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كلمة تحرير املجلة 
تابعْت كل وسائل اإلعالم العاملية االنتخابات الرئاسية األمريكية بكل اهتامم. 
إىل جداالٍت وسجاالٍت  اإلخبارية  والقنوات  األنباء  املوضوع وكاالت  وتجاوز 
بني أفراد العائلة الواحدة حول مائدة العشاء -مبا يتعلق بهذا الحدث- عند 
األمرييك  باملصري  إذ مل ينحرص االهتامم  العامل،  األرُس وأيًضا حول  الكثري من 
ميثّل  بايدن(  )جو  كون  يتجاوز  هذا  يف  والسبب  وحدهم،  األمريكيني  عىل 
الكثري  بات  الذي  اليشء  وهو  اململة  واألخبار  الروتينية  إىل  بالعودة  األمل 
من األمريكيني يتمنونه، ويتجاوز أيًضا دونالد ترامب وما ميثله من جعجعٍة 

وكوميديا وفساٍد معلن. 

إن الشأن األمرييك واهتامم العامل به له أسباٌب أخرى وأعمق من مجرد رئيٍس 
سيأيت وآخرسيذهب؛ حيث أن الواليات املتحدة كانت وال تزال مبثابة تجربٍة 
سياسيٍة واجتامعيٍة لتبّني قيم الحيادية والحرية ووضع اإلنسان كقيمٍة ُعليا: 

هي الجامعة والقبيلة والعرق والدين. 

أن  ميكن  ما  عىل  وصورًة  ملحًة  تعطي  قامئًة  مازالت  التي  التجربة  وهذه 
وتنبأت  القيم،  نفس  تبّنت  هي  إن  واألنظمة  واملاملك  الدول  كافة  تكونه 
مباهية املشاكل والعقبات التي ستواجه أي نظاٍم أو دولٍة تفّكر يف اتّباع نفس 
الطريق. وإحدى هذه القيم التي مازالت تُذهل الزعامات والدول حول العامل 
هي حرية التعبري التي نُقشت يف الدستور األمرييك كإحدى أعمدة السياسة 

والفكر. 

لها حاميٌة  يكن  مل  التعبري  أن حرية  الكثريين حيث  يفاجئ  قد  األمر  وهذا 
قانونيٌة يف أي بلٍد حول العامل إىل أن كُتب الدستور األمرييك. بل وإىل اليوم 
دوٌل كثريٌة ال تتبّنى حرية التعبري كحٍق مصاٍن بالدستور. هذه الحرية سمحْت 
بقفزاٍت كبريٍة يف التكنولوجيا والفكر والفن وهي التي جعلت من الواليات 

املتحدة مرفأً يحلم به الكثريون. 

ولكن هذه الحرية التي يتفاخر بها األمريكيون ويحلم بها غريهم هي تحت 
قانونيًة  لعبًة  تلعب  االجتامعي  التواصل  شبكات  فمنصات  اليوم،  التهديد 
ُتّكنهم من تجاوز قوانني حرية التعبري باعتبار هذه املنصات ملكيًة خاصًة. 

وبنفس الوقت تتجنب هذه املنصات املساءلة القانونية باعتبار أنها ال تقوم 
وتويرت  فيسبوك  مثل  منصاٌت  تقوم  ناحيٍة  فمن  بها.  خاًصا  محتًوى  بإنتاج 
بحذف ما تشاءه من حساباٍت ومحتًوى تبًعا ألجنداٍت سياسيٍة خاصة، ومن 
ناحيٍة أخرى تُقّدم نفسها عىل أنها منصٌة حرٌة للتعبري ال تتدخل يف املحتوى 

وعليه فهي تخيل مسؤوليتها القانونية. 

مؤخرًا تم إغالق ومصادرة الكثري من نقاط التواصل االجتامعية الرقمية التي 
التي  الوقت  يستخدمها امللحدون واملفكرون األحرار عىل هذه املنصات يف 
وترّوج  لإلرهاب  منارصٌة  معلنٌة  وصفحاٌت  مجموعاٌت  فيه  وتجول  تصول 

خالل  من  واملفكرين  للملحدين  الجسدية  للتصفية 
صفحاٍت ومجموعاٍت تكفرييٍة عىل الفيسبوك وغريه. 
نحن ال نعرف هل السبب يف تبّني رشكاٍت كربى مثل 
وهل  السياسات،  هذه  وغريها  والتويرت  الفيسبوك 
السبب هو سذاجٌة أم خوٌف من اليسار السيايس، أم 
أنها بسبب تسلِّل قًوى إسالميٍة معاديٍة لحرية التعبري 
تحت مربراٍت مثل ) احرتام املقدسات( وانتشارها يف 
مؤسسات هذه الرشكات؟ أيا تكن تلك األسباب فإن 
حرية التعبري مهددٌة والحلم األمرييك قد يتحول إىل 

كابوٍس لدى الكثريين.
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النسوية العربية
 قراءٌة يف إشكالية الواقع االجتامعي

د.عبد العزيز القناعي 

عند الحديث عن املرأة وحقوق املرأة وحرية املرأة، وكل ما يتعلق بالنساء والسيدات واآلنسات والعابرات والجميالت 

الصغار، البد أن تقرأ عن النسوية، أو مير عليك من يكتب عنها، أو ينتقدها أو يتغافل عنها أو يدعمها ملصالح وغاياٍت 

شخصيٍة أو اجتامعيٍة أو سياسية. 

النسوية، هو املفهوم املجرد املدافع عن املرأة بشكٍل عام، وهو تلك الحركات النسائية املنادية بالحقوق والكرامة واحرتام 

املرأة واعتبارها كيانًا كاماًل ال ينقصه يشٌء عن عامل الرجال، بل ويتفوقن عليه يف كثريٍ من األحيان بأموٍر وقضايا كثرية، 

منها القيادة والتحصيل العلمي والتفكري النقدي والنضال من أجل الحقوق اإلنسانية والدفاع عن األوطان واملجتمعات 

واألطفال والحياة. يف املقدمة، سنتكلم قلياًل وليس كثريًا عن النسوية وتاريخها الغريب والعريب، حتى نفهم الحًقا إشكالية 

الواقع االجتامعي العريب، وتعامله مع املرأة، وتحديًدا النسوية، فيام يتعلق بقضاياها وقضايا املجتمعات العربية وحتى 

اإلسالمية. وكيف ميكن أن نفهم تأثري الحركات النسوية وموجاتها املتعددة عىل ما يتغري يف مجتمعاتنا العربية من نواحي 

اجتامعيٍة وسياسيٍة واقتصاديٍة تّس املرأة؟ 

قد عصفت  النسوية  أن موجات  أم  ومناضالٌت وحقوقيات،  ثائراٌت  بأنهن  والنسويات،  النسوية  نفهم  أن  وهل ميكن 

باألفكار األساسية، وخلقت تياراٍت أخرى وأهدافًا ال عالقة لها بالنسوية األصلية؟ وهل حقيقة أن النسوية مجرد محاولٍة 

الخرتاق األمة اإلسالمية عرب الدعوة إىل االنحالل والتفسخ واملجون؟، وهو ما يطبع غالبية التيارات النسوية، كام يّدعي 

معارضوها من الرجال والنساء أيًضا. 
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النسوية العربية: قراءٌة يف إشكالية الواقع االجتامعي

التاريخ  الصغري، وهي روائيٌة وأستاذٌة جامعية، عن  السيدة هبُة  تقول 

ميكننا  حتى  واختصاٍر  بترصٍف  هنا  وأضعه  ييل،  ما  وموجاته  النسوي 

مناقشة املقال بصورٍة غري مملٍة للقارئ:” يُقّسم الباحثون تاريخ الحركة 

النسوية إىل موجات.

يرجع تاريخ املوجة األوىل إىل أربعينيات القرن التاسع عرش، عندما نادت 

النساء يف أمريكا وبريطانيا بحق االقرتاع، أما املوجة الثانية التي يرجع 

تاريخها إىل ستينيات القرن العرشين وسبعينياته، فقد نادت باملساواة 

مع الرجل، ليس فقط يف الحقوق السياسية، لكن أيًضا يف نطاق األرسة 

والجنسانية والعمل. 

أما املوجة الثالثة، فتقول السيدة هبة عنها، بأنها ظهرت يف تسعينيات القرن العرشين، وبدأت بنقد املوجتني األوىل 

والثانية بسبب إغفالها قضايا الِعرق، وأن املرأة بتصور املوجتني هي مجرد ضحيٍة وضعيفة، بينام املوجة الثالثة، بدأت 

الثالثة إىل  النمطية للمرأة، وتوسعت مطالب املوجة  النساء من جميع األلوان وأعلنت الحرب عىل الصورة  بانخراط 

العديد من الحقوق واملساواة، باإلضافة إىل كشف العنف وما تتعرض له النساء من تعنيٍف باعتباره تجارب كفاٍح ونضاٍل 

للتخلص من هيمنة وسلطة الرجل املستبد. 

بينام املوجة الرابعة، فقد بدأت حديثًا، حيث ما تزال األدبيات حولها قليلًة ألنها مل تتبلور بعد، وترتبط املوجة الرابعة 

باحثات  مركز  يحدد  العربية،  مجتمعاتنا  يف  بينام  للتعبري.  أسايٍس  كوسيٍط  االجتامعي  التواصل  مبواقع  وثيًقا  ارتباطًا 

لدراسات املرأة مراحل النسوية العربية، حيث يشري التقرير:

النسوية ضمنيًا، لدى مناضالت تحرير  الفرتة األوىل وفيها ظهر مصطلح  النسوية بعدة فرتاٍت ومراحل.  »مّر مصطلح 

املرأة يف مرص. حيث ظهر يف العامل العريب عام 1909، كتاُب ملك حنفي )باحثة البادية( بعنوان نسائيات. ويف الفرتة 

مابني1860- 1920، انبثق يف املجتمع العريب النسوية املتوارية )Invisible Feminism(، ويف الفرتة الثانية، يف أواخر 

العرشينيات حتى نهاية الستينيات، برزت حركٌة نسويٌة أهليٌة منظّمٌة يف بعض الدول العربية. ويف بداية عام 1950 

حتى الستينيات، بدأت الدول العربية تكبح جامح الحركة دون القضاء عىل استقالليتها أو املساس بعضواتها. وأما الفرتة 

الثالثة، منذ بداية السبعينيات وحتى اليوم، فقد شهدت إعادة انبعاث التعابري النسوية يف بعض الدول العربية. وعليه، 

وبحسب مركز دراسات املرأة، يُعترب أواخر القرن العرشين، املؤرش الزمني لقيام نسويٍة عربيٍة منظرة، ومؤطرة، ومحللٍة 

لقضايا وضع املرأة العربية«. 

وامتداًدا لحركة النسويات العربية، ظهر تباًعا أيًضا مسّمى النسوية املسلمة، يف محاولٍة إلعادة صياغة مفهوم النسوية 

العربية ومطالبة بعض النسويات العربيات بنمذجة املفهوم الغريب، بكل ما يحويه من حرياٍت فرديٍة وانعتاٍق من القيود 

واملامرسات اإلسالمية املهينة للمرأة بحسب بعض النسويات. ويف الحقيقة، حتى ال نتشعب أكرث يف مفهوم النسوية 

مبجتمعاتنا العربية واإلسالمية، سيكون محل نقدي وعرض مفهوم النسوية، من منطلق النسوية العربية، يف كيف تفكر 
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النسوية العربية: قراءٌة يف إشكالية الواقع االجتامعي

املرأة، وكيف تُقّدم دفاعها عن حقوقها وحرياتها يف عامٍل عريٍب مضطرٍب ال يزال يتعاطى مع الثقافة اإلسالمية والتقاليد 

العربية  املرأة  أن  نفهم  أن  يجب  البداية،  يف  نسويًة؟  كانت  ولو  املرأة حتى  مع  للتعامل  الرئييس  املحدد  باعتبارهام 

يف املجتمع العريب، ومنذ تاريخ وجودها، خصوًصا بعد انتشار الدعوة اإلسالمية، مل تتحرر من سلطة الرجل والثقافة 

الذكورية، من منطلقاٍت مختلفٍة ومرجعياٍت متعددٍة شّكلت قوام وعيها ومرجعيتها وتاريخها الجندري. ومرّد ذلك، إىل 

منط التدين اإلسالمي وشكل اآللهة وغياب املحاوالت الجادة لتحرير املرأة من وصاية الرجل وسلطة التقاليد. 

بينام يف العرص التاريخي الذي يُطلق عليه »الجاهيل«، هناك ملحاٌت تاريخيٌة تشري إىل أن املرأة العربية قبل اإلسالم كانت 

تتمتع بكثريٍ من الحقوق التي انتُقصت، بفعل القوامة اإلسالمية وترتيب املسؤوليات االجتامعية للجامعة اإلسالمية. 

شكلت املرأة يف العرص الجاهيل عنرًصا إيجابيًا، فقد كانت كيانًا وجوديًا ذاتيًا، وكان للمرأة رأٌي سيايٌس واجتامعي، وكان 

املجتمع  إياها  منحها  التي  بالحقوق  وتتمتع  فيه  وتعمل  املجتمع  تساهم يف  وكانت  االقتصادية،  برثوتها  الترصف  لها 

العريب، ودورها يف القيادة والتحكيم والتجارة. لهذا ال يزال اإلسالم يشكل، رغم تعدد وجهات النظر والتفسريات املختلفة، 

أحد أوجه الرصاع النسوي العريب يف التخلص من الهيمنة الذكورية. 

لتحقيق  العربيات عدة طرٍق ووسائل  النسويات  اتخذت  اليوم، 

الطرق  تلك  أن  إال  الرجل.  مع  واملواطنة  واملساواة  العدالة  قيم 

والوسائل ال تزال تُفهم بكونها تحديًا للمجتمع وثقافته وتقاليده، 

لعنف  فعٍل  كردة  الراديكالية  النسوية  مفهوم  أبرز  ما  وهو 

العديد  وقّدمت  النساء.  الرجال ضد  وسلطة  الذكورية  وتوحش 

للدفاع عن حقوقهن يف  النسويات أساليب صادمًة وجريئًة  من 

املجتمعات العربية واإلسالمية، منها اللباس الحر، ومنها الدعوة 

االجتامعي  التواصل  مواقع  استخدام  ومنها  الجنيس،  التحرر  إىل 

لدعم املرأة الضعيفة واملهمشة واملعنفة واملثلية، ومنها الضغط 

السيايس واملدين لتغيري القوانني االجتامعية. 

هنا قفز الحراك النسوي العريب عىل التحول النوعي الذي أصاب القضية النسائية العربية منذ ستينيات القرن املايض، 

بتجاوزه للطرحني اإلسالمي والذكوري، ليبلغ املواجهة الفعلية الشاملة للمفاهيم الرتاثية والذكورية والقبلية، بصورٍة مل 

تعد ممجوجًة بشكٍل كبري، بقدر ما أضحت النسوية العربية مظهرًا من مظاهر الحراك السيايس واالجتامعي واالقتصادي 

التي يعيشها العامل العريب، وأمست النسوية عنرًصا مكونًا من العنارص املدنية الفاعلة التي تهدف إىل انتاج مجتمعاٍت 

الجندرية. فالنسوية  م أشكااًل جديدًة من املواطنة واملساواة والعدالة  لتُقدِّ القامئة واملوروثة  السلبيات  عربيٍة تتجاوز 

العربية، ليست نتاج طفرٍة يف املفاهيم واملصطلحات والقيم، وليست بالتأكيد مسألًة نخبويًة ترَفيًّة للنساء املخمليات، 

بل النسوية العربية نتاج سلسلة تحوالٍت شهدها الوطن العريب منذ انخراطه يف عامل الحداثة، ومنذ أن اكتسحت العوملة 

والرأساملية والدميقراطية العامل العريب، ومنذ أن استقلت املرأة ماديًا وذهبت إىل العمل والدراسة والسفر، ومنذ أن 

شاركت يف التنمية والصناعة واإلبداع والفن والسالم وقيادة الحكومات والدول، 
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العربية  النسوية  الحركات  ارتبطت  أن  ومنذ 

الرؤى  تجذير  بهدف  العاملية  النسائية  بالحركات 

وطلب الدعم واملساعدة، ومنذ أن شاركت النسوية 

املتحدة  األمم  تنظمها  التي  املؤترات  يف  العربية 

بيجني 1995،  بدًءا مبؤتر مكسيكو 1975، ومؤتر 

وما تبع ذلك من انفتاٍح فكريٍّ واطاّلٍع معريفٍّ عىل 

الفكر  صنع  مام  املختلفة،  والثقافات  الحضارات 

النسوي العريب بكل تعّددياته الفكرية؛ 

فالنسوية ليست مفهوًما جنسيًّا يدعو إىل االنحالل واملجون والدعارة، كام يُقّدمها من يعارضها، وليست أداًة الخرتاق 

بالتغريب والتقليد، بل هي املرأة حني تكون وتُعرّب عن نفسها، كنوٍع بيولوجي، وإنساٍن حٍر  العريب اإلسالمي  الوعي 

ومستقل، وعقل كامٍل غري منقوص، وجندٍر مجتمعي. 

هي ضد التمييز الجنيس وليس مجرد اهتامٍم بالجندر، هي كام هي دون أحكاٍم مسبقٍة أو ثوابت مجتمعيٍة أو تصنيفاٍت 

أخالقيٍة مؤطرة. النسوية صورٌة طبيعيٌة لكيان املرأة التي مل يعتْد عليها العقل العريب املسلم خالل تاريخه، صورٌة ال 

تُخفي ما هو باطن، وال تجامل ما هو موجود، صورٌة ال تقترص عىل املطالبة باملساواة مع الرجل، بل تتعداه إىل تغيري 

الوعي العريب الجمعي الذي يقوم عىل تناول القضايا الكربى دون االعرتاف باملصالح اإلسرتاتيجية للنساء، صورٌة تقف مع 

املرأة والنساء يف العامل كافًة من أجل إقرار الحقوق ودعم الوجود ومحاربة التنمر واالزدراء والعنف ضد املرأة، صورٌة ال 

تقف عند حدود املواطنة وتكافؤ الفرص وتغيري القوانني الذكورية الرجعية، بل تتد إىل اتخاذ مواقف حازمٍة ومصرييٍة 

من قضايا حقوق اإلنسان والدميقراطية وتساوي الفرص. 

بعد هذا الطرح، نأيت إىل قضيٍة مهمٍة أخرى، قضيٌة لها عالقٌة بالعمل النسوي ومواجهة السلطة البطريركية، قضيٌة تجعل 

من النسوية أداًة فاعلًة مستمرًة، أو مجرد ردة فعٍل وعنواٍن ال يتغري. 

النسوية يف املجتمعات العربية تحتاج اليوم إىل جهوٍد أكرب من الجرأة يف املالبس، أكرب 

من التعليقات عىل جرائم الرشف، أكرب من اعتبار الرجال نًدا لهن، أكرب من الهاشتاغات 

يف مواقع التواصل االجتامعي. 

النسوية بحاجٍة إىل حراٍك أديٍب ثقايٍف يهتم بالنقد وتفنيد االتهامات. بحاجٍة إىل تفاهامٍت 

أساسيٍة وقاعدٍة مشرتكٍة يف العمل املدين والحقوقي، النسوية والنسويات بحاجٍة إىل 

النسويات  التخلص من شوائب  إىل  بحاجٍة  والسيايس،  االجتامعي  لدورهن  أكرب  فهٍم 

أواًل وهي: حرص املرأة ككياٍن أنثوٍي نسوٍي يف رصاٍع تاريخٍي مع الذكر، وهو أمٌر ال 

يساعد يف اتساع مبدأ النسوية باالعرتاف بالرجل باعتباره الرشيك النوعي للمرأة، رغم 

الجنيس.  والتحول  باملثلية  االعرتاف  من  تفرضه  وما  بها  املعرتف  الجنسية  التحوالت 

7



النسوية العربية: قراءٌة يف إشكالية الواقع االجتامعي

املرأة، بل ستكون قادرًة عىل خلق لغٍة إنسانيٍة  الذكورية وتهميش  النسوية لوحدها يف الرصاع ضد  وهنا، لن تصبح 

حديثة )نسائية، رجالية( تؤسس ألبعاٍد عامليٍة ملفهوم النسوية العربية. 

أكرب عائٍق يواجه النسوية العربية، هو كيف تُقنع املرأة املستعبَدة للرجل يف التخلص من هيمنة الرجل. هنا، تُواجه 

النسوية الند األكرب لها وهو املرأة نفسها. 

ولهذا فالخطاب النسوي، يجب أال ينجرف يف تحقري تلك املرأة الخاضعة، بل يف تعزيز املفهوم النسوي الحقوقي، ونرشه 

عىل أكرب نطاق، باإلضافة إىل العمل امليداين، من خالل مؤسسات املجتمع املدين، والترشيعات القانونية، والتأثري عىل 

أصحاب القرار، حتى تفهم وتستوعب املرأة الضعيفة، بأن لها قياداٍت وأصحابًا وقًوى مجتمعيًة وسياسيًة تعمل من أجل 

نيل الحقوق، واالشتغال عىل قضايا العنف اللفظي والجسدي والتمييزي بشكٍل مستمر. عىل النسويات العمل بشكٍل 

كبريٍ عىل تغيري ثقافة املجتمع األبوي، باالستعانة بالفكر العلامين الذي يؤسس للعدالة واملساواة واملواطنة. 

فال ميكن أن تنجح النسويات يف مجتمعاتنا العربية يف تغيري املفاهيم الذكورية، وإسقاط سلطة الرجل أو إعادتها إىل 

املسار العادل، دون تغيري النظام السيايس واالجتامعي والرتايث الداعم ملركزية الرجل وخضوع املرأة. ورمبا يتساءل أو 

تتساءل النسوية، وماذا بعد؟ وهل إذا حّققنا هذه الرشوط واستمعنا إىل هذا النقد، نتخلص من سلطة الرجل، ونصبح 

متعادلني ومتساوين معه؟ 

يف الحقيقة، ال ميكن أن يجيب أي كاتٍب ومنظٍّر عىل هذا السؤال!! فالرصاع النسوي ال يتوقف عند خط النهاية، إذ ال 

نهاية له إال مع انتهاء الوجود البرشي عىل األرض، ولكن بإمكان النسوية أن تعمل أكرث، أن تناضل أكرث، أن تورِّث فكرها 

ومسارها وتاريخها إىل األجيال الالحقة. فمن يعارض النسوية اليوم، ليس الرجال فقط وال سلطة الذكورية، وال النساء 

الخاضعات للرجال، بل الرصاع الذي تخوضه النسويات يتعلق بأشكال الدول ونظم االقتصاد وتاريخ الثقافات والنظام 

تُقّدم  التي  املسبقة  التصنيفات  للنسوية ومفاهيمها وتاريخها، وخروجا من  أكرب  فهاًم  يتطلب  الجديد، وهذا  العاملي 

النسوية العربية، إما بأنها متحررٌة مثل نساء الغرب أو ملتزمٌة بالعادات والتقاليد العربية. 

هذه الثنائية يجب أن تسقط وتتوارى خلف األفكار والقيم النسوية العربية الحديثة، قيٌم ترنو إىل استكامل نيل الحقوق 

العادلة، وبنفس الوقت، تكون النسوية العربية مؤمنًة بقيم الحريات الفردية واألرُسة والحوار مع الرجل واملجتمع املدين 

الحر الذي يتواجد فيه الجميع ضمن دستوٍر علامينٍّ يؤسس للمساواة واملواطنة والحريات والعدالة االجتامعية. 

والهرب من  اللجوء  إىل  أو اضطرت  والتقاليد، وكل سيدٍة هربت  والرجولة  الرشف  باسم  قتلها  تم  فتاٍة  أجل كل  من 

وطنها، وكل من واجهت التعنيف والتنمر، وكل من قاومت وكافحت من أجل حقوقها وكرامتها، وكل من نادت بامتالك 

جسدها وحرية خلع الحجاب والنقاب ورفض أي مظهٍر من مظاهر الوصاية، وكل من يسعى وتسعى إىل تكني الفكر 

النسوي بصورٍة عادلٍة وحقوقية، وكل من يدعم الحريات الفردية والتضامن املجتمعي، نقول لهم ولهن، بأننا وكل إنساٍن 

يؤمن بالعلامنية والعدالة والحقوق واإلنسانية، نقف معكن إجالاًل وتقديرًا لكفاحكن وثورتكن ضد الالمساواة والقهر 

والوصاية. 
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ويف نوري جعفر

فكِر  يف  واضٌح  اختالٌف  هناك 

وقناعة كل دينيٍّ يف إميانه بدينِه، 

وأيًضا عند فكر وقناعة كل الدينيٍّ 

يف رفضه للدين، واألمر نفسه عند 

أدلٍة  بوجود  يقتنعوا  مل  الذين 

مقنعٍة عىل وجود اإلله أو الخالق 

اختالف التصورات 
والقناعات عند 

الديني والالديني!!   
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اختالف التصورات والقناعات 
عند الديني والالديني!!

