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والحذر والتأقلم مع الواقع الجديد الذي مل يتوقّعه أحٌد عاش 

يف عام 2019، وجب علينا أن ننظر للعام املنرصم بعني التأمل، 

حياتنا  غّي  عامليٍّ  وباٍء  من  األمور،  من  الكثي  حدثت  فقد 

اليومية إىل أزمٍة اقتصاديٍة ناتجٍة عنه إىل تفتّح أزهار نظريات 

مؤامرٍة مثيٍة للضحك حيًنا وتجعلنا نقعقع بخجٍل منها حيًنا 

آخر. 

مل يبخل العام املنرصم عىل جميع سكان هذا الكوكب بهزة 

أكتاٍف قويٍة تجعل من الواجب علينا أن نعيد النظر يف كل 

يشء، حتى سياسيًا. كان لوجود الرئيس األمرييك دونالد ترامب 

وسلوكه وقراراته غي املتوقعة أثٌر كبي، وتحديًدا أُِحب أن أذكر 

أثرها عىل عاملنا العريب واإلسالمي؛ من مقاطعة دول الخليج 

لقطر بإيعاٍز من الرئيس األمرييك، حيث كانت تدعم داعش 

يف سوريا، إىل تحّول الكثي من القيادات العربية إىل التحرك 

باتجاه القبول بقيٍم أكرث إنسانيًة كام حدث يف اململكة العربية 

الواليات  من  العرب  قبلة  بتحّول  انتهاًء  وليس  السعودية، 

املتحدة األمريكية ألوروبا بشكٍل بطيٍء وثابت. 

وال ميكن  متوقعٍ  غي  بشكٍل  يترصف  أن وجود شخٍص  يبدو 

ليك  سلوكه  يف  النظر  يعيد  الجميع  جعل  كرتامب  به  التنبؤ 

يثبّت أقدامه أكرث يف مواجهة عدم اليقني الذي قّدمته هذه 

الشخصية للعامل. اليوم هناك تحوٌل سيايسٌّ ذو طابعٍ يساريٍّ 

فعٍل ميينيٍّ  يرافقه رد  والعامل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 

متشدد، وهذه القطبية ال تزال تتزايد يف الوقت الحايل. وأعتقد 

أن هذه التغّيات يف العامل تطال بشكٍل أو بآخر عاملنا العريب 

الصغي، ويتوجب علينا أن نكون أكرث وعيًا وترقبًا وحرًصا.

 اليوم نلبس ثياب عدم اليقني واألرض تحت أقدامنا ليست 

الظروف  هذه  أن  من  الرغم  وعىل  الكايف،  بالشكل  مستقرًة 

من  الكثي  تحمل  أنها  إال  مريحًة  ليست 

يبدو  املايض  كان  فإذا  بالتغيي،  األمل 

اليوم شهيًا بسبب الحارض امليلء بعالمات 

يبرّش  نفسه  الحارض  فهذا  االستفهام 

عيوننا  فتحنا  نحن  إن  لذًة  أكرث  مبستقبٍل 

وآذاننا وكّنا أكرث حكمًة وحرًصا. لذا سنحاول 

النظر للمستقبل بإيجابيٍة وأن نعمل ما يف 

وسعنا لجعله أفضل من املايض وأفضل من 

الحارض أيًضا.
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اإلعالن الديني 
بني التوظيف واالستغالل

د.عبد العزيز القناعي 

قال فولتي: »إذا أردت أن تتحدث معي فعليك أن تضبط 

والنقاش  والجدل  الحوار  فإن  وهكذا،  أواًل«.  مصطلحاتك 

حول أي قضيٍة يف املجتمع يجب أن يقوم أواًل عىل تحديد 

املعنى واملفهوم واملصطلح املراد النقاش حوله للتوصل إىل 

نتيجٍة محددٍة أو حٍل إلشكاليٍة معينة. ولعل أكرث املشاكل 

واألزمات التي نتعايش معها اليوم يف مجتمعاتنا العربية 

هي قضية ومسألة ومصطلح »العادات والتقاليد«. 

ودخلت  االجتامعية،  املظاهر  من  العديد  ارتكزت  فقد 

باب  من  والوصايات  واألخالق  السلوكيات  من  الكثي 

العادات والتقاليد ومل تخرج منه أبًدا، بل وصلت إىل درجة 

تم  تحديًدا،  وهنا  الغيبية.  واألسطورة  والعبادة  التقديس 

مؤخرًا إثارة قضايا الحجاب والسفور والتدين ضمن منطق 

العربية.  مجتمعاتنا  غالبية  يف  والتقاليد  العادات  وأسوار 

وال ميكننا فهم تلك املعضلة إال من خالل الجدل الهيغيل. 

فالجدل عند هيغل هو مبدأ كل حركٍة وحياة، بل ميتد 

ليشمل أيًضا كل األشياء الطبيعية واإلنسانية، فهو التطور 

املنطقي للفكر أو الحقيقة من خالل االنتقال من الفكرة 

ونقيضها إىل املركب من هذه املتقابالت.

خالل  تكونت  وكيف  والتقاليد؟؟  العادات  هي  فام 

البرشية  الثقافات  أم  األديان  نتاج  هي  وهل  التاريخ؟؟ 

باملعني  »العادة«  فمصطلح  مجتمع؟؟  كل  وحضارة 

اللغوي العريب هو كل ما أعتيد حتى صار يُفعل من غي 

جهد، وأصبح يتكرر عىل نهٍج واحد، ويف اللغة اإلنجليزية 

»العادة« هي منط السلوك املكتسب بالتكرار أو التعود 

أو االستعامل املتكرر. 

بينام »التقاليد« تعني لغويًا العادات املتوارثة التي يقلد 

أي  دون  عموًما  املجتمع  ويتقبلها  السلف  الخلف  فيها 

دوافع أخرى لرفضها.
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اإلعالن الديني بني التوظيف واالستغالل

ال شك أن لكل مجتمعٍ عىل وجه األرض عاداٍت وتقاليَد خاصًة به تتعلق بامللبس والطعام والسكن والتواصل واللغة 

والزواج والرشف، وأيًضا بالثوابت الدينية واالجتامعية والسياسية وتكون كمثل املوروث املجتمعي املتناقل من جيٍل 

إىل آخر، وتتميز وتختلف من شعٍب إىل شعب، وفق تقاليد وحضارة البلد. وتُعترب التقاليد والعادات الخاصة بالعرب 

متجانسٌة ومتشابهٌة فيام بينها، بحيث قلاّم نجد اختالفًا جوهريًا فيام بينها، رغم تعدد الدول العربية واختالفها لغويًا 

وتاريخيًا وجغرافيًا، إال أنها مرتبطٌة فيام بينها وفق طرق مامرسة العادات يف أغلب التقاليد العربية.

لكن ما مييز مجتمعاتنا العربية، هو أن العادات والتقاليد متتد إىل الدين 

اإلسالمي دين الدولة »األغلبية«، وأيًضا نجد أن كل املقيمني غي املسلمني يف 

دولنا العربية محافظون عىل تلك الثوابت املوروثة من العادات والتقاليد، 

خوفًا من العقاب ملخالفتها وليس حبًا يف تراثها ونسقها الثقايف، كمثل عدم 

اإلفطار يف نهار شهر رمضان ولبس النساء غي املسلامت للحجاب عند زيارة 

العريب  املجتمع  خصوصيات  ومن  الدينية.  املؤسسات  أو  الدينية  األماكن 

أيًضا دون املجتمعات األخرى هي أنه مجتمٌع موروثه الثقايف محافٌظ جًدا 

له،  منطلًقا  اإلسالمي  الدين  ثوابت  من  يتخذ  دامئًا  منه  األكرب  والنصيب 

وثوابت  البرشي  الحياء  أو  العامة  اآلداب  يخدش  أو  ميس  ما  كل  فيفض 

اإلسالم، ويكون العقاب غالبًا ملخالفة العادات والتقاليد هو السجن والغرامة 

والتعزير وغيها من األحكام املهينة لكرامة اإلنسان.

التي كانت راسخًة يف  العادات والتقاليد واالعتقادات  الكثي من  اليوم يف هذا املقال هو مناقشة بقاء  لكن ما يهمنا 

املجتمع نتيجة ظروفها وأسبابها املوجبة يف حينه لحد اليوم، وتتمسك بها مجتمعاتنا العربية لفرتاٍت وعهوٍد متالحقٍة 

تطور  مستوى  بني  والتساوي  التكافؤ  عدم  أي  الحياة،  مجاالت  كافة  يف  الطبيعي  التقدم  يف  والخلل  العوائق  لوجود 

الشعوب وما يجب أن يجلبها معه من املتغيات عىل أرض الواقع سواٌء كانت ماديًة تخص البنى التحتية من النواحي 

االقتصادية، أو فكريًة وثقافيًة وسياسيًة ويف العقلية العامة للمجتمع. وما أقصده هنا، هو الحمالت الدينية التي تقوم 

بها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية حول مسألة الحجاب والصالة والصيام وغيها من الطقوس والشعائر الدينية.

وحتى نبدأ بشكٍل أفضل واعتامًدا عىل الجدل الهيغيل للوصول إىل الحقيقة ونقيضها، حريٌّ بنا االنطالق من أن مفهوم 

جميع  طالت  ومتشعبٌة  مختلفٌة  وتأويالٌت  تفسياٌت  الزمته  ما  بقدر  عليه،  متفًقا  أبًدا  يأِت  مل  »الحجاب«  ومصطلح 

املذاهب اإلسالمية اعتامًدا عىل تأويل عدٍد من النصوص الدينية، سواٌء يف القرآن أو أحاديث النبي محمد. 

تتشبه  ال  وأرغمها عىل خلعه حتى  الحجاب،  لبست  نهره المرأٍة جاريٍة  الخطاب يف  بن  الخليفة عمر  ولنا يف حادثة 

بالحرائر دلياًل عىل وجود االختالف يف تفسي معنى ورشعية ومفهوم الحجاب. فقد جاء يف كتاب طبقات ابن سعد الجزء 

السابع ص 127 أن »عمر بن الخطاب أمي املؤمنني كان يطوف يف املدينة فإذا رأى أمًة محجبًة رضبها بدرّته الشهية 

الخطاب جاريٌة  بن  بعمر  أنس: »مرّت  بالحرائر«، وقال  يتشبهن  اإلماء  فيم  الحجاب عن رأسها ويقول:  حتى يسقط 
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اإلعالن الديني بني التوظيف واالستغالل

متقنعٌة فعالها بالدرة وقال يا لكاع أتتشبهني بالحرائر، ألقي القناع«. 

فالحجاب كام هو اليوم شكاًل ومفهًوما عبارٌة عن زيٍّ تقليديٍّ متوارٍث 

أو  التوراة  إلهي، سواٌء يف  قانوٍن  به أي  ينزل  القرآن ومل  من قبل زمن 

اإلنجيل أو القرآن. ويف بعض األماكن يف العامل فإن الرجال هم الذين 

يرتدون الحجاب بينام النساء من نفس القبيلة ال يرتدين الحجاب كام 

نرى يف قبائل الطوارق يف شامل أفريقيا.

ورغم هذا أصبح الحجاب والنقاب اليوم يف مجتمعاتنا العربية، الشعار 

اإلسالمي الوحيد املعرِّف للمرأة املسلمة، وهو إىل جانب أنه شعاٌر ورمٌز 

متييزيٌّ يقمع املرأة جسديًا، إال أنه ال يُفهم إال ضمن إطار نظام املجتمع 

اإلسالمي الذي جاء بهذا الفرض كهويٍة وعادٍة وتقليٍد دينيٍّ موروٍث مثل 

الطعام وغيه من العادات والتقاليد، وكأسلوٍب آخر من أساليب السيطرة الذكورية عىل املرأة يف املجتمعات العربية 

واإلسالمية. 

