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كلمة حترير اجمللة
التنوع هو امليزة املطلقة لهذا الكون ، لذلك أغرب أفعال اإلنسان 
أن يغضب ألن آراءه تختلف عن آراء اآلخرين ، أو أن ينضم جلماعة 
ما فقط بسب اتفاقهم معه في بعض اآلراء واملفاهيم ، الغريب 
لناموس  مخالف  باجتاه  تنحي  أنها  هو  التصرفات  هذه  في 
الطبيعة الذي يكرس ويدعم التغيير والتنوع والتمايز واالختالف 

والتباينات التي تؤدي إلى التطور وخصوصاً التطور الفكري . 
للتغيير  وقابلية  مرونة  اإلنسان  أعضاء  أكثر  هو  فالعقل 
متطابقني  متماثلني  شخصني  إيجاد  يصعب  لذلك   ، والتطور 
، فحتى  التوجهات  في  أو  اآلراء  في  أو  الفكري  اإلنتاج  في  متاما 
تقوم  العالم  هذا  في  لكن   ، فكريا  تختلف  املتشابهة  التوائم 
إطار  ضمن  الناس  جمع  على  الدينية  وباألخص  األيدلوجيات 

فكري وشكلي واحد .
ولكنه   ، أفراده  تباينات  يشمل  أن  ميكن  ال  اتسع  إن  إطار  في   
إلى  ويحوله   ، الفرد  وجسد  فكر  يقيد  حجاب  ميثل  لألسف 
تسجن  وأعرافا  عقائدا  تعكس  وبصرية  فكرية  دالالت  الفتة 
على  احلكم  يتم  االنتماءات  لهذه  ووفقاً   ، داخلها  نفسه  الفرد 
إنتاجه وسلوكه ، أي أن ما يحدد قيمة اإلنسان وجوهره هو مدى 
توافقه مع انتماءاته األيدلوجية التي كثيرا ال تكون من إنتاجه ، 
وفي املنحى اجلسدي هذه العقائد واأليدلوجيات اختزلت طاقات 
 ، التناسل  فراش  في  وحصرتها   ، اجلسدية  التعبيرية  الفرد 

وهنالك أيدلوجيات دينية تواصل نفوذها حتى ذلك املكان .
 يعاني الفرد داخل اجلماعات األيدلوجية من انعدام قدرته على 
األفكار  ألن   ، والتعرف عليها بصورة جيدة  نفسه  التواصل مع 
، فالفرد  املتكدسة في الفضاء اجلماعي تكبل حريته الفكرية 
وسط زحام فكري فيه ال ميكنه إال تقليد األشرار ، أو أن يكرههم 

، ال توجد بدائل وال تدرج آراء أخرى .
 ومن هذه النقطة يبرهن ناموس الطبيعة ملساندي األيدلوجيات 
والعقائد الدينية أن ال قانون أو نظام يعلو على قانون الطبيعة 
االنقسامات  هو  ذلك  على  والدليل   ، التمايز  على  القائم 
أن  تؤكد  التي  الدينية  اجلماعات  داخل  املذهبية  الطائفية 
أن  الصراعات  هذه  مثل  في  اخلطير  لكن   ، األصل  هو  التباين 
كيفية  يجرب  لم  األيدلوجية  أو  الدينية  اجلماعة  داخل  الفرد 
تقيم اآلخر سوى من خالل الفكر اجلماعي وحكمه على حتديد 
 ، متناقضة  تكون  ما  غالباً  التي  بأيدلوجياته  مقيدا   ، القيم 
فتجده يحتاج إلى اآلخرين ومييل إليهم ، لكن أيدلوجيته متنعه 

من التواصل معهم  .

رئيس التحرير
عادل أحمد
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اإلختالط بني واقعه 

والهوس

العقل املنطق
من  الجنيس  اإلنسان  شبق  من  الشديد  الهوس  وهذا  الجنسني،  بني  اإلختالط  وعدم  الجنيس  والحرمان  واملنع  الكبت 

الطرفني يف املجتمعات العربية اإلسالمية أمر محّي، ال يتناسق أبداً مع الفضيلة التي يتشّدقـون بها ! أيُّ فضيلٍة ولديهم 

هذا الشك والريبة من بعضهم البعض ! هذا غي أنه من املعروف أن الكبت والحرمان يأيت بنتيجة عكسية. 

الهوس  اإلنسان ليشء كلام زاد  كلام زاد تحريم  مبدئياً 

به، دعنا هنا نتفق أن الثقافة الجنسية واإلختالط يشء 

والدعارة الفجورة يشء آخر، الثقافة الجنسية علم وعلم 

كبي ومتشّعب وال تكفيه مجلّدات، لكن سوف أتحدث 

تثقيف  يتم  أن  الجنسية وهي  الثقافة  هنا عن مفهوم 

النشئة مبفهوم الجنس والتعامل مع األمر عىل أنه من 

الطبيعية  األمور  ومن  اإلنسان  حياة  يف  املهمة  األشياء 

جداً، ألن عدم التحدث يف األمر من املختصني يؤدي إىل 

التعرف عليه بطريقة غي سوية من أماكن وأشخاص مل 

ولن يكونوا 
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العقل املنطق

اإلختالط بني واقعه والهوس 

محل ثقة وبألفاظ قميئة وأفكار سيئة ناهيك عن الصدمة التي تحدث للولد أو البنت والتي تسبب أحياناً عقدة ّما من 

الجنس لدى الطرفني، وتزيد عند األنثى والسبب هو الصدمة ألنه تم تدجينهم عىل أن الجنس من األمور سيئة السمعة 

والخطية فيتّضح لهم بعد هذا أن أقرب األقربني ميارسونها بجوارهم، هذا طبعاً غي أن هناك فضاء اإلنرتنت الواسع. 

وجدير بالذكر أن كل مرحلة لها خصوصيتها يف الثقافة الجنسية واالعتامد عىل األرسة يف هذا التعرف سوف يكون فاشل 

إذا كانت األرسة هي األخرى ال تعرف عن علم الجنس شيئاً إال املوروثات والعادات والتقاليد التي بدورها مليئة بالجهل 

والتخلف . 

هذا غي أنه كثياً ما تضيع بيوت بسبب الفشل يف التواصل الجنيس ناهيك عن 

كثية  أحياناً  األخية،  بالذكر  وأخصُّ  الزوجة  أو  الزوج  من  تحدث  التي  الخيانة 

ترفض البوح بشبقها الجنيس ألنها تراه عيباً وينتهي األمر بكارثة. املوضوع مهّم 

إنه يخص فسيولوجية اإلنسان وكيانه وحياته .

النقطة األخرى وهي اإلختالط. إن اإلختالط بني الجنسني يفتح جسور من اإلدراك 

الشاملة ملوضوع  الرؤية  اإلدراك يكون يف  الطرف اآلخر.  واملعرفة والتعرف عىل 

اإلختالط من كل زواياه وعدم حرصه يف الهوس الجنيس وأن األمر أبعد من هذا، 

اإلنغالق يكرب  والثقايف ومستوى  الفكري  التحرض  نوع من  يبدأ يحدث  ثم  ومن 

وينظر إىل الطرف اآلخر نظرة شاملة، وليس أنهن مجرد وعاء جنيس بل كيان كامل 

أمر  العام  املجال  املرأة يف  أن  يتقبل  منه، ويجعله  الجنس جزء  الحال  وبطبيعة 

اعتيادي وال يوجد مشكلة منه، أصالً تُـقاس درجة رقّي وتحرض الدول بوضع املرأة 

واألقليّات فيها ، كيف تكون هناك دولة تّدعي التحرض ووضع املرأة فيها مخزي، 

هذا باإلضافة إىل أنه يُنّمـي املعرفة  بالجنس اآلخرعن طريق التجربة والربهان 

وليس مجرد أقاويل ال تنفع صاحبها فيام بعد يف حياته اإلجتامعية ألن لديه فكرة 

مسبقة ,, الخ .

هذا األمر يجعل الشخص ميتلك خربة حقيقية ويتعرف كل طرف عىل اآلخر بشكل 

وأحيانا  البعض  لبعضهم  بالنسبة  مجهولة  كائنات  عن  عبارة  يصبحوا  وال  أفضل 

يحدث الحب، والحب يف حد ذاته قيمة كبية جداً دامئاً يُّغـي اإلنسان لألفضل، إنه 

دافع قوي للكفاح والتعب ألجل إقامة حياة فاضلة، الحب فعال يصنع املعجزات 

هذه حقيقة عندما يكون حب حقيقي .
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بالنسبة لإلنحرافات التي تحدث نتيجة اإلختالط هي ليست نتيجة لإلختالط بل خلل يف األخالق والبيئة والرتبية التي 

يجب معالجتها هي وليس منع اإلختالط، وبطبيعة الحال اإلنحرافات هي جزء من طبيعة البرش يف أي مكان يف العامل 

وهي لن تنتهي لكن النجاح يكون يف أن مستوى اإلنحرافات يتضائل ليس إاّل .

ماذا يحدث عندما يتم منع اإلختالط بشكل تام؟ وهم يعتقدون أنهم بهذه الطريقة أصبحوا املجتمع الطاهر النقي ولكن 

هذا ليس إال كذب ورياء، إنهم ال يفتحون الجرح ويقومون بتطهيه بل يغلقونه بكل ما به من قيح ويستمر املجتمع 

يف انغالقه ومعاناته ومآسيه وظلمه الذي يصبح غالباً ُمنصّب عىل املرأة، يف هذه املجتمعات تحدث كل املوبقات خلف 

العقل املنطق

اإلختالط بني واقعه والهوس 

األبواب  أبواب مغلقة وكل ما هو ممنوع ومرغوب يحدث خلف هذه  املجتمعات عبارة عن  املغلقة، هذه  األبواب 

وبالشكل األبشع، كله مسترت يف الخفاء، والكثي من الجرائم تحدث يف حق البرشية وال ُمنقذ وال ُمنصف ألن املجتمع ال 

يريد أصالً أن يواجه نفسه فيظل يكذب ويتوارى حتى ينفجر من أمراضه واألمثلة عىل هذه املجتمعات كثية .

عدم اإلختالط يجعل الجنس اآلخر شئ مجهول بالنسبة لكليهام وطبيعي أن يف هذه الحالة يحدث هياج جنيس ألن 

هذا هو األمر الوحيد املتاح بالنسبة للفرد وتصبح نظرة الشاب للفتاة نظرة جنسية فقط والطرف اآلخر كذلك، بالنسبة 

لهؤالء الشباب يصبح مجرد رؤية فتاة ليس باألمر الهيّـن فهناك احتياج وهياج وسوف يؤّدي إىل عمليات اغتصاب إذا 

إُتيح األمر، هذا باإلضافة إىل الشذوذ وكل جنس يشتهي جنسه ألنه هو املباح أمامه بعد هذا الهياج واملوازين املقلوبة، 

ألن الجنس عبارة عن ماء دافق إن مل ُتّهد له الطريق سوف يذهب إىل أيِّ اتجاه ألن تدفق املاء ال يتوقف ويحتاج إىل 

طريق، وإن مل يجده سوف يستمر يف الرسيان، واآلثار املرتتبة عىل ذلك كثية، اغتصاب، شذوذ، قتل وجرمية واضطهاد 

املرأة، ألنه يتم النظر إليها عىل أنها وعاء جنيس والحب غالباً ال يكون موجود يف هذه البيئة وتنتهي معه قيمته الرائعة 

الجميلة وهذه البيئة تكون طاردة لكل من

 يتمنى الحرية والتعامل اإلنساين بني البرش، وتفّرخ النفاق والرياء واالنتهازية والهمجية والجهل والتعصب 
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الصدفة املقّدسة

الغراب الحكيم

الغريبة  العجيبة  الكلمة  هذه   .. الصدفة  كلمة 

أي حوار  لها مكان مرموق يف  يكون  التي دوما 

إلحادي  ديني  ˝تراشق˝   لنُقـل  أو  جدال  أو 

.. ما هو الرس الذي يجعلها نوع من  بالكلامت 

يقبلها  موقف  أي  قيمة  من  والتقليل  التصغي 

وملاذا دوما يفشل املؤمنون بها واملقّدسني لها يف 

إثبات موقفهم ..؟
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الغراب احلكيم

الصدفة املقّدسة 

حتى أكون أكرث وضوحاً يجب أن أرشح ما أعنيه بالـ ˝مؤمنون بالصدفة˝ والذين ˝يقدسونها˝ 

فمن خالل حوارايت الكثية مع املؤمنني يكون دوما من يطرح هذه الكلمة السحرية هو املؤمن وليس امللحد ويتهم 

امللحد بأنه يؤمن بها ويقبلها كسبب وعلة لوجود أي يشء عىل شاكلة :

-  أنت ترفض وجود الله فهل وجودك صدفة ..؟

-  عدم إميانك بوجود مسبب للكون يعود لكونك تؤمن بأن الصدفة هي التي خلقته ..

-  أنتم أناس ملحدون تؤمنون بالصدفة التي خلقت كل يشء ..

وجب التوضيح هنا أن املؤمن بالصدفة هو يف الواقع املؤمن باألديان الذي ال يكتفي عند إميانه بأن كلمة الله هي 

اإلجابة الوحيدة عىل أي سؤال يرتبط بالنشأة والوجود بل أن جهله مبوقف وأسباب من يرفض األديان من امللحدين  ) 

بل وحتى من يؤمنون بآلهة أخرى ( يجعله وعىل غرار إستخدام كلمة˝ الله˝ كسدادة تأل فراغ أي سؤال حول النشأة 

واألصل  يستخدم كلمة الصدفة مللئ أي فراغ يف فهمه ملوقف من ال يشاركه اإلميان بهذا اإلله . 

بينام الواقع أن معظم امللحدين يرفضون مبدأ الصدفة وغياب األسباب والقوى السحرية التي تحول دون وجود تفسي 

فعيل ألي حدث . أي أنه يف الواقع يقوم املؤمن باتهام امللحد بأنه يتخذ موقفا معاكسا تاما ملوقفه الحقيقي يف مثال عىل 

إستخدام محاججة رجل القش التي يقوم بها املحاور ببناء صورة للخصم تكون مخالفة للواقع وينترص عليها باملحاججة 

.. ولكن ملاذا يفعل املؤمن ذالك ؟

السبب أصدقايئ هو أن املؤمن .. يؤمن بأن ) امللحد يؤمن بالصدفة (

إنها الصدفة إىل الجهاد
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وإميان هذا املؤمن له أسباب وإن كانت خفية أو غي مدركة إال أنها ترضب عميقا يف األالعيب الكالمية واملحاججات 

الفاسدة ومحاولة اإلنتصار يف املعركة كالمية عىل جثة املنطق والحقيقة .. 

نأيت لجذر املشكلة .. كلمة الصدفة .. التي يجب أن نعود لها لندرك ما يحدث هنا .

الغراب احلكيم

الصدفة املقّدسة 

ماذا تعني .؟ ..

نؤمن  مثيل  وامللحدين  أنا  أنني  ّما  بدين  مؤمن  عيل  طرح  كلام 

بالصدفة محاوال تسخيف موقفي أو الطعن به وتصغيه من خالل 

هذا اإلتهام أو السخرية من جنوين وقلة عقيل أقوم دوما بسؤاله 

.. “ ماذا تعني بكلمة صدفة ؟ ˝.

ودوما أصدقايئ وبال إستثناء ال أجد إجابة بني من يذهل من سؤايل 

إىل من يبدأ بضحك هستيي هو نفسه ال يعرف سببه أخياً إىل من 

يتهرب ويختفي من الحوار ..

ولكن بالفعل .. ما هو معنى الصدفة .. عندما تقول إلنسان : أنت 

تقبل أو تقتنع بـ ˝س˝ .. 

عىل األقل يجب أن تعرف ما هو معنى ˝س˝  .

ولكن يف الواقع وكون املؤمن يؤمن بأن )امللحد يؤمن بالصدفة( هذا يجعل من الحاجة لوجود دليل أو فهم أو تعريف 

ملوضوع هذا اإلتهام غي مهم ألن القبول كان عىل أساس اإلميان .. 

ر فيها أكرث وكيف أن اإلنسان يقبل بكل  هذه حالة مثية حقا لإلهتامم ويجب عىل الباحثني يف علم النفس واملنطق التبحُّ

قوة وثبات أفكارا تكون أقل ما ميكن يف ثباتها وعمق أساساتها ..

نعود للصدفة .. ما هي الصدفة ..؟

إذا بحثت يف أي معجم أو قاموس عريب عن معنى الكلمة فإنك ستقع عىل معنى : 

) اللقاء مع شخص بدون موعد مسبق ..( .. مع إختالف الصياغة فإن كل املعاجم والقواميس العربية تجتمع عىل ذكر 

هذا املعنى للصدفة وال تقدم أي معنى آخر موازي لها . 

أي أن الصدفة تستلزم وجود ثالث عنارص .. 

1- الشخصان املتالقيان ..
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2- حدث اللقاء 

3- رضورة عدم وجود تقرير أو تخطيط مسبق لهذا اللقاء ) الحدث ( 

اآلن أصدقايئ .. يف كل محاججات واتهامات املؤمنني للملحد بأنه يقبل الصدفة وأنه يؤمن بأن الصدفة هي التي أنتجت 

الكون .. 

أين تجدون أن الصدفة يف معناها اللغوي أعاله تتطابق مع الكالم ..؟

بالطبع ال يوجد أي تطابق ال من قريب وال من بعيد وعمليا لو أن املؤمن إتهم امللحد بأنه يؤمن بالباذنجان ملا اختلف 

يف بعده عن الواقع .. وذاك أن املعنى اللغوي لكلمة صدفة مختلف عن املعنى املستخدم يف كالم الناس  ولكن هنا 

يجب أن نسلط الضوء عىل ورود مغالطة ومحاججة فاسدة , فاتهام املؤمن للملحد بأنه ˝يؤمن بالصدفة˝  هو إستخدام 

ملحاججة ) تجاهل املطلوب(  من املحاججات الفاسدة ) محاججة تتلخص بالتهرب من القضية املطروحة لطرح وحوار 

قضايا أخرى ( فالقضية األساسية هنا هي أن عىل املؤمن أن يقدم دليله عىل أن الله موجود ولكنك تراه يتهرب ويغي 

املوضوع إىل إتهام امللحد باإلميان بالصدفة. 

إذا ما دققنا باملعاين التي نستخدم فيها كلمة الصدفة يف حياتنا اليومية نجد أنها تتد وتتسع لتشمل مجموعة أكرب من 

املعاين واإلستخدامات .. فعندما يفوز أحدهم بورقة ياناصيب ويربح املليون دوالر نصف هذا الحدث عىل أنه صدفة 

.. وعندما يتقابل شخصان بدون تخطيط أو نية مسبقة نقول عن هذا اللقاء أنه صدفة ) كام يف املعنى اللغوي للكلمة 

( كام أننا نصف حدوث أي حدث بدون وجود مسببات وعنارص أدت له بأنه صدفة .. كالظهور من عدم أو الكالم عن 

أن شيئا مثال من دون صانع أو من دون تاريخ فنصف وجوده باستنكار بأنه صدفة ..

هنا لدينا عدة معاين وإن بدت متشابهة إال أنها مختلفة كثيا فهي :

1- حدوث حدث إحتاملية حدوثه ضئيلة فيسمى صدفة ) الفوز بالقرعة ( 

2- حدوث حدث بدون وجود تقرير أو تخطيط مسبق ) اللقاء يف الشارع (

3- حدوث حدث بدون وجود مسببات أو علل ) ظهور شيئ من عدم (

لو أننا اآلن قمنا بإلقاء هذه املعاين الثالث داخل قمع املصفاة والتي هي دماغ امللحد يا ترى ما هي املعاين التي سيقبل 

بها امللحد وما هي املعاين التي سيفضها امللحد ؟

امللحد سيقبل مبعنى أن اإلحتامالت الضئيلة تحدث رغم ضآلتها فمهام صغر اإلحتامل هناك يجب أن يكون ورقة فائزة 

الغراب احلكيم

الصدفة املقّدسة 
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يف الياناصيب .. 

كام أن امللحد سيقبل بفكرة حدوث أحداث بدون وجود تخطيط مسبق ألن التخطيط هو اإلستثناء وليس القاعدة .. 

كون التخطيط هو نتيجة للعقل البرشي حرصا لذا فإن األمور التي توصف بأنها مخططة ومعنية تنحرص يف جملة ضيقة 

هي )جملة األحداث التي يتدخل بها البرش ( وفوق هذا من املهم أن نعرف أن األحداث املخططة بالفعل تكون رشيحة 

صغية من هذه الجملة فقط ..

املثي للتعجب واإلهتامم هو كيف أن املؤمن بأي دين يقوم بأخذ هذه الرشيحة الصغية وهي األحداث التي يخطط 

لها اإلنسان ويحققها .

ويقوم بتعميمها عىل الكون وكأن الكون يعمل ليس فقط وفق آليات العقل البرشي بل وضمن رغباته !! ولكن طرحا 

يف سيكولوجية اإلميان كهذا له وقت آخر لنغوص فيه .. عودًة للصدفة املقدسة 

العقلية  املصفاة  تلفظه  الذي  املعنى  أخيا  هناك 

للملحد وهو حدوث حدث بدون مقدمات وبدون 

مسببات ولو أنك سألت أي ملحد هل تؤمن بأن 

أدت  مقدمات  وبدون  مسببات  بدون  أىت  الكون 

لحدوثه سيجيبك عىل الفور : ال بالتأكيد .. 

وعملياً اإلميان بأن األشياء ميكن أن تحدث وتوجد 

لها هو ما  الحاجة ملقدمات وأسباب تؤدي  بدون 

يؤمن به املعتنق لألديان حرفياً 

وهنا يسلط الضوء عىل حالة نفسية جديدة  يقع 

فيها املؤمن وهي اإلسقاط حيث يسقط صفاته وما 

يقوم به هو نفسه عىل اآلخر يف محاولة الستخدام 

لعقل  طريقه  وجد  )الذي  الخصم  منطق  املؤمن 

باتخاذ  باتهامه  نفسه  امللحد  الباطن( ضد  املؤمن 

نفس نهجه الفاسد  .

مقدمات  إىل  يحتاج  ال  الله  بأن  يؤمن  املؤمن 

كمسلمة  بوجوده  يقبل  ذلك  ومع  ومسببات 

أساسية .. 

