﻧﻴﻖ ﺍﻟﺠﺎﻤﻝ،
ﻋﻈﻢ ﺍﻷﻛﻔﺎﻝ ،ﻭﺳﻌﺔ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ،ﻭﻟﻦﻴ ﺍﻷﺟﺴﺎﺩ ،ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻷﻧﺎﻣﻞ ،ﻭﺳﺒﻮﻃﺔ ﺍﻟﻌﺼﺐ ،ﻭﺟﺪﺍﻟﺔ ﺍﻷﺳﻮﻕ ،ﻭﺟﺜﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﻭﻧﺠﺎﻟﺔ
ﺍﻷﻋﻦﻴ ،ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺨﺪﻭﺩ ،ﻭﺻﻐﺮ ﺍﻷﻓﻮﺍﻩ ،ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺜﻐﻮﺭ ،ﻭﺷﻄﺎﻁ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ،ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻡ ،ﻭﺭﺧﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ».
ٍ
محمد
نبي اإلسالم (أرس النساء واغتصابهن) ستصبح سال ًحا يرت ّد فيصيب قوم
واملفارقة أن تلك العادة التي أحلّها ُ
أنفسهم ،فحني نجح جيش الشام تحت حكم الخليفة األموي يزيد بن معاوية يف االنتصار عىل أهل املدينة املتمردين،
قام جنوده باستباحة املدينة لثالثة أيام ،فأشاعوا القتل والرسقة ،ثم قاموا باغتصاب نساء مدينة رسول الله ،حتى تخربنا
املصادر اإلسالمية أ ّن هناك ألف أو عرشة آالف امرأ ٍة غري متزوج ٍة حملت يف تلك الفرتة ،وأنجنب بعدها بتسعة أشهر،
 -2تاريخ السيوطي  ،221ومصنف ابن أيب شيبة (كتاب األمراء) .30120
-3كتاب األغاين الجزء العارش.
 -4مروج الذهب  ،92\2وتاريخ الخلفاء للسيوطي .277
 -5املقريزى يف (املواعظ واالعتبار يف ذكر الخطب واآلثار) الجزء الثاين.
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حتىاﻟﻌﺪو.
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻮ
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
250\2أن ﻫﺬا
اليعقويبﺗﺬﻛﺮت
واﻹﻧﺠﻴﻞ؟ ﺛﻢ
ﻛﺘﺎﺑﺔ
ولدت األبكار
رسول الله
«وأباح حرم
اﻟﻘﺮآن تاريخ
فنقرأ من
ال يُعرف من أولدهن» ،كام نقل ابن كثري يف البداية والنهاية « 242\8ووقعوا
أن
تلكﺟﻬﻨﻢ
امرأ ٍةﻋﲆيف ﻧﺎر
اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ
حتىﺗﺮىقيلﻣﺎأنهﻫﻮ ﺗﺄﺛري
ﻧﻔﴘ ﻳﺎ
اﳌﻤﻜﻦوقال
وﻫﻞغريﻣﻦزوج»،
األيام من
حبلت ألف
ﺳﺄﻟﺖالنساء
عىل
وأﻏﻠﺐ
املدينةﻛ ٌرث
من اﻟﻜﻔﺎر
اﳌﻌﺮوف أن
ازدﻳﺎد
ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﺘﺤﻮل
املدائنيإﱃعن ٍ
بعد وقعة
ﻛﺘﻠﺘﻬﺎ؟َدتﻣﻦألف امرأ ٍة
«فإنَّه ول
هشام:
أﺳﻮدقال
ﺛﻘﺐأيب ق ّرة
ﻋﲆ
ﺗﺤﺘﺎج ﺟﻬﻨﻢ
اإلسالمﻣﻠﻴﺎر
(تاريخﻫﻨﺎ .ﻛﻢ
زوج»،ﺑﻬﻢويفاﳌﻄﺎف
ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ
ﺳﻜﺎن
ﻟﺘﻨﻬﺎرصفحة
واألعالم)
إﻧﺴﺎنٍاملشاهري
ووفيات
اﻷرضغري
الحرة من
أﺳﻮد؟ املدينة ثالث ًا وافتض فيها ألف عذراء» ،ويف (تاريخ
ﻟﺜﻘﺐبن عقبة
ﻧﻔﺴﻬﺎ«نهب
26
وﺗﺘﺤﻮل
مرسف ٍ
خلق من الصحابة
الخلفاء) للسيوطي «والل ِه ما كا َد ينجو منهم أحد ،قُتل فيها ٌ
كام
ﺧﻠﻘﻨﻲ ع ْذر
ﻟﻜﻦتﳌﺎذافيها ألف
ﻣﺤﻤﻮد،وافتُ ّض
هبتﻏرياملدينة،
ﻫﺬاومن
عنهم
ﺛﻢريض الله
غريهم ،ونُ
اﳌﻌﻠﻢاء»،ﺑﻌﻘﻞٍ
اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
ﺗﺬﻛﺮت أن
ﺧﻠﻘﻪ قال
قرة قال:
املدايني عن أيب
265ﺛﻢ«وذكر
وﻳﺤﺎﻛﻢللدينوري
اﻷﺳﺌﻠﺔالطوال)
(األخبار
نقرأ
ﱄ؟
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺒﻨﻲ ﻋﲆ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
ﻳﻄﺮح يفﻫﺬه
املدايني يقول
غريﺔ ﻻزوج،
اﻷﺑﺪالح ّرة
امرأ ٍةإﱃبعد
ولدت ألف
حسان:
هشامأﺳﺌﻠبن ًﺔّ ،
ﻟﻜﻨﻬﺎمنﻓﺮﺻ ٌ
داﺧﻞ
وغريأن أﻛﻮن
ﺗﻌﻮض
ﺳﺄﺣﱰق
ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻨﻲ
ﻛﻔﻰ
ٌ
عرشة آالف امرأة» ،وهكذا فام أحلّه محم ٌد لرجاله أصاب قومه بعد عقو ٍد قليل ٍة
ٍ
ﺗﻔﺎﻋﻼت وأرﺻﺪﻫﺎ دون أن أﻣﻮت.
ﻫﻜﺬا
من وفاته ،واستمرت تلك املامرسات البشعة طوال التاريخ اإلسالمي يقوم بها
املنترص ضد املهزوم.
دﺧﻠﺖ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ وﺑﺪأ اﻟﻌﺬاب وأﻧﺎ أﴏخ وأﺗﻌﺬب ،ﻟﻜﻨﻲ ﻻﺣﻈﺖ وﺟﻮد ﻛﺎﻣريا
ﺑﻌﺬايب.
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا
اﻟﺠﻨﺔ
الفقهاءﻷﻫﻞ
ﻋﺬايب وﺗﺒﺜﻪ
ﺟﻬﻨﻢ ﺗﺼ ّﻮ
الجارية ورشائها،
عن بيع
ﻟيكقواع َد
بوضع
يهتمون
اآلخررسنجد
أﻋﲆالجانب
ﰲعىل
ويُجيبون عن أسئل ٍة تجاري ٍة ومالي ٍة دقيقة ،نجد ذكر آراء الفقهاء تلك عىل سبيل
ﻏﻠﻴﻠﻬﻢ،
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن
الفقهيةاﻟﻴﻮم
(املوسوعةاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺗﺤﻤﻠﻮا ﻣﻘﺎﻻيت
ﻳﺸﻔﻮا املصادر،
غريها من
الكويتية) ويف
اﻟﺬﻳﻦ  24من
اﳌﺆﻣﻨﻮن الجزء
املثال يف
جاري ً
ووجدها
ﻓﺮﺣنيماذامبﺎ لو اشرت
ﻣﺘﻜﺌﻮن،عي ًبا؟
ووجد فيها
أﺣﱰقلو اشرتى
مثل :ماذا
ﻣﻦ
أﻋﻄﺎﻫﻢاهااﳌﻌﻠﻢ
اﻷةراﺋﻚ
الرجلﻋﲆ
وأﺗﻌﺬب وﻫﻢ
ﻫﺎ أﻧﺎ
ﻳﺸﺎﻫﺪن ًة من آخر
أحدهم جاري
اقرتض
ﻳﻀﺎﺟﻌﻮنالعمل لو
اﻟﺬﻛﻮراإلماء؟ وما
وﻧﺒﻴﺬ،إقراض
وإﺟﺎصيجوز
وهل
ﻓﺎﻛﻬ ٍﺔً
حامل؟ ٍ
أزواﺟﻬﻦ
واﻟﻨﺴﺎء
اﻟﺤﻮرﻳﺎت
ﺳﻌﺪاء؟!أحدهم برهن جاري ٍة لدى آخر فقام اآلخر
وماذا لو قام
لسيدهااﳌﺰﻳﺪً .
وﻳﺤﻔردها
ثم
حامل؟ﻛﻢ ﻫﻢ
ّﺰﻧﻬﻢ ﻋﲆ
بوطئها؟ وإىل أي ٍ
حد تسقط قيمتها املالية بعد افتضاض بكارتها؟...إلخ ،فعىل
دونلإلبن أن
وﻳﺘﻀﺎﺟﻌﻮنيحل
اﻹﺟﺎصابنه ،بينام ال
يطأ جارية
لألب أن
الفقهاء
ﺳﻴﺒﻘﻮناملثال
سبيل
ﺗﻮﻗﻒ،
ﻳﺄﻛﻠﻮن
يحلاﻷﺑﺪ،
أنه إﱃ
ﻣﺘﻜﺌني
قررراﺋﻚ
ﻋﲆ اﻷ
ٍ
محمد بأن اإلنسان و»ماله» ٌ
ملك ألبيه،
يطأ جارية أبيه ،واستندوا عىل حديث
ﴫ ﻫﻨﺎ وذاك ﻟﻪ ٌ
ﻣﻨﺰل ﻫﻨﺎك.
ﻫﺬا
وذلكﻟﻪ ﻗ ٌ
باعتبار أن الجارية نو ٌع من املال!
الغنيمة،ر
ﻧﺴﻤﻴﻪ ﻋﺼ
األفضلﻳﺴﻜﺮ
اﻟﻨﺒﻴﺬمناﻟﺬي ﻻ
أﻧﻬﺎ ٌر ﻣﻦ
اﻷرض ،أﻧﻬﺎ ٌ
األسرية ًرياقبلﻋﲆقسمة
ﻛﻨﺎ املرأة
للرجلأو ّألﻣﺎيطأ
الفقهاء أنه
ﻳﻮﺟﺪ قرر
كام
اﻟﻌﺼري.
ﻣﻦ
ألنها مازالت رشك ًة بني املسلمني جمي ًعا ،أما لو فعل ذلك فال يقام الحد
وذلك
عليه ( ،)6عىل الجانب اآلخر قال البعض أنّه يجوز للرجل أن يطأ الجارية حتى
ﻣﻦ يفﺟﻨﺎنٍ
ﻛﻴﻒ
فعلهاﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻓﻜﺮة ،مباﻣﺎ ﻫﻲ
القسمة،ﰲ ﺑﺎﱄ
قبلة ﺧﻄﺮت
ﻓﺠﺄ ٌ
اﻷﺑﺪ؟ حيث
ﻟﻠﻤﻀﺎﺟﻌﺔمعإﱃالنبي،
أحد الغزوات
الصحابة
واستشهدوا
الشافعي 371\7
(األم)ﻫﻲلإلمام
كتاب
نقرأ
اﻟﻮﺟﻮد وﻋﻈﻤﺔ اﻟﻜﻮن؟ ﺛﻢ ﺗﺬﻛﺮت أن ﻫﺬا
اﻟﺠﻮاب ﻋﲆ
اﻟﺠﻨﺎن
ﺗﻜﻮن يفﻫﺬه
اإلحسانﻋﲇ.
اﻟﺬيعىلﻗﴣ
مسألةﻫﻮ
اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﻨﻮع
( ،132\5البحر الرائق رشح كنز الدقائق) ( ،339\13نهاية األرب يف
الشهادة
ﻣﻦ النرية،
الجوهرة
-6
فنون األدب) -قادة الجيوش والجهاد ،214\2 -وغريه.
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«قال أبو حنيفة رحمه الله تعاىل إذا كان اإلمام قد قال :من
رجل جاري ًة ال يطؤها ما كان يف
أصاب شيئًا فهو له فأصاب ٌ
دار الحرب ،وقال األوزاعي له أن يطأها وهذا ٌ
حالل من الله
عز وجل ،بأن املسلمني وطئوا مع رسول الله صىل الله عليه
وسلم ما أصابوا من السبايا يف غزاة بني املصطلق قبل أن
يقفلوا» ,فكالعادة يكون اختالف الفقهاء رحم ًة!
كأمثل ٍة فقط ،سننقل القليل من أقوال الفقهاء حول أحكام
بيع ورشاء ورهن الجواري ،والتي يجمعها لنا كاتب مقاالت
مثل أنه « ُذكِر يف
(العبودية يف اإلسالم) الجزء الخامس :فنقرأ ً
وطء الثيب :إن وطأ الراهن أمته املرهونة غص ًبا عن مرتهنها
فإن مل يحبلها بقيت ره ًنا» (،)7
«صفة البكارة يف الجارية مبنزلة جزء من عني ،هو ٌ
مال متق ّو ٌم ولهذا استحق بالبيع رشطًا ،والدليل عىل الفرق أ ّن املشرتي
بعدما وطأ البكر ليس له أن يبيعها مرابح ًة من غري بيانٍ  ،ويف الث ّيب له أن يبيعها مرابح ًة بعد الوطء من غري بيان ،وكذلك
لو كانت ذات زو ٍج فوطئها الزوج عند املشرتي ،فإن كانت بك ًرا ليس للمشرتي أن ير ّدها بعيب النكاح بعد ذلك ،وإن
كانت ثيبًا فله ذلك .وكذلك البائع إذا وطأ املبيعة قبل القبض ،فإن كانت ثيبًا مل يسقط شيئًا من الثمن وال يتخري املشرتي
به يف قول أيب حنيفة بخالف ما إذا كانت بك ًرا» (،)8
رجل بأن يشرتي له جاري ًة فاشرتى جاري ًة ومات قبل أن يبني أنّه اشرتاها لنفسه أو ملوكله يحل للموكل وطؤها» (،)9
«َ ...وكّل ً
مال مضارب ًة فعمل فيه فربح ثم اشرتى من ربح املال جاري ًة فوطأها فحملت منه
«قال أبوحنيفة يف رجلٍ دفع إىل رجلٍ ً
فضل كانت أم ولده وغرم رأس املال» (،)10
فادعى الحبل فإن كان فيه ٌ
«وقال أهل املدينة :إن اشرتي جاري ًة من ربح املال أو من جملته فوطئها فحملت منه ونقص املال أُخذت قيمة الجارية
مال بيعت الجارية حتى يوىف املال من مثنها» ()11
من ماله ،وإن مل يكن له ٌ
 -7منح الجليل رشح مخترص خليل -ج 11ص.479
 -8املبسوط -باب العيوب يف البيوع -ج 15ص.489
 -9إحياء علوم الدين -الشك يف السبب املحلل واملحرم -ص.477
 -10الدرر السنية -ج 3ص.30
 -11الدرر السنية -ج 3ص.31
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وكاملتوقع فمتناول تلك املعضالت االقتصادية كان يهتم بالدرجة األوىل بحقوق املواطن الذكر املسلم طب ًعا ،وكانت
األجوبة تصاغ يف كثريٍ من األحوال بقياس الجارية إىل البهيمة ،فال ُحكم الرشعي قد يكون واح ًدا يف الحالتني.