فالدينيون منهم من يعبدون إلههم عىل حرٍف واحد، 

ومنهم من اسمه فقط )مسلم - مسيحي - يهودي(، 

هم  هؤالء  )وبرأيي  دينهم  يف  شيئًا  يفقهون  ال  أي 

يُسّمى  من  ومنهم  األديان(،  األكرب يف هذه  النسبة 

ومنهم  بسيطًة،  أشياَء  دينه  عن  يعرف  أي  معتداًل 

خاصٌة  وفكرٌة  نظرٌة  لهم  وهؤالء  جًدا  املتطرفون 

املحافظون  امللتزمون  ومنهم  وأحكامه،  الدين  عن 

وعقيدتهم  دينهم  أحكام  عىل  واملطّلعون  القارئون 

اعتقادهم  يف  صلبٍة  أرضيٍة  عىل  يقفون  والذين 

)وبرأيي هؤالء هم النسبة القليلة يف هذه األديان(، ناهيك عن التعدد يف الِفرق واملذاهب والطوائف عند كل دين!!

نفس األمر ينطبق عىل الالدينيني وكذلك الذين مل يجدوا أدلًة وُحجًجا مقنعًة عىل وجود اإلله أو من يُسّمون من قبل 

أهل األديان عنوًة بـ )امللحدين(، أي مبعنى أن كّل الدينيٍّ لُه سببه - أسبابه الخاصة يف رفضه للدين أو عدم اقتناعه 

بوجود اإلله، فمنهم من ترك الدين بسبب تأثره بترصفات رجال دينه بحيث وجَد أن ترصفُهم غري الئٍق ومتامٍش مع 

دينه، ومنهم من تأثر بترصفاٍت قبيحٍة وغري الئقٍة من ِقبل أتباع دينه، ومنهم من تأثر بعدم استجابة إلهه لدعائه أو 

لعدم تقديم إلهه العون واملساعدة للمظلومني واملحتاجني فأصبح معاتبًا ومغتاظًا منُه، ومنهم من تأثر بسبب ترصفات 

العصابات الدينية املسلحة، كامليليشيات بشتّى أنواعها وتشكيالتها، أو مبن تأثر بجرائم وأفعال عصابات داعش والقاعدة 

وجيش النرصة وووو. ومنهم من يرغب يف الحرية املنفلتة إلشباع شهواته ورغباته، ومنهم من انبهر بتطور الغرب ورأى 

بالده متخلفًة ومنهارًة، ومنهم َمن لديه مشكلٌة نفسيٌة مل تساعده عىل البقاء يف دينه. 

هذه األسباب وغريها هي التي دفعت بعض الالدينيني لرفض الدين وكذلك رفض فكرة اإلله، وطبًعا أمثال هؤالء وإن 

كانت بعض أسبابهم من املمكن أن تكون حجًة أو عذًرا، ولكن بهذه الحجج 

الضعيفة واألعذار ال ميكن لهم أن يصمدوا أو يقفوا عىل أرٍض صلبٍة خصوًصا 

وأن أسبابهم غري مقنعٍة وأن تفكريهم ضيق، وبرصاحٍة فإن حججهم هذه 

ال تشفع لهم يف ترك الدين، وممكن لهؤالء عند أي تغيريٍ بسيٍط - مبا تأثروا 

سيّام  ال  الدين،  إىل حاضنة  يعودون  بسببه- ستجدهم  الدين  تركوا  أو  به 

وأن هناك دعاًم كبريًا لإلعالم الديني، باإلضافة إىل كرثة الداعني املنترشين 

هنا وهناك، وكذلك األماكن الدينية املفتوحة والتي تدعو الناس إىل االلتزام 

الدين  العودة إىل  بدينهم وعدم تركه والحفاظ عليه، أضف إىل ذلك فإن 

والبقاء عىل اإلميان بِه أريَح وأسلم للرأس من البقاء عىل رفضِه وعدم تقبله!!
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اختالف التصورات والقناعات 
عند الديني والالديني!!

لكن هذا ال يعني أنه ال يوجد أشخاٌص قد تركوا الدين ورفضوا 

فكرة اإلله ألسباٍب أخرى، نعم هناك ممن ترك الدين ألن لديه 

أسبابًا مقنعًة وحجًجا قويًة جًدا بحيث اقتنع بشكٍل تاٍم عىل 

أن الدين هو عبارٌة عن خدعٍة وصناعٍة برشية، وأن النصوص 

الدينية باإلضافة إىل فكرة اإلله ال تستقيم مع العقل واملبادئ 

املنطقية وال مع االكتشافات والنظريات العلمية، وقد وجدوا 

الكثري من الثغرات واألخطاء يف نصوص الكتب املقدسة التي ال 

ميكن للعقل املجرد أن يتقبلها، ولهذا ليس من السهل جًدا أن 

تعود هذه الفئة إىل أحضان الدين واإلميان به من جديد، إال 

من أُرِغَم منهم وأُكرَه عىل العودة أو تعرض للتهديد والعنف!!

وال شًك أن اإلميان أو عدم اإلميان بالدين مسألٌة شخصيٌة وحٌق 

مكفوٌل يف العهود واملواثيق الدولية كام أنها تقع ضمن حرية 

أنا ال يهمني من آمَن بدينه أو رفضه، بقدر ما  الفرد، ولهذا 

يهمني هو أن تكون قناعة كل واحٍد فيهم راسخًة مدعمًة باألدلة القوية والرباهني املتينة والتي ال ميكن لها أن تهتز 

أو تضعف سواٌء أثناء الحوارات أو أثناء طرح الحجج التي تُعارض وتقاوم حججهم وأدلتهم وبالتايل تُفنِّد ما اعتقدوه 

بسهولة. واألهم من ذلك كله هو أن يُشّغل كل واحٍد منهم عقله وأن يشك يف كل يشٍء سواٌء كانت يف مسلاّمته املوروثة 

أو املكتسبة، وأن يبحث ويسأل ويفكر حتى يأتيه اليقني أو عىل األقل أن يكون واثًقا بصحة ما يحملُه من قناعاٍت 

راسخة!!

ويف الختام، رمّبا يأيت أحد املتدينني ويسألني هذا السؤال: مبا أنك رافٌض للدين وال تهتم مبن آمن أو مل يؤمن، ومبا أن 

اإلميان وعدم اإلميان هو مسألٌة شخصيٌة وحٌق مكفوٌل لكل فرد، فلامذا تنتقد األديان وملاذا تستخف بها؟؟

الجواب: أواًل أنا عندما انتقد األديان فإين انتقد أفكار وأحكام وترشيعات تلك األديان، وثانيًا فإن كل فكٍر وأيديولوجيٍة 

تُتدخل يف الشأن العام ويف الحياة الخاصة مُيكن أن تتعرض للنقد، باإلضافة إىل أنني أمارس حقي وحريتي يف إبداء رأيي 

والتعبري عن قناعايت. ثم نقد األفكار ليس لُه عالقٌة باحرتام أو عدم احرتام مقدسات اآلخرين!!

مالحظة: كل األديان عىل األرض هي من صنع البرش!!
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أصل األخالق يف الالدينّية

يّدعي املؤمنون أن الدين رضورٌة ألنه مصدر 
منه  يتعّرف  الذي  الوحيد  واملرجع  األخالق 

واألشياء  يفعلها  أن  يجب  التي  األشياء  الفرد 
التي يجب أن ميتنع عنها، فام الذي يردع اإلنسان 

غائًبا؟  الدين  كان  لو  املتفرقة  بالرذائل  القيام  عن 
فباإلضافة  العيوب  من  الكثري  النظرية  هذه  تحمل 

ميكنها  ال  غبيٍة  كآلٍة  البرشي  العقل  مع  تعاملها  إىل 
اختبارها  عند  خطأها  نالحظ  الخطأ،  عن  الصح  متييز 

عىل أرض الواقع

عامر العقباين
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عامر العقباين

أصل األخالق يف الالدينية

حيث نجد بني الالدينيني أشخاًصا أخياًرا كام نجد بني صفوف املؤمنني، وقد بيّنت الكثري من التجارب  أن نسبة الجرمية 

عند الالدينيني ال تزيد أبًدا عنها عند املؤمنني، وأن نسبة قيامهم بأفعاٍل إنسانيٍة ال تقل عن نسبتها عند املؤمنني، وُسجلت 

عنهم الكثري من األعامل الخريية، وإذا نظرنا إىل السجون فسنجد أن نسبة الالدينيني فيها باملقارنة مع نسبتهم يف املجتمع 

ليست أعىل من نسب املؤمنني، وهنا يتوجب علينا التساؤل عن مصدر األخالق لدى الذين ال يؤمنون بأي دين، فلو كان 

الدين مصدًرا لألخالق فمن أين يأيت الالدينيون بأخالقهم والتزامهم اإلنساين؟ وهذا هو موضوع بحثنا. 

• ملاذا ال تقتل أباك أو تنكح أمك؟ 

عندما ينحرش املؤمن يف الزاوية وال يجد شيئًا يدافع به عن 

أباك لرتث  تقتل  ال  ملاذا  مثل،  يلجأ ألسئلٍة شهريٍة  فإنه  دينه 

ماله؟ أو ملاذا ال تنكح أمك؟ وهكذا يظن أنه ربح وسام األخالق 

والعفة وقىض عىل الالدينية بهذا التساؤل الغبي، هنا عادًة ما 

يتبادر إىل ذهني أن أسأل هذا املؤمن الحذق هل فعاًل تعّد 

الدين هو اليشء الذي مينعك عن نكاح أمك؟ أي مبعنى هل 

تساورك الرغبة الداخلية بنكاح أمك أو أختك ولكن دينك هو 

ما مينعك عنها؟ هل تشتهي محارمك يف نفسك ولكنك تتنع 

عنهم تطبيًقا لدينك؟ هل أنت بحاجٍة لتعاليم ديٍن ليك يقول 

لك أن قتل األب أو نكاح األم هو يشٌء شاذ؟ 

هل تعلم أنه حتى عند بعض الفرئان ال يحدث التزاوج بني األخوة؟ )رغم عدم اعتناقهم ديًنا(، فإذا كنت بحاجٍة لديٍن 

ليك يقول لك أن هذه األفعال شائنٌة فأنت باألصل بال أخالق، أما إذا كانت نفسك تتنع عن هكذا أفعاٍل حتى دون أن 

يأمرك ديٌن بها فهنا تكون األخالق، 

إن أصل األخالق مجبوٌل يف تكوين البرش ومصدره موجوٌد يف داخلنا ولسنا بحاجٍة لديٍن يك يقول لنا ما هو الصحيح وما 

هو الخاطئ، فال يشتهي اإلنسان السوي محارمه. يُرجع علامء االجتامع هذه الظاهرة إىل تأثري ويسرتمارك الذي يوجد 

عند البرش والحيوانات والذي يوّضح أن املشاعر الجنسية ال تنشأ بني األفراد الذين تربوا مًعا، ويعود تأثري ويسرتمارك 

إىل عوامل بيولوجيٍة متعلقٍة بالفريومونات املفرزِة عن طريق العرق، حيث يستقبل رائحتها املحيطون بالشخص وتتأثر 

أدمغتهم بها وتغرّي من ميولهم الجنسية تجاه هذا الشخص، وذكر أنه كلام كانت درجة القرابة بني الشخصني أكرث كلام 

كان العزوف الفطري أشد، وهذا يفرس أن اإلنسان ليس بحاجٍة لديٍن مينعه عن أخواته مثاًل. ويُذكر أن فرويد له نظرياٌت 

أخرى تفرس التباعد الجنيس بني األقارب وهناك أسباٌب تطوريٌة جينيٌة أخرى ال يسعني ذكرها. 
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عامر العقباين

أصل األخالق يف الالدينية

• هل األديان هي فعاًل مصدٌر لألخالق؟ 

مل تنّص األديان عىل أخالٍق رفيعٍة ومثاليٍة كام يّدعي أصحابها فقد ضّمت 

جميع األديان تعاليم وسلوكياٍت مخجلًة ومهينًة للكرامة وحاول املرقعون 

تربير تلك التعاليم وتغطية الوجه القبيح للدين ولكن دون جدوى، فنجد 

الغزو  عىل  وشّجع  السبايا  واغتصاب  اليمني  ملك  اإلسالم رشع  أن  كيف 

والجهاد، فقتل املسلمون اآلالف بأوامر إالهيٍة ورسقوا بيوتهم وكنائسهم 

وأموالهم، وأمر اإلسالم بتقطيع األيدي واألرجل ورشع أحكاًما مقرفًة كإرضاع 

الكبري واحتقار املسيحني واليهود وأمر بإذاللهم بالجزية واالمتناع حتى عن 

مصادقتهم أو الرتحم عىل موتاهم وغريها من الترشيعات املخزية. 

ومل يكن الكتاب املقدس أفضل حال، فنجد فيه أن النبي لوطًا زىن ببناته وأن أبراهام النبي قد تخىل عن زوجته وقّدمها 

لفرعون ليك ال يتعرض لألذى، وأن داوود دبّر قتل جنديٍّ من حنوده بعد أن زىن بزوجة هذا الجندي وذلك خوفًا من 

الفضيحة، ونجد يف حرب يشوع عىل أريحة كيف أنه هدم أسوارها وأحرقها وقتل كلَّ من فيها بال رحمة. فهل هذه 

أخالٌق يُحتذى بها؟ ولو كان الدين مصدر األخالق، فام الذي مينع املسلمون اليوم من تقطيع األيدي واألرجل أو سبي 

النساء كام فعل الرسول مثاًل؟ 

• الفطرة السليمة 

قد يقول قائٌل )إن األخالق السليمة تأتينا من الفطرة السليمة التي زرعها الله فينا، 

فيولد اإلنسان عىل حب الخري والصدق واإليثار، وعندما يكرب يكتسب من املجتمع 

أخالقًا مذمومًة كالعنف والكذب( لكن هذا القول غري صحٍيحٍ فقد أثبتت الدراسات 

أن األطفال ال يتمتعون بتلك الفطرة السليمة، فاألطفال يكذبون بال شك، فتجد طفاًل 

ال يتجاوز ال 3 سنواٍت ينكر فعاًل قام به خوفًا من عقاٍب أو يختلق قصًة متكاملًة 

حدثت معه إلثارة إعجاب الكبار، وما كذب األطفال إال يشٌء طبيعٌي يولَد معهم 

بحسب تلك الدراسات. مثاٌل آخر وهو اتصاف األطفال باألنانية، حيث أن التمركز 

حول الذات يولد مع األطفال، فاألنانية )وهي اهتامم الطفل بذاته يف حني عدم 

اهتاممه باآلخرين واملجتمع( هي عملية ارتفاع األنا لديهم وإحساسهم بذواتهم 

فمن الطبيعي هذا اإلحساس لديهم، ومن مظاهر ذلك طلبهم مشاركة اآلخرين 

ألعابهم وضجرهم وسخطهم عندما يطلب اآلخرون مشاركتهم ألعابهم الخاصة. 
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أصل األخالق يف الالدينية

كام نشاهد سلوكياٍت أخرى عند األطفال الصغار ال تفرسها الفطرة السليمة كالعنف بني األطفال. فإذا كانت الفطرة 

السليمة تجبل اإلنسان عىل األخالق الحسنة وكانت باقي السلوكيات مكتسبًة، فمن أين يأيت األطفال الصغار بسلوكياٍت 

كالكذب واألنانية؟

• ماذا عن الحيوانات؟ 

الدينية وصحة القول بأن األخالق جينيٌة وما هي إال حاجٌة تطورية )كام  ومن أهم األدلة عىل خطأ نظرية األخالق 

والثقة  والغفران  والتعاطف  العدالة  مبشاعر  تتمتع  فالحيوانات  الحيوانات،  لدى  األخالق  وجود  هي  الحًقا(  سنرشح 

وغريها، ويختلف الحس األخالقي لديها عن املوجود عند البرش يف الدرجة ال يف النوع حسب رأي داروين، والشواهد 

عىل أخالقيات الحيوانات كثريٌة ومنها ذلك الجرذ الحبيس يف قفٍص والذي يرفض رفع أداٍة تجلب له الطعام حيث شاهد 

أن رفعها سيؤذي جرًذا آخر، وكان هناك القطة )لِبّي( تقوم مبساعدة كلٍب عجوٍز كفيٍف يف تخطي عقبات الطريق نحو 

طعامه، ومن األمثلة أيًضا وجود التعاطف الوجداين لديهم، فها هي الفرئان تتلوى من األمل يف تعاطٍف عندما شاهدت 

فأًرا آخر يُحقن مبادٍة حارقة. إًذا كيف تفرس السلوك األخالقي لدى الحيوانات دون حاجتها لكتٍب مقدسٍة تلقنها هذه 

األخالق؟ نستخلص من كل ما سبق أن األديان ال تفرس السلوك األخالقي عند البرش حيث أن هذه النظرية تحوي الكثري 

من العيوب، وأن السلوك األخالقي موجوٌد يف ذواتنا وتفرضه علينا أسباٌب جينيٌة أقوى، ولكن ما هي تلك األسباب؟ 

• األخالق التطورية 

السلوك  تفرّس  التي  األهم  النظرية  التطورية  األخالق  تُعد 

ال  األخالقي  فالسلوك  البرش،  عند  األخالقي  وغري  األخالقي 

هي  النظرية  وهذه  جيناتنا  من  جزًءا  إال  يكون  أن  ميكن 

الوحيدة الشاملة القادرة عىل تفسري السلوك عند الالدينيني 

واملؤمنني واألطفال وحتى الحيوانات. كام نعلم، فإن التطور 

البيولوجي يهدف إىل إبقاء النوع األقوى واستمرار الجينات 

عرب التكاثر، وليك يثبت النوع أنه األقوى ميكن للتطور أن 

يصطفي أي سلوٍك يصب يف خدمة البقاء واالستمرار، فأفرز 

التطور لدى اإلنسان مجموعًة من السلوكيات منها ما هو 

كاملحبة واملساعدة واإليثار  جيد )وفق مقاييس مجتمعنا( 

ومنها ما هو يسٌء كغريزة العنف واألنانية واستعباد اآلخرين. 
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وقد مارس البرش عرب تاريخهم جميع تلك السلوكيات الجيدة منها والسيئة، وحتى األديان جميعها نصت عىل سلوكياٍت 

سيئٍة كثرية )ذكرنا بعضها يف فقرٍة سابقة(، ونصت باملقابل عىل الكثري من السلوكيات الجيدة من وجهة نظرنا كاملحبة 

األديان  البرش مبنعزٍل عن  تاريخ  اشتمل  القرآن. كام  آيات  الجديد وبعض  العهد  نراه يف  ما  والتسامح، وهذا  واإليثار 

الكثري من السلوكيات الجيدة والسيئة وجميع هذه السلوكيات هي حاجٌة تطوريٌة يسعى الفرد من خاللها إىل البقاء 

واالستمرار، فالحرب مثاًل كان هدفها الحصول عىل املزيد من املوارد الغذائية واملالية أو للدفاع عن النفس والرشف، أما 

الحب فهدفه استاملة الرشيك ودفع اإلنسان للتكاثر، وكام رأينا أن الطفل مثاًل يكذب ليك يحمي نفسه من العقاب أو 

ليلفت انتباه اآلخرين. 

• هنا يأيت السؤال األهم عىل اإلطالق: 

إذا كان التطور أفرز لنا صفاٍت جيدًة وأخرى سيئًة فام الذي مينعك اآلن من مامرسة السلوك اليسء وما الذي يجربك عىل 

االلتزام بالسلوك الَحسن؟ إن اإلنسان كائٌن اجتامعٌي ال ميكن أن يعيش وحيًدا، حيث يؤّمن له املجتمع األمن واالستقرار 

الالزم الستمرار نسله ويؤّمن فرص التزاوج وحاجاٍت كثريٍة أخرى تجعل من العيش ضمن املجتمع رضورًة ألهداف التطور. 

ولكن الحياة ضمن مجتمعٍ تفرض عىل كل فرٍد مجموعًة من السلوكيات تهدف إىل الحفاظ عىل املجتمع والحيلولة دون 

تزقه، فمثاًل ال ميكن للفرد أن يأمن عىل حياته من اآلخرين إال إذا امتنع الجميع عن قتل بعضهم ويكون هذا االمتناع 

هو القاعدة العامة وهكذا يأمن اإلنسان عىل نفسه من اآلخرين ويتفاعل معهم، وينطبق ذلك عىل سلوكياٍت كثرية، 

وهكذا يُجرب اإلنسان عىل التضحية ببعض السلوكيات ومامرسة أخرى وذلك مقابل العيش ضمن املجتمع. 

• ولكن كيف يختار التطور تلك السلوكيات التي تضمن استمرار املجتمع؟ 

كام ذكرنا، فإن التطور يحاول إبقاء النوع األقوى واستمرار الجينات ويتم ذلك ضمن املجتمع بعدة قواعد منها: 

1- املصلحة املتبادلة: هي االمتناع عن مامرسة سلوٍك مؤٍذ لآلخرين بشكٍل تباديلٍّ مام يزيد فرص كل فرٍد يف البقاء)، ال 
أقتلك وال تقتلني، ال أرسقك وال ترسقني، أحافظ عىل عرضك وتحافظ عىل عريض(.

2- الجينات املشرتكة: وهي حامية ومساعدة األفراد الذين يحملون جيناٍت مشابهًة لجيناتك، حيث أن جيناتنا األنانية 
العائلة،  ذلك ضمن  )نجد  أيًضا  استمرارها هي  يعني  الجينات  تلك  استمرار  ألن  لها  املامثلة  الجينات  لحفظ  تسعى 

فأفراد العائلة الذين يحملون بطبيعة الحال جيناٍت متشابهًة جًدا يسعون دامئًا للعطف عىل بعضهم ومساعدة بعضهم 

البعض(.
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فرصه  ويزيد  باألمن  الشعور  عىل  الفرد  يساعد  وتعاطفهم  اآلخرين  محبة  إن كسب  العطف:  وكسب  الشهرة   -3
بالتزاوج، حيث عندما يقوم الفرد مبساعدة اآلخرين أو إيثار اآلخرين عىل نفسه فهو بذلك يكتسب محبتهم وعطفهم 

وبالتايل فسيكتسب مساعدتهم إذا احتاج لها يوًما وسيأمن عىل نفسه من رشهم أو عدائهم وهكذا تزداد فرصه يف 

البقاء. يُذكر أن املجتمع يتوجب عليه معاقبة من يخالف هذه السلوكيات )كاللص( مثاًل وذلك للحفاظ عىل تاسكه. 

• ماذا نستنتج عند مقارنة املجتمعات ببعضها؟ 

تُظهر املقارنة بني املجتمعات أن األخالق نسبية، حيث أنها تختلف ببعض خواصها بني مجتمعٍ وآخر وبني عرٍص وآخر، 

فمثاًل نجد أن مامرسة الجنس قبل الزواج هو القاعدة يف املجتمع الغريب بينام تنظر معظم املجتمعات الرشقية لألمر 

عىل أنه معيٌب ومحرم، وهنا نالحظ أن الفعل يف كال الحالتني يُعترب أخالقيًا ضمن املجتمع الذي ميارسه ولكنه يصبح 

منبوًذا يف مجتمعٍ آخر.

 كام أن األخالق تختلف من عرٍص إىل عرص، فأفعاٌل بشعٌة كالعبودية مثاًل كانت مقبولًة وأخالقيًة يف كثريٍ من املجتمعات 

القدمية حتى أن األديان الساموية مل تحرمها أبًدا، ولكنها أصبحت منبوذًة يف عرصنا الحايل وذلك بعد الكثري من ثورات 

العبيد ودعوات حقوق اإلنسان. وهكذا نجد أن النسبية تفرس بعض االختالفات يف األخالق بني املجتمعات وعرب العصور.

• خالصٌة

1- يتامثل املؤمنون والالدينيون يف مسألة األخالق. 

2- نظرية أن األديان هي مصدر األخالق فيها الكثري من النقص. 

3- أفرز التطور البيولوجي مجموعًة من القيم السلوكية الجيدة والسيئة وكلها تهدف لحفظ النوع األقوى واستمرار 

الجينات عرب التكاثر. 

4- اإلنسان كائٌن اجتامعٌي ال ميكنه العيش وحيًدا. 

5- تجرب املجتمعات األفراد عىل االلتزام بالضوابط التي تؤّمن استقرار املجتمع وتعاقب مخالفيها. 

6- تتّصف األخالق بالنسبية التي تجعلها تختلف من مجتمعٍ إىل آخر ومن عرٍص إىل آخر ولكن تبقى األخالق ثابتًة داخل 

املجتمع الواحد ويف عرٍص واحد. 

تت االستعانة بكتب: وهم اإلله، رحلة العقل، اإلنسان األخالقي ومقاالٍت وآراء أخرى كثرية.
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محمد شومان

املسيحية واملحروسة جـ 1 

توطئٌة

فإننا  املسيحي  الدين  عن  هذه  دراستنا  يف 

لألسف لن نستطيع الحديث عنها عىل قدر ما 

نشتهي بل سنكتفي بالحديث عنها عىل قدر ما 

نجرؤ فقط، مراعني يف ذلك حساسية املسيحيني 

للنقد املوّجه لهم من اآلَخر نظرًا للحالة الدينية 

ال  فنحن  وبدايًة  املحروسة،  امللتهبة يف مرصنا 

املسيحي  الدين  عن  الهوتيًة  دراسًة  نكتب 

فهذه مهمٌة لها رجاالتها وال نّدعي أننا منهم، 

بل نكتب دراسًة عن الواقع األريض الذي انبثق 

عنه الكتاب املقّدس املخالف بالرضورة للواقع السائد واملسيطر آنذاك والحامل يف داخله للواقع الجنيني واملستقبيل 

الذي أصبح فيام بعد واقًعا مسيطرًا أنتج الفكر الالهويت الذي يؤمن به حوايل ثلث سكان املعمورة اآلن.