الغراب احلكيم

الصدفة املقّدسة 
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املؤمن يقبل بأن الله يقول لليشء كن فيكون بدون التساؤل عن الكيفيات وكأن حدوث الشيئ هكذا “ صدفة “ أمر 

عادي جدا ومقبول ..

املؤمن يقبل بأن املعجزات تحدث ˝ هكذا “ بدون وجود أي أساس عىل أرض الواقع أو وجود علة غي العلة األساسية 

إطار  نفس  الصدفة ضمن  ˝يقّدس˝  أو  الصدفة  ˝يعبد˝  بأنه  للملحد  املؤمن  إتهام  ويقع  علة كام  إىل  تحتاج  ال  التي 

اإلسقاط هذا ولكن بشكل أكرث وضوحا وفجاجة .

ما يحدث هنا أن املؤمن بطرحه لهذه الكلمة الصغية املكونة من أربع أحرف يقوم بالوقوع بـ  

- مغالطة تجاهل املطلوب يف طرح الصدفة تهربا من القضية 

- مغالطة رجل القش .. باتهام امللحد بأنه بقبل ما ال يقبله فعال

- مغالطة التعميم املترسع ) يف تعميم التخطيط البرشي عىل الكون ( .. 

- اإلسقاط .. باتهام امللحد بأنه يقدس الصدفة ويعبدها ويتبنى حدوث األحداث بال علل  

- وأخيا وليس آخرا املحاججة باستخدام االلفاظ امللغمة  ..

فالذي يحدث هو أن املؤمن يثبت أن امللحد يقبل بوجود املعنى األول والثاين لكلمة صدفة ) حدوث حدث بدون 

تخطيط مسبق وحدوث حدث ذو إحتامل ضئيل ( , وهذا صحيح بكل املقاييس حيث أن امللحد بالفعل يقبل أن هذه 

األشياء حقيقية وموجودة وهي كذالك بالفعل .. ومن ثم يقوم املؤمن بإلباس امللحد تهمة أنه يقبل املعنى الثالث ) 

حدوث حدث بدون مقدمات أو علل ( إعتامدا عىل أن كلمة صدفة قد تعني الثالث معاين  فيحمل امللحد مسؤولية 

موقف هو مل يتخذه وال يقبل به إعتامداً عىل تشويش يف معنى كلمة الصدفة . 

وهذا يا أصدقايئ هو بيت القصيد .. فاملؤمن وإن مل يكن مدركا لهذا يقوم باتهام امللحد بأنه يؤمن بهذه الصدفة املقدسة 

لهدف واحد وهو الفوز يف مباراة كالمية واإلنتصار الدونكيشويت عىل امللحد والهروب من مسؤوليته الحقيقية يف إثبات 

صحة ما يؤمن به  . لذا أنا أنصح أن ال تعطوه هذه الفرصة وال املجال عن طريق سؤاله يف كل مرة يتهم فيها امللحد 

بأنه يعبد الصدفة أو يؤمن بها : عزيزي املؤمن .. ماذا تعني بكلمة صدفة هنا ؟

وأؤكد لكم أنه عىل األغلب لن يعرف مباذا يجيب وسيتهرب من مسؤولية تفسي ما يعني بكلمة هو قالها . ذاك أن 

املقدسات عادًة ال ميكن نفسيها .. إنها بالفعل الصدفة املقدسة .

الغراب احلكيم

الصدفة املقّدسة 
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facebook group :https://www.facebook.com/groups/463489917026603/

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

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

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

إذا كنت التؤمن بالله ألنك التراه, هل ستؤمن بالله لو تم أثبات وجود الجن والسحر لك؟ هل تؤمن بالجن والشياطني؟ 

هذا السؤآل طاملا يتكرر يف بريدي االلكرتوين, لهذا قررت اليوم أن أعطي جواب شايف وبسيط أوضح فيه موقفي من 

الغيبيات عامة مثل الجن والشياطني واملالئكة أو اآللهة. جزء منهم ميثل الخي املطلق و الجزء الثاين ميثل الرش املطلق 

دامئاً, أجساد أثيية أو نورانية الميكن أدراكها وميكنها أدراكنا, هي أشبه باالرواح واالشباح التي يعتقد البعض بوجودها 

يف القالع و الِخراب و املساكن املهجورة.

السحر و الجن و تسخي الشياطني!!
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أوالً تجدر االشارة اىل أن العقالنية تقف محايدة تاماً بعيداً عن كل أشكال االعتقاد الغيبية. ويف نفس الوقت تدافع 

عن حق كل إنسان باالعتقاد بأي شئ أنطالقاً من حق اإلنسان بالعقيدة واالنتامء. لكن, هذا المينع االنسان العقالين 

من تفحص مواطن الخلل يف أي تيار أو فكر يفرتض حقائق علمية عن الكون الذي نعيش فيه سوياً. وهنا, نجد أنُه من 

الطبيعي جداً لكل إنسان أن ينتقد أو يرفض أو يقبل أي فكرة تروق لُه مهام كان حجمها أو أسمها أو حقيقتها.  الجن 

و الله و الشيطان, ليسوا أستثناء من هذه القاعدة, وأدناه سأرشح خطر االعتقاد بهم.

االميان بالغيب هو إميان باملجهول أوالً, فأنت التعرف بالضبط ماهو الشئ الذي تؤمن بِه. لكنك تعرف أن الشئ العظيم 

الذي تؤمن بِه )) ليس كمثلِه شئ(( !! ماذا تعني هذا العبارة؟ الجواب بأختصار أن هذه العبارة التعني شئ. أي شئ 

يف الكون نستطيع أن نقول عنه أنُه ليس كمثلِه شئ, كل شئ فريد من نوعِه حتى وأن بدا لك مشابهاً لشئ آخر لكن 

بعد فرتة سرتى بأنُه جوهرياً ُمختلف كلياً عن أي شئ آخر يف الكون. فال كوكب االرض يوجد مثلُه وال أنت يوجد مثلك 

وال الذبابة يوجد مثلها شئ. جميعنا فريدون بخواصنا. 

لكن إذا كان اإلميان هو قفزة يف املجهول فكيف ميكن أن يؤمن باملجهول هذا العدد الكبي من الناس؟ الجواب ببساطة, 

من خالل التوريث واقناع الطفل بأن هناك شئ مجهول يحمل أسامً معيناً قام بفعل بعض االشياء الخارقة, وهذا الشئ 

املجهول يريدنا أن نفعل بعض االشياء ألرضاءه رغم أنُه وفق الفكر الديني اليحتاج أي شئ. وإذا مل نفعل ماتقولُه هذه 

القوة الخارقة فأنُه سينتقم منا رش أنتقام. هل يبدو هذا منطقياً بأي شكل من االشكال؟ أترك الجواب لك!
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املسألة الثانية والتي يقع بها املؤمن بالغيب هو أن كل مايؤمن بِه غي قابل للنقض. وهذا يعطي شعوراً زائف لدى 

املؤمن بأن مايؤمن بِه صلٌد جداً لدرجة أنُه ال أحد يف كل الكون يستطيع أن ينقض مايعتقد بوجود املؤمن. الحقيقة 

أبسط من ذلك بكثي, وهي أنُه منطقياً لنقض أي شئ فأن هذا الشئ يجب أن يكون قابالً لألثبات أوالً. فلو قلت جدالً 

بوجود بطة عمالقة عىل سطح املريخ تتحدث الفرنسية, وجب أن يكون ما أدعيه قابالً لألثبات أوالً. إذا كان ما أدعيه 

غي قابل لألثبات فال قيمة حقيقية لُه واليعترب أكرث من كالم مرسل. ومن السخرية مطالبة اآلخرين أثبات عدم وجود 

هذه البطة املريخية. عجزهم عن نقض وجودها اليعني مطلقاً بأنها موجودة. وعدم قدرة أحد عىل نقض اإلميان الغيبي 

اليعني بأن املوجود يف الغيب صحيح, بل يعني فقط أن الغيب فرضية غي قابلة لألثبات باالساس, والقيمة حقيقية لُه 

علمياً. بل مجرد تراث أديب متوارث ينقل لنا معتقدات الشعوب البدائية عن الكون من حولهم. 

أحد  الذي هو  االعمي  االعتقاد  والعفاريت واآللهة هي  كالجن  بالغيبيات  اإلميان  األخية واألخطر يف ظاهرة  املسألة 

رشوط اإلميان الغيبي. هذا االعتقاد األعمى هو عبارة عن ثغرة عقلية من خاللها يستطيع أي شذوذ فكري وغي عقالين 

التسلل. أبسط مثال عىل ذلك هو مايحدث يف الرشق االوسط من تغليف ألي بضاعة بسلعة الدين للرتويج لها. لهذا فأن 

املشكلة بني العقالنني و املؤمنني ليست يف الحقيقة وجود الله من عدمه, بل هي أن أحد الطرفني يرفض وجود اآلخر 

كلياً أو االشرتاك معُه يف مجتمع واحد. 

C´est ma maison
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اإلميان االعمى بأي شئ يعني أنك تفتح الباب واسعاً أمام كل مايحتويه معتقدك هذا من فرضيات أو أخالقيات أو قيم 

مهام كانت منافية للعقل واملنطق أو االخالق. بل اليجهد املؤمن نفسُه بقبول أو رفض تلك التفاصيل الغي أخالقية بقدر 

ما يبحث لها عن بتربير أو تفسي يناسب ميولُه لالستمرار عىل معتقده فقط. النتيجة النهائية ألي شكل من أشكال 

اإلميان األعمى هو عىل سبيل املثال ال الحرص مايحصل يف العراق أو سوريا أو السعودية أو مرص أو أيران اليوم, حروب 

دينية دموية أحرقت االخرض واليابس والزالت الحرب يف أوجها منذ 1400 سنة. 

أخياً, ورداً عىل الجواب االول حول لو تم أثبات وجود الجن. لو تم أثبات وجود الجن والشيطان علمياً, فعلينا أن نصدق 

ما تم أثبات وجوده علمياً فقط. وال عالقة لوجود الجن و الشياطني بوجود شئ آخر مثل الله أو الالت أو عشتار أو 

أي من اآللهة اآلخرين. الن فرضية أن الله أوجد هذه االشياء هي فرضية أخرى يجب أن يتم أثباتها كذلك عىل حدى.

بسام البغدادي
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Hunger Mind
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أمهات  من  النصوص  استخراج  إىل  فيها  بالقريبة، وعمدت  ليست  فرته  منذ  السلسلة  املكثف يف هذه  بالعمل  بدأت 

الكتب، واستخراج األدلة عىل أن محمد مل يكن سوى رسوال للجهل والخراب، وان رشيعته تستمد قّوتها ال من إعجازها 

لهم سبل  وليحددوا  بل  ويقرروا،  ليفكروا،  لغيهم  عقولهم  يسلموا  أن  تعّمدوا  الذين  القارئني  غباء عقول  ولكن من 

معاشهم الدنيوي وفوزهم األخروي- كام يؤمن املسلمني.

وعمال مببدأ قرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل – تأيت هذه السلسلة- وهي عبارة عن إعامل عقيل محض وتشغيل 

ذهني خالص يف نصوص أطلق عليها زيفا أنها منزهة وأنها مصدٌر أسايسٌّ للترشيع.

ومنقحة  متميزة  أمتلكها  نسخة  التالية وهي من صحيح مسلم –وهي  النصوص  ذكر  وتوفيقه يف  العقل  بحمد  نبدأ 

ومرقمة صادرة عن دار اإلعتصام.

موسوعة الحديث الرشيف- وهي موسوعة إلكرتونية مفهرسة مبوبة تضم أشهر األسانيد والصحاح املعرتف بها يف تخريج 

سنن صلعم

) قد يقول قائل، ما حاجتك كملحد لرشاء مثل هذا الكتاب والرد املوجز عىل هذا هو إين أعمل مببدأ – إعرف عدوك (

) أرجو من الساده القرّاء ان يعذروين عن أخطاء التشكيل اللغوي للكلامت حيث انني ال أجيد التشكيل عىل لوحة 

املفاتيح(

من كتاب النكاح- صـــــ 663

1: باب إستحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم

لنقرأ النصوص معاً ونركز عىل ما تحته خط

1 - )1400( حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وأبو بكر بن أيب شيبة ومحمد بن العالء الهمداين. جميعا عن أيب معاوية 

)واللفظ ليحيى(. أخربنا أبو معاوية عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كنت أميش مع عبدالله مبنى. فلقيه 

عثامن. فقام معه يحدثه. فقال له عثامن: يا أبا عبدالرحمن ! أال نزوجك جارية شابة. لعلها تذكرك بعض ما مىض من 

زمانك. قال فقال عبدالله: لنئ قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صىل الله عليه وسلم

˝يا معرش الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبرص، وأحصن للفرج. ومن مل يستطع فعليه بالصوم. 

فإنه له وجاء˝.

Hunger Mind
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2 - )1400( حدثنا عثامن بن أيب شيبة. حدثنا جرير عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة

قال: إين ألميش مع عبدالله بن مسعود مبنى. إذ لقيه عثامن بن عفان. فقال: 

هلم ! يا أبا عبدالرحمن ! قال: فاستخاله. فلام رأى عبدالله أن ليست له حاجة قال: قال يل: تعاىل يا علقمة. قال: فجئت. 

فقال له عثامن: أال نزوجك، يا أبا عبدالرحمن ! جارية بكرا. لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد ؟ فقال عبدالله: 

لنئ قلت ذاك، فذكر مبثل حديث أيب معاوية.

˝ تذييل عامي ملن ال يجيد اللغة العربية الفصحى˝

بعد املرور عىل السند حيث ال يعنينا وهو املعنون بـــــ حدثنا صايع عن ضايع عن رعديد ) كام قال موالنا مرصي 

ٌملحد( ندخل يف منت النص ) وهو الحديث نفسه(

إن صايع كان مايش مع ضايع فقابلهم رعديد فقال له ˝ ما تيجي أجّوزك بنت موزه مقلوظه مطوبظة ترجعك شباب 

تاين وتنسيك همك˝

ونفس الكالم بالنسبه للحديث الثاين املذكور أعاله 

أن صايع كان مايش مع ضايع فقابلهم رعديد بس املره دي الحوار مختلف ˝ فرعديد قال للضايع تعايل أقولك عىل 

حاجه، وخده عىل جنب لوحدهم وكلّمه يف حوار إنه يشوفله بنت مقلوظه مطوبظه، بس كان واضح إن ضايع مكنش 

عايز- ممكن عشان مش بتاع جواز وليه يف السكه الشامل- ) الحظ كلمة فاستخاله( املهم فرعديد تركه وراح للصايع 

وقال له إيه رأيك نشوفلك بنت مقلوظه مطوبظه ترجعللك شبابك، وتنسيك املايض من أيامك

Hunger Mind
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ونسأل هنا عن دالالت اإلعجاز يف هذا النص، وهي يف رأيي كام ييل

1: إظهار النساء يف عرص اإلسالم مبظهر البضاعة التي يروج لها يف سوق للنخاسة. أخذها من شاء وأعرض عنها من شاء 

مام يرضب خصوصية املرأة وإحرتام اإلسالم لها يف الصميم.

2: إظهار واضح ملعيار اإلختيار يف الزواج وهي ˝ جارية،شابة، تالعبها، تضاحكها، تنسيك زمانك˝ ومل يرد إي ذكر عن 

وسائل  من  ووسيلة  للترسية  اداة  سوى  ليست  املرأة  ان  عىل  يدلل  مام  النضج  مستوى  الطموح،  الشخصية،  البيئة، 

اإلستمتاع والرتفيه.

3: تصوير الرجال من الصحابة باملتهافتني عىل الجنس والذين ال يطيقون صربا عىل الجامع واملعارشة مام يرضب ما ٌعرف 

عن الصحابة من التبتل والعفاف يف الصميم.

ويف رأيي الشخيص أن اإلكتشاف األملعي الحقيقي يف هذا النص أن ˝ ُشغالنة الخاطبة أو ميكن أن تقول عليها القوادة 

هي سبق إسالمي بحت˝

ولكم التعليق

Hunger Mind

Hunger Mind

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

قريبا كتاب سمير سامي ....

هل دفن العلم اهلل
مناظرة ما بين البروفيسور 

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

تقدم كحلقات في مجلة الملحدين العرب 
إبتدأ من العدد الثالث
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محمد فادي الحفار
يف حوار مع...........

س1:

محمد فادي الحفار 

والرشق  أفريقيا  شامل  يف  العلامنية  القوى  ائتالف   ˝ مجموعة  مدير 

األوسط ˝ ، ومجموعة ˝ منتدى القرآنيون الربانيون للباحث القرآين محمد 

فادي الحفار ˝ عىل موقع التواصل االجتامعي الفيسبوك .

فعال يف التعليق عىل القضايا واملواقف السياسية ، وذيك يف خوض الحوارات الدينية 

، ويعترب أحد ممثيل الفكر القرآين عىل صفحات اإلنرتنت .

لك تاريخ غني عىل اإلنرتنت ، وشاركت يف عدة منتديات منها منتدى امللحدين العرب 

مشاركات قيمة وغنية ، هال حدثتنا أكرث عن فعالياتك وجهودك األخرى ؟ 

ج1 :

ناشط يف حقوق اإلنسان ، وعضو يف منظمة العفو الدولية ، ومؤمن جدا بحقوق املرأة ، والتي أرى فيها 

ثالثة أرباع املجتمع إن مل تك املجتمع كله .

التي أرى فيها   ، العاملية  ، والتي تدعو إىل الوحدة  العاملية يف أوكرانيا  مؤسس منظمة عامل اإلنسان واملواطنة 

السبيل الوحيد لتحقيق الحرية لشعوب األرض ، والعادلة االجتامعية يف القضاء عىل الفقر والجهل والتخلف .

أنارص قضية شعبي يف سوريا وحقه يف القضاء عىل الدكتاتورية والفساد املسترشي يف كل أركان النظام الحاكم سياسيا 

واجتامعيا وثقافيا .

القرآن قد جاء مصدقا عىل صحة  بأن  ، وأرى  للسالم  التي تدعو  األمم  الوجود وبثقافات جميع  قرأين مؤمن بوحدة 

عقائدهم وبقوله 

)  مصدق ملا معكم (
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س2:

 العزيز محمد فادي الحفار .. القرآنيون 

الكثي من  للكثيين وتغطي عليهم  بالنسبة  بالتأكيد مجهولة  للبعض والنفور لآلخر ولكنها  الفضول  كلمة قد تستثي 

األساطي التي تحاك حولهم ..

 هال أخربتنا من هم القرآنيون حقيقة ؟ ومن أين بدءوا ؟ وما هو تاريخهم ؟

ج2:

 القرآنيون عزيزي الغراب الحكيم مصطلح يطلق حديثا عىل كل من يقولون بالقرآن الكريم وكفى ، وهم أفراد وليسوا 

بجامعة ، أي أنهم ال مرجع ديني لهم كإمام برشي كباقي الفرق واألحزاب ، ألن مرجعهم هو القرآن الكريم فقط ، 

وبحيث أن كل واحد منهم يجتهد برأيه الشخيص يف تفسي القرآن الكريم ومن ضمن معطياته ودون العودة إىل أي 

مرجع غيه تاريخيا كان أو من كتب التفاسي ، وعىل رأسها كتب أهل السنة والشيعة والتي يرون فيها مخالفة رصيحة 

وواضحة ملعطيات القرآن الكريم وطرحه ،

أنا  بها  التاريخية والتي ال أخذ  الخليفة عمر بن الخطاب بحسب معلومايت  الكريم وكفي هو  بالقرآن  وأول من قال 

شخصيا ، ألن التاريخ دون دالئل علمية عىل صحته مرفوض عندي ، وبناء عىل قناعتي الشخصية من أن التاريخ يخطه 

املنترصون ، وبحسب رؤيتهم وتوجهم الفكري العقائدي وليس كام هو عىل حقيقته ، ومن أنه دراسة لكل وجهات النظر 

ومن كل جوانب الحدث التاريخي

س3:

جميل ولكن أال ترى أن القرآنيني بهذه الحالة ال ميكن وضعهم يف سلة واحدة إذ تختلف طريقة فهم كل شخص للنص 

القرآين .. ثم ماذا عن األمور الغي واردة يف القرآن .. األمور الحديثة مثال

ج3:

عزيزي الغراب الحكيم

قبل أن يحل القرن الرابع العرش عىل أوربا ، كان الكتاب املقدس حكر عىل طبقة معينة من الناس ) الالهوتيني ( وبلغة 

واحدة فقط وهي اللغة الالتينية ، ومع قدوم مارتن لوثر وثورته عىل الكنسية تغي التاريخ يف أوربا وبدأت نهضتها...

الكهنوت الدين عزيزي وحرص الفلسفة اإللهية يف فئة معينة من الناس كجامعة أو حزب تؤطر هذا الفكر مهام كان 

عظيم وتجعل منه فكر سلفي جامد غي قادر عىل مواكبة الحداثة والتطور البرشي الذي لن يقف عند أي حدود .

وإن كنت تريد منا أن نكون يف سلة واحدة مع غينا وبحيث نؤطر أنفسنا بأطرهم ومعتقداتهم ، فال داعي حينها ألن 

محمد فادي الحفار
يف حوار مع...........
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نسمي أنفسنا بالقرآنيني املجددين للفكر العقائدي ليناسب عرصه ، ولنبقى حينها مثلهم ومن أحزابهم سنة سلفية أكانوا 

أم شيعة اثنا عرشية ، 

وأما القول بوجود أمور غي واردة يف القرآن الكريم فنحن ال نقول بهذا عزيزي الغراب الحكيم ألننا مؤمنني بأن القرآن 

الكريم مل يرتك لنا صغية أو كبية يف ما يخص عالقات اإلنسان بربه إال وأىت عليها .

س4:

الحداثة .. األطر .. الثورة .. 

بال شك أن هذه النظرة إىل الدين جعلت من القرآنيني أكرث األطياف الدينية تفتحا عىل األفكار الجديدة وأجرأ عىل 

مواجهة املوروث بالنقد والتشكيك . 

هل جعل هذا لكم أعداء ؟ 

وهال ذكرت لنا أمثلة تسلط الضوء عىل واقع القرآنيني اليوم ؟

ج4:

أعدائنا اليوم أكرث من أعدائكم عزيزي الغراب الحكيم !

فنحن نعترب يف عرف أهل السنة والجامعة وعرف الشيعة محبي أهل البيت أيضا كافرين ملحدين أكرث من غينا ، بل أن 

البعض منهم ذهب إىل أبعد من هذا ، وبحيث يقول عنا بأننا الخطر األكرب عىل اإلسالم يف العرص الراهن .