حضارة اإلباحية والفُحش
كام أرشنا يف البداية ،يحلو للمسلم املعارص انتقاد الحضارة الغربية
فسق ودعارة ،وهو يظ ّن أ ّن حضارته اإلسالمية
بصفتها حضارة ٍ
ٍ
وزهد وجهاد ،حيث يُسمع مرا ًرا عن ذلك
كانت حضارة عف ٍة
يحج عا ًما ويغزو عا ًما ،بينام تفوته القراءة عن
الخليفة الذي كان ّ
عدد آالف الجواري التي كان ميلكه ّن نفس ذلك الخليفة املزعوم،
وطبيعة الحياة اإلباحية التي كان يعيشها هو وغريه ،تحت رعاية
الله ورشيعته ورسوله والفقهاء ،فباإلضافة إىل تعدد الزوجات
وشيوع أنواع املتعة بالنساء ،نجد انتشار تجارة الجواري واألسريات
األجنبيات الوافدات من فتوحات املرشق واملغرب ،تلك املامرسة
التي خلقت طبقتني من النساء( :طبقة الزوجات املحصنات)،
و(طبقة فتيات املتعة الشائعات) ،وه ّن نسا ٌء يت ّم رشائهن باملال
بهدف القيام بالخدمات الجنسية لذكور العرب،
والطريف أ ّن أبرز مظاهر ذلك االنحالل وأكرثها فجاج ًة وفجو ًرا كان يف عرص العباسيني ،امللقب بالعرص الذهبي للحضارة
ٍ
محمد شخصيًا من جهة ع ّمه.
اإلسالمية ،واملتميز بحكم بني العباس (األرشاف) املنتمني بالقرابة إىل النبي
كل مكانٍ
ٌ
ٌ
أسواق للنخاسة لبيع
أسواق للبضائع واملوايش ،نجد أنّه يف أكرث املدن اإلسالمية كانت توجد
وكام يوجد يف ّ
عرض الجارية شب ُه عاري ٍة
ً
رجال ونسا ًءا
البرش ً
وأطفال ،فكان التجار يوقفون العبيد صفوفًا للعرض ،وغال ًبا كان يت ّم ُ
(حسب الرشع) ليأيت التجار لتفحصها من أعىل رأسها حتى أخمص قدميها ،ويكشفون عن عوراتها ،ويدققون يف أسنانها
حتم مع جودة املنتج ،ويف النهاية يدفع له املال
ويتأكدون من استقامة ظهرها ،ثم يناقش البائع يف الثمن ،املتالئم ً
وتصبح املرأة ِملكًا له.
عم كان يحدث يف أسواق الجواري
نقرأ ملح ًة عن ذلك من كتاب (تاريخ املستبرص)  57\1حيث يرسم لنا صور ًة حي ًة ّ
ظل الحضارة اإلسالمية العظيمة وطوال تاريخها،
تحت ّ
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يقول..« :ت ُب َّخر الجارية وت ُط ّيب وت ُع ّدل ويُش ّد وسطها
مبئز ٍر ويأخذ املنادى بيدها ويدور بها يف السوق وينادي
عليها ،ويحرض الت ّجار الف ّجار يقلِّبون يدها ورجلها وساقها
وأفخاذها ورستها وصدرها ونهدها ،ويقلب ظهرها
ويشرب عجزها ويقلب لسانها وأسنانها وشعرها ويبذل
ثياب خلعها وقلب وأبرص،
املجهود ،وإن كانت عليها ٌ
ويف آخر األمر يُقلّب فر ُجها وجحرها معاين ًة من غري سرتٍ
وال حجاب ،فإذا قلّب وريض واشرتى الجارية تبقى عنده
ومل
أيام زائد ًة أو ناقص ًة فإذا رعى وشبع ّ
مدة عرشة ٍ
وتعب وقىض وانقطع وطره يقول زي ٌد املشرتى لعمرو
ٍ
محمد
البائع :بسم الله يا (خواجا) بيني وبينك رشع
بن عبد الله فيحرض عند الحاكم في ّدعي عليه العيب».
كام تحيك لنا هند السامرايئ أستاذة التاريخ اإلسالمي بجامعة تكريت بعض أحوال تلك النخاسة ،يف مقال ٍة لها منشور ًة
عىل اإلنرتنت بعنوان (أثر الجواري يف العرص العبايس) ،فتقول:
أول الحديث عن النخاسني أو (تجار الجواري) ،كان هؤالء يشكلون فئ ًة اجتامعي ًة
«إ ّن الحديث عن الجواري يقتيض ً
اب ووسطا ٍء وشبكات دعار ٍة ودعاي ٍة وتثقيف ،ولهم فرو ٌع وعيو ٌن
عم ٍل وكتّ ٍ
متكامل ًة ،من حيث عدد العاملني معهم من ّ
واتصاالتٌ مع وسطاء وتجار فرعيني مقيمني يف جميع أنحاء األرض ...كان للنخاسني ُدو ٌر يف بغداد مخصص ٌة لتلك التجارة
تقع عىل شواطئ نهر دجلة قرب أسواق الرقيق ،كام أن هنالك ُدو ًرا خاص ًة للرقيق مجاور ًة لدورهم ،وهنالك حكاياتٌ
كثري ٌة عام يجري يف تلك الدور من مجونٍ تحت إرشاف الن ّخاسني وبتوصي ٍة منهم استجالبًا لطبقة األغنياء وطبقة الشعراء
م ّمن يستهويهم ذلك النوع من الحياة الالهية يف أوساط الجواري» ،وتضيف الكاتبة أ ّن الجواري كان له ّن تأث ٌري يف أدب
ذلك العرص ،فتقول أنه بسببهن «ظهر الغزل الفاحش الذي مل يعد يخاطب الحرائر من النساء بل يخاطب الجواري
املتهتكات والاليت ال يبالني باألوصاف الرخيصة لهن ،فقد كانت الخالعة واملجون جز ًءا من حياة هذه الفئة».
وهذا ما تنطق به املصادر التاريخية يف تلك الفرتة ،وال نقصد فقط كتب الفقه ِ
والسري التي تركّز باألساس عىل أحوال
الحكّام والسالطني ،وإمنا هناك املصادر األدبية وهي ال تقل أهمي ًة ،فاملؤرخ يعلم أ ّن القصص واألشعار املكتوبة يف فرتة
عم كان عليه الحال االجتامعي للشعوب والعوام آنذاك.
من الفرتات ،هي تعب ٌري مه ٌم ّ
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هكذا فالشغف بالجنس بفنونه وتفاصيله وفضائحه وأنواعه ،الحالل
والحرام ،وأشكال الفُجر واالنحالل والهوس بالجواري وال ِغلامن،
نجدها يف العديد من املؤلفات اإلسالمية الرتاثية ،نذكر منها عىل
سبيل األمثلة:
كتاب (األغاين) لألصفهاين.
كتاب (معجم األدباء) لياقوت الحموي.
كتاب (ليايل ألف ليلة) مجهول املؤلف.
كتاب (رجوع الشيخ إىل صباه) لإلمام النفزاوي.
كتاب (الروض العاطر يف نزهة الخاطر) لإلمام النفزاوي.
كتاب (تحفة األرواح وموائد الرسور واألفراح) للثعالبي.
كتاب (الدرر الكامنة) البن حجر.
كتاب (النجوم الزاهرة) البن تغري بردي.
كتاب (اإلمتاع واملؤانسة) البن حيان التوحيدي.
كتاب (تزيني األشواق يف أخبار العشاق) لداود األنطايك.
كتاب (نوارض األيك يف معرفة النيك) لإلمام السيوطي ،والذي يدور
حول األوضاع الجنسية برصيح األلفاظ.
نذكر كمثا ٍل ومن باب الطرافة إحدى القصص الرتاثية ،وفيها املزحات التي تجمع بني الفُحش والدين ،والتي نجدها يف
كتاب (اللطف واللطائف) لإلمام الثعالبي  13\1حيث نقرأ:
«سأل الرشيد رحمه الله تعاىل الفضل عن خربه يف مبيته مع جواريه فقال:
نعم يا أمري املؤمنني ،كنت استلقيت عىل ظهري وعندي جاريتان مك ّي ٌة ومدني ٌة
وهام يغمزانني ،فتناومت عليهام ،فم ّدت املدن ّية يدها إىل ذلك اليشء حتى
أحق به ألن مالك بن أنس
قام وقعدت عليه ،فغالبتها املكية فقالت املدنية :أنا ّ
حدثنا عن نافع عن ابن عمر ريض الله عنهام عن النبي صىل الله عليه وسلم
أرضا مواتًا فهي له ،قالت املكية :حدثنا معمر عن عكرمة
أنه قال :من أحيى ً
عن ابن عباس ريض الله عنهام عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه قال :ليس
الصيد ملن أثاره ،إمنا الصيد ملن صاده ،فضحك الرشيد وقال :هل تصفح عنهام؟
فقال :هام وسيدهام فداء نعل أمري املؤمنني ،وأمر بإحضارهام وتسليمهام له».
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رجل جاري ًة سوداء مليح ًة فقال لها :ما اسمك؟ قالت مكّة .فقال :الله أكرب
والقصة التي تليها مبارش ًة تقول« :استعرض ٌ
قد ق ّرب الله الطريق ،أفتأذنني يف تقبيل الحجر األسود؟ قالت :هيهات أن تكونوا بالغيه إال بشق األنفس».
حل للمرأة التق ّية التي تشتاق إىل الجنس وال زوج
رمبا تلك الحالة من اإلباحية العامة هي ما جعلت بعض الفقهاء يجد ً
لها ،وذلك بإباحة أن تستخدم أدا ًة تشبه القضيب الذكري فتدخلها يف فرجها ،رمبا ذلك مينعها من الزنا ،جاء ذكر ذلك
يف عدة مصادر منها ما ذكره ابن القيم يف كتابه (بدائع الفوائد)  905\4فقال «وإن كانت امرأ ٌة ال زوج لها واشتدت
غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ االكرنبج وهو يش ٌء يُعمل من جلو ٍد عىل صورة الذكر فتستدخله املرأة أو ما
أشبه ذلك من قثا ٍء وقر ٍع صغار» ،ورغم أ ّن ابن القيم رأى أ ّن هذا األمر مح ّرم ،إال أنّه يؤكّد أ ّن بعض أصحابه من الفقهاء
قوسا صغ ًريا لنذكر منوذ ًجا ح ًيا من ذلك االنحالل ،يف حديث املصادر اإلسالمية عن
اآلخرين قد أباحوه ،وفيام ييل سنفتح ً
شخصي ٍة من الجيل األول ،ال تخلو قصصها من طرافة.

عائشة ،اللعوب ذات املؤخرة املدهشة
املقصود هنا ليست عائشة زوجة النبي ،فهذه سنأيت لها الحقًا،
وإمنا نقصد ابنة أختها ،واسمها عائشة بنت طلحة ،ابنة الصحايب
طلحة بن عبيد الله ،أحد املبرشين بالجنة ،وضمن الذين رشحهم
عمر بن الخطاب لخالفته حسبام أوردت بعض الروايات ،فأبوها
إذًا صحا ٌيب كبري ،وخالتها كام ذكرنا هي أم املؤمنني وزوجة النبي
عائشة بنت أيب بكر.
نجد بعض صفات عائشة السلوكية والجسدية ،كام نجد قصصها
الجنسية يف مصادر إسالمي ٍة مثل كتاب (نهاية األرب يف فنون
األدب)  -باب (ذكر أخبار العريض وما يتصل بها من أخبار
عائشة بنت طلحة) ،وكتاب (األغاين) لإلمام أيب الفرج األصفهاين،
تحت باب (أخبار عائشة بنت طلحة ونسبها) ،من تلك القصص أن عائشة كانت ترفض تغطية وجهها وتقول أن
الله منحني جاملً ال عيب فيه ،فام كنت ألسرته ،ومنها أن مصعب بن الزبري (ابن الصحايب الشهري الزبري بن العوام)
أراد الزواج بعائشة ،فأخرب امرأ ًة عن ذلك ،فذهبت املرأة إىل عائشة ورأتها عاري ًة ،ثم عادت لتصف جسدها املمتلئ
بالتفصيل أمام مصعب وأصدقاءه،
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نقرأ القصة من (نهاية األرب)« :أن مصع ًبا بن الزبري ملا عزم عىل زواج عائشة بنت طلحة جاء هو وعبد الله بن عبد
الرحمن بن أيب بك ٍر وسعي ٌد بن العاص إىل عزة امليالء -وكانت عزة هذه يألفها األرشاف وغريهم من أهل املروءات وكانت
من أظرف الناس وأعلمهم بأمور النساء -فقالوا لها خطبنا فأنظري لنا ،فقالت ملصعب :من خطبت؟ قال :عائشة بنت
طلحة ،فقالت يا جارية هايت خفيي فلبستهام وخرجت ومعها خادمها فبدأت بعائشة بنت طلحة فقالت :فديتك ك ّنا
مأتم لقريش فذكروا جامل النساء وخلقهن فلم أدر كيف أصفك فألقي ثيابك ،ففعلت (أي خلعت عائشة
يف مأدب ٍة أو ٍ
كل شئٍ منها ،فقالت لها عزة :خذي ثوبك ،ثم أتت القوم يف السقيفة ،فقالوا :ما صنعت؟
فارتج ّ
ثيابها) فأقبلت وأدبرت ّ
فقالت :يابن أيب عبد الله ،أ ّما عائشة فال والله ما رأيت مثلها مقبل ًة وال مدبرة ،محطوطة املتنني ،عظيمة العجيزة ،ممتلئة
الرتائب ،نقية الثُغر وصفحة الوجه ،فرعاء الشعر ،ممتلئة الصدر ،خميصة البطن ذات عكنٍ  ،ضخمة الرسة ،مرسولة
الساق ،يريج ما بني أعالها إىل قدميها ،وفيها عيبان ،أ ّما أحدهام فيواريه الخامر ،وأما اآلخر فيواريه الخف :عظم األذن
والقدم .وكانت عائشة بنت طلحة كذلك
أيضا نقرأ قصة زواج عائشة من عمر بن عبد الله ،عىل لسان
ويف كتاب (األغاين) ً
خادمتها ،بشكلٍ يعطينا فكر ًة أخرى عن مدى «حياء وعفاف» ذلك املجتمع،
تقول:
«تلك الليلة جئت بالطعام لعمر بن عبد الله فأكل حتى أفرغ اإلناء وتوضأ
وصل حتى ضاق صدري ومنت ثم أدخلته وأسبلت السرت عليهام (أي عىل
ّ
عائشة بنت طلحة وزوجها) فعددت له بقية الليل عىل قلتها سبع عرشة مر ًة
دخل فيها املتوضأ (أي دخل يغتسل ،مام يدل عىل عدد املرات التي ضاجع فيها
عائشة :فلام أصبحنا وقفت عىل رأسه ،فقال :أتقولني شيئا؟ قلت :نعم ،والله
ما رأيت مثلك أكلت أكل سبعة وصليت صالة سبعة ونكت نيك سبعة» ،هذه
أيضا عن نوعية األخبار التي كان املجتمع املسلم يهتم
الرواية تعطينا فكرة ً
بتناقلها.
ويف نفس املرجع نقرأ عن مغامرات عائشة الجنسية العلنية مع زوجها« :قالت
امرأ ٌة كوفي ٌة :دخلت عىل عائشة بنت طلحة فسألت عنها ،فقيل هي مع زوجها
يف القيطون ،فسمعت زف ًريا ونخ ًريا مل يسمع قط مثله ثم َخر َجت وجبينها يتفصد
عرقًا ،فقلت لها ما أظن أ ّن حرة تفعل مثل هذا؟ فقالت إ ّن الخيل العتاق ترشب
بالصفري(يعني كام ترشب الخيل عندما يصفرون لها ،فهكذا الرجل ينكح املرأة
عندما تصدر له األصوات املناسبة لذلك)» .
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أيضا بتناقله
أما أكرث ما اشتهرت به عائشة فهو حجم مؤخرتها الكبري! وهو األمر الذي اهتمت املصادر اإلسالمية ً
أيضا« :كان كرب عجيزتها مثار العجب؛ عن اثيلة بنت املغرية قالت :زرت
وتسجيله بإعجاب ،حيث نقرأ يف كتاب األغاين ً
ٍ
يومئذ شاب ٌة فرأيت عجيزتها (مؤخرتها) من خلفها وهى جالس ٌة كأنها غريها
مع مواليت خالتها عائشة بنت طلحة وأنا
أحست بإصبعي ضحكت وقالت :ما اكرث من
(دليل عىل كرب مؤخرتها) ،فوضعت إصبعي عليها ليك أعرف ما هي فلام ّ
يعجب مام عجبت منه (أي أنك لست أول من يعجب من تلك املؤخرة)».
أيضا أن الصحايب «الجليل» أبا هريرة كان أحد من غازلوا عائشة ،رغم كونها متزوج ًة ،ففي (األغاين) «إعجاب أيب
نقرأ ً
عاصم موىل عرينة عن أبيه عن جده :أن عائشة نازعت زوجها إىل أيب هريرة،
هريرة بجاملها :وزعم بك ٌر بن عبد الله بن ٍ
فوقع خامرها عن وجهها ،فقال أبو هريرة :سبحان الله! ما أحسن ما غذاك أهلك! لكأمنا خرجت من الجنة» ،وذكر
األصفهاين -يف املصدر املذكور -أن عائشة بنت طلحة «...كانت ت ُش َّبه بعائشة أم املؤمنني خالتها».
هذا مجرد منوذ ٍج ٍ
بعضا من طبيعة مجتمع الصحابة ،ذلك املجتمع الذي يعتقد املسلم أنّه كان قامئًا عىل
وحيد يعكس ً
الفضيلة واالستقامة والعفة والحياء ،دون أن يدري أ ّن اهتاممات ذلك املجتمع تض ّمنت الكثري من املامرسات التي ال
تصلح إالّ للمواقع اإلباحية ،مثل درجات الفحولة عند الرجال ،وطبيعة األصوات املصاحبة للجنس ،باإلضافة طب ًعا إىل
أشكال وأحجام مؤخرات النساء!

عشق الغلامن
أما بعد ،فرغم انتشار االنحالل األخالقي يف املجتمع عمو ًما،
فإ ّن أشهر وأفجر من كان ميارس ذلك االنحالل هم خلفاء
وأمراء املسلمني ،وكمثا ٍل عىل ذلك نذكر ما ُروي عن أحد
الخلفاء األمويني وهو الوليد بن يزيد أنه جعل جاريته
تصيل بالناس وهي سكرانة ،كام أنه ُعرف برشب الخمر
وبالتلوط (الشذوذ أو املثلية) حتى أنّه حاول أن يراود
أخاه عن نفسه ،كام ورد عىل لسان الذهبي والسيوطي يف
أيضا (لوطيًا)
تاريخه ،أ ّما الخليفة الواثق بالله ،فقد كان ً
مرصي
عاشقًا للغلامن (األوالد الصغار) ،وكان عنده غال ٌم
ٌ
اسمه (مهج) كتب فيه شع ًرا يتغ ّزل يف جامله ،كام ورد
يف تاريخ الخلفاء للسيوطي ،ومل يكن الواثق والوليد هام
الوحيدين يف عشق الذكور،
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أيضا اتجه إىل رشاء الخصيان
فالسيوطي يذكر لنا أن هارون الرشيد ً
(الذكور املخصيني الذين كان املسلمون يشرتوهم للخدمة) ،وكان الرشيد
يختيل بهؤالء الذكور ،ورفض النساء والجواري الاليت عنده ،حتى أ ّن أمه
شكل األوالد الصغار!
حاولت عالجه بأن أحرضت له فتيات يشبهن ً
ٍ
بل إن شبهة الشذوذ (املثلية) املحرمة رش ًعا تحيط بشكلٍ ٍ
بواحد
غامض
من أهم أعمدة اإلسالم وهو عمر بن الخطاب نفسه ،حيث وردت
أيضا ،تقول أنه «كان يف
نصوص غامض ٌة يف عدة مصادر شيعي ٍة وسني ٍة ً
ٌ
دبره (مؤخرته) داء ال يُشفى منه إال مباء الرجال -أي منيهم» ذلك القول
ورد يف كتاب (األنوار النعامنية) لنعمة الله الجزائري ،ونقل فيه أقوالً شيعي ًة وأخرى سني ًة ،مثلام ورد عن السيوطي ،وكذلك
وأيضا مثل (حاشية رد املحتار) البن عابدين  241\4وهو من
ما قيل أنه ورد يف الطبعة الهندية القدمية من (صحيح البخاري)ً ،
علامء السنة.
وكام تحيك لنا املصادر عن أهمية الجواري وشغف أصحاب السلطة ببعضهن وإنفاقهم ببذ ٍخ هائلٍ عليهن من بيت مال
أيضا عن
املسلمني ،وتحيك كذلك عن أدوار الجواري املتضخمة أحيانًا يف إدارة شؤون الدولة من وراء الستار؛ فاملصادر تحيك لنا ً
افتتان الكثريين باألوالد الصغار ،وتفضيلهم إياهم عىل النساء (ألنهم ال يحيضون وال يحملون)! كام حكت لنا عن تف ّنن البعض
يف اختيار أسام ٍء (رومانسية) لهؤالء الغلامن ،مثل (فاتن) و(رائق) و(نسيم) و(صيف) و(ريحان) و(جميلة) و(برشى) (.)12
وكام أن االنشغال بدعارة الجواري مل يقترص عىل الخلفاء وحدهم وإمنا كان عا ًما بني املسلمني ،فكذلك ِعشق ال ُغلامن
خاص من الشعر
رشا يف األ ّمة حتى ظهر من ٌط ٌ
كان منت ً
الفاحش يتغزل يف أجساد الفتيان الذين أسموهم
(الغالميات) ،ومن أشهر من تغنوا بجامل األوالد هم
عىل سبيل املثال :أبو نواس وبشار بن برد والحسن بن
الضحاك الباهيل (املكنى بالحسن الخليع) ومطيع بن
الحل الذي له مقطوعاتٌ شعري ٌة
وصفي الدين ّ
إياس،
ّ
تصف العالقة الجنسية الكاملة والرصيحة ج ًدا بني
كتاب عنوانه (مفاخرة الجواري
رجلٍ وغالم ،وللجاحظ ٌ
والغلامن) يحتوي عىل مناظر ٍة بني رجلني ،أحدهام
وكل منهام يتبارى
يُحب الجواري واآلخر يُحب الغلامنً ،
يف أسباب تفضيل ذلك الصنف عىل اآلخر!
 -12كتاب (اإلمتاع واملؤانسة) البن حيان التوحيدي ،ونقله الكاتب أحمد أمني يف كتابه (ظهر اإلسالم) .132\1
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ورغم أ ّن اإلسالم يُح ّرم تلك العالقة املثلية بتش ّد ٍد يصل إىل درجة القتل بأبشع الطرق ،إال أننا نجد يف النصوص اإلسالمية
دالئل عىل أ ّن تلك الشهوة كانت موجود ًة بقو ٍة عند العرب ،مبن فيهم النبي وصحابته ،حيث نقرأ حديثًا أ ّن محم ًدا وجد
وسيم أمر ًدا (أي مل ينبت له شعر يف وجهه وجسده) ،فتجنب النظر إليه وأجلسه وراء ظهره تجب ًنا للفتنة الجنسية:
غال ًما ً
جاء يف (مجموع الفتاوى) البن تيمية  ،377\15و(أحكام النظر) للشعبي  ،278و(البدر املنري)  ،511\7و(إرواء الغليل)
لأللباين « :1809ق َِد َم وف ُد ِ
ِ
صل الل ُه علي ِه وسلَّ َم وفيهم غال ٌم أمر ٌد ظاه ُر ال َوضاء ِة ،فأجلس ُه
القيس عىل رسو ِل الل ِه َّ
عبد
صل الل ُه علي ِه وسلَّ َم وراء ظهرِه ،وقال :كان خطيئ َة داو َد النظ ُر».
النبي َّ
ُّ
كام أن هناك أحاديث أخرى للنبي ت ُح ّرم النظر إىل الغالم الجميل ،وإن كانت َمثار جد ٍل بني الرواة من ناحية مدى قوة
السند ،كذلك تناقش الفقهاء يف ُحكم النظر إىل الغالم األمرد وملسه والخلوة به ،فنجد أ ّن الحنفية والشافعية ح ّرموا
النظر إىل الغالم الجميل ،وح ّرموا الخلوة به ،وكذلك ح ّرم الفقهاء مصافحة األمرد بشهوة ،كام رأى أحمد بن حنبل أ ّن
ملسه يُنقض الوضوء كالنساء متا ًما ،ويف كتب مثل (ذم الهوى املاتع) البن الجوزي ،و(أحكام النظر) البن القطان ،نجد
تحذير ٍ
ات مطول ًة متشدد ًة من النظر إىل الغلامن أو الجلوس معهم ،كل هذا ،وغريه ،يؤكّد لنا أ ّن نزعة اشتهاء الغلامن
كانت موجود ًة ومعروف ًة بني املسلمني األوائل.