يف  األديان  اجتامع  علم  يف  األستاذ  غوتيه،  فرانسوا  قال  الصدد  هذا  ويف 

جامعة فْريبورغ يف سويرسا: »إن الحجاب أصبح وسيلًة لتأكيد الهوية يف 

عرص العوملة«. ورشح أن »العودة إىل الحجاب اليوم ليست عودًة ولكنها 

باألحرى رؤيٌة جديدٌة ملا هو ديني. 

ففي أواخر القرن التاسع عرش وحتى سنة 1980، كانت النساء يف البالد 

بالدين وإمنا  يكن مرتبطًا  الحجاب مل  الحجاب، ألن  يرتدين  اإلسالمية ال 

بالعادات والتقاليد. فكان من الرضوري أن تتحرر ليك تصبح دواًل متقدمًة. 

بشكٍل  مرئيًا  ليصبح  الديني  الجانب  العوملة  الثامنينيات، دفعت  وخالل 

أكرب. فنحن ال نستهلك بضائع، وإمنا رموزًا للهوية إلظهار انتامئنا ملجتمعاٍت 

مل تعد وطنيًة وإمنا عاملية.

 وبالتايل يجب إًذا عرض هذه الرموز يف األماكن العامة ليتم التعرّف علينا. ولهذا السبب صار الحجاب مهاًم، كام هو 

الحال بالنسبة للبضائع الحالل. يجب أن يعيش املسلم كمسلم، أن يكون مرئيًا. ومل يعد يُحتفظ بالدين، ليس فقط 

اإلسالم، يف الحياة الخاصة، بل يجب إشهاره«.

التيارات  إال بعد هيمنة وصعود  املقدسة،  العادات والتقاليد  الحجاب بكونه إحدى  إرغام  األمر، إي  ومل يحدث هذا 

الدميقراطي ومطالبة  العلامنية واملد  التيارات  العربية ملواجهة  األنظمة  برعاية  الدينية  للتمظهرات  اإلسالمية وفرضها 

فرانسوا غوتيه
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اإلعالن الديني بني التوظيف واالستغالل

الشعوب بالحريات وحقوق اإلنسان، باإلضافة إىل جهل وتخلف مجتمعاتنا وتراجعها علميًا وحضاريًا وأخالقيًا، وهي 

البيئة املناسبة لنمو حاالت النكوص الديني. 

فكان أن أصبح الحجاب ذا داللٍة عىل اكتامل اإلميان، بينام السفور هو النقيض لإلميان ويدعو إىل الفجور واالنحالل كام 

جاء يف خطبة الجمعة لوزارة األوقاف اإلسالمية يف الكويت مؤخرًا.

وبناًء عليه، أصبح اإلعالن الديني للحجاب وغيه من الطقوس والشعائر الدينية، يف مفهومه التجاري أحد أوجه استغالل 

الدين لزيادة عدد األتباع وهذا ما نراه يف الدعايات الدينية يف الدول الغربية، وثانيًا لتأكيد الهوية الدينية للمجتمع، 

وخصوًصا يف املجتمعات العربية واإلسالمية التي ال تزال دواًل دينيًة بحسب مواد الدستور ونظام الحكم وهوية الشعوب.

إن تغيي النظرة إىل استغالل الدين يف اإلعالنات التجارية التمييزية ينبع من متييز العادات والتقاليد البالية التي بقت 

لحد اليوم تُجدد األفكار والعقليات الظالمية والرجعية، وبهذه العملية، وبتجسيد الفلسفة الحقيقية للدولة العلامنية 

ميكن إزالة الرواسب وتنظيف املجتمع من العوائق االجتامعية املاضوية أمام تقدم مجتمعاتنا، وبها، أي العلامنية، ميكن 

مواجهة التحديات وتصفية الوضع االجتامعي من املوروثات السلبية، حتى يكون تقدم املجتمع عاماًل حاساًم وصحيح 

التوجه واألفكار.

الحرية لرائف بدوي
#FreeRaif

في السجن منذ
2012
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»لهذا الغرض« :

مّني  متواضعٌة  محاولٌة  هي 

الالتيني  املصطلح  لرتجمة 

.ad hoc املعروف بـ

»لهذا الغرض«...
الحل السحري لحل أي تناقض
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الحل السحري لحل أي تناقض

ad hoc هي مغالطٌة منطقيٌة شهيٌة تُستعَمل كثيًا. 

النظرية، فقط بغرض أن تحميها من  وتعريفها ببساطٍة هو أن تظل تزيد باستمراٍر عنارَص إضافيًة من عندك عىل 

التفنيد.

مثاٌل تخييلٌّ للتوضيح:

نعلم أن سانتا كلوز )أو بابا نويل( هو شخصيٌة خياليٌة فولكلوريٌة من املفرتض أنه يعيش يف القطب الشاميل ويأيت 

كل عاٍم ليلة الكريسامس ليجلب الهدايا لألطفال.

تخيل لو ُوِجد شخٌص يسعى إلقناعك أن سانتا كلوز هو شخصيٌة حقيقيٌة وواقعيٌة متاًما.

وتخيل أن الحوار التايل يدور بينكام:

أنت )يف محاولٍة منطقيٍة إلقناعه بسخافة معتقده(:
- ولكن ملاذا مل يَر أحٌد سانتا كلوز هذا أبًدا؟

هو: ألنه يحرص عىل التخفي بصورٍة مستمرة.

األقامر  صور  يف  مسكنه  يظهر  وال  الشاميل  القطب  يف  يعيش  كيف  ولكن  أنت: 
الصناعية وال يراه الطيارون املاّرون بتلك املنطقة؟!

هو )بعد تفكي(: هذا ألن مسكنه يقع تحت األرض فال يراه أحد.

أنت: فكيف يتنفس إذن وهو تحت األرض؟

هو )بعد تفكي(: يوجد يف مسكنه فتحاٌت خاصٌة علويٌة يتنفس من خاللها.

أنت: فكيف ال يتم رؤية تلك الفتحات يف األقامر الصناعية؟
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الحل السحري لحل أي تناقض

هو )بعد تفكي(: هذا ألنها فتحاٌت سحريٌة خاصٌة ومخفية.

أنت: وكيف تقولون أنه يأيت راكبًا عربًة طائرًة تقودها الغزالن، ومن املعلوم أن الغزالن ال تطي؟!

هو )بعد تفكي(: هذه ليست غزالنًا بل هي طيور.

أنت: ولكن تقولون إنها غزالن!

: ال ال ال هذا مجرد تشبيٍه مجازي- هي طيوٌر تطي  هو 
بالعربة وهذا منطقي.

الطيور  تشبيه  يتم  أن  مقتنعٍ  غي  زلت  ما  ولكني  أنت: 
بالغزالن!

هو )بضيق(: حسٌن حسن، هي غزالٌن حقيقية، ولكنها غزالٌن سحريٌة ولها قدراٌت خارقٌة فتستطيع الطيان.

ا والرجل  أنت: من املعروف أن سانتا كلوز يدخل املنازل من السطح عرب املدخنة، وأحيانًا تكون املدخنة ضيقًة جدًّ
–كام يتم تصويره دامئًا- بديٌن للغاية فكيف يتمكن من املرور عربها؟!

هو )بعد تفكيٍ طويل(: هذا ألن سانتا كلوز ميتلك قدرًة خاصًة عىل االنضغاط كاملطاط 
ا فيتمكن من دخول املداخن الضيقة. بحيث يصبح جسده نحياًل جدًّ

هنا نالحظ أنك مهام فعلت فلن تستطيع إقناع الرجل بخطأ معتقده وسخافته 

ومخالفته للواقع، بل قد يستمر الحوار بينكام بهذا الشكل وال ينتهي أبدا! 

 ad hoc وهذا ألنه يلجأ باستمرار ملغالطة

فيظل يضيف للنظرية عنارَص جديدًة مل تكن واردًة فيها، فقط بغرض أن 

يتفادى اإلحراج. 

تلك اإلضافات قد تكون سحريًة أو تأويليًة ال يهم، املهم أنه ال ميكن 

نفيها أو تفنيدها. 
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لهذا الغرض : 
الحل السحري لحل أي تناقض

الغرض«. »لهذا  فقط  عنده،  من  الجديدة  اإلضافات  من  مبزيٍد  أخرى  مرًة  فسيغرقك  تفنيدها  حاولت   ولو 

وهذا غالبًا ما يفعله املربِّرون ألخطاء القرآن وتناقضاته، وكذلك املربرون ألخطاء الكتب الدينية األخرى وتناقضاتها. 

وهم يخفون ذلك يف ثوب التفسي والتأويل وفهم القرآن بالقرآن وأنه وحدٌة واحدٌة متكاملة... إلخ.

وسأكتفي مبثاٍل واحٍد منوذجي:

القرآن يقول عن أهل النار: ﴿لَّيَْس لَُهْم َطَعاٌم إَِلّ ِمن َضِيٍع﴾ )الغاشية: 6(.

ويف موضعٍ ثاٍن يقول: ﴿فَلَيَْس َلُ اْلَوَْم َهاُهَنا َحِيٌم ٪ َوَل َطَعاٌم إَِلّ ِمْن ِغْسلنٍِي﴾ )الحاقة: 36-35(

ثِيِم﴾ )الدخان: 44-43(
َ
قُّوِم ٪ َطَعاُم اْل ويف موضعٍ ثالث: ﴿إَِنّ َشَجَرةَ الَزّ

فمرٌة يقول أنهم لن يأكلوا سوى الرضيع،

ومرٌة يقول لن يأكلوا سوى غسلني،

ومرٌة يقول طعامهم من شجرة الزقوم.

فهل هذا التناقض البنّي ال ميكن رده؟

بىل، ميكن طبًعا وبكل بساطة، باستخدام الحل الرائع: »لهذا الغرض«.

النقطة،  تلك  يف  »الزنادقة«  حنبٍل عىل  ابن  أحمد  اإلمام  لرد  وننظر 

حيث يعرض كالمهم أواًل:

»وأما قوله تعاىل: 

ثِيِم﴾ )الدخان: 44-43( 
َ
قُّوِم ٪ َطَعاُم اْل ﴿لَّيَْس لَُهْم َطَعاٌم إَِلّ ِمن َضِيٍع﴾ )الغاشية–6( ثم قال: ﴿إَِنّ َشَجَرةَ الَزّ

فقد أخرب أن لهم طعاًما غي الرضيع فشّكوا يف القرآن وزعموا أنه متناقض...«

ثم يرد:
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يعٍ﴾، يقول ليس  »أما قوله ﴿لَّيَْس لَُهْم طََعاٌم إِالَّ ِمن رَضِ

الزقوم  الباب إال من رضيعٍ ويأكلون  لهم طعاٌم يف ذلك 

يف غي ذلك الباب، فذلك قوله: ﴿إِنَّ َشَجرََة الزَّقُّوِم- طََعاُم 

اأْلَثِيِم﴾. فهذا تفسي ما شّكت فيه الزنادقة«.

باٍب  يف  بها  املقصود  رضيع،  من  إال  طعاٌم  لهم  فليس 

معنٍي من أبواب جهنم، أما األبواب األخرى ففيها الزقوم!

هذا االفرتاض يحل التناقض متاًما.

ولكن املشكلة أن القرآن مل يُقل به!!