وليك نتفهم الواقع املسيحي السائد اآلن ينبغي علينا أن نفهم الواقع الوثني الذي كان قامئًا يف عرص امليالد وانعكاساته 

عىل الواقع الفكري الصاعد آنذاك، مبعنى أّن نظرتنا للشأن الديني كنتاٍج للواقع االجتامعي السائد وكحركٍة مجتمعيٍة 

جنينيٍة صاعدٍة من األرض إىل السامء تجعلنا نبحث عن الجذور التاريخية للحركة االجتامعية التي انبثق عنها الدين، 

وبالتايل فالعقل -يف توجهنا الفكري-  هو مقياٌس لألشياء جميًعا وعىل من يرفض ُحجتنا أن يرّد عليها بحجٍة عقالنيٍة 

مضادٍة لها يف الفكر ومساويٍة لها يف املنطق، بينام عىل الضفة األخرى من النهر توجد وجهة نظٍر أخرى يتبناها الكهنة 

ومفادها أّن النص املقّدس ال عالقة له بالواقع االجتامعي باعتباره -النص املقدس- نتاٌج  ساموٌي هابٌط من السامء إىل 

األرض وبالتايل فهو منفصٌل تاًما عن الواقع االجتامعي السائد، وحتي عندما يصبح النص الديني واقًعا سائًدا بعد أن 

كان مجرد إرهاصاٍت جنينيٍة فإمّنا يتّم تربير ذلك باإلعجاز الساموي املنفصل عن الواقع األريض املكاين والزماين، أو مبعنى 

أبسط فإنه عند نجاح الدين يف فرض رؤيته عىل املجتمع املحيط فإنه ال يتم تعليل ذلك اإلنجاز -من وجهة نظر الكهنة-  

بأسباٍب منطقيٍة بقدر ما يُنظر إليه عىل أنه نتاج معجزٍة ساموية، وبالتايل يُهّمش دور العقل وجهود املصلحني الدينيني 

يف سبيل إغراق املؤمنني يف جوٍّ من الخرافة التي ال تخضع بطبيعتها لحكم العقل، وبالتايل يصبح للنّص املقّدس الواحد 

عدة مفاهيم يف ذات الوقت:

أواًل:  
مفهوم النص -سواٌء أكان ُمقدًسا كُتب بإصبع الله أو ُمدنًَّسا كُتب بأيدي البرش- من وجهة نظر الكاتب نفسه، وهو ما 

نستطيع أن نطلق عليه )روح النص( أو )مقصد النص(.
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ثانًيا:  
مفهوم النص من زاويٍة كهنوتيٍة حيث يتم تفسريه بطريقٍة معينٍة تصبح باإللحاح عليها مقدسًة مثلها مثل النص املقدس 

تاًما وأحيانًا تصبح أكرث قداسًة.

ثالًثا:  
مفهوم النص من زاويٍة تاريخية، مبعني قراءة النص من حيث هو نتاج ثقافٍة معينٍة وبيئٍة اجتامعيٍة تحمل يف أحشائها 

إرهاصات التغيري، ويف هذه الرؤية ال يُنظر للنص املقّدس إالّ عىل أساس أنه تاريٌخ اجتامعٌي تؤدي بنا مقدماته إىل نتائج 

تاريخيٍة شبه حتمية.

وإذا طبّقنا هذا املفهوم عىل النص اإلنجييل املقدس- غنٌي عن القول أنّنا يف دراستنا هذه ال نتّهم إخواننا املسيحيني 

بالتزوير أو التحريف يف إنجيلهم بل نقرأ كتابهم املقّدس بكل احرتاٍم وتقديس »احرتاٌم لهم وتقديٌس ملا يؤمنون هم بأنه 

مقّدٌس حتى لو تعارضت هذه القداسة مع قناعاتنا نحن الفكرية«– فإننا سنجد التايل:

أواًل:  
النص اإلنجييل كام كتبه الكاتب الذي سيصبح يف الفكر املسيحي مقدًسا أو حتى كام أوحى به الروح القدس للكاتب 

الرسول والذي نؤمن بأنّه من حّقنا أن نفهمه بعقولنا كام شاءت لنا هذه العقول، ونحاول بالعقل أن نستشّف من 

كلامت النص البكر ذاته ما يوافق قناعاتنا الفكرية التي هي بدورها نتاج قراءة النص بطريقٍة عقالنية.

ثانًيا:  
تفسريات كهنة املسيحية للنّص املقدس، وهذه عىل ما نظن ال تتمتع بالقداسة ومن حّقنا أن نقبل أو نرفض منها ما نشاء 

دون أن نخرج عن املعلوم من الدين بالرضورة.

ثالًثا:  
النظرة التاريخية للمسرية املسيحية والتي بدأت بالنظر إىل هذه الطائفة عىل أنها شيعٌة يهوديٌة منشقٌة وانتهت باإلقرار 

لها بالسيادة الفكرية عىل العامل الروماين ومنه عىل العامل أجمع، وماهية الخطوات العملية التي اتخذها كهنة الدين يف 

سبيل توطيد دعائم هذا الدين ونرشه ليصبح أقوى األديان عىل األرض حتى اآلن، وهذه النظرة التاريخية بالطبع هي 

ما يوافق توجهنا الفكري، فالعقل عندنا ال يخضع إال لسلطان العقل فقط 

توجهنا  تاًما عن  بعيدٌة  ميثيولوجيٌة  إالّ خرافاٌت  اآلخر  الجانب  يقابله عىل  فال  للواقع  املفارق  الطوباوي  اإلعجاز  أما 

نتائج غري خاضعٍة  فإننا نرفضها ونرفض كذلك كل ما يرتتب عليها من  العقل  أنها ال تخضع لسلطان  الفكري، وطاملا 

للناموس الطبيعي للكون.
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الكتب املقدسة

يف  مقدًسا  ِسفرًا  وعرشين  بسبعٍة  الورع  املسيحي  يؤمن 

كتاب واحٍد أسموه )العهد الجديد( وهو يضم أربعة أناجيل 

قانونية)1(، ويُعتقد أّن األناجيل األربعة ُمستمدٌة من مصدٍر 

األحاديث  من  مجموعٌة  التي هي  )األقوال(  يسّمى  واحٍد 

مختلفٍة  مناسباٍت  يف  املسيح  السيد  قالها  التي  الشفوية 

وقد  نفسه.  املسيح  حياة  يف  رمبا  مبكرٍة  فرتٍة  يف  وُدونت 

بني عرشات  من  األربعة  األناجيل  الكنيسة هذه  اعتمدت 

األناجيل عىل أنها كتٌب مقّدسٌة وُموًحى بها حرفيًا من الرب 

وذلك قبل سنة 325م، وال أحد يدري إىل اآلن األُسس التي تّم عن طريقها اختيار بعض األناجيل ورفض البعض اآلخر، 

بل ووصمها )بالهرطقة( وهي التسمية املسيحية للعبارة اإلسالمية الخروج عن املعلوم من الدين بالرضورة أو )الزندقة(. 

التوقيع اإللهي عىل هذه األناجيل  التي أعطت لنفسها الحق يف وضع  كام ال يدري أحٌد شيئًا عن الجهة أو الجهات 

األربعة، وأخريًا فحتى تاريخ التوقيع اإللهي عىل تلك األناجيل ما يزال رًسا ال يعلمه إالّ صاحب التوقيع، وهي تحيك قصة 

ميالد وحياة يسوع املسيح عىل األرض واملعجزات التي قام بها وتنتهي بَصلبه وقيامته من املوت ثانيًة، وقد كُتبت عىل 

ما يبدو يف الفرتة ما بني سنة 60م إىل سنة 120م، واتخذت شكلها الحايل يف سنة 325م، وقد أوحى بها الرب أو الروح 

القدس إىل  كٍل من الرسل: مرقس، متى، لوقا، يوحنا، بهذا الرتتيب عىل أرجح األقوال.

وباإلضافة لألناجيل األربعة هناك أيًضا ِسفر باسم )أعامل الرُسل( وهو يحيك قصة نشأة الكنيسة األوىل وجهود تالميذ 

املسيح يف نرش الدعوة فيام يُعرف باسم )العرص الرسويل(، وهذا السفر رمبا يكون هو املرجع الوحيد الذي يحيك لنا 

بدايات التبشري بالدعوة الجديدة.

وهناك أيًضا إحدى وعرشون رسالًة مقّدسًة تم إلحاقها بالكتاب املقّدس ال باعتبارها رسائل تعليميٌة من الكهنة للمؤمنني، 

بل باعتبارها وحٌي مقّدٌس من رب السامء يجري به قلم كاهٍن أصبح يف املنظومة الجديدة عىل درجة رسول، وبالتايل 

فهو ال ينطق عن الهوى بل هي، أي )الرسائل( وحٌي موًحى، ولعل أهّمها هي تلك التي تحيك لنا عن هبوط املسيح إىل 

الجحيم بعد موته إلطالق رساح األرواح التي قضت آالف السنني يف انتظار الخالص عىل يديه، ووجُه األهمية يف هذه 

القصة يكمن– يف رأينا- يف أن معظم املسيحيني ال يدرون عنها شيئًا مع أنها مدونٌة يف كتابهم املقدس، ولها العديد من 

الرشوح والتفاسري التي قام بها الكهنة، وقد كتب هذه الرسائل بعض الرسل أو التالميذ بوحٍي من الروح القدس شخصيًا.

1- كلمة إنجيل مشتقٌة من الكلمة اليونانية )إنجيليون( مبعنى برشى أو أخباٌر سارة، وكانت تُستخدم عادًة لإلشارة إىل عيد ميالد اإلمرباطور.
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وهناك أخريًا )سفر الرؤيا( الذي يحيك قصة حلٍم رآه كاتبه يوحنا الالهويت)2( 

يف  الرابع  اإلنجيل  كتب  بينام  شبابه،  يف  الحلم  هذا  كَتب  أنّه  يُعتقد  الذي 

شيخوخته، وهذا الحلم أيًضا مقّدٌس ألنه ُموًحى به من عند الرب كام أكدت 

لنا الكنيسة، وبالتايل يصري املجموع سبعًة وعرشون ِسفرًا مقّدًسا ال يتطرق 

الشك إىل نسبتهم إىل إله السامء.

ونالحظ يف هذا السياق سبق الرسائل عىل تدوين األناجيل، فالرسائل يُرّجح 

كَتبة  أّن  أيًضا  األناجيل، ونالحظ  تلتها  للميالد، ثم  كُتبت قبل سنة 70  أنها 

الرسائل  أّن  األخرية  واملالحظة  واحدة،  ملرٍّة  وال  لألناجيل  يشريوا  مل  الرسائل 

أّن  يبدو  إذ  كاتبها  كان  أيًا  الفكرية  الرسول  بولس  بصمة  تحمل  واألناجيل 

األفكار املعارضة قد تّم إعدامها من ِقبل الكنيسة التي اختارت بولس برسائله 

األربعة عرشة -أكرث من نصف أسفار الكتاب املقدس- ثم حكمت باإلعدام 

بعد الصلب عىل يسوع املسكني.

ونبدأ قراءتنا للمسرية املسيحية الطاهرة من ِسفر الرؤيا هذا الذي يُعتقد أنّه أسبق األسفار املقدسة من حيث التدوين، 

ونبدأ به ألنه يحيك لنا أقدم قصٍة يف األديان الساموية جميًعا وهي قصة ِعصيان إبليس لإلله، وقد رآها يوحنا يف حلمه 

املقدس عىل النحو التايل:

اَمِء: ِميَخائِيُل َوَمالَئَِكتُُه َحاَربُوا التِّنِّنَي، َوَحارََب التِّنِّنُي َوَمالَئَِكتُُه. َولَْم يَْقَوْوا، فَلَْم يُوَجْد َمَكانُُهْم بَْعَد  »َوَحَدثَْت َحرٌْب يِف السَّ

يْطَاَن، الَِّذي يُِضلُّ الَْعالََم كُلَُّه، طُِرَح إِىَل األَرِْض،  اَمِء. فَطُِرَح التِّنِّنُي الَْعِظيُم، الَْحيَُّة الَْقِدميَُة الَْمْدُعوُّ إِبْلِيَس َوالشَّ ذلَِك يِف السَّ

َوطُرَِحْت َمَعُه َمالَئَِكتُُه.« )الرؤيا 12: 9-7(.

أنّه يف زمٍن ما كان اإلله ومالئكته  الذين يعلمون حتى مامل يُعلنه اإلله يف نّصه املقدس  لنا الكهنة املُحرتفون  ويؤكد 

وأطراف  الليل  آناء  الله  بحمد  التسبيح  ُتارس وظيفتها يف  فاملالئكة  دائم،  نعيٍم  الساموية يف  الجّنة  مًعا يف  يعيشون 

النهار، وال يكلّون من التطلّع إىل الذات اإللهية بإعجاٍب وانبهار، واإلله– كام البرش– ال يكّل من االستامع إىل تسبيح 

مالئكته وانبهارها بعظمته، وكان هناك مالٌك من بني مالئكة السامء آنئٍذ يكاد أن يكون هو زعيم املالئكة لقّوته وجامله 

حتى أنه أصبح الرجل الثاين يف تلك اململكة السعيدة، هذا املالك هو إبليس الذي سيصبح بعد ذلك لعيًنا، ولكنه يف 

ذلك الوقت كان من املقربني إىل إله السامء حتى أنه كان يًدا لله ويناديه باسم )زهرة الصبح(، وألن الواقع الساموي 

كام يبدو ليس إالّ انعكاًسا للواقع األريض، لذا فقد كان البد من حدوث مشكلٍة تُغرّي من حياة الرتابة املالئكية تلك، 

وبدأت املشكلة ذات يوٍم عندما شعر إبليس اللعني بأنه يستطيع القيام بدور الرجل األول يف تلك اململكة الساموية، 

2- ال يوجد اآلن عامل ديٍن مسيحيٍّ يحرتم عقول الناس يستطيع أن يجزم بنسبة رسالٍة أو إنجيٍل ما إىل شخٍص معني، بل هي مجرد ترجيحاٍت ال أكرث.
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ولذا فقد قّرر القيام بانقالٍب عسكرٍي عىل السلطة اإللهية النتزاع كريس 

العرش من تحت اإلله، ويبدو أّن بعض مالئكة السامء مل تكن من هواة 

التسبيح والتغني بعظمة اإلله ليل نهار وأنها كانت تارس هذه الحرفة 

مرغمًة، لذا فقد انضم إىل إبليس حوايل ثلث مالئكة السامء يف انقالٍب 

مفاجأًة  كانت  الثورة  تلك  وألّن  الحاكمة،  اإللهية  السلطة  عىل  عنيٍف 

عنيفًة لإلله ومالئكته فقد اقتىض األمر أن تستمر تلك الحرب ثالثة أياٍم 

بلياليها بني حزب الشيطان ومعه ثلث مالئكة السامء، وحزب الله ومعه 

ثلثي املالئكة اآلخرين تحت قيادة الجرنال ميخائيل شخصيًا، وألن الخري 

ينترص دامئًا عىل الرش يف املاملك الساموية السعيدة لذا فقد انترص اإلله 

الخرّي عىل الشيطان الرشير وطرده من اململكة الساموية السعيدة إىل 

األرض الخربة والخالية ومعه مالئكته املهزومة إىل مكاٍن ما عىل سطح 

الكرة األرضية ما يزال مجهواًل عند كهنة املسيحية، وإن كان ابن عباس 

إىل  كان  الطرد  أن  الخاصة  أبلغته مصادره  قد  الشهري  اإلسالمي  املفرس 

إبليس ُهزم وأُنزل إىل األرض ليعيش  أّن  البحار(، املهم  منطقة )جزائر 

عليها ناقاًم عىل اإلله ومالئكته متحيًنا الفرصة لالنتقام منهم.

ونالحظ نحن املهمومني بالتحليل العقيل لألحداث الدينية الخارقة أّن 

حربًا تدور رحاها ملدة ثالثة أياٍم بني عدٍد ضئيٍل ضد أغلبيٍة عدديٍة لهي 

التي  القوة  كم  لنا  تؤكد  ببساطٍة شديدٍة  ألنها  الدراسة  تستحق  حرٌب 

ميتلكها إبليس اللعني الذي يصارع اإلله القادر ملدٍة طويلٍة نسبيًا – بالنسبة لآللهة التي تأمر اليشء كُّن فيكون- مام قد 

يجعل بعض ضعاف اإلميان يظنون أّن قوة إبليس تكاد تضارع قوة اإلله املسيحي.

ويف التأصيل اليهودي للفكرة املسيحية نجد أّن الشيطان كان واحًدا من أبناء الله، أي ملٍك من مالئكة السامء اليهوية 

ومن حّقه حضور االجتامعات اإللهية مع املالئكة املقربني:

.« )أيوب 2: 1(. يْطَاُن أَيًْضا يِف َوْسِطِهْم لِيَْمثَُل أََماَم الرَّبِّ ، َوَجاَء الشَّ »وَكَاَن َذاَت يَْوٍم أَنَُّه َجاَء بَُنو اللِه لِيَْمثُلُوا أََماَم الرَّبِّ

أما النبي حزقيال فيصفه قائاًل: »َمآلٌن ِحْكَمًة وَكَاِمُل الَْجاَمِل«  )حزقيال 28: 12(.

أّما وجهة نظر السيد إبليس فإننا لألسف ال نجدها يف الكتب املقّدسة التي اكتفت بذكر وجهة نظر اإلله يف الرصاع، ولكن 

جاءنا شاعٌر إسمه جون ميلتون ورشح لنا وجهة نظر إبليس اللعني يف ملحمٍة أسامها )الفردوس املفقود( تحّدث فيها 

بلساٍن مبنٍي عن إبليس اللعني: »إن السيادة مطمٌع رفيٌع ولوكان يف الجحيم، سيٌد يف جهنم أكرم من عبٍد يف الجنة«...؟
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إًذا فالسيادة هي دافع إبليس األول، وهي وجهة نظٍر تستحق االحرتام، والسعي لنوالها حتى ولو يف الجحيم لهي خطوٌة 

ال تستدعي االزدراء، وهناك أيًضا العظمة:

 »لقد جعلَنا العقل نظراء ولكنه تفوق بالقوة عىل نظرائه، ماذا يضريين أن أكون هنا أو هناك ما دمت الكيان نفسه« 

كام ينبغي »أكاد أضارع من تفوق عيلَّ بقوته العاتية، إننا عىل األقل سننعم بالحرية هنا«.

إًذا فالسيد إبليس عىل استعداٍد ألن يعيش يف أي مكاٍن حتى ولو كان الجحيم عىل رشط أن يحتفظ بحريته وكرامته، 

ويتباهى أيًضا بكونه ضد اإلله بكل ما يحمله تعبري)ضد اإلله( من عظمة، فهو يعتقد أنه يشٌء عظيٌم وكبرٌي جًدا إىل 

درجة أنّه يكاد يضارع اإلله يف قوته وجربوته، أمل يقف أمام اإلله يف ساحة الحرب عدة أيام؟ هل يستطيع كائٌن آخر أن 

يحارب اإلله بل وأن يصمد أمامه ثالثة أيام؟ وهي عىل كلٍّ وجهة نظٍر تستحق التأمل، هذا يف حالة تأكدنا من املصادر 

التي أخربت ميلتون بهذه الرواية.

وذات يوٍم يف الالزمان يقّرر اإلله أن يخلق آدم وحواء ويُسكنهام يف الجنة التي طرد منها إبليس من قبل، ويقرر إبليس 

أن ينتقم من اإلله يف شخص آدم، فيتنكر اللعني عىل هيئة حيٍّة مسكينٍة ويدخل الجنة متنكرًا إىل حيث آدم التعيس 

وحواء الرشهة ويتمكن من إغوائهام كام ذكرت لنا التوراة املقدسة، وإن كانت التوراة قد نسيْت أن تذكر لنا أّن الحية 

هي نفسها إبليس، عىل كٍل استدرك يوحنا – طبًعا بوحيٍّ من الروح القدس– غلطة التوراة وأوضح لنا أّن الحية هي 

التنني وأنهام مًعا أحد أشكال إبليس اللعني، ولن نتساءل نحن كيف يدخل إبليس إىل الجّنة الساموية بعد أن طرده الرّب 

إىل األرض الخربة، ولن نتساءل أيًضا عن كيفية اخرتاق إبليس لتحصينات اإلله لسامواته، فهذه األرسار ال يوحي بها اإلله 

إالّ للكهنة فقط ونحمد الله أننا لسنا منهم. 

التي  املقدسة  للتوراة  آخر  خطأً  املقدس  حلمه  يف  يوحنا  وصّحح 

ذكرت لنا سابًقا أّن طرد اإلله آلدم كان بسبب خوف اإلله من أن 

يتجرأ السيد آدم ويأكل من شجرة الخلود ويصري خالًدا تاًما كاآللهة، 

أكله من شجرة  كان بسبب  إمنا  آدم  أّن طرد  لنا  يوحنا وأكد  فجاء 

املعرفة وعصيانه ألوامر اإلله الصارمة يف هذا الصدد، وال ندري نحن 

أّي كتاٍب مقّدٍس نثق يف كلامته الطاهرة، ومبا أننا نقرأ النص اإلنجييل 

املقّدس فلنحاول أن نصّدقه ونجد تربيرًا ما ألخطاء سفر التكوين.

املهم أن مفهوم الخطيئة هذا قد أصبح فيام بعد عند كهنة املسيحية هو األساس الذي قامت عليه الديانة املسيحية 

من وجهة نظر بولس الرسول، فآدم عندما أكل من الشجرة املحرّمة قد انضم دون أن يشعر إىل حزب الشيطان مخالًفا 

التوجهات الفكرية لحزب الله، مام أدى بالتايل إىل انتصار إبليس عىل اإلله يف هذه املوقعة املأساوية، وانتصار إبليس 

27



محمد شومان

املسيحية واملحروسة جـ 1 

عىل الله جعل إبليس هو املسيطر عىل نسل آدم الذي ورث عن أبيه هذه الخطيئة العظيمة التي بها ساد الرش يف العامل، 

مام دفع باإلله إىل إغالق باب الجنة يف وجه البرشية الرشيرة.

ونتج أيًضا عن هذه الخطيئة أن أصبح إبليس هو )رئيس مملكة الهواء(. 

ولكن كان أهم أثٍر للخطيئة هو وجهة النظر التالية: 

أّن ذنب آدم يف حق اإلله يُعّد ذنبًا غري محدود، ألنه 

قد ارتُكب يف حّق كائٍن غري محدوٍد وهو الله، وكّفارة 

وهذه  محدودة،  غري  كّفارٌة  هي  املحدود  غري  الذنب 

الكّفارة غري املحدودة ال يستطيع اإلنسان املحدود أن 

تجّسد  فقد  لذا  كائٌن محدود،  ببساطٍة  ألنه  بها  يقوم 

ذبيحًة،  نفسه  ليقّدم  إنساٍن  هيئة  عىل  شخصيًا  الله 

املحبّة  من  جديٌد  عهٌد  ويبدأ  آدم،  خطيئة  عن  كّفارًة 

واملغفرة مع بني آدم الذين رفع من عليهم إثم أبيهم 

آدم وصار من حقهم )باإلميان باملسيح( دخول الجّنة.

ونحن من جانبنا نؤمن بقدسية الرؤيا أو الرؤية التي رآها 

السيد يوحنا، ونؤمن أيًضا بكل ما يكتبه الكهنة والكتبة 

عقولنا،  مع  هذه  كتاباتهم  تعارضت  لو  حتى  املقدسون 

فعقولنا كام نعرف جميًعا قارصٌة دامئًا عن إدراك الحكمة الساموية الخالدة، ولكننا فقط نتساءل بكل خجٍل يف محاولٍة 

منا لفهم هذا الحلم املقدس: 

أليست هذه الرؤيا متعارضًة مع النص اليهودي املقدس؟ أعني أليست وراثة الخطيئة مام ترفضه التوراة املقدسة بشدة؟ 

من املعلوم أّن املسيحية تؤمن بكلِّ حرٍف يف الكتاب املقدس اليهودي ويعتربون اإلنجيل تكملًة للتوراة إىل حّد أنهم 

يجمعون الكتابني مًعا يف مجلٍد واحٍد تحت اسم )الكتاب املقدس بعهديه( أي عهد الختان القديم مع إبراهيم، وعهد 

الفداء الحديث مع املسيح، فإذا ما رجعنا للعهد القديم املقدس نجد أنه يرفض رفًضا قاطًعا مبدأ وراثة الخطيئة قائاًل:

»اَلنَّْفُس الَِّتي تُْخِطُئ ِهَي َتُوُت. ااَلبُْن الَ يَْحِمُل ِمْن إِثِْم األَِب، َواألَُب الَ يَْحِمُل ِمْن إِثِْم االبِْن. ِبرُّ الْبَارِّ َعلَيِْه يَُكوُن، َورَشُّ 

يِر َعلَيِْه يَُكوُن.« )حزقيال 18: 20(.  ِّ الرشِّ
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والنّص واضٌح ورصيٌح وال يحتاج إىل تفسري، فال أحد يحمل ذنب أبيه أو ابنه، فام بالك بذنب آدم، ومن جهٍة ثانيٍة 

نتساءل: إذا كان فساد البرشية الُخلقي ووجود الرش يف العامل هو نتيجٌة حتميٌة للعصيان األول، فلامذا مل يؤّدي تكفري 

املسيح عن تلك الخطيئة إىل زوال الرّش من العامل؟ الذي هو حسب تعاليم الكنيسة نتيجٌة للخطيئة األوىل.