وأما واقع القرآنيني اليوم فيبقى ضمن حدود املعقول يف الدول العربية العلامنية التوجه ، وبحيث نستطيع أن نرصح 

بأفكارنا ومن خالل أسامئنا الحقيقية ودون الخوف من حكومات هذه الدول ، ومع حرصنا الشديد من الوقوع تحت 

أيدي املتطرفني متحجري العقول والذين ال يخلو مكان منهم .

س5:

ما هو السبب الذي يدفع املؤسسات الدينية املنظمة إىل اعتباركم تهديدا برأيك ؟

ج5: 

عندما نقول بحق املرأة يف التعداد مادام هناك حق للرجل بهذا ، ونقول بأن أهل البيت ال يقصد بهم أهل بيت محمد 

، وإمنا هم أهل البيت املحرم دخوله عىل املؤمنني ، وبأن الكعبة املوجودة يف مكة عبارة عن صنم أكرب يطوف حوله 

املخدوعني به ، ومن أنه ليس الكعبة املذكورة يف القرآن ، وبأن نظرية التطور مصادق عىل صحتها يف القرآن الكريم ، 

محمد فادي الحفار
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وبأن األنثى هي األصل والذكر قد جاء عنها ، والكثي الكثي غيه .... فهل تراهم معي عىل حق ومن قولهم بأننا الخطر 

األكرب عىل كهنوتهم ؟ 

س6: 

جميل،،هل لك أن تعطينا صورة عن حجم وجود القرآنيني بشكل عام عىل أرض الواقع ، وهل هم يف ازدياد أو تناقص 

؟ ، وملاذا ؟

ج6: 

إن كان امللحدين ) األخالقيني منهم يف طرحهم طبعا ( رشكاء لنا فإنهم نعم الرشيك املثقف الواعي لحال األمة اإلنسانية

، وإن كانوا منافسني لنا يف طريق التنوير لألجيال القادمة ، فيا لها من منافسة رشيفة رائعة ، املغلوب فيها منترص بفضل 

الغالب عزيزي الغراب الحكيم .

وأما موقفنا من امللحدين فهو موقفنا من أنفسنا عزيزي ، فنحن وهم يف مركب واحد كام سبق وذكرت .

وإن كان هناك خالف جوهري بيننا فأظن بأنه سيكون خالف فلسفي خالص حول الوجود ، وهل جاء هذا الوجود عن 

العدم ) فكرة العدم مرفوضة عندنا ( أو أن املوجود ال يأيت إال عن املوجود ؟

س 7:

يف إحدى حواراتك ذكرت جملة قوية وعميقة وذات معنى وهي 

) امللحدون من القرآنيون ( 

هل تثل هذه املقولة بحسب وجهة نظرك نوع التحالف الفكري بني امللحدين والقرآنيني يف محاربة اآلثار السلبية للدين 

السيايس واستبداد سلطة املؤسسات الكهنوتية ؟

ج7:

من كل بد عزيزي الغراب الحكيم 

فامللحدون قرأنيون ولو كره السلفيون 

محمد فادي الحفار
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س 8 :

هناك موضوع مرتبط نوعا ما بالسياسة ويجب توضيحه للقراء .. 

كون القرآنيون يرفضون السلطة الكهنوتية املتمثلة يف املؤسسات الدينية الكربى املوجودة حاليا ما هي عالقتهم بالرصاع 

بني العلامنية والرشيعة ، وما هو موقعهم من تدخل الدين يف الدولة والقضاء والسياسة بشكل عام ؟

ج 8:

مشكلة بعض القرآنيني عزيزي الغراب الحكيم بأنهم سلفيون يف ثوب قرآين فضفاض عليهم .

أنه جاء ليصادق عىل صحة جميع  ، وبحيث  الكريم ليس كتاب ترشيع بقدر ما هو كتاب مصدق ملا معنا  فالقرآن 

الوجهات ، ومن أنها عىل صواب من أمرها ومن قوله ) فويل وجهك أينام تويل فثم وجه الله ( 

فالذي ال خالف عليه هنا ، هو أن الله موجود يف كل األطروحات اإلنسانية بأسامء مختلفة ال تلغي وجوده ، فمنهم من 

يراه وحدة الوجود أو طاقة كونية أو محيط يحيط بنا ، والكثي من األفكار الفلسفية غيها ، ويبقى أن ندرك بأن العقد 

رشيعة املتعاقدين

وبأن رشعية اإلنسان وحقوقه إن كانت تناسبنا فهي حق إلهي لنا ، ومن أن نختار نحن طريقة سدادنا لديننا ، ولو أدرك 

من يدعي بأنه قرآين هذا القول هنا لعلم علم اليقني بأن رشعية حقوق اإلنسان وما نرتضيه نحن ألنفسنا وباإلجامع 

اإلنساين عليه سيكون هو رشيعتنا ) وأمركم شورى بينكم ( .

وأما العلامنية فهي ما يدعو له القرآن الكريم من وحدة عاملية قامئة عىل العدل بني جميع األطراف ، ولن يستطيع 

صاحب الوجهة الواحدة أن يحكم جميع الوجهات ، واملؤمن بجميع الوجهات وحقه يف الوجود هو وحده من سيكون 

قادر عىل أن يكون الحاكم العاملي العادل لنا .

وعليه

فالعلامنية حاليا هي الحل األمثل لجميع األطراف

محمد فادي الحفار
يف حوار مع...........
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س9:

عزيزي محمد فادي الحفار 

لقد سعدنا بوجودك معنا يف هذا الحوار الشيق الذي عرفت فيه بالقرآنيني كطيف ديني خاص ومميز . 

هل هناك من رسالة تحب أن ترسلها للقراء ملحدين سواء أكانوا أم مؤمنني ؟

ج9 :

رسالتي عزيزي هي أن يدرك الجميع بأن روح الرب موجودة فيه ، وبأن جسده هو املسجد املطوع لهذا املقيم الكريم 

يف املقام الكريم له يف أجسادنا ، فحافظوا عىل إنسانيتكم ألنها أمانة بني أيدكم ، ويا لها من أمانة وحمل ثقيل إن مل 

نحافظ عليها ونصونها يك ندرك عرشنا ومملكتنا التي نحن خلفاء الرب عليها .

فإن كنا غي قادرين عىل إحقاق الحق والعدل فيام بيننا ، فام بالكم بشؤون رعيتنا ومملكتنا من األرض وما عليها من 

كل أنواع الحياة املختلفة ؟؟

وكيف سنلتفت بعدها لكون عظيم سنسرب أغواره يف يوم من األيام ؟؟

هذه هي رسالتي وأرجو أن تصلك كام أردت لها أن تصلك أخي القارئ الكريم

قام بالحوار الغراب احلكيم......................

محمد فادي الحفار
يف حوار مع...........
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املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدن 
يسارية , علمانية , دميقراطية 

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

http://www.ahewar.org

29



عاصم عيل

التعليم ما بني 

الحارض والعلامنية
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التعليم ما بني 
الحارض والعلامنية

عاصم علي

بنظرة رسيعة غي فاحصة عىل املناهج الدراسية يف األوطان العربية لن تُفاجأ مبدى انحدار املستوى التعليمي، ولست 

أتكلم عن نوع املناهج الشاملة ملختلف املواد عىل امتداد السنوات وتخبّطها غالبا مبا يحايك املناهج الغربية يف بعض 

ما يعجب واضع مناهجنا، وهو الذي يخالف واقع الطالب العريب والذي يُستصعب عليه استيعابه لفقدان الوسائل 

والسبل الرضورية لذلك كاملختربات واألدوات وأساليب البحث وانخفاض مستوى كفاءة املدرّسني يف استيفاء الحد الوايف 

لفهم وتفهيم الطالب فحوى ومحتوى تلك املناهج التي تسعى للتقليد والحشو أكرث مام هي قادرة عىل إيصال الفائدة 

يف الدراسة، إلعطاء حد أدىن من املعلومات عىل مختلف األصعدة تجعل من الطالب إنسان واعي الختياره وما يريد 

دراسته عن حب ومقدرة ال بدافع كسب العالمات للوصول ألعىل فرع يؤّمن أفضل وظيفة تدر عليك أكرب دخل ممكن 

ولو أنك مل تفقه شيئاً مام تعلمته قبل انتسابك للجامعة، فاملناهج ككل تعتمد عىل التحصيل ال التخصص عىل أساس 

الفهم واملقدرة او الدافع املقدرايت النفيس عىل هذا العمل أو ذاك.

لست أتكلم عن ذلك كله، بل عن مادة دراسية معينة مبا تحتويه من درر.

إنها الرتبية الدينية، ومبا أننا كعرب أغلبنا من املسلمني، فموضوعي هو الرتبية اإلسالمية.

هي الرتبية الحميدة التي ترافق التلميذ منذ نعومة أظفاره حتى يشتد عوده ويغادر الثانوية، إنها من يعلمنا الخي 

والحب واإلخاء )وال أنكر ذلك فهي مفيدة بتلك الناحية يف فرتة معينة، لكن كالعادة املضار أكرث من الفوائد.(

هي من يعلمنا تاريخ أجدادنا العرب واملسلمني القّديسني املالئكة الذين ال تشوب سيهم شائبة، ومل يختلفوا أبدا وال 

أتوا مبنكر أو رفع أحدهم سيفاً عىل آخر،هم الصحابة األكارم من صاحبوا الخلفاء الرواشد الذين عايشوا الرسول محمد 

نبي اإلسالم والسالم، وكأنك تعيش يف فلم كرتوين وردّي يرسد لك قصص أناس أُنزلوا من الجنة بالقّفـة، فحقا منهم من 

ـر بها حسب الزعم الديني. ولكن هل هذا كل ما يف األمر؟ بُشِّ

31



ال، وأنا ال أعارضه، فحينام يكرب الطالب ويعي ما حوله سيعلم من أهله أو اطالعاته تلك السي و يعرف األحداث والفروق 

تقريبا كام حدثت وهذا ليس بدافع إعالء الحقيقة بل عن دافع طائفي غالباً للتنقيص من اآلخر وهي مشكلة أخرى 

ال تتنازع مع مشكلتي األوىل أال وهي الجانب ˝الجهّنـمي˝ مام يدرس من آيات قرآنية، فهي أول ما تقطر خوفا ورعبا 

يف نفس الطفل ذو الصفحة البيضاء، وتغزوا عقله فارضًة نفسها، تسعى ألدلجته برفقة تلك التعاليم الدينية كالصالة 

والصيام يف أغلب البلدان العربية والتي يجرب عليها الطفل قبل أن يعلم مل يقوم بذلك ومن يعبد وملاذا.

لن آخذ الجانب املظلم جداً املنترش يف معظم البلدان العربية، بل األقل سوادا يف دولة كسوريا مثال وهي بلدي، فأول ما 

دفعني لكتابة هذا املقال هو آية قرآنية أعطيت يف الصف الثاين لطفل مل يتجاوز السبع سنوات تقول:˝ َويٌْل لُِكلِّ ُهَمزٍَة 

َدُه,يَْحَسُب أَنَّ َمالَُه أَْخلََدُه,كَالَّ لَيُْنبََذنَّ يِف الُْحطََمِة,َوَما أَْدَراَك َما الُْحطََمُة,نَاُر اللَِّه الُْموقََدُة,الَِّتي  لَُمزٍَة,الَِّذي َجَمَع َمااًل َوَعدَّ

َدٍة.˝وال اعلم كيف سيدرون ما هي الحطمة واملفرسون قد اختلفوا  تَطَّلُِع َعىَل اأْلَفِْئَدِة,إِنََّها َعلَيِْهْم ُمْؤَصَدٌة,يِف َعَمٍد ُمَمدَّ

عليها!!.

وال كيف سيتقبلون تلك الصور املريعة التي تحفظ يف أدمغتهم وقلوبهم الطفولية الربيئة والتي هي أول ما تهدف 

تخويف الناس و وعيدهم بنار تلظاهم سعيا،هل من الجيد زرع مثل تلك األفكار يف النفوس الصغية؟!.

التعليم ما بني 
الحارض والعلامنية

عاصم علي

ومع كل صف ييل األخر تزيد اآليات ومعانيها حدة 

جاء  العمر,فكام  طول  للخشية  ودعوة  وتخويف 

نسمعها.  ال  ولكننا  الحقيقة،  ˝تأيت   : قرأته  قول  يف 

فكيف سنفعل ونحن مربمجون عىل الخوف منها؟˝ 

وهذا ما ينطبق عىل األطفال الذي يربون ويعلمون 

من خالل تلك املادة وتلقني األهل لهم إياها بإضافة 

القدسية والفرض الديني يف نفوس الصغار، فيثبت 

وال  اإلله.  هذا  مباهية  التشكيك  مجرد  من  الفزع 

ننىس فضل سورة الفيل وأمثالها بجعل عقل الطفل 

يسلم بالخرافات واألحداث التاريخية املشكوك فيها 

ويفتح أبوابه الستقبالها كقصص هي أكرث ما تكون 

لألطفال حقا.
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فبمرور سنتني أو ثالثة من بعض اآليات املنتقاة بعناية نُخرُج مراهق ذو عقل قد خلعت أبوابه العقلية وانترشت فيه 

باطنا  الوعي والالوعي تصاحب يف ذات الشخص خوفا  القادر عىل كل يشء،انترشت مابني  املنزه  لله  الخرافات كالما 

ورهبة من إله سيمي به يف الجحيم بغي شفقة إن هو تجرأ وشكك يف وجوده الحقا, فتمنعه من التساؤل أو التفكي.

الجامعة يحارب األرض ألجل دينه ˝بعلمه˝  التي يصل بعض منهم ملستوى دكتور يف  الواعدة  وتعطينا هذه األجيال 

ويقّدس تراب رسوله وأنفاس إلهه الذي ال يعلم أين هو.

أفلم يحن الوقت أن نرتقي بالتعليم، فرنيح طالبنا من هذه املادة ˝الرتبوية˝ كأحد نتائج العلامنية او لنعتربها خطوة 

التي نحن بغنى عن وصفها فمن يرفضها لهو أجهل من أيب جهل من  العلامنية  الدولة  بداية جد مهمة عىل طريق 

املنظور اإلسالمي، وكمعلومة تتعلق باملوضوع، أن قامت وزارة التعليم بسوريا عام 2010 بنقل 1200 مدرّسة منّقبة اىل 

وظائف إدارية يف الوزارة بحجة أن أحد أهم أساسيات التعليم هو التواصل املبارش مابني الطالب واملدرّس، وأعتربها 

خطوة رضورية ال بد منها وال يجب أن يفرض النقاب اإلسالمي عىل التعليم أيضا.

و لو عدنا لنظرة عامة للتعليم تجد يف مدارس عديدة لعلها تكون األكرث يفصل الصبيان عن البنات فيكون كل يف صف 

وغالبا كل يف مدرسة أخرى، ونتائج هذا واضح متجسد بالعقد النفسية والكبت واملشاكل يف التعامل مع املرأة وخاصة 

الزوجة مام يعطي املجتمع سمة غي محببة البتة تجعله يف املراتب األخية عامليا.

وال أعلم ما فائدة مادة دراسية جل ما تفعله أدلجة اإلنسان وتعطيل قواه العقلية وعواطفه اإلنسانية فتصعب السهل 

عىل وطن ما أراه إال يف كل يوم اىل الوراء، علّها نتائج ثورة فكرية عربية ال فرنسية. 

ليكن الدين حرية شخصية، ليكن بني اإلنسان وربه، وليقترص تعليمه عىل من يريد يف املنازل أو الجوامع، مع أنه يف رأيي 

ال يجب إدخال الدين او األفكار الدينية واعتناقها قبل الثامنة عرش فيكون الشخص عىل بينة ووعي كايف يف االستيعاب 

واإلميان عن عقل ال وراثة وتطبيع، ولتكن حصة الرتبية الدينية حصة فراغ أو نشاطات تخفف العبء عىل الطالب يف 

الدوام اليومي ويف االمتحان وهو جانب ال يقارن أمام سلبيات تلك املادة عىل النفس والتفكي والحياة خارج املدرسة.

فبذلك اإلجراء البسيط وعىل املستوى التعليمي يخف أثر الدين وكلنا نعرف آثاره الكثية املرضة منها الغامرة للمفيدة 

عىل املجتمع.

فلنجعل إمياننا عن وعي..وليكن إمياننا رغبة وحرية شخصية.

التعليم ما بني 
الحارض والعلامنية

عاصم علي

33



أمل الخطيب
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مقدمة: نشأة األديان:

تشرتك األديان اإلبراهيمية الثالث يف دعوتها لإلميان بإلٍه واحٍد، وبناًء عىل هذا تقوم باإلجابة عىل تساؤالٍت عديدة كمن 

نحن؟ ومن خلقنا؟ وما الغاية من وجودنا؟ وإىل أين سنذهب؟ لكن هذه التساؤالت شغلت تفكي البرش قبل نزول أول 

ديانة إبراهيمية بسنوات كثية، وتت اإلجابة عليها بفرضيات ميتافيزيقية وغيبية مامثلة ال ميكن لإلنسان أن يثبتها، 

ومل يكن بإمكانه حينئٍذ اثبات عدمها. ولقد أطفأت هذه الفرضيات لهيب التساؤل حول مصدر الكون، وما علينا فعله 

يك نكيّف الطبيعة مع حاجاتنا، إذ ُعلـّل كل يشء بوجود كائنات خارقة  فوق إنسانية خلقت الكون وخلقت اإلنسان يك 

يخدمها ويقوم عىل طاعتها واتباع أوامرها، ُسميت هذه الكائنات بـ˝اآللهة˝ وتم تفسي الكوارث الطبيعية بأنها غضب 

اآللهة بسبب تقصي اإلنسان، فأخذ اإلنسان القديم يقدم األضحيات والقرابني آللهته اتقاًء ألذاها وطمعاً يف خياتها. 

البداية طرح اإلنسان عىل نفسه تساؤل بديهي: ملاذا وكيف منوت ؟ مل يستطع حينها اإلجابة عىل سؤاله، فأخذ  من 

يالحظ املوىت بجسمهم الكامل لكن بدون حركة وبدون أي تفاعل، واعتقد أن داخل هذا الجسم يشء ما يبعث فيه 

الحياة ويحثه عىل الحركة فأطلق عىل هذا اليشء اسم ˝الروح˝. وليك ال يدخل هذا اإلنسان مرحلة من اإلكتئاب لفقدان 

الشخص امليت إىل األبد، بدأ يتخيل أن امليت يف مكان معني وأنه سيجتمع به يف ذلك املكان فور موته، وسمى هذا املكان 

الجنة. راقت لإلنسان هذه الفكرة وأخذت كل ديانة تلمع وتجمل هذا املكان ˝الجنة˝ حتى وضع فيه ما كان ينقص 

مجتمعه وبيئته، وليك يلغي عبارة املوت مرة أخرى، وضع قانون ˝ال موت بعد املوت˝ واملقصد أن  ال موت يف الجنة، 

فقد ورد يف وصف الجنة قصيدة سومرية تصف ˝أرض الخلود˝، تتشابه هذه القصيدة كثياً مع الوصف التورايت للجنة.       

الجذور الوثنية يف 
الديانات اإلبراهيمية

أمل اخلطيب

ثم بدأت هذه املعتقدات بالتبلور عىل 

رشيعة  منها  ومعتقدات  رشائع  شكل 

ورشيعة  عشتار  لبت  ورشيعة  أورمنو 

نظام  وقام  أوركاجينا،  ورشيعة  ايشنونا 

أحكام  عىل  الوقت  ذلك  يف  الحكم 

ومبادئ هذه الرشائع نفسها حتى جاء 

كان  موحداً  ترشيعاً  فوضع  حمورايب 

خالصة الرشائع التي سبقته.
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أخذت الديانات تنترش نتيجة لألختالط الحضاري الذي حصل لليهود مع حضارات ما بني النهرين والحضارة املرصية، 

وقد أدى ذلك االنتشار إىل وجود بعض نقاط التقاطع بني معتقدات هذه الحضارات وبني ما يقرأه اليوم املؤمن يف 

األديان اإلبراهيمية يف كتابه املقدس. ومنها عىل سبيل املثال قصة موىس الذي قاد اليهود إىل فلسطني وما قضاه املرصيني 

من سنوات القهر والعبودية إذ تتشابه هذه القصة وتتطابق يف بعض تفاصيلها ملا دونه البابليون عن والدة رسجون 

األكادي وهو يتحدث عن نفسه )1(.

قصة الخلق البابلية الـ )انوما ايليش(:

ييل:  كام  وتتلخص  امليالد  قبل  سنة   3000 إىل  تعود  والتي  البابلية  الخلق  قصة  الرافدين  بني  ما  آثار حضارة  يف  نقرأ 

إىل  بالدعوة  الجديدة  اآللهة  هذه  بدأت  ثم  األخرى  اآللهة  منه  انبثـقت  مايئ،  بغمٍر  تتمثل  فوىض  مجرد  العامل  كان 

الجذور الوثنية يف 
الديانات اإلبراهيمية

أمل اخلطيب

تنظيم العامل، فغضبت الفوىض املائية عىل هذا االتفاق )الفوىض املائية 

تتمثل بـ ˝تيامت˝ املياه املالحة وزوجها ˝إبسو˝ املياه العذبة( وبعد 

زوجها،  ملقتل  االنتقام  مبعركة  ˝تيامت˝  اآللهة  بدأت  ˝إبسو˝.  مقتل 

كان التقدم يف هذه املعركة لآللهة ˝تيامت˝ حتى جاء ˝مردوخ˝ حفيد 

˝إبسو˝ و˝تيامت˝ نفسهام وأصبح قائد التمرد بإمكانياته التي ال تشبه 

نصفها  فجعل  نصفني  إىل  املياه  تيامت  وشق  االخرى  اآللهة  من  اي 

السفيل األرض والعلوي السامء. )2( )3(

أما قصة الخلق لدى الديانة التوراتية فرتوي أن أول املوجودات كان 

محيطاً مائياً مظلامً اعتربته وحشاً خرافياً عظيامً اسمه ˝الواياثان˝ قام 

الرب العرباين ˝إلوهيم˝ بالقضاء عىل هذا الغمر املايئ عن طريق شقه 

الخلق  استمرت عملية  وقد  واألرض  السامء  منهام  ليصنع  نصفني  إىل 

السابع  اليوم  يف  عمله  عناء  من  الرب  بعدها  اسرتاح  ايام  ستة  هذه 

وجلس عىل العرش.