يف  وال  اآليات  تلك  يف  ال  مذكوٍر  غي  حنبٍل  ابن  قاله  ما 

لكان  )وإال  نعلم  فيام  حديٍث  أي  يف  وال  أخرى  مواضع 

ذكره(، وهذا يجعل تلك اإلضافة من عنده ال دليل عليها وال هدف لها إال فقط الرد عىل التناقض، فهي منوذٌج واضٌح 

ملغالطة »لهذا الغرض«. 

وليس رد ابن حنبٍل هنا هو الرد الوحيد املمكن، فيمكننا أن نقول مثاًل: ليس لهم طعاٌم إال من رضيع املقصود بها ملدة 

ألف عاٍم فقط، أما األعوام التالية فلهم الزقوم.

وحلٌّ ثالث: ليس لهم طعاٌم إال من رضيعٍ املقصود بها أهل النار من املرشكني فقط، أما املنافقون فلهم الزقوم.

والفضل  بل عدة حلول.  واحًدا  ليس فقط حالًّ  وتقديم   - باملناسبة  تناقٍض  - وكل  التناقض  رد هذا  فيمكن  وهكذا 

أمثلًة  القرآنية تعّد  التناقضات  ابن حنبٍل وغيه عىل  الغرض«!! وباملناسبة فكثٌي من ردود  السحرية »لهذا  للوسيلة 

للمغالطة املذكورة. منوذجيًة 

ولكن لو أردنا - وأراد زمالؤنا املؤمنون - الحق، فيجب أن نتفق عىل التفرقة برصامٍة بني التفسي واالفرتاض: فالتفسي 

هو فقط توضيٌح للمعنى- وهو ال بأس به، برشط أن يلتزم مبا ورد وال يزيد عليه إال بدليل.

أما االفرتاض، فهو تأويٌل متعسٌف يقوم بوضع افرتاضاٍت من عند الشخص ال أصل لها وال دليل عليها، وإمنا تهدف 

فقط لرأب الشقوق والصدوع - »لهذا الغرض«.
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النورس رصاخ 
األول الجزء 

املعروف،  باملعنى  مقدمًة  أكتب  أن  أريد  ال 
وال أريد أيًضا أن أُمهد ألي موضوعٍ مهام كان 

أو  أصاًل  أكتب  أن  أريد  وال  أهميته  و  حجمه 
أُتعب فكري وأُهرق مداد قلمي، ال أريد أبًدا ال 

بل كل ما أريده هو أن أجلس هنا أين أريد وأين 
سامع  أستطيع  أين  هنا  أكون.  أن  حريتي  أرادت 

أن  حريتَك،  وجنون  عبقريتَك  منه  الستلهم  صوتَك 
أتنفس كربياء كيانك،

بنور نبيل
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رصاخ النورس جـ1

دعني أسمع صوتك الذي ال يفهمه غيي، إال من كان مثيل، ومن كان 

مثيل فهو مثلك ويا ليتني عرفت ما فيك وكنت أنت قبل أن أكون أنا، 

ما  فهم  عىل  عاجزًا  كنت  أنني  نفيس  وأمام  أمامك  أعرتف  أنا  ها 

كنت تقول وأصّم أذينَّ يك ال أسمع رصاخك،  واآلن كل ما أريده هو 

الجلوس هنا أين أرادت حريتي ألسمع صوت رصاخك ألكون أنت 

وتكون حريتي، هل للوجود وجوٌد إذا مل تعانق السامء وتطوف بها 

عىل  بغاراتك  تقم  مل  إذا  معًنى  للشجاعة  هل  حريتك؟  عن  معلًنا 

بواخر السمك وأمام أعني الصيادين؟ هل للحب إحساٌس إذا مل يكن 

لبني جنسك. 

رمبا ال أكون مثلك ألنك مثيل، لكن أعطيت مثال الرفض ملن يرفض 

أن يعرتف باملثلية ويصد من كان مثلك ألنه مثيل، بالرغم من أنني 

لست مثليًا وال مشكلة يل ولو كنت كذلك. 

هل الحرية يف أن أكون ما أكون أو تجربين أن أكون ما يريد غيي 

أن أكون؟

أنت  هل  أصاًل  يفكر  أحد  ال  النورس،  أيها  اهتامًما  يعيك  أحد  ال 

موجوٌد وال أحد يستمع إىل رصاخك، أو يرفع رأسه للسامء لينظر إىل 

معجزتك، ال أحد يرى شجاعتك، ال أحد ميكنه الحكم عىل مثليتك 

ليلقيك من شواهق الجبال أو يجعل منك طبق غداٍء أو عشاء. 

ال أحد ميكنه كبت حريتك، فكام كانت أفروديت إلهة الحب كنت إله الحرية، فمن يحكم عىل إلهٍة ولو كانت كافرًة 

باهتامم اآلخرين؟

هنا عىل رشفة نافذيت أراك أيها النورس تغازل أمواج البحر وترصخ يف وجه العامل كله وتقول أنا هنا و أبقى هنا، يل الحياة 

األبدية ويل حرية الكون وأفعل ما يحلو يل وأستمتع بفعل ما أريد، وأنا هنا عىل رشفة نافذيت أين أريد أن أكون وأين 

أرادت حريتي أن أكون.
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حق السؤال

كفاين جلوًسا هنا عىل رشفة نافذيت العتيقة، كفاين طرًحا لألسئلة ولو يف الكثي 

من األحيان أعرف اإلجابات املتعددة لكن ال ميكن البوح بها، ال أريد إسامع 

الجواب بل  يريدون  فُهم ال  النورس  الذين ال يفكرون عىل طريقة  اآلخرين 

يسعون إىل العقاب، ال يريدون منك أجوبًة وال حتى أن تطرح أسئلًة، ليس 

لك الحق يف الجواب ما داموا مل يطرحوا السؤال، وليس لك أيًضا أن تطرح أي 

سؤاٍل ما دمت كائًنا دون اهتامٍم مثل طائر النورس الذي امتنع عن اإلجابة 

واكتفى برصاخه الضاحك يف وجه املعاقبني السذج الذين مينعون حق السؤال 

وسد أفواه املجيبني.

كفاين جلوًسا هنا عىل رشفتي، كفاين تفكيًا، فإن رأيس امتأل رصاًخا يحمل سياًل من األجوبة قد جرف معه كل معاين 

الطبيعة وما وراءها. اختلطت يف ذهني معاين الكلامت، فأنا ال أتكلم لغة البرش، مل تعد كلامتكم تفيد الجواب وال معنى 

لها ألي خطاب، رمبا يجب عىل البرش استعارة لغة النورس فإن يف رصاخه حكمًة ويف استهزائه لكم لعربة.

الوجود أم العدم
ملاذا الوجود؟ وملاذا العدم؟

الوجود ألن  الكالم عن  ال ميكن  باألفكار  فقيٍة  بيئٍة صغيٍة ضنينٍة  يف 

يستوجب  عنهام  والسؤال  مجهوٌل  فيها  والعدم  عدٌم  فيها  الوجود 

ملن  كيف  إًذا  عدم،  فهو  الوجود  خارج  كان  من  أنه  تعلمنا  العقاب، 

أوجد الوجود وهو يقف يف حيز العدم أن يكون موجوًدا وهو ينتمي 

إىل العدم؟ هل بداخل العدم جناٌح يحتوي موجودات؟ أم أن مفهومنا 

عن العدم يقتيض وجود العرش والحملة وأرواٍح ساقطة؟ هل ما وراء 

الطبيعة وجوٌد أم أنه جناٌح غي مريئٍّ بداخل العدم؟

والنورس سواء، كالكام عدٌم  فأنت  املعرفة،  أسئلًة، ال تحاول  ال تطرح 

العدم  أصبح  حتى  عدٌم  بتفكينا  فنحن  ندم.  فهو  هذا  عىل  وزيادٌة 

ملجأنا وسط أناٍس يظنون أنهم الوجود كله، ويحرمون علينا حيزًا
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الوجود، أعلم كام يعلم  الوجود، ألن ربهم اختارهم بني اآلخرين ليكونوا حراًسا عىل حدود  صغيًا أين ميكننا تنفس 

النورس أنه الخوف الذي مينعهم من العيش معنا داخل وجودهم املزعوم، كام أعلم أنه سيتالىش ويسقط كام سقطت 

خرافات املايض وسيبكون ويبيك ربهم املتعجرف الذي خلق الوجود بعد أن كان يسكن العدم، واآلن ذاك مكانه، العدم 

األبدي. وسيلحق به حرّاسه وخّدامه إىل أبدية العدم، اليوم ستسمعون رصاخ النورس وضحكاته عليكم، فال دين وال 

حجج وصالة إللٍه أهبٍل وال وجود لكم وال عدم.

هكذا اخرتت لغة النورس وال أدري ملا يكتب قلمي هذه اللغة الخرقاء التي كتبت بها تلك القوانني الرجعية الديكتاتورية 

الربانية، لست برًشا مثلكم فال تناقشني وال تجادلني يف لغتي، لست عبًدا وال مستعبًدا وال حتى أريد معبوًدا، كل ما 

أريد هو أن أتخلص من الرصاخ الذي يهز رأيس ويرتكني و شأين. 

فقد حلّت عيّل لعنة املعرفة وال أريد سوى العدم، ال أريد عدمكم أيها الحراس املتعجرفني بل أريد عدًما صادقًا دون 

الجري وراء النكاح والسفاح والنباح، أريد عدًما صافيًا ال آلهة فيه وال عبًدا وال معبوًدا، وال حراًسا عىل العدم. أريد عدًما 

حرًّا أين ميكنني أن أسأل وأين ميكنني أن أجيب.

املايض:

العدم  التي قضيناها ونحن داخل  السنوات وكل األعوام  كل 

نسمع ونطيع، نتبع وندعو ونركع، كل هذا ملن؟ وملا؟

ألجل أن يرىض عنا كائٌن مجهول، أو ننجو من عذابه وطمًعا 

للعيش يف نعيمه، هل نحن حًقا نعيش وجوًدا بهذه السفاهة 

والبالدة؟ أم أنه زمٌن داخل العدم يجرّنا إىل الوراء ويغمسنا يف 

فوهة الثقب األسود إىل ال رجعة.

سنواٌت عديدٌة نحمل عبئها عىل ظهرنا ليس فيها يشء، ليس فيها 

تحرٌض وال تعليٌم وال أدب. سنواٌت من الفتوى، آالف الفتاوى 

هل غّيت شيئا يف مجتمعاتكم الغبية؟ هل حلّت مشاكلكم؟ 

إذن ملا هذا الغباء؟ أليست أيديولوجيتكم السخيفة من فرّقت 

بني البرش؟ أمل تحرّض عىل كراهية بني اإلنسان الذي ال يفكر
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مثلكم وحتى إزالته من الوجود. لست منكم يا حثالة العامل، أنتم ومن تبعكم تعيشون عهًدا قدميًا ال يصلح إال للرببرية 

العمياء، تلك الهمجية التي أكل عليها الدهر ورشب، ال تكاد تُنبت شيئًا سوى الحرب و الدمار، وتتنفسون دخانه وتعبثون 

داخل رقع ومستنقعات الدم. دماُء من أراد التفكي خارج فكركم الديكتاتوري املتعجرف، كل ذنبهم أنهم سمعوا رصاخ 

النورس مثيل وفهموا ما وراء الحديث و أصابتهم لعنة املعرفة، فضحكنا عىل أنفسنا قبل أن نضحك عليكم، لكن النورس 

كان أول من ضحك و ال يزال وسيبقى.