غلامن الجنة
ويف القرآن نجد أ ّن أهل الجنة سيستمتعون بصحبة غلامنٍ خالدين
َ
ُ
األبدُ ،فيقولَ ﴿ :و َي ُطوف َعليْ ِه ْم
(الغالمي) إىل
باقني
عىل َّ حالهم َ
ْ
ُ
ُ
ُّ

َ ٌ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ً َّ ُ
نث ً
ورا﴾(َ ﴿ )13و َي ُطوف
ولان ملون إِذا رأيتهم حسِبتهم لؤلؤا م
ِ َ َ ْ ْ ْ َ ٌ َّ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ٌ َّ ْ ُ ٌ (ُ ُ َ )14
وف َعلَيْهمْ
علي ِهم غِلمان لهم َ كأنهم لؤَلؤ مكن
ون﴾ ﴿ ،يط
ِ
ْ
َ
ْ
ْ َ ٌ ُّ َ َّ ُ َ
َّ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
()15
ني﴾ .
اب وأبارِيق وكأ ٍس مِن معِ ٍ
وِلان ملون  ،بِأكو ٍ

رش بوجود عالق ٍة جنسي ٍة بني أهل
ورغم أنه ال يوجد
ٌ
ترصيح مبا ٌ
الجنة وبني أولئك الولدان ،إال أ ّن تركيز القرآن عىل التغزل بجاملهم
كفيل بأن يثري الشك ،خاص ًة إذا أخذناه يف سياق الشواهد
الجسدي ٌ
األخرى التي تقطع بانتشار ذلك امليل املنحرف بشكلٍ واسعٍ لدى
العرب واملسلمني ،هذا التفسري (يسء الظن) تدعمه بعض التفاسري،
 -13سورة اإلنسان آية .19
 -14سورة الطور آية .24
 -15سورة الواقعة اآليات  17و.18
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التي تصف الولدان بأنهم باقون دامئًا بنفس الغضاضة والحسن ،ال يكربون وال يشيخون ،وأن مالبسهم جميل ٌة نظيف ٌة
ٍ
كسعيد بن جبريٍ بأن معنى (مخلدون) يعني أنهم يلبسون األقراط (الحلقان) يف
ورائحتهم عطرة ،بينام رأى البعض
آذانهم.
ويف تفسري آية  24من سورة الطور يورد القرطبي حديثًا أنه «ما ِم ْن ٍ
كل
غالم ّ
أحد من أهل الج ّنة إال يسعى عليه ألف ٍ
غالم عىل عملٍ ليس عليه صاحبه» ،كام يؤكد لنا أن نعيم الجنة «ال يتم إال باحتفاف الخدم والولدان باإلنسان» ،فبدونهم
ٍ
ال يكتمل النعيم (والجدير بالذكر أن القرطبي مل يتزوج ،وأنه يف كتاباته كان يدعو إىل عدم الزواج ،ويستعيذ بالله من
النساء)!
مسلم يف املسألة الجنسية)،
كتاب يف العرص الحديث
ٍ
مسلم هو محمد جالل كشك عنوانه (خواطر ٍ
لكاتب ٍ
ختا ًما هناك ٌ
يرى فيه كشك أ ّن الهدف من وجود الغلامن املخلدين يف الجنة هو ليك ميارس املسلم الجنس معهم ،وحجته يف ذلك ال
بأس بها :الكل يعلم أن الشهوات املحرمة يف الدنيا ستكون مباح ًة للمسلمني يف اآلخرة ،هذا ينطبق عىل الخمر وارتداء
الذهب واألكل يف أواين ذهبية ،تلك األمور التي يخربنا القرآن أنها ستكون متاح ًة للمسلم يف الجنة ،فل َم ال ينطبق هذا
عىل مضاجعة الغلامن؟ وهذا ينقلنا إىل موضو ٍع آخر وهو الجنس اآلخروي يف اإلسالم ،ففي هذا الدين النكاح مستم ٌر
حتى بعد املوت!

عهر الجنة
كام قلنا يف البداية أن الجنس بحد ذاته ليس أم ًرا
معي ًبا ،فكذلك ميكننا القول أنه من حيث املبدأ فال رضر
من بعض (الفانتازيا) الجنسية ،ومن الناحية األخالقية
ال يهمنا بحا ٍل أن يؤمن املسلم أنه سوف ميارس الكثري
والكثري من الجنس يف الجنة ،ولكن ما يهمنا أولً هو
أ ّن محم ًدا استخدم تلك الوسيلة لجذب الرجال خاصة
الشباب إىل أهدافه السياسية بشكلٍ انتهازي ،وكذلك
فعل أتباعه رجال الدين واملشايخ من بعده وإىل اليوم،
شاب يسجل مقط ًعا
فمن م ّنا مل ير أو يسمع عن إرها ٍّيب ٍ
يتحدث فيه عن أحالمه بلقاء الحور العني ومضاجعتهن
ٍ
ناسف ويفجر
محمل بحز ٍام
ً
يف الجنة ،قبل أن يذهب
نفسه ،رمبا يف مدرس ٍة أو مستشفًى؟
20

هدم أسطورة دين الع ّفة
جـ  :6دين االنحالل 1 -

Moussa Eightyzz

ٍ
ٍ
وأوصاف
بصياغات
ثم ما يهمنا ثان ًيا أ ّن ذلك اإلغراء الجنيس يتم من خالل دينٍ ي ّدعي الفضيلة والعفاف ،وقد اتّسم
ٍ
ٍ
مجسد يف القرآن واألحاديث وكتب فقهاء اإلسالم وأمئتهم بشكلٍ
ومفصل ٍة بشكلٍ
وتشبيهات موغل ٍة يف الفُحش والدناءة
ّ
ٍ
مفرتض للكون ،فالعيب ليس يف الجنس وإنّ ا يف االنتهازية
بخالق
وبأسلوب ال يليق
ورخصا
زاد املسألة انحطاطًا
ٍ
ٍ
ً
واالستغالل واالبتذال والفحش والنفاق ،ويبدو أ ّن الجنس اآلخروي هذا كان موجو ًدا يف بعض الثقافات القدمية ،خاص ًة
ٍ
كائنات أنثوي ًة جميل ًة بعد موتهم ،ورمبا التقط
يف الهند وإيران ،حيث كان يتم تشجيع املقاتلني املخلصني بأنّهم سيالقون
مم سبق أنّه قد استخدم الجنس الحقيقي والدنيوي كإغرا ٍء ومكافأ ٍة للرجال
محم ٌد تلك الفكرة واستخدمها ،فقد الحظنا ّ
ليدفعهم إىل اإلميان به والقتال معه ،متثّل ذلك يف زواج املتعة السهل وبنكاح أسريات الحروب من هنا وهناك ،ومل يكن
من املستغرب أن تكتمل الدائرة فيستخدم الجنس اآلخروي لنفس الغرض.
حريصا عىل الحفاظ عىل حياته ،خاص ًة
فإن كان الجنس الدنيوي يصلح لصنع مقاتلٍ متحمس ،إالّ أ ّن ذلك املقاتل سيظل
ً
ٍ
لالستمتاع بالغنائم والجنس بعد النرص ،أ ّما الجنس اآلخروي فهو وسيل ٌة ذكي ٌة لصنع مقاتلٍ
مستعد للتضحية بحياته ذاتها
ٍ
ملحمد وانتصا ًرا له ،العتقاده أنّه يف املقابل سوف يحصل عىل مد ٍد النها ٍّيئ من النساء الخالدات ،والغلامن املخلّدين
فدا ًء
أيضا ،ال هدف لهم سوى خدمته وإمتاعه.
ً
وأل ّن النساء يف اإلسالم عبار ٌة عن متا ٍع كام رأينا ،نجد أ ّن القرآن يسرتسل متحدث ًا عن نساء الج ّنة رائعات الجامل ،كمكافأ ٍة
َ َ َّ ْ ُ
ج َناهم
أخرى للمؤمن ،إىل جوار أنهار الخمر واللنب والعسل ولحم الطري وأطباق الفواكه وآنيات الذهب ،فيقول ﴿وزو
ُ
ِني﴾( )16والحوراء هي البيضاء نقية اللون ،فمن تفسري الطربي نقرأ أ ّن حور ع ٍني تعني «بيضاء عيناء» أي بيضاء
ور ع ٍ
ِب ٍ
واسعة العينني ،ويف حرف ابن مسعود «ب ِع ٍ
يس ِعنيٍ» ،والعيس عند العرب جمع عيساء ،وهي البيضاء من اإلبل.
أيضا الحور بالحيوانات «وإنّ ا قيل للنساءُ :حور ال ِعني ألنه ّن يش َّبهن بالظباء والبقر» ،وعىل ما يبدو
القرطبي يش ّبه ً
فتشبيه النساء بالبقر واإلبل والدواب هي هواي ٌة محبب ٌة يف الرتاث العريب اإلسالمي ،ثم ينقل لنا القرطبي غزلً آخر يف
نساء الجنة «عن ابن مسعود قال :إن املرأة من ال ُحور العني ُليى ُم ّخ ساقها من وراء اللحم والعظم ،ومن تحت سبعني
الحس يف أن تكون املرأة شفاف ًة
ُحلّة ،كام يرى الرشاب األحمر يف الزجاجة البيضاء» وال تسألني عن موضع الجامل ّ
كالزجاج يُرى هيكلها العظمي بداخلها! فالناس فيام يعشقون مذاهب.
ُّ ْ ُ ْ َ ْ
َََْ
ُ
ٌ
َ ُ ٌ
ون
ثم يصفه ّن القرآن بأنهن كاللؤلؤ املكنون أي املحفوظ واملصان ﴿وحور عِني  ،كأمثا ِل اللؤلؤِ المكن ِ

﴾()17

واملقصود أنهن مل متسسهن األيدي! وينقل لنا الطربي يف تفسريه تلك الرواية التي تؤكد هذا املعنى «عن أ ّم سلمة ،قالت:
األص َد ِ
اف ال َِّذي ال تَ ُُّس ُه
قلت يا رسول الله أخربين عن قول الله كأ ْمثا ِل اللُّؤلُ ِؤ امل َ ْك ُنونِ قال :صفا ُؤ ُه َّن ك ََصفا ِء ال ُّد ّر ال َِّذي ِف ْ
 -16سورة الدخان آية  54وسورة الطور آية .20
 -17سورة الواقعة اآليات  22و.23
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األيْدي» ،ويف القرطبي «ٱللُّ ْؤلُ ِؤ ٱلْ َم ْك ُنونِ أي الذي مل متسه األيدي ومل يقع عليه الغبار فهو أش ّد ما يكون صفا ًء وتألل ًؤا ،أي
ه ّن يف تشاكل أجسادهن يف الحسن من جميع جوانبهن» ،مبع ًنى أوضح فنساء الجنة من أجود أنواع النساء فه ّن من
املصنع اإللهي إىل يد املؤمن مبارشةً.
ومتتلئ كتب األحاديث والفقه بأوصاف الحور العني الجسدية والشخصية ،من أجسادهن ومالبسهن وغنائهن كام ورد
ذلك يف عدة مصادر ،منها ما ُروي عن عبد الله بن عمر ،الذي يبدو أنه مل يشبع بعد من جواري الدنيا فصار يتخيل
جواري اآلخرة ،ونقتبس هنا ع ّين ًة من بعض ما ذكره اإلمام ابن قيم الجوزية يف كتابه الشهري (حادي األرواح إىل بالد
األفراح) ،حيث يقول عن الحور العني ،كام وردت يف القرآن والسنة «ه ّن الكواعب األتراب الاليئ جرى يف أعضائهن ماء
الشباب ،فللورد والتفاح ما لبسته الخدود ،وللر ّمان ما تضمنته النهود ،وللؤلؤ املنظوم ما حوته الثغور ،وللدقّة واللّطافة
ما دارت عليه الخصور ...وإذا قابلت حبها فقل ما شئت يف تقابل النريين ،وإذا حادثته فام ظنك يف محادثة الحبيبني،
وإن ضمها إليه فام ظ ّنك بتعانق الغصنني ،يرى وجهه يف صحن خدها كام يرى يف املرآة التي جالها صيقلها ،ويرى ُم ّخ
ساقها من وراء اللحم ووصاله أشهى إليها من جميع أمانيها ...مربأ ٌة من الحبل (الحمل) والوالدة والحيض والنفاس،
مطهر ٌة من املخاط والبصاق والبول والغائط وسائر األدناس ،ال يفنى شبابها وال تبىل ثيابها وال يخلق ثوب جاملها ...قد
قصت طرفها عىل زوجها فال تطمح ٍ
ألحد سواه ،وقرصت طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه ،إن نظر إليها ُس ،هذا ومل
ّ
أنس وال جان ...إن غ ّنت فيا لذّة األبصار واألسامع ،وإن آنست وأنفعت فياحبذا تلك املؤانسة واإلمتاع ،وإن
يطمثها قبله ٌ
ق ّبلت فال يشء أشهى إليه من ذلك التقبيل ،وإن ن ّولت فال ألذ وال أطيب من ذلك التنويل».
تأكي ًدا عىل ما سبق ،واستمرا ًرا يف التاميش مع املزاج العريب الغيور ج ًدا والحريص عىل جودة املنتج ،يضيف القرآن أ ّن
ْ ُ
أولئك النسوة البيضاوات سيك َ ّن ﴿قارصات الطرف﴾ أي ال تنظر إالّ إىل زوجها فقط ،وهي كالبيضة املكنونة ﴿ َوعِن َده ْم
َ َّ ُ َّ َ ْ ٌ َّ ْ ُ ٌ
اص ُ
الط ْر ِف ع ٌ
ات َّ
قَ ِ َ
ون﴾(.)18
ِني  ،كأنهن بيض مكن
َصن أطرافه ّن
من تفسري الطربي «وعند هؤالء املخلصني من عباد الله فـي الج ّنة قارصات الطرف ،وه ّن النساء اللواتـي ق َ ْ
َصن أطرافه ّن عىل
علـى بُ ُعولته ّن ،ال يُ ِر ْدن غريهم ،وال َي ُد ْدن أبصاره ّن إىل غريهم»« ،ال ينظرن إالّ إىل أزواجه ّن ،قد ق َ ْ
أزواجه ّن ،ليس كام يكون نساء أهل الدنيا» ،ومن القرطبي يؤكد نفس املعنى ويضيف «أي محبوسات عىل أزواجه ّن»،
«وقيل :املكنون املصون عن الكرس؛ أي أنهن عذارى».
منها،
خيام ال يخرجن
وألن املزيد من االحتياط ال يرض ،ق ّرر القرآن أ ّن تلك النسوة العذراوات سيكن محبوسات بداخل ٍ
َّ َ َ ّ ُ َّ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ ٌ َ ْ َ ُ ْ َ َ
اصات الطر ِف لم يط ِمثهن َإِنس قبلهم ول
أنها مل ولن متارس الجنس إال مع
رمبا لضامن
صاحبها املؤمن! ﴿فِي ِهن ق ِ
َ ّ َ َ ّ َ َّ ُ َ ُ َ ّ
َ َ َّ ُ َّ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ
َّ َ ْ َ ٌ َ ٌ
َ ّ َ َّ ُ
َ
كماَ
()19
جان ،فبِأ ِي آلء ربِكما تكذِب ْ ِ
ان ،كأنه َن ال َاقوت والمرجان﴾ ﴿ ،فِي ِهن خيات حِسان  ،ف َبِأ ِي آلء رب ِ

َ ْ َ ْ ْ ُ َّ ٌ َ َ
ُ ٌ َّ ْ ُ َ ٌ
ُ َ َّ
َّ ُ َ ُ َ َّ
ات ف ال َِي ِ َ ّ
نس قبْل ُه ْم َول َجان
ان ،حور مقصور ِ
ان ،لم يط ِمثهن إ ِ
تكذِب ِ
ام ،فبِأ ِي آلء ربِكما تكذِب ِ

ّ ﴾()20

 .18سورة الصافات اآليات  48و.49
 .19سورة الرحمن آية .56
 .20سورة الرحمن اآليات من  70إىل .74
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 ،من تفسري القرطبي «لَ ْم يَطْ ِمثْ ُه َّن ،أي مل
يصبه ّن بالجامع قبل أزواجهن هؤالء أحد
الفراء ،والطمث االفتضاض وهو النكاح
يفض
بالتَّ ْد ِم َية» واملعنى ببساطة أنّه مل ّ
عفريت قبلك أيها املؤمن
رش أو
ٌ
بكارته ّن ب ٌ
فكن مطمئ ًنا مرتاح البال (وباملناسبة،
دليل
فتلك اآليات اعتربها فقهاء اإلسالم ً
عىل إمكانية مضاجعة الجن لإلنس ،وهو
أيضا
موضو ٌع آخر ذو شجون) ،ويف الطربي ً
أ ّن الحور العني «مل ميسه ّن بنكاح فيدميهن
إنس قبلهم وال جانّ»َ « ،عذا َرى الجنة»« ،املحبوسات يف الخيام ال يخرجن منها»« ،محبوسات ،ليس بط ّوافات يف الطرق».
هكذا سريتاح الذكر العريب املسلم أخ ًريا من خوفه الدائم من شبح االنحراف النسايئ املرعب ،قبل وبعد الزواج ،والذي
أي لحظ ٍة من قبل نسائه اللعوبات ناقصات العقل والدين ،فقط إن هو تغافل عن تتبع سلوكه ّن قبل الزواج،
يتوقعه يف ّ
رقيب بعد الزواج ،تلك األمور التي كانت تؤ ّرق املسكني ِ
بشد ٍة
أو سمح له ّن بحرية امللبس أو بالخروج وحده ّن دون ٍ
وتصيبه بالكوابيس يف الدنيا ستزول يف الج ّنة ولله الحمد والفضل،
ٍ
البيضاوات العذ َراوات ،أنهن مح ّبباتٌ مستوياتٌ يف العمر،
معلومات أخرى مهم ًة عن َأولئك النسوة
القرآن
ثم يضيف لنا
ْ
َ
َ
ْ
ّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ًُ َ ً
َ َ َ َّ ْ ً
َّ
ً
َ
ني﴾( ،)21أ ّما (األبكار) فه ّن
اب ال ِم ِ
فيقول ﴿إِنا أنشأناهن إِنشاء  ،فجعلناهن أبكارا  ،عربا أترابا ِ ،لصح ِ
العذارى ،وأ ّما (األتراب) فه ّن املستويات يف السن ،وقد تف ّنن املفرسون يف تفسري كلمة (عربًا) ،نقرأ بعض األقوال من
ٍ
متحببات إىل أزواجهن ،الاليت يشتهني أزواجه ّن ،ال َعرِبة :التي تشتهي زوجها ،أال ترى أ ّن الرجل
الطربي «عواشق ،غ ِنجات،
يقول للناقة :إنها ل َعرِبة؟» ،مر ًة أخرى تشبيه النساء بالنوق والنعاج!
َ

ْ

َّ َ َ ُ َّ َ
نش ً
آء﴾ ،قال :ه ّن عجائز
ومن القرطبي نقرأ حديثًا عن معجزة البكورية املتجددة ألولئك النسوة ﴿إِنآ أنشأناهن إ ِ
فلم سمعت عائشة ذلك قالت :واوجعاه فقال
الدنيا أنشأه ّن الله خلقًا جدي ًدا كلام أتاه ّن أزواجه ّن وجدوه ّن أبكا ًراّ ،
النبي صىل الله عليه وسلم :ليس هناك وجع» ،من الواضح أ ّن اإلسالم يغازل غريزة هوس العريب بالبكورية يف تلك
لها ّ
فض بكار ٍة أليم ٍة م ّرت بها املسكينة يف
النصوص ،ومن الواضح أ ّن الحديث األخري أزعج عائشة ،رمبا ألنه ذكّرها بتجربة ِّ
طفولتها عىل يد من بُعث رحم ًة العاملني.
 .21 -21سورة الواقعة اآليات من  35إىل .38
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َ

َْ

ويف موضع آخر يضيف القرآن صف ًة أخرى محبب ًة لنساء الجنة ،فيصفهن بأنهن ذوايت صدور بارزة ﴿ك َواع َ
ِب أت َرابًا﴾
ّ
ّ
ٍ

( ،)22ومن الطربي «الكواعب :التي قد نهدت وكَ َّعب ثديها» ،ومن القرطبي «كوا ِعب :جمع كا ِعب وهي الناهد ،يُقال:
كَ َع َبت الجارية ت َ ْك َعب كُعوبًا ،وكَ َّعبت تُ َك ِّعب تك ِعي ًبا ،ونَ َهدت ت َ ْن َهد نُهو ًدا ،وقال الضحاك :ككواعب ال َعذَا َرى».

شغل سوى املامرسة
املؤمنني يف الج ّن ْة لن يكون لهم ٌ
ثم ينقل لنا القرآن مشه ًدا غاي ًة يف (الرومانسية) ،يوحي وكأ ّن
َ
ْ
َّ
ُ ُ َ ُ َ
ُْ
ْ
َّ
َ
الجنسية عىل األرائك يف بيت الدعارة الساموي هذا ،فيقول ﴿إن أص َ
ح َ
اب َ
النةِ الَ ْوم ِف شغ ٍل فاكِهون  ،هم
ِ
ََ َْ
َ
ُ َّ ُ َ
َْ ُ
ك متكِؤ
ون﴾ ( ،)23من تفسري الطربي لآلية نقرأ «عن عبد الله بن مسعود ،يف قوله:
َوأز َواج ُه ْم ِف ظِل ٍل ع ال َرائ ِ ِ
اب ال َج َّن ِة اليَ ْو َم ِف
اب ال َج َّن ِة اليَ ْو َم ِف شُ ُغلٍ فاكِ ُهونَ ،قال :شغلهم افتضاض العذارى»« ،عن ابن عباس :إ َّن أص َح َ
إ َّن أص َح َ
شُ ُغلٍ فاكِ ُهونَ ،قال :افتضاض األبكار» ،ونفس اليشء من القرطبي «قال ٱبن مسعود وٱبن عباس وقتادة ومجاهد :شغلهم
ٱفتضاض ال َعذَارى» ،والله يتفرج ،إىل األبد.