36



يف سفر التكوين نقرأ التايل : ))وكانت األرض خربة وخالية ، وعىل وجه الغمر ظلمة ، وروح الله يرف عىل وجه املياه 

، وقال الله : ليكن جلد يف وسط املياه ، وليكن فاصالً بني مياه ومياه ، فعمل الله الجلد ، وفصل بني املياه التي تحت 

الجلد والتي فوق الجلد ، وكان كذلك ، ودعا الله الجلد سامء ....(( 

أما يف القرأن الحظ االيات التالية : )) وهو الذي خلق الساموات واألرض يف ستة أيام ، وكان عرشه عىل املاء (( هود 6

)) أومل ير الذين كفروا أن الساموات واألرض كانتا رتقاً ففتقناهام(( االنبياء 30

إن أصل هذه القصة سومري وليس بابيل وعندما اقتبسها البابليون غيوا اسم اإلله من ˝انليل˝ إىل ˝مردوخ˝ املقدس 

لديهم، واقتبس اآلشوريون القصة أيضاً لكن بعد وضع اسم إلههم املقدس ˝آشور˝ يدلنا عىل طابع النقل ورسقة األفكار 

ما بني األديان حتى وصلت إلينا فكرة االله باسم ˝الرب˝ أو ˝الله˝.

فكرة خلق اإلنسان من طني:

هناك الكثي من أساطي الشعوب تحوي قصصاً متشابهة حول خلق اإلنسان، ومنها اسطورة الخلق البابلية، إذ نقرأ هذا 

املقطع من الحضارة البابلية حيث يقول اإلله ˝أنيك˝ ألمه ˝منو˝ : ))إن الكائنات التي ارتأيت خلقها ستوجد، وسوف 

نصنعها عىل شبه اآللهة، اغريف حفنًة من طني فوق مياه األعامق، وأعطها للحرفيني اإللهيني ليعجنوا الطني ويكثفوه، 

وبعد ذلك قومي أنت بتشكيل األعضاء، مبعونة ننامخ األم األرض، عندها ستقف جانبك كل ربات الوالدة، وتقـّدرين 

للمولود الجديد يا أماه مصيه، وتعلق ننامخ عليه صورة اآللهة، إنه اإلنسان.(( )4(

نالحظ يف املقطع أن اإلنسان خلق من طني وجعل حياً من املاء عىل صورة اآللهة وإن ما سيحدث له مقدر مكتوب، 

تاماً كام يذكر يف النصوص الدينية الحالية يف اللوح املحفوظ، وأصل هذا املصطح سومري أيضاً اذ عرف لديهم ما يدعى 

بألواح القدر.

أنكيدو وشامات يف ملحمة جلجاميش:

تروي االسطورة أن اآللهة خلقت الرجل من طني وتركته عارياً يتجول برفقة الحيوانات يف حديقة ˝إدن˝ )Edn( وكان 

الرجل يخدم هذه اآللهة وكان سلوكه أشبه بالحيوانات منه لإلنسان، وكان قد خلق ألداء وظيفٍة معينٍة كانت السبب 

يف غضب جلجاميش. ثم يقوم جلجاميش )والذي كان والده شيطانا بهيئة ˝لال˝( بأمر شامات باغراء انكيدو ملامرسة 

الجنس معه، ثم يغادر انكيدو العاري برفقة شامات حدائق ˝إدن˝ لكنه يقوم بتغطية عورته فور خروجهم، فيدخل 

الرجل انكيدو ضمن قانون الفناء بعد ان كان خالداً. وميتنع عن أكل الخبز فهو أشبه باإلنسان البدايئ وال يعرف ماهية 

الخبز لكن شامات تخربه وتعلمه، وبهذا ينال املعرفة من خالل األكل. وبعد الكثي من الفصول يف هذه امللحمة الرائعة 
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نجد أن جلجاميش يحاول البحث عن الخلود ويخربه ˝أوتنابشتم˝ عن نبات معني فيقصد جلجامش هذا النبات وترسقه 

منه األفعى وهنا نالحظ كيف كان لألفعى دوٌر رئييٌس يف خسارة جلجاميش خلوده فأصبح فانياً.)5(

وهناك نظرية أخرى تقول أن قصة أدم وحواء مقتبسة من أساطي بابلية أخرى وخصوصاً بعد أن وجد النقش املوضح 

يف الصورة التالية، إذ نجد رجالً وامرأًة جالسني لوحدهام وتظهر األفعى خلف املرأة.

دملون أرض الخلود

نجد يف أدب الحضارات السومرية وصف ˝دملون˝ أرض الخلود، الذي يشبه إىل درجٍة كبيٍة وصف املسلمني للجنة، 

ىف هذا الفردوس اإللهى يهبط اإلله ˝انيك˝ ويخصب آلهة أخرى ثم يأيت النص التايل: ))˝ننخرساك˝ هى التى جعلت 

˝ماءالقلب˝ يجري، لقد حصلت عىل ˝ماءالقلب˝ ماء ˝انيك˝، يوٌم واحٌد صار شهرها األول، يومان مضيا كشهرين، وثالثة 

أياٍم مضت كثالثة أشهر، وأربعة أياٍم كانت أربعة أشهر، وخمسة أياٍم كأنها خمسة أشهر، وستة أياٍم مبثابة ستة أشهر، 

وسبعة أياٍم مضت وكأنها سبعة أشهر، ومثانية أياٍم كانت أشهرها التسعة. أرض الخلود، دملون حيث ال ينعق الغراب 

واليرفرف طائر املوت وال تشتيك عجوز من الشيخوخة وال يشتيك إنسان من املرض، ال يوجد يف دملون شيخوخة، ال يوجد 

يف دملون أي مرض، وال يوجد يف دملون بغضاء(()6(

قصة الطوفان

غمرت الفيضانات يف الزمن القديم مساحات شاسعة من األرايض يف السهل الرسويب ما بني النهرين، وقد ترجمت ونرشت 

ملحمة الطوفان كجزء من رحلة جلجامش الذي يف رحلة بحثه عن الخلود يلتقي بـ أوتنابشتم، الذي يعترب خالداً لكرب 

سنه وعدم موته يف ذلك السن )تذكر طول عمر نوح( ويحيك له حكاية مشابهة لقصة نوح املذكورة يف التوراة، نجد فيها 

دالالت عىل الفكر اإلنساين البسيط يف تلك األيام وعىل فكرة أن الرش يجلب بغضب اآللهة.
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الذي نجا منه فيقول  للطوفان  أوتنابشتم  القدمية˝ وصف  الحضارات  تاريخ  كتابه ˝مقدمة يف  باقر يف  لنا طه  ويذكر 

كنت أعيش يف مدينة ˝رشوباك˝ الواقعة عىل الفرات – وهي منطقة مهددة بالفيضانات – وعزمت اآللهة عىل احداث 

الطوفان وكان إلهي ˝إيا˝ يف مجلسهم فأمرين أن أخرب بنيَّ أن اصنع لنا سفينة واترك ما أملك اال بذرة كل مخلوق حي 

وملا أدركت ذلك فجمعت الناس حويل ورشعت ببناء السفينة وأقمت هيكلها وأنشأت فيها ست طبقات سفىل فقسمتها 

بذلك إىل سبع أقسام وكل قسم إىل تسع أقسام وجهزتها مبا تحتاج من املؤن وأدخلت فيها أهيل وذوّي وحيوإنات الربية 

ووحوشها فأرسل املوكل بالزوابع مطراً مهلكاً من السامء وتطلعت إىل الجو فاذا هو مخيف ال ميكن النظر إليه فدخلت 

إىل السفينة وأغلقت بابها فأرسل اإلله ˝أدد˝ الرعد وبلغت رعوده عنان السامء وإنقلب النور إىل ظلمة ..إلخ )7(
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والدة موىس أم والدة رسجون ؟

تذكر لنا الروايات التوراتية )وكذلك اإلنجيلية والقرآنية( عن والدة موىس وعن معاناة العربانيني عىل يد الفراعنة وكيف 

املياه  بالطني والقار يك يطفو عىل  الربدى وطلته  نبات  أو  القش  من  له سفطاً  أمه أخفته بعد والدته ثم صنعت  أن 

ووضعت السفط والحزن ميلؤها ووضعته بني األعشاب عىل شاطئ النهر ورحلت وصادف أن ابنة فرعون كانت تستحم 

عىل النهر فلام رأت السفط أرسلت إحدى خادماتها لتحرضه فأبرصت موىس الطفل وأشفقت عليه. لقد أورد لنا التاريخ 

واملكتشفات األثرية عن قصة مشابه جداً، قصة رسجون امللك الذي استطاع ان يخلد اسمه يف األذهان نتيجة النتصاراته 

الرائعة وأعإمله البناءة، ولكنه عىل الرغم من هذا مل يعرف له أباً فتكلم يف إحدى األلواح عن نشأته وحياته، يقول )) 

أنا رسجون امللك القوي ملك أكاد، كانت أمي سيدة متواضعة، أما أيب فال علم يل به، ولكن عمي كان يسكن الجبال 

ومدينتي هي أزوريبانو – التي تقع عىل شاطئ الفرات – وقد حملتني والديت املتواضعة وولدتني رساً ثم وضعتني يف 

سلة من األسل وأحكمت إغالقها بالقار وطرحتني يف النهر الذي مل تغرقني مياهه، ثم حملني التيار إىل السقاء ˝أيك˝ 

فحملني معه، ˝أيك˝ السقاء انتشلني من املياه، ˝أيك˝ السقاء كفلني كام يكفل ابنه، ˝أيك˝ السقاء عينني بستانياً له، 

وبينام كنت أعمل بستانيا أحبتني اآللهة عشرتوت، وملدة أربع سنوات حكمت اململكة وحكمت الشعوب ذات الرؤوس 

السوادء وأخضعتها((. )8(

يف القرن السابع قبل امليالد غزا نبوخذ نرص أهل مملكة يهوذا سبايا إىل بابل واختلطوا هناك فتداخلت الثقافات وتم 

تناقل األساطي، فكتب السبايا األساطي الجديدة وضموها مع أساطيهم القدمية وسمي هذا الكتاب بـالعهد القديم، 

ونقلت هذه األساطي بدورها إىل الديانة املسيحية ثم الديانة اإلسالمية. ويف وقتنا الحايل هذا يصدق أغلبية البرش هذه 

القصص وتعترب قصصاً ساموية منزلة من اإلله ال خطأ فيها. وهكذا تنتقل األساطي الوثنية بجرس حضاري ميثل بحادثة 

معينة )كالسبي البابيل( من حضارة إىل أخرى. ويذكر لنا طه باقر يف كتابه ˝ملحمة جلجاميش˝ أنه تم إكتشاف نسخٍة 

من بعض فصول هذه امللحمة يف إحدى مدن فلسطني القدمية وهي ˝مجدو˝ - الشهية يف التوراة - ويرجع زمنها إىل 

حدود القرن الرابع عرش قبل امليالد.)9(.

اليهود قد جعلوا جامعتهم وأربابهم قطب  ويقول سيد القمني يف كتابه قصة الخلق: ˝هناك إشكالية كربى يف كون 

الدائرة يف التوراة ، فنسبوا بطوالت املالحم القدمية إىل آبائهم األوائل أحياناً، أو نسبوا أبطال أساطي شعوب أخرى إىل 

أنفسهم، وإدعوا النسب الساليل إليهم أحياناً أخرى، فكانت النتيجة : مزيجاً هجيناً من ثقافات شتى ، تعود إىل الراسب 

دور  اليهود  فيها  ولعب  املقدس،  الكتاب  عىل صفحات  تالقحت جميعاً  املنطقة،  من شعوب  كربى  ملجموعة  الثقايف 

البطولة املُطلقة˝.
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˝أألساطي  كتابه  يف  الرافدين  وبالد  السومريات  بعلم  املختص  كرمير  نوح  صمويل  أيضاً  املوضوع  نفس  عىل  ويعلق 

السومرية˝ قائال: ˝ان قصة الطوفان التي دونها كتاب التوراة مل تكن أصيلة، وإمنا هي من املبتكرات السومرية التي 

إقتبسها البابليون من سومر، ووضعوها يف صيغة الطوفان البابيل˝.

اإلله ˝إيل˝ والرب يف الديانات اإلبراهيمية

الحضارة  يف  املكتشفة  أوغاريت  ألواح  وتصف  املسيح  ميالد  قبل   4000 عام  وجد  القدماء،  الكنعانيني  السوريني  إله 

الكنعانية اإلله ˝إيل˝ بالقدرة العظيمة وإله األرض األعىل او اإلله األعظم ولديه القدرة عىل التحكم مبفاصل الحياة 

أيامه تلك حتى أن بعضاً  البرش يخافونه يف  باآللهة األخرى وكان  املوىت وكان متحكام  املياه وإحياء  األرضية كجريان 

منهم خافوا أن يدعونه ويصلون له فكانوا يصلون ويدعون آللهة أخرى كـواسطة إلهية تقرباً اليه. ومقره )عرشه( يذكر 

أنه محتجباً يف سامئه السابعة وهو رئيس مجمع اآللهة مبعنى كبيها. ثم أخذت عقيدة اإلميان باإلله إيل تنترش شيئا 

فشيئا فأخذت باالنتشار يف الحضارة األرامية وجاء يف وصفه ما يشابه وصف الكنعانيني، ثم انترش لدى الهكسوس الذين 

حكموا مرص مدة معينة من الزمن وهو اإلله نفسه الذي تحول فيام بعد إىل ˝إلوهيم˝ التورايت و˝الله˝ اإلسالمي بكافة 

خصائصه امليثولوجية.
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ِفيُكْم إاِلّ َوالَ ِذّمًة يُرُْضونَُكم ِبأَفَْواِهِهْم َوتَأَْبَ قُلُوبُُهْم َوأكرثُهْم  لنقرأ اآلية التالية : ))كَيَْف وإن يَظَْهُروا َعلَيُْكْم الَ يَرْقُبُواْ 

فَاِسُقوَن((.

ويف تفسي البغوي عن كلمة ˝إل˝ : ˝ قال أبو مجلز ومجاهد : اإلله والله عزوجل . وكان عبيد بن عمي يقرأ : ˝جربإل˝ 

بالتشديد، يعني : ˝عبدالله˝ . ويف الخرب أن ناساً قدموا عىل أيب بكر من قوم مسيلمة الكذاب، فاستقرأهم أبوبكر كتاب 

مسيلمة فقرؤوا، فقال أبوبكر ريض الله عنه : إن هذا الكالم مل يخرج من إل، أي : من الله .)10(

ا لِلَِّه َوَماَلئَِكِتِه َورُُسلِِه َوِجرْبِيَل َوِميَكاَل فَِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ لِلَْكاِفِريَن((. ولنقرأ أيضاً اآلية التالية : ))َمْن كَاَن َعُدوًّ

يذكر تفسي القرطبي النص التايل : ˝قال املاوردي : إن جربيل وميكائيل اسامن، أحدهام عبدالله، واآلخر عبيدالله، ألن 

إيل هوالله تعاىل، وجرب هوعبد، وميكا هوعبيد، فكأن جربيل عبدالله، وميكائيل عبيد الله، هذا قول ابن عباس، وليس 

له يف املفرسين مخالف. ˝

أي أن جربائيل : عبد إيل وميكائيل : عبيد إيل.

باإلضافة إىل هذين االسمني املشتقني من اسم اإلله إيل هناك العديد من األسامء التي تورد اإلله ˝إيل˝ يف مضمونها 

ومنها.

اإلنجيل )إنج - إيل( باللغة اآلرامية يعني باللغة العربية: بشارة إيل : بشارة الرب : بشارة الله. عامنوئيل )عامنو - إيل( 

: أي أن اإلله إيل معنا. صموئيل )صامو - إيل( مبعنى سمع إيل النه جاء بعد زمان بعد أن توسلت أمه حنا إىل الرب يك 

يرزقها ولداً حسب الروايات يف الديانات اإلبراهيمية. نثانئيل )ناثان - إيل( أي مبعنى أعطى أو منح إيل. إليصابات )إيل 

- يصابات( اي عبادة إيل. روفائيل )روفا - إيل( مبعنى رأفة إيل. اسامعيل )اسامع - إيل( اي استجابة اإلله أيل. يعقوبيل 

)يعقوب - إيل( أي قوة اإلله إيل. إرسائيل )إرسا - إيل( وهو نفس الشخص السابق لكن بعد تغلبه عىل اإلله ˝إيل˝ بعد 

أن رسق غنم خاله البان يف أور الكلدان وهرب فأصبح اسمه إرسا ˝إيل˝ اي صارع ˝إيل˝.وهناك قابيل وهابيل.

أما كبي آلهة الجزيرة العربية )هبل(، فهو اإلله الذي جاء به عمرو بن لحي من بالد الشام– عبدة ˝إيل˝ - ونصبه يف 

الجب الذي كان يف بطن الكعبة فيقول اليعقويب يف تاريخه عن ذلك )خـرج عمرو بن لحي إىل أرض الّشام، وبها قوم من 

العاملقة يعبدون األصنام فقال لهم: ما هذه األوثان التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها، نستنرصها، فُننصـر، 

ونستسقي بها فُنسقى، فقال: أال تعطونني منها صنامً، فأسي به إىل أرض العرب، عنـد بيت الله الذي تفد إليه العرب؟ 

فأعطوه صنامً يقال له هبل، فقـدم به مّكة، فوضعه عند الكعبة، فكان أول صنم وضع مبّكة(. )11(

ومن هنا بدأ العرب بعبادة هبل الذي هو من أحفاد˝إيل˝ تقربا إىل ˝إيل˝ نفسه. وهنا يخدش احشايئ سؤال: عندما 
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جاء محمد موحداً داعياً لرتك هذه اآللهة والتقرب إىل اإلله األصيل فهل كان يقصد إيل؟ اذ أن الروايات تذكر مرشيك 

قريش كانوا يعرتفون بوجود الله - إيل - إال أنهم كانوا يعبدون هبل تقرباً إليه.
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اإلرساء واملعراج واسطورة إيتانا:

تخربنا إسطورة ايتانا البابلية عن ملك مدينة ˝كيش˝ املدعو˝إيتانا˝ الذي كان عقيام فيدعو اآللهة إنانا ليك يجد له حالً 

معيناً، فيقوم اإلله إنانا بارسال نرس جبار إىل امللك البابيل فيصعد به إىل السامء السابعة فيقابله ويعطيه نبتًة معينًة 

سوف تساعده يف الشفاء من عقمه فيصبح بإمكانه االنجاب وكان امللك قد كرب يف السن.)12( )13(

نالحظ يف املقطع السابق أن عدد الساموات سبعة ونالحظ صعود امللك إىل اآللهة ومقابلته إياها واألهم طريقة الصعود 

كانت بكائن أسطوري له أجنحة كبية.
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الزرادشتية واإلسالم:

سميت بالزرادشتية نسبة إىل نبيهم زرادشت وعرفوا لدى العرب باملجوس، ولكن التسمية األخية أطلقت خطأً فمعنى 

كلمة مجوس )أصلها مكوس بالفارسية( تعني مفرس الرؤيا وهي صفة اشتهر بها الزرادشتيون، والزرادشتية ديانة موحدة 

لإلله ˝أهورامزدا˝ وليست وثنية وال تعبد النار كام يتصور البعض لكن النار رمز لإلله، لذلك هناك شعلة يف املعابد يجب 

أن ال تنطفئ، ارتأيت ان اذكر بعض التشابهات يف طرق العبادة والتقرب إىل الله بينها وبني اإلسالم رغم انها انشأت قبل 

ما يقارب الـ3000 سنة أي أنها بدأت تقريباً قبل الديانة اليهودية.

يصف ˝كتاب دانيال˝ للمؤلف John Mee Fuller الصالة الزرادشتية بأن عددها خمس وقسم اليوم املكون من 24 

ساعة إىل 5 اقسام، فكانت لديهم صالة رشوق الشمس والظهر وقبل املغرب واملغرب ومنتصف الليل، وهناك مالئكة 

ترتأس جلسات الصالة لديهم)14( ويقوم الزرادشتيون بغسل أجسادهم قبل الصالة بغية الطهارة ألن مصدر الرش هي 

النجاسة حسب اعتقادهم، باإلضافة إىل هذا تتشابه الحركات التعبدية يف الصالة الزرادشتية كجمع اليدين واإلستقامة 

يف بدء الصالة والجلوس حني اإلنتهاء ورفع اإلصبع عند الشهادة بإله واحد ˝أهورامزدا˝.