زاوية الحائط املقدسة

يف ركٍن من شوارع املدينة أين توجد زاويٌة عىل طرف عامرة، مكاٌن مهمٌل مهمٌش ليس له أي قيمة، هي فقط زاويٌة 

بني حائطني ال يبايل بها أحد، حتى أمطار الشتاء ال تتخللها، مكاٌن يكاد يكون مظلاًم حتى يف عز الظهية. فيه سكوٌن 

تاٌم وبعض األوساخ التي أتت بها الرياح من هنا وهناك، زاويٌة من الحائط ال مير منها إال القليل من املارين وليس عىل 

األقل مبرور الكرام.

لكن اليوم قد مّر أحٌد من هنا. وبدون أي شعوٍر وبتلقائية، وملَح خيال جسد إنساٍن يقف بني أسوار الزاوية، شبح رجٍل 

طويل العود، واختفى مثلام ظهر، هل ما رآه صحيح؟ أمل يكن من مخيلته أم من التعب؟ استطرد وانتابه الخوف وصاح 

وأسمع أهل املدينة وسمع القريب والداين، الصديق و الحبيب والغريب، كل املدينة التقفت الخرب. هل صحيٌح ما يقال 

أم أنه وهم؟ ماذا نفعل إذا كان الخرب صحيًحا وأتانا منه رش؟ هل بزاوية الحائط مارٌد أو جن؟ ما العمل ومن نسأل؟

لحسن حظ أهل املدينة أن بها شيًخا ورًعا يفهم يف أمور الدين والدنيا، شيٌخ تقيٌّ بلغ معرفة السامء ونال الحسنى 

وثواب الدارين، إنه الشيخ اإلمام العباس بن أحمد الخرفاين البالغ من العمر عتيًا، فاتجه له القوم وحدثوه وقال بعد 

الحوقلة والبسملة والتسبيح الكثي:

ها قد ظهر ما كنت أحذركم منه طوال حيايت واليوم قد وصلت رسالة الرب إليكم، فقد سمعت من أجدادي األولني أن 

هذا املكان بالذات ويف زمن القحط واملجاعة وقفت امرأٌة مع ابنها الرضيع تطلب إعانة الله ومل تربح ذلك املكان حتى 

أنهت األربعني يوًما وهي تدعو وتشكو هّمها للرب بعد أن مات زوجها وبقيت دون رفيٍق أو عائٍل يعولها هي وابنها، 

وبعد انقضاء األربعني حدثت املعجزة.

أخذ الكل يستمع إىل الشيخ يف ورٍع وخشوٍع شديدين، وترتفع أصواتهم من كل حدب:

- نعم ماذا حدث؟ أكمل يا شيخ.
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 يسرتسل شيخنا ويقول: نعم بعد األربعني يوًما يظهر مالٌك أبيُض طويل القامة وعظيم الهيئة فيكلمها ويعدها بخيٍ 

كثي ينزل عليها وعىل أهل املدينة، فلم يتعّد بضعة أياٍم حتى تزوجت هذه السيدة من رجٍل غنيٍّ وأنجبت منه ثالثة 

أبناء، الذين هم بدورهم كربوا وتعلّموا وأصبحوا علامء يف الدين واإلمامة، وكان أحدهم يُدعى عمر الخرفاين وأكرمني 

الله عز وجل برحمته أن أكون ابن ابنه، وعلمت اآلن أن ما كان يحدثني به جدي عن زاوية الحائط حقيقًة وسيظهر 

الله عجائبه يوًما ما و قد أىت اليوم ليحّق الرب قوله.

وهكذا أصبحت زاوية الحائط املهملة الكئيبة محل زيارة املؤمنني واملؤمنات والعابدين والعابدات و الجاهلني والجاهالت، 

وأصبح الشيخ عباٌس قدوًة ألهل املدينة وال يتحرك أحد منهم إال واستشاره و أخذ باستشارته بحسبه اآلمر والناهي 

والعارف مبا يريده الرب وما يكرهه فهو الناطق الرسمي لله و الحامي لحدوده.

ويقف طائر النورس عىل أعىل سوٍر من الزاوية املقدسة برصاخه الضاحك فاتًحا جناحيه ليغادر مدينة البهاليل إىل قصٍة 

أخرى ليضحك عىل أقواٍم أخرى.

اللعبة القذرة.

قال أنه سيعلّمه كل يشء، قال له أنا هنا ألساعدك وأشّد عضدك، سأكون معك متى احتجت إيل وأكرث

من هذا سأحقق لك كل ما تريد وتتمناه، لكن يا سيدي ما يجب عيل أن أفعل؟ كيف أشكرك؟ وماذا عيل أن أقوم به 

لرتىض؟

- ليس باليشء الكثي، فقط أن تتبعني وتقوم بكل ما آمرك به وال تجادل... ال تفكر... ال تتذمر... ال تشك... ال تدرس... 

ال ترتدد. فقط قل آمني عندما أتكلم أو أتحرك وخاصًة أنت ال تتحرك إال أذا أمرتك.

- حسًنا سأتبعك، لكن إىل متى؟

- إىل ال زمان، إىل آخر نقطٍة يف تاريخ حياتك البائسة، أطع فقط وال ترتك أحًدا يتحدث عني بسوء، و إذا فعل فارضب 

رأسه وقاتله حتى يركع ويتبعك كام أنت تتبعني.

- ملا ال تدافع أنت عن نفسك، أنك أقوى مني ومنه؟

- طبًعا أنا القوي، أنا العظيم العمالق، أنا الجبار، لكن سّخرتك أنت لتقوم بهذه األمور ألين معك ولن يغلبك أحٌد ما 

دمت معك وال ترتكني حتى ال أتركك، فتعال إيل كل مرٍة وأركع يل واسجد يل حتىأعرف أنك معي ومل تخذلني.
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- هل أنا وحدي من كُلّفت بهذه املهمة أم هناك آخرون؟

- أنا هنا منذ األزل وسأبقى وكثيون من هم معي، عرشات اآلالف بل املاليني من هم معي، وكلهم طائعون وممتثلون 

ألوامري وال يجرؤ أحٌد عىل عصياين.

- مادام لك املاليني من األتباع ما حاجتك يل إذن؟

- ألنك ضعيٌف وبائٌس وال ميكنك أن تنجح لوحدك، وألنني أنا من وضعتك هنا وأخرجتك من العدم و جعلتك إنسانًا 

متيش عىل رجليك وتسعى للعيش، فال تنكر فضيل عليك أيها البائس الحقي.

- حسًنا، ال أريد أن أُغضبك أو أنتقص من حرضتك، لكن من قال لك أنني أريد أن أخرج من العدم أو أكون إنسانًا أو 

حتى أريد أن أنجح يف يشٍء ما؟ فعىل حّد علمي مل أطلب منك هذا.

- أتريد أن تبقى يف العدم دون أن يعرفك أحٌد أو أن تقوم بيشٍء يجعلك سعيًدا ومرتاًحا وذا قيمٍة عند اآلخرين، أردتك 

أن تجرّب الحياة وتعيش السعادة األبدية.

_ حارض سيدي، هل يل أن أسالك؟

- أرِسع فإن أسالتك تغضبني وليس لدي وقت، فهناك الكثي ممن يريد مقابلتي.

- هل أخرجت الجميع من العدم؟

نعم، كلهم كانوا مثلك ال وجود لهم ولكن رحمتي عظيمة. فقد أشفقت عليهم جميًعا ولكن بعضهم اآلن ينكر فضيل 

عليه ولهذا أريدك أن ترّدهم إيل أو تدمرهم أجمعني.

- وماذا ستفعل بنا نحن الذين تبعناك؟ وماذا ستفعل باآلخرين بعد كل هذا؟

- سوف متوتون جميًعا وأبقى لوحدي وأرصخ: من هو القوي اليوم ومن هو املَلك اليوم؟ وعندما ال يجيبني أحٌد أحس 

نفيس سعيٌد جًدا، أما أنتم أيها الحثالة فسوف أُدخل من كان معي مكانًا جمياًل وأعطيه كل ما يريد، الرشاب واملأكل 

والنساء وكل أصناف الفواكه والخمور، وأما اآلخرون فسوف أجعلهم يف مكاٍن أسود تخوم عليهم النيان ويُشوون مثل 

الدجاج ولن ميوتوا فيها إىل األبد ويبقون عىل هذه الحالة طوال الدهر و إىل األزل.
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- ولَِم تتعب نفسك يف كل هذا؟ أليس من املعقول إن تركتهم وشأنهم يف العدم أحسن من كل هذا؟

- وكيف تريدين أن أثبت جربويت لهم وقويت وعظمتي إن مل يكونوا موجودين أصاًل؟ ثم إن مل يكونوا هم يف الوجود، من 

سيطيعني؟ ومن سيهابني ويسجد يل؟

- ألِهذا أخرجت كل العامل إىل الوجود؟ لتثبت جربوتك وتستعرض عضالتك؟ ليك يقتلوا بعضهم دفاًعا عنك؟ يك يصبحوا 

قطيًعا يتبعون بعضهم بعًضا دون مخالٍف لك؟ يك تُحّملهم أوزاًرا ليس لهم فيها ال ناقٌة وال جمٌل وتحاسبهم وتطرحهم 

يف جهنمك األبدية؟ أومل يكن العدم أرحم لهم من لعبتك القذرة التي تحاول بها إثبات جربوتك الخرايف وقوتك اللعينة؟ 

إىل متى هذا الهبل الذي تعيش فيه وأنت تسبح يف ظلامت وجنون كربيائك؟ ال وكاّل لن ألعب معك هذه اللعبة وال 

أحتاج إىل فاكهتك أو خمورك وال حتى إىل قحاب جنتك الرخيصة، استمتع بفاكهتك لوحدك فأنا عفيٌف ال أقرب الرخيص، 

فالعدم أحىل و أبهج من كل ما تدعوين إليه، لن أقتل من أجلك ولن أسجد أو أركع لحرضتك، بل حتى ال أُحدثك فأنت

متعجرٌف مخبوٌل ومريٌض عقليًا، أنا راحٌل عنك فافعل يب ما تشاء، فلن تخيفني جهنمك امللعونة، إلقني بها فأنا مشتاٌق 

إليها... أنا راحٌل عنك ودون عودة.

- انتظر ال ترحل، ابَق معي... ال ال، ال ترحل أرجوك، ال ترتكني لوحدي، عْد إيّل، ال ترحل...

الحب

نحن  املعرفة،  بلعنة  امللعونني  الخطايا، نحن  الهاربني من  نحن 

املكروهني مبا فعل لساننا و الحساسني بشجوننا، ال يحبنا أحٌد 

أيها النورس! نحن مكروهني ألننا مخطئون، ال ننام وال نأكل، مل 

ولن  عنا  يرىض  لن  إذن  التفكي،  وال  الكالم  يف  الحق  لدينا  يعد 

نكون محبوبني لدى اآلخرين، أريد حياًة، أريد صداقًة، أريد حبًا. 