القوادة اإللهية
أيضا يف ذكر تفاصيل الجامع يف الجنة بشكلٍ مبالغٍ فيه وبطريق ٍة ت ُرغّب الذكور ،خاص ًة
هذا وقد تف ّننت األحاديث ً
الشباب ،فهي تؤكد أ ّن للمسلم يف الجنة قوة مائة رجلٍ يف الجامع ،وأ ّن العملية الجنسية الواحدة تستمر أربعني سنة!
كل عملي َة جِام ٍع تعود املرأة بك ًرا كام كانت ،وأ ّن الجامع
يفض بكارتهن ،وأنّه بعد ِّ
وأنّه يف ِّ
يوم يكون له مائة عذرا ٍء ُّ
كل ٍ
يكون بقو ٍة وشهو ٍة ال تنقطع ،نجد مصادر تلك األحاديث يف البخاري والرتمذي والنسايئ وابن ح ّبان والطرباين الكبري
واألوسط والهيثمي يف مجمع الزوائد وابن كثري يف النهاية وابن القيم يف حادي األرواح وغريها من املصادر اإلسالمية ،يف
تلك املصادر نجد أ ّن املؤمن يُضاجع مائة عذرا ٍء يف اليوم الواحد « ِق َيل لِ َر ُسو ِل اللَّ ِه َه ْل نَ ِص ُل إِ َل نِ َسائِ َنا ِف ال َج َّنة؟ ق ََال :إِ َّن
ال َّر ُج َل لَ َي ِص ُل ِف الْ َي ْو ِم إِ َل ِمائَ ِة َع ْذ َرا َء» ،وأن النكاح سيكون بقو ٍة وأ ّن العذراوات سي ُعدن بك ًرا بعد ذلك « َع ْن َر ُسو ِل اللَّ ِه
أَنَّ ُه ِق َيل لَ ُه :أَنَطَأُ ِف الْ َج َّن ِة؟ ق ََال :نَ َع ْمَ ،وال َِّذي نَف ِْس ِبيَ ِد ِه َد ْح ًم َد ْح ًم ،فَ ِإذَا قَا َم َع ْن َها َر َج َع ْت ُمطَ َّه َر ًة ِب ْك ًرا» ،والدحم هو
كاح والْ َوط ُء ب َدفْع وإزْعاج»،
املعارشة الجنسية بقوة ،كام يفرسها ابن األثري يف النهاية « ُهو ال ّن ُ

 -22سورة النبأ آية .33
 -23سورة يس اآليات من  55إىل .56
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وأ ّن املؤمن سيكون له قوة مائة رجلٍ يف الجامع الواحد «يُ ْعطَى الْ ُم ْؤ ِم ُن ِف الْ َج َّن ِة قُ َّو َة كَذَا َوكَذَا ِم َن الْج َِمعِِ ،ق َيل :يَا
َر ُس َ
الش ِب
ول اللَّ ِه أَ َويُ ِط ُ
يق َذلِ َك؟ ،ق ََال :يُ ْعطَى قُ َّو َة ِمائَ ٍة»« ،إِ َّن ال َّر ُج َل ِم ْن أَ ْهلِ الْ َج َّن ِة يُ ْعطَى قُ َّو َة ِمائَ ِة َر ُجلٍ ِف الْ َكْلِ َو ُّ ْ
«س ِئ َل َر ُس ُ
ول اللَّ ِهَ :ه ْل يَتَ َناك َُح أَ ْه ُل الْ َج َّن ِة ؟ ق ََال« :نَ َع ْمِ ،ب َذكَ ٍر َل
َوالشَّ ْه َو ِة َوالْج َِمعِ» ،وأن الشهوة القوية لن تنقطع أب ًداُ ،
ميل واملضاجعة ستستمر أربعني سن ًة« ،أن النبي ُسئل عن البضع يف
َ َي ُّلَ ،وشَ ْه َو ٍة لَ ت َ ْنق َِط ُعَ ،د ْح ًم َد ْح ًم» ،وأن الذَكر لن ّ
الجنة ،فقال :نعم ،بقبلٍ شهي ،وذك ٍر ال ميل ،وإن الرجل ليتكئ فيها املتكأ مقدار أربعني سن ًة ال يتحول عنه ،وال ميلّه،
مني «أَ َّن ال َّنب َِّي َص َّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ُس ِئ َل
يأتيه فيه ما اشتهت نفسه وقرت عينه» ،وأن ذلك الجامع القوي سيكون بال َّ
«سئل رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم :هل
َه ْل يُ َجا ِم ُع أَ ْه ُل الْ َج َّن ِة؟ ق ََال :نَ َع ْمَ ،د ْح ًم َد ْح ًم ،لَ ِك ْن َل َم ِن َّي َو َل َم ِن َّي َة»ُ ،
يتناكح أهل الجنة ؟ قال :إي والذي بعثني بالحق ،دحا ًما دحا ًما ،وأشار بيده ،ولكن ال مني وال منية» ،يا ترى كيف «أشار
دحم؟ نرتك ذلك لخيال القارىء.
دحم ً
بيده»؟ النبي الكريم يف أثناء قوله ً
ٍ
حديث آخر نجد صور ًة للرجل الذي يستمر يف مضاجعة العذراوات واحد ًة تلو األخرى «..فبي َنام هو عن َدها ال َيلُّها
ويف
وال تَ لُّه ،وال يأْتيها ِمن مر ٍة إال وج َدها عذرا َء ،ما يف ُرت َذكَ ُره وما يَشتيك قُ ُبلُها ،فبي َنام هو َ
كذلك إذ نُودوا :إنَّا قد عرفْنا أنَّك
فيخرج فيأْتيهن واحد ًة واحدةً».
مني وال منيَّة ،إالّ أ َّن َلك أزوا ًجا غ َريها،
ُ
ال تَ ُّل وال تُ َُّل ،إالّ أنَّه ال َّ
هكذا نجد أن خالق الكون الحريص عىل االستقامة والعفة ينحدر إىل درجة أنّه يُرغّب الرجال وي ِعدهم بخادمات ٍ
جنس
خالدات يف الجنة ،فقط إن هم أطاعوه يف الدنيا وض ّحوا بأنفسهم من أجله ،أو من أجل نبيه الحبيب ،ذلك األمر وحده
يجسد نظرة اإلسالم واملسلمني الدونية للمرأة بوج ٍه عام ،وتصويرها وكأنها ليست أكرث من أداة متع ٍة للرجل ،وال يفوتنا
ّ
هنا مالحظة أن تلك الجائزة مقترص ٌة عىل الذكور فقط ،وسكت محم ٌد وقرآنه متا ًما عن استمتاع النساء يف الجنة ،سوا ًء
ٍ
حديث يقول بأن املرأة تكون آلخر أزواجها( ،)24إالّ أنه حديثٌ
مم يرتك املسألة
بزو ٍج أو بأكرث من زوج ،باستثناء
ٌ
ضعيف ّ
غري مطروق ٍة بوضو ٍح يف النصوص اإلسالمية.
ويف موقع (إسالم ويب) مركز الفتوى ،فتوى رقم  ،10579ور ًّدا عىل سؤال (ماذا جعل الله تعاىل من أجل النساء ومتعتهم
ىف الجنة؟) ،نقرأ أن املرأة يف الجنة تكون لزوجها فقط
«الله ع ّز وجل م ّيز الرجل فأعطاه من نساء الدنيا ومن الحور العني ،وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ،كام أ ّن للجميع من
املتع ما يشاؤون كام قال تعاىل :وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني وأنتم فيها خالدون ،ومن املناسب هنا أن نر ّد عىل
إشكا ٍل أثاره بعض الناس عندما سمع هذه اآلية ،فقال :هذه اآلية تدل عىل أن املرأة إذا اشتهت أن يطأها غري زوجها
مكّنها الله من ذلك ،والجواب :أ ّن اشتهاء املرأة غري زوجها ال يكون ،والدليل قول الله تعاىل :فيهن قارصات الطرف ،قال
ابن عباس وغريه :أي غضيضات الطرف عن غري أزواجهن ،فال يرين شيئًا يف الجنة أحسن من أزواجهن» ،
 -24املعجم األوسط .3130
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هدم أسطورة دين الع ّفة
جـ  :6دين االنحالل 1 -

Moussa Eightyzz

فضلون عىل النساء حتى بعد
هكذا نرى أن الرجال ُم ّ
سبب
املوت ويف الج ّنة! ولكن لهذا السكوت اإلسالمي ٌ
وجي ٌه طب ًعا ،فلنتصور فقط لو أ ّن محم ًدا أعلن للناس
أن النساء املؤمنات (زوجاته وبناته وزوجات الصحابة
وبناتهم وأخواتهم وأمهاتهم...إلخ) سيضاجعن من
يشنئ من الرجال يف الجنة! حينها كيف سيكون ر ُّد
فعل أولئك الصحابة؟ مر ًة أخرى نرتك الجواب لخيال
القارئ.
عسكري يف املقام األول ،وبالتايل فدعوته هي
والسبب األهم لرتكيز اإلسالم عىل متعة الذكور فقط هو أ ّن هذا الدين
ٌ
أشبه بالتجنيد ،والفئة املطلوب اصطيادها هي (الذكور الشباب) هي فئ ٌة مغرم ٌة بالجنس أكرث من أي يش ٍء آخر ،أ ّما
ٍ
محمد األول كان
املرأة فلن تحارب ولن تساعد يف الغزو بل هي غالبًا مجرد تابع ٍة لزوجها أو أبيها أو أخيها ،إ ّن هدف
الحصول عىل املقاتلني ،الذكور طب ًعا ،ولهذا نجد أ ّن أكرب جائز ٍة جنسي ٍة يف الج ّنة هي من نصيب الشهيد ،ذلك الرجل
الذي ض ّحى بحياته من أجل محمد ،فنقرأ يف الرتمذي وابن ماجة وأحمد حديثًا عن محمد يذكر أن الشهيد «يُ َز َّو ُج اث ْ َنتَ ْ ِي
َو َس ْب ِع َني َز ْو َج ًة ِم ْن الْ ُحو ِر الْ ِعنيِ»(.)25
وليك نُقيِّم املسألة أخالقيًا دعونا نحاول أن
زعيم ما أو قائ ًدا سياس ًيا
نتصور (جدلً ) أ ّن ً
فعل مثل ذلك يف الدنيا ،فح ّرض أتباعه عىل
القتال واملوت من أجله ووعدهم مبكافأ ٍة
عبار ًة عن حديق ٍة كربى مملوء ًة بالنسوة
الجميالت الاليت ال دور له ّن سوى خدمتهم
جنس ًيا ،مع توفري أدوية الفحولة الجنسية
التي تضمن لهم أقىص متع ًة ،لو فعل
أحدهم ذلك فيا ترى ما هي األوصاف التي
سنختارها لتليق بوصف ذلك القائد؟ مر ًة
أخرى نرتك الجواب للقارئ.
 -25الرتمذي  1663وابن ماجة  2799وأحمد .16730
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Colin M Wilson

العقل البرشي مكونٌ من ثالثة أجزا ٍء هي
(الهو)( ،األنا) ،و(األنا األعىل) ،والشخصية
اإلنسانية هي حصيلة التفاعل بني هذه
األنظمة الثالثة:

 .1الهو (:)ID
(الهو) هو الجزء الفطري من الشخصية
والغرائز املكتسبة وهي العمليات العقلية
املكبوتة التي منعها األنا (الشعور) من
الظهور ،ويعمل (الهو) وفق مبدأ
الّلذة وتجنب األمل ،وال يراعي املنطق
شعوري بالكلّية.
والواقع ،وهو ال
ٌ
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 .2األنا (:)Ego
(األنا) هي شخصية املرء املعتدلة أو (أنت
ٍ
كوسيط بني
الحقيقي) ،ويعمل (األنا)
(الهو) و (األنا األعىل) مع العامل الخارجي،
فيتحكم (األنا) يف إشباع مطالب (ألهو)
وفقًا للواقع والظروف االجتامعية ،وميثّل
(األنا) اإلدراك والتفكري والحكمة واملالمئة
العقلية.

األنا

األنا األعىل

الهو

 .3األنا األعىل ()Superego
(األنا األعىل) هو مجموعة املبادئ واملثل ال ُعليا التي يكتسبها املرء من خالل الرتبية و البيئة املحيطة به ،ميثّل (األنا
األعىل) الضمري ،وهو يتكون مام يتعلمه الطفل من والديه ومدرسته واملجتمع من معايريٍ أخالقية.
إذا استطاع (األنا) أن يوازن بني (الهو) و (األنا األعىل) يف الواقع عاش الفرد متوافقًا ،أ ّما إذا تغلّب (الهو) أو (األنا األعىل)
عىل الشخصية أ ّدى ذلك إىل اضطرابها ،هناك صور ٌة قد تكون أسهل للفهم وممكن تبسيطها مبا ييل:
* (الهو) هو الطفل الذي يريد حاجاته اآلن ّية حالً وفو ًرا دون أي اعتبار ٍ
ات أخرى.
* (األنا األعىل) هو النقيض متا ًما لـ (الهو) وميثّل األب املتز ّمت أو الضمري وهو املثال والخري واألخالق وهو مكتسب من
األرسة والبيئة واملجتمع املدين.
* (األنا) تشكل حال ًة وسطي ًة بني (األنا األعىل) و (الهو) ،ومن املمكن اعتبار (األنا) هي الشخص الراشد الحكيم الذي
يحاول التوفيق بني متطلبات (األنا األعىل) و(الهو) وفقًا ملا تقتضيه الحكمة والظروف الخارجية واملصلحة العامة ،وإذا
كانت (األنا) ضعيفة سيطر (الهو) أو(األنا األعىل) عىل ترصفات اإلنسان .
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يف ذلك الكهف ،حقيقة اليشء ليست كام تبدو
امله ّمة الرئيسية لـ (الالشعور) أو دعنا نقول (جهاز الدفاع النفيس) هي إبعاد األمل النفيس والرصاع عن منطقة التفكري،
أساليب غري مبارش ٍة يلجأ لها
ويتخذ الالشعور يف سبيل ذلك العديد من الطرق واألساليب ،وتُعترب حيل الدفاع النفيس
ٌ
وأساليب توافقي ٌة الشعوري ٌة من جانب الفرد وظيفتها
وسائل
ٌ
العقل الباطن إلحداث التوافق النفيس لدى الفرد ،وهي
ٌ
تغيري صورة الحقيقة املؤملة حتى يتخلص الفرد من حالة التوتر والقلق الناتجة عن اإلحباطات والرصاعات التي مل تُحل
وتهدد أمنه النفيس ،وهدفها وقاية الذات والدفاع عنها واالحتفاظ بالثقة يف النفس واحرتام الذات وتحقيق الراحة
نفيس تستخدمها الذات ضد اإلحباط والرصاع والتوتر والقلق،
النفسية ،حيث ت ُعترب تلك الحيل مبثابة أسلحة دفا ٍع ٍ
كل الناس ،السوي وغري السوي ،السليم واملريض ،وتكمن خطورة حيل الدفاع النفيس تلك بأنها
حيل ت َحدث لدى ِّ
وهي ٌ
تش ّوه الواقع وتجعل اإلنسان غارقًا يف عا ٍمل من صنع خياله الخاص ،وقد يعوقه ذلك عن تحقيق أهدافه أو يجعله يصنع
ٍ
عداوات وهمي ٍة مع اآلخرين.
أقل قسو ٍة وأمل ،صور ٌة تبدو مقبول ٌة أمام
حيل الدفاع النفيس باختصار هي محاول ٌة لتغيري صورة الحقيقة املؤملة إىل صور ٍة ّ
الذات ،صور ٌة تقلل من حدة تأنيب الضمري وسياط (األنا األعىل) الالذعة ،حيل الدفاع النفيس كثري ٌة ومنها عىل سبيل
املثال:

التربير:
وهو عملي ٌة ال شعوري ٌة يُقنع فيها الفرد نفسه بأ ّن
قيم ومعايري
عم ارتضاه لنفسه من ٍ
سلوكه مل يخرج ّ
من خالل تقديم مجموع ٍة من األعذار و التربيرات
التي تُخفي الدافع الحقيقي وراء سلوكه أو تربر
شخص يقوم بأخذ
ذلك السلوك ،فعىل سبيل املثال ٌ
الرشوة ويعلل ذلك بأنها مجرد هدية ،أويختلس
مال الرشكة ويربر ذلك بأ ّن الرشكة ال تعطيه راتبًا
تعويض له عىل
جي ًدا وأ ّن املال املُختلس ما هو إالّ
ٌ
ذلك ،فهذه األعذار تجعله يختبئ وراء ستا ٍر يبدو
منطق ًيا يُج ِّنبه الشعور بالعار والخزي وتأنيب
الضمري.

ال  ..أنا لست معك إلغوائك  ..تستطيعني فعل ما تشائني ..
أنا هنا لتربير ما تنوين فعله وإلقاء اللوم عىل اآلخرين
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اإلنكار:
هو رفض الواقع املؤمل أوإنكار األشياء
التي تسبب قلقاً وإبعادها عن دائرة
الوعي ،وقد يكون اإلنكار خيال ًيا يف
بعض األحيان يحاول به الفرد بناء
أوهام قامئ ٍة عىل إنكار الواقع ومن ث َ ّم
ٍ
الترصف يف ضوء هذه األوهام الذاتية
بغض النظر عن مدى تناقضها مع
ِّ
الواقع ،مثل رفض الطفل ملوت والده
وهم بِتص ِّوره أنّها
أو والدته والعيش يف ٍ
عم قريب وذلك
سافرت وسوف تعود ّ
لعدم قدرته عىل العيش مع حقيقة
موتها.

www.facebook.com/M-80-II-941772382615672

s
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صفحة إخبارية
متعلقة بقضايا
الملحدين