وكانت الصالة لديهم تتضمن التسبيح والدعاء واإلستغفار لـ ˝أهورامزدا˝، كام يقدس الزرادشتيون صالة الفجر وتعترب 

أعىل منزلة من بقية الصلوات إذ يحاربها الشيطان ˝أهرمن˝ ويحض اإلنسان عىل البقاء نامئاً. يف حني أن الصلوات التي 

تتم يف املعابد بشكل جامعي كان يعقبها تالواٌت ومواعٌظ وخطٌب يلقيها رجال الدين واملتعلمون. وكانت لديهم صلواٌت 

خاصٌة باالعياد الدينية ومثلها صالُة عيد نوروز باإلضافة إىل بعض الصلوات الخاصة بطلب يشء ما من اإلله ˝أهورامزدا˝ 

كصالة الحاجة واإلستسقاء واإلستغاثة. )15(

أما الشهرستاين يف كتابه امللل والنحل، فهو يصف بعض طرق الزرادشتية التعبدية ويذكر أن الزرادشتية تؤمن بأن اآللهة 

خلقت اإلنسان عىل صورتها ويصفون مرحلة تطور الجنني يف رحم أمه بأنه كان نطفًة ثم مضغًة ثم علقًة، باإلضافة إىل 

هذا فلدى نبيهم زرادشت املعجزات فكانت لديه القدرة عىل شفاء املرىض مثالً: ))مر زرادشت عىل أعمى يف الدينور 

فقال خذوا حشيشة وصفها لهم واعرصوها وصبوا ماءها يف عينه، فأبرص الرجل األعمى ((.هذا وإن الزرادشتية تؤمن 

بوجود نظي للمهدي املنتظر وتذكره عىل أنه رجٌل يُعرف بـ ˝أشيزريكا˝، وتؤمن أيضاً بنظيٍ لألعور الدجال يعرف بـ ˝ 

بتياره˝ لكن ˝أشيزريكا˝ سينترص عليه ))يظهر اشيزريكا عىل أهل العامل ويحي العدل ومييت الجور ويرد السنن املغّيه 

إىل وضعها األول وينقاد له امللوك وتتيرس له األمور وينرص الدين الحق ويحصل يف زمانه األمن والدعة وسكون الفنت 

وزوال املحن((.)16(
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ويذكر الشفيع املاحي أحمد يف كتابه زرادشت والزرادشتية ))أنه قبيل خروج زرادشت – من بطن أمه – بلحظاٍت إنبثق 

نوٌر إلهٌي شديُد اللمعان من بيت ˝بوراشاسب˝ ، فرحت له الطبيعة ومن حولها السامء وسمع صوت يُبرّش مبيالده، ويف 

هذا الوقت ويف داخل غرفة الوالدة املضاءة بالنور اإللهي خرج الطفل زرادشت للحياة وهو يضحك مبلئ ِفيْه(( )17(

وصفت الزرادشتية إلههم ˝أهورامزدا˝ بالنور والضياء وأصل كل نور وكل ضياء ال يراه أحد وال ينافسه أحد ويصف 

زرادشت إلهه ˝أهورامزدا˝ بأنه مل يلد ومل يولد وال ينام ووصفه بالساهر وكذلك وصفه بأسامٍء عديدٍة كالواحد األحد 

القدوس النور الكريم األزيل رب األرباب مالك امللوك الجميل املنعم النصي غافر الذنوب القوي القهار الغني الكامل 

لديه هيئة من  العقاب، وأيضاً  الحسيب شديد  السيد  العطوف  املنتقم  الطيب  الجامع  املانع  املعايف  الشايف  الرشيف 

املعاونني صفاتهم كصفات املالئكة وكل ملٍك مختٌص بأمٍر ما. )18(

الزاين والزانية هي  الزرادشتية مع االحكام واملبادئ اإلسالمية تشابهاً البد من ذكره، فعقوبة  وتتشابه أحكام ومبادئ 

الجلد وعقوبة السارق قطع اليد ولديهم باإلضافة إىل تشابه الصالة مبدأ مشابٌه جداً ملبدأ الزكاة وُعرف لدى رجالهم 

تعدد الزوجات وحرّموا اإلجهاض.)19(

ويف وصف الجسد حني الخروج من القرب تقول الزرادشتية أن اإلنسان إذا كانت أعامله حسنًة قابلته فتاٌة ذو وجه حسن 

ساحرة املنظر فيسألها من أنت؟ وترد عليه أنا أعاملك الطيبة، وعىل النقيض منه يقابل ذو السيئات عجوز شمطاء بشعة 

ويسألها أيضاً من أنت؟ فرتد عليه أنا أعاملك الرشيرة )20(. وهناك حديٌث مذكوٌر يف تفسي القرطبي ملحمد  يروى قبل 

ما يقارب الـ 1400 سنة، مشابه )حتى يف أسلوب الحوار( ملا ذكره زرادشت قبل 3000 سنة )21(.

وذكرت الديانة الزرادشتية معاناة الروح يف يوم القيامة فرتد للجسد الذي غادرته، ويحمل هذا الجسد كتاب الحياة 

والذي سجلت فيه املالئكة كل ما قال وكل ما فعل، ويتألف هذا الكتاب من شقني، ُسّجلت يف الشق األول األعامل الخية 

أهورامزدا˝ فاذا ثقلت موازينه فهو من السعداء وإذا خّفت موازينه  ويف الشق الثاين األعامل السيئة، فيوزن مبيزان اإلله̋ 

فهو من األشقياء، أما من تساوت لديه األعامل الحسنة والسيئة، فينزل منزلًة وسطى بينهام. ويف يوم القيامة أيضاً تذكر 

املصادر أن الجميع ميّرون فوق الرصاط املمدود فوق جهنم واملوصل إىل الجنة، فيى السعداء الرصاط املمدود عىل أنه 

جرٌس عريٌض ويرى األشقياء هذا الرصاط بدقة الشعرة وحدة السيف وتزل اقدامهم فيهوون يف نار جهنم. )22(.

وكل هذا ذكر قبل 3000 سنة أي قبل الديانة املسيحية واليهودية حتى.
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الحج يف االسالم:

للحج جذوٌر متأصلٌة يف الوثنية البابلية، فعىل الرغم من ادعاء املسلم عدم عبادة األصنام لكن عليه أن يدور حول حجر 

معني سبع مرات مناديا بتلبية ما – وحتى هذه التلبية ذات أصوٍل وثنيٍة كام سرنى الحقاً - وهو يغطي جسده برادء 

ابيض فقط.

يف نٍص مذكوٍر يف كتاب Twilight in the Kingdom للمؤلف Mark Caudill يقول:

˝ كان يتم تثيل إله القمر بحجٍر أسود والتي ال تزال يف زوايا كعبة املسلمني والكاهنات كّن يطفن حول الكعبة عاريات 

سبع مرات وكل مرة تثل أحد الكواكب املعروفة يف ذلك العرص˝.

ثم أصبح الحج يقوم به الرجال والنساء كهنة وبسطاء، وأضافوا إليه بعض ˝املناسك˝ وأضيفت للتلبية بعض املقاطع 

وأضيف اإلحرام وأضيف السعي بني الصنمني ˝أساف˝ و˝نائلة˝ وأضيف رمي الجمرات وتقديم القربان )النحر( وتقبيل 

الحجر وكلها كانت نتاج تطور ديانة وثنية قبل مجيء اإلسالم، أما عن التلبية فكانت عىل الشكل التايل: ))لبيك، اللهم، 

لبيك. لبيك ال رشيك لك، تلكه وما ملك((.)23(
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يقول الشهرستاين يف امللل والنحل: )إن العرب قبل اإلسالم كانوا يحجون البيت ويعتمرون ويحرمون ويطوفون بالبيت 

سبعاً، وميسحون بالحجر ويسعون بني الصفا واملروة سبعة أشواٍط وعليهام صنامن ميسحونهام، وكانوا يلبون: لبيك اللهم 

لبيك، لبيك ال رشيك لك، تلكه وما ملك، ويرمون الجامر ويحرمون األشهر الحرم، وإن الرجم كان معروفاً عند العرب 

قبل اإلسالم، وهو معروف عند العربيني، وقد أشي إىل ذلك يف التوراة، وهو معروف عند بني آرام وكلمة ˝رجم˝ من 

الكلامت السامية القدمية، كام كانوا يقيمون األضاحي بعد الرجم ويقصون شعورهم، وإن الحجر األسود كان مقدساً 

وإن قدسية البيت عند الجاهليني مل تكن بسبب األصنام، بل كانت بسبب هذا الحجر الذي قدس لذاته وجلب القدسية 

للبيت، وإنه رمبا كان نيزك أو جزءاً من معبود مقدس قديم، وإن البيت كان إطاراً للحجر األسود أهم معبودات قريش، 

لكنه مل يكن معبودها الوحيد(.)24(

ونالحظ هنا كيف أن محمداً أخذ تعاليم دينه والذي اختلف عن باقي األديان بأركان معينة أحدها كان الحج والذي 

كان مبنياً عىل تقاليد ما يدعى ˝جاهلية العرب˝ إذ قام بإلغاء الشعائر الوثنية وأدخل شعارات توحيدية بدالً عنها، وما 

زالت حتى األن الكعبة وشعائر الحج الرئة اإلقتصادية للمملكة السعودية، فعائداتها من الحج تفوق عائدات النفط يف 

بعض السنوات، فلم يكن مبقدور محمد الغاءها، تاما كام التستطيع اململكة اليوم اإلستغناء عنها لعائداتها اإلقتصادية، 

لقد جمع محمد أحكام ومبادئ ديانته من ديانات أخرى كالزرادشتية وديانة العرب الوثنية قبل اإلسالم وأكد يف بعض 

األحيان عىل اإلقتباسات الوثنية يف الديانتني اإلبراهيميتني اليهودية واملسيحية.

يف الختام أطرح تذكياً ليس بالربيء، بأن هرني فورد مل يخرتع السيارة، لكنه اعاد صياغة عملية التجميع فاستخدم الناس 

طريقته بشكل واسع وإنترشت صناعة السيارات أكرث من السنوات التي سبقتها.

املراجع:

)1( أثر الكتابات البابلية يف املدونات التوراتية – األب سهيل قاشا ص208.

 From Distant Days – Tales and Poetry of Ancient )2(

51 – 9 Mesopotamia, By Benjamin Foster, Pages

)3( مقدمة يف تاريخ الحضارات القدمية – طه باقر ص 453 – 457

The Babylonian Genesis By Alexander Heidel )4(

)5( ملحمة جلجامش – طه باقر

)6( من الواح سومر - كرمير - ترجمة: طه باقر ص258

)7( مقدمة يف تاريخ الحضارات القدمية - طه باقر ص 467 – 470

)8( أثر الكتابات البابلية يف املدونات التوراتية – األب سهيل قاشا ص279

)9( ملحمة جلجامش - طه باقر ص10

)10( تفسي البغوي – البغوي – ج4 - سورة التوبة – اآلية 8

)11( تاريخ اليعقويب – اليعقويب - أديان العرب ص99 ص100

)Britannica : Etana Epic )12 – املوسوعة الربيطانية بريتانكيا – ملحمة 

إيتانا

)13( مقدمة يف تاريخ الحضارات القدمية – طه باقر ص 473 – 475

Book of Daniel by John Mee Fuller )14(

)15( زرادشت والزرادشتية – الشفيع املاحي أحمد ص57 – 59

)16( ايب الفتح الشهرستاين – امللل والنحل ص268-264

)17( زرادشت والزرادشتية – الشفيع املاحي أحمد ص17 – 18

)18( زرادشت والزرادشتية – الشفيع املاحي أحمد ص33 -  ص36

)19( زرادشت والزرادشتية – الشفيع املاحي أحمد ص55 – 71

)20( زرادشت والزرادشتية – الشفيع املاحي أحمد ص44 -  ص45

)21( تفسي القرطبي ج7 ص74، وإنظر أيضاً كتاب يوم الفزع االكرب للقرطبي 

ص52

)22( زرادشت والزرادشتية – الشفيع املاحي أحمد ص47 – 48

)23( تاريخ اليعقويب ص100

)24( ايب الفتح الشهرستاين – امللل والنحل ص696 – 700 .
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قرآنك ليس ُمعجزة 

Nesta Fz

رغم أّن السواد األعظم من املسلمني هم من غي الناطقني بالعربية بل و رمّبا من الذين الّ يُتقنونها، ورغم أّن غالبية 

من مل يحظوا بتعليٍم جيد أو معارص، رغم  أفراد املجتمعات اإلسالمية ـ وُجلّهم من دول العامل الثالث ـ من األُميِّني أو مِّ

ام  ذلك ستجد أّن جميع هؤالء املسلمني مجمعني عىل أنَّ القرآن ) العريب ( هو نص ُمعِجز لغوياً وداللياً وعلمياً وعّددياً، مِّ

يُلقي بظالٍل كثيفة من الريبة حول حقيقة هذا اإلعجاز : أهو قرآٌن ُمعِجز بالفعل أم أنَّ إعجازه نابٌع من رغبة املسلمني 

بأن يكون القرآن ُمعجزِاً ؟، مبعنى آخر : هل القرآن ُمعِجز ألنّه نص ُمعِجز، أم ألّن املسلمني يعتقدون أنّه من عند الله 

وبالتايل فهو ُمعِجز ؟

ويف هذه املقالة سنحاول أن نُجيب عىل هذا التساؤل من خالل عرض أوجه اإلعجاز تلك، التي حتى املسلمني أنفسهم 

إختلفوا يف ماهيتها ورغم ذلك هم مقتنعني بأنَّ القرآن ُمعِجز دون أن يسألوا أنفسهم : كيف يكون القرآن ُمعِجزاً يُقيم 

الُحّجة عىل الكافرين به وحتى املؤمنيني به أنفسهم عاجزين عن إدراك ماهية هذا اإلعجاز أو اإلتفاق عىل مضمونه ؟، 

عموماً الّ بأس، سنعرض كام قلنا كافة أوجه اإلعجاز ونُسائلها علّنا نُدرك إن كان القرآن ُمعِجزاً أم الّ ؟ وذلك عرب مناقشة 

أشهر ستة أمناط لإلعجاز القرآين سنفرد لكلِّ منط  فصالً وهي عىل التوايل : اإلعجاز العلمي، اإلعجاز عند املعتزلة، اإلعجاز 

اللغوي، اإلعجاز الداليل، اإلعجاز لدى بعض القرآنيني، اإلعجاز العّددي .
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أوالً اإلعجاز العلمي :

اإلعجاز العلمي للقرآن يعتمد القائلون به يف تفسيهم بشكٍل أسايس عىل أفكار مسبقة فالحقائق العلمية مثل كروية 

األرض يزعمون بوجودها بالقرآن رغم أّن اآليات التي يستدلّون بها عىل ذلك موجودة منذ مئات السنني، ورغم ذلك مل 

يّدِع املسلمون حينها والّ املفرسون أّن آية ) واألرض بعد ذلك دحاها ( مثالً تعني بيضاوية األرض، بل عىل العكس تاماً، 

كتب التفاسي التي يُقّدسها غالبية املسلمني ومن ضمنها تفسي إبن كثي تعج بخرافاٍت كثية مثل القول بأّن االرض عىل 

ظهر حوت. 

عموماً نالحظ هنا بأّن القائلني باإلعجاز العلمي يعمدون ـ كام سبق وأن أوضحُت مبقالة يل سابقاً ـ إىل قراءة القرآن 

عىل ضوء املنجزآت العلمية ) الوضعية ( ويحاولون يّل عنق نصوصه لتّتالئم مع تلك النظريات العلمية، وذلك عىل غرار 

ما يفعله زغلول النجار و مصطفى محمود وعيل الكيايل، رغم أّن العلوم الوضعية هي علوم نسبية قابلة للنسأ والنسخ 

البرشي، بينام القرآن ـ كام يطرح نفسه ويؤمن به املسلمون ـ هو ِعلٌم خالد الّ يدخله التناسخ . 

فضالً عن أّن تأويل نص معني بأيِّ كتاب الّ بد أن يلتزم بأن يتوافق مع الرتكيب اللغوي طبقاً للمعاجم أو القواعد اللغوية 

السائدة يف املرحلة التاريخية التي أُنِتج بها هذا النص، أي ـ بالنسبة للنص القرآين ـ القرن السابع امليالدي واللغة العربية 

وقواعدها التي أُنزل بها القرآن، والتي أكد القرآن نفسه يف أكرث من موضع أنّه ملتزم بها منهجياً ومعرفياً .

إّن تحميل دالالت لفظية لها معنًى محّدد يف إطار بيئة ثقافية محّددة، وإسقاط هذه الدالالت عىل املعرفة الوضعية 

العلمية الفلسفية أوروبية املنشأ ـ كام يفعل دعاة اإلعجاز العلمي بالقرآن ـ فيه تحايل و خداع ومراوغة، فهم بذلك 

يطوقون النصوص القرآنية ـ املُنتََجة ِضمن أُفق ثقايف وإطار إجتامعي محّدد ـ مبحورية الفلسفة الغربية أو العقالنية 

األوروبية كام قلنا، وهذا ما يدلِّل عىل الهرولة املستمرة للخطاب الالهويت عموماً للّحاق باملعرفة البرشية العلامنية، فإذا 

أفضت البرشية وأجمعت عىل سطحية األرض، سارع الخطاب الالهويت إىل الزعم بأّن القرآن أخرب عن هذا، أو عىل األقل 

الّ يتجارس أحٌد عىل الزعم بأّن اإلعتقاد بسطحية األرض يتعارض والقرآن، فإذا جاءت املعرفة اإلنسانية وقطعت بكروية 

األرض زعم هؤالء أّن القرآن قال بذلك أيضاً .

عفواً سيدي النبي .. 
قرآنك ليس ُمعجزة 
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بعض املفكرين اإلسالميني كام أوضحنا، والعالِم عندما يكون يف معمله فهو الّ يصطحب القرآن معه ، والعلم أساساً ليس 

أداة نفعية إلكساب األديان أو األيدولوجيات الرشعية ولو عرب تزييف تلك األديان واأليدولوجيات أو عرب تزييف مواضيع 

العلم. عموماً الّ بأس بالرجوع هنا إىل مقالة كتبتها عن اإلعجاز العلمي املتوهم بالقرآن وقد إستندت عليها كثياً هنا 

 ) للقرآن  ملفهوم عرصي  التأسيس  إستحالة  العلمي،  التأصيل  ويوتوبيا  اإلغرتاب  واقع  العرصيون،  القرآنيون   ( بعنوان 

لتعرفوا رأيي يف هذا النوع من اإلعجاز بشكٍل مسهب .

ثانياً اإلعجاز عند املعتزلة :

يُسلِّم املعتزلة ـ تحت وطأة بداهة عقلية متمثلة بعدم إعجاز القرآن ـ بأّن القرآن ليس مبُعِجز، و أّن العرب أتوا مبا 

هو أبلغ و أكرث تعقيًدا من القرآن، و يفرسون التحدي الوارد بعّدٍد من آيات القرآن بأّن املعجز فيه هو رصفهم عن 

ي هذا )الرصفة(، و قد تبنى هذا الرأي املعتزلة و عىل رأسهم النظام و تلميذه النجيب  تأليف مثله برغم سهولته، و ُسمِّ

الجاحظ .

واملعتزلة يف موقفهم هذا يستحقون اإلحرتام بالفعل، ألنّهم كانوا أمينني تجاه منهجيتهم العقلية ورفضوا إعجاز القرآن، 

ولكن مثّة بعض التساؤالت التي تنقدح يف قولهم هذا مثل : ما الذي يُثبت أّن مرشيك قريٍش عجزوا عن أن يأتوا مبثل 

القرآن ـ لو سلّمنا بإمكانية أن يأيت أحٌد بنٍص مامثٌل لنٍص آخر ـ وقد وصلنا تأريخ تلك الفرتة مكتوباً بأيدي املسلمني 

الذين إنترصوا وجميعنا يعلم أّن ) التأريخ يكتبه املنترصون ( آنذاك ؟، هذا من ناحية، من ناحيٍة أُخرى، كيف لله أن 

يختص ُمرشيك ) مكة ( مبعجزة ليُّسِهل لهم عملية اإلميان بالقرآن و الّ مينحها ـ أي تلك املعجزة ـ لغيهم من الناس ؟ أالّ 

يُّعُد هذا تفريقاً ظاملاً بني الناس عند محاسبتهم بعدم إميانهم بالقرآن ؟

والّ يُحتج هنا بالقول : إّن عدم قدرة ُمرشيك ) مكة ( عىل اإلتيان بنٍص مامثل للقرآن رغم بساطته هو معجزة حتى ملن 

بعدهم عند تأملهم فيها. فكام قلت سابقاً : الّ يُوجد ما يُثبت أّن مرشيك ) مكة ( مل يستطيعوا ذلك بالفعل. عدا بعض 

الروايات ))) اإلسالمية ((( التي الّ يُحتج بها عىل من هو غي مؤمٍن باإلسالم من األساس، تلك الروايات التي نجد حتى 

دين يُشكِّكون مبدى صحتها، ناهيك عن امللحدين الذين ملّا يدخل اإلميان يف  بعض املسلمني كالقرآنيني ومعظم املجدِّ

قلوبهم .
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عموماً الطلب من إنسان أن يأيت مبثل نٍص ما ـ وبغض النظر عن مدى بساطته ـ دون أن ينقله أو يرسقه طلٌب عبثي، 

والّ ينطوي يف حقيقته عىل أّي شكٍل من أشكال التحدي الصعب أو اإلعجاز يف حال مل يأِت ذلك اإلنسان بنٍص ُمامثل 

للنص الذي طلبناه منه، فحتى مقالتي التي تقرؤونها اآلن الّ مُيكن أن يأيت مبثلها أحد إالّ ويكون قد نقلها نقالً، فبإمكاين 

أن أُقيم تحدياً جديداً بأن يأيت أحد بقصيدة مثل الهمزية لإلمام البصيي أو قصيدة يوجني أونجني للشاعر بوشكني، أو 

الطالسم لجربان، وهذا بالطبع مستحيل، فاإلتيان مبثل عمل إبداعي متفرد ـ حتى لو سلّمنا بأّن القرآن نٌص إبداعي رغم 

أنف املعتزلة ـ يعني ) تكرار الشفرة الوراثية و الظروف املحيطة باملبدع ( 

لذلك سنجد أّن إعجاز القرآن العلمي هو من السخافة مبكان ، بحيث يتمثل ـ أي هذا اإلعجاز ـ فقط يف مطابقة القرآن 

للعلوم و املكتشفات العلمية، وحتى هذه املطابقة هي مطابقة متكلفة والّ تنهض عىل أسس موضوعية كام أوضحنا 

ام يُحمد  ذلك، وإمّنا تنهض عىل إسقاطات رغبوية، أي محض رغباٍت تُحرك أخيلة املسلمني حلامً وتنياً وسلوى، ولكن و مِّ

لعّدٍد من مدارس الفكر اإلسالمي التجديدي رفضها لهذا النمط من اإلعجاز القرآين، فمثالً مفكرين بارزين يرفضون ذلك 

مثل : محمد ابو القاسم حاج حمد، و الدكتور محمد مجذوب محمد صالح، والدكتور طه حسني وعّدد من القرآنيني، 

حيث يعترب هؤالء أّن ما يُسمى باإلعجاز العلمي ما هو إالّ تحجيامً للقرآن، وإهانًة له، وتقوالً عليه .