يحب  من  فمنكم  األناين،  األجوف  ُحبكم  ليس  لكن  حٌب  نعم 

السمك ليمأل به بطنه، أنا أحب أن أجوب أعامق البحار وأراه 

الورود  يحب  من  ومنكم  بجامله،  وأستمتع  بجانبي  يسبح 

فيقطفها ليعطيها لحبيبته ليك تراها تذبل ومتوت أمام عينيها، 

يف  تكرب  نراها  و  عليها  ونعطف  لنسقيها  الورود  نحب  ونحن 

جنائننا فتزهر.
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- هل ميكنكم أن تحبّوا امرأًة مثل هذا الحب؟ هل حبّكم لها لرتىض أنفسكم وتستمتعوا بها أم تحبونها ألنكم تريدون 

جاملها ورعايتها وسقايتها؟

هو حٌب مزيٌف ووهٌم تصّدرونه لكل نساء العامل، كل هذا حتى يعيش الرجل يف مجتمعه الذكوري البائس. حبكم تافٌه 

ال وجود له ونساؤكم أصبحن ألعابًا للتحايل والكسب وتفريغ الطاقات املنوية الكامنة، مل أرِد أن أكون حارًضا ألرى 

سقوط العامل وانهيار الحضارات، مل أرِد أبًدا الوصول إىل هذه املرحلة من الوجود العدمي الذي ال حلو فيه واملّر فيه ال 

يطاق، لاِم ضاع حب روميو وماتت قصص قيس وأساطي الحب األوىل التي أبحث عنها تحت األنقاض والرتاب؟ اخرتت 

أن أبحث عن كنيسٍة تدعو إىل العدم، تدعو إىل الاليشء، إىل السكون، السكون التام، دلّوين عليها فأكون أول من يتعبد 

بها، بعد موت كل يشٍء جميٍل وموت الحب وانتهاء الورود، ما عيّل إال أن أبحث عىل كنيسة املوت ألكمل ما تبقى من 

أيام العدمية الجوفاء.

- قل يل أيها النورس، ملاذا يجب عيل أن أعيش الخرافة ألي سبٍب، أن أكون عبًدا لرٍب أو إلٍه يتسلط عيل و يجربين أن 

أمسح مؤخريت بالحجارة أو أن أجامع زوجتي حسب أصوله ومعاييه البليدة؟ أخربين ملاذا نحن هنا؟ هل يجب علينا أن 

نبقى أم رحيلنا أحىل؟
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د. سمياميس العامري

ربٌّ معبوٌد.. 
شيطاٌن رجيم جـ 1 

املقدمة:
لطاملا كانت الفكرة عن وضع املرأة يف الحضارات القدمية، بأنّها يف الغالب كانت تعاين من االضطهاد وتحجيم دورها 

واستغاللها بل والتعامل معها بشكٍل الإنساين.

 لكن يبدو أّن هذا الكيان الرائع القوام كانت دامئًا تتذكر بأنّها األرض التي تنبت فيها الخليقة، فهي األرض الربة والحبيبة 

والعشيقة واألم والزوجة ومل تكتِف روح التحدي فيها إلثبات حقها يف الوجود ككيان، لها موقفها وتأثيها، فرناها يف بعض 

الحضارات تنهض لتكون يف رأس الحكم أو مرادفًا له.

وألننا تطرقنا للحضارات والتاريخ، فإّن بالد الرافدين هي األحّق بأن تُدرس كنموذٍج ألنها املهد األول لظهور الحضارات.

 
أواًل: الطبقات االجتامعية والوضع القانوين للمرأة الرافدية:)1(
تقريبًا:  اجتامعية  طبقاٍت  ثالث  إىل  ينقسم  النهرين  بني  ما  بالد  مجتمع  كان 

»النساء  نجد  املتصل  التدرج  هذا  أطراف  أحد  عىل  وعبيد.  حرٍة،  وشبه  حرٍة، 

الحرّات« أو »نساء النخبة« )باألكادية: أَِوياْلتُم awīlātum(، والاليت كّن غالبًا 

كبية.  اقتصاديٍة  لديهن خدٌم ويحملن عبء مسؤولياٍت  كبية  منازل  سيدات 

وعىل الطرف اآلخر من ذلك التدرج كان العبيد الذين كانوا من ضمن ممتلكات 

نسبٌة  كانت  النهرين  بني  ما  بالد  تاريخ  الغنية. طوال  واملعابد واألرس  القصور 

متفاوتٌة من السكان من العبيد. كان بعض العبيد مواطنني أحراٌر سابقني أُجربوا 

أن  املمكن  الديون؛ كان بعضهم أرسى حرب. وكان من  العبودية بسبب  عىل 

أو  اإلخوة،  أو  األب  يد  عىل  عادًة  وذلك  كعبدة،  نساءها  إحدى  العائلة  تبيع 

حتى الزوج. وكان نظام الرهن شكاًل آخر من أشكال العبودية الذي ميكن فيه 

إعطاء أحد أفراد األرسة أو العبد لشخٍص ما كخادٍم لفرتٍة محددٍة كضامٍن مقابل 

 Mark :1- تم نرش العديد من الدراسات حول نساء بالد ما بني النهرين. باإلضافة إىل تلك املذكورة يف هوامش هذا الفصل، فإن بعض املجلدات األكرث صلة و/ أو أحدثها تشمل

ed.(، Women in the Ancient Near East: A Sourcebook )Routledge Sourcebooks for the Ancient World( Chavalas؛ London: روتليدج، )2014(؛ جوليا آرش-

غريف وجوان Goodnick Westenholz، اإللهات يف سياق )غوتنغن : Vandenhoeck وروبريخت، 2013(. سيمو باربوال وروبرت وايتنج )محرران(، الجنس والنوع يف الرشق 

األدىن القديم: وقائع مؤمتر XLVIIe Rencontre Assyriologique Internationale، هلسنيك، 6-2 يوليو 2001 )هلسنيك : مرشوع نصوص اآلشورية الجديدة، 2002(؛ زينب 

بحراين، نساء بابل: الجندر والتمثيل يف بالد ما بني النهرين )لندن : روتليدج، 2001(؛ ريفكا هاريس، الجنس والشيخوخة يف بالد ما بني النهرين: ملحمة جلجامش واألدب القديم 

اآلخر )نورمان، حسًنا:مطبعة جامعة أوكالهوما، 2000(؛ سوزان بولوك، بالد ما بني النهرين القدمية: الجنة التي مل تكن أبًدا )دراسات حالة يف املجتمعات املبكرة؛ كامربيدج : مطبعة 

جامعة كامربيدج، 1999(؛ باربرا ليسكو )محرر(، السجالت النسائية املبكرة: من مرص القدمية وغرب آسيا. وقائع مؤمتر املرأة يف الرشق األدىن القديم، جامعة براون، بروفيدنس، رود 

 Durand )ed.(، La femme dans le Proche-Orient Antique: ؛ جان ماري)آيالند، 7-5 نوفمرب 1987 )دراسات براون اليهودية 166؛ أتالنتا، جورجيا: دار نرش العلامء، 1989

 and Averil ؛)Paris: CNRS، 1987 ؛XXXIIIe Rencontre Assyriologique Internationale )Paris، 7-10 juillet 1986( )Éditions Recherche sur les Civilizations

 NIN: Journal ofباإلضافة إىل ذلك، انظر .)Cameron and Amélie Kuhrt )eds.(، Images of Women in Antiquity )London & Canberra: Croom Helm، 1983

Gender Studies in Antiquity)أربعة أعداد، من 2000 إىل 2003.
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قرض. وإذا تخلف املقرتض عن سداد 

املرهون  الشخص  يصبح  القرض، 

عندئٍذ ُملًكا للفرد الذي يقّدم القرض. 

بني النخبة من النساء والعبيد )أماتُم 

من  فئٌة  هناك  كانت   )amātum
»التابعني« يف  أو  األحرار  الناس شبه 

تُسمى  والتي  النهرين،  بني  ما  بالد 

 )muškēnum )ُمْشكيُنم  تقليديًا 

واجه  وقد  القانون.  مدونات  يف 

الرافدين  بالد  تاريخ  يف  الباحثون 

بعض الصعوبات يف وضع هذه الطبقة يف املجتمع خارج إطار املدونات القانونية، إذ يبدو أنهم كانوا مقيدين بأسيادهم 

أو أصحاب األرض التي كانوا يزرعونها لكنهم بالتأكيد مل يكونوا عبيًدا)2(.

ال يُعرف سوى القليل جًدا عن حياة العبيد أو نساء فئة املُْشكيُنم، نظرًا ألن األدلة املكتوبة تتعامل يف الغالب مع شؤون 

األثرياء، ذلك أن املرء كان يحتاج إىل موارد لتعلم القراءة والكتابة أو حتى لتعيني كاتب. لذلك، نادًرا ما تم االحتفاظ 

بأصواتهم يف نصوص بالد ما بني النهرين. وتظهر النساء الفقيات والعبدات بشكٍل أسايٍس يف النصوص فقط كأغراٍض 

للتجارة.

طوال تاريخ بالد ما بني النهرين، كان للنساء الحق يف إجراء املعامالت 

القانونية، فشاركن يف التجارة واإلقراض واالقرتاض، واكتسنب املمتلكات. 

للقيام  لهن  أتيحت  التي  الحرية  مدى  تقييم  جًدا  الصعب  من  لكن 

بذلك. وإجاماًل، كانت النساء يخضعن لسلطة رب األرسة الذكر باستثناء 

يعن  فإن هذا مل  األخرى. ومع ذلك،  الخاصة  الحاالت  األرامل وبعض 

بالرضورة أنهن كّن بحاجة إىل موافقٍة رصيحٍة من الذكور عىل كل فعل. 

لديهن  كانت  اللوايت  الرثيات،  النساء  عىل  خاٍص  بشكٍل  ينطبق  وهذا 

الوسائل واملكانة للترصف مبفردهن.

 New ؛Samuel Greengus، “ Legal and Social Institutions of Ancient Mesopotamia،” in Civilizations of the Ancient Near East )ed. Jack Sasson 2-   راجع

York : Simon & Schuster، 1994(، 469 - 484، esp. 475 - 478؛ أمييل كوهرت، ” النساء غي امللكيات يف أواخر العرص البابيل: دراسة استقصائية ”، يف السجالت النسائية 

املبكرة: من مرص القدمية وغرب آسيا )محرر باربرا ليسكو؛ دراسات براون اليهودية 166؛ أتالنتا، جورجيا: Scholars Press، 1989(، 215 - 239، esp. 230 - 235؛ وجي إن 

بوستجيت، بالد ما بني النهرين املبكرة: املجتمع واالقتصاد يف فجر التاريخ )لندن : روتليدج، 1994(، 237 - 240.
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1- الزواج:
كان الزواج هو القاسم املشرتك ملعظم األفراد. فبشكٍل عام، كان من املتوقع 

املرأة  وكانت  وينجبوا.  يتزوجوا  أن  سواٍء  حٍد  والنساء عىل  الرجال  أن جميع 

تعيش مع أهلها تحت سلطة والدها حتى تتزوج. وعادًة ما كان يتم ترتيب 

الزيجات من قبل آباء العروس والعريس. ويف كثيٍ من األحيان كانت العروس 

أصغر بكثي من العريس. وكان كال األبوين يقّدمان مساهامت لألرسة الجديدة: 

 عرب توفي املهر من ِقبل والد العروس، وتقديم عائلة العريس ثروة العروس. 

وكان يتم إنجاز الزواج عىل مراحل قد تأيت بعد فرتة خطوبٍة طويلة، حيث يتم 

إمتام الزواج بانتقال العروس والعريس ليعيشا مًعا. كان الهدف من أي زواٍج 

هو الحصول عىل ورثٍة ذكوٍر يعتنون بوالديهم عندما يتقدمان يف السن. مل يكن 

الطالق شائًعا ولكنه كان يحدث يف بعض الحاالت. حيث كان ميكن للزوج استبعاد زوجته ودفع تعويضها، لكن هجر 

املرأة لزوجها كان أكرث خطورًة بكثي. ويف أسوأ السيناريوهات ُحكم عىل الزوجة باإلعدام من خالل الغرق أو رميها من 

برج، أو ميكن بيعها للعبودية. ميكن للرجل أن يتزوج من زوجًة ثانيًة يف بعض الظروف الخاصة )عىل سبيل املثال، إذا مل 

توفر له األوىل أطفااًل، ولكن مل يُسمح للنساء مطلًقا بالزواج أكرث من زوٍج واحد()3(.