والسؤال األخري الذي نتوجه به إىل كهنة املسيحية هو: 

إذا كان ذنب آدم سوف يتم تحميله ملاليني البرش بال ذنٍب جنوه ومنهم بالتأكيد الكثريون من الصالحني، فلامذا مل يحكم 

اإلله الرحيم عىل آدم باملوت مطبًّقا الحكمة اإلنجيلية الخالدة »ليمت فرد وال تت أمة«، بداًل من تعذيب ماليني البرش 

بخطيٍة مل يقرتفوها ثّم يُعيد خلق آدم آخر ناصًحا إياه بأاّل يستمع إىل كالم الحيّة الرشيرة!

نعلم طبًعا أّن تساؤالتنا هذه بلهاٌء يف نظر الكهنة الذين يعرفون جميع األجوبة 

حتّى أنهم يعرفون لون الذئب الذي أكل يوسف.

 أّما نحن الذين نعيش بعقولنا القارصة فإننا ال نخجل من أن نعرتف بأننا ال 

نفهم الحكمة اإللهية من وراء هذا التخبط العشوايئ، ولكوننا ال نستطيع أن 

نقول عن هذا الهراء أنه هراء، فإننا سنكتفي باالعرتاف بأننا ال نفهم املغزى 

املقدس ليس إال.

 

املهم أن السيد آدم أُنزل إىل األرض مغضوبًا عليه وعىل نسله الذين ورثوا لعنة 

آدم التي أصبحت صليبًا يحمله كلٌّ مّنا عىل ظهره، وترتّب عىل تلوث بني آدم 

بالخطيئة أن أغلق اإلله باب الجّنة يف وجوههم، فالجّنة كام نعلم جميًعا من 

تراثنا الديني ال يدخلها الخطاة وامللوثون.

 وهؤالء الخطاة هم جميُع نسل آدم حتى األنبياء منهم، فمهام كان الرجل صالًحا حتى ولو عيّنه اإلله برتبة سفريٍ إلهي، 

إالّ أنه يظلُّ يحمل خطيئة آدم وال يستطيع حتّى رؤية الجّنة بعد موته، وتظلُّ البرشية جمعاء األحياء منهم واألموات 

يف انتظار فتح باب الرحمة عىل يد الفادي املخلص.

ويبدو أّن اإلله كان مشغواًل عن البرشية فرتًة طويلًة وصلت إىل عدة آالٍف من السنني حتّى تذكّر أخريًا خطيئة آدم 

ورضورة التكفري عنها فبدأ يف التمهيد مليالد الفادي املخلص، وهنا نكون قد وصلنا إىل عرص امليالد.
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قرابة العرشة مليون مشاهدة

أحمد سعد زايد
قناة أحمد سعد زايد عىل اليوتيوب هي قناة معنية بالتنوير الفكري والثقايف وهي محاولة للتفك  املوضوعي العقال  مًعا. 

وتجدون فيها العديد من السالسل ومنها:  

ألف باء فلسفة لتبسيط املعرفة الفلسفية  

تاريخ الحضارة العربية االسالمية 

سلسلة تعريفية برموز فكرية عربية وغربية 

 كاملعري والرازي وأرسطو وماركس وراسل 

سلسلة بتحليل خالفات الصحابة وقتالهم سلسلة بتحليل خالفات الصحابة وقتالهم 

سلسة تطور تاريخ اإليديولوجيات السياسية والفلسفات 

وغ  ذلك كث  من محارضات ومقابالت لرموز فكرية فالقناة بها أك  من 700 محارضة، وهي جهد طويل ومتواضع من العمل 

 الثقايف ومحاولة نرش الوعي والعقالنية والعلمية قدر املستطاع للمتحدث  بالعربية. 

للتواصل معنا عىل صفحة القناة عىل الفيسبوك: 
https://www.facebook.com/aszayedtv

صفحة أحمد سعد زايد الشخصية: 
https://www.facebook.com/ahmedsaadzayed

https://www.paypal.me/ahmedsaadzayed/100 https://www.patreon.com/ahmedzayedلدعم القناة: 

قرابة 10 مليون مشاهدة
و70 ألف مشترك

اشترك اآلن

https://www.youtube.com/c/ahmedzayedchannel

في قناتنا على اليوتيوب
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الغياب الكامل لسورة اإلرساء )سورة بني إرسائيل( 

عن جدران قبة الصخرة

إن قبة الصخرة من أقدم األبنية األموية بقاًء 
يف حالتها املعامرية والفنية منذ أن بُنيت يف 
)72هـ/691م(،  مروان  بن  امللك  عبد  عهد 
وأكرث ما يُلفت االنتباه عىل جدران البناء 
من الداخل والخارج هو ظهور العديد من 
ذة بالفسيفساء  الكتابات والنقوش املنفَّ
القرآنية  اآليات  األعم  معظمها  ويف 
القرآنية،  السور  بعض  من  املجتزأة 

وبعض األدعية.
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الغياب الكامل 
لسورة اإلرساء

وأن أكرث املالحظات التي مل يتم االلتفات واالهتامم بها بشكٍل واضحٍ هو الغياب الكامل لسورة اإلرساء أو حتى بعض اآليات 

منها، عىل الرغم من أن الشائع لدى املسلمني، أن البناء يف مجمله جاء تخليًدا لذكرى حادثة »اإلرساء واملعراج«!

إال أن اآليات التي كُتبت يف مجملها اقتُبست من صحف القرآن مع بعض األدعية. ولذلك فإن البحث يطمح لإلجابة عن 

التساؤل السابق وهو هل البناء ُشيِّد بسبب حادثة »اإلرساء واملعراج« املزعومة؟ وملاذا ال توجد آياٌت من سورة اإلرساء عىل 

جدران املبنى الداخلية والخارجية والتي تتحدث عن اإلرساء واملعراج؟

سورة اإلرساء:

ٰى بَِعبِْدهِ َلًْل ّمَِن الَْمْسِجِد اْلََراِم  ْسَ
َ
ِي أ ﴿ُسبَْحاَن الَّ

ِي بَاَرْكَنا َحْوَلُ لُِنَِيُه ِمْن آيَاتَِناۚ   قَْص الَّ
َ
إَِل الَْمْسِجِد اْل

ِميُع اْلَِصرُي﴾ )اإلرساء: 1(. إِنَُّه ُهَو السَّ

النقش  - من خالل  يعود زمنيًا  الصخرة  قبة  بناء  إن 

التأسييس- إىل عام )72هـ/ 691م( حيث الحاكم األموي 

عبد امللك بن مروان )26 هـ- 86 هـ / 646 - 705م( 

عىل الرغم من القول بأنه نٌص مزوٌر إذ أنه يذكر اسم 

الخليفة العبايس املأمون )-198 218هـ / 813–833م(، 

وهذا ما ال يتفق مع السَنة املذكورة يف النقش.

إن مخطِّط قبة الصخرة اعتمد يف تصميم هيكلها وبنائها عىل ثالث 

دوائر هندسية. ومع العنارص املعامرية الثالثة التي جاءت محصلة 

تقاطع مربعني متساويني: مع بناء القبة التي تغطّي الصخرة وتحيط 

بها، وكذلك التثمينتني الداخلية والخارجية اللتني تحيطان بالقبة، نتج 

فيام بينهام رواٌق داخيلٌّ عىل شكٍل مثايّن األضالع. 

والقبة جاءت مبثابة الدائرة املركزية التي تحيط بالصخرة وهي تقوم 

عىل أربع دعاماٍت حجريٍة واثني عرش عموًدا مكسوًة بالرخام )العدد 

دائريٍّ  بشكٍل  بالصخرة  تحيط  املسيح(،  حواريي  لعدد  نسبًة   12

ومنسٍق بحيث يتخلل كل دعامٍة حجريٍة ثالثة أعمدٍة رخامية. 

التثمينة الداخلية

الصخرة

التثمينة الخارجية

التثمينة الخارجية

التثمينة الداخلية

باب القبلة

باب الغرب باب السلسلة

باب الجنة

الشامل
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القبة  رقبة  وأما  داخليٍة وخارجية.  القبة من طبقتني خشبيتني  وتتكون 

فقد ُزينت من الداخل بالزخارف الفسيفسائية، كام فُتح فيها ست عرشة 

نافذًة لغريض اإلنارة والتهوية.

تواجدها  مواضع  بحسب  الكتابات  لهذه  رسيٌع  استعراٌض  ييل  وفيام 

البحث: حوله  يتمحور  الذي  الرئيس  السؤال  عن  اإلجابة  إىل   وصواًل 

1_النقش التأسييس:

ييل:»بنى  ما  عىل  بالفسيفساء  مكتوٌب  رشيٌط  ينّص 

هذه القبة عبد الله، املأمون أمري املؤمنني يف سنة اثنتني 

وسبعني، تقبل منه وريض عنه آمني«، وقد كُتبت عىل 

خلفيٍة سوداء وخٍط بلوٍن ذهبيٍّ مزرق.

باسم  الكلمة  قرأت  إذا  واضحٌة  إشارٌة  فيه  النص  إن 

سنة  وهو  البناء  لتاريخ  رصيٌح  تزويٌر  وهذا  )املأمون(، 

)72هـ/ 691م( وهي خالفة عبد امللك بن مروان.

النقوش عىل التثمينة الداخلية

الضلع الجنويب للمثمن:

بسم الله الرحمن الرحيم ال إله إال الله وحده ال رشيك له، له امللك له الحمد )ليست من القرآن(.

ٍء قَِديٌر﴾ )الحديد: 2(. ِ َشْ
ٰ ُكّ ﴿ُيِْي َوُيِميُتۖ  َوُهَو َعَ

محمد عبد الله ورسوله )إضافٌة ليست من القرآن(.

الضلع الجنويب الرشقي:

ِيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَيْهِ وََسّلُِموا تَْسلِيًما﴾ )األحزاب 56(. َها الَّ يُّ
َ
ۚ  يَا أ ِ َ َوَمَلئَِكَتُه يَُصلُّوَن َعَ انلَِّبّ ﴿إِنَّ اللَّ
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صىل الله عليه والسالم عليه ورحمة الله )إضافٌة ليست 

من القرآن(.

الضلع الرشقي للمثمن:

 ِ ْهَل الِْكَتاِب َل َتْغلُوا ِف دِينُِكْم َوَل َتُقولُوا َعَ اللَّ
َ
﴿يَا أ

ِ َوَكَِمُتُه  َما الَْمِسيُح ِعيَس ابُْن َمْرَيَم رَُسوُل اللَّ إِلَّ اْلَقَّ ۚ إِنَّ
ِ َورُُسلِهِۖ  َوَل َتُقولُوا  لَْقاَها إَِلٰ َمْرَيَم َوُروٌح ّمِنُْهۖ  فَآِمُنوا بِاللَّ

َ
أ

النساء  سورة  من  )مجتزأة   ﴾ۚ لَُّكْم  ا  َخرْيً انَتُهوا   ۚ ثََلثٌَة 
.)171

الضلع الشاميل الرشقي:

ُ َما ِف  ن يَُكوَن َلُ َوَلٌ ۘ لَّ
َ
ُ إَِلٌٰه َواِحٌدۖ  ُسبَْحانَُه أ ﴿إِنََّما اللَّ

ِ َوكِيًل﴾  رِْضۗ  َوَكَفٰ بِاللَّ
َ
َماَواِت َوَما ِف اْل السَّ

الرشقي  للضلع  النساء: 171 ومكملٌة  )مجتزأة من سورة 

للمثمن(.

ُبوَن﴾  ِ َوَل الَْمَلئَِكُة الُْمَقرَّ َّ ن يَُكوَن َعبًْدا لّلِ
َ
﴿لَّن يَْستَنِكَف الَْمِسيُح أ

)مجتزأة من سورة النساء: 172(. 

الضلع الشاميل للمثمن:

َويَْسَتْكِبْ  ِعَباَدتِهِ  َعْن  يَْستَنِكْف  َوَمن   ۚ ُبوَن  الُْمَقرَّ الَْمَلئَِكُة  ﴿َوَل 

فََسَيْحُشُُهْم إَِلْهِ َجِيًعا﴾ 
)مجتزأة من سورة النساء: 172 ومكملٌة للضلع الشاميل الرشقي(.

اللهم صلِّ عىل رسولك وعبدك عيىس ابن مريم )دعاٌء ليس من القرآن(.

الضلع الشاميل الغريب:

﴿وََسلٌم َعلَيْهِ يَوَْم ُوِلَ َوَيوَْم َيُموُت َوَيوَْم ُيبَْعُث َحيًّا﴾ )مريم: 15(.

وَن﴾ )مريم: 34( ِي فِيهِ َيْمَتُ ﴿َذٰلَِك ِعيَس ابُْن َمْرَيَمۚ  قَْوَل اْلَّقِ الَّ

ْمًرا﴾ )مجتزأة من سورة مريم: 35(.
َ
ۖ  ُسبَْحانَُهۚ  إَِذا قََضٰ أ ن َيتَِّخَذ ِمن َوَلٍ

َ
ِ أ ﴿َما َكَن لِلَّ

جنوب

جنوب

رشق

رشق

شامل

رشق
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الضلع الغريب للمثمن:

َما َيُقوُل َلُ ُكن َفَيُكوُن﴾ )مجتزأة من سورة مريم  ﴿فَإِنَّ
35 ومكملة للضلع الشاميل الغريب(.

ْسَتقِيٌم﴾  اٌط مُّ ۚ َهَٰذا ِصَ َ َرّبِ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوهُ  ﴿ِإَونَّ اللَّ

)مريم 36(.

ولُو الْعِلِْم قَائًِما 
ُ
نَُّه َل إَِلَٰه إِلَّ ُهَو َوالَْمَلئَِكُة َوأ

َ
ُ أ ﴿َشِهَد اللَّ

بِالْقِْسِطۚ  َل إَِلَٰه إِلَّ ُهَو الَْعزِيُز اْلَِكيُم﴾ )آل عمران: 18(.

الضلع الجنويب الغريب:

وتُوا 
ُ
أ ِيَن  الَّ اْخَتلََف  َوَما   ۗ اْلِْسَلُم   ِ اللَّ ِعنَد  اّلِيَن  ﴿إِنَّ 

َوَمن   ۗ بَيَْنُهْم  َبْغًيا  الْعِلُْم  َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمن  إِلَّ  الِْكَتاَب 
َ َسِيُع اْلَِساِب﴾ )آل عمران:  ِ فَإِنَّ اللَّ يَْكُفْر بِآيَاِت اللَّ

.)19

إن اآليات القرآنية الظاهرة عىل الوجه الداخيل للتثمينة هي آياٌت مقتبسٌة من عدٍد من السور التالية:

أهمها  أموٍر  إىل عدة  للمسيحيني  واضٍح  بتوجيٍه  تأيت  إمنا  اآليات  والنساء، وهذه  آل عمران،  مريم،  األحزاب،  الحديد، 

الوحدانية يف معرض الرد عىل عقيدة التثليث املسيحية وتأكيًدا عىل أن املسيح رسوٌل وعبد الله ال يجوز الوصول به إىل 

مرحلة األلوهية أو التأليه.

اآليات القرآنية التي تذكر املسيح:

إن النصوص القرآنية بخصوص الوحدانية وعقيدة 

للتساؤل  واسًعا  مجااًل  تُقدم  املسيحية  الثالوث 

فلامذا جرى الرتكيز عليها دون سواها من اآليات 

القرآنية؟ 

وما يتبع ذلك من غياٍب لنصوٍص تتعلق بحادثة 

»القدس«  إيلياء  مدينة  يف  واملعراج«  »اإلرساء 

وهذا ما تتم اإلجابة عليه.

شامل

شامل

غرب

جنوب

غرب

غرب
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نقوش التثمينة الخارجية:

الضلع الجنويب للمثمن:

بسم الله الرحمن الرحيم

ال إله إال الله وحده ال رشيك له )ليست من القرآن(.

 

َمُد )2( لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد  »قُْل ُهَو اللَُّه أََحٌد )1( اللَُّه الصَّ

)3( َولَْم يَُكْن لَُه كُُفًوا أََحٌد )4(« )اإلخالص(.

من  ليس  )دعاٌء  عليه  الله  صىل  الله  رسول  محمد 

القرآن(.

الضلع الجنويب الغريب:

بسم الله الرحمن الرحيم ال إله إال الله وحده ال رشيك 

له محمد رسول الله.

﴾ )مجتزأٌة من  ِ َ َوَمَلئَِكَتُه يَُصلُّوَن َعَ انلَِّبّ ﴿إِنَّ اللَّ
سورة األحزاب: 56(.

الضلع الغريب للمثمن:

سورة  من  )مجتزأة  تَْسلِيًما﴾  وََسّلُِموا  َعلَيْهِ  َصلُّوا  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿يَا 

األحزاب: 56 ومكملٌة للضلع الجنويب الغريب(.

)ليست من  لله  الحمد  الله وحده  إال  إله  الرحيم...ال  الرحمن  الله  بسم 

القرآن(.

الضلع الشاميل الغريب:

َولَْم  الُْملِْك  ُ َشِيٌك ِف  َولَْم يَُكن لَّ ا  َوَلً َيتَِّخْذ  لَْم  ِي  الَّ  ِ اْلَْمُد لِلَّ ﴿َوقُِل 

ْهُ تَْكبرًِيا﴾  )مجتزأة من سورة اإلرساء: 111(،  ۖ  َوَكّبِ ّلِ ُ َوِلٌّ ّمَِن الُّ يَُكن لَّ
وال تشري لحادثة »اإلرساء واملعراج« املزعومة.

جنوب

جنوب

غرب

غرب

شامل

غرب
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الضلع الشاميل للمثمن:

صىل الله عليه وملئكته ورسله والسلم عليه ورحمة الله 

- بسم الله الرحمن الرحيم ال إال الله وحده ال رشيك له 

)ليست من القرآن(.

الضلع الشاميل الرشقي:

له امللك وله الحمد يحيي ومييت وهو عىل كل يشٍء قديٍر 

الله عليه وسلم وتقبل شفاعته  الله صىل  محمد رسول 

يوم القيامة يف أمته )ليست من القرآن(.

الضلع الرشقي للمثمن:

بسم الله الرحمن الرحيم ال إله إال الله وحده ال رشيك 

له محمد رسول الله صىل الله عليه وسلم

بنى هذه القبة عبد الله عبد )ليست من القرآن(.

الضلع الجنويب الرشقي:

الله اإلمام املأمون أمري/ املؤمنني يف سنة اثنتني وسبعني تقبل الله منه وريض عنه آمني رب العاملني ولله الحمد.

يالَحظ أن هذه الكتابات التي تضم نصوًصا قرآنيًة ودعائيًة تحتوي مثاًل سورة اإلخالص كاملًة مع إضافة دعاء الصالة عىل 

النبي، ثم تأيت البسملة ونٌص من سورة األحزاب، ونصوٌص أخرى تحتوي نًصا وحيًدا من سورة اإلرساء: 

ْهُ تَْكبرًِيا﴾  ۖ  َوَكّبِ ّلِ ُ َوِلٌّ ّمَِن الُّ ُ َشِيٌك ِف الُْملِْك َولَْم يَُكن لَّ ا َولَْم يَُكن لَّ ِي لَْم َيتَِّخْذ َوَلً ِ الَّ ﴿َوقُِل اْلَْمُد لِلَّ

)اإلرساء: 111(.

إن الغرابة يف هذه النصوص هو أن اآلية )111( من سورة اإلرساء ليست اآلية التي لها عالقًة بحادثة اإلرساء وإمنا فيها 

رسالٌة للمسيحيني التثليثيني لتشري إىل أن الله واحٌد ليس له رشيٌك يف امللك.

شامل

شامل

رشق

رشق

جنوب

رشق
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كتاب أخطاء القرآن حيصر أكثر 
من ألفني ومخسمائة خطأ لغوي يف 
القرآن ويرتجم النص القرآني 
لثالث لغات ويقدمه ألول 
مرة بالرتتيب التارخيي الصحيح

متوفر اآلن جمانا على األنرتنت 
وعلى موقع أمازون 

األخطاء اللغوية يف
 القرآن الكريم 

goo.gl/ei2Jce

النقوش عىل الجدران الخارجية للمبنى:

)سورة  مثل  وسور،  قرآنيٍة  نصوٍص  عىل  للبناء  الخارجية  الجدران  تحتوي 

الفرتة  إىل  واملشري  املؤرخ  األزرق  القاشاين  البالط  عىل  كُتبت  التي  يس( 

األبواب  عند  الكريم  القرآن  من  قصريٍة  نصوٍص  بعض  إىل  باإلضافة  العثامنية، 

الله«،  إال  إله  »ال  أمثال  الكتابات  من  وغريها  النوافذ  وبعض  للبناء   األربعة 

وهذه الكتابات القرآنية وغريها عىل الواجهات الخارجية تؤّرخ إىل فرتتني زمنيتني 

واستبدل  رّمم  الذي  )969هـ/1561م(  القانوين  سليامن  السلطان  فرتة  هام 

الفسيفساء بالقاشاين األزرق وفرتة السلطان محمود الثاين )1223هـ/ 1817م( 

مع إضافاٍت للسلطاننْي عبد املجيد وعبد العزيز والسلطان عبد الحميد الثاين 

كتب سورة  الذي  مثل محمد شفيق  اختار خطاطني  الذي  )1293هـ/1876م( 

وتنتهي  الرشقية  الجنوبية  الجهة  من  تبدأ  السورة  وهذه  الثلث،  بخط  »يس« 

عندها عىل الواجهات الثامنية الخارجية يف اإلطار العلوي.

أما سورة اإلرساء فهي حول رقبة القبة عىل اإلطار السفيل، وهناك كتاباٌت وأدعيٌة 

تشري لفرتات اإلصالح والرتميامت يف الفرتة العثامنية مع أسامء من قاموا بذلك.
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تتعلق  قرآنيًة  نصوًصا  تحتِو  مل  الداخلية  الجدران  إن 

سورة  أن  كام  املزعومة.  واملعراج«  »اإلرساء  بحادثة 

اإلرساء مل تظهر يف داخل املبنى عموًما وال يوجد أي 

نصٍّ من بداية السورة يشري إىل هذه الحادثة، فإن كان 

البناء هو تخليد الحادثة املزعومة »معراج  األصل يف 

النبي« من صخرة بيت املقدس، فكان الحري بفنايّن 

ونّقايش عبد امللك بن مروان أن يكتبوا ذلك، أو حتى 

كان يجب عىل عبد امللك أن يوّجههم إىل هذا األمر، 

ويف هذه الحالة فإن عدم ِذكرها يشري إشارًة واضحًة 

إىل أن البناء مل ينَُب أصاًل لتخليد حادثة اإلرساء واملعراج، 

والتي تدل بالدليل القاطع عىل أن هذه اآليات تّت إضافتها يف وقٍت الحٍق عىل القرآن.

بهذا  مقصوًدا  يكن  مل  القبة  بناء  إن  القول  باتجاه  يدفع  فهذا  أصاًل  موجودًة  اإلرساء  تكن سورة  مل  أخرى،  ومن جهٍة 

الخصوص، إمنا أراد بذلك عبد امللك أن يعيد بناء »هيكل سليامن« املزعوم بحسب العقيدة اليهونرصانية )اإلسالم الحًقا(.

استناًدا إىل ما سبق وتأسيًسا وتأكيًدا عليه فإن البحث عن سورة اإلرساء بالتوافق مع نصوٍص قرآنيٍة أخرى ظهرت عىل 

جدران القبة الخارجية والداخلية، ميكن الوصول إىل ما ييل:

جاءت جميع النقوش األموية عىل جدران املبنى بالخط الكويف املتطور وليس باإلسطرنجييل األقدم. 

إن الفسيفساء الداخلية املتعلقة بالنصوص القرآنية ميكن إجاملها عىل نوعني: 

األول:        
التثمينة نفسها من جهتها  التثمينة من الجهة الداخلية، والثاين: نقوش  نقوش 

الخارجية.