لذلك فاإلعجاز العلمي للقرآن يظل منطاً من اإلعجاز الوهمي املضحك الذي أصبح يسخر منه حتى املستحيل بعينه كام 

قال أحدهم

عفواً سيدي النبي .. 
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ثالثاً اإلعجاز اللغوي : 

لو إعتمدنا القواعد النحوية السائدة اليوم للغة العربية التي أُنزل بها القرآن فلن نجد فيه أّي شكٍل من أشكال اإلعجاز، 

فنحوياً يعجُّ القرآن بأخطاء التذكي والتأنيث، ناهيك عن أخطاء الكتابة اإلمالئية التي قد الّ يتسع املقام لذكرها هنا 

بهذه الُعجالة، والّ بأس بالرجوع هنا إىل مقالة كتبها األستاذ هشام ادم بعنوان )الرسم القرآين وإشكاليات اإلمالء (، والتي 

أورد بها عّدداً من األمثلة لألخطاء النحوية واإلمالئية بالقرآن مثل : قول القرآن : )تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر 

(، وقوله يف موضعٍ آخر : ) فرتى القوم فيها رصعى كأنهم أعجاز نخل خاوية (، فلامذا ذكَّر القرآن وصف أعجاز النخل 

يف اآليِة األوىل وأنّثها باآليِة الثانية ؟ 

وأيضا قول القرآن : ) السامء منفطر به كان وعده مفعواًل (، وقوله يف آيٍة أُخرى : )إذا السامء انفطرت (، والسؤال هنا 

: هل السامء ُمذكر أم ُمؤنث؟ . ويقول القرآن كذلك : )وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مام يف بطونها (، ويقول يف 

موضعٍ آخر : ) وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مام يف بطونه (، فهل الصحيح بطونها أم بطونه ؟ . ويقول القرآن أيضاً 

: )وتت كلمت ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلامته وهو السميع العليم (، ويقول يف موضعٍ آخر : )إذ قالت املالئكة يا 

مريم إن الله يبرشك بكلمة منه اسمه املسيح عيىس ابن مريم وجيها يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني ( ، فأيّهام أّصح : ) 

كلمت ( بالتاء املفتوحة كام يف اآلية األوىل، أم ) كلمة ( بالتاء املربوطة كام جاء باآلية الثانية ؟ .

بإمكاننا أن نرفض اإلحتكام إىل القواعد النحوية السائدة للخروج من هذا املأزق بإعتبارها ـ أي القواعد النحوية ـ أتّت 

ن القرآن، و لكن هنا ينقدح التساؤل : إىل ماذا إذاً نحتكم ملعرفة إعجاز القرآن لغوياً ؟، إىل القرآن نفسه ؟،  بعد أن ُدوِّ

مبعنى أن يكون القرآن هو الخصم والحكم يف قضية إعجازه، هل يعقل هذا ؟ .

الّ بأس ، فلنسلم جدالّ بإعجاز القرآن اللغوي، ولنا هنا أن نتسائل : هل إعجاز القرآن لغوياً هو إعجاز يقيم الُحّجة عىل 

) العاملني ( الذين يزعم القرآن أنّه نص موجهاً لهم ؟، عىل سبيل املثال : أنا الّ أُجيد التحدث بالفرنسية، وألقى أحدهم 

عيّل شعراً مكتوباً بها، ورشح يل بعد ذلك معناه، ثم أىت آخر ورشح يل معنًى ُمغايراً لهذا الشعر عن املعنى الذي رشحه يل 

األول، فهل بإمكاين حينها أن أجزم ما إذا كان هذا الشعر الفرنيس شعراً جميالً مرتب املعاين عميق الدالالت أم الّ ؟، نفس 

الشئ بالنسبة للقرآن املكتوب ) باللسان ( العريب، كيف للكافر أن يَعَجز عن أن يأيت مبثله وهو مل يستقر له عىل معنًى 

بعينه، ناهيك عن أن يكون هذا الكافر يتحدث بغي اللغة العربية ؟ . ولنتحدث عن هذه النقطة املتعلقة بدالالت 

النص القرآين بإسهاب فلندلف إىل النوع الرابع من اإلعجاز املزعوم للقرآن ونناقشه . وهو املتعلق باإلعجاز الداليل، ومن 

ثم نناقش باقي أوجه اإلعجاز مثل اإلعجاز لدى بعض القرآنيني، و اإلعجاز العّددي ولكن يف الجزء الثاين من املقالة . 
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الحلقة الخامسة

Sameer Samee

قام  السابقه  الحلقه  نهاية  في 
لكيفية  تقريب  بعمل  لينكس 
للبشر  نفسه  عن  االله  اعالن 
جسد  في  تجسده  حيث  من 
فما  عيسى،  خالل  من  بشري 

كان من دوكنز اال ان قال

55



Sameer Samee
البروفيسور دوكنز: أجل هي خرافه وأسطوره بالنسبة لي......

 في الحقيقة ال أعتقد أن لينكس أو أي أحد من المتابعين للمناظرة توقع هذا اإلختزال البسيط المعبر 
عن كل ما صاغه لينكس في طرحه، مما بدا واضحا أنه أربك لينكس، ولم يدري ماذا يقول ولما 

إسترجع أنفاسه و إستجمع أفكاره ثانية قال:

بين  خالف  هناك  أن  االله(  )وهم  كتابك  في  تقول  أنت   التالي،  للسبب  يزعجني  هذا  لينكس: 
المؤرخين القدامى حول وجود المسيح من عدمه ولكن أنا بحثت في المؤرخين القدماء، ووجدت 
ان كالمك خطأ، وهذا يزعجني، فالتاريخ ليس من العلوم الطبيعية وما ال أفهمه، لماذا تكتب شيئا 

كهذا؟

هنا لينكس يحاول أن يظهر للمتابعين أن هناك عدم تحري للحقيقة بشكل كامل فيما يقدمه دوكنز، 
فها هو يشكك بطريقة جمع المعلومات من المؤرخين، وهذه نقطة مهمة جدا، فلو إستطاع لينكس 
إقناعنا بأن دوكنز قد يكذب أو يتقول على ألسنة الباحثين، بالتالي سيكون لنا الحق، بالتشكيك بكل 

ما قاله دوكنز في كتبه.

يقاطعه  أنه موجود،  يقولون  المؤرخين  أغلب  المسيح مهمه،  أن مسألة وجود  أعتقد  دوكنز: ال 
القديم ، ال يقول بذلك˝ ولكن دوكنز يؤكد  للتاريخ  لينكس مؤكدا: ˝أنا لم أستطع أن أجد مؤرخ 
ثانية أنه يوجد واحد أو اثنين ممن يقولون أنه غير موجود إال أنه ال يهمني ذلك حقا خصوصا 
أنه موضوع تافه وأعني بذلك أنه بأمكانك أن تقنعني )بطريقة ما( بوجود قوة خالقة في الكون أو 
بوجود عبقري رياضيات وفيزياء وهو من خلق كل شيء بما فيه توسع الكون ووضع نظرية الكم 

والنسبية وغيرها ، لربما تستطيع أن تقنعني بذلك ....؟ 

ولكن هذا يختلف جذريا وجوهريا  وال يتوافق مع اإلله الذي يهتم بالخطايا واإلله الذي يهتم بما 
تفعله بأعضائك التناسلية أو اإلله الذي ال يحمل أدنى إهتمام ألفكارك الداخلية وذنوبك وما شابه 

بالتأكيد ال يمكنك تصور أن اإلله الذي بلغ من العظمة أن يخلق الكون سيهمه -بأي حال- ما تفكر 
به وخطاياك وما شابه ، فيسأله لينكس تعقيبا على هذا:

 إذا أنت تعتقد أن األخالق غير مهمة...؟ 
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فيجيب دوكنز: بالطبع هي مهمة ، أنا إنسان وأعيش في مجتمع بشري وفي المجتمعات البشرية 
تعتبر األخالق مهمة بالتأكيد، ولكننا على كوكب واحد من مليارات الكواكب على مقياس هائل 
واإلله الكوني الذي يهمه الشأن البشري على هذا المستوى الضئيل ال يتوافق مع منظور علمي 

للكون بل مع وجهة نظر من العصور الوسطى .

التفسير الذي قدمه دوكنز، ورغم أنه مقبول علميا، إال أنه يعد ضعيفا لإلحتجاج به كحجة أمام 
الخلقيين، وأعتقد أن لينكس كان يمكنه اإلجابة، بأن هذا )اإلهتمام بنا على المستوى البشري( ليست 
سوى أحد صفات اإلله التي تدعوا إلى ˝الكمال في اإلله˝، وهذا ما يجب على لينكس اإلشارة إليه.

 
لينكس: هل تعتقد أن الحجم مقياس لألهمية؟ على المقياس اللوغارتمي، أنت بالمنتصف بين الذرة 

والكون، فإن كان اهلل يفكر باللوغرتمات، فإن حجتك تفشل.

نحن نرى األن كيف أصبح النقاش عاطفيا، فلو كان هذا النقاش دائرا بين الديني ولينكس، كان 
لينكس سيكسب هذه النقطة في صفه، ولكن وبما أن الحديث كان علميا فماذا قال دوكنز

دوكنز: هذا أصبح جداال عاطفيا، 
فيرد لينكس بأنه ال يعتقد ذلك بيد أن دوكنز ال يترك له المجال ويستطرد : إن كنت سأحترم إلًها 
فسيكون مثل اإلله الذي يعبده )كارل ساغان( وليس إله العصور الوسطى الذي تشغله الخطايا، 

وهذا الهوس بالورع، سأعود إلى كلمة )تافه، مثير للشفقه( وأتمسك بها.

لينكس: إنه تصور غريب لإلله، سمعت اليوم في قناة )بي بي سي( إنك تقوم بحملة إعالنية على 
حفالت لندن وتقول فيها ˝ على األرجح أنه ال يوجد إله، فال تقلق وإستمتع بحياتك˝ ولقد أثار هذا 

إهتمامي فلماذا تقول ˝ال تقلق˝؟ هل تربط فكرة اهلل بالقلق؟ 

- يستمر لينكس بالمحاولة في التشكيك بآراء النظير، فهو أوال حاول أن يظهر دوكنز بمظهر 
وذلك  المتشكك  بمظهر  يظهره  أن  يريد  األن  هو  وها  المؤرخين،  لسان  على  الكاذب  المتقول 

بالتركيز على كلمات تنسب إلى دوكنز، 
 

وهي بالفعل نقاط بالغة األهمية في علم المناظرة، فإن إستطاع المحاور إثبات أي نقطة من هذه 
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النقاط فإنه بالتأكيد سيحسم المناظرة إلى صفه، يجب على دوكنز أن يقوم بتوضيح هذا اللبس، 
ورد اإلتهام بطريقة لبقه، وأن يقدم ما ال يقبل الشك، وأن يكون واثقا فيما َسيُرد به، كي ال يدع 

مجاال ألحد أن يقول إنه يبرر تناقضه.

دوكنز: في الحقيقة لقد طالبت بشعار أخر، ولكن هذا الشعار، إختارته إمرأة تعمل في صحيفة 
)الغارديان( حيث أنها أرادت جمع تبرعات لهذه الحملة وقد عرضت ان أدفع ضعف التبرعات 

أنه ال  المؤكد  )أنه من  الى  إله(  أنه ال يوجد  المرجح  الشعار من )من  أغير  أن  إقتراحي  وكان 
يوجد إله( ولم أكن أرغب بقول...) ال تقلق فعش حياتك( بل )عش حياتك إلى أقصاها( ولكن كان 
اإلقتراح متأخًرا، خصوصا أن التبرعات جمعت كلها في اليوم األول وتجاوزت 23 ألف جنيه 
إسترليني، بينما كانت المرأة تتمنى خمسة أالف فقط، سوف يكون لي دور في إختيار الشعار 

القادم ولن يكون مماثال للشعار الحالي.

اإلتهام  إسقاط  إستطاع  فقد  التوضيح  وبهذا  الجملة  هذه  إختيار  كيفية  بتوضيح  دوكنز  قام  فعال 
الموجه له .

لينكس: لكن من وجهة نظري، فإن العالقة مع اهلل، هي الشيء الذي يوقف القلق، ويشعرني بمتعة 
الحياة، ولكن دعنا نعود الى موضوع )التفاهه( ألنه لو كان اهلل موجود وكشف عن نفسه فهذا لن 

يمنع أن نستمتع بحياة غنيه بما فيها العلم،
لينكس لم يوضح الرابط بين وجود اهلل وإستمتاعنا كبشر بهذه الحياة، 

لذا فقد رد دوكنز عليه بأن قال :ال أجد هذا مقنعا أبدا، إنما أعتقد بوجود شيء نبيل في الصمود 
والعزم في كون يزداد فهمنا له، وأن نتخلى فيه عن الهواجس الطفولية و˝الصديق الوهمي˝ الذي 

يريحنا، 

فعندما نكون أطفال فإننا نحتاج إلى شيء أبوي )حامي( نلتجئ إليه، ولكن حين نكبر، أعتقد أنه 
يجب علينا تجاوز هذا األمر، وأن نقف منتصبي القامة في الكون ونحن نعلم أننا سنموت ونواجه 

هذه األمور، أعتقد أن هذا أكثر نبال في عيش الحياة من أن تعلق حياتك على أوهام طفولية.
في هذا الرد نجد ذكاء منقطع النظير، فـ دوكنز يوجه كالمه إلى المتابع، بان يبين له منطقية العيش 
في الحياة معتمدا فيها على ذاتك، وهذا منطق قوي، يحب اإلنسان أن يستمع له، بأنه من الممكن 
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لإلنسان تحقيق كل شيء دون مساعدة من أحد، هذا إن أراد أن يكون أصوليا في حياته، وهي 

نقطة جيدة لكسب تعاطف المتابعين للمناظرة.

لينكس: لكن كالمك يعتمد على أنه ال يوجد إله وأنها أوهام طفوليه، ويمكنني أن أعكس هذا، فهذا 
تفسير )فرويدي( إعتيادي ويمكن إعتبار الالربوبية نفس الشيء ˝هروب من حقيقة وجود إله˝ 

فنعود حتما للسؤال : نريد أدله، 

دوكنز: وما أقوله لك هو أننا نمتلك األدله فهي موجودة في العلم وفي وحي اإلله، واعتقد ان هذا 
المبنى مكرس لتمجيد اإلله، فيقاطعه دوكنز بدعابه ˝ال لم يكن مكرسا لذلك˝ يستطرد، يبدو لي 
أنه من خالل جمعك كل شيء ووضعه في سلة العلم، فأنت ال تأخذ التاريخ بمحمل الجدية وإال 

لتفاعلت معه وهذا ألنك تعتبر اليسوع وما فعله أمًرا تافًها 
كما اني أجد تناقضا بين الوقوف منتصبا في كون بارد وصامت بال أمل، وأن تؤمن بأن الحس 
األخالقي مجرد وهم وأن العدالة لن تتحقق ألن الموت ينهي كل شيء، التناقض بين هذا وبين 
السؤال  كبير،  تناقض  وهو  ستتحقق  العدالة  أن  هي  والعلم،  اهلل  مع  الشخصية  بالصداقة  التمتع 

األساسي، هل هي صحيحة أم باطلة؟

-ها هو لينكس يعود للجانب العاطفي، متخذا من العدالة المطلقة حجة له توجب وجود اإلله، ولكن 
ليت كل ما نتمناه حقيقة.

دوكنز: طبعا هذا هو السؤال، إن كون الفكرة  تجلب لك الراحة واألمل والسعادة، ال عالقة له 
بكونها حقيقة، إذا نريد ان نفحص حقيقتها، حين تنظر للتاريخ - ربما كنت قد أشرت إلى أن بعض 
المؤرخين شككو بوجود المسيح ولكني أتراجع األن ˝ المسيح كان موجودا بالفعل˝ولكن إن كنت 
ستقول أن اليسوع ولد من عذراء، وأنه مشى على الماء، وأنه حول الماء إلى نبيذ، فهذا غير 
علمي بشكل صارخ، ال يوجد دليل على ذلك، ولو وجد الدليل ، ال...ال.....ال يمكن أن يوجد دليل 

على هذا أبدا، وال يمكن للعلم  أن يأخذ هذة الفكرة بجدية.
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ال أدري لماذا أشار دوكنز إلى جملة )ولو وجد الدليل( هذه الجملة كانت ستربكه وستجعله يبحث 
عن مبررات إلعترافه كعالم، بأنه قد يوجد دليل على هذه األفعال، مما سيضعه في موقف محرج 
للغاية، لربما ألنه طرح فكرة أن البعض قد يسأل˝ماذا لو وجد الدليل˝ وهذا ما فهمته من أستطراده 

بعد أن قال هذه الجملة، بأنه أعاد نفي وجود هذا الدليل مرات عدة ˝ال ال ليمكن أن يوجد دليل˝
األن يجب على لينكس التصرف، ويجب عليه أن يحاول إثبات أن هذه األمور قد حدثت، ولكن 

كيف؟

المسيح(   دوكنز من معجزات  ذكره  ما  زيادة على  )أي  تعقيدا  األمور  أزيد  أن  يمكنني  لينكس: 
اللوغوس˝ الذي أوجد الكون، وأنه كان تجسيدا للخالق، من هنا نجد أن فكرة  ˝فالمسيح˝ إدعى أنه̋ 
تحويل الماء إلى نبيذ يعتبر أمرا هامشيا، لذا فجوهر الحديث هنا، هو أنه إدعى أنه˝ اهلل ˝، وقدم 
الدليل على ذلك، فحين تقول أنه غير علمي، فإني أجيبك على الفور، بل هو على العكس تماما، 
العلم ال يستطيع أن ينفي المعجزات، ولكن يمكن أن يقول أنها بعيدة اإلحتمال جدا ، ولم يدعي أحد 
أن المعجزات حدثت بعمليات طبيعية، بل حدثت ألن اهلل إستخدم طاقته، حتى الكون كما نراه لم 
ينشأ وفق عمليات طبيعية، بل اهلل خلق العمليات الطبيعية التي ندرسها فيه فحين تقول بأنها ضد 

العلوم فأنا أعتقد أنك مخطئ.

دوكنز: ما أعنيه هو أننا عندما نشتغل بالعلوم ونتوقع أنه يمكن تسلل خدع سحرية )معجزة( فهذا 
يدمر منهج العلوم تماما، وأنت تدعي هذا.

لينكس: ال... لست أدعي هذا أبدا، فحتى ندرك ما يقصده اإلنجيل بالمعجزات، علينا أن نعيش في 
كون فيه إنتظام وذلك كي نميز المعجزات، فلو كان الموتى يخرجون من قبورهم في كل مكان، 

فلن تظن أن هذا أمًرا مميًزا، 

في الحقيقة أنت تحتاج إلى أمرين، أوال لديك النمطيات التي نسميها ˝قوانين الطبيعة˝ وهي ليست 
أسباب بل هي أوصاف يمكننا إستخدامها، واألمر الثاني انك تحتاج أن تكون قادرا على تمييزها، 
على سبيل المثال حين إكتشف يوسف النجار أن زوجته مريم حامل، لم يصدق قصتها وكاد أن 
ليقتنع أن أمرا  الكثير  يأتي األطفال( وتطلب األمر منه  الطبيعة )كيف  يطلقها ألنه يعرف نمط 

مميزا قد حدث، 
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والعلم ال يستطيع إيقاف هذا والسؤال طبعا، هل حدث هذا فعال؟ والتركيز في اإلنجيل ليس على 
والدة العذراء بل على بعث المسيح، والمؤرخين القدماء الذي يعتبر مجالهم مبجالًًًً  - وال أقصد 
المسيحيين منهم - فهؤالء حتى المشككين منهم يقولون أن الدليل على بعث المسيح من الموت قوي 
جدا، مثل التوسع السريع للكنيسة من أفراد قالئل في بداية القرن األول، والضريح الفارغ، وغيره 
يقول ˝نعم،  أن  أكسفورد،  القديم في  التاريخ  باحثي  أهم  ادى ب)جزا فيرمش( وهو من  قد  هذا 
إذا علينا أن نسأل  الهلوسة ليست قوية  القائمة على فكرة  التفسيرات  الضريح كان فارغا˝ وأن 

أنفسنا: هل نحن مهيئيين لتصديق الشهادة التاريخيه أم ال ؟ 

في بداية هذا التعقيب الطويل نالحظ كيف أن لينكس ما زال معتمدا على فكرة إله الثغرات، فهو 
يقول أن األمور يجب أن تجري في مسارها الصحيح وفق قوانين الطبيعة، فإن الحظنا أن شيئا ما 
تصرف وفق منهج خارج عن هذه القوانين، فإنه يمكن ان يكون معجزة أي أنه حدث نتيجة طاقة 
إلهية تغاير قوانين الطبيعة، وأنا حقا أستغرب كيف أن تفسيرا مثل هذا يخرج من عالم رياضات 

له مكانته في مجتمع العلماء.
أشار لينكس إلى والدة العذراء وفق ما كتبه المؤرخون القدماء، وبإعتراف هؤالء المؤرخين، أن 
يوسف النجار لم يصدقها في البداية، ولكنه لم يشر إلى كيفية قيام يوسف النجار بتصديق مريم، 
وال ندري على أي أساس إعتمد، اعتقد أنه ترك هذه النقطة دون توضيح، فإنه لن يقوم بإقناع أحد، 

إذ أن اإلنجيل نفسه محط المسائلة هنا، وهو يعلم أنه ال يجوز اإلستشهاد به.
ومن الواضح أن لينكس إعتمد على بعض الشهادات من بعض المؤرخين، وهو فعال قام بخص 
أحدهم باإلسم في إستشهاده على ما حدث، أال أنه لم يتطرق إلى أن البعض منهم أيضا أنكر القصة 
برمتها، هنا يجب أن نشير أنه يجب على دوكنز عدم الخوض في كل ما قاله لينكس، ألن هذا 

سيخرج بالحوار عما هو معد له والبد أن شخصا مثل دوكنز يعرف ذلك تماما، 

وسنرى ما عقب به دوكنز في الحلقة القادمة

61



الغراب الحكيم

كيكة السامء :

Oswalt

كوميديان وممثل وكاتب 

عرف  فيجينيا  من  أمرييك 

عىل املرسح ويف عدة أدوار منها 

 The King of Queens يف  دوره 

ودوره الصويت يف دور رميي الفأر يف فلم 

Ratatouille ديزين الشهي
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كيكة السامء :

أنا ملحد، وأنا أحب الدين، أحبه فعال، ال أحبه بالطريقة املزعجة املتحذلقة، بل فعال و بكل إخالص أحب وجوده. ألنه 

لوال وجوده ملا كنا هنا، نقول النكات الحداثية الساخرة و نضحك، ألنه لن يكون هناك حضارة، لوال الدين لكنا هلكنا 

. )we would be fucked right now( رش هلكة

ألنه يف فجر اإلنسانية كانت الحضارة تعني )األقوى( و)األكرب(، وهذا أبعد ما كنا سنصل إليه، طاملا أنت األكرب و األقوى 

فإنك تأكل تنكح، تقتل، تفعل أي يشء تريده، انتهى !

الغراب احلكيم

الحضارةعبارة عن مخبول عمالق يحمل هراوة  كانت 

يقول بغباء: ˝ سأتناول إغتصاب يف العشاء !! وهذا كل 

يشء، هذا أبعد ما كنا سنصل إليه!!