طوال تاريخ بالد ما بني النهرين، كان الناس يترصفون كأفراٍد يف عائلٍة أو عشيٍة أو أرسٍة مؤسسيٍة )ِبيْتُْم bītum وتعني 

حرفيًا »بيت«(. أتيح للنساء العمل، عىل سبيل املثال، يف البيت املليك، أو يف عزبة الحاكم، أو يف معبد، لكننا يف غالب 

األحيان ال نعرف إال القليل جًدا عن حياة النساء خارج 

هذه املؤسسات. قد يكون بعضهن قد انضم إىل هذه 

البيوت مع الحفاظ عىل أرسهم يف نفس الوقت، بينام 

قد تكون أخريات كرّسن حياتهن لخدمة املؤسسة من 

خالل رؤية خدمتهن كبديٍل عن الزواج واألطفال.

استُخدمت النساء يف املعابد والقصور كعازفات موسيقى 

وكاتباٍت وموظفاٍت إدارياٍت ومهنياٍت يف شؤون الدين. 

أو  القرص  يف  النساء  تلك  عاشت  الحاالت،  بعض  ويف 

3- جرينجوس، ”املؤسسات القانونية واالجتامعية لبالد الرافدين القدمية“، 479؛ كهرت، ”النساء غي امللكيات“، 230-228؛ وريفكا هاريس، ”النساء املستقالت يف بالد ما بني النهرين 

 Women، Crime، and Punishment in Ancient ،القدمية؟“ يف أقدم السجالت النسائية، 145–156 إسبانيا. 146 - 149. بالنسبة للنساء والقانون، انظر إليزابيث ماير تيتلو

Law and Society، املجلد. 1 : الرشق األدىن القديم )نيويورك : Continuum، 2004( والتايل:

Sophie Lafont، Femmes، droit et Justice dans l’antiquité orientale: Contribution à l’étude du droit droit pénal au Proche-Orient ancien )Orbis Biblicus 

et Orientalis 165؛ Freiburg :Universitätsverlag / Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht، 1999(.
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تفاوتت  آخر.  مكاٍن  وأطفاٌل يف  وزوٌج  منزٌل  لهن  يكون  أن  متاًما  املمكن  من  كان  الحاالت  من  كثي  ولكن يف  املعبد، 

التعويضات التي حصلن عليها مقابل عملهن تفاوتًا كبيًا، إذ تلقى الكثي منهن الطعام واملالبس والحاجيات األخرى 

حسب رتبتهن كأعضاٍء يف األرسة املؤسسية. عىل سبيل املثال، امتلكت املديرات )َشِكْنتُو šakintu( يف القصور اآلشورية 

الجديدة الرثوة والتأثي. ونظرًا ملسؤولياتهن الكبية يف القرص، رمبا عاشوا هناك أيًضا. 

يف الطرف اآلخر للمحرتفني كانت النساء األقل حظًا. يف املؤسسات السومرية املبكرة، ورمبا الحًقا أيًضا، شّكلت النساء 

قوة عمٍل كبيٍة انخرطت يف األعامل التي تتطلب جهًدا بدنيًا، فعملن يف النسيج وطحن الدقيق، وقطر القوارب وقطع 

القصب. ويبدو أنهن حصلن مقابل عملهن عىل نصف الحصص املقدمة للعامل الذكور. ومن املعروف أيًضا أن النساء 

قد عملن كقابالٍت وممرضاٍت ومديراٍت للحانات. 

كانت هناك أيًضا مجموعاٌت من النساء الاليئ عشن خارج نطاق الزواج. لكن هذا مل يعن أنهن كّن مستقالت، عىل 

األقل ليس باملعنى الفردي الحديث للكلمة، فمعظمهن حافظن عىل انتامئهن لعائلٍة أو منزٍل مؤسيس. وكان ملدى هذا 

االنتامء تأثٌي كبٌي عىل مكانتهن.

شكلت األرامل أكرب مجموعٍة من النساء اللوايت يعشن خارج نطاق الزواج، لكنهن مل يكّن بأي حاٍل مجموعًة متجانسة. 

يف املدونة القانونية، غالبًا ما يتم تصوير األرامل واأليتام عىل أنهم معرضون للخطر بشكٍل خاٍص وبحاجٍة إىل اهتامم 

خاٍص من امللك. ومع ذلك، مل تكن جميع األرامل، عرضًة للخطر اقتصاديًا. فعىل سبيل املثال، ميكن لألرملة التي لديها 

أطفاٌل دون السن القانونية السيطرة عىل أعامل وممتلكات زوجها املتوىف وإدارتها حتى يبلغ ابنها سن الرشد. إذا مل يكن 

هناك أطفاٌل وكان والدها ال يزال عىل قيد الحياة، ميكن لألرملة أيًضا العودة إىل منزل والدها. ومل تكن األرملة عادًة 

ترث ممتلكات زوجها، لكنها كانت تحتفظ مبمتلكاتها الخاصة إذا مات زوجها. ميكن أن تشمل هذه املمتلكات مهرها 
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باإلضافة إىل هدايا أخرى من عائلتها. وكانت الحصة األكرب من مياث زوجها تذهب عادًة إىل االبن األكرب، يف حني يتلقى 

األبناء اآلخرون حصًصا أقل. أما البنات غي املتزوجات، فكّن يحصلن عىل مهٍر من الرتكة، وهو نصيب املرأة يف املياث، 

كذلك كان يُتوقع أن يعتني األبناء بأمهم يف سن الشيخوخة. وهكذا ميكن لألرملة التي لديها ممتلكاٌت كافيٌة أن تترصف 

بشكٍل مستقٍل إىل حٍد ما، يف حني أن األرملة الفقية التي ليس لها أبناٌء أو أقارب من الذكور لرعايتها كانت تعيش يف 

وضعٍ صعب. كان الزواج مرًة أخرى بالنسبة لألرملة خياًرا مطروًحا، ومل تكن إجراءات الزواج الثاين بالرضورة تشمل تكرار 

جميع مراحل الزواج األول. 

باإلضافة إىل ذلك، تعيش البغايا خارج نطاق الزواج، ويبدو أيًضا أنهن بدون انتامءاٍت مؤسسية. اإلجامع العام بني علامء 

اآلشوريني هو أن الكلمة األكادية للعاهرة كانت َخرِْمتو ḫarimtu. إال أن جوليا أسانت Julia Assante قد اقرتحت أن 

»َخرِْمتو« مل ترُش يف الواقع إىل »عاهرة« بل إىل »امرأٍة 

عزباء«. واستناًدا إىل رأيها، فإن املؤِهل الرئييس حتى 

لرجل«  »زوجًة  تكون  أاّل  هو  »َخرِْمتو«  املرأة  تكون 

وال »ابنًة رجل«، أي أنها مل تكن تنتمي إىل منزٍل ذي 

رب أرسٍة من الذكور. سواًء أكانت النساء الـ»َخرِْمتو« 

عاهراٍت أو مل يكّن، يبدو أنهن أيًضا ميكن أن يصبحن 

إما أغنياء ومستقالٍت أو، من ناحية أخرى، أعىل قلياًل 

الذي حققنه  الدخل  بعضهن  امتلك  رمبا  العبيد.  من 

وكان من املمكن أن يكّن مستقالٍت بهذا املعنى. 

جادلت الباحثة البارزة أَمييل كورت Amélie Kuhrt بشكٍل مقنعٍ بأن النساء اللوايت هربن من السلطة الذكورية العادية 

يعتربن خطراٍت عىل النظام االجتامعي لدرجة اعتبارهن مصادر محتملٍة للشعوذة الرشيرة، حيث كان أهل بالد الرافدين 

يأخذون السحر والشعوذة مأخذ الجد، فكان يُعتقد أن الناس معرضون لعديد أنواع الهجامت بالوسائل السحرية. وكان 

الرشيرة  النية  األبيض« ملواجهة  »السحر  بفنون  السحر من قبل متخصٍص متمرٍس  التي سببها  املحنة  تبديد  البد من 

للساحر. وعموًما، كان يُنظر إىل السحر عىل أنه سالح للنساء، عىل الرغم من ذكر السحرة الذكور أحيانًا.

2- نساء النخبة:
يقّدم السجل النيص متثياًل أفضل لنساء النخبة مام يُقّدمه عن النساء الفقيات. وقد كان القرص واملعبد أبرز مؤسسات 

النخبة يف بالد ما بني النهرين، فكان بإمكان النساء امتالك سلطٍة كبيٍة يف كال املؤسستني، إذ عملت النساء كرئيساٍت 

توثيق  تم  بشكٍل جيد، وقد  النساء معروفٌة  تلك  بعض  كملِكاٍت حاكمة. وكانت حياة  نادرٍة  أحياٍن  بل ويف  للمعابد، 

املجموعات الخمس التالية من النساء بشكٍل جيد: النساء امللكيات يف مملكة أور الثالثة )حوايل 2004-2112 ق.م(، 

جوليا أسانت                                       أمييل كورت
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والتاجرات اآلشوريات القدامى )حوايل -1900 1830 ق.م(، ونساء نَديتُم nadītum يف بابل القدمية )حوايل 1550-1880 

ق.م(، ونساء القرص يف مدينة ماري البابلية القدمية )حوايل 1810 – 1760 ق.م(، ونساء النخبة يف اإلمرباطورية اآلشورية 

الجديدة )حوايل 900-612 ق.م.(. 

ُعرفت الساللة السومرية الثالثة ألور )Ur III( يف جنوب بالد ما بني النهرين من خالل أكرث من 100،000 نص، يتعلق 

معظمها باالقتصاد وإدارة اململكة. تُظهر هذه الوثائق أن النساء كن يشاركن يف السلطة املقننة عىل جميع مستويات 

املجتمع ويشكلن جزًءا أساسيًا من الهياكل اإلدارية للمملكة. وقد اضطلعت امللكة وغيها من النساء امللكيات رفيعات 

املستوى بواجباٍت مهمٍة يف القرص والعبادة. كانت أرسة امللكة مؤسسًة كبيًة ومؤثرًة، كام كانت زوجات العديد من 

تعود  ولرمبا  خاص)4(.  بشكل  جيًدا  موثقٌة  املنسوجات  إنتاج  يف  املرأة  مشاركة  إن  أيًضا.  نشطًة  شخصياٍت  املحافظني 

»تهويدٌة البن ُشلْغي Šulgi 𒀭𒂄𒄀« إىل فرتة الساللة السومرية الثالثة، وبعض ما جاء فيها:

تأيت معظم الوثائق من الفرتة اآلشورية القدمية من املستعمرة التجارية يف مدينة كانيش )كولتپه Kültepe( يف األناضول، 

حيث كان لآلشوريني موقٌع تجارٌي دائٌم أو ما يُطلق عليه اسم كارُم kārum. قام علامء اآلثار بالتنقيب يف عدٍد كبيٍ من 

األلواح املسامرية التي تسجل مراسالٍت حيٍة بني الرجال يف كارُم كانيش ونساء العائلة ممن أقاموا يف عاصمة اململكة 

آشور عىل بعد 1100 كم جنوبًا. وتتألف التجارة يف الغالب من شحنات القصدير واملنسوجات عرب قوافل الحمي إىل 

كانيش، وتتدفق الفضة والذهب عودًة إىل آشور. كانت النساء الاليئ يرسلن املنسوجات إىل كانيش يشاركن بنشاٍط يف 

املشاريع التجارية للعائلة. وكمثاٍل، إليكم بعًضا من نص رسالٍة أرسلتها الكاهنة »أهاها«، وهي موجهٌة ألخيها أرشُّ ُمتپِّل 

Aššur-mutappil، كان اسم والدهام پُُش كِْن Pušu-ken واسم أمهام مليّس Lamaasi، ويبدو أن أمها كانت من ربتها، 

4- Rita Wright, “Gendered Relations and the Ur III Dynasty: Kinship, Property, and Labor,” in Gender through Time in the Ancient Near East, 

247–279 and Van de Mieroop, “Women in the Economy of Sumer,” esp. 57–63. Cf. Frauke Weiershäuser, Die königlichen Frauen der III. Dynastie 

von Ur )Göttinger Beiträge zum Alten Orient 1; Göttingen: Universitätsverlag, 2008( and Weiershäuser, “Die bildliche Darstellung königlicher Frau-

en der III. Dynastie von Ur und ihre sozialpolitische Aussage,” in Images and Gender: Contributions to the Hermeneutics of Reading Ancient Art 

)ed. Silvia Schroer; Orbis Biblicus et Orientalis 220; Göttingen: Academic Press Fribourg, 2006(, 263–279.