الثاين:
الفكرة  ينفي  مام  املبنى  داخل  التثمينتني  من  أيٍّ  عىل  اإلرساء  سورة  تظهر  مل 

اإلرساء  حادثة  لتخليد  جاء  البناء  أن  من  الباحثني-  عند  ذكرنا  -كام  الشائعة 

واملعراج والتي مل يُثبت فيها أن النبي قد عرج فعاًل من صخرة بيت املقدس.
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Jiriess Sakas

الغياب الكامل 
لسورة اإلرساء

إشارًة  تحمل  البناء  داخل  الواردة  القرآنية  اآليات  جميع  إن 

التوحيد، وأن  للمسيحيني يف مسألة  واحدًة وهي توجيٌه قرآينٌّ 

املسيح ليس ابًنا لله، كام هو يف املعتقد املسيحي الهيليني، فقبة 

الصخرة تحمل رسالًة واضحًة عىل مر العصور بهذا الخصوص، 

فوجود مثل هذه اآليات تحمل مثل تلك الرسالة التوحيدية.

إن سورة اإلرساء ومن خالل اآلية الوحيدة املوجودة عىل الجدار 

الرسالة، دون أن تكون لها عالقٌة  الخارجي للقبة تحمل نفس 

بالحادثة املزعومة ذاتها.

- وجود سورة اإلرساء عىل اإلطار الخارجي لقبة الصخرة بالقاشاين العثامين يشري إىل مسألتني:

األوىل: أن السورة رمبا كانت أصاًل موجودًة بالفسيفساء ولكنها اختفت أو تشوهت ولذلك عند إعادة األعامر العثامين 

جرى استبدال مادة الفسيفساء بالقاشاين العثامين وحملت نفس السورة.

الثانية: أن السورة مل تكن أصاًل موجودًة، ولذلك أراد املرمم يف العرص العثامين تأكيد حادثة اإلرساء بإضافة السورة عىل 

الرقبة الخارجية لشيوع فكرة أن البناء كان ملثل هذه الغاية.

الباحث جريس َسَكْس

لالستزادة، راجعوا مقال »البحث عن سورة اإلرساء عىل جدران قبة الصخرة: دراسة يف اآليات القرآنية« لنزار الطرشان، 

واملنشور يف املجلة األردنية للفنون، مجلد 9، عدد 1، 2016، 18-1.
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Bridges.TV | قناة جسور

قناة جسور هي منرٌب ملن ال منرب له، وقناٌة لحرية التعبري والتواصل والتعايش مع 

املختلف ولتالقح األفكار بصورٍة حضارية.. صوتك مقبول هنا مهام كان.

عنوان القناة عىل اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UChuvYgfSwGXkLtZYmSGc8eQ

صفحة جسور عىل الفيسبوك:

انضموا إلينا يف مجموعة جمهورية الردة:

:PayPalلدعم القناة عىل الـ

https://www.paypal.me/SalBridgesTV 

https://www.facebook.com/Bridgestv2

https://www.facebook.com/groups/186192008960773/ 

Bridgestv1

للتواصل عرب سكايب: إمييل القناة: 

bridgestv1@gmail.com
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يف حوار مع ..

دافيد رجل الكهف

يف حوار مع ..

، من مواليد سوريا 1986/07/11، مقيٌم يف السويد، ويهتم مبجموعٍة واسعٍة من املواضيع كنظرية  باحٌث ومؤلٌف أكادمييُّ

املعرفة، والفلسفة واملنطق. وهو مؤسس قناة )أحاديث رجل الكهف( عىل اليوتيوب، التي ترشح وتبسط أهم املواضيع 

العلمية كنظرية التطور، ونشأة الكون والفلسفة وعلم النفس.

س1: هكذا تُعرّف نفسك عىل صفحات التواصل االجتامعي. هل تحب إضافة يشٍء للمقدمة؟

ج1: شكرًا عىل التقديم، فهو كاٍف ال يحتاج إضافًة. 

س2:  ُولدت يف أحد أحيَاء العاصمة السوريَة دمشق، وتربيت يف كنف عائلٍة مسلمٍة متديَنٍة كانت تشجعك عىل تقليد رجال 

الدين وحفظ القرآن. كيف انعكس تأثري العائلة والبيئة عىل تكوين شخصيَة رجل الكهف املبكرة؟

ج2: لقد أثّر العامل الديني والثقايف يف تكوين شخصيّتي بشكٍل كبري. ويعود هذا األثر إىل التزام والدّي بالدين والعادات 

والتقاليد، باإلضافة إىل االهتامم الذي حظيت به من عائلتي الكبرية، كوين الحفيد األكرب للعائلتني، مام بنى عندي شخصيًّة 

متدينًة ضعيفٌة نوًعا ما. ابتعدت عن الواقع ألعيش يف عامٍل مبنيٍّ عىل املثاليات الدينيّة واملوروث الثقايف، فلم أحَظ يف تلك 

الفرتة باألصدقاء ومل أختلط بالناس، لذلك أصف حيايت املبكرة بالحياة االنعزالية.

س3:  تلعب الكتب التي نقرأ، والربامج التي نتابع، يف املراحل األوىل من حياتنا دورًا يف بناء وتكوين شخصيتنا، ماهي الكتب 

والربامج التي اطّلعت عليها يف املايض وال تزال محفورًة يف ذاكرتك إىل اليوم؟

ج3: أذكر أن معظم كتب مرحلة الطفولة كانت كتبًا دينيًّة أو قصص أطفاٍل 

أو كتبًا دينيًّة مخصصًة لألطفال، وصواًل للكتب الدينيّة الرسميّة يف فرتة 

املراهقة. كام أذكر أنني انضممت ملجموعاٍت دينيٍّة تُقام يف بعض البيوت 

يف فرتة الصيف، ثم الحًقا رصت أذهب إىل الدروس التي يف املسجد يف 

 آراء الضيوف تعرب عن أفكارهم وال تثل موقف املجلة بالرضورة
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دافيد رجل الكهفدافيد رجل الكهف

العامل  التي تقام عىل مدار  لتمتد مشاركتي الحًقا للدروس  الصيف،  عطلة 

)صيًفا وشتاًء(، فقد كانت الدروس الدينيّة من روتني حيايت األسبوعي.

أذكر أنني كنت الطفل الذي يفتتح الجلسات يف مجموعات اإلنشاد، وكنت 

بارًعا بتجويد القرآن بسبب دراستي للتجويد عندما كنت أصغر يف العمر.

يف فرتة طفولتي مل يكن لدّي سوى الراديو ورشائط الكاسيت التي تحوي 

وبسبب  لألطفال،  دينيّة  برامج  أو  املساجد  يف  لخطٍب  تسجيالٍت  عىل 

استقبال الراديو ملحطات األغاين التي تعّد من املحرّمات يف منزلنا مل تكن 

عالقتي طيّبًة به.

كنت  التي  قوقعتي  بضيق  وزادت  بشخصيتي،  األمور  هذه  كل  أثّرت 

وحرمني  املعارف  عني  حجب  التلفاز  وجود  فعدم  بداخلها،  أعيش 

الوضع  عن  شيئًا  أعرف  فلم  الوجود،  يف  املختلفة  النظر  وجهات  من 

عائلتي.  يل  مته  صمَّ الذي  الوهمي  العامل  بسبب  العاملي  االجتامعي 

فبجانب فقاعة الثقافة وفقاعة السياسية التي وضعنا النظام السيايس 

فيها قرًسا، أضاف األهل يف حالتي فقاعًة جديدًة حجبت عني الكثري من 

الحقائق التي لو كنت أعرفها -كام يعرفها الناس اآلخرون- كانت وفّرت عيّل آالًما فظيعًة جًدا، وتكاليًفا جد باهظًة 

دفْعتها الحًقا خالل مرحلة تعلمي عن املجتمع الحقيقي وكيف هي حياة الناس يف الواقع.

كام تأثرت بالتسجيالت التي كنت أسمعها من رشائط الكاسيت لجلسات املساجد ألحمد حسون -الذي أصبح مفتي 

كان  أن مسجده  أذكر  الذي  النابليس  راتب  البوطي، ومحمد  الكايف، ومحمد سعيد رمضان  عبد  سوريا الحًقا- وعمر 

بجانب منزل جدي فكنا كلام نذهب لزيارة جدي نحرض درسه يف مسجده شخصيًا والدروس التي ال يتسنى يل حضورها 

شخصيًا أسمعها من رشائط الكاسيت. 

فمن جهٍة هناك الحديث عن عذاب القرب وأهوال يوم القيامة، ومن جهٍة أخرى هناك املواضيع الفلسفيّة التي كان 

الدين الحًقا عندما دخل  البوطي -كان والدي من أحد تالمذته- والتي جعلت مني شخًصا منغمًسا يف  إليها  يتطرق 

التلفاز إىل املنزل وذلك يف فرتة املراهقة، حيث كانت القنوات الفضائية التلفزيونيّة املسموح متابعتها هي قنوات دينيّة 

كقنوات اقرأ، والناس، والرسالة، والرباء، وبرامج عمر عبد الكايف يف قناة الشارقة.
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س4:  بعد كل هذا االنغامس يف التديّن، أخذْت الشكوك والتساؤالت حول حقيقة 

الدين تشغل عقلك يف مرحلٍة مبكرٍة من حياتك. كيف بدأت هذه الشكوك؟ وكيف 

تعاملت معها يف البداية؟ وهل وجدت عند األهل واملدرسة أجوبًة لها؟ 

ج4: كان للربامج التلفزيونية الدينيّة التي كنت أتابعها دورًا يف بدء هذه الشكوك، 

مل تأِت مرحلة املراهقة إاّل وكنت متعمًقا بشكٍل كبريٍ يف الدين يف مختلف نواحيه، 

منغمًسا بالدروس الدينيّة يف املساجد أو يف القنوات الفضائية، أو عىل أرشطة الكاسيت. 

كام كنت حافظًا لعدٍد ال بأس به من أجزاء القرآن، وكيف ال؟ وقد كان القرآن الصوت 

الوحيد يف سيّارة والدي ويف مكان عمله ويف املنزل. بدأت األسئلة الفلسفية تكرث 

وتزداد عمًقا بشكٍل ال إرادي، ومل أجد ألسئلتي إجاباٍت عند الشيخ يف املسجد، وال 

عند أمي وال أيب، حتى أين بدأت أالحظ أن رجال الدين الذين يظهرون عىل شاشة 

التلفاز يتحدثون بكالٍم فارٍغ يحتوي مغالطاٍت منطقيًة فاضحًة. وعندما كنت أسأل، 

كانت اإلجابات تنم عن عدم فهٍم لسؤايل، فاإلجابات كانت سطحيًّة ال تس عمق 

الطرح، وهذا خيّب أميل، فهؤالء الذين كانوا مصادر اإلجابات التي اعتمدت عليها 

طوال فرتة حيايت، مل يستطيعوا تزويدي باإلجابات الوافية التي أحتاجها. بالتايل أجيب 

عىل سؤالك بال، مل أجد إجاباٍت عىل شكويك، ال عند األهل وال يف املدرسة.

س5: كيف أثّرَت املدرسة وأصدقاء الطفولة عىل شخصيتك؟ هل كان من حولك 

أصدقاٌء يتشاركون فضولك وشكوكك؟

ج5: ال، بكل أسٍف مل يكن عندي أصدقاء يشاركونني فضويل واهتاممي. إذ مل أكن 

ذاك الطفل الذي يلعب مع األصدقاء، وال حتى مع إخويت. لذلك ال ميكنني أن أقول 

أنّهم أثّروا عىل تفكريي من أية ناحية، فقد كنت انطوائيًا، ومن الصعب أن أجد أحًدا 

توافق اهتامماته اهتاممايت الغريبة -كام هي دوًما- فمعظم األطفال يُفضلون لعب 

السوبر ماريو عىل الكمبيوتر بداًل مني، فقد كنت أفّضل أن أعرف كيف يتم تجميع 

الحاسب وكيف يتم تنزيل الربامج. وعندما كان أقراين يذهبون يف عطلة الصيف 

للنادي للعب كرة القدم، كنت أقوم بتجميع محوالت كهربائيٍة وأنظمٍة من هذا 

القبيل. من كان لرييد أن يكون صديًقا يل؟ لذلك مل أكن الطفل الذي يشارك اآلخرين 

األنشطة االجتامعية املعتادة.

املوت .. يف صورتني 

مجموعة عىل الفيسبوك 

كتابة القرآن واإلنجيل؟ ثم تذكرت أن هذا النوع من األسئلة هو العدو.

سألت نفيس يا ترى ما هو تأثري الجاذبية عىل نار جهنم وهل من املمكن أن 
تتحول إىل ثقٍب أسود بسبب ازدياد كتلتها؟ من املعروف أن الكفار كرثٌ وأغلب 
سكان األرض سينتهي بهم املطاف هنا. كم مليار إنساٍن تحتاج جهنم لتنهار عىل 

نفسها وتتحول لثقٍب أسود؟

ثم تذكرت أن هذا النوع من األسئلة غري محمود، لكن ملاذا خلقني املعلم بعقٍل 
يطرح هذه األسئلة ويحاكم املعلومات، ثم يعاقبني عىل استخدام ما خلقه يل؟ 
كفى أسئلًة، صحيٌح أنني سأحرتق إىل األبد لكنها فرصٌة ال تعوض أن أكون داخل 

هكذا تفاعالٍت وأرصدها دون أن أموت.

دخلت نار جهنم وبدأ العذاب وأنا أرصخ وأتعذب، لكني الحظت وجود كامريا 
يف أعىل جهنم تصّور عذايب وتبثه ألهل الجنة ليك يتمتعوا بعذايب.

غليلهم،  يشفوا  أن  يستطيعون  اليوم  العلمية  مقااليت  تحملوا  الذين  املؤمنون   
ها أنا أحرتق وأتعذب وهم عىل األرائك متكئون، فرحني مبا أعطاهم املعلم من 
فاكهٍة وإجاٍص ونبيذ، الذكور يضاجعون الحوريات والنساء يشاهدن أزواجهن 

ويحّفزنهم عىل املزيد. كم هم سعداء؟!

سيبقون عىل األرائك متكئني إىل األبد، يأكلون اإلجاص ويتضاجعون دون توقف، 
هذا له قٌرص هنا وذاك له منزٌل هناك.

يوجد أنهاٌر من النبيذ الذي ال يسكر أو ما كنا نسميه عصريًا عىل األرض، أنهاٌر 
من العصري.

فجأٌة خطرت يف بايل فكرة، ما هي الغاية من جناٍن للمضاجعة إىل األبد؟ كيف 
تكون هذه الجنان هي الجواب عىل الوجود وعظمة الكون؟ ثم تذكرت أن هذا 

النوع من األسئلة هو الذي قىض عيل. 
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س6:  تصف نفسك بأنك ملحد، ما هو املنعطف الذي أدى بك إىل ترك اإلسالم واالتجاه لإللحاد؟ وهل فكرت خالل 

مسرية بحثك باعتناق ديانٍة أخرى؟

إىل حث  تهدف  أسئلته  وكانت  بالدين،  عالقٌة  لها  أسئلٍة  طرح  عىل  املدرّس  اعتاد  اإلنكليزية،  للغة  مقرٍر  خالل  ج6: 

الطالبات املحجبات عىل التفكري. وكنت الطالب الذكر الوحيد يف الصف، حينها تحّدث املدرس عن كتاٍب يتناول دراسًة 

سيكولوجيًة للسرية الذاتية للنبي محمد، يقول الكتاب: إذا كانت املعلومات الواردة عن محمٍد صحيحة، فهي تدل عىل 

أن محمًدا كان يعاين من عدٍد من االضطرابات النفسية -وباملناسبة يوجد هذا النمط من الدراسة للسرية النبوية بأكرث 

الكتاب من املدرّس لكنه مل يرغب بإعارته، غري راغٍب بإدخايل يف هذه الدوامة، عىل حد  من شكل- طلبت استعارة 

تعبريه، ولكن بقي اسم الكتاب عالًقا يف ذهني فقمت بتنزيله وقراءته كاماًل. بالطبع اتخذت حينها ردة الفعل الدفاعيّة 

الذي يأخذها كل املؤمنني: إنكار ما ورد يف الكتاب واعتبار الكالم غري صحيٍح وما إىل ذلك، يف الدرس التايل، جلست مع 

املدرّس وتحدثنا ملدة ساعتني، قلت له: »أنا ال أوافق عىل محتوى الكتاب، فهو مناٍف للحقيقة«. فقال: »هذا رأيك أنت! 

ليس بالرضورة أن يكون رأيك صحيًحا«. كنت أكرر الردود التي يلقيها املتدينني يف العادة، ومل أكن آيت بجديد، فكان 

أستاذ الصوتيّات أول من نبّهني إىل أن الرد بأي كالٍم ال يكفي، فقد يكون الرد خاطئًا باألساس. 

بقيت عبارة: »هذا رأيك أنت!« تدور يف رأيس، فقد جعلتني أفكر: من أين يل الرأي الذي تكّون لدي؟ من أين جئت 

به؟ نعم، لقد سمعته من األهل ومن تسجيالت رشائط رجال الدين، ولكن ما الذي أدراين أن كالم صاحب التسجيل 

صحيٌح حًقا؟ من هنا انبثقت يّف روح الشك، وبدأت مسرية البحث عن جواٍب لسؤايل: »كيف أعرف أن الرأي الذي يف 

رأيس صحيٌح أم ال؟«.

لقد فكرت باعتناق ديانٍة أخرى بالفعل، إاّل أين أردت فهم ماهية الدين أواًل. لذلك بدأت بقراءة القرآن قراءًة نقديًة، ثم 

انتقلت بعدها لقراءة الكتاب املقدس بعهديه القديم والحديث، واملزامري... إلخ، ثم انطلقت للفيدا لتليها امليثولوجيا 

القدمية، ثم درست تاريخ تطور األديان فلم أجد سببًا وجيًها لتقبل أّي ديٍن من األديان التي اطّلعت عليها. فدراسة 

الديني، وصلت يب  الفكر  التاريخية وربطها بتطور  للمقارنات  القدمية ومقارنة األديان باإلضافة  امليثولوجيا واألساطري 

الستنتاٍج مفاده أن كلَّ الديانات صناعٌة برشيّة، وانتهى املوضوع بالنسبة يل هنا، وهكذا بعد عدة سنوات وصلت لنقطة 

أنني بتُّ ملحًدا.

كان لكٍل من الفلسفة والعلم الفضل األكرب يف وصويل لنقطة اإللحاد، فالفلسفة بيّنت يّل عدم الحاجة لفرضيّة وجود الله 

ولكنها تركت فراًغا محله، والعلم سّد هذا الفراغ، فلم أضطّر العتناق ديانٍة أخرى وأنا يف طريق البحث.
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س7: يجادل بعض املؤمنني بقبول العلم ببعض املسلامت، فلامذا ال يقبل امللحدون الله كمسلّمٍة كام قبلوا مبسلامت 

الرياضيات واملنطق؟

منطقيٍة  منظومٍة  لبناء  عليها  ونعتمد  برهان،  بال  يُقبل  افرتاٌض  هي  فاملسلّمة  مسلّمًة،  الله  اعتبار  ميكن  ال  ج7: 

نجد  اإلبراهيمية،  األديان  وحسب  معقدًة.  فكرًة  تكون  وأال  منطقيًة،  معضالٍت  املسلّمة  تسبب  أال  ويجب  متكاملة، 

ولو  الله،  مع  تواصلهم  اّدعو  أشخاٍص  من  تعريفها  نأخذ  مطلقٌة  حالٌة  هو  وإمنا  شعورية،  كـحالٍة  يُعرّف  ال  الله  أن 

العدل  مطلق  فهو  صفاته،  يف  التناقضات  من  العديد  لنا  ستظهر  كمسلّمة،  اإلسالمي  التصور  بحسب  الله  أخذنا 

ومطلق الرحمة ومطلق االنتقام... وغريها من أسامء الله، فكيف إللٍه مطلق الرحمة أن يخلق الحياة بهذه الوحشية 

لها؟  املتناقضة ويستجيب  األدعيّة  اإلله  ينتقي هذا  الطرق؟ وكيف  بأشنع  بافرتاس بعضها  إال  الكائنات   حيث ال تحيا 

تظهر أيًضا معضلة الله الكيّل واملطلق، فهل الله محدوٌد أو غري محدود؟ إذا كان الله غري محدود، فهذا يعني أن الكون 

داخل الله، وبالتايل نحن جميًعا جزٌء من الله – باملناسبة هذا ما يقوله املتصوفون كـالحالج وابن عريب، وهذا أيًضا ما 

قاله سبينوزا- أما إذا خلق الله الكون خارجه، فهذا يعني أن الله محدوٌد مبكاٍن خارج الكون، وبالتايل هو ليس كلّيًا وال 

مطلًقا.

ن ُيْطعُِموِن﴾
َ
رِيُد أ

ُ
ْزٍقۢ َوَمآ أ ن رِّ رِيُد ِمنُْهم ِمّ

ُ
ويُقال أّن الله خلق الجن واإلنس ليعبدوه فقط، وأنه ليس بحاجٍة لهم: ﴿َمآ أ

وهذه من املتناقضات السخيفة التي تعود جذورها لألساطري القدمية التي تحيك أن اآللهة خلقت البرش لتساعد وتريح 

اآللهة الصغرية يف الزراعة وإطعام اآللهة الكبرية. 

إن التطور الهائل للعلم خالل املائة وخمسني سنًة املاضية أعطانا أجوبًة عن أسئلٍة كان الدين يتفرد بإجاباٍت لها، فجعل 

إله الفراغات يضمحل مع مرور الزمن. لذلك لو أخذنا الله كمسلّمة، فسيكون فرضيًة مربكًة زائدًة عن الحاجة وال ميكن 

االعتامد عليها. 

س8:  درسَت االقتصاد يف جامعة ترشين والفلسفة يف جامعة Linköping السويدية. ما الفرق الذي ملسته يف طريقة 

التعليم املتبعة بني الجامعتني؟ وما هي املشاكل التي يعاين منها النظام التعليمي العريب برأيك؟ وهل ترى هناك ُسباًل 

لحلها؟

ج8: لقد درست بأكرث من جامعٍة وبأكرث من منٍط من أنظمة التدريس، ليس فقط النمطني املذكورين يف السؤال. وقد 

وجدت فروقاٍت بني التعليم املفتوح والتعليم عن بعد، وأيًضا التعليم التقليدي الذي ينحرص باملحارضات امللقنة، باإلضافة 
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اإلعجاب  نظرة  من  الرغم  وعىل  أخرى.  متفرقٍة  لدروٍس 

التي يكنها معظمنا لجامعات الغرب، إال أنه لدّي العديد 

من التحفظات عليها، وأنا أناقش تحفظايت هنا يف السويد 

كوين منخرٌط يف السلك األكادميي، فعندما تدخل يف عمق 

املنظومة التعليميّة وتكتشف كيف تجري األمور، سيخيب 

الكثيفة  فاملقررات  األكادميي.  التعليمي  النظام  يف  أملك 

الضعيف، من  التدرييس  باإلبداع، والكادر  االهتامم  وعدم 

.Linköping األمور التي عايشتها وخيبت ظني يف

ال أعرف ما هو الحال يف الدول العربية حاليًا، ولكني أرى أنه توجد مشاكل يف األنظمة الغربية والعربية عىل حٍد سواء. 

لكن املشكلة امللموسة يف دول العامل الثالث، مثل مشكلة املناهج القدمية التي تُدرّس للطالب والتي أكل عليها الزمن 

باإلضافة للفساد اإلداري والفساد التنظيمي ومشاكل التمويل إىل آخره...

هل من سبٍل للحل؟ برأيي توجد مئات أو حتى آالف األنظمة التعليميّة التي تت تجربتها حول العامل، بعضها أثبت 

نجاًحا أكرث من بعضها اآلخر، فلامذا ال يتم تبني نظاٍم تعليميٍّ أثبت نجاحه فنعّدله ونطّوره ليالئم بالدنا العربية؟ 

ميكن أن تأخذ املناهج الدراسيّة العلميّة كام هي تقريبًا، فال يهم ما هو توجهك السيايس والعقائدي، وال يهّم دينك 

لتتعلم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم. لن يكلّف هذا األمر سوى إعادة طباعة الكتب والقيام ببعض الدروس 

الطالب طاملا ميكننا  تنشئة  نعتمد عىل طرٍق سيئٍة يف  زلنا  ملاذا ال  نبدأ؟  ملاذا ال  الحديث.  املنهاج  ليواكبوا  للمدرسني 

الحصول عىل أنظمٍة أفضل تحقق نتائج أفضل؟ نحن حًقا يف مفارقٍة غريبٍة ال أعرف سبب بقائها.

س9: عىل الرغم من حبك للبيولوجيا والفيزياء إال أنك اخرتت دراسة الفلسفة يف السويد، ما الذي جعلك تختار هذا 

االختصاص؟ هل قّدمت لك الفلسفة ما مل يستطع العلم التجريبي تقدميه؟

التي أبحث عنها كباحٍث حرٍّ هي أسئلٌة فلسفيٌّة، فأنا مل أنطلق ببحثي باألساس ألين  ج9: صادف وأن كانت األسئلة 

مهووٌس بأن أصبح فيزيائيًا أو بيولوجيًا، ومع أن مواد العلوم كانت محببًة إيّل منذ طفولتي لعدة أسباب، منها أن أيب 

حبّبني بالفيزياء والرياضيات، وأنني كنت مهتاًم باإللكرتونيات وامليكانيك، باإلضافة لحب االطالع الذي وجهني نحو 

املواد العلميّة فأصبحت متمكًنا يف البيولوجيا والفيزياء والكيمياء والرياضيات وضعيًفا يف األدب والشعر والتاريخ ومواد 

الحفظ. وبرصاحة، أندم عىل إهاميل للمواضيع األدبية، ألن هذا حرمني من التلذذ بالخيال واألدب.