حركة املفكرين األحرار التونسية
تلعب حركة املفكرين األحرار التونسية اليوم دو ًرا ها ًما عىل الساحة التونسية يف
خضم التغيريات االجتامعية التي يخضع لها البلد .وقد حصلت الحركة عىل الرتخيص
ٍ
متخف هو (الوالء من أجل تونس) ،بتاريخ 25
اسم
الرسمي للعمل يف تونس تحت ٍ
أكتوبر /ترشين الثاين  .2013ثم أعلنت عن اسمها الجديد (حركة املفكرين األحرار)
بتاريخ  24سبتمرب /أيلول  2017تحت الرقم الجبايئ  .dod n d 1315105وتهدف
الجمعية لحامية حقوق األقليات العقائدية والفكرية ،والدفاع عن حرية التعبري ونرش الوعي والثقافة العلامنية والدعوة
إلصالح املناهج التعليمية بتخليصها من التأثريات الدينية.
ومن نشاطات الجمعية يف اآلونة األخرية،
الدعوة للتظاهر لدعم املثليني يف تونس تحت
شعار «س ّيبني» خالل شهر كانون الثاين /يناير
من هذا العام ،ووقفة «مش بالسيف» املطالبة
بحقوق اإلفطار يف شهر رمضان املايض.
يقول رئيس الجمعية حاتم اإلمام للمجلة:
«الجمعية قامت بأربع مسريات يف الشارع بعد
()1
وربحت عد ًدا من
ِحواري يف مجلة امللحدين
ْ
القضايا يف املحاكم دفا ًعا عن بعض الالدينيني التونسيني وهي مت ّد يدها إىل كل الناشطني يف البلدان العربية واملستعربة
للتعامل معها وتبادل الخربات واألنشطة .منظمة األمم املتحدة راسلتنا ونظمنا لقاءين مع املبعوث األممي لحقوق
ٍ
لقاءات وللتشاور حول
اإلنسان واملبعوث األممي لشؤون الجمعيات ،كام أن عد ًدا من السفارات يتّصلون بنا لتنظيم
رص عىل انخراطات أعضائها وعددهم  400عض ٍو
وضع األقليات الدينية وطلبات اللجوء .حال ًيا متويل الجمعية مقت ٌ
ٍ
شديد خوفًا من االخرتاقات .رغم هذا ،فإن وزير
لتدقيق
مس ّجل .لدينا آالف طلبات االنتساب ،لكن التسجيل يخضع
ٍ
اندست فيها  ...قالها خالل مساءلته يف الربملان حول
الداخلية السابق قال إن جمعيتنا ُمخرتَق ٌة وأن هناك أطرافًا مشبوه ًة ّ
أحداث القمع خالل إحدى مسرياتنا .كان ذلك الوزير يحارب مسرياتنا بال هواد ٍة لكننا تحدينا منعه ورضخ لرشوطنا.
يف آخر مسري ٍة ثم متت إقالته ،وخرجت ترصيحاتٌ لسياسيني بعدها تقول إن أحداث رمضان واحتجاجات املفطرين
 -1كانت املجلة قد أجرت حوا ًرا مع حاتم اإلمام ظهر يف العدد  35الصادر يف شهر ترشين أول أكتوبر .2015
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ومواجهتهم مع األمن كانت إحدى أهم أسباب إقالة وزير الداخلية».
بتاريخ  21شباط /فرباير قام مجهولون بالتعرض لرئيس الجمعية ،حاتم اإلمام ،بجهة
باب سعدون بالعاصمة التونسية ،حيث أدت املواجهة إىل إلحاق جرو ٍح يف رأسه
وصدره ،وطارده الجناة حتى منزله ،ومل يتم إلقاء القبض عليهم إذ الذوا بعدها بالفرار.
وكان اتحاد املفكرين األحرار الفرنيس ( )FNLPقد و ّجه رسال ًة مفتوح ًة للسفري التونيس
يف فرنسا مند ًدا باالعتداء ومطال ًبا السفري بحثّ الحكومة التونسية عىل اتخاذ الخطوات
الالزمة لحامية املفكرين األحرار يف تونس والقبض عىل مرتكبي الجرمية ومقاضاتهم.
ٍ
جهات عديد ٍة داخل وخارج تونس ،وقد كانت ذروة ذلك حني حصلت الجمعية
نالت جهود الحركة التقدير من
عىل جائزة أفضل ملحدي العام Atheist 2018
 .of the Yearالجائزة تقدمها مؤسسة كاجيميج
وشتشنسيك  Kazimierz Łyszczyńskiيف
احتفالية األيام اإللحادية سنويًا  Atheist Daysيف
مدينة وارسو الپولندية .وهذا هو العام الخامس
عىل التوايل الذي تُقدم فيه الجائزة ،والتي يتم
منحها تنافس ًيا بعد ترشيحات ،وهدفها تكريم
األفراد واملنظامت واملؤسسات التي ت ُقدم إنجاز ٍ
ات
يف املجاالت التالية:
 -1الرتويج للتصور اإللحادي والتحرر من الدين.
 -2مقاومة التمييز عىل أساس الدين.
 -3العمل عىل تكامل الحركات اإللحادية الپولندية
والعاملية.
وقد تم منح الجائزة أثناء عشا ٍء احتفا ٍّيل بتاريخ
ٍ
شهادات ومتاثيل،
 2018/3/24وتشمل الجائزة
وتحتفظ املؤسسة بحق منح جوائز مالي ٍة للفائزين.
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الجذور التاريخية للرصاع العقائدي
ٍ
الظالم
يف
أصوات
عىل
ء
أضوا
ٌ
األشعري الحنبيل وتداعياته الحالية

Matthew Thomas
كتب املقال للمجلة باإلنجليزية ماثيو توماس
وعنوانه األصيل:
Illuminating Voices in the Dark
قدم له وترجمه إىل العربية أسامة البني
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تعريف بالكاتب
هذا املقال هو خالصة رسالة (أطروحة) ماجستري بعنوان
Illuminating Voices in the Dark: The utilization of communication technology within online Arab atheist communities.
قام بكتابتها ماثيو توماس  Matthew Thomasمن اململكة املتحدة
استكامل ملتطلبات درجة املاجستري يف برنامج االتصاالت يف التنمي ة �Com
ً
 munication for Developmentمن جامعة ماملو السويدية Malmö
 .högskolaوقد أرشفت عىل الرسالة ماريا إرليزا تولنتينو پدرزن Maria
 ،Erliza Tolentino Pedersenومتت مناقشتها يف ربيع عام  ،2017قام
فيها الباحث بدراسة استعامل املسلمني السابقني عمو ًما وامللحدين منهم
خصوصا لوسائل التواصل االجتامعي لخلق حر ٍ
اك اجتامعي.
ً
ويرتكّز البحث حول طبيعة استخدام املسلمني
السابقني لإلنرتنت بشكلٍ عام ،وتحديدا ً استخدامهم
لوسائل التواصل االجتامعي ،والكيفية التي
يتمكّنون من خاللها من التعبري عن آرائهم دون
ٍ
خوف من عواقب مبارشة ومتكّنهم كذلك من خلق
ٍ
شبكات يتعرفون فيها عىل مسلمني سابقني ما كانوا
ليقابلوهم عىل أرض الواقع.
قام الباحث مشكو ًرا بكتابة هذا املقال التلخييص
لنرشه يف مجلة امللحدين العرب ،وميكن الوصول
إىل النص الكامل لألطروحة عىل موقع جامعة ماملو
https://muep.mau.se
ٍ
معطيات وتحليل استبيانٍ تم نرشه يف مجموعتَي «شبكة ومنتدى امللحدين العرب» و«ملحدون راديكاليون
والذي يحوي
بال حدود» كان هو األساس يف ما قدمه البحث ،واآلن إىل نص املقال:
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توجد يف العامل اإلسالمي اليوم موج ٌة متنامي ٌة من أفرا ٍد تج ّمعوا عىل اإلنرتنت ليتحدثوا يف املحظور ،ليكشفوا للعامل
ولبعضهم البعض أفكا ًرا ع ّرضت أصحابها ممن سبقهم لالضطهاد ،بل وحتى للموت أحيانًا .تتعارض هذه األفكار الخطرة
مع املعتقدات اإلسالمية ،ويتم وصم كل من يحملها باملرتد( )1أو الكافر .واألخطار التي تواجه هؤالء األفراد يف املجتمع
املعارص هي أخطا ٌر حقيقي ٌة ملموسة ،تقع عواقبها املبارشة لألسف عىل كل من يجرؤ عىل تحدي املعتقدات اإلسالمية
بشكلٍ علني.

تم إجراء الدراسة التي بني أيدينا ما بني شهري نيسان أبريل وآب أغسطس من عام  ،2017وهي تركّز عىل مجموعتني من
منصات وسائل التواصل االجتامعي (الفيسبوك تحدي ًدا) كأدا ٍة إلحداث تغيريٍ مجتمعي ،هام «ملحدون
األفراد تستعمالن ّ
ردايكاليون بال حدود» و«شبكة ومنتدى امللحدين العرب» ،وتهدف هذه الدراسة لفحص طريقة استغالل أعضاء هاتني
ولتبي
املجموعتني لهذه املنصات عىل املستوى الفردي ،وفيام لو استطاعوا تكوين هوي ٍة جمعي ٍة متامسك ٍة فيام بينهم ّ
استطعت بالتعاون مع إدرايّي تلك املجموعات والعديد من أعضائهام من جمع
دوافع تلك املجموعات وأهدافها ،وقد
ُ
ٍ
معلومات كمي ٍة ونوعي ٍة لتكوين تص ّو ٍر عن مامرسات هذه املجموعات والعراقيل التي تواجهها والدور الذي
وتصنيف
يلعبه حضورها عىل مواقع التواصل االجتامعي يف إحداث تغيري ٍ
تخص امللحدين يف العامل اإلسالمي.
ات مجتمعي ٍة ّ
قليل ،فقد آثرت
 -1كلمة مرتد  apostateيف النص األصيل ال تحوي نفس املنطويات القانونية والرشعية واالجتامعية التي تحملها الكلمة العربية ،وكون املقصود يختلف ً
ترجمتها ب«املسلمني السابقني» يف معظم مواضع ورودها حفظًا ملقصد السياق األصيل[ .مالحظة املرتجم]
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لقد مكّن استعامل صفحات الفيسبوك امللحدين يف املجتمعات اإلسالمية
من تجاوز أخطار النقد العلني لل ّدين أو حتى أمام أفراد العائلة .وقد مكّن
انتشار وسائل التواصل االجتامعي امللحدين يف العامل اإلسالمي من خلق
شبكات اتصا ٍل تجمع أفرا ًدا من شتّى أرجاء العامل اإلسالمي ،وقد أظهرت
ٍ
مجموعات
الرتكيبة الجغرافية لألعضاء املشاركني تنو ًعا يعكس مدى جاذبية
كهذه للملحدين يف املجتمعات اإلسالمية ،فقد أعطت هؤالء األفراد اإلحساس
بأنهم جز ٌء من حرك ٍة واسعة.
كانت غالبية أعضاء املجموعتني الذين شاركوا( )2من العراق وسوريا ،لكن
انتشارهم شمل إرسائيل والسودان ،ورغم املسافات التي تفصلهم ،إال أ ّن
خرباتهم ودوافعهم كانت متشابه ًة إىل ٍ
حد بعيد.
كملحد أو ٍ
ٍ
مرتد يف مجتمعٍ ذي غالبي ٍة مسلم ٍة يزداد أضعافًا عندما يجهر
إ ّن الخطر األصيل الكامن يف أن يعيش املرء
ونبي اإلسالم ،ورغم أ ّن مدى العداوة تجاه امللحدين تتفاوت من ٍ
بلد آلخر ومن منطق ٍة ألخرى ،فقد
املرء بنبذه لإلسالم ّ
رسا ،ومن املنصف القول أ ّن التخوف الذي يشعر به املسلمون
أعرب معظم األفراد املشاركني عن أنهم يُبقون إلحادهم ً
السابقون وامللحدون ُمرب ٌر يف تلك املجتمعات ،فقد قام مركز پيو لألبحاث  Pew Research Centerبإجراء دراس ٍة
مسحي ٍة يف الدول ذات الغالبية املسلمة يف العام  ،2010وركّز جز ٌء من تلك الدراسة عىل املوقف من الر ّدة ،حيث أظهرت
النتائج أن  75٪من املشاركني من مرص واألردن والعراق وأفغانستان يعتقدون أ ّن عقوبة الر ّدة يجب أن تكون اإلعدام(.)3
وقد وصف أمين فيدياس  ،Ayman Pheidiasاإلداري السابق يف مجموعة «ملحدون راديكاليون» بعض العواقب التي
يشعر بها زمالؤه يف املجموعة ،حيث قال« :تع ّرض العديد من األصدقاء من أعضاء املجموعة يف الدول املتشددة دين ًيا
ٍ
والعتداءات وحشي ٍة وغري ذلك .كام متّت مقاضاة
ولتخريب ملمتلكاتهم
الضطها ٍد من طرف عائالتهم واملقربني منهم
ٍ
البعض لتعبريهم عن آراءهم املعارضة للدين ،وللتقاليد الدينية والسلطات الدينية ».وقد تعددت أسباب املشاركني لكتم
إلحادهم ،لكنهم كلّهم أعربوا عن تخ ّو ٍف من النبذ أو العنف .كذلك ،فاألجوبة التي ق ّدمها األعضاء املجاهرين بإلحادهم
لحياتهم اليومية ال ترسم صور ًة تدعو للتفاؤل ،حيث تح ّدثوا عن تعرضهم للرضب والتهديد باألسلحة واضطرارهم لتغيري
رسا أسبابًا متعدد ًة لذلك ،لكنهم جميعاً
مكان معيشتهم كونهم مستهدفني .وقد أعطى األفراد الذين أبقوا إلحادهم ً
عواقب ترتاوح بني فقدان العمل إىل فقدان الحياة.
أكّدوا عىل العواقب التي تأيت مع الترصيح العلني باإللحاد ،وهي
ٌ
 -2سنعني باملشاركني هنا من قاموا مبلء االستبيان الذي قامت عليه الدراسة ،وهم عينة من مجموعة الشبكة وأخرى من الراديكاليون[ .مالحظة املرتجم]
.Pew Forum on Religion and Public Life. (2013). The World’s Muslims: Religion, Politics, and Society. Pew Research Centre -3
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كام قالوا إن هذه العواقب ال تؤثر عىل حياة امللحد وحريته لوحده ،بل تتعدى ذلك لتطال عائالتهم واملقربني منهم.
إ ّن الحرية التي توفرها تلك املجموعات للملحدين واملسلمني السابقني متكّنهم من إيصال آرائهم ونقدهم لإلسالم بشكلٍ
منص ٍ
مبارش ،ورغم أ ّن ذلك يتم مع إجر ٍ
ات توفر لهم
اءات احتياطية كاستعامل أسام ٍء وهمية ،فتلك املجموعات متثل ّ
حرية تعبريٍ ال مثيل لها يف العامل اإلسالمي.
ويكن القول بأ ّن هؤالء األفراد يعتربون تلك املجموعات ملجأً ومساح ًة آمنة للتعبري( .safe space )4وترتبط فكرة
ُ
()5
املساحة اآلمنة اليوم باالعتداءات منخفضة الحدة  microaggressionsالتي يعاين منها طالب الجامعات يف الغرب،
وهي للوهلة األوىل تبدو وصفًا مالمئًا ملا تقوم به هذه املجموعات كونها توفر مالذًا للملحدين الباحثني عن فضا ٍء عىل
اإلنرتنت يقطنه أفرا ٌد م ّروا بخربات اضطها ٍد متشابهة ويتبعون ُمث ًُل متشابهة.
لكن شيئًا من التم ّعن يظهر أم ًرا مغاي ًرا ،إذ لو كان األمر عىل هذا النحو لتعارض مع أحد أهم أسباب وجود هذه
املجموعات ،فقد ناقش أسامة البني  ،Usama al-Binniوهو أحد إداريي شبكة ومنتدى امللحدين العرب أهمية أن
يُس ِمع املسلمون أصواتهم داخل املجموعة:
«إ ّن الهدف من الشبكة هو خلق مكاناً للحوار والتعبري بحرية ،فنحن نرحب بالجميع يف املجموعة .وبدل أن يقوم
املسلمون بشيطنتنا وتشويه صورتنا ،نواجههم من خالل النقاش ...نحن عىل يق ٍني بأن دو ُرنا ال يقترص عىل املطالبة
بحقوقنا كمواطنني يف الدول ذات الغالبية املسلمة ،فلدينا مقوماتٌ لإلسهام بشكلٍ إيجا ٍيب فاعلٍ يف املجتمع لو أعطينا
الفرصة إلسامع صوتنا.
ونقاط التواصل ،كالشبكة ،توفر
وسيل ًة توعوي ًة للتعريف بهويتنا
ولجعل املسلمني يدركون أنهم بحاجة
لالستامع ملا يف جعبتنا».
بفتح باب العضوية للمسلمني يف هذه املجموعات يؤكد إداريّوها عىل أنها منتديات حوا ٍر حر ٍة للملحدين واملسلمني
انعكاسا لواقع العالقة بني األفراد امللحدين
السابقني ال مثيل لها خارج اإلنرتنت يف واقع املجتمعات اإلسالمية .ونرى
ً
واملسلمني يف هذه الحوارات ،فهي ترتاوح بني الب ّناءة والسلبية ،بحسب طبيعة الطرف املؤمن املحاور.
 -4املساحة أو الفسحة أو الفضاء اآلمن هو مفهوم
 -5االعتداءات منخفضة الحدة ،أو االعتداءات الدنيا ،هي اإلهانات العابرة املستمرة التي يتعرض لها أفراد أقلية ما من قبل األكرثية يف بيئة ما .كان مصدر التعبري يف سبعينيات
ٍ
إلهانات مستمرة من قبل البيض ،لكنه امتد بعد ذلك ليشمل األقليات املهمشة عمو ًما.
القرن املايض يف أمريكا حني كان السود يتعرضون
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وقد وفّرت هذه املجموعات الفرصة للكثري من األعضاء املسلمني لالطّالع عىل األفكار اإللحادية ونقاش امللحدين ،وكث ٌري منهم
يستعمل أسام ًء وهمي ًة بُغية وقاية أنفسهم من ردود فعل إخوتهم يف الدين.
ويؤكّد أمين فيدياس ،اإلداري السابق يف مجموعة «ملحدون راديكاليون» عىل أهمية االنفتاح والتنوع يف طبيعة األعضاء:
«لقد تم إنشاء املجموعة حتى تكون من ًربا حواريًا يتم فيه النقاش والتعاطي بحرية يف أمور الدين واملجتمع والسياسة ،لذا
فمن الطبيعي أن تتواجد أفكا ٌر ومعتقداتٌ من شتّى األطياف داخل املجموعة ،وهنا تكمن أهمية وجود األعضاء املؤمنني
فيها».
إن التفاعل بني املسلمني وامللحدين يف هذه املجموعات ،بإيجابياته وسلبياته ،هو جز ٌء من نجاحها ،ال سيام إن أخذنا بعني
االعتبار أ ّن هؤالء األفراد بتصوراتهم املتعارضة ما كانوا ليتعاطوا بشكلٍ
حضاري آمنٍ لو حصل النقاش وج ًها لوجه عىل أرض
ٍ
الواقع.
أيضا بعض املشاكل الرئيسية التي يواجهها امللحدون عىل أرض الواقع ،فقد
لكن إدماج املسلمني يف هذه املجموعات عكس ً
ٍ
يل
تع ّرضت صفحات تلك املجموعات
لهجامت منظم ٍة وعارمة كنو ٍع من الجهاد اإللكرتوين ،أ ّدت يف مرحل ٍة ما إىل قفلٍ شبه ك ٍ
لتواجد تلك املجموعات عىل الفيسبوك .ومن أمثلة تلك الحمالت أن يقوم عد ٌد كب ٌري ممن تواطؤوا من املسلمني بنرش مزي ٍج
من الصور الجنسية العنيفة ،تتم تخبئتها أحيانًا يف ألبومات صو ٍر غري مخالفة ،ثم إثر ذلك كانت تقوم مجموع ٌة كبري ٌة من
املتواطئني بالتبليغ عن هذا املحتوى املزروع املخالف للفيسبوك ،حيث تتجاوب إدارة الفيسبوك مع تلك البالغات الكاذبة
بالتواصل مع إدارة املجموعة وتنبيهها بأن هذه املخالفات قد تتسبب يف إغالق املجموعة ،وقد حصل ذلك بالفعل مرا ًرا.
قائل...« :مرت فرتة أوشكوا فيها عىل إبادة وجودنا
وقد وصف أسامة البني ،أحد إداريي «شبكة ومنتدى امللحدين العرب» ً
من الفيسبوك ،فقد تم إغالق كل املجموعات الرئيسية مبا فيها الشبكة بسبب تلك الحمالت ،وكلام كنا نُنشئ مجموع ًة
أيام فقط».
جديد ًة يقومون بإغالقها بعد بضعة ٍ
وقد ق ّدم أسامة تفس ًريا لترصف تلك الفئة من املسلمني عىل هذا النحو:
كاريكاتوري أو سخري ًة أو عىل شكل دراس ٍة
رسم
حساسون ألي نو ٍع من النقد ،سوا ٌء أكان ذلك عىل شكل ٍ
ٍ
«إ ّن املسلمني ّ
أكادميي ٍة رصينة .فهم يرون يف غالبية النقد ازدراء ،حتى لو كان الهدف من النقد هو اإلصالح .ردة الفعل هذه ُمأمسسة
أيضا منذ الصغر أن يكونوا ُرقباء عىل أنفسهم ...وكون اإلسالم يف نظرهم الدين
ومدعوم ٌة رسميًا ،لكن املسلمني يتعلمون ً
طبيعي
أرضا جديد ًة يجب عىل اإلسالم أن يسودها ،وكأنّ ا هي امتدا ٌد
العاملي األوحد لكل البرش ،لذا فهم يرون يف الفيسبوك ً
ٌ
لتواجدهم عىل أرض الواقع ،فهم يعتربون أ ّن من املرشوع أن يط ّبقوا فيه قوانني االزدراء وغريها من األعراف ،وأنهم ميلكون
الصالحية إلنفاذ ذلك بأية وسيل ٍة كانت».
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أضوا ٌء
ٍ
أصوات يف الظالم
عىل
Matthew Thomas