تعال أيها النوم. تعال يا نوم

تعال يا نوم هنا البني

أرسع يا نوم هنا البني

اجعل عينيه املفتوحة تنام

ضع يدك عىل عينيه اللتني تتالمع

وعىل لسانه الذي يتحرك

ال تجعل حركته توقظه
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حيث صارت كاهنًة بناًء عىل رغبة أمها. تتعلق الرسالة مببلغٍ كبيٍ من املال يف ظروٍف غي واضحٍة متاًما، لكن من الواضح 

أن أهاها توجه الكالم أخيها حتى تدافع عن حقها املايل، حيث أنها تريد االستثامر عرب تعاقٍد كان يُعرف باسم »نَرُقُّم« 

naruqqum يتم توقيعه بني تاجٍر ينقل البضائع ومستثمٍر من أشور هو صاحب املال:

».. أخذُت الفضة املتأتية من عقد الرَنُقُّم مع الرجل َدن أرشُّ Dan-Aššur، لكن هذا ما قالوه: »أخذه الرجال پُُزر أرشُّ 

Puzur-Aššur، بَُزُز Buzazu وإِكُپََش Ikuppaša«. وأثناء تواجدك هناك، اجعلهم يزِنوا الفضة ويختموها حتى يكون 

من املمكن نقلها تحت اسمهم. فإن دفعوا، عىس أن تبعث برسالٍة تؤكد ذلك، حتى أقرر هنا ما يحتاج القرار«)5(.

نَديتُم  بنساء  املعروفة  بالفئة  النخبة  بنساء  املتعلقة  القدمية  البابلية  الفرتة  من  القادمة  األدلة  من  الكثي  ويتصل 

 ،Šamaš َشَمش  لإلله  كان ذلك   Sippar الكاهنات آللهٍة ذكور، ففي مدينة سيپار تكريس  يتم  كان  nadītum. وقد 

نيپور  يف  أما  مردوخ،  لإلله  بابل   ويف 

نينورتا  لإلله  فكان   Nippur 

يعيشون  كانوا  سيپار  يف   .Ninurta

َغغوم  باسم  مباٍن  مجمع  داخل 

gagûm، والتي غالبًا ما ترتجم بكلمة 

cloister ومتثل جزًءا من الدير. لكن 

ألن  ترجمٍة  بأفضل  ليست  »الدير« 

هؤالء النساء مل ينقطعن عن العامل ومل 

يركزن فقط عىل األمور الدينية عىل الرغم من أن طقس االنتساب كان يشبه الزواج. ويأيت استخدام مصطلح »الدير« 

بشكٍل أسايٍس داللًة عىل أن هؤالء النساء مل ينجنب أطفااًل. وبداًل من ذلك، ميكنهن إعطاء أزواجهن زوجاٍت ثانوياٍت 

إلنجاب األحفاد. تأيت معظم معلوماتنا من سيپار، مام يعني أنها ال تعكس بالرضورة حياة فئة الَنديتم nadītum يف 

املدن األخرى. عىل األقل يف سيپار كانت فئة الَنديتم من النساء الرثيات، وغالبًا ما تكون بنات أرس النخبة. كّن يشاركن 

بنشاٍط يف املعامالت املالية واإلنتاج الزراعي وكذلك الواجبات الطقسية. حتى أن بعضهن كن يكتنب ويقرأن. ويبدو أنهن 

امتلكن حق الكسوة والطعام والزيت من عائالتهن. هناك أدلٌة تشي أن تركة الَنديتم كانت تذهب إىل أقاربها الذكور، 

ولكن يف بعض الحاالت كان الورثة من خارج العائلة، كأن تذهب إىل عبٍد أو امرأٍة أصغر من الَنديتم ممن اعتمدت 
عليهم املتوفاة لرعايتها يف شيخوختها.)6(

5- Text: Cécile Michel, Correspondance des marchands de Kanish au début du IIe millénaire avant J.-C. )Littératures anciennes du Proche-Orient 

19; Paris: Lés éditions de cerf, 2001(, text no. 225; translation in French and includes a good bibliography. A transliteration is available at http://www.

cdli.ucla .edu/P360997.

Cuneiform copy: Julius Lewy, Die Kü ltepetexte aus der Sammlung Frida Hahn )Leipzig: J. C. Hinrichs, 1930(, no. 7.

Study: See Michel, Correspondance des marchands de Kanish, 425–426, 438– 439, and indices for further texts regarding this woman.

6- Ulla Jeyes, “The Nadītu Women of Sippar,” in Images of Women in Antiquity )ed. Averil Cameron and Amélie Kuhrt; London & Canberra: Croom 

Helm, 1983(, 260–72 and Harris, “Independent Women in Ancient Mesopotamia?,” esp. 154–56. Cf. Elizabeth Stone, “The Social Role of the Nadītu 

Women in Old Babylonian Nippur,” Journal of the Economic and Social History of the Orient 25, no. 1 )1982(: 50–70.

شمش                                       مردوخ                                نينورتا
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وكُلَمشيتُم   qadištum قَِديْْشتُم  فئة  من  النساء  أن  يبدو 

kulmašītum يف بابل القدمية كن ينتمني كذلك لفئة الَنديتم، 
لكن توجد أدلٌة نصيٌة أقل بصدد تلك الفئتني. كانت األلقاب 

مرتبطًة بالعبادة وكان بإمكان هؤالء النساء امتالك العقارات 

كان  الَنديتم،  نقيض  عىل  ولكن  الَنديتم،  نساء  شاكلة  عىل 

ميكنهن الزواج وإنجاب األطفال، إذ يبدو أن لفئة القديشتُم 

عالقٌة باألطفال، رمبا عرب التوليد و/أو توفي الرضاعة الرطبة 

لهم. بل إن هناك بعض األدلة الظرفية التي تشي إىل أن فئة 

فإن رسائل  القديشتُم رمبا كانت متعلمة. عالوًة عىل ذلك، 

الَنديتم من بابل القدمية تذكر القديشتُم والكلمشيتُم.

وتشكل النصوص من مدينة ماري مصدًرا هاًما عن النساء يف بابل القدمية والتي كانت تقع يف غرب بالد ما بني النهرين 

عىل ضفة الفرات. تعود معظم النصوص املكتشفة هناك إىل فرتٍة زمنيٍة قصيٍة جًدا، من عهدي ملكني )حوايل -1790-

1745 ق.م(. تم التنقيب عن آالف األلواح الطينية من القرص املليك ملاري وهي تسلط الضوء عىل شتى جوانب اإلدارة 

وأعامل القرص. خالل تلك السنوات. من الواضح أن املرأة كانت جزًءا ال يتجزأ من إدارة الدولة يف ماري. حتى أنه عند 

غياب امللك يبدو أن ملكته كانت تترصف كنائب. كام لعبت الزوجات الثانويات ونساٌء أخرياٌت رفيعات املستوى - 

مثل زوجة املحافظ - أدواًرا مهمًة أيًضا، فقد نظّمن األمور الدينية، وأرسلن الوحي إىل امللك، واعتنني بالتسيي السلس 

لألنشطة االقتصادية، مثل إنتاج املنسوجات. 

كام أن نساء آشور الجديدة مشهوٌد لهن جيًدا. كانت اإلمرباطورية اآلشورية الجديدة ضخمًة، وغطت بالد ما بني النهرين 

من الخليج الفاريس إىل البحر األبيض املتوسط، وحتى أجزاء من مرص يف بعض األحيان. تم العثور عىل اآلالف من األلواح 

الخاصة معروفة.  املعابد واملحفوظات  أيًضا بعض  امللكية. ولكن  القصور  الحديثة - معظمها من  املسامرية اآلشورية 

وفيام يتعلق باملرأة امللكية، فلدينا العديد من األعامل والوثائق اإلدارية، وكذلك الخطابات واإلهداءات والنقوش. من 

الواضح أنه كان مللكات آشور الجديدة تأثٌي كبي. كام يف األوقات السابقة، كانت أرسهم جزًءا ال يتجزأ من إدارة الدولة. 

وقد ترك البعض انطباًعا عميًقا يف الذاكرة الثقافية لدرجة أن أسامءهن نُقلت إىل اإلغريق.)7( 

7-  Some of their memories are clearly exaggerated or mythologized but this does not detract from fact that these women were tremendously influ-

ential in their lifetime and that their reputations were embedded within the traditions of Mesopotamia and beyond )Gerald P. Verbrugghe and John 

M. Wickersham, Berossos and Manetho [Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001], 21–22(.
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ِسْكرِتو  البالط«  »نساء  عاشت  امللك،  وقريبات  امللكات  إىل  باإلضافة 

sekretu يف القصور، إضافًة إىل العديد من النساء العامالت هناك أيًضا، 

ال سيام يف إدارة منزل امللكة. وهناك بعض األدلة عىل أن أرسة امللكة 

رمبا تكون قد شاركت يف إنتاج املنسوجات عىل نطاٍق واسع. عالوًة عىل 

ذلك، تم توظيف املوسيقيات بأعداٍد كبيٍة يف قصور آشور الجديدة.)8( مل 

تكن معابد آشور الجديدة معروفًة جيًدا مثل املعابد يف بعض الفرتات 

السابقة، لكن األنبياء لعبوا دوًرا بارزًا يف املجتمع اآلشوري الجديد، حيث 
تقّدمت نبيّاٌت إناث بنبوءاٍت ال زالت موجودة.)9(

ويف املجمل، فإن األدلة من بالد الرافدين تشي إىل أن نساء النخبة تقلدن 

كل األدوار التي تقلدها الرجال، ولكن رغم ذلك، فإن عدد النساء الاليت 

يظهرن يف الكتابات التي وصلتنا أقل من عدد الرجال. 

نرى أن النساء قد تواصلن مع امللك ومع نساٍء غيهن، وأنهن كّن يِبعن ويشرتين ويُقرضن ويقرتضن، ويوفرن ضامناٍت 

لسداد الديون، ويشهدن يف القضايا وميتلكن العقارات ويشاركن يف التجارة ويستعملن األختام وغي ذلك.

املصدر:

Women’s Writing of Ancient Mesopotamia, an anthology of the earliest female authors. By Charles 

Halton and Saana Svärd, Cambridge University Press, 2018. Chapter 2.