جانب من جامعة لينكوپنغ
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للعلم،  نقيضًة  ليست  أنها  رأيت  للفلسفة  دراستي  بعد 

وأن العلم ميكن أن يكون أداًة بيد الفلسفة، وهي بدورها 

العلم  يستخدم  أن  للفيلسوف  العلم. وميكن  فوق  مظلٌة 

أداًة يبني بها دراسته الفلسفية. وال يدرك هذه الحقيقة 

فلسفاٍت غري  يبني  يدركها  الفالسفة، ومن ال  العديد من 

قابلٍة للتطبيق، فتكون فلسفاته منافيًة لقوانني الفيزياء. 

والوقفات  يب  الخاص  البحث  والزالت  كانت  فالفلسفة 

عند الفيزياء والبيولوجيا كانت مهمًة يف مسرية بحثي، فال 

أستطيع وصف سعاديت عندما عرفت كيف تكّونت الذرات 

من ذرة هيدروجني وما هي الكواركات وكيف بدأ الكون وكيف وجدت املادة، وما هي انفجارات السوبر نوفا. كنت 

يف تلك املرحلة فلسفيًا أقول إن فرضيّة وجود الله هي فرضيٌة مربكٌة واألفضل أاّل تكون، لتأيت الفيزياء وتسّد الفجوة 

العلميّة عن عدم حاجة وجود الله. ثم درست البيولوجيا ألتعلّم كيف تنوعت كّل الكائنات الحيّة فلم تكن معلومايت 

تتعدى ما لقنوه لنا يف املدرسة: أن اإلنسان تطور من قرد وأثبت العلامء عدم صحة هذا! فقرأت كتب دارون مبارشًة 

ومن ثم انتقلت لكتٍب أخرى وبالطبع كانت سعاديت عظيمًة عندما عرفت سبب تنوع األحياء الكبري من نظرية علميٍة 

جميلٍة وأنيقٍة جًدا. بعدها انتقلت لدراسة السيكولوجيا، درستها عىل أكرث من منًحى فلقد أردت أن أفهم من نحن، 

درستها من ناحيٍة تطوريٍّة -علم النفس التطوري- ومن ناحيٍة عياديّة سيكولوجية، ومن ناحية علم األعصاب، فكانت 

هذه الدراسات العلميّة تزودين باألجوبة عىل أسئلتي الفلسفية.

فمثاًل، لن أستطيع البحث يف حريّة اإلرادة إذا مل يكن عندي هذا الزاد العلمي، فلذلك كنت أقيض شهوًرا أقرأ وأبحث 

وأحرض محارضاٍت عن علم األعصاب. إىل اليوم ال يزال السؤال املفتوح هو: من أنا؟ من هي حالة الوعي املنبثقة املسمى 

دافيد التي تيش عرب الزمن كغيمٍة متواجدٍة يف هذا املكان، والتي تتوالد يف الذرات بشكل دائم؟ أريد جوابًا علميًا، لذلك 

كل موضوٍع علميٍّ درسته كان خطوًة يف طريق دراسة الفلسفة. 

فالفلسفة كانت والزالت هي النبع األسايس واللطيف باملوضوع، فهي تعطيني نوًعا من الحريّة تجعلني أقود بحثي 

البقاء يف  أنني تراجعت وفضلت  الخاص، فال أحّجم نفيس مبوضوٍع معنّي. فكرت مرًة أن أتخصص بالسيكولوجيا، إال 

الفلسفة عىل الرغم من قلة فرصها الحياتية والعملية.
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س10: عند سامع لقب )رجل الكهف(، يتبادر لألذهان ذلك اإلنسان البدايئ البعيد عن الحضارة. وهذا يناقض حجم 

الثقافة التي تتمتع بها، من أين استوحيت هذا االسم وما عالقة هذا مبظهر اللحية والشعر الطويلني الذي مييزك؟

لهام  ليس  طريقني  من  الكهف  رجل  اسم  استوحيت  ج10: 

برجل  يلقبني  صديٌق  لدي  كان  البعض.  ببعضهام  عالقٌة 

الكهف، ألنه كلام جاء إيّل وجدين أجلس يف الظالم أقرأ كتابًا، 

أو جالًسا أستخدم حاسويب بشعري األشعث ولحيتي الطويلة. 

أما الطريق الثاين فكان من خالل قراءيت لكتاب: »الرجال من 

املريخ والنساء من الزهرة« لجون غري، وفيه يُشبّه الكاتب 

الزمن  من  لفرتٍة  وحيدين  البقاء  يريدون  عندما  الرجال 

بدخولهم وانعزالهم يف كهفهم الخاص، وكان يسميها بالحالة 

االنسحابيّة، فكنت أضحك وأقول يف نفيس أنا أعيش يف هذا 

الكهف الذي يتحدث عنه جون غري معظم حيايت. 

وعندما جاءتني فكرة إنشاء قناة يوتيوب، سميتها باسم: أحاديث رجل الكهف، ألنني أردت أن أكون حرًا أتحدث عن 

أّي موضوٍع أرغب به، ومل أرغب بتحجيم قنايت مبواضيعٍ معينٍة قد يُلزمها بها اسمها.

س11: ما رأيك بالشباب الذين يعرّبون عن أفكارهم الناقدة للدين بأسامئهم الحقيقية؟ وهل امللحدون العرب مؤهلون 

يف الوقت الراهن لقيادة سفينة التغيري يف املجتمعات العربيَة؟ وما نقاط القوة والَضعف والتي تصب وتعرقل مساعيهم 

التنويريَة من وجهت نظرك؟

ج11: إنه ألمٌر رائٌع أن يعرّب أي إنساٍن عن أفكاره بشخصه الحقيقي، وأتنى أن يحظى الجميع بهذا األمر، كام أن ظهورنا 

الحقيقيتني يُحدث فرقًا وتأثريًا أكرب، وهذا يساعد يف كرس الوصمة، وتعزيز مشاركة اآلخرين  العلني باالسم والصورة 

ونهضة املجتمع، مام ينعكس إيجابًا عىل العديد من الشباب الذين رمبا كانوا سيُقتلون أو يُعنفون عندما تُعرف أفكارهم 

وتوجهاتهم الدينيّة، وبالتايل نحن نحمي حياة أشخاص غرينا عندما نظهر للعلن.

صحيٌح أن التغيري ال يقوده أشخاٌص عىل منصات التواصل االجتامعي، ولكنهم يساعدون يف زيادة تقبل غالبية املجتمع 

لوجود الالدينني والعلامنيني فيه، ومن ثم زيادة األشخاص املتسامحني دينيًا. فالناشطون املتنورون يف منصات التواصل 

االجتامعي يلعبون دوًرا يف بناء مجتمعٍ علاميٍن صالٍح لجميع األفراد فيه.
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التي مل تكن موجودة قباًل، وهي نقطٌة مهمٌة علينا استغاللها بكّل الطرق. ولكن  وإين أرى اإلنرتنت من نقاط القوة 

التلفزة الفضائية باالتجاه املضاد، بنرشها الخرافات والرسائل املعاكسة املناقضة للفكر  يف نفس الوقت تعمل قنوات 

العلمي، ويسّهل مهمتها امتالكها ميزانياٍت كبريٍة تُّصعب مهّمة التنويريني. أستغرب كيف ميكن نرش أفكاٍر كاذبٍة معاديٍة 

للعلم وحقوق اإلنسان، ويبقى هذا مسموٌح به قضائيًا يف عاملنا العريب.

من نقاط الضعف أيًضا هو صعوبة تنظيم الالدينيني يف تكتالٍت واضحة، وقد رأيتهم ينشطون يف مظالٍت عديدة، قد يدّب 

بينها الخالف فتتشاجر فيام بينها، وهذا يؤدي النحدار النشاط بشكٍل كبريٍ ومؤسف، عىل الرغم من محاوالت البعض 

الدؤوبة لتوحيد الصف، إال أنها جميعها فشلت عىل مدار السنوات املاضية.

س12: يُعرِّف نيتشه التعّصب بأنه: »الشكل الوحيد من أشكال قوة اإلرادة الذي ميكن للضعيف واملرتدد الربوز من خالله 

وصناعة سلطٍة يتحكم بها يف اآلخرين«. كيف ترشح سيكولوجية املتعصب؟ وما عالقة الدين يف تطبيع الفكر املتعصب 

واملتطرف؟ وما تعليقك عىل أسباب اإلرهاب الذي تعاين منه سورية اليوم؟

ج12: املتعصب هو إنساٌن خّواٌف قارص النظر وكسول، ويضفي الدين لصفات هذا املتعصب صفة »املطلق«. فيحول 

تعصبه إىل تعصٍب مطلٍق ال يرتك مجااًل للشك يف نفسه. يعطي الدين الثقة العمياء فيصل باملتعصب إىل درجة التطرّف. 

ألّن الفكر الديني يعمل بشكٍل عاٍم عىل طريقة: )إما، أو(، مثل: )صح أو خطأ(، )حالٌل أو حرام(، )يجوز أو ال يجوز(... 

إلخ. والله موجوٌد بالنسبة للمتدين، وهو يشعر يف نفسه أنه عىل صلٍة مع هذا اإلله، فال يبقى مجاٌل لديه للظن والشك، 

لهذا تسهل صناعة املتطرّف املتعصب من خالل الفكر الدينّي. 

واختصاٍر  ببساطٍة  فهو  منه سورية،  تعاين  الذي  اإلرهاب  أسباب  تعليقي عىل  أما 

يعود لسبٍب أسايٍس هو دكتاتورية حافظ األسد التي مّهد لها انقالب الثامن من آذار 

عام 1963. وصواًل الستالمه السلطة واحتكاره لها منذ ذلك الوقت، فاألسلوب الذي 

تعامل فيه مع املعارضني واإلخوان املسلمني وأسلوبه يف التعامل مع الشعب السوري 

وحكومات الجوار أّدى إىل النتيجة الحتمية التي وصلنا إليها، فالجهل والخوف الذي 

حافظ  سببه  فالجهل  هناك.  ومتعصبًة  هنا،  إسالميًة  حاضنًة  جعله  بالشعب  حّل 

األسد واالنعزال الدويل سببه حافظ األسد والفقر سببه حافظ وهلّم جرًا... 

ألن الشعوب كاألطفال، والدولة تريّب كام يريّب األهل أطفالهم، لذلك فاللوم األسايس 

يقع عىل قائد الدولة.
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س13: أطلقت يف كتابك )ما املثقف( مصطلَح »ثالوث القمع« عىل السلطات التي 

تتحكم يف الشعوب. هاّل وَضحت لقرائنا من تقصد بهذا املصطلَح. وكيف ميكن 

كرس ركائزه لتحرير الشعوب من سلطته؟

أدرس  كنت  عندما  ج13: 

سنتي  يف  ترشين  جامعة  يف 

يف  عبارٌة  مرّت  األوىل،  الجامعية 

أحد الكتب مفادها أن السياسة 

واالقتصاد وجهان لعملٍة واحدة. 

العبارة  هذه  من  القصد  وكان 

عن  السياسة  فصل  ميكن  ال  أنه 

االقتصاد يف الدولة، وكنت يف نفس الفرتة أدرس الدين وتطور األسطورة، واكتشفت 

كيف تتطور األساطري واألديان وكيف يتم ربطها مع السلطة السياسيّة التي تحكم 

املجتمعات. 

بطبيعة الحال، فاالقتصاد مربوٌط بيد الحاكم، والحاكم عىل ارتباٍط وثيٍق بالسلطة 

الدينيّة، فاكتشفت أنه ليست فقط السياسة واالقتصاد وجهان لعملٍة واحدة، بل 

إن السياسة واالقتصاد والدين يشكلون مًعا أضالع مثلٍث واحد. 

وقد اعتمدت مصطلح »ثالوث القمع« عندما ألّفت كتاب »ما املثقف؟«، وقصدت 

أو  بلٍد  أي  والدينية يف  والسياسية  االقتصادية  السلطات  بني  القائم  التحالف  به 

تجمعٍ سكايٍن عرب التاريخ.

س14: حبتنا الطبيعة عن سائر الكائنات بدماٍغ ذي قدراٍت تفسرييٍَة وتحليليَة، إال 

أن هذه القدرات تختلف من شخٍص آلخر. كيف ميكن لشخٍص ما معرفة ما إذا 

كانت أفكاره وقيَمه ذات قيمٍة بالفعل، وأنه مل يتوَصل إىل أفكار وقيَم خاطئة؟

ج14: لقد طُرحت العديد من األفكار الفلسفية واملنطقية لإلجابة عن هذا السؤال، 

وقد أرشت لبعض النصائح يف كتاب »ما املثقف؟«. أعتقد أن الّشك يف أي فكرٍة 
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أو قيمٍة أهم صفٍة يجب أن يتحىل بها أي إنسان. يجب أن يسأل أي فرٍد دامئًا وأبًدا: ملاذا؟ ملاذا أعتقد بهذا األمر؟ ملاذا 

أمارس الطقس الفالين؟ ملاذا هذا األمر جيٌد واآلخر يّسء؟ ومن ثم تأيت خطوة البحث عن إجاباٍت لألسئلة، تليها فيام بعد 

تخطئة بعض األفكار واإلجابات التي تراودك. فعندما تجد نفسك تيُل إلجابٍة معيّنة، أخِضع هذه اإلجابة الختبارات، 

وتجارب ذهنية، وحاول أن تفهم ملاذا تيل لوجهة النظر هذه دون غريها.

الصدق،  وأّن  الكبائر،  القتل والرسقة من  املحرمات، وأن  الزنا من  ارتكاب  أن  األديان رغم تعددها عىل  تتفق  س15: 

والعفة، والكرم وغريها صفاٌت فضيلٌة يف أي ديٍن ومجتمع. كيف تطورت األخالق من وجهة نظرك؟ وكيف استغلَتها 

األديان لتثبيت جذورها يف معتنقيها؟

ج15: إن األمثلة املطروحة يف سؤالك هذا هي أمثلٌة عىل 

األخالق الجوهرية التي من دونها يفسد أي مجتمعٍ وال 

يستمر. فال ميكن ملجتمعٍ أن يبقى بدون اتفاق أفراده 

لنفّكر  الفكرة،  لفهم  لتعامالتهم.  ضوابط  عىل  ضمنيًا 

أعضاؤه  تعمل  مل  إذا  العيش  له  ميكن  ال  حيٍّ  بكائٍن 

الطبيعي  االنتخاب  فاصطفى  معنّي،  تناغٍم  وأجهزته يف 

عىل مر التاريخ أفضل التناغامت ليُنتج الكائنات الحيّة 

التي نراها اليوم. وعىل نفس املنوال، نجد أن االنتخاب 

الطبيعي قد اصطفى املجتمعات التي اعتربت القتل والرسقة والزنا والغش -وغريها- صفاتًا ال أخالقيًة إذا حدثت بني 

أفراد املجتمع الواحد، ولكن يختلف االعتبار عند رسقة أو قتل أفراد املجتمعات األخرى، حيث تكون هناك ثالث حاالت: 

األوىل حالة الحياد يف معظم األحيان، والثانية حالة الحمد والثناء عىل الفعل، والثالثة حالة الحمد والذم مًعا. وعادًة 

ما تنشأ هذه املجتمعات باألساس من عائلٍة واحدٍة كربت حتى صارت قبيلًة، وكلام كربت القبيلة إىل درجٍة معينٍة تبدأ 

باالنشقاق ملجتمعاٍت أصغر، وهكذا دواليك. 

تحافظ القوانني الصارمة ضمن العائلة الواحدة عىل أفضل معدل تناسٍخ ممكٍن للامدة الوراثية الحاملة لصفات العائلة، 

األخالقية مل تكن  الصفات  بهذه  للتحيل  التي جنحت  املجتمعات  أن  إىل  اإلشارة  الجيني. وتجدر  الحوض  فتسيطر يف 

مجتمعاٍت من الفالسفة، ومل يفكروا باألمر أصاًل، بل كان هناك اتفاٌق ضمنيٌّ يحصل يف بداية األمر ويسمى باتفاق الحد 

األدىن ألي مجموعٍة عقالنية، مثاًل، إذا كان هناك شخصان سيذهبان يف رحلٍة إىل غابٍة معينة، سيتفقان قبل بدء الرحلة 

عىل أنّهام يجب أال يقتال بعضهام البعض خالل رحلتهام، وهذا نوٌع من االتفاقيات الرضورية الستمرار صحبة الرجلني. 

واملجتمع أيًضا ال يستمر إال إذا امتلك أفراده اتفاقياٍت ضمنيًة بسيطًة، وبالطبع هذه االتفاقيات تزداد تعقيًدا كلام زاد 
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عدد األفراد وتنّوعت املصادر يف هذا املجتمع، وكلاّم تعددت التحديات التي تواجه هذا املجتمع... إلخ. 

الدين  يأيت  ثم  اجتامعية،  كائناٍت  أيّة  لدى  فهي موجودٌة  الفطرية(،  )األخالق  تسمية  األخالق  أطلقنا عىل هذه  لهذا 

ويقول: »أنا أحثك عىل عدم قتل أخيك، أنا أحثك عىل أن تحسن لجارك، أنا أحثك عىل أال تزين بزوجة والدك، أنا أحثك 

عىل بّر والديك...إلخ«. ولكن املفارقة أن الدين الذي يحثك عىل الرحمة بالفقراء، هو بذاته يحثك عىل اغتنام ممتلكات 

فالحقيقة أن  أعدائك.  أعناق  أن تقطع  يأمرك  الذي  الدين  لوالديك، هو ذات  باإلحسان  يأمرك  الذي  األعداء، والدين 

األديان استغلت التطور األخالقي الذي وصلته املجتمعات البرشية قبلها، لتّدعي أنها من جعل لك هذه الغريزة.

س16: تفتقر املكتبة العربية لكتب علم النفس األكادميي، عىل حساب انتشاٍر واسعٍ لكتب علم الطاقة الروحية والربمجة 

اللغوية العصبية وغريها من العلوم الزائفة. هل تسعى من خالل كتاب )حواٌر مع رجل الكهف( يف اضطرابات الشخصية 

وكتٍب أخرى تخطط لكتابتها لرتميم هذا الَنقص؟ ملن توّجه هذه الكتب؟ حبذا لو تُقدم ملحًة عن هذه الكتب لقرّاء 

املجلة؟

ج16: لألسف نعم، تفتقر املكتبة العربية لكتب علم النفس، وخاصًة كتب علم النفس األكادميية باملعنى الدقيق، فال 

توجد كتٌب مرتجمٌة من مؤلفاٍت أجنبيٍة مرموقٍة وحديثة.

جاء اهتاممي بعلم النفس بسبٍب شخيص، فأنا أحاول البحث عن إجاباٍت ألسئلٍة تخصني، فمعانايت من عدة اضطراباٍت 

شخصيّة كاضطراب الشخصيّة الوسوايس القهري، الذي يجعل مني شخًصا دائم البحث عن الكامل وال يثق باآلخرين 

ويريد أن يقوم بكل يشٍء بنفسه، واضطراب ثنايئ القطب، واضطراب النوم والقلق واألكل، كلها جعلتني أبدأ دراسة علم 

النفس لعيّل أفهم مشاكيل النفسيّة. 

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition لكتاب  بحثي  توصلت خالل  وقد 

اللجنة  لدى  قيٌّم ومعتمٌد  DSM-5(5( وهو مرجع 

معايري  تحديد  يف  النفسيني  لألطباء  األمريكية 

تشخيص االضطرابات النفسيّة. ويتداول مستخدمو 

املرتجمة  النسخة  أنّها  عىل  عنه  نبذًة  اإلنرتنت 

يف  املرتجم  تنويه  من  الرغم  عىل  للكتاب،  الكاملة 

مقدمة الكتاب إىل أن الرتجمة هي نبذٌة مخترصة. 

ليست  الرتجمة  أن  وجدت  لقد  األحوال،  بجميع 

ومل  التفاصيل  من  الكثري  أهملت  أنها  كام  دقيقًة، 
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تتبع أسلوب الكتابة األكادميية، لذلك قررت ترجمته بنفيس، رغم صعوبة ترجمة كتٍب تخصصيٍة كهذا، وأردت إضافة 

بعض الدراسات عن أموٍر ال يتطرق لها دليل التشخيص هذا، وكذلك إضافة إمكانية وطرائق العالجات املحتملة. 

وبعد ثالث سنواٍت من العمل الدؤوب، وبسبب ضخامة العمل التي ظهرت الحًقا،  بدأت بتقسيمه إىل عّدة أقسام، يف 

سلسلٍة سميتها: »حواراٌت مع رجل الكهف« وهي عبارٌة عن محاورٍة بني ثالث شخصيات: داين، ولوسيل، ورجل الكهف. 

الطباعة حاليًا، وقد خصصته  الثاين قيد  الخاص باضطرابات الشخصية، والجزء  الجزء األول  السلسلة  نرشت من هذه 

الضطرابات الشخصيّة االكتئابية، فجمعت فيه جميع اضطرابات االكتئاب ووضعت جميع املعايري واملقاييس الخاصة 

ثنايئ  املحاورة عن االضطراب  الثالث من  الجزء  بينام كان  إلخ.  بياك وزانك ومادرس وهاملتون...  بدراستها، كمقياس 

القطب، حيث رشحت مرض ثنايئ القطب وماذا يحدث عند تبدالت 

املزاج، ووّضحت أنواع النوبات وأضفت تعليقاٍت ألشخاٍص يعانون 

عن  إضافيٍّة  أجزاٍء  ثالثة  أُعّد  كام  القطب.  ثنايئ  أو  االكتئاب  من 

النهاية، ارتأيت أن  اضطراب األكل والقلق وتعاطي العقاقري. ففي 

أكتب ستة كتٍب يستفيد منها أي مطلعٍ سواًء أكان أكادمييًا أو إنسانًا 

عاديًا، بداًل من مجرد ترجمة كتاب DSM-5 ككتلٍة واحدة، والذي 

كان سيأخذ مني وقتًا وجهًدا كبريين، وال يقرأه إال املتخصصون. 

س17: نرشت سلسلة تسجيالٍت مصّورًة تتحدث فيها عن االضطرابات النفسيَة وتشخيصها وعالجها، كام شاركت متابعيك 

معاناتك مع املرض النفيس. كيف ترى تعامل أطباء العامل العريب مع األمراض النفسية؟ وما نصيحتك للمواطن العريب 

الذي يبحث عن عالٍج نفيسٍّ يف البالد العربية؟ ما وجه التشابه واالختالف يف نظرة املجتمع الغريب والعريب لألمراض 

النفسيَة؟

ج17: ترتاوح حاالت التعامل مع االضطرابات النفسية بني من يعتربها خرافًة -األمر الذي صدمني وعلمت بهذا من 

متابعّي- إىل الذين يتعاملون معها بحرفية. كام أن البعض يعتربها تجارًة، والبعض اآلخر يتعامل معها بال مباالة، وهذه 

املشكلة ليست فقط يف الدول الناطقة بالعربية أو ذات الغالبية اإلسالمية، وإمنا هي حالٌة عامليّة، ولكن النسب تتفاوت 

ما بني الدول واملجتمعات والثقافات. 

نصيحتي للمواطن العريب أنه إذا شعر بأي معاناٍة نفسيٍّة أن يزور الطبيب النفيس، ويف حال عدم ارتياحه له أن يذهب 

ملعالٍج أو طبيٍب آخر وهذا أمٌر طبيعّي. إال أن املشكلة التي تواجه املواطن العريب هي تكاليف ونفقات العالج باإلضافة 

إىل ندرة املعالجني النفسيني. 
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النفسيّة موجودٌة يف  لالضطرابات  السلبيّة  فالنظرة  الغربية،  الدول  مام سبق حتى يف  بكثريٍ  أفضل  اآلن  الوضع  يُعترب 

الغرب، إال أنّها بنسٍب أقل مام هي يف دوٍل أخرى، وال زلنا نعمل عىل كرس الوصمة يف أمريكا والدول األوربية، فتقبّل 

فكرة االضطرابات النفسيّة أمٌر حديٌث عمره عدة عقوٍد فحسب.

إن مشاركة االضطرابات النفسيّة التي أعاين منها مع جمهوري عىل قنايت الخاصة ما هو إال محاولٌة لكرس هذه الوصمة، 

حتى أين خصصت فصاًل كاماًل يف كتاب »االضطرابات ثنائية القطب واالضطرابات ذات الصلة« لنقاش دراساٍت واحصائياٍت 

عن موضوع كرس الوصمة هذا.