إّمعة،  أجدادي، شخص ضعيف  أحد  جاء  ذلك  بعد  و 

العمالق،  ذلك  أهزم  أن  مستحيل  اسمعوا  قال:  لكنه 

إذا  أنه  أقنعته  لو  ماذا  بخداعه؟  قمت  لو  ماذا  ولكن 

مل يقتل و يغتصب اآلخرين بينام هو هنا عىل األرض، 

فإنه عندما ميوت سيذهب إىل مدينة سحرية يف الغيوم، 

يستطيع أن يتناول فيها كل الكيك الذي يريده!

بها و ذهب  استمر  لكنه  تكن هذه خطة محكمة،  مل 

للعمالق املخبول و أخربه بذلك وعندما سمعه املخبول 

ثّم  ومن  الكييييييييك˝،  أحب  أنااااااا  ˝نعم  قال: 

بووووووووووم، هذه هي !! هذه بداية الحضارة، اآلن 

نستطيع أن نعمل عىل اخرتاع النار و الكتابة و الزراعة.

هذا هو الدين، كل خدع الكيك الساموي املبهرجة، وقد 

الهراء  هذا  وكان  لفرتة،  رائعة  األمور  وكانت  نجحت، 

الكوكب، ولكل حضارة  يحدث يف كل مكان عىل هذا 

حلوياتها الخاصة، عندك البسكويت الساموي، الفطية 

الساموية، و البقالوة الساموية.
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وحني كربت كل من هذه الحضارات، قاموا ببناء السفن و ذهبوا لزيارة بعضهم البعض، ونزل أحدهم من السفينة وهو 

يقول: ˝ هيه هل سمعتم عن بشارة البقالوة الساموية؟؟ وأول رد جاءه :˝ إنه كيييك أيها الحقي،،، أنت ميت!!˝

وبعد هذا أووووه ياللهول حصلت حروب الحلويات، كانت كابوسا !! والكل يقتل يف اآلخر، ووصل بهم سوء الحال 

بسكويت  و  فطائر  و  كيك  يوجد  حلوة،  أخبار  عندي  شباب،  هيييه  لهم:˝  يقول  و  كل حني  األغبياء  أحد  يظهر  ألن 

للجميييييييييع ، بإمكاننا أن نتشارك بكل يشء˝

فيرصخون به بجنون:˝علّقوا هذا السافل عىل الصليب باملسامي، إنه فقط كيييييييك!! يا إلهي، الطريقة الوحيدة لتكون 

البسكويت  أو  الساموية  بالفطية  السامااااء، ومن يؤمنون  أنها يجب أن تكون هناك، يف  كيييكة السامء لذيذة، هي 

الساموي لن يحصلوا عىل حلوياتهم، نحن فقط سنحصل عىل كيكتنا، هذه الطريقة الوحيدة لتكون الكيييكة الساموية 

لذيذة، أنا مل أمِض حيااايت كاملة، ال أغتصب و ال أقتل ويف النهاية ال أذهب إىل السامء و ال أحصل عىل الكيييييييك.˝ 

ويهتفون بصوت واحد:

!! Sky Cake

وهكذا أعزايئ يف املرة القادمة التي ترون فيها أحد هؤالء األغبياء يقف أمام عيادة إجهاض أو يحاول أن مينع وراية لهاري 

بوتر فقط هزّوا برؤوسكم وقولوا ألنفسكم:

˝أوووووه كيييكة الساماااء، ملا أنت لذييييييذة هكذا !!˝

كيكة السامء :
الغراب احلكيم

64



John Silver

الفكر الجنيس بني ما أراه 

وما يراه الرشقي

واملؤمن

65



الفكر الجنيس بني ما أراه
وما يراه الرشقي واملؤمن

JOHN SILVER

املصطلحات الواردة يف النص :

التابو: وهو األمر املحظور دينياً أو سياسياً، أو ما يُعرف باملحرمات بالنسبة ملجتمعٍ أو بيئٍة ما غالباً ما يكون دون أسباب، 

فالحظر يكون نهائياً وجازماً.

الرشقي أو الشخص الرشقي: هو من يعيش ضمن مجتمعٍ وبيئٍة سيطر عليها أو عليه التفكي السائد يف منطقة الرشق 

األوسط خصوصاً ضمن التعامالت التي ترتبط بالجنس اآلخر، وذلك نتيجًة للحقن الديني واالجتامعي والبيئي.

الجنس العاطفي: هي العملية الجنسية التي تحكمها العواطف وبقبوٍل من الطرفني دون أي عملية إجبار.

الهنو: وهو فرج األنثى اي عضوها التناسيل.

أود أن أذكر هنا تعريفي الخاص للفرق بني الداعرات والعاهرات:

العاهرة: من العهر ومعناه بالعربية الفجور، وهو فقدان روح األنوثة الخجولة واإلنطالق يف الحياة بطريقٍة مذمومة 

اجتامعياً تؤدي يف الغالب للكراهية ِمَمن حول هذه الشخصية، وتنسف كل معنًى جميٍل يف الحياة وهي  مرٌض اجتامعي.

الداعرة: من الدعارة وهي أيضاً من معاين الفجور يف اللغة العربية، ومع أن وقعها أقوى عىل السامع من كلمة العاهرة 

لوجود حرف الدال قايس اللفظ والذي هو أقىس بكثي من الهاء يف العاهرة، اال أين أعطيها معنًى مختلف فالداعرة هي 

من عملت بالدعارة والتي من املمكن ان تكون عاهرة ولكن ليس دامئا.ً

الفكر الجنيس يف حياة الرشقيني واملؤمنني والُجدران التي يواجهونها يف تعامالتهم مع الجنس اآلخر:

من هم العاهرات؟ وملاذا أصبحوا كذلك؟ ومفهوم السيطرة الذكورية عىل املجتمعات وتقبل اآلخر كلها ساقدمها هنا 

عىل شكل تحليل موضوعي باإلضافة لطرح مفهوم الجنس العاطفي واالغتصاب ضمن حالة من املفارقة ورفض ثقافة 

االنتقام وتحول املجتمع ملجتمع حريات مع طرح مفاهيم األخالق بشكل مجرد
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من خالل النقاشات مع املؤمنني، الحظت أن مفهوم الكرامة والرشف لديهم ينحرص يف العملية الجنسية وما ورائها، فمن 

ناحية يقول يل أحدهم: ˝هل تسمح المك او أختك أن تزين أو تغتصب؟˝ ويستهزء اآلخر عندما أفضل الحرية الفردية 

عىل التقييد الجنيس، وهنا أقدم لكم املفارقة يف الطرح والرتكيبة الفكرية لهذا املؤمن.

- عزيزي هل تسمح ألخيك أن ميارس الجنس؟ وماذا ستفعل إن عرفت ذلك؟ وما هي الحالة الفارقة بني أن ميارس أخوك 

وأن تارسه أختك؟ وملاذا قدمت هذا النوع من الطرح للملحد؟

بالنسبة للحالة األوىل الغالبية ستقول أن الرجل غي الفتاة، ويف الحالة الثانية سيقومون مبحاولة املساواة يف الفعل، مع 

أن األغلبية عندما يحصل معهم هذا املوضوع يكون رد فعلهم أخف من رد الفعل لألنثى، والحالة الثالثة وهي األهم 

تقدم ظاهرة التأثي للفكر الرشقي عىل اإلنسان فربط النظرة الذكورية والسيطرة التي تتحكم باألنثى هي أهم ما يسعى 

له املؤمن وهذا طبعاً له أسبابه.

الفكر الجنيس بني ما أراه
وما يراه الرشقي واملؤمن

JOHN SILVER

قبل الخوض يف أسباب هذا املوضوع أحب أن أطرح سؤاالً معاكساً: ماذا ستفعل أنت أيها املؤمن إن اكتشفت أن أمك 

كانت عىل عالقة جنسية سابقة؟

طبعا الجواب سيكون واحد من اثنني: األول أنه سيفض الطرح ويقول أن الخوف من الله هو راجعها، والثاين سيقول 

أنه مع تطبيق الحد عليها.

بالنسبة للنقطة األوىل: كون أن الرادع من عمل اي يشء هو الخوف فهذا منتهى االنحالل الخلقي ألن الرغبة موجودة 

والرادع هو ما يوقفها والثاين مع أنني اشكك به اال أنه جائٌر وتعسفي ألبعد درجة.
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املؤمن عنده عملية اختالل يف التفكي بالنسبة لألنثى، فهو يعتقد ويجزم أن األنثى - إن قام أحدهم مبحاولة الدخول 

معها يف عملية جنسية - فلن يكون لها أي قراٍر يف ذلك وستنصاع له راغبة بهذا، وهذا املوضوع إمنا هو ناتٌج عن كمية 

األفالم الجنسية التي يحقن بها دماغه يف مرحلة املراهقة والتي يظهر أثرها جلياً من خالل هذا التقييد لألنثى، طبعاً 

األفالم الجنسية ليست السبب الوحيد وإمنا هي أحدها، فهناك العديد من األسباب سواًء رؤية أقرانه ومعارشة الناس 

ذوو التفكي املشابه، والذين يكونون يف الغالب من ذوي الثقافة املحدودة ومن املقيدين جنسيا ومنعزلني عن الجنس 

اآلخر، او من الذين يتفاخرون بعالقاته الجنسية ويهولون مغامراتهم أمام أقرانهم، وهنا يتكون جدار عند الذكر مينعه 

من النظر لداخلية األنثى ومينعه من معرفة كيف تفكر فياها مجرد إشباع للغرائز.

لنعد قليالً للوراء ونناقش سبب السيطرة الجنسية التي يقوم بها الرشقي عىل أفراد أرسته.

أوالً بالنسبة لألم: هو يرى فيها نوعاً من التقديس وباعتبار الحالة الجنسية هي من التابوهات واملحرمات عنده فهو 

يحاول أن يفرض هيمنته عىل األم ليحافظ عىل هذا التقديس.

ثانياً بالنسبة لألخت: هو يرى أن األخت تثل له حالة من اإلفتخار بالسيطرة، وباعتبار أن هناك من هو يف مجتمعه 

يقّدم العملية الجنسية عىل أنها حالة تصيُّد وإشباع رغبة دون اإلكرتاث لألنثى فيكون عنده خوف من املجتمع عليها، 

باإلضافة لخوفه عىل نفسه ألن اعتقاده واعتقاد املجتمع بأن التجربة الجنسية التي ستقوم بها ستفتح للجميع الباب 

عىل مرصاعيه ليقوم بهذا وستصبح أخته سبيل ملن يريد املامرسة.

ـن به من املجتمع  ثالثاً الزوجة قبل الزواج: هنا يكون الرشقي ضمن رصاع من ناحية أنه ال يثق بقدراته طبعا نتيجة ما لُقِّ

واألفالم اإلباحية من جهة وتخّوفه ملا بعد الزواج ألن نظرته لألنثى أنها دون إرادة، فسيكون من الطبيعي حسب نظرتهم 

أن تكرر مامرسة الجنس مع كائٍن من كان بعد الزواج.

رابعاً الزوجة بعد الزواج: وهنا تحدث حالة من الخلط بني أسباب األخت والزوجة من الخوف من املجتمع عليها وعىل 

أنفسهم.

من هنا أّقيم هذا املجتمع عىل أنه مجتمع يحكمه الخوف من الجنس والرهبة منه ومن أفراد املجتمع.

أود هنا أن أطرح أن األنثى إنسان مثلها مثل الرجل ويف بعض األحيان أفضل منه وأؤكد أنه مع أن عريضة العاطفة 

عندها قوية إال أنه لها قرار يف ما تفعل، وهذا القرار ال يجب أبدا أن يكون مقرتناً بالخوف من أحد، بل يجب أن يكون 

نابعاً من رغبتها ولذا نرى أن أغلب النساء اللوايت يكن يف املجتمعات الرشقية ال تظهر شخصيتهن إال من وراء جدار، 

ألن هذا الجدار الذي بناه الدين وأيدته الرشقية جعل عندها خلل يف تقييم األمور، صارت تنظر للرجل كحيوان مفرتس 

ينتظر اللحظة لينقض عليها.

الفكر الجنيس بني ما أراه
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نتيجة هذان الجداران )جدار األنثى وجدار الرجل( يتولد لدينا مجتمع مقموع فكرياً موجه جنسياً، ونرى ذلك جلياً 

حينام يريد أي مؤمن أن يناقش ملحداً باعتباره يعرف أن امللحد ال يوجد عنده أي رادع غيبي فيقول له مبارشة: ˝هل 

ترىض أن يقوم أحدهم مبامرسة الجنس مع أمك أو أختك أو زوجتك˝ هذا ما هو إال رد فعل طبيعي الرتداد أفكاره 

)التي أراها مريضة( عىل ذلك الجدار وعندما تُسأل األنثى : ˝هل تقبلني أن تاريس الجنس مع أي شخص ترينه؟˝ فهو 

أيضاً بسبب نفس االرتداد.

أنتقل ملفهومني متضادين وهام مفهوم اإلغتصاب ومفهوم ما يسمى بعملية الحب أو الجنس العاطفي، طبعاً بالنسبة 

للرشقي الحالة األوىل يقّدم بها تربيراً لألنثى وهذا التربير يكون من األخ أو األب، ولكن من املجتمع سيكون األمر سيان 

مع الحالة الثانية والتي يتقّدم الرشقي فيها مبا يسمى غسل العار ويُنهي حياة األنثى ألنها قامت بهذا الفعل.

طبعاً من الغرابة مبكان أن املفهومان يأخذان عند املجتمع نفس النظرة ولكن هذا مربر بالنسبة يل فاملجتمع الرشقي 

مريض باملعركة األزلية مع الهنو ومحاولة السيطرة عليه وتحقي وانتقاص األنثى، النها تلك ما يثبت أنها قامت بالعملية 

الجنسية وهو غشاء البكارة.

بالنسبة للملحد )وهنا أتحدث عن أحد أطياف امللحدين( اإلغتصاب مرفوض ألنه إهانة لألنثى بإجبارها عىل الفعل 

الجنيس بالقوة، وهذا غالبا ما يؤدي ألذية جسدية، أما بالنسبة للحالة الثانية وهي الجنس العاطفي فالغالبية يتحابون 

الدخول يف تفصيله، ويقومون بالهجوم املقابل عىل الطرف الرشقي وغالبا املؤمن بإظهار ما يحتويه الدين من تقبل 

لعملية الدعارة عرب ملكات اليمني للمسلم، وما قام به الرسول بعد غزوة بني قريضة من زواجه مبن قتل أبوها وأخوها 

وزوجها أما بالنسبة للطرف املسيحي فيقومون بالهجوم عىل عذرية مريم، هناك نسبة قليلة من امللحدين استطاعت 

كرس هذا القيد الذي خلفه مجتمعهم بالنسبة للجنس وأدركوا أنه عبارة عن حرية كاملة ألي إنسان وأنه ال يُفرض وال 

مُينع، والحالة التي يرفضها هذا النوع هي الخيانة الزوجية ألنها عبارة عن االنتقال العاطفي من الزوج إىل شخص اخر 

وهنا يفقد الزوج قيمته وبحسب وجهة نظري يجب أن يتم االنفصال عندها ألن الزوجة قررت أن تذهب لـملجأ آخر 

غي زوجها.

.هنا يحرضين تحليل للعملية الجنسية من ناحية الرجل ومن ناحية األنثى، بالنسبة للرجل: الجنس هو عبارة عن رغبة 

أما  به،  له ورغبتها  األنثى  إلتجاء  الجنيس يف  االندماج  قمة  تكون  بحيث  لها  والحامية  لألنثى  واحتواء  وإشباع غريزة 

بالنسبة لألنثى: الجنس هو عبارة عن اإلحساس باألمان والطأمنينة مع الرجل وإحساسها بقوته وحاميته لها والذروة 

تبلغ عند إدراكها بأن كل اإلمكانات التي ميلكها أصبحت ملكها.
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من هنا نرى أن الفارق شاسع بني ما يحدث يف اإلغتصاب من اإلجبار وبني ما يحدث يف الجنس العاطفي من القبول 

املزدوج.

العاهرات والداعرات:

لرنى سويا ما هو سبب هذه املهنة التي تعترب أقدم مهنة يف التاريخ.

إن أي أنثى تحاول بشكل أو بآخر إظهار أنوثتها والتي تتكون من الرقة والجامل والخجل واللطافة والدماثة، والتي هي 

عوامل جذب الرجل إليها يف محاولة الستاملته حتى تتمكن من السيطرة عليه عن طريق عالقة الحب والتي ما هي إال 

رغبة من الرجل يف اإلستحواذ عىل هذه األنثى دون غيها، واحتوائها بشكل كامل ومن جهة أخرى ترى األنثى يف هذا 

الرجل امللجأ دون غيه من الرجال فتنشأ عالقة الحب.

إن املرأة التي تعرضت لظروف حياتية قاهرة وخصوصاً ظروف مادية، تحاول أن تكسب عيشها عن طريق عملها يف أي 

مجال ولكن عندما تغلق كل السبل يف وجهها وال تجد مهرباً، تتوجه بعض النساء ملامرسة الدعارة وعىل مضض أو لرسعة 

الكسب املادي، فهي ترى أن دخولها يف عالقة جنسية مع عدة رجال عبارة عن خطأ ألنها ال ترى يف هؤالء الرجال إال 

أناس يحاولون إشباع رغباتهم مع أي أنثى، دون النظر إىل مفهوم التميز لها وبهذا ترى نفسها كأداة إلشباع رغبة وهو 

شعور يسء جداً، عالوة عىل ما تتعرض له من أمور ومشاكل يف هذه العالقة ألن الرجال الذين ميرون عليها منهم املريض 

نفسياً ومنهم املعقد والهمجي وما إىل ذلك.

من هذا املنطلق أنا أنظر بعني الرحمة والعطف لهذه املرأة التي قادتها الظروف القاسية أو نظرتها الخاطئة عن آليات 

الكسب للدخول يف هكذا نوع من البيئات اإلجتامعية، وأكّن اإلحرتام للمرأة التي تارس هذه املهنة مع محافظتها عىل 

القيم األخالقية مثل األمانه والصدق والعطف وما إىل ذلك، دون أن تتحول لعاهرة تنسف كل القيم األخالقية يف سبيل 

تحقيق مآربها املادية ألن هذا ليس باألمر الهني أبداً.

فأصابع األيدي ليست مثل بعضها، والناس ليسوا سواسية وليست كل من عملت بالدعارة عاهرة، وال كل من باعت 

الفعل من بؤس وشقاء  ملا خلف هذا  أنظر  بهكذا فعل  تقوم  أنثى  أرى  املال عاهرة وفاجرة. عندما  جسدها مقابل 

وضغوط تتعرض لها لتؤمن حياتها، وحياة من هي مسؤولة عنهم أو لبيئة أفرزت هذا النوع من النساء.

هناك سيدات فضلن الدعارة عىل التسول ألنها ومبنظورهن تقدم خدمًة تفرغ فيها شهوة الرجال مقابل أجر، وهو ليس 

كالتسول تتذلل به لتأخذ ما ليس لها حق به.
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ال أقبل الدعارة ولكن أنظر اىل املتورطة بها بعني العطف، أما التسول فال أقبله من منطلق الكرامة، والفارق هو سبب 

الرفض.

أنوه أخياً إىل أن الدعارة املذكورة هنا ال تت بأي صلة إىل العالقة الجنسية العاطفية، مع أن أغلب الرشقيني واملتدينني 

يطابقون بني املوضوعني، ويعتربون أن الكرامة والرشف ال يوجدان إال بني أقدام املرأة، وينسون كل املعاين الحقيقية 

للرشف والكرامة مثل عزة النفس واألمانة والصدق وكل املفاهيم األخرى.
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https://www.facebook.com/groups/271991699586248
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McKie Theman

سام هاريس 
عن حرية اإلرادة 

هو   )1967 )ولد  هاريس  سام 

و  ومفكر  وفيلسوف  مؤلف 

عامل أعصاب أمرييك ، و مدير 

لـ  مؤسس  وعضو  تنفيذي 

يعد   .Project Reason

املنتقدين  من  هاريس 

وأحد  للدين  املعروفني 

الجديد  اإللحاد  أعمدة 

مع دانيل دينت, ريتشارد 

كريستوفر  و  دوكينز, 

هيتشنز.له كتب مشهورة 

األمة  إىل  ˝رسالة  مثل 

˝التضاريس  و   ˝ املسيحية 

األخالقية يف أرض األميان ˝ و 

˝ نهاية اإلميان ˝
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هناك الكثي من األسئلة التي تأتينا عن ) حرية اإلرادة ( وقد ناقشت هذا املوضوع يف بضعة تدوينات عىل اإلنرتنت 

حيث تقول : الرجاء مناقشة أفكارك عن حرية اإلرادة حيث قلت بأنها مجرد وهم لكن الخيار و النية و الجهد مازال 

يعني شيئا , فامذا ميكن لكلامت مثل الخيار و النية و الجهد ان تعني مادام ال يوجد يشء إسمه حرية االرادة ؟

كرث الحديث بهذا املوضوع لذلك سأكتب كتاب رقمي و أجمع مقاالت عنه و أضعها يف مدونتي ليك نستطيع التعمق 

بهذا املوضوع ألين مل أعرف بأن هذا املوضوع مهم نفسيا لبعض الناس .

معظم الناس يف أغلب األوقات يعتقدون  بصدق بأتهم من يقرر أفعالهم وُهم الُكتّـاب واملؤلفني الحقيقيني ألفعالهم 

, بأنهم من يفكرون أفكارهم , و أنهم من ينوون نياتهم , و بسبب هذه النظرة للموضوع فإن النفس هي من تختار 

التجربة فهم يظنون أن شيئا مهام يف تجربتهم سيضيع وأنها ستكون خاطئة إذا ما حددنا علميا و نفسيا بأنه ال يوجد 

يشء إسمه حرية اإلرادة .

بداية مسألة حرية اإلرادة هي طريق مسدود منذ بدايته فلسفيا وعلميا

وليس كحال العديد من األوهام األخرى , فال يوجد طريقة لوصفها بشكل عام يف إطار العلم والفلسفة بحيث يكون لها 

معنى رغم أن هناك العديدين ممن حاول أدبيا وفنيا ومبكر تغيي املوضوع للحصول عىل رشح فلسفي و علمي لحرية 

االرادة .. لكن هذا ليس ما يعنيه الناس بحرية اإلرادة !