8-  For Neo-Assyrian musicians, see Sherry Lou Macgregor, Beyond Hearth and Home: Women in the Public Sphere in Neo-Assyrian Society )SAAS 

21; Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2012(, 29–54. Note that their role in palaces seems to have been quite different from the role 

of female musicians in Old Babylonian Mari )Nele Ziegler, Florilegium marianum IX: Les musiciens et la musique d’après les archives de Mari 

Mémoires de N.A.B.U. 10; Paris: SEPOA, 2007], 31–48(.

9- On Neo-Assyrian women, see Macgregor, Beyond Hearth and Home: Women in the Public Sphere in Neo-Assyrian Society; Saana Svärd, Women 

and Power in Neo-Assyrian Palaces )SAAS 23; Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2015( and Sarah Melville, The Role of Naqia/Zakutu 

in Sargonid Politics )SAAS 9; Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 1999(. On the female prophets, see Martti Nissinen, “The Socioreligious 

Role of the Neo-Assyrian Prophets” in Prophecy in its Ancient Near Eastern Context: Mesopotamian, Biblical and Arabian Perspectives )ed. Martti 

Nissinen; Society of Biblical Literature Symposium Series 13; Atlanta: SBL, 2000(, 89–114.
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املسيحية واملحروسة جـ 2

كانت روما يف البداية مجرد بلدٍة صغيٍة عىل 
ضفاف نهر التيرب إىل أن جاء أول ملوكها وهو 
اإلله االبن »رومولوس« ابن الله من العذراء 
سيلفيا، وبدأ يف إخضاع القبائل املجاورة إىل 
أن أخضعت روما إيطاليا كلها، ويف القرن 
الثاين قبل امليالد ضّمت إسبانيا واليونان 
القرن  ويف  الصغرى،  آسيا  من  وجزًءا 
األول قبل امليالد استطاع عظامء مثل 
ميّدوا  أن  قيرص  ويوليوس  بومبيه 

أقىص  إىل  اإلمرباطورية  حدود 
اتساع، 
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البالد  سادت  قيرص  يوليوس  قُتل  وعندما 

الفوىض إىل أن جاء أوكتاڤيوس- ابن يوليوس 

قيرص بالتبني- وهزم بروتس وكاسيوس سنة 

42 ق. م، ثم انترص عىل أنطونيو وكليوپاترا 

ق.م   31 سنة  البحرية  أكتيوم  موقعة  يف 

ودفع بكليوپاترا إىل االنتحار، وبدأ يف حكم 

الدولة حكاًم حديديًا من سنة 31 ق.م إىل 

سنة 14م، ولّقب نفسه سنة 27 ق.م بلقب 

مبعنى  دينيٌّ  رشيفٌّ  لقٌب  وهو  »أغسطس« 

يشٍء مقّدسٍّ ومكرٍّس لخدمة اإلله، ووصلت 

اإلمرباطورية يف عهده إىل قمة املجد، فضّمت كٌل من: إيطاليا، شبه جزيرة إيبييا، ساحل شامل أفريقيا، مرص، سوريا، 

تركيا، اليونان، شبه جزيرة البلقان، وما يعرف اآلن باسم رومانيا، املجر، فرنسا، سويرسا، النمسا، أملانيا، هولندا، إنجلرتا، 

ويلز، باإلضافة إىل األرايض الواطئة يف إسكتلندا، ولعل هذا هو السبب األسايس الدعاء املسيحيني أن ديانتهم مل تنترش 

بحد السيف مثل الديانة اإلسالمية، فالتاريخ يخربنا أّن حدود اإلمرباطورية الرومانية كانت هي حدود العامل املعروف، 

إذن فإىل من كانت ستتّوجه جحافل املسيحيني لنرش الدعوة؟

أما بالنسبة للفلسفة التي أخذت عىل عاتقها مهّمة نرش الديانة املسيحية وتأصيل معجزاتها الخرافية تحت ستاٍر من 

العقل فقد ظهرت ألول مرٍة يف اليونان يف القرن السادس قبل امليالد عىل يد طاليس، حيث بدأ الفكر اليوناين يبحث فيام 

وراء الطبيعة، وكان ُشغل الفلسفة الشاغل هو البحث عن الوحدة الخفية وراء التعددية الظاهرة، أو مبعنى أدقٍّ البحث 

عن أصل الوجود، وكالعادة تبدأ الفلسفة غامضًة ومتيض شاكًة وتنتهي ملحدًة، وهكذا بدأت الفلسفة بطاليس واستمرت 

مع السوفسطائيني وانتهت عند إبيقور الذي كانت مدرسته تتقاسم العامل الفكري مع املدرسة الرواقية يف عرص امليالد، 

وبعد ذلك أصبحت الفلسفة خادمًة للدين حتى عرص النهضة األوروبية.

ذلك  كان  والفلسفة  العسكرية  للقوة  باإلضافة 

العرص أيًضا عرًصا ذهبيًا للفكر الروماين حيث ظهر 

تاكيتوس،  سينيكا،  بليني،  أوڤيد،  ڤرجيل، هوراس، 

فقد  الدينية  الحالة  عن  أما  إلخ،  األصغر...  بليني 

كانت اإلمرباطورية الوثنية تؤمن بتعدد اآللهة، وكان 

»جوبيرت« هو اإلله الرسمي لإلمرباطورية، وإن كان 

هناك إلهان آخران وضح أنهام يف طريقهام إلزاحة 

إيطاليا

املقاطعات الرومانية

الدويالت التابعة

اإلمرباطورية الرومانية 

يف عهد أغسطس
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الفاريس  اإلله  هو  أولهام  عرشه،  عن  جوبيرت 

إله  أهورامازدا  جوار  إىل  وقف  الذي  »مرثاس« 

الخي يف حربه ضد أهرمان إله الرش يف فارس، 

اإلمرباطورية  جنود  بني  منترشًة  عبادته  وكانت 

ولكنه مل يكن يتمتع بالشعبية ذاتها بني املواطنني 

يف روما ألنه مل يكن يقبل النساء بني عباده، وهنا 

مأل هذا الفراغ اإللهة املرصية الخطية »إيزيس« 

اإلله حورس  أم  والعذراء  والعفاف  الصون  ربة 

من زوجها اإلله أوزوريس الذي أصبح يُسمى يف 

العامل الروماين باسم »سيابيس«، وكانت إيزيس 

هي إلهة الرحمة والقدر وصاحبة السيطرة عىل 

القلوب، وكانت صورتها وهى تحمل وليدها اإلله الطفل من أشهر الصور يف عرص ما قبل املسيحية، وباإلضافة لذلك 

كانت هناك عبادة األباطرة أيًضا، وإن كانت تتم بعد موتهم كنوٍع من التكريم املعنوي 

السلطة  تقوية  هو  األسايس  العبادة  هذه  هدف  كان  وإن  لإلمرباطورية،  لخدماتهم 

بالخيانة  يُتهم  كان  بل  بالزندقة  يُتهم  يكن  مل  يرفضها  كان  من  ألن  لروما،  املركزية 

السياسية، إىل أن جاء اإلسكندر األكرب وقرر أن يُعبد كإلٍه يف حياته، وتجاوب معه الناس 

بالفعل وُعبد كإلٍه يف العامل الروماين بعد أن نال بركة اإلله األعظم آمون يف مرص، ويؤكد 

لنا املؤرخ »بلوتارخ« )فلوطرخرس Plutarch( والذى عاش يف النصف الثاين من القرن 

األول امليالدي »أي يف فرتة تأليف األناجيل«: »أنه مام ال شبهة فيه أن اإلسكندر األكرب 

كان من ناحية والده سلياًل لإلله هرقل عرب امللك كارانوس، ومن ناحية والدته سلياًل 

ألبطال طروادة األسطوريني من آيكوس عرب نيوپْتوليموس«)1(.

أي أن مفهوم اإلله البرشى مل يكن بعيًدا عن الضمي الجامعي لرجال عرص امليالد، فمثقٌف يف حجم بلوتارخ ال يستنكر 

بنوة اإلسكندر لإلله هرقل، وهرقل شخصيًا الذي كان يُعّد نصف إلٍه كان نتيجة امتطاء رب األرباب زيوس للطاهرة 

البرشية ألكمينا أّم بطلنا هرقل، ويبدو أن السيدة الطاهرة ألكمينا كانت ممتعًة جًدا كأنثى إىل درجة أّن الرّب زيوس 

جعل الليل يطول لثالثة أياٍم من شدة استمتاعه بها -طبًعا فهو إله- وهو ما فرّس لنا فيام بعد رس قوة هرقل الذي قىض 

الرّب شخصيًا ثالث لياٍل سويًا معتليًا أّمه يف سبيل إنجابه!

1- اإلسكندر بقلم بلوتارخ، حوايل 75م.

نحت ساساين من القرن 4 يظهر )من اليمني(: أهورامازدا، امللك أردشي الثاين، ومرثاس
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وهو ما يوضح لنا حقيقتني: األوىل أّن وجود إلٍه عىل األرض مل يكن شيئًا عجيبًا يف فكر عرص امليالد، والثانية: أّن عظامء 

الرجال مل تكن تخجل من أن تتنكر ألبيها الرشعي وتَنسب نفسها ألحد اآللهة، إذ يبدو أّن امتطاء اإلله ألم البطل كان 

يعّد رشفًا وليس عهرًا كام قد يتبادر إىل أذهاننا.

ويؤكد لنا كاتب السي الروماين الشهي بلوتارخ يف حديثه عن والدة أفالطون املعجزة دون 

أب: »أنا ال أرى أي غرابٍة بأن يقوم الله بإيجاد تغيي يف امرأٍة بدون حصول أي اتصاٍل بدينٍّ 

بها كاتصال الرجل باملرأة، بل بنوٍع آخر من االتصال أو املس بواسطة قًوى أو وسائل أخرى، 

فيجعل تلك املرأة حاماًل بجننٍي ذي طبيعٍة إلهيٍة أكرث مام هو ذو طبيعٍة برشية«)2(.

أي أن نظرية امليالد العذراوي التي جاءت بها املسيحية مل تكن جديدًة بأي حاٍل من األحوال عن الفكر الوثني، بل هي 

ڤرجيل )فرقيلش( ليبط بني  كام يقول بلوتارخ من األمور املعتادة التي ال تستوجب العجب. وجاء الشاعر الروماين 

مجيء العرص الذهبي لإلنسانية وبني ميالد طفٍل لّقبه بـ »االبن العزيز لآللهة«)3(. واإلنجيل نفسه يخربنا يف سفر األعامل 

أّن أهايل مدينة »لِيَكأُونِيََّة« Iconium ملّا رأوا ما فعله بولس الرسول وبرنابا من أعاجيب اعتربوهام إلهني متجسدين يف 

هيئة برٍش هام اإلله زيوس واإلله هرمس وحاولوا أن يقيموا لهام متثااًل، ولكّنهام لألسف رفضا بكل تواضع.

ويف السامرة يف شامل فلسطني كان هناك إلٌه آخر معارٌص للمسيح اسمه »سمعان املجويس« 

أو الساحر الذي ُعبد يف السامرة عىل نطاٍق واسعٍ باعتباره أحد مظاهر الله، وهذا املسيح 

اإلله ورد ذكره أيًضا يف سفر أعامل الرسل 14: 8 – 24.

وكانت هذه النظرة للمعجزات متّسقًة مع فكر ذلك العرص، حيث كانت اآللهة تهبط من 

سامواتها كّل يوٍم تقريبًا وتغتصب أو تتزوج إحدى بنات البرش لتنجب منهن كائًنا نصفه 

إلٌه ونصفه برشى، وبالتايل كان وجود ابن اإلله عىل األرض مجرد حدٍث عادٍي وال يثي