ويُش َهد لهذه املجموعات ،أعضا ًء وإدارةً ،تصميمهم ومثابرتهم واستمرارهم يف إدماج املسلمني رغم ما يحصل ،وقد
أعربت غالبية األعضاء املشاركني عن أن مح ّركهم لالستمرار كان نرش املعرفة والتوعية ،وأ ّن هذا لن يحصل لو نبذوا
املسلمني من مجموعاتهم.
وقد استطاعت هذه املجموعات مواجهة تلك املصاعب واالستمرار يف السعي وراء هدفهم يف توعية الناس يف العامل
اإلسالمي بخطابهم .ومع أ ّن هدف األعضاء واإلدارة ال يتضمن تحويل املسلمني إىل اإللحاد ،فهم يستعملون انتشار
منصات التواصل االجتامعي لنرش التنوير حتى يصل أفرا ًدا ما كانوا ليعتربوا مجرد التشكيك يف التصور اإلسالمي للحياة
أم ًرا ممك ًنا ،وذلك النعدام تعرضهم للخطاب الحر غري املقيد وللتفكري النقدي.
مل تقم وسائل التواصل االجتامعي يف حالة هذه املجموعات بخلق حرك ٍة جديدة ،بل هي كشفت عن حال ٍة كانت
موجود ًة دو ًما يف العامل العريب لكنها مل تكن لتجد مخر ًجا يَسهل للجميع الوصول إليه ويُظهرها بحجمها الطبيعي .لقد
مكّنت تكنولوجيا االتصال ،كالفيسبوك وغريه ،من إعطاء امللحدين العرب واملسلمني املتشككني يف دينهم حضو ًرا علنيًا
ٍ
بصوت ح ٍر إىل
ميثّل نافذ ًة لحرك ٍة أوسع نطاقًا وفرص ًة لالنضامم إىل جامع ٍة من الناس ميلكون القدرة عىل إيصال آرائهم
العامل.
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ألحد الكتب
القيمة

فرناندو بيسوا

الالطأمنينة

ٍ
جديد ونقدم لقرائنا وأصدقائنا األعزاء
نعود من
لكتاب آخر ٍ
فريد
تلخيصا
باختالف توجهاتهم الدينية
ٍ
ً
من نوعه ال عالقة له باأليديولوجيا الدينية هذه
كتاب أد ٌّيب خالص ،نُرش بعد وفاة كاتبه
املرة ،فهو ٌ
فرناندو بيسوا بـِ  47سنة ،رغم الصعوبات التي مرت
بها عملية نرشه ،كدليلٍ عىل قوة املرياث الذي يرتكه
الكتّاب واألدباء ،وكدليلٍ عىل قوة الكتاب (الكتب
بشكلٍ عام) وسهولة حصوله عىل هبة الخلود،
خصوصا إذا كان يعالج قضايا إنساني ًة مصريي ًة.
ً
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ويُفتتح الكتاب مبقدم ٍة بسيط ٍة ملرتجمه العريب من اللغة اإلسبانية عىل ما يبدو ،يتحدث فيها عن الكاتب وحياته األدبية،
رصا شدي ًدا لقصة نرش الكتاب ،وكذلك يتحدث فيها عن معاناته هو نفسه يف ترجمة الكتاب للغة العربية
ويورد مخت ً
عن اللغة اإلسبانية عن اللغة األصلية لهذا الكتاب أال وهي الربتغالية.
قليل عىل صديقه الجديد الذي تع ّرف عليه يف الحانة .ويورد يف استهالله كال ًما غري واضح
أما التوطئة فيعرفّنا الكاتب ً
املعامل عن رأيه بالحياة واإلميان.
إن ما مييز هذا الكتاب الفريد ج ًدا من نوعه ،أنه ال يتحدث عن موضو ٍع ٍ
واحد معني ،وال يتخصص يف أحد مجاالت العلم
أو الفكر أو األدب أو غريها ،وال يتناول قضي ًة بحد ذاتها لينظّر لها ،بل يتحدث عن كاتبه بنفسه ،مام ميكننا اعتبار هذا
الكتاب سري ًة ذاتي ًة لفكر كاتبه ،أال وهو املفكر واألديب والشاعر الربتغايل (فرناندو بيسوا) املولود عام  1888واملتوىف يف
عام  1935عن عم ٍر يقارب  47عا ًما فقط قضاها يف بناء رصو ٍح عالي ٍة يف األدب الربتغايل.
ٍ
تلخيص كاملٍ يشمل الكتاب ككل ،فهو مقس ٌم إىل مواضيع
لذلك ال ميكننا العمل ،كام فيام سبق من الكتب ،عىل وضع
كل منها عن خاطر ٍة يف بال
عم قبله وما بعده من املواضيع .يتحدث ٌ
كثرية ،أطولها ال يتعدى األربع صفحات،
ٌ
مختلف ّ
ٍ
موقف حدث معه ،أو عن إحدى يومياته ،أو عن فكر ٍة أرست لب عقله ،أو عن قضي ٍة لفتت نظره.
األديب ،أو عن
وبالتايل ،ألن تلخيص الكتاب ككلٍ لن يكون مفي ًدا ج ًدا للقارئ ،بل
مضيع ًة للوقت فقط .فالقارئ بإمكانه فتح أي صفح ٍة يف الكتاب
وقراءتها دون الرجوع ملا سبقها ،وذلك كام قلنا ،ألن الكتاب يتحدث
عن مواضيع عديد ٍة وقصري ٍة وال يرتبط بعضها ببعض.
وبالتايل باإلمكان القراءة بالطريقة وبالكيفية التي يراها القارئ
ِ
مناسب ًة ،فبإمكانه قراءة كل الكتاب لتحصيل أكرب فائد ٍة أدبي ٍة
ممكنة ،وبإمكانه قراءة ما يشاء من أجزاء الكتاب ،وهذا من املفيد
ج ًدا كنو ٍع ٍ
فريد من الكتب ،فال يحتاج القارئ ٍ
لوقت طويلٍ لقراءة
الكتاب كله للحصول عىل الفائدة كغريه من الكتب العادية التي
تجب قراءتها من أول صفح ٍة آلخر صفحة.
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وعىل عكس القارئ النهم الصبور ِ
العطش لكل كلم ٍة يف الكتب ،فمن
املمتع للقارئ رسيع امللل املطالعة يف هذا الكتاب الذي ال يصل به إىل
تلك الحالة .ولِام سبق فإنه سيتم تلخيص مواضيع اختياري ٍة من منت الكتاب
وتبقى املسؤولية عليكم أنتم أعزاؤنا القراء الختيار ما يناسبكم من املواضيع
لتطالعوها.
فعن اللغة (الربتغالية) يتحدث الكاتب عن مقدار تفاعله معها منذ صغره
وحبه لها واعتبارها اللغة األهم يف العامل؛ ويتناولها يف أكرث من موضوع ،مثل
موضوع حديث النرث وموضوع شهوة الكلامت وغريهام ،ميجد فيهام اللغة
الربتغالية ويسمو بها إىل أعىل مراتب الرتاث اإلنساين ويتحدث عن العالقة
بينه وبني القراءة واملتعة التي ينالها بسببها ،وعن بعض مظاهرها مثل كتابه
املفضل فيها .وكذلك الكتابة ،فهو من أبرز الكتاب الربتغاليني حتى اللحظة.
يعب الكاتب عن تفاعله القديم مع اللغة الفرنسية التي تعيد له صوره القدمية الغريبة .أما
واستمرا ًرا ملوضوع اللغات ّ
روحه فيصفها كسمفونية متعددة اآلالت والنوتات واملعزوفات املختلفة املتنوعة .ويف أحيانٍ أخرى يصف نفسه بأنه ال
أحد .ويتكلم عن األحالم بطريق ٍة غريب ٍة ال تقل غراب ًة عام نراه أو يراه هو يف أحالمه .ويف موضو ٍع آخر ال ندري أيتكلم
الكاتب عن الخريف الفعيل حقًا أم عن خريف العمر...
ولكن ما ندركه بعد قراءة ذلك املوضوع املعنون بـِ «الخريف الذي ض ّيعت» ،أن الخريف ورمزيته دامئًا مبعثٌ للكآبة
ٍ
يوميات اعتباطي ٍة عن روحه الخاصة به ،أيدمجها مع أرواح الناس ليعرف
والوداع والنهاية .ويتكلم فرناندو يف موضوع
قيمة نفسه ويدرك ذاته؟ أم ينفصل لوحده يف جز ٍء ٍ
خاص به من الكون؟ أم يسمو بروحه يف الطبيعة لتجلب له السالم
واالستقرار؟ أما عن حياة الناس العادية فيتكلم الكاتب عام يُضجره إذا ما تفاعل معهم واحتك بهم واقرتب من مظاهر
حياتهم اليومية ،وهذا يف موضوع قاممة الغري.
قد يظن القراء األعزاء بأن هذا الكتاب سهل اللغة بسيط الفهم ،ولكن سيتغري الظن مبجرد مطالعة املواضيع األوىل
فهم لها أو
من الكتاب ،حتى ينتبه القراء إىل صعوبة استخالص الفكرة من املوضوع ،وقد مت ّر بعض املواضيع بدون أي ٍ
استنتاج ،وكام يقول املثل :يبقى املعنى يف بطن الشاعر.
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ويف انتظاره للساعة (وال ندري أي ساع ٍة يقصدها) يبحر يف بحر ذاته ويرشب كحوله الخاص به ويرسح يف خياله الخاص.
وسوف مت ّر عليكم أعزاؤنا القراء مواضيع تشد انتباهكم ومتلؤكم دهش ًة لثقل وصفها لحيواتنا الواقعية التي نعيشها
ولرتابتها وبالدتها ،فيندهش هو بدوره من حياة بعض الناس التي تكون يو ًما واح ًدا مكر ًرا عىل مدار السنني ،ال جديد
فيها وال تغيري .وما أجملها من صور ٍة حني يصغي الكاتب لكل أنواع الضوضاء ،فيسمع أعالها وأبعدها ،وحتى أضعفها
وأخفضها ،فيصل يف درجة إصغائه إىل حد سامع ضوضاء القلب ،وهل للقلب ضوضاء؟ ال ولكن...
وقد يالحظ القراء األعزاء أن معظم مواضيع الكتاب ال تنتهي بنقطة (عالمة الرتقيم الدالة عىل نهاية الكالم) يف نهايتها،
فقط تنتهي بعض الفقرات داخل املوضوع الواحد بنقطة ،أما املوضوع ككل ،فقد تعمد األديب أن يرتكه بنهاي ٍة مفتوحة،
وله أسبابه التي قد ندرك بعضها ويفوتنا بعضها اآلخر.
ٍ
أشخاص أصبحوا جز ًءا من حياتنا ،ال نلتفت لهم كث ًريا ،ولكن نستفيق عىل صدمة فقدانهم حني ميوتون،
ذكرى محزن ٌة عن
يعب عنه موضو ٌع عاب ٌر أقل يف الصفحة السابعة بعد الستني من الكتاب .وقد ميتد الحزن إىل حال خروجك أو
وهذا ما ّ
رحيلك من مكانٍ تحبه ،فيعيدك الحنني إليه يف أي وقت.
وقد مت ّر بعض املواضيع التي ال نكاد نستطيع فهمها إال إذا ُعدنا إىل العنوان ومتع ّنا فيه وربطناه باملوضوع وبحثنا
عن العالقة بينهام ،ففي موضوع فرتات الظل يشكو الكاتب من جوانب روحه املظلمة أو نفسه الخاوية أو شخصيته
العاجزة يف تلك الفرتات ،ال يدرك شيئًا وال يعرث عىل نفسه ،فريىض بالحظ واملصادفة يف آخر املطاف .وقد نحتار من
موقف الكاتب من الرتابة والتكرار ،ففي هذه الخاطرة يشكو من رتابة الحياة ويحاول الهروب إىل الطبيعة والحقول
وشمس الرشوق ،فرتابة الحياة مبثابة العبودية التي تحكم اإلنسان بقانونها الخاص .ويشكو الكاتب من سوء ما يفعله
رأسا ويدمرها ،ويدين مكانة املدمن يف مجتمعه ،بينام يتكلم عن الجانب اآلخر
إدمان الكحول بحياة اإلنسان ،فيقلبها ً
عندما ينجح اإلنسان وينترص ،فيدلل الكاتب عىل ذلك كله بالعطش الزائد ملا نربع فيه .أما عن براعة الكاتب يف تركنا
حائرين نفكر فيام يقصد ،فيصعب علينا فهم موضوع «بدون أن نعرف ملاذا» واملتعلق باألدب ومهت ّميه وهواته .ويربط
الشتاء بالكآبة املحضة فيصل يف درجة إحباطه إىل تخيل لحظة موته ،ياله من خيا ٍل بائس .أما املطر فهو قاتله األكرب،
يبعث املوت ومينع عنه الحياة ،وضوء النهار الضعيف ال يستطيع املقاومة فيحترض بدون أمل .ويف أحالم منتصف نهاره
يخاطر فرناندو بسلوك مسار ٍ
ات فرعي ٍة جديد ٍة ألول مر ٍة فيها ،فريى فيها األخطار وما سيحل به ،فيعود هاربًا إىل واقعه
األجمل .أو قد يصاب بالغثيان من الحياة اإلنسانية املبتذلة ،مع أنه ميعن فيها ويستمع لها جي ًدا! ويستيقظ بيسوا
صبا ًحا باك ًرا ويخرج من أجل التأمل يف الحياة والواقع اللذين يعيشهام ،يريد أن يراهام من الخارج ،أن ينفصل عنهام
وينظر لهام نظر ًة محايدةً ،ولكنه ال يستطيع ألنه مرتب ٌط روح ًيا بالحياة والواقع ،فيعود إىل بيته متسارع الخطوات.
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استنطاق الحياة :يف هذا السياق يطالب الشاعر بأن متنحه الحياة فرصة حياة ،ولكنها بكل أسف ،فيعود للكتابة ويوايس
نفسه بها ،فهي صوته الذي يجسد آالف األصوات ويعرب عن آالف الحيوات .وأما عن الليل فإن صورته يف ذهن األديب
مختلف ٌة كل ًيا ،وتخطفه سكينته إىل النوم يف لحظات.
وكام عهدنا الكاتب سابقًا ،فهو يرص عىل ربط الربيع باألمل كام يربط الخريف بالكآبة ،فإذا غاب عنه الربيع عاد كل
يش ٍء بار ًدا .ولقد استذكر يف نفسه مراحل حياته وموقفه من املستقبل عندما كان صغ ًريا ،فحزن عىل مصري بعض الفتيات
األخريات الاليئ ال يدركن ما ينتظرهن يف املستقبل .وأما يف موضوع الحلم املديد فيشكو الكاتب عدم إعجابه بحياته
وينفر من سخرية القدر ،فحياته الواقعية حاد ٌة وسوداوية .ويحدثنا بعد ذلك عن الجهة األخرى من ذاته ،عن عداوته
املتأصلة مع النوم من ٍ
طرف واحد (من طرف النوم) فيميض مستيقظًا الليل كله ويعيشه بكل تفاصيله الخارجية القادمة
فويل ملن
من بيئته املحيطة ،ومن تفاصيله الداخلية القادمة من ذاته ،فيعطينا فكر ًة بائس ًة عن معاناته مع النومٌ ،
يعاديه النوم.
ويحثنا الكاتب عندما يشتاق لبعض مام بباله لئال نكون جث ًة حي ًة تستذكر ما حصل معها باألمس ،بل الواجب علينا أن
ٍ
جديد برتك أمس خلفنا ونسيانه .وقد يقرأ األعزاء القراء بعض املواضيع مثل موضوع «ابتذال» ويبقى
يوم
نعيش كل ٍ
املعنى يف بطن الشاعر ،فال نفهم منه املقصد وال ندرك ما يريد األديب بهذا الكالم أن يوصل من أفكار ،فنبدأ املوضوع
وننهيه ومل ننل منه أي قيم ٍة أدبي ٍة مفيدة .وقد تستمر معاناته بسبب عقله نفسه ،فهو دائم التفكري وكث ٌري من األشياء
سبب منطقي .ولكن خيط الشمس الحاد الدافئ يعزيه ويحييه من جديد ،بعد أن أضحى
الطبيعية تؤمله بدون أي ٍ
الكثري غري محتملٍ عنده وير ّوعه ويض ّيق عليه الخناق.
وينتقل بنا الكاتب ليبهرنا بالفرق بني الصناعي والطبيعي ،أو باألحرى بني املدينة والريف ،فاملدينة وصناعتها وعلمها ال
تهمه يف يشء ،بل أصبح يكرهها وتشعره بالالطأمنينة ،يف مقابل ذلك مجرد نظر ٍة واحد ٍة عىل الريف أو عىل حقلٍ واسعٍ
تُحرره .وعندما يرشب شاي العارشة يربز لنا مدى حبه لعمله يف مكتب الحسابات ،ففيه أحالمه ورفقته وطأمنينته ،ومن
كتاب كبريٍ ندرك كم يعني العمل واملكتب لألديب وكأنه يشكل جز ًءا منه شخص ًيا.
خالل قراءتنا لهذا الجزء اليسري من ٍ
مبهم من
وبعد كل عد ٍد من املواضيع مير علينا موضو ٌع ال نستطيع استنباط الفكرة املقصودة فيه ،ويبقى املعنى منه ً
ضباب أم دخان ،ال ندري هل يريد الكاتب بذلك التعبري عن روحه الهامئة الضائعة ،أم
الصعب إدراكهً ،
فمثل يف موضوع ٍ
أيضا إىل نهاية وانقشاع الشتاء بحكم املواضيع السابقة التي تناولت هذا املوضوع العام
ماذا يحاول إخبارنا؟ وقد يرمز ً
يف هذا القسم من الكتاب.
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أيضا ،فتصبح الحياة مبتذل ًة ومظاهرها مفتقر ًة لألهمية ،حتى ق ّداس يوم
ويف عطلة األحد ،حتى ِفك ُر الكاتب يُعطَّل ً
ٍ
ذكريات من الطفولة املنرصمة .و”بفضل” النسيان ،مل يعد ما كان ميتعه ميتعه ،وما عادت
األحد مل يعد يعني له سوى
تفاصيل ما ميتعه تسرتعي انتباهه حتى .ولأل ُخ ّوة معه قص ًة أخرى ،فهو يسعد بالعيش مع ومعارشة البسطاء أبناء
حاكم ما .ثم يحذرنا من تكوين االنطباعات
الحياة العامة ،والذين يتعامل معهم يف حياته اليومية ،بعي ًدا عن مليونري أو ٍ
الخاطئة عن الناس املجهولني الذين نقابلهم أثناء يومنا الجاري ،الن ذلك قد ال يكون جي ًدا .ويوضح لنا كيف يصبح األمل
غم وكآب ًة ،مع أننا قد نبدأ صباحنا باألمل والحيوية ،إال أنه مع انتهاء هذا اليوم مل يعد
والنور مع تقدم الزمن والعمر ً
كئيب كام كان من قَبل وهو بذلك يرص عىل إظالم املشهد للقراء ،ويستمر يف
ٌ
أي من ذلك موجو ًدا ،وقد يعود كل يش ٍء ٌ
محاولة إضفاء الخوف والخشية عىل الجو العام للحياة والعامل ،أو هو قد يصف حاله فقط وبشكلٍ أديب ،بدون تعميم
ذلك عىل غريه من الناس.
ٍ
بحاالت عقلي ٍة شاذ ٍة عن
أما األحالم فيرشح لنا كيف تؤث ّر عىل حياته وتثري مشاعره ،وتثري كذلك عجبه ممن يصابون
الطبيعة البرشية كالجنون والذهان وغريها ،فيش ّبه األحالم بالخمر يرشبه مع أنه ليس غذا ًء وال رضور ًة من رضورات
الحياة كام يقول .ثم ملاذا كل هذه املعاناة أيها الكاتب؟ ملاذا كل هذا األمل؟ أترص عىل صبغ انطاباعاتك عن الحياة
الحقرية علينا نحن القراء؟ أال تكتفي مبعاناتك لنفسك؟ هل معاناتك الفكرية والعقلية فاقت ما تستطيع تحمله فتعدتك
إىل الغري؟ نعم املعظم يعيشون حيا ًة حقريةً ،ولكن ال بد لنا من العيش ،فنحن مل نخرت غري ذلك ،ونحب الحياة عىل
رتابتها ولن نفعل مثلك بأن نتمنى حيا ًة قصريةً ،فالدقائق البطيئة يف حياته تن ّغص عليه وقته ،بسب هذا الواقع املعنن.
ٍ
أدوات للجمع والطرح،
أما يف عملنا فنحن مجرد
كتاب نحلم ونكتفي بالحلم ،فنحن نعمل ألننا
مجرد ٍ
مجربون عىل العمل ليك نعيش ،فنسجل األرباح دون
أن يكون لنا منها نصيب ،فنجمع ومنيض.
ويصف تقاطعات حيوات الناس مع بعضهم البعض،
فبعضهم يحلم ويحقق حلمه ،وبعضهم يحلم وتبقى
أحالمه أوها ًما ،فيستخف مبظاهر حياة الناس العامة،
ويستهزئ بحياته وحياة اآلخرين ،ألنهم جمي ًعا
بؤسا ال نفعهم املشرتك .والناس
مساكني يجرجرون ً
وصنف بلي ٌد أحالمهم
صنف سعي ٌد ألنه يحلم،
ٌ
صنفانٌ ،
ليست سوى أوهام.
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مبهم بكلمة واحدة« ...ماذا؟» .ويا لرباعة هذا األديب األورويب
أما إذا مررت عىل موضوع ٌ
«طفل يف السريك» ،فإنك سترتكه ً
ويوضح لنا
يف دمج روحه وباطنه وأحاسيسه بالطبيعة وتشبيههن بها ،إنه يُصبغ مظاهر الطبيعة وألوانها عىل شخصيتهّ ،
أكرث عن حاله يف أيام ال ُعطل ،ونالحظ من خالل املواضيع املتتالية أن الكاتب يستمر يف التفاعل مع شخصه وعقله الباطن،
متجاوزًا بذلك شكليات الحياة ومظاهرها الشائعة .وبطريق ٍة فكاهي ٍة يصف لنا وضعه يف املكتب إذا ما سيطرت عليه أجواء
الضجر والكدر الفاتر؛ وحتى الرسعة تضجره ،ألنه يخاف من األخطار الواقعية ،ولكن ليس عىل مستوى اإلصابات واألرضار
مم يعود عليه بنتائج سلبية.
الجسمية ،بل يخاف أن يؤ ّدي ذلك إىل تشويش التيقظ الكامل ألحاسيسهّ ،
ثم يعود ليغرق مر ًة أخرى يف أحالمه بعي ًدا عن الواقع ،لكن يتحرس ويوايس نفسه ،ويكتئب عند غروب شمس األحد.
ومع أن وظيفته ال تكاد تكفل له الطعام يك يستمر يف حياته ،إال أنه يخربنا بأنه ر ٍ
اض بحياته هكذا ،وهي ما جعلته كات ًبا
وأدي ًبا بار ًعا ،بل واألكرث من ذلك أنه سيستمر يف حياته هذه بنفس الطريقة .وتعقدنا طريقة فرناندو بيسوا بالتعامل
مع تفاصيل كل يش ٍء يف الحياة ،فيتناول أي يش ٍء يصادفه يف حياته اليومية ،ويكتب لنا واصفًا تفاعل ذاته معه ،مبتع ًدا
بذلك إىل أبعد حدود الكتابة األدبية روع ًة ودها ًء .وأما عن تأمالته فريوي لنا أن املظاهر الخارجية وأشكال الناس ليست
طريق ًة للحكم عليهم ،فالعظمة ال ترتبط باملظهر والشكل ،بل بالذكاء والسمو ،وهذا هو الكامل النسبي املهم الذي
نبحث عنه .وأكرث من ذلك ،فتأمالته سمحت له بالحديث حتى مع مجرد متثال عرض املالبس (مونيكان) يف واجهة
املعرض التجاري ،امتلكت عينني ،كام يقول ،حزينتني مبتسمتني ،تحمل الربيع يف نظرتها.
لقد الحظتم أعزايئ القراء ورود بعض أسامء األدباء يف بطن
الكتاب ،وكام ورد يف املقدمة ،فبعضها أسام ٌء وهمي ٌة ابتكرها
الكاتب نفسه ٍ
كنمط أد ٍّيب ٍ
خاص به .ففي موضوع «أنا بحجم
ما أراه» ترد مالحظ ًة أخرى عن ذلك .مع أننا يف هذا املوضوع
لن نفهم الكاتب متا ًما ،ولن ندرك ما يصبو إليه من تعابري.
وبعمق كبري ،أو األصح برت ٍ
ابط كبري ،تؤثر الطبيعة ومظاهرها
ٍ
عىل مشاعره وأحاسيسه وذكرياته ومزاجاته العقلية ،فتثري
سام ًء ما بلونها البارد الشتوي إحساس التشاؤم والكآبة يف
إحساسا يف نفس الكاتب،
صدره ،فكل ظاهر ٍة طبيعي ٍة متثّل
ً
ولكنه بعد كل ذلك ،يسعى بكل قوته إىل الخروج من حال ٍة
سلبي ٍة كتلك ،ويستيقظ.
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ودم ال رو ٍح لهم ،وأما
خاص بذلك ،أال وهو أن بعض الناس من ٍ
عظم ٍ
رأي ٌ
أما عن الروح والقرابات الروحانية ،فللكاتب ٌّ
ٍ
شخصيات يف الكتب واألدب وغريهام ،جعلها أروا ًحا
البعض اآلخر فقد يكونوا غري موجودين كل ًيا ،ولكن مجرد وضعهم
فعل ولكن ال أحد يراهم مع أنهم ميلكون رو ًحا بداخلهم.
واعي ًة ،وقد يكونون موجودين ً
وصف جميل ،تركيبة ألوانه وشكله وضوئه تغازل عينيه املثقلتني بالنعاس.
وللقمر بداخله ٌ
وبطريق ٍة مضحك ٍة يصف لنا حاله عند استيقاظه من النوم ،فيختل كيانه بكل ما فيه ،ويعيش التناقضات وميتلئ من كل
ما هو سلبي ،ولكن رسعان ما يناديه ضوء النهار وصوت الحياة اليومية ،أن ال تكن هكذا ،فالحياة ال تستحق أن تسبب
كل هذا األمل الداخيل.
وهكذا أع ّزايئ القراء وإىل آخر الكتاب نتابع م ًعا تجربة الكاتب مع الحياة ،ونستخلص من كالمه وأدبه ال ِعرب والفائدة،
فتتغري نظرة البعض للحياة بعد قراءة هذا الكتاب ،وعندما نُسقط تجارب فرناندو بيسوا يف الحياة عىل حياتنا الخاصة،
نندهش من مدى مالمئة تجاربنا الحياتية مع اآلخرين ،وعندما نعلم ما قاموا به ملواجهة مثل هذه املشاكل واملواقف،
نستطيع أن نتجنب األخطاء التي قد تحدث عند مجابهتنا ملشاكلنا الخاصة.