أن تحي  بإمكانك  كان  لو  العريب  الوطن  واقع  الحالية عن  املعطيات  س18: يف ظل 

األديان بشكٍل مفاجٍئ من الوجود، هل ستُقدم عىل هذا العمل؟ هل من املمكن أن 

تكون مجتمعاتنا أسوأ بال دين؟ 

ج18: ال، لن أختار َمحو الدين بشكٍل مفاجٍئ من الوجود، ألن هذا سيؤدي إىل كارثٍة 

الديني، و سيحّول إلغاؤه  الوازع  الناس ضبطت نفسها أخالقيًا عىل  حتميّة، فمعظم 

عدًدا كبريًا من الناس إىل وحوٍش كارسة. وهنا أتفق مع املفّكر اإليراين عيل رشيعتي 

العلم  نرش  وأن  التغيري،  نُحدث  أن  قبل  عاٍم  مائة  من  ألكرث  بحاجٍة  بأننا  قال  عندما 

والثقافة يف أفراد الجيل الثاين والثالث سيساعدنا يف تقبل التغيري. ومن املمكن أن تكون 

مجتمعاتنا أسوأ بال ديٍن يف ظل السويّة التعليمية والثقافية الحالية.

س19: ما دور الثورة الرقمية يف تغري املناخ الفكري والعقائدي؟ وهل تعتقد أن وجود منصاٍت رقميٍة للتعبري الحر يكفي 

لإلطاحة باملعتقدات الخاطئة املنترشة يف بلداننا العربيَة؟

ج19: تعد هذه املنصات أساسيًّة يف هذه املسرية ولكنها ال تكفي باملطلق. وأّن إمكانية نرش املعلومات والتواصل بهذا 

الشكل الحّر والرسيع يجعل هذه األداة خطوًة جبارًة تساعدنا عىل تشكيل كتلٍة حرجٍة تؤثر عىل املنابر اإلعالمية، فتبني 

منظومًة تعليميًّة سليمًة تحي املعتقدات الخاطئة، وترّوج لألفكار األفضل التي تسهم يف تطوير املجتمعات.

س20: لطاملا كانت وسائل اإلعالم تابعًة للسلطة الحاكمة. هل فقد اإلعالم العريب قيمته؟ أم أنه الزال يؤثر عىل املتلقني 

بشكٍل أو بآخر؟ كيف تصف الدور الذي لعبه خالل القرن املايض يف تعزيز ونرش األفكار واملعتقدات الدينية؟

عيل رشيعتي
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ج20: ال شّك أن التلفاز والراديو من أهم وأرشس وسائل التأثري يف القرن العرشين -وخصوًصا بالنصف الثاين منه- عىل 

املتلقني يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا. فالدول التي بُنيت بأيٍد دكتاتوريٍة عسكريٍّة يساريٍة بعد الحرب العاملية 

الثانية، عملت عىل برمجة شعوبها بواسطة التلفاز والراديو، واليزال هذا األمر مستمرًا حتى اآلن، فتكاد ال تجد منزاًل 

يخلو من تلفاٍز أو راديو يتلقى من خالله املستمع أو املشاهد ما يقوله له أصحاب هذه القنوات بحسب توجهاتهم، 

السياسية واالقتصادية والدينية... إلخ. 

بث  يف  الكربى  السلطة  للتلفاز  يزال  ال  وغريها  واليوتيوب  كالفيسبوك  الحّر  التواصل  وسائل  انتشار  من  الرغم  وعىل 

املعلومات حتى اليوم، ويليه الراديو. وبكل أسٍف ال توجد قنواٍت تلفزيونيًة تدعم الصف الذي أقف به بحسب علمي 

ببساطة، ألنه يصعب جًدا أن تجد من يجرؤ عىل تويل هكذا قنوات، حتى لو أراد ذلك حًقا.

س21: هل ملست تأثريًا مبارًشا لجهودك عىل الشبَاب؟ وهل تُقابل املواضيع التي تتطرق لها الصدى الذي ترجوه منها؟

ج21: نعم ملست، وهذا جعلني أشعر مبدى املسؤولية التي أحملها، ومبدى جديّة املهمة التي أؤديها. وأن الذي أقوم 

به ليس لعبًا أو تسليًة، بل أمٌر بالغ األهميّة، فأنا أغرّي حيوات الناس، وضمريي راٍض حتى اآلن عن جميع التغرّيات التي 

سمعت أنها حدثت بسببي، وأتنى أن يبقى األمر هكذا. 

املواضيع  أن  أحيانًا  أالحظ  السؤال،  من  الثاين  للشق  بالنسبة 

التي أتطرق لها ال تحظى بالصدى املرجو منها بكل أسف. مثاًل، 

كبريًا  تأخذ صدى  أن  وأتوقع  أرفعها  التي  الفيديوهات  بعض 

تالقي  ولكنها  القيّم-  باملحتوى  ولغناها  مبونتاجها  -الهتاممي 

اعتقدت  التي  بالفيديوهات  مقارنًة  بسيطًا  وتفاعاًل  استقبااًل 

أنها لن تالقي استقبااًل جيًدا، هذه مفارقٌة تحصل معي حتى 

اليوم وال أعرف سبياًل لفهمها أو الخروج منها.

س22: ماهي مشاريعك املستقبليَة؟

ج22: أعمل حاليًا عىل ثالثة كتٍب من سلسلة »حواٌر مع رجل الكهف«، وهي حواٌر مع رجل الكهف حول االضطرابات 

االكتئابية، وحواٌر مع رجل الكهف يف االضطرابات ثنائية القطب واالضطرابات النفسيّة ذات الصلة، وحواٌر مع رجل 

الكهف يف الكتابة األكادميية، والذي سأعمل عىل التوسع والتطوير به أكرث، وسأغتنم فرصة تأخر طباعته. 
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وأعمل أيًضا عىل كتاٍب يف الفلسفة باللغة اإلنكليزية، وهو كتاٌب أكادميٌي للمتخصصني يف الدرجة األوىل، وللطالب يف 

الدرجة الثانية، وللهواة يف الدرجة الثالثة، عنوانه »مقاالٌت يف األخالق Essays on Ethics«، باإلضافة ملسّودات مشاريعٍ 

أخالقيٍة  منظومٍة  لبناء  بها  نسعى  نظريٌة  األخالق،  فلسفة  نظريٍة يف  أعمل عىل  أنني  إنهاءها. كام  أستطيع  أن  أتنى 

موضوعيٍة عىل أسٍس رياضيٍة حيادية. 

س23: ما رأيك مبجلة امللحدين العرب، وكيف سمعت بها أول مرة؟

ج23: سمعت باملجلة منذ أوىل بداياتها من صديٍق -الزلت عىل صلٍة به حتى اآلن- وهو مؤسس منتدى أصدقاء موقع 

)سرييانيوز(، وكنت من األعضاء الفاعلني يف منتدى شبكة امللحدين العرب، وعىل صلٍة مع بعض املدراء فيها. كام كنت 

منتسبًا للعديد من املنتديات واملجموعات كـمنتدى الالدينني العرب، وسرييانيوز. حتى أين أذكر عملية االخرتاق األوىل 

والثانية للمنتدى األم، ثم اختفيت لفرتٍة طويلٍة قّل فيها نشاطي عىل جميع وسائل التواصل االجتامعي، جلست خاللها 

يف كهفي أدرس أنواع العلوم حتى وصلت للحظٍة شعرت معها أنه يجب أن أبدأ من جديد، ولهذا بدأت قناة أحاديث 

رجل الكهف عىل اليوتيوب.

س24: ما هي الرسالة التي تحب أن تختم بها هذا اللقاء؟ وتوجهها للقراء سواًء أكانوا ملحدين أو مؤمنني؟

تُدمي  الحب.  الحب،  الحب،  ألصدقايئ،  رسالتي  ج24: 

فؤادي حالة البغضاء واألحقاد الدفينة والكراهية والحسد 

ودياناٍت  طوائف  من  البرش  بني  أراها  التي  والتباغض 

نحن  مختلفة.  وجنسيٍة  عرقيٍة  انتامءات  من  أو  مختلفة، 

مل  لعبٍة  أنفسنا يف  واحد، وجدنا  عامٍل  أبناء  أخوة،  جميعنا 

نخرت أن نوجد فيها. 

فلنحيا بأقل أمٍل ولنخرج بأقل الخسائر، فجميعنا خارسون يف هذه اللعبة إن بقينا بعقلية أسالفنا القدماء الذين عاشوا 

يف قبائل تقاتل بعضها اآلخر. واليوم علينا أن نفهم أن تلك الفرتة ولّت دون عودة، تلك األنانية الغريزية ليس لها مكاٌن 

يف العامل الحديث، فهي تجعل عاملنا املعارص جحياًم.

 يف أيدينا اإلمكانية لجعل عاملنا جنًة بكل معنى الكلمة، لدينا املقومات املادية والتكنولوجية واملقدرات البرشية وغريها 
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لجعل الثامين مليارات إنساٍن يعيشون حياًة جيدًة. ولكن علينا أن نتكاتف ونتعاضد لنجعل حياتنا وحياة أي كائٍن عىل 

هذه املعمورة تستحق أن تعاش. 

بالطبع، يستفيد من تفرقتنا كل السفلة من كبار رؤساء األموال يف العامل، من سلطاٍت دينيٍّة وسياسيّة، ولكن علينا البدء 

فقط! لدينا األدوات واملؤهالت واإلمكانيات، ونعرف الهدف، فقط علينا أن نبدأ. 

هذا ما أحب أن أوجهه كرسالٍة ختاميٍة ولنتذكر دامئًا أّن الكره ال يجلب الحب، وأن الحرب ال تجلب السالم، األخّوة يف 

اإلنسانية هي طريقنا، وأتنى لكم التوفيق.

شكرًا لرجل الكهف عىل هذا اللقاء املمتع.

إعداد وتقديم: صفاء املعّري

مراجعة وتدقيق: غيث جابري
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مجلس المسلمین 
 السابقین فی بریطانیا 

Council of Ex-Muslims of Britain
www.ex-muslim.org.uk

نحن مسلمون نبذنا ديننا 

برتكنا اإلسالم نكرس محرّماته، لكننا يف ذات الوقت نعمل عىل تدعيم العقالنية والحقوق والقيم العاملية 

والعلننية. ويف نشاطنا نطالب اا ييل: 

بالحقوق العاملية والتساوي يف املواطنة ب  الجميع. 

بالحرية يف نقد الدين. 

بالحرية الدينية واإللحاد. 

فصل الدين عن الدولة والنظام ، القانو  والتعليمي 

حظر املنرسات والعادات والقواعد الدينية التي تنتهك حقوق الناس وتضيق عىل حّرياتهم. 

إزالة كل العادات الدينية التي تضطهد املرأة وتنتقص من حقوقها واستقاللها، وحظر فصل الجنس . إزالة كل العادات الدينية التي تضطهد املرأة وتنتقص من حقوقها واستقاللها، وحظر فصل الجنس . 

حظر التدخل من قبل أية سلطة عائلية أو رسمية يف الحياة الشخصية والعاطفية والجنسية للناس. 

حنية األطفال من التالعب بهم واإلساءة إليهم من قبل الدين واملؤسسات الدينية. 

حظر الدعم الرسمي للدين سواء املادي أو املعنوي. 

حظر جميع أنواع التخويف والتهديد الديني. 
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عبًدا  وتعيش  عبًدا،  تولد  أن  ما أصعب 
وتعامل معاملة العبد، ومتوت عبًدا!

وقذفُتها،  وتقيئُتها  َعنِّي  أَنْأَيُْتـــــُها  األوهام  كُلَّ  يا 

وأْسِخَياٌء  َغَياديُق  أنتم  كَْم  يعرُب  بَنـــــي  يا 

كَّل  عن  بنفيس  أنْأى  والجهل،  الُخـــــَراَفِة  مع 

والســـــفاالت  والرذيـــــلة  الجهـــــالة  تِلَك 

والُفُجـــــوِر وأكرث الربايا ُمَفاَجرًَة وتعظيـــــاًم 

لكل  ًا،  وتَكَربُّ وَعْجرََفًة  واســـــتكباًرا  وتَْبجياًل 

أُِصْبنا  واملتغطرسني،  املتسلطني  املتألهني 

والتفكري  الُســـــلُوِك  يِف  مرعبٍة  بَجْفَوٍة 

لِكُلِّ  عاشـــــقني  أصبحنا  واألخالق، 

التي  الفارغة  والعنرتيات  السذاجات 

وغوغاؤهم  أراذلهم  من  تَْهـــــِوي 

الَبالَهـــــُة  هذه  وكّل  وأصنامهم 

كَلَّ  صنع  الذي  واالســـــتالب 

يف  املتمرتس  القيَء  هذا 

مخيالتنا ومفاهيمنا  
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ما أصعب أن تولد عبًدا!

وتفكريُنا وأفكارُنا وترصفاتنا وقيمنا وُسلوكنا وأخالقُنا وتاريُخنا الَســـــَدُف، حتى رصنا أمًة مســـــتلبًة َعاِجزًَة، أمـــــًة قد 

َشِبَث يف عقلها جهاًل ويف يَِدَها سيًفا ويف ِجيَدَها أَْغاَلاًل ويف قلبها ُحّب الصنم، تَعشـــــُق األصنام ِعْشـــــًقا َشِديًدا وتفدي 

بالنُفـــــوِس الصنم - أنا ال أنتمي ولن أنتمي لثقافة السجود والركُوع والُخُضوع والقطيع والغنـــــم!

الخروج من حظرية الدين محظوًرا ممنوًعا مرفوًضا، ببساطٍة هذا 

والفاضحة،  الواضحة  اإلبراهيمية وحقيقته  األديان  قانون  هو 

أعلم جيًدا أن الحقيقة ُمرة، ومرارتها زعاٌق ال يستطيع اإلنسان 

يف بعض األحيان قولها، إن الدين عدوُّ العلم والفلسفة والتطور 

وأن الفالسفة واملفكرين يف الحقيقة مل يقتلوا رجال الدين ومل 

يقتلوا إنسانًا ومل يحكموا عىل البرشية باملوت. 

الفالسفة  قتلوا  من  هم  الدين  ورجال  الدين  إمنا  بالعكس، 

والشعراء والعلامء، وأصدروا أحكاًما وفتاًوى تبيح وتحلّل قتلهم 

أفكارهم  وطرحوا  مختلفة،  بطريقٍة  فكروا  ألنهم  وتكفريهم 

وامللعونني  واملهرطقني  باملالحدة  وصفهم  عن  ناهيك  كفرًا،  الديني  والكهنوت  الدين  رجال  يعتربها  التي  وتساؤالتهم 

وبشتّى النعوت الكفرية، وكل هذا ألنهم فكروا فقط، مل يدعوا إىل ثورٍة ومل يطالبوا مبنصٍب أو عرش. أرادوا أن ميارسوا 

أن نحكم  لذلك نستطيع  القطيع،  يكونوا مختلفني عن  بأن  يتقبلهم  الدين مل  والتعبري، ولكن مزاج  الرأي  حريتهم يف 

بأنفسنا، فحني نقرأ التأريخ نعرف تاًما بأن سقف الحرية يف تلك املجتمعات كان منخفًضا جًدا ومقيًدا بسالسل وأغالل.

إن العلم مبنيٌّ عىل الشك والتفكري والفلسفة مبنيٌة عىل العلم والعلوم وهام قابالن للتغري والتطور، واستحداث وابتكار 

أشياَء جديدٍة تواكب العرص والزمان واملكان، بعكس الدين تاًما، فالدين متحجٌر متصّخٌر ليس قاباًل للتغري وإن تغرّي فلن 

يستطيع ِفعل يشء، واألهم أن العلم والفلسفة ليس فيهام رُهاٌب وترهيٌب وتهديٌد ووعيد، األمر هنا مختلف كُليًا عن 

األديان برّمتها، وتأريخ األديان يفضح مامرساتها الدموية البشعة جًدا والتي مارستها عىل اآلخر، املختلف عنها.

محللًة،  الجهالة  إاّل  محرّمًة  األشياء  كل  وباتت  مّحرٌم  والشك  محرٌّم  التفكري 

أفضل األماكن للسفر هي أرض القراءة والتفكري، مل أجد عالاًَم أجمل من عامل 

الجهل  عن  جًدا  عاليًا  يقفز  اإلنسان  يجعل  والذي  والفكر  والقراءة  املعرفة 

والتخلف، ويفتح له أبوابًا كانت مقفلًة تاًما يف عقله. إن اإلنسان الذي ال 

يقرأ وال يفكر بصورٍة تحرريٍة هو إنساٌن مربمج، أشبه بآلٍة تتلقى تعليامٍت 

وأوامر للتنفيذ من دون سؤاٍل وتفكري، تنفيٌذ فقط، وهذا ما تفعله املوروثات 
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الدينية باإلنسان الذي ترىب يف بيئٍة تتقن فن التلقني ورضب العقل ودس الفريوسات الدينية يف عقله، وينتهي به املطاف 

إنسانًا مربمًجا تاًما خاضًعا خائًفا جاهاًل متمسًكا بعاداٍت وتقاليد رجعيٍة قهرية. 

إن الدين يف بلداننا صنَع وأنتج متدينني يؤمنون بالخرافات والجهل املقدس ويرفضون العلم والحقائق والعقالنية، إن 

الدين صنَع مقصلة إعداٍم للشك والتفكري ووضع قيوًدا وأغالاًل عىل عقول الربايا، ملنعهم من التفكري خارج الصندوق 

الديني. 

أكون  أن  أرفض  النعاج،  قطيع  مع  نعجًة  أكون  أن  أرفض  أإين 

خروفًا مع قطيع الخراف، أرفض أن أكون حامًرا ينهق مع الحمري، 

ولذلك أنا أخاطب العقالء منكم أصحاب الضمري والوجدان الحي، 

بالصورة  ال  باختالٍف  نفكر  أن  األمام،  إىل  التفكري  عجلة  لدفع 

ويقفز  يبدع  اإلنسان  يجعل  الحر  التفكري  الرجعية.  التقليدية 

مل  الخطوط  وكل  الحمراء،  والخطوط  والقيود  املوانع  كل  فوق 

تكن حمراء بل كانت خطوطًا حرًة وشفافًة حتى أولج بها الدين 

أُريق  ملا  حمراء،  خطوطًا  منها  وصنع  وغزاها  حريتها  وخطف 

الجميع،  بها من دماء. نحُن لسنا أحراًرا، كل مؤمٍن ليس ُحرًا، 

الزاهدون واملتعبدون وأعظم السفاحني واملحتالني يف حظرية الدين الكبرية يظنون أنهم أحرار »يظنون!«، ويف الحقيقة 

هم سجناء، معتقلو الفكر والعقل واملنطق، مل يحاول أحٌد منهم أن يتجاوز أسوار الحظرية املقدسة وال حتى محاولة 

بإحكاٍم  دينيٍة موصدٍة جيًدا ومقفلٍة  واملغيبة يف صناديق  املخدرة  العقول  الزريبة، كل  تلك  قابعون يف  فيها،  التفكري 

تام. ال تعتقد أن الشعوب التي فقدت حاسة التفكري بإمكانها أن تجد حاًل ملشكالتها إطالقًا، ال تستطيع ألنها شعوٌب 

النفيس والعقيل والفكري،  االزدواجية واالضطراب  مريضٌة تعاين من 

والصناديق  األقفال  تلك  حطمت  من  هي  الحرة  واألمم  الشعوب 

األدمغة  إن  الُحر،  الفكر  سامء  يف  للتحليق  للعقل  العنان  وأطلقت 

أن من  يعني  واألقفاص، وهذا  والُجدران  بالُسقوف  تعرتف  الُحرة ال 

يريد الخروج من ظالم الصندوق يجب أن يفّكر كيف يوقد شمعة 

العقول  الثمن وهي مجهود  غالية  قيّمٌة  نفائُس  األفكار  إن  التفكري، 

الحرة. كل األمم والشعوب بالفكرة بدأت وبالعقل انتصبت وبالعلم 

اإلنسان  وأن  بفكرة،  بدأ  السؤال  وأن  بفكرة،  بدأ  العامل  إن  انترصت. 

نفكر  األوهام،  غشاوة  لنقشع  نفكر  إننا  فكرة،  الحضارة  وأن  فكرة، 

لنوقظ النيام، وما أكرث النيام والتنابيل يف أوطاننا.
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نتعلم  أن  السؤال مهٌم يجب  التساؤل واملساءلة وألن  السؤال وثقافة  أوالدنا  نُعلّم  أن  للغاية، يجب  السؤال مهٌم  إن 

طرح السؤال بقوٍة وشجاعة، وأن نطرح السؤال عىل أنفسنا ونعرضه عىل فكرنا وعقولنا، وأن نعتمد عىل الفكر والعقل 

واملنطق العقالين بداًل من العواطف ألن العاطفة تقتل السؤال والتفكري.

 يجب عىل اإلنسان الخروج من كهف الرتديد والتقليد، الخروج من كهف الرجعية، النهوض من كنف اآلباء واألجداد، 

إن الغاية األساسية من السؤال هو إنقاذ اإلنسان، إن السؤال طوق نجاة العقل الغارق يف بركٍة آسنٍة واستقر يف قاعها 

املزدحم بالجهل والبالدة، فاقًدا لكل أنواع التوازن واالستقرار، وما أثقل ذلك اإلنسان املثقل باألعباء والتقاعس والتقهقر. 

إن الخائفني من التفكري والعقل هم أشبه بعراٍة تائهني يف صقيعٍ متجمد.

رين ال يبذلون أي جهٍد  ال أريد أن أكون مثل اآلباء واألجداد الذين سقطوا يف الهاوية وأصبحوا منسيني عاجزين مخدَّ

فرشف  أوطانهم،  مجتمعاتهم،  أبناؤهم،  معهم،  اآلخرين  وإسقاط  سحب  حاولوا  ما  بقدر  الهاوية،  تلك  من  للخروج 

اإلنسان أن يتبع عقله أفضل من التشبث باألوهام والخرافات. 

أفعالها  كل  لها  تعكس  التي  املتدينة  الحكومة  مرآة  الدين  إن 

وأعاملها وأقوالها بصبغٍة رشعيٍة تبيح لها وتحرّم عىل غريها، وأنا 

أعتقد أننا إن أصبحنا متسائلني نبدع، عاجزين نفشل؛ العجز يولّد 

الفشل والدولة الدينية هي دولٌة عاجزٌة تاًما، عن القفز إىل العلم 

والتطور. ال تستطيع هذه الدولة القفز بحّريٍة ألنها مقيدٌة بقيوٍد 

وأغالٍل غليظة. كانت أوروبا بقعًة جغرافيًة حالكًة بالظالم والجهل 

استطاعت  الدولة،  الكنيسة عن  تم فصل  والتخلف، ولكن حني 

القفز والتحليق واللحاق بركب الحداثة والتطور، والكفاح الثقايف 

األورويب،  التنوير  عرص  فالسفة  به  قام  الذي  التنويري  والنضال 

شاهًدا عىل ذلك يثبت بأن التجربة الدينية يف الحكم، هي تجربٌة 

فاشلٌة مريرٌة ال تنتج إال التأخر والرصعات والحروب.

أنتجته هذه املساجد  الدولة يف الرشق األوسط، ملا  لذلك بات أمرًا حتميًا غري قابٍل للشك أن يتم فصل املسجد عن 

وكهنة املساجد وما خرج من املساجد وكُتب املساجد وحرّاس املساجد. وما هذه املساجد إال أعظم آلة تدمريٍ للشعوب 

ذات  البلدان  أن  لوجدنا  اإلنصاف  بعني  اآلن  نظرنا  ولو  بالتخلف.  قويٌة  تربطه عالقٌة  فاإلسالم  والعقول.  واملجتمعات 

األغلبية املسلمة يف العامل بلداٌن ظلت متخلفًة منذ فرتٍة طويلٍة مل تواكب الحداثة والتطور الفكري والثقايف بل ازدادت 

تخلًفا ونكوًصا. هذه حقيقٌة ال يستطيع أحٌد أن ينكرها، إن الدين يعني »قيد« وهذا الدين يتمتع بقوٍة وسلطٍة ونفوٍذ 
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أعىل من قوة القانون، أي مبعنى أن القانون يف تلك البلدان هو قانون 

مسلوب القوة، واملنطق يقول يجب إعطاء مبدأ القوة للقانون أوالً وليس 

الدين، وهذه مشكلة كبرية يف غالبية الدول املسلمة التي ال تعي خطورة 

وضع الدين يف الدستور، املؤسسة الدينية يف أي مبعنى أن القانون يف تلك 

البلدان هو قانوٌن مسلوب القوة، واملنطق يقول يجب إعطاء مبدأ القوة 

للقانون أواًل وليس الدين، وهذه مشكلٌة كبريٌة يف غالبية الدول املسلمة 

التي ال تعي خطورة وضع الدين يف الدستور. املؤسسة الدينية يف الحقيقة 

ال تستطيع الوقوف جنبًا إىل جنٍب مع مؤسسة الدولة بل إنها تجنح بشدٍة لفرض آرائها عىل الدولة، بصورٍة أدق ال ميكن 

أن يكون يف الوطن قوانني متعددة، يجب أن يكون قانوٌن واحٌد وإال ستكون فوًض عارمًة، وهو بالذات ما يحصل يف بلدان 

الرشق األوسط والبلدان التي تُحكم باإلسالم، ستجد أن داخل هذه البلدان ويف جعبة دساتريها وعىل أراضيها هنالك قانونان 

لكل منهام سلطٌة ونفوذ، القانون األول معنيٌّ بالدين ويسمى املسجد، والثاين معني بالسياسة ويسمى الدولة، وهنا املعضلة 

الكبرية بل هي أم املعضالت، مبا أنهام اثنان إذًا ال ميكن ضمهام مًعا ألن قوانني الدولة والقوانني اإلنسانية تتعارض بشكٍل 

قاطعٍ مع القوانني الدينية، وال ميكن استقاللهام ألن الوطن واحٌد ومن غري املعقول أن تكون داخل الوطن دولتان، واحدٌة 

دينيٌة وأخرى سياسية، لذلك ترى حجم الكوارث والرصاعات والحروب التي تحدث يف تلك الدول،

ولكن ما الحل؟ يف رأيي الشخيص الحل هو فصل الدين عن الدولة أو فصل املسجد واملؤسسة الدينية عن الدولة برمتها، 

وأرى الكثريين ممن يطالبون بفصل الدين عن الدولة فقط وهذا خطأٌ فاحٌش يقع به الغالبية وال يكفي إطالقًا وإمنا 

يجب أن يكون فصل الدين عن الدولة وخضوع الدين لقوانني الدولة، ليس فقط الفصل وإمنا الخضوع أيًضا. 