JOHN SILVER

سام هاريس
عن حرية اإلرادة 
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ما يعنيه الناس عند الحديث عن حرية اإلرادة هو أنه وبوعيهم هم أحرار باختيار أفعالهم , هم يفعلون ما يريدون أن 

يفعلوا باختيارهم هم و مناقشة حقيقته و أين تكمن أهميته يف حياتك بأبسط طريقة .

الناس ال ينكرون تأثرهم بجيناتهم الوراثية و بيئتهم و النظام االجتامعي الذي يعيشون به لكنهم ما زالوا يشعرون بأنه 

لديهم حرية االختيار يف أي لحظة .. فامذا يعني هذا ؟

من وجهة نظر إدراكك الواعي فإن هذا ال يصح ! ألن كل يشء تقوم به تحت إدراكك الواعي هو نتيجة مسببات ال تعيها 

وليس لديك تحكم مدرك وواعي بها .. إليكم تجربة بسيطة :

فقط فكر بشخص من حياتك .. شخص تعرفه , فالشخص الذي أىت ببالك أنت أخذته من رف ذاكرتك و إحساسك لكن 

, لنقل مثال أنت تعرف مئة شخص , فقبل  أنت ال تعرف ملاذا أىت هذا الشخص ببالك بالذات دونا عن شخص آخر 

طرحي للسؤال  مل يكن أي أحد منهم ببالك , و حني طلبت منك أن تفكر بشخص تعرفه جاء واحد منهم ببالك .. نحن 

كأخصائيي أعصاب نعرف أن هذا اليشء قد تولد عن طريق الدماغ عن طريق سلسلة من األحداث التي حدثت بدماغك 

من دون وعيك بشكل تكون أنت فيه مجرد مشاهد أدت اىل تلقيك ذاكرة عن ذلك الشخص .

JOHN SILVER

سام هاريس
عن حرية اإلرادة 

فهذا هو الحال مع أي خيار يف الحياة فمثال حني تقرر تحريك 

يدك اليمنى دوناً عن يدك اليرسى – و تستطيع التنقل ما 

أنك  الحاسمة  و  النهائية  فالنتيجة   - لساعات  القرارين  بني 

ستكون قررت تحريك اليد اليمنى فحينها ال تستطيع رشح 

ملاذا مل تحرك اليرسى .. 

فكام نعرف أنه كانت هناك العديد من التجارب العصبية 

ومن  الدماغية  الفعاليات  مراقبة  بواسطتها  استطعنا  التي 

خاللها يستطيع علامء يف املخترب أن يعرفوا أي يد سأحركها 

قبل ثواين من أن أختار اليد بشكل واعي ومريد .
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و هذه مشكلة للرشح تخص قضية حرية اإلرادة نفسيا للذي يقول بأننا أسياد أنفسنا يف حياتنا و بترصفاتنا مع الناس 

ألنها بالنهاية مجرد خالصة ألفعال ال إرادية تاما و ال ميكن اعتبارها أفعال إرادية و قادمة من وعينا .. لكن البعض قد 

يقول : حسنا هناك تيار من األحداث التي تبدأ فكرة ما أو نية ما أو شعور ما لكننا يف موقع وقدرة لنغي تلك األحداث 

وتسلسلها , 

اإللتجاء  , لذلك ففكرة  تتبع بعضها عصبيا  التي  املزيد من األحداث  فالـ ) نحن ( ستعني   .. لكن هذا ليس صحيحا 

للتسلسل بأن حرية اإلرادة غي موجودة ليك أحدد تحريك يدي اليمنى من اليرسى , بينام أستطيع أن أقرر التوقف عن 

تحريك يدي غي واردة ألن قرار إيقايف ليدي أيضا يشء آخر يتعلق باألحداث العصبية التي ذكرتها سابقا وهو نتيجة 

ألحداث غي واعية تنتجه أيضا .

إذن كيف نستطيع النظر لهذه القضية ؟

يجب أن تعرتفوا بأن محتوى الوعي هو نتيجة ووليد للحياة الغي واعية والذي هو بال شك يف أساسه متعلق بعلم 

األعصاب

وتستمر األسئلة املتعلقة بحرية اإلرادة بالورود 

فإذا كنا ال نستطيع اختيار ما نختاره ولكن نقوم باختياره ببساطة 

كيف يكون ما نختاره يشء مهم , فلامذا نختار من األساس ؟ 

ملاذا ال ننتظر ونرى ما يحدث كمتفرجني يف حياتنا , ملاذا نستيقظ من الرسير صباحا مثال ؟ 

حسنا .. ألن مجرد تجنب االختيار هو بذاته اختيار وهو متعب وصعب و مؤمل و سيضغط عليك و يقلقك , ستجوع 

و ستضطر للحركة والقيام بيشء , حينها ستضطر ألن  تعارضه وتتحمله ليك تحافظ عىل قرارك بعدم أخذ قرار , لذا ال 

ميكنك الخروج من هذا التيار كونك تعيش تحت تأثي وعيك الباطني الغي واعي الذي يتجسد إىل الواقع عىل هيئة وعي 

و نية و عواطف و قرارات .. الخ .

الفكرة هي أن الخيار بحد ذاته مهم وميكن الحفاظ عليه وتبنيه 

ألنها ˝ اإلختيارات ˝ هي ما ينتج بعض أهم التغييات يف تجاربنا فهي ما نعيه يف النهاية , مثل قرارنا بتزوج شخص ما 

دونا عن االخر و قرارنا بإنجاب ولد أو قرار الذهاب للكلية أو ترك الكلية .. 

هكذا قرارات حصلنا عليها بعد الكثي من التفكي و املحادثات و الجهود الذهنية و موازنة بني الخيارات املطروحة و 

هي ما سيحدد قراراتنا للمرة القادمة وتحدد األحداث التي سنختربها الحقا .. 

JOHN SILVER

سام هاريس
عن حرية اإلرادة 
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ومع هذا كل هذه القرارات واإلختيارات تولد من سلسلة نشاطات مل نعي بها .

لذا القرار يعني أنك يجب أن تقرر فإذا أردت القهوة يف الصباح فيجب أن تقرر أن تعد القهوة , ال ميكنك الجلوس و 

اإلنتظار للحصول عىل القهوة ( يف أغلب الحاالت ( 

إذاً فكون الحقيقة هي أن حرية اإلرادة وهم ال يقوض بالرضورة نشاطاتنا الذهنية التي نرى أنها مهمة يف حياتنا , ألنه 

حني تنتبه جيداً عليك أن تعرتف حينها أن سبب امتالك حياتك لصفتها التي تعرفها و ليست صفات اخرى أو يف األوقات 

التي تقوم بها بجهد ما، ال ميكنك معرفة ملاذا تقوم بهذا الجهد يف هذا الوقت و ليس يف وقت آخر بل وال ميكنك أن 

تعرف ملاذا تقوم به بالحد الذي قمت به و ليس أكرث وملاذا هناك شخص آخر يقوم بجهد أكرب .

سؤال آخر يطرح عيل يف ها اإلطار : أليس من األفضل اإلدعاء بأنه لدينا حرية االرادة وأننا يجب أن ندافع عنه و بأنه 

يشء قد نخرسه إذا ما ترصفنا برصامة بخصوص تولد أفعالنا يف مجال الالوعي ؟

رمبا .. رمبا هذا ما نحتاجه .. لطريقة ما للحديث عن أنفسنا و التوقف عن تذكي أنفسنا بأننا مجرد شهود ألفعالنا التي 

تحدث خارج الوعي . بل طريقة تتحدث عن الجهد و االختيار و السلوك الطوعي عىل أنها املسبب الرئييس لخياراتنا 

يف كل لحظة .

هناك سؤال آخر متعلق باملوضوع و يعرب عن القلق يف حال اقتناعنا بأن حرية اإلرادة هي مجرد وهم ما , فقد يؤدي 

هذا إىل خسارتنا الدوافع التي تجعلنا نحّسن من أنفسنا و تجعلنا ال نقّدر أي جهد مبذول لنعيش افضل حياة ممكنة .

هذا قد يكون صحيحا .. فهناك طريقة للكالم عن 

بذل جهد ألجل هدف ما و اإللتزام به والنهوض بأنفسكم يف حياتكم 

كفيل بجعلكم تنسون وتتجاهلون مصدرها من عقلكم الباطن و تجعل الناس يقتنعون فعال بأنهم سادة أنفسهم و 

تفكيهم .. 

هذا جيد وال مشكلة فيه فهذه القضية مجرد سؤال تربوي براغاميت

فهو حقيقة يؤثر بإعطائك اإلحساس بأنك تتلك السلطة يف حياتك فتبدأ برؤية أنك تستطيع القيام بجهد أكرب أن تكون 

التي خربتها وشكلت كيانك  التي تتلكها واملكتسبات  الجينات  بأنك تتلك  القول  الحقيقي ألفعالك بدال من  املؤلف 

ولديك والديك الذين لديك وليس يل قرار يف كل هذه املسببات لذا ال ميكن أن أكون مختلفا أو أفضل مام أنا عليه وال 

أستطيع فعل يشء بهذا الخصوص وعيل الجلوس يف مقعد املشاهد .. هذه ليست الرسالة والعربة املفيدة التي يجب أن 

تستخلصها من قضية وهم اإلرادة الحرة بالرضورة .

JOHN SILVER

سام هاريس
عن حرية اإلرادة 
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و أيضا عليك اإلعرتاف بأن خوضك لحديث تشجيعي مع نفسك أو مع اآلخرين و استخدام مصطلحات مثل الجهد 

و والنضال و السعي بنفسك نحو األفضل , كل هذا لديه تأثي حقيقي , عىل الرغم من أنه ال يتعدى كونه جزًء من 

النشاطات العصبية التي ال نعيها يف كل لحظة من لحظات حياتنا , ولكن هذا ال يعني أن نتجاهل حقيقة أن الحديث 

عن الجهد وقيمة الخيارات له تأثي جيد وحقيقي وفائدة كبية يف حياتنا و هو ليس إضاعة للوقت أو وهم بالرضورة 

فخوضك لحديث تشجيعي  بالفعل سيحرك بعض األحداث و سيغي حياتك ومجرياتها .

ولكن بنفس الوقت إذا ما دققت اإلنتباه يف هذا الكالم لن تستطيع معرفة ملاذا سينجح هذا الكالم يف مرة و يفشل يف 

مرة أخرى أو ما هي املسببات الجينية أو الغي واعية التي أنتجت هذه اللحظة. .

http://youtu.be/iRIcbsRXQ0o

JOHN SILVER

سام هاريس
عن حرية اإلرادة 

http://www.el7ad.com

78



Nesta Fz

ويسألونك عن األخالق، 

قل : هي ليست 

من أمر رب
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ويسألونك عن األخالق، قل : 
هي ليست من أمر رب

Nesta Fz

يحتكر غالبية املتدينني األخالق ويزعمون بأّن الدين هو مصدرها، وأّن امللحد الذي يزعم أنّه أخالقي هو إّما منافق أو 

لص رسق من الدين كافة القيم األخالقية ونسبها لنفسه، والحقيقة فإنّه الّ يُوجُد دليل واحد عىل أّن املجتمعات مل تعرف 

األخالق إالّ عندما قّرر الله أن يُرسل األنبياء ويبعث إليها بالوحي، بل عىل النقيض من ذلك، تتضايف األدلة و الرباهني 

د األديان عىل وجه البسيطة يجعل اإلنسان  عىل إستحالة أن يكون مصدر األخالق هو الدين، وشاهدنا عىل ذلك أّن تعدُّ

ينتقي من بني تلك األديان الدين األكرث أخالقيًة عىل مستوى تعاليمه، و لنفرض مثالً أّن هذا اإلنسان انتقى اإلسالم، فهل 

لنا أن نسأله : كيف أدرك هذا املسلم الجديد أّن اإلسالم هو الدين األكرث أخالقية ً من بني الديانات فقّرر أن يتبعه ؟ 

بالتأكيد ألنُّه ـ أي هذا املسلم الجديد ـ قارنه مع باقي الديانات، فإستقر قلبه عىل أّن اإلسالم هو الدين األكرث أخالقيًة 

فاتبعه .

وهنا ينتصب تساؤل آخر : ما هو املعيار األخالقي الذي فاضل مبوجبه هذا املسلم الجديد بني تلك األديان فانتقى من 

بينها اإلسالم وريَض به ديناً ؟ بالتأكيد ليس معيار األخالق اإلسالمية، ألّن تلك األخالق اإلسالمية بدورها محل فحٍص كام 

باقي أخالق أي ديٍن عند مقارنتها بالديانات الباقية . فهو بالتايل إستخدم يف عملية مقارنته تلك لألديان معياره الثقايف 

املُكتَسب دنيوياً لألخالق، إذاً األخالق موجودة مسبقاً، وإالّ ملا عرفنا أيّاً من األديان هو الدين الصحيح الذي يجب إتباعه 

ورفض إتباع باقي األديان، فمثالً اإلسالم حرّم الرسقة ، و) س ( من األديان أباحته، فهذا يعني أّن اإلسالم دين أخالقي أكرث 

من الدين ) س ( . كيف أدركت ذلك ؟، ألنّني أعرف ))) مسبقاً ((( أّن الرسقة سلوك غي أخالقي، وما دام أّن اإلسالم 

طابق معياري ))) املسبق ((( لألخالق فحرّم الرسقة، فهو إذاً الدين الصحيح الذي يجب أن أتبعه، عىل األقل يف هذه 

الجزئية ، إذاً األخالق سابقة للدين، والدين الّ يعدو عن كونه ترغيباً بها ـ أي باالخالق ـ ولكن هو ليس جوهراً لها أو 

أنّها حكٌر عليه، أي عىل الدين .
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ويسألونك عن األخالق، قل : 
هي ليست من أمر رب

Nesta Fz

مبعنًى آخر ، إذا كان العقل اإلنساين قادر عىل معرفة أّن أوامر إله النبي محمد أوامر خيية وليست مثل أوامر آلهة 

باقي األديان، فهذا يعني ضمنياً قدرة ذلك العقل عىل تحديد الخي والرش دون دين النبي محمد نفسه . فعندما إنتقى 

املسلم دين النبي محمد، فذلك ألّن هذا املسلم إطّلع عىل تعاليم دين النبي محمد، وقارن بينها وبني باقي تعاليم 

الديانات مبعاييه هو للخي والرش، فخلص إىل تطابق تعاليم دين النبي محمد مع ما يعرفه ) مسبقاً ( عن الخي، فآمن 

بالنبي محمد وبإلهه وبدينه . وهذا يدلِّل عىل قدرتنا عىل معرفة الخي و الرش دون نبٍي أو دين، وأّن األنبياء واألديان 

هام عوامل ثانوية أو إضافية لألخالق عىل أحسن الفروض .

ملاذا الّ نؤمن إذاً بالعقل اإلنساين وقدرته عىل صياغة األخالق املالمئة ملجتمعاتنا املعارصة، ونزعم أنّنا بحاجٍة إىل الوحي 

الديني ليوجهنا نحو ما يعتقد ـ أي هذا الوحي ـ أنّه أخالقي، ويحول بيّننا وبني ما يعتقد أنّه الّ يليق بنا وال يناسب 

إنسانيتنا ؟ أليس العقل الذي جعلنا نؤمن بأّن أوامر الدين تنطبق معه وتالمئه ـ كام يزعم املؤمنون ـ بقادٍر عىل صياغة 

أعراف إنسانية أخالقية بدون هذا الدين ؟ نعم هو كذلك، ألنّه ببساطة ـ أي العقل ـ لو كان مبقدوره الحكم عىل تعاليم 

الدين و تقييمها أخالقياً قبل أن يؤمن الفرد بها ـ أي بتعاليم اإلله ـ ويُدافع عنها عىل النحو الذي يفعله املؤمنون فمن 

ده هذا الدين . ولكّننا آثرنا تحديد و  باب أوىل أّن لذلك العقل القدرة عىل إستنباط ما هو أخالقي حتى قبل أن يُحدِّ

تقيِّيد صالحيات العقل و قدراته يف إطار الحكم والتقيِّيم، رغم أّن من يُقيِّم ويحكم فهو بديهياً األقدر واألعىل كعباً فيام 

يختص باملراد تقييمه والحكم عليه من املَُقيَّم . فلامذا إذاً نستهجن أن يكون امللحد أخالقياً، وكأّن العقل املُنِتج لألخالق 

هو حرصاً وحكراً عىل املتدينيني فقط ؟

يقدم بعض املتدينيني تنازالً جزئياً ويزعمون أّن األخالق مصدرها ليس الدين، وإمّنا مصدرها الله، وهذه فرضية الّ دليل 

عليها، ناهيك عن أن نتّهم مبوجبها امللحدين بالسطو عىل األخالق و القيّم مبوجب تلك الفرضية التي الّ برهان عليها، 

شأنها شأن فرضية أّن الله هو من خلق / أوجد الكون، ففرضية أّن األخالق من عند الله، تستند عىل ) أنّنا الّ نعرف 

الله وهذه  الله ( . وهو تفكي طفويل وبدايئ ألنّه يُرجئ كّل ما هو مجهوٌل إىل  لألخالق مصدراً، فإذن مصدرها هو 

ليست طريقة علمية أو موضوعية بالتفكي إطالقاً . أقول هذا رغم علمنا مبصدرية األخالق، وأنّها ليست مجهولة املصدر 

ثقافة  التطور يف  تتطور حسب  لهم،  الثقافية  والتصورات  للبرش  اإلجتامعية  التجربة  نتاج  فاألخالق هي  لنا،  بالنسبة 

املجتمع وعالقاته اإلجتامعية، ومدى تطوره اإلقتصادي ومستوى أفراده التعليمي والتثقيفي .
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فمثالً ختان اإلناث يف السودان يف فرتة من الفرتات باملايض كان واجباً وعرفاً أخالقياً، اليوم ومع تطور املجتمع وإنخراط 

عدد من أبنائه يف التعليم بدأت تلك العادة يف التاليش تدريجياً، بل وأصبحت املجاهرة مبدى الّ أخالقيتها فعٌل نضايل ) 

أخالقي ( يُحتَفى مبن يُقدم أو تُقدم عليه .

وتلُّك العبيد يف فرتة صدر اإلسالم كانت مامرسة رشعية الّ يُقدح يف مدى أخالقيتها، لدرجة أّن اإلسالم نفسه مل يتجارس 

عىل تحرميها بذات الشجاعة والوضوح الذي حرّم به الربا مثالً أو عبادة األوثان ناهيك عن أن يزجر القرآن هؤالء املالكني 

للعبيد أو يتوعدهم بالعذاب، أّما اليوم فقد صار تلُّك العبيد منتهى اإلنحطاط األخالقي، ويُجرّم مرتكبه ويُوقّع عليه 

أقىس العقوبات يف الدول التي ال تحتكم لرشائع األديان، فأين دور الله هنا أو دور رسله ؟، الّ دور إطالقاً، وإمّنا من جرّم 

تجارة الرقيق هم البرش دون تدخٍل من السامء .

مفهوم  ابتذل  قد  الدين  أّن  سنجد  نحن  عموماً 

األخالق، وذلك عرب ربطه لها ربطاً مبارشاً بالجزاء، 

اآليات  من  فكم  بالعقوبة،  عنها  اإلعراض  وربط 

املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  عىل  تحث 

واإلحسان واإلنفاق يف سبيل الفقراء واملستضعفني، 

وتربط فعل ذلك بالجزاء واملثوبة الحسنة بالجنة . 

وكم من اآليات نهت عن إرتكاب الفحشاء والربا 

بالعقاب  ذلك  فعل  وربطت  اليتيم،  مال  وأكل 

ل  يدُّ ام  مِّ  . باالخرة  و  بالدنيا  والتنكيل  والبطش 

الدين الّ يُعطي أخالقاً، وإمّنا قوانني، فلو  أّن  عىل 

قلنا عىل ما يورده القرآن من قيم ـ يُغري بتبنيها 

أخالق،  بأنّها  ـ  بالنار  بها  الكافر  د  ويهدِّ بالجنة 

طوعي  فعل  فاألخالق  ملفهومها،  إبتذاٌل  فذلك 

خيي، الّ يُرتجى من مامرسته جزاًء، والّ يُتقى من 

عدم مامرسته عقاباً .
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خالصة القول هو : أّن األخالق لو كانت من عند الله ملا وجدنا بها إختالفاً كثيا، وملا وجدنا الرسقة ) الهمبتة ( ببعض 

. إذاً ال بدع يف أن يكون امللحد  قبائل السودان ) املسلمة ( رشفاً وفخراً وبطولًة، ووجدناها بقبائل أُخرى عيباً وعاراً 

أخالقياً أو ملتزم بجملة من القيم األخالقية ، طاملا أّن األخالق هي نزوٌع فطري ثقايف إنساين الّ عالقة له بالدين .

وكام سبق يل وأن ذكرت مبقالة يل : الوعي والفطرة والتجربة املعرفية والوجودية للبرشو واقعهم املعاش و أمناط تربيتهم 

وبيئة تنشئتهم هي من وجهة نظري العوامل التي ميكن أن تُساعدنا يف التعرف عىل الصحيح و الخاطئ، األخالقي و غي 

األخالقي، الخي و الرش . والدين لن يساعدنا عىل ذلك إطالقا إالّ بوصفه عامل ردع ) قمعي ( أو عامل حث ) إغرايئ ( 

عىل اإلقدام عىل املامرسات األخالقية أو الزهد فيها .
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

مجلة امللحدين العرب هي مجلة  هدفها  
نشر أفكار امللحدين العرب على إختالف 
توجهاتهم السياسية و العرقية بحرية 

كاملة

اجمللة عبارة عن مجلة رقمية مبنية بجهود 
فردية وال تنتمي الي توجه سياسي  ..

املعلومات و املواضيع املوضوعة في اجمللة 
تعتبر مسؤلية أصحابها من الناحية األدبية و 

ناحية حقوق النشر و حفظ امللكية الفكرية

الناشرون في اجمللة هم من أعضاء مجموعة 
مجلة امللحدين العرب أو من الكتاب العرب 
امللحدين ممن إستطعنا التواصل معه ألخذ 

اإلذن بالنشر

مينع نشر كل ماهو مناف لألخالق العامه و 
كذلك التحريض أو التصريحات العنصرية

لهيئة التحرير احلق باختيار ما تراه مناسبا 
من املواضيع املوضوعة في اجملموعة للنشر 

فنشر  أي موضوع صمن اجملموعة يعتبر 
تفويضا للمجلة بالنشر

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت: 
www.aamagazine.blogspot.com

البريد اإللكتروني إلستقبال املواضيع
el7ad.organisation@gmail.com