51

يف استذكار
ستيڤن هوكنغ

2018-1942
Usama al-Binni

يف استذكار ستيڤن هوكنغ
بتاريخ  2018/3/14فقد العامل أحد أبرز العلامء الذين عملوا وأنتجوا خالل
النصف قرنٍ األخري .رحل ستيڤن هوكنغ  Stephen Hawkingعن عم ٍر بلغ
 76عا ًما ،قىض منها ما يزيد عىل الخمسني عا ًما يعاين من تداعيات مرض
التصلب الجانبي الضموري ) amyotrophic lateral sclerosis (ALSالذي
يؤدي باملريض إىل ضمو ٍر يف األعصاب الحركية يُفقده مع الزمن القدرة عىل
تحريك غالبية عضالت الجسم ،فيعجز عن امليش واستعامل اليدين والكالم
وحتى مضغ الطعام .ميكن للمرء أن يتخيل فظاعة الفقدان التدريجي لتحكم
ٍ
صامت
اقب
املرء بجسمه وانعزاله مع الوقت عن اآلخرين ،وتح ّوله بينهم إىل مر ٍ
ال يقوى عىل الحركة أو الكالم ،فيكون عال ًة عىل من حوله ومدعا ًة للشفقة أو
اكتئاب عقب سامعه
الكراهية بحسب الشخص .أدخل ه ْول ُالوضع هوكنغ يف
ٍ
ٍ
سنوات قليلة يذوي خاللها
بالتشخيص ،والذي تنبأ بأنه سيموت يف غضون
ستيڤن هوكنغ بُعيد مولده يحمله والده د .فرانك هوكنغ
ٍ
سنوات معدودات،
تدريج ًيا .ورغم أن املرض يقيض عىل املريض عاد ًة يف غضون
إال أن هوكنغ عاش عقو ًدا عديدة ،يعاين تطورات املرض ،ويتحداه إىل أن وافته املنية بعد أن عاش وأنتج ما مل ينتجه
أناسا عاديني .لقد كان يف حياته رمز اإلبداع وتح ّدي
الكثري من األصحاء ،علامء كانوا أو ً
املرض وعنوانًا للتفاؤل يف وجه ما قد يل ّم باملرء من مصائب.
أصابه املرض وهو يف ريعان شبابه وتم التشخيص وهو يف الثانية والعرشين من العمر
عام  ،1964فكاد مينعه الخرب من إكامل دراسته ،لكنه استمر وحصل عىل درجة الدكتوراه
متخصصا يف النسبية العامة والكونيات وكان
يف الرياضيات التطبيقية والفيزياء النظرية
ً
عنوان أطروحته التي أنجزها يف العام  1966من جامعة كيمربدج «خصائص األكوان
املتمددة»  .Properties of Expanding Universesوقد تركز عمله منذ البداية عىل
دراسة املنفردات  ،singularitiesوالتي توجد يف صميم فهمنا للثقوب السوداء يف إطار
النسبية العامة ،وط ّبق ذلك الفهم عىل الكون ككل ،حيث أن بداية الكون كانت من
منفردة ،لكن هوكنغ مىض ما وراء ذلك ليقدم إحدى أوىل النتائج يف دراسة الجاذبية
هوكنغ يوم تخرجه من أوكسفورد  1962الكمومية ،وهي مبحثٌ ال زال غري مكتمل إىل اليوم .إذ أظهر هوكنغ أن الثقب األسود
أيضا ويتب ّخر مع الوقت ،وصارت هذه الظاهرة التي تنبأ بها ت ُعرف
الذي يبتلع املادة بحسب النسبية العامة يشع ً
ٍ
بإشعاع هوكنغ ،وقد متخض عن مساهمته تلك ٌ
لسنوات بينه وبني لينارد ساسكند  L. Susskindوجرارد
جدل دار
تهوفت  G. ‘t Hooftحول ما يحدث للمعلومات يف الثقوب السوداء نتج ،خالله الكثري من األبحاث القيمة .قام هوكنغ
ٍ
إسهامات عديد ٍة يف دراسة املراحل األوىل يف تك ّون الكون.
يف األثناء باالستمرار يف تقديم
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من الصعب عىل غري املتخصص أن يدرك حجم إنجاز
هوكنغ ،ليس فقط بسبب جودة إنتاجه وصعوبة العمل
الالزم لإلنجاز ،ولكن ألن هذا العمل ال يقوم املرء به
وقلم أو حاسوب.
عاد ًة يف عقله دون مساعدة ورق ٍة ٍ
فالحساب الواحد قد يحتاج عرشات الصفحات إلمتامه،
حتى يتمكن املرء استنباط الخطوات رياض ًيا من التي
سبقتها ،مع األخذ بعني االعتبار أن بعض الحسابات
هي ٌ
طرق مسدودة ،ومع ذلك متكن هوكنغ من إنجاز
هوكنغ يتحدث إىل نلسون مانديال بواسطة حاسوبه 2008
ذلك إىل ٍ
حد كبريٍ يف عقله ،وإن كان قد ط ّور أساليب
هندسي ٍة تستبدل إىل ٍ
حد ما الحاجة للتفكري بواسطة املعادالت .هذا عالو ًة عىل فقدانه القدرة عىل الكالم مع الوقت،
فتوقف عن إلقاء املحارضات وصار يعتمد عىل عد ٍد من املقربني الذين كانوا ال يزالون يستطيعون فهم كالمه ل ُيوصلوا
حاسوب يُدخل األحرف عليه حرفًا حرفًا ببطء بقدر استطاعته ،فيقوم الجهاز بعد إمتام
أفكاره .لكنه صار يلجأ لجهاز
ٍ
ٍ
صناعي اعتاد العامل أن يعتربه صوت ستيڤن هوكنغ.
بصوت
طباعة كالمه بقراءته
ٍ
لكن هوكنغ مل يكتفي باإلنتاج األكادميي ،فقد كان من ضمن فئ ٍة نادر ٍة من العلامء الذين يدركون أهمية التواصل
مع العامة وإرشاكهم يف يش ٍء من الكشوف املذهلة التي تحصل خلف أسوار الجامعات واملعاهد البحثية،
ولرمبا هذه الرغبة وقدرته عىل التعبري رغم اإلعاقة ت ُظهر مدى اهتاممه بإنشاء هذا
التواصل وجرس الهوة الفاصلة بني العامل األكادميي الباحث واإلنسان العادي يف حياته
اليومية ومشاغلها .وقد متثّل هذا التواصل بكتابة هوكنغ ملجموع ٍة من الكتب املوجهة
لغري املتخصصني .وعىل رأسها «تاري ٌخ موج ٌز للزمان» A Brief History of Time
والذي يعترب من أكرث الكتب يف هذه الفئة روا ًجا .إال أنه كتب كت ًبا أخرى موجه ًة
لغري املتخصصني مثل «التصميم العظيم»  ،The Grand Designو«تاريخ أكرث إيجازًا
للزمان» « ،A Briefer History of Timeوالكون يف قرشة جوز» The Universe in a
 .Nutshellوللحصول عىل قامئ ٍة كاملة ،يستطيع املهتم مراجعة املوقع الرسمي لستيڤن
هوكنغhttp://www.hawking.org.uk :
ٍ
لقد ق ّدم هوكنغ الكثري خالل مسريته املهنية وحصد جوائز وتقدير ٍ
وميداليات عديدة ،لرمبا كان أكرثها معنوي ًة
ات
كفيزيايئ تعيينه مبنصب األستاذ اللوكايس يف الرياضيات يف جامعة كيمربدج الربيطانية ،وهو ٌ
رشف ال يحظى به إال كبار
العلامء ،وعىل رأسهم إسحق نيوتن ،وأعال ٌم آخرين من العلامء الربيطانيني ،وقد استمر يف اإلنتاج حتى أواخر أيامه عندما
اشتد به املرض.
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مل مينع املرض هوكنغ من أن يحاول مزاولة حيا ٍة طبيعي ٍة قدر ما تسمح به
ظروفه ،فقد تزوج عدة مرات ،وله اآلن أبناء وأحفاد .وقد تبنى هوكنغ العديد
من القضايا التي تهم اإلنسانية عمو ًما ومستقبلنا عىل األرض ،فقد كان ناشطًا
يف التحذير من أخطار انتشار األسلحة النووية والبيولوجية والتغريات املناخية،
كام وتعاطى مع مسألة خطر التواصل مع حضارات من خارج الكوكب خوفًا
عىل األرض ،ومن فقدان السيطرة عىل الذكاء االصطناعي .وكذلك كانت له
مواقف تتعلق بالرشق األوسط ،من ضمنها اعتباره غزو العراق جرمية حرب،
ودعمه ملقاطعة إرسائيل أكادمي ًيا.
ٍ
ملحد ال
ال ميكن الحديث عن هوكنغ يف اآلونة األخرية دون اإلشارة لكونه
يعتقد بوجود خالق .لنقرأ ما قاله يف مقابلة بتاريخ  2011/5/11نرشها موقع
حاسوب يتوقف
« :www.theguardian.comأرى أن الدماغ ليس أكرث من
ٍ
هوكنغ يوم زواجه بزوجته األوىل جني وايلد  1965عن العمل عندما يعطب ..وال توجد جن ٌة أو حيا ٌة آخر ٌة للحواسيب التي
تعطب؛ فهذه خراف ٌة ملن يخافون من الظالم ».ويف إحدى حلقات برنامج  Curiosityعام  2011واملعنونة «هل خلق الله
«كل منا ح ٌر ليؤمن مبا يريد ،ورأيي أن التفسري األبسط هو
الكون؟» ? Did God Create the Universeيقول هوكنغٌ :
خالق للكون ،وال أحد يتحكم
عدم وجود إله .ما من ٍ
بقدرنا .وهذا يقودين إلدر ٍ
عميق مفاده أنه ما من
اك
ٍ
أيضا ،مام يجعل حياتنا
جن ٍة أو حيا ٍة آخرة عىل األرجح ً
التي نعيشها اآلن فرصتنا الوحيدة لتقدير تصميم بنية
الكون ،وعىل هذا األمر أشعر بامتنانٍ شديد».
s

لرمبا مل يكن هوكنغ ملح ًدا دو ًما ،فهنالك اقتباساتٌ
أقدم توحي أنه رمبا كان يف السابق ربوب ًيا ،وهو مل
رصح بإلحاده إال يف سنواته األخرية .لكن أيًا كان
ي ّ
يف لقاء هوكنغ بطلبة جامعة بريزيت الفلسطينية أثناء زيارته للجامعة 2006
مساره ،فكغريه من امللحدين املشهورين ،ظهرت إبان
ٍ
بشخصيات عاملي ٍة مؤثر ٍة من شتى األطياف واالنتامءات من
موته إشاعاتٌ بإميانه؛ فقد التقى هوكنغ عىل مر السنني
علامء ومفكرين وسياسيني ،ومن ضمنهم العديد من باباوات الكنيسة ،بحكم عمله مستشا ًرا بابويًا يف شؤون العلم منذ
العام  ،1968نظ ًرا لرغبة الڤاتيكان يف توطيد عرى الحوار بني العلم والدين .وكان من اإلشاعات الكاذبة التي تداولها
املؤمنون (خاصة املسيحيون) أنه قد اعتنق املسيحية قُبيل موته ،حيث استشهد البعض بصور للبابا يضع يده عىل
هوكنغ وكأمنا يباركه خالل إحدى زيارات هوكنغ للڤاتيكان.
54

يف استذكار
ستيڤن هوكنغ

2018-1942
Usama al-Binni

لقد كان من املؤسف كذلك رؤية ما قوبل به خرب موت هوكنغ
لدى البعض من املسلمني الذين مل يروا شيئًا من إنجاز وعلم هوكنغ
ٍ
أصوات
أيضا رؤية
وركزوا عىل حقيقة أنه ملحد ،لكن من الرائع ً
عقالني ٍة انربت لهذا الفيضان من ردود الفعل السطحية (هنالك
مثل ڤيديو تأبيني قام به املفكر أحمد سعد زايد وبحضور جمهو ٍر
ً
من متابعيه) .إثر سامع خرب وفاة هوكنغ ،ض ّجت مواقع التواصل
االجتامعي بني العرب بج ٍو شبه احتفايل ،يهلل ملوته وكأمنا املوت
جاء عقابًا عىل إلحاده ،فكانت هنالك منشوراتٌ مكتوب ًة بروح
الشامتة وكأن امللحد عادة ي ّدعي الخلود أو أن املوت ال يصيبه،
لكن سعادتهم طب ًعا كانت نابع ًة من أنه بحسب معتقداتهم يواجه
اآلن الحساب ويتعذب إلنكاره اإلله .طب ًعا بحسب تلك املعتقدات
أيضا سيلقى العذاب حتى لو مل يكن ملح ًدا ،فيكفي أنه مل يكن عىل
ً
الدين الصحيح برأيهم ،أو حتى املذهب الصحيح .س ّبب موت هوكنغ للبعض اآلخر معضل ًة أخالقية ،فمن الواضح أنه
ال ميثل الصورة النمطية التي يف أذهانهم عن امللحد الذي يروق لهم تصويره عىل أنه الشاب الطائش التارك لدينه بحثًا
عن شهواته (كام يسمونها) ،فهنا نتحدث عن رجلٍ معاقٍ حرك ًيا ،يحمل أعىل الدرجات العلمية وال شهوات يطاردها ،ومل
يصل إىل اإللحاد إال بعد تفكريٍ دام عقو ًدا ،فبعد كل هذا ،كيف يكون مآله النار؟ فدفع األمر ببعض املسلمني للتساؤل
عام لو كان من املباح الرتحم عليه ،والجواب طب ًعا ال ،بحسب غالبية املسلمني ،فالرحمة ال تجوز عىل غري املسلم.
ختا ًما أود إيراد مالحظ ٍة شخصي ٍة بصدد دوافعي لكتابة هذا التأبني (إن صح وصفه بذلك) .فمرض هوكنغ وطبيعة
عمله وإعالنه اإللحاد ،كلها تتقاطع مع جوانب من حيايت الشخصية ،فرغم أن هوكنغ نفسه مل يلعب دو ًرا يف اختياري
الفيزياء ،إال أنني انتهى املطاف يب يف أطروحة الدكتوراه أعمل فيام علمت عىل دراسة إمكانات مشاهدة إشعاع هوكنغ
مخربيًا .ويؤسفني فقدان قام ٍة من قامات الفيزياء مثل هوكنغ ،لكن تسعدين رؤية إنجازاته عىل الصعيد األكادميي
وصعيد التواصل مع غري املختصني ،وهي مسؤولي ٌة كبري ٌة ينوء عن حملها الكثري من العلامء ،فام بالك مبن أصيب بإعاق ٍة
متنعه حتى عن الكالم؟ لرمبا يبدو من الطبيعي أن أسعد كذلك ألن هوكنغ كان ملح ًدا ،لكن هوكنغ مل يكن بني أقلية من
العلامء الذين ال يؤمنون ،فمن يطّلع عىل طبيعة العامل الذي نعيش فيه من منظور العلم ويعود وينظر إىل ما يطرحه
الدين ويرى التباين الصارخ ،ال ميلك إال أن يرفض الدين ،أو يف أقل الحاالت أن ينتهج مسلكًا يخلق فيه تصو ًرا للدين
مغاي ًرا ملا يراه الناس ،فيرتاوح يف منظور العامة بني الكفر والهرطقة .هذا ال يعني انعدام العلامء املؤمنني الذين يرون
توافقًا بني دينهم وعلمهم ،ولكنه يعني ندرتهم ،وللمهتم مراجعة مقايل بهذا الصدد يف مجلة امللحدين العرب يف العدد
 51بعنوان «هل يؤدي العلم بالعلامء إىل اإلميان أم اإللحاد؟» .أود أخ ًريا اإلضافة بأن مرض التصلب الجانبي الضموري
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أودى بحياة والديت ،فأنا أعرف متا ًما ما يعنيه هذا املرض وإىل أي مآ ٍل ينتهي حال املريض .والواقع أن استمرار هوكنغ يف
أمل أنها ستستطيع مقاومة مرضها واالستمرار مثله ،وقد كانت صدم ًة مفاجئ ًة عندما فارقت
الحياة رغم املرض أعطاين ً
ٍ
ٍ
معدودات من التشخيص.
سنوات
الحياة بعد
شخصا مؤث ًرا ال ميلك مح ّبوه سوى استذكار
إن املوت إذ يغ ّيب ً
حياته واألثر الطيب الذي تركه يف النفوس ،فذلك األثر ،عىل
سيئاته وحسناته ،هو كل ما يبقى من املرء بعد موته ،أما أن يؤ ّمل
املرء نفسه بأوهام لقاء األحبة بعد املوت ،فهذا قد يوايس البعض
وهم مؤذيًا ،يجعل الناس يستهرتون
ويعطيهم ً
أمل ،لكنه يبقى ً
بهذه الحياة ،ويفقدون طعمها ويعيشون كشبه أموات :ال هم
أحيا ٌء يف هذه الحياة وال يف الحياة اآلخرة املوهومة.