قبل ألف عاٍم تناوبت مدٌن عظيمٌة مثل بغداد ودمشق والقاهرة عىل سباق الحداثة والتقدم قبل العامل الغريب، ورشعت 

يف ِسباق التناوب ملسافاٍت ثقافيٍة وفكريٍة وعلميٍة بعيدة املدى، ولكن الدين أخرجها من السباق وقوض كل حضاراتها 

متخلفني  فأصبحنا  تراكامتها،  كل  وطمر  العلمية  وثقافتها  وأفكارها 

فارغني جاهلني غارقني يف الجهل والجهالة. 

من  عقدٌة  لديهم  املسلمون  والخلفاء  السالطني  كان  الوقت  ذلك  يف 

والفالسفة  واملفكرين  واملختلفني  املثقفني  تجاه  والعنف  الكراهية 

وزنادقٌة  أنهم مالحدٌة  ذريعة  فقتلوهم وعذبوهم وطاردوهم تحت 

الجهل  وساد  الكلمة  وحرية  والفكر  الثقافة  اختفت  حتى  ومرتدون 

وخيم الظالم والتخلف. يجب أن نعلم جيًدا أن مشكلة املجتمعات 

اإلسالمية أنها تربت عىل ثقافة رفض املختلف اآلخر.
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الثقافة  االختالف.  تخاف  مجتمعاٌت  واجتامعيًا،  وثقافيًا  فكريًا  املختلف  من  مفرطٌة  حساسيٌة  لديها  املجتمعات  تلك 

اليوم مرتًعا  الشعوب  الشعوب ودمرت قيمها، وأصبحت هذه  لتلك  الحقيقية  الثقافة  املستهجنة قضت عىل  الدينية 

للمتطرفني وامليليشيات واإلرهابيني، ومل تُنتج إال الخراب والدمار والقتل والتطرف بكل أشكاله، واإلرهاب الذي رسى يف 

العقول واملجتمعات العربية رسيان النار يف الهشيم، كرب برسعٍة فائقٍة كام تكرب الوحوش يف األفالم السينامئية.

وأصبحت تلك األفكار األيديولوجية الدينية مرتسخًة ومتجذرًة يف العقل العريب، والتي أنتجت بدورها انقساماٍت حادًة 

داخل هذه الشعوب بني مؤيٍد ورافٍض للحضارة الغربية ومفاهيمها وقيمها، ففي نظر )بعض( املسلمني أن من يكّن 

العداء »للغرب الكافر« كام يصفونه هو )مسلم( ومن يدعم الغرب الكافر وإن كان مسلاًم فهو يف نظرهم )كافرًا( أيًضا 

وعدو الله. ولقد فّكرت مليًّا بعد أن أمعنت النظر يف هذا املصطلح )عدو الله( ورحت أتساءل، ملاذا الله يجب أن يكون 

له أعداء؟ ما فائدة اإلله من وجود أعداٍء له؟ 

 

وتوصلت إىل نتيجٍة أن تسمية )عدو الله(، هي فكرٌة اخرتعتها وابتكرتها األديان واملعتقدات بأنه يجب أن يكون لله أو 

لإلله أعداء، ويجب أن ينربي له عبيده واملؤمنون به بالدفاع عنُه حسب النص الذي يطرحُه يف كتابه، وطريقة القصاص 

أو التخلص من خصومه، وهذه الفكرة مألوفٌة يف األديان ومرسخٌة فيها ابتداًء من الزرادشتية إىل اليهودية واملسيحية 

واإلسالم، وتالقفتها بهذا املنظور وقامت بتطويرها شيئًا فشيئًا، بل واألكرث من ذلك حرصت هذه األديان واملعتقدات عىل 

أن تسّد فراغ األعداء يف حال مل يتوفر أعداٌء لله، إًذا ما العمل؟ فابتكرت هذه األديان واملعتقدات قوًة وهميًة خياليًة 

غامضًة مستقلًة، واسمتها بالشيطان كرمٍز للرش يشارك يف رصاع الكون ضد الله، هي مبثابة رضب عصفورين بحجٍر واحد، 

قوٌة َعَدميٌّة إِزاُءها قوٌة َعَدميٌّة أخرى وعدٌم يصارع الَعَدَم. مل يستفد اإلنسان من هذه السذاجات إال َعبَثًا.

الحقيقي لإلنسانية، ورسخ مفاهيم وتصوراٍت خاطئًة  البرشية وشّوه املعنى  انقساًما حاًدا يف  أنتج  الديني  العبث  إن 

التصورات  هذه  ظل  يف  مطلقًة.  حقيقًة  واعتربها  وبحث،  وتحيٍص  تفكريٍ  دون  من  بها  وسلّم  البرشي  العقل  تبناها 

واملفاهيم أصبح اإلنسان العريب اليوم منقساًم ومنشطرًا، البعض منهم يريد التطور والتقدم والخروج من كهف الدين 

لكنه يريد أن ميارس هذا الدين، والبعض اآلخر وهم الفئة الكبرية من هذا الجانب يريدون أن يحكموا البالد بواسطة 

الدين والرشيعة والعقيدة وال زالوا يريدون اسرتجاع حلم الخالفة وال زالوا يريدون اسرتجاع )األندلس(. ويف الحقيقة هي 

أساًسا ليست لهم وإمنا املسلمون هم من ذهبوا وغزوا واحتلوا إسبانيا من غري وجه حق، وال زالوا يحلمون ويرصخون 

عىل املنابر أنهم يريدون فتح روما واحتالل الكرة األرضية برمتها.

الفئات قد تكون  أناٍس طبيعيني أو عقالٍء إطالقًا، واملشكلة األكرب أن هذه  العبثية ال تخرج من  هذه األفكار املدمرة 

سلفيًة أو جهاديًة أو إخوانيًة أو شيعيًة أو سنيًة إىل آخره. يف نهاية املطاف هي حركاٌت إسالميٌة راديكاليٌة متطرفة. هذه 
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الحركات وهذه التوجهات والتيارات الدينية تؤمن إميانًا مطلًقا بأن الدول العربية اإلسالمية، هي دوٌل ال تحكم باإلسالم 

وال تطبق رشيعة اإلسالم بالرغم أنها بلداٌن وضعت يف ديباجة الدستور أن )اإلسالم دين الدولة(، لكن يف نظر الجامعات 

اإلسالمية األصولية املتشددة أن هذا ال يكفي ويف نظرهم أن هذه البلدان البد من فتحها بالسيف مرًة أخرى كام فُتحت 

وتم غزوها سابًقا، ألنهم يعتربون هذه األرايض والبلدان تسري وفق القوانني الدستورية. والقوانني الدستورية هي قوانني 

وضعيٌة بالنسبة لهم وال يعرتفون بها بقدر ما يعرتفون بالقوانني الدينية واإللهية حسب تعبريهم. 

لذلك نرى أن املتطرف والجهادي األصويل املسلم، يؤمن أن هذه »الشعوب العربية« تريد هدم اإلسالم وهدم قوانينه، 

لذلك نرى أن الحركات اإلسالمية املتشددة تقوم بشن هجامٍت إرهابيٍة عنيفٍة عىل هذه الشعوب، وتعتربها واجبًا مقدًسا 

وتعترب حربها حربًا مقدسًة ضد هذه الشعوب، ألنهم يعتقدون أن هذه البلدان مليئٌة بالكفر ويجب غزوها وفتحها مرًة 

أخرى وتحويلها إىل دار خالفٍة تحكم بالرشيعة ومن ثم االنطالق الحتالل العامل بأرسه، ألنهم حسب تصوراتهم يعتربون 

أن الذين يعيشون داخل هذه األرايض كفاًرا وأعداء الله والذين يعيشون خارج هذه البلدان هم كفاٌر وأعداء الله أيًضا.

إًذا بالنسبة لهم، العدو الذي يف الداخل هو ذات العدو الذي يف الخارج، وإىل يومنا هذا فإن الغرب ودول الغرب 

يف عيون األصوليني واملتطرفني اإلسالميني هي دوٌل كافرُة وأعداء الله وال زال العداء والكراهية ينموان يوًما بعد يوم. 

إن الراديكالية واألصولية الدينية وفقه الكراهية فريوٌس خطرٌي جًدا مل يُبتكر له لقاٌح. فريوس كورونا وجد »العلامء« 

له لقاًحا وسينتهي، مسألة وقٍت ال أكرث، لكن فريوس 1400 عاٍم وحلم الخالفة وفريوس التطرف والجهل واإلرهاب 

الديني متى سينتهي؟!
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َمن مّنا مل يحلم بدخول الجنة؟ هذا 

العامل الجميل امليلء بالِنعم وامللذات 

هل  ولكن  الروح،  وصفاء  والسالم 

عن  املفهوم  نفس  البرش  كل  ميتلك 

الِقدم  الجنة والنعيم؟ اإلنسان منذ 

أن  وأراد  الحياة  يف  باملشقة  شعر 

يتطلع لراحٍة أبديٍة متمثلٍة يف يشٍء 

قلياًل  لنتعّمق  لذا أحبتي  مقدس، 

عن  املعتقدات  بعض  بداخل 

النعيم ونحاول أن نفهم رغبات 

املؤمنني بها.

ال أعرف أين الجنة
 الجميع يّدعي أنه يخطط للذهاب إىل هناك...
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ملحوظٌة قبل البدء، كل ما سأقّدمه هو بعض املعتقدات وليس جميعها، لكنني تناولت أشهرها وأعتذر عن االختصار 

الشديد وعدم التعمق بأفكار معتقديها بشكٍل أكرب، وملن أراد التعمق فهذه رؤوس أقالٍم رمبا يستفيد منها.

األديان الهندية: 

والهندوسية  البوذية  بني  التفاصيل  بعض  اختالف  من  الرغم  عىل 

يف  فالجنة  جديد،  من  وتوالدها  األرواح  تناسخ  عىل  تتفق  أنها  إال 

مفهومهم ليست أبديًة وأحيانًا تكون مجرد فرتٍة مؤقتٍه قبل الوالدة 

الجديدة وأن النعيم األبدي هو كرس حلقة البعث واملوت بالوصول 

للسكينة يف البوذية واالندماج مع براهام يف الهندوسية. 

 بينام تؤمن اليانية بوجود جنٍة متعددة املستويات لتكافئ األرواح 

والجحيم  الجنة  أن  عىل  السيخية  ترص  جيدة.  بكارما  أعاملها  عىل 

مجرد حاالٍت نفسيٍة يعيشها اإلنسان يف حياته قبل موته، عىل الرغم 

من وجودها بكتبهم إال أن السيخ أنفسهم يرفضون ماديتها.

اإلنسان البدايئ:
 

وكان  بعده،  أتت  التي  الحضارات  مثل  معقدًة  معتقداٍت  البدايئ  اإلنسان  ميتلك  مل 

اآلخر  العامل  أو  النعيم  عن  فكرته  وكانت  له،  بالنسبة  بسيطًة  أفكاًرا  واإلله  الدين 

بشكٍل أدٍق هو أن األموات تستمر أرواحهم بالحياة، تعتني بأحفادهم وتساعدهم 

األسالف  عبادة  عىل  قامئًا  معتقدهم  كان  فقد  الكوارث،  من  وتحميهم  الصيد  عىل 

واألجداد.

وعىل الرغم من أنه معتقٌد بدايٌئ إال أنه استمر حتى اآلن وأخذ أشكااًل مختلفًة بداخل 

املعتقدات الحديثة؛ وما نفهمه من هذه الفكرة هو تعلّق اإلنسان بآبائه وأجداده 

الذين قّدموا له املشورة والنصيحة واعتنوا به، لهذا استمّر يف تقديسهم وطلب منهم 

االستمرار يف حاميته.
تثال استعمل يف عبادة األجداد 

يف  جزيرة تانيمبار اإلندونيسية
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معتقدات املايا: 

بينام آمن املايا بخلود أرواح األجداد وأنهم يعيشون يف أعىل الجبال والكهوف، كان لهم تصوٌر عن جنٍة عىل شكل بستاٍن 

تخرج أرواحهم إليها عن طريق اإلنبات من أرضها ويلتقي هذا البستان مع جنٍة مائيٍة عند نقطٍة تُسّمى جبل الزهرة، 

وهذا ما نعلمه عن معتقدهم الذي ضاع عرب الزمن.

معتقدات بالد ما بني النهرين: 

كان شعب بالد ما بني النهرين القدمية يؤمنون باآلخرة التي يعتربونها 

أرًضا تحت عاملنا. وكانت هذه األرض املعروفه بأرالو وقانزير واركالو، 

وتعني األخرية »آخر أرٍض ُسفلية«، حيث يذهب جميع الناس إليها 

التي  األعامل  أو  االجتامعي  وضعهم  عن  النظر  بغض  املوت،  بعد 

يؤّدونها خالل الحياة. مل يكن شعب بالد ما بني النهرين يعترب العامل 

السفيل ثوابًا أو عقابًا عىل عكس جحيم األديان اإلبراهيمية. ومع 

ذلك فإن وضع املوىت مل يكن يُعترب كوضعهم سابًقا يف الحياة بتمتّعهم 

عىل وجه األرض; فهم كانوا يُعتربون مجرد أشباٍح ضعيفٍة وعاجزة. 

 

املعتقدات الفرعونية: 

سوف  روحه  أن  الحساب-  تخطيه  بعد  يؤمن-  القديم  املرصي  كان 

تعود إىل جسده ويذهب إىل آرو، وهي جنٌة مكّونٌة من حقول القصب 

الالنهائية، ال تختلف آرو عن الحياة العادية فسيبقى فيها الفقري والغني 

والحاكم سابًقا يف الحياة كام هم، ميارسون أعاملهم العادية ولكن بدون 

اًل سحرينّي اسمهم األوشبتي أعامل الزراعة  تعٍب وشقاء، حيث يتوىل عامَّ

والحصاد، بينام هم يستمتعون بالطعام والرشاب والصيد. وهنا نجد كيف 

أن النظام االجتامعي له تأثرٌي قويٌّ عىل فكرة الجنة لدرجٍة قد تصل إىل أن 

من ال ميتلك ما ميّكنه من الدفن بالشعائر املطلوبة من تحنيٍط وغريه لن 

يصل إليها، وعليك تقديس الحاكم ألنه سوف يحكمك أيًضا بعد املوت. 
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فأسطورة هبوط عشتار إىل العامل السفيل تروي أن »الغبار هو طعامهم والطني هو قوتهم، فهم ال يرون الضوء، حيث 

يسكنون يف الظالم«. قصٌص مثل األسطورة البابلية تروي أنه يجب أن ميوت جميع البرش بسبب أخطائهم الفادحة، وأن 

الحياة األبدية الحقيقية يف الجنة هي صفٌة لآللهة وحدها. هنا نجد نظرًة دونيًة لكل البرش وأنه ال مجال ملكافئتهم بيشء. 

معتقدات اإلغريق: 

الخالدين  جزيرة  هي  اإلغريقية  امليثولوجيا  يف  إليسيوم  أو  إليْسيون 

ويحميها  بها  ويحيط  األرض،  قرص  من  األقىص  املغرب  يف  تقع  والتي 

أوقيانوس، وإليها يُرسل املوىت الصالحني الخالدين واملباركني يك يقضوا 

حياًة أبديًَّة كلّها سعادٌة ونعيم. يعيشون يف ظالل شجر اللبان، يركبون 

كرونوس،  إليسيون  جزيرة  يحكم  الرند.  ويلعبون  ويتسابقون  الخيل 

ورادامانثوس، أخو مينوس. جزيرة إليسيون دامئة الخرضة، وفيها حدائق 

غّناء نرضة، كثرية الورود كأن فصل الربيع ابتدأ فيها، تجري فيها أنهار 

ماٍء كالرحيق، تنبثق من نبع ليثي، ومن يرشب من مائها ينىس كل أنواع 

الهموم والعذاب. وفيها تُخرج األرض مزروعاتها ثالث أو أربع مرّات يف 

العام، وليس فيها فصوٌل حارٌّة أو باردة، وإمّنا هناك نسيم الغرب العليل. 

نظرٌة تقليديٌة عن النعيم، أشجاٌر ودفٌئ وتسلية، ولكن املختلف فيها هو 

أنك ستجد كل األبطال األسطوريني هناك مثل آخيل وغريه. 

معتقدات اإلسكندنافية-الفايكنج: 

تقع يف  قاعٌة ضخمٌة مهيبٌة  املقتولني«، هي  ڤالهاال، »قاعة 

إليها من  العامل اآلخر والتي يذهب  أسكارد، واملوجودة يف 

مات يف املعارك ويعيشون فيها بسعادٍة بضيافة أودين.

هي مصورٌة كقرٍص كبريٍ مهيٍب سقفه من الدروع ويأكلون 

بّرٍي يُذبح كل يوٍم لهم ويعود  من وليمٍة من لحم خنزيٍر 

كاماًل من جديٍد كل مساٍء ويرشبون من الخمر التي تنزل 

من رضع معزاٍة ورياضتهم هي أن يحاربوا بعضهم كل يوم.
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يعيش األبطال بهذه الطريقة حتى مجيء راكناروك حيث يخرجون من أبواب القرص التي يبلغ عددها 640 ويحاربون 

بجانب أودين ضد العاملقة، حيث كان أودين يحتاجهم ليقفوا إىل جانبه يف املعركة؛ والقصائد النوردية األوىل تتكلم 

كثريًا عن فالهاال وعظمتها، ولكنه من غري املرجح أن االعتقاد بها كان سائًدا بني العامة. هنا نجد جنًة غري أبديٍة الهدف 

منها إعداد املحاربني الذين سوف يشاركون يف الحرب الكربى مع اآللهة، رمبا النعيم الحقيقي للفايكنج هو أنه سوف 

يقاتل بجوار أودين. 

املعتقدات اإلبراهيمية: 

الذي  امللكوت  هي  الجنة  أن  عىل  واملسيحية  اليهودية  تتفق  بينام 

سوف يتحول فيه القديسون والصالحون إىل مالئكٍة تُسبّح الله وتأنس 

مختلف،  اإلسالم  أن  نجد  الشهوات؛  من  خاٍل  روحايٍن  نعيٍم  أي،  به، 

فالنعيم فيه حيٌس يُستمتع فيه بكل شهوات الدنيا من طعاٍم ورشاٍب 

لهيب  ينسيه  وبرٍد  الحياة  متع  من  وغريها  وأسواٍق  وراحٍة  وجنٍس 

الصحراء، وينقسم النعيم إىل درجاٍت أعالها الفردوس، وكل ما يتطلبه 

بالله  الصالح، وأحيانًا اإلميان  بالله والعمل  األمر لدخوله هو اإلميان 

يغنيك عن العمل الصالح إذا أخذت عقابك يف الجحيم لبعض الوقت. 

فلسفة: 

دامئًا كان هناك جدٌل واسٌع عن اآلخرة يف الفلسفة، ولكن 

فيلسوفًا كسقراط كان يؤمن بوجود جنٍة فلسفيٍة خاليٍة 

يسكنها  من  هو  وحده  العقل  بل  الجسدية،  املتع  من 

والنقاش  الحكمة  وهي  الوحيدة  املتعة  فيها  وتارَس 

الفلسفي.

اإلنسان  أن  يقول  مثل ستيفني هوكينج  عاملًا  نجد  بينام 

للحاسوب بعد أن يتعطل،  الحاسوب، ماذا يحدث  مثل 

ينتهي  بل  املعطلة  الحواسيب  لجنة  يذهب  لن  بالطبع 

إىل األبد. 
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الجنة تحتل مكانًة خاصًة بداخل قلوب البرش والرغبة يف الوصول إليها قوية، ولكن ماذا تكون؟ وما هيئتها؟ هو أمٌر 

مختلٌف من جامعٍة لجامعٍة وأحيانًا من شخٍص آلخر، فهي اإلسقاط ملا نرغب به ونتمناه

مثل الفايكنج الذين تلكتهم رغبة القتال حتى بعد املوت، واليهودية واملسيحية التي تّنت التخلص من خطيئة الرغبة 

واملتعة يف جنة عدٍن ليصبحوا مالئكًة خاليًة من الشهوات، والهندوسية التي كانت تسعى نحو السالم والصفاء الذي 

لن يتحقق إال باالندماج مع اإلله نفسه، واملسلمون الذين تلكتهم فكرة تحقيق شهوٍة أبديٍة خالدٍة ونسيم هواٍء بارٍد 

بخالف اإلغريقي الذي كان يبحث عن الدفء، والبعض مثل بالد ما بني الرافدين والشنتو يؤمنون أنه مجرد عامٍل خاٍل 

من املعنى تبقى فيه األرواح بعد أن انتهْت مهّمتها يف الحياة، أو جنٍة تعكس النظام االجتامعي مثل الفراعنة. 

الجنة الحقيقية للبعض هي بقاء أرواحهم لتحمي أحفادهم وترشدهم نحو األمان يف مصاعب الحياة، وأحيانًا جنتك 

تكون بأن تصبح إلًها جديًدا بني اآللهة.

الجنة الحقيقية هي رغبتك فيام تريد وليست جائزًة معّدًة وجاهزًة لك، إنها األنهار التي تريدها، الحكمة التي ترغب 

بها، وأيًضا العدم الذي تشتاق له.

ويف النهاية أقتبس مقولًة تعود للسري )مجدي يعقوب(:

»الناس يقولون يل، هل أنت خائف بأنك ستذهب إىل الجنة أم لن تذهب إليها. أقول لهم: أنا اآلن يف هذه اللحظة يف 

الجنة«*.

* من فيلم أنتجته قناة ديب يف سياق تكريم الطبيب املرصي مجدي يعقوب كأحد »صّناع األمل« يف سياق املبادرة اإلماراتية التي تحمل نفس االسم، فرباير/شباط 2020.
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Ouss Tutod

التناقض الفكري اإلسالمي

Alexander Rifi

اإلسالم أيديولوجيا خطيرية تجعل األصحاء مرض نفسيون يصابون 

باالنفصام.

نضال اخلطيب

هذا هوا منطق رعاة الغنم وأهل صحراء
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 The Magazine does not publish material that is unethical or that
incites racism or bigotry

 The Editorial Board reserves the right to republish content
 originally published on the Magazine’s Facebook group, as

 publishing there implicitly contains consent for republication
in the Magazine

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت: 
www.aamagazine.blogspot.com

البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com

magazine@arabatheistbroadcasting.org

مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت: 
www.aamagazine.blogspot.com

البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت: 
www.aamagazine.blogspot.com

البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com

Arab Atheists Magazine is a digital publication produced 
entirely by volunteers committed to freedom of thought, inf 

ormative and enlightening articles regardless of ethnicity 
gender or persuasion with autonomy, complete independence 

 and most importantly free from geopolitical censorship. 

The Magazine does not adopt or endorse any form of political  
ideology or affiliation. Contributors will assume full responsibility 
for the content, illustrations and topics they provide pertaining to 
infringement of copyright and issues of intellectual property. 

The expressed permission to publish in the Magazine is  
provided by contributors, whether they are members of the Arab Atheists  
Magazine Editorial or other atheists and non-religious contributors. 

The Magazine does not publish unethical material that amongst  
other things perpetuate  incitement to racism or bigotry. 

The Editorial Board reserves the right to republish content  
originally shared on our magazine’s Facebook page publishing 
there gives implicit consent to republish to the Magazine.


	كلمة تحرير المجلة
	الفهرس
	النسوية العربية قراءةٌ في إشكالية الواقع الاجتماعي
	اختلاف التصورات والقناعات عندالديني واللاديني!!
	أصل الأخلاق في اللادينيّة
	المسيحية والمحروسة الجزء الأول
	الغياب الكامل لسورة الإسراء (سورة بني إسرائيل) عن جدران قبة الصخرة
	حوار مع: دافيد رجل الكهف
	ما أصعب أن تولد عبدًا، وتعيش عبدًا وتعامل معاملة العبد، وتموت عبدًا!
	لا أعرف أين الجنة الجميع يدّعي أنه يخطط للذهاب إلى هناك...
	كاريكاتور