هوكنغ عىل منت طائرة تسقط سقوطًا ح ًرا يف محاكا ٍة لظروف انعدام الجاذبية

لقد شاءت الصدفة أن يرحل عنا هوكنغ يف  ،3/14وهو نفس عيد ميالد ألربت آينشتاين ،أحد أعمدة الفيزياء الحديثة.
وهذه الصدفة تكررت مع عمالقني آخرين يف السابق هام غاليليو غاليليه الذي وقع عام وفاته تقري ًبا يف نفس عام والدة
إسحاق نيوتن ،ولرمبا هذه املصادفة الرمزية تدعو للتفاؤل بصدد تعاقب املزيد من هؤالء الجهابذة التي يدين لهم كل
البرش مبا أنجزوه .هؤالء هم األنبياء الحقيقيون الذين يجلبون النور للبرشية جمعاء.
تم دفن رفات هوكنغ بني قربي إسحاق نيوتن وتشارلز داروين يف َديْر ِو ْست ِم ْن ْس َت  .Westminster Abbeyمن املستحيل
طب ًعا تلخيص حيا ٍة حافل ٍة كحياة ستيڤن هوكنغ ورشح األثر الذي خلفه للبرشية يف عجال ٍة كهذه ،لكنني أمتنى أن تكون
فات ًحا للشهية ملن يريد االطالع واالستزادة.

شاهد قرب هوكنغ يف دير وستمنسرت نقشت عليه إحدى أهم إنجازاته ،معادلة
إشعاع هوكنغ التي تربط حرارة الثقب األسود بكتلته
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اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة :اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻷواﺋﻞ واﻟﻄﻬﺎرة

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب
LA VIE DE MAHOMET
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ﻣﻬﻤّﺔٌ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺎب ،ﻓﺎﻟﺮﺳﻮل
)(1
اﻟﺼﺎدق ﺑﺪأ اﻟﺪﻋﻮة ﺳﺮًا.

اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻷواﺋﻞ
اﺧﺘﺎر اﷲ ﻣﺤﻤﺪًا
ﻟﻴﺤﻤﻞﻋﺐءﺗﺒﻠﻴﻎ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.

ﻛﻠّﻤﺎ زاره ﺟﺒﺮﻳﻞ
ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻊ ﺻﻮت
ﺟﺮس ﻓﻲ أذﻧﻴﻪ.

ﻣﻨﺬ ﻟﻴﻠﺔ ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻏﺎر
ﺣﺮاء ،زار ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻣﺤﻤﺪًا أﻛﺜﺮ
)(2
ﻣﻦ ﺳ ٍﺖ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﻣﺮة.

وﻛﺎﻧﺖﺟﺒﻬﺘﻪﺗﺘﺼﺒﺐ
ﺑﻘﻄﺮا ٍت ﻛﺒﻴﺮةٍﻣﻦ
اﻟﻌﺮق.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﺎدر اﻟﻤﻼك ،ﻳﺒﻘﻰ
اﻟﻮﺣﻲ راﺳ ًﺨﺎ ﻓﻲ ذاﻛﺮﺗﻪ،
ﺣﺘﻰ ﻳُﻌﻠّﻤﻪ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ.
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وﻛﺎنﺟﺴﻤﻪﻳﺘﺸﻨﺞ.

أن ﻣﺤﻤﺪًا ﻛﺎن ﻳﺒﺪو
ﺗﻘﻮل أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﻴﺲّ ،
)(3
ﻛﺎﻟﺴﻜﺮان ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻲ.

اﻟﻄﻬﺎرة

ﻋﻠّﻤﻬﻢ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎء
اﻟﺤﺎﺟﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻐﺴﻞ اﻟﻤﺆﺧﺮة
واﻟﻌﻀﻮ ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى .

ﺛﻢ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﻐﺴﻞ
اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺛﻼث ﻣﺮا ٍت
ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻌﺼﻢ .

ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻋﻠّﻢ اﻟﺮﺳﻮل
أﺗﺒﺎﻋﻪاﻟﻄﻬﺎرةواﻟﻮﺿﻮء
اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺼﻼة.

ﺛﻢﻳﺴﺘﻨﺸﻖاﻟﻤﺎء
داﺧﻞ اﻷﻧﻒ ﺛﻼث ﻣﺮا ٍت
و ﻳﺨﺮﺟﻪ.

ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪ
ﺛﻼث ﻣﺮات.

وأﺧﻴﺮًاﻳﻐﺴﻞ
اﻟﺮﺟﻠﻴﻦإﻟﻰ
اﻟﻜﺎﺣﻞ
ﺛﻼث ﻣﺮات.

ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻮﺿﻮء إذا ﺧﺮج أي
ﺷﻲءٍ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ ،أو ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ
ﻣﻦ ﻧﻮ ٍم ﻋﻤﻴﻖ.

ﺛﻢﻳﻐﺴﻞاﻟﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
ﺣﺘﻰاﻟﻤﺮﻓﻖ.

59

ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ اﻟﺮأس
ﺑﻴﺪﻳﻦ ﻣﺒﻠﻠﺘﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻬﺔ إﻟﻰ
اﻟﺮﻗﺒﺔ.

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﻤﺪٌﻣُﻠﺰَﻣًﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺧﻴﺮة ،ﻷﻧﻪ
ﻋﻨﺪﻣﺎﺗﻐﻤﺾﻋﻴﻨﺎه
)(4
ﻗﻠﺒﻪ ﻻ ﻳﻨﺎم أﺑﺪًا.

ﺛﻢ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎءﺑﺎﻟﻴﺪاﻟﻴﻤﻨﻰ
وﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﺑﻪ ﺛﻼث
ﻣﺮات.

ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ اﻷذﻧﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
واﻟﺨﺎرج.

ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ
ﻋﻘﻴﺪةًﻋﻨﺪاﺗﺒﺎﻋﻪ
اﻟﺒﺴﻄﺎء.
ﺑﺪأ اﻹﺳﻼم ﻏﺮﻳﺒًﺎ
)(5
وﺳﻴﻌﻮدﻏﺮﻳﺒًﺎ!

ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ أول ﻣﻦ آﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ،
ﻓﻘﺪ ﻛﺮّﺳﺖ ﺛﺮوﺗﻬﺎ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ
)(6
أﺗﻰ ﺑﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﻟﺸﺎب.

ﺑﺪأ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻔﺎء رﺟﺎﻻًوﻧﺴﺎءً ،اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ ﻛﺄﺳﻨﺎن اﻟﻤﺸﻂ ،وﻻ ﻓﺮق
ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺑﻲ وأﻋﺠﻤﻲ ّ
إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى.

دﺧﻞ اﻟﻌﺒﻴﺪ أﻳﻀﺎً دﻳﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﺄﻋﺪادٍ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻷﻧﻪ ﺧﻔﻒ ﺿﻐﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﻴﺪ،
وﻗﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻮد.
أﻧﻬﻢإﺧﻮﺗﻜﻢ،أﻟﺒﺴﻮﻫﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﻠﺒﺴﻮن
)(7
وأﻃﻌﻤﻮﻫﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﺄﻛﻠﻮن.
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ﻋﻠﻲ
ّ
أﺻﻐﺮ أوﻻد أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ،
وأول ﻣﻦ اﻋﺘﻨﻖ دﻳﻦ رﺳﻮل اﷲ.

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ،
ﺳﻴﺼﺒﺢراﺑﻊﺧﻠﻴﻔ ٍﺔ
ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺑﻌﺪ وﻓﺎة
ﻣﺤﻤﺪ ،اﻋﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم
ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات.

ﺗﺘﺬﻛﺮ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ أﺳﺪ ،واﻟﺪة ﻋﻠﻲّ،
ﻳﻮم وﻻدﺗﻪ.

ﺛﻢ ﺑﺼﻖ ﻓﻲ ﻓﻤﻪ.

ﺣﻤﻠﻪ رﺳﻮل اﷲ
ﺑﻴﻦ ذراﻋﻴﻪ وﺳﻤّﺎه ﻋﻠﻲّ.

ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﺪﻋﻴﻨﺎ ﻣﺮﺿﻌﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻲّ
رﻓﺾ أن ﻳَﺮﺿﻊ ّ
إﻻ ﻟﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ.

ﺻﺎر ﻣﺤﻤﺪٌوﻋﻠﻲّ أﺻﺤﺎﺑﺎً ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ رﻏﻢ ﻓﺎرق
اﻟﺴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

ﺛﻢ وﺿﻊ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﻲ
ﻓﻢ اﻟﺮﺿﻴﻊ ،اﻟﺬي ﺑﺪأ
ﻣﺼﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﺎم.
ﻓﻲ ّ

وﻟﻤّﺎ ﻛﺒﺮ ،زوّﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﻤﺪﷲ ﻓﺎﻃﻤﺔ،
)(8
أم اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ.
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رسي:
( .)1بداية الدعوة بشكل ّ

 lال يخفى أنه صىل الله عليه وسلم ملا بعث أخفى أمره وجعل يدعو إىل الله رسا ،واتبعه ناس عامتهم ضعفاء من الرجال والنساء ،وإىل هذا اإلشارة
بقوله صىل الله عليه وسلم« :إن هذا الدين بدا غريبا وسيعود كام بدا ،فطوىب للغرباء»!
 nالسرية الحلبية لعيل الحلبي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة الثانية 1427 ،هـ ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)381

( .)2مكانة جربيل وزياراته ملحمد:

 lجربيل ملك عظيم ورسول كريم ،مقرب عند الله ،أمني عىل وحيه ،وهو سفريه إىل أنبيائه كلهم ،وسامه روح القدس ،والروح األمني ،واختصه بوحيه
من بني املالئكة املقربني .قال :ورأيت يف بعض التواريخ أن جربيل نزل عليه صىل الله عليه وسلم ستا وعرشين ألف مرة ومل يبلغ أحد من األنبياء هذا
العدد ،والله أعلم.
 nالسرية الحلبية لعيل الحلبي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة الثانية 1427 ،هـ ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)350

( .)3عالمات الوحي:

يل،
ُ l
و«سأل رسول الله صىل الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ أي حامله الذي هو جربيل ،قال :أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده ع ّ
فيقصم .بالفاء -أي يقلع عني وقد وعيت ما قال» ،ويف رواية «يأتيني أحيانا له صلصلة كصلصلة الجرس ،وأحيانا يتمثل يل امللك الذي هو حامل الوحي
رجال» ،أي يتصور بصورة الرجل.
 lوقول بعضهم :الصلصلة املذكورة هي صوت امللك بالوحي ،وقوله« :يأتيني أحيانا له صلصلة كصلصلة الجرس ،وأحيانا يتمثل يل امللك رجال» وكان صىل
الله عليه وسلم يجد ثقال عند نزول الوحي ،ويتحدر جبينه عرقا يف الربد كأنه الجامن ،ورمبا غط كغطيط البكر محمرة عيناه.
 lوعن أسامء بنت عميس «كان رسول الله صىل الله عليه وسلم إذ انزل عليه الوحي يكاد يغىش عليه» ويف رواية «يصري كهيئة السكران».
 nالسرية الحلبية لعيل الحلبي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة الثانية 1427 ،هـ ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)367 + 366

( .)4الوضوء:

 lعن ابن إسحق :حدثني بعض أهل العلم «أن الصالة حني افرتضت عىل النبي صىل الله عليه وسلم :أي قبل اإلرساء أتاه جربيل وهو بأعىل مكة فهمز
له بعقبه يف ناحية الوادي ،فانفجرت منه عني فتوضأ جربيل ورسول الله صىل الله عليه وسلم ينظر لرييه كيف الطهور -أي الوضوء للصالة -أي فغسل
وجهه ويديه إىل املرفقني ومسح برأسه وغسل رجليه إىل الكعبني» كام يف بعض الروايات أي ويف رواية «فغسل كفيه ثالثا ،ثم متضمض واستنشق ،ثم غسل
وجهه ،ثم غسل يديه إىل املرفقني ،ثم مسح رأسه ،ثم غسل رجليه ثالثا ثالثا ،ثم أمر النبي صىل الله عليه وسلم فتوضأ مثل وضوئه».
 lوبهذه الرواية ،ير ّد قول بعضهم :إن النبي صىل الله عليه وسلم زاد يف الوضوء التسمية وغسل الكفني واملضمضة واالستنشاق ومسح جميع الرأس
والتخليل ومسح األذنني والتثليث ،إال أن يقال مراد هذا البعض أن ما ذكر زاده عىل ما يف اآلية.
 nالسرية الحلبية لعيل الحلبي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة الثانية 1427 ،هـ ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)376
 lفلام كان يف بعض الليل قام النبي صىل الله عليه وسلم «فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه  -عمرو ويقلله  ،-وقام يصيل ،فتوضأت نحوا مام
توضأ ،ثم جئت فقمت ،عن يساره  -ورمبا قال سفيان عن شامله  -فحولني فجعلني عن ميينه ،ثم صىل ما شاء الله ،ثم اضطجع فنام حتى نفخ ،ثم أتاه
املنادي فآذنه بالصالة ،فقام معه إىل الصالة ،فصىل ومل يتوضأ» قلنا لعمرو إن ناسا يقولون« :إن رسول الله صىل الله عليه وسلم تنام عينه وال ينام قلبه».
 nصحيح البخاري :دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ ،كتاب الوضوء ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)39

( .)5بدايات الدعوة:

 lال يخفى أنه ﷺ ملا بعث أخفى أمره وجعل يدعو إىل الله رسا ،واتبعه ناس عامتهم ضعفاء من الرجال والنساء ،وإىل هذا اإلشارة بقوله ﷺ« :إن
هذا الدين بدا غريبا وسيعود كام بدا ،فطوىب للغرباء»!
 nالسرية الحلبية لعيل الحلبي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة الثانية 1427 ،هـ ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)381
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( .)6أول املؤمنات من النساء والرجال:

 lوال يخفى أن أهل األثر وعلامء السري عىل أن أول الناس إميانا به صىل الله عليه وسلم عىل اإلطالق خديجة ريض الله عنها .نقل الثعلبي املفرس اتفاق
العلامء عليه .وقال النووي :إنه الصواب عند جامعة من املحققني .وقال ابن األثري :خديجة أول خلق الله تعاىل أسلم بإجامع املسلمني ،مل يتقدمها رجل
وال امرأة.
 nالسرية الحلبية لعيل الحلبي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة الثانية 1427 ،هـ ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)381

( .)7دعوة الناس إىل اإلسالم وإميان الضعفاء منهم:

 lأخربنا محمد بن عمر قال :حدثني معمر بن راشد عن الزهري قال :دعا رسول الله  -صىل الله عليه وسلم  -إىل اإلسالم رسا وجهرا .فاستجاب لله من
شاء من أحداث الرجال وضعفاء الناس حتى كرث من آمن به وكفار قريش غري منكرين ملا يقول .فكان إذا مر عليهم يف مجالسهم يشريون إليه أن غالم
بني عبد املطلب ليكلم من السامء .فكان ذلك حتى عاب الله آلهتهم التي يعبدونها دونه .وذكر هالك آبائهم الذين ماتوا عىل الكفر .فشنفوا لرسول
الله  -صىل الله عليه وسلم  -عند ذلك وعادوه.
 nالطبقات الكربى البن سعد ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة األوىل1990 ،م ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)156
 lيا أيها الناس! إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ،أال ال فضل لعريب عىل عجمي وال عجمي عىل عريب وال أحمر عىل أسود وال أسود عىل أحمر إال بالتقوى
*(إن أكرمكم عند الله أتقاكم) * ،أال هل بلغت؟ قالوا :بىل يا رسول الله! قال :فيبلغ الشاهد الغائب.
 nالسلسلة الصحيحة لأللباين ،الجزء ( ،)6الصفحة (.)449

( .)8عيل بن أيب طالب:

يل بن أيب طالب ريض الله تعاىل عنه» وجاء «أنه
 lعن سلامن أن النبي صىل الله عليه وسلم قال« :أول هذه األمة ورودا عىل الحوض أ ّولها إسالما ع ّ
ملا زوجه فاطمة قال لها زوجتك سيدا يف الدنيا واآلخرة ،وإنه ألول أصحايب إسالما ،وأكرثهم علام ،وأعظمهم حلام» وكان مل يبلغ الحلم كام سيأيت حكاية
اإلجامع عليه ،كان سنة مثان سنني ،وكان عند النبي صىل الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه يطعمه ويقوم بأمره...
يل ريض الله تعاىل عنه أصغر إخوته ،فكان بينه وبني أخيه جعفر عرش سنني ،وبني جعفر وأخيه عقيل كذلك ،وبني عقيل وأخيه طالب ذلك أيضا،
 lوكان ع ّ
يل :أي وكلهم أسلموا إال طالبا فإنه اختطفته الجن فذهب ومل يعلم إسالمه.
فكل أكرب من الذي بعده بعرش سنني ،فأكربهم طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم ع ّ
يل وتغذيته أياما من ريقه املبارك مبصه لسانه» فعن فاطمة بنت أسد
 lويف خصائص العرشة للزمخرشي «أن النبي صىل الله عليه وسلم توىل تسميته بع ّ
يل ريض الله تعاىل عنها أنها قالت« :ملا ولدته سامه عليا وبصق يف فيه ،ثم إنه ألقمه لسانه ،فام زال ميصه حتى نام ،قالت :فلام كان من الغد طلبنا
أم ع ّ
له مرضعة فلم يقبل ثدي أحد ،فدعونا له محمدا صىل الله عليه وسلم فألقمه لسانه فنام ،فكان كذلك ما شاء الله عز وجل».
 nالسرية الحلبية لعيل الحلبي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة الثانية 1427 ،هـ ،الجزء ( ،)1الصفحة (.)382 + 381
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http://arabatheistbroadcasting.com/aamagazine
https://www.aamagazine.blogspot.com
https://www.facebook.com/pages/AAMagazine/498136386890299
https://issuu.com/928738
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Rama Salih

الخرافات عاجزة أمام العلم

Hamzeh Faraj

بالرغم من أين معاق بالرغم من أين عاجز عن الحركه بالرغم أين
.أحوج الناس إىل خرافة الرب الرحيم ألتشبث بها و لكنني مل أفعل

Ahmed Badani

العلم أكرب
اإلعاقة والقدرة تتحدد مبقدار ما ميكنك تقدميه لإلنسانية
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Akram Shady

مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر
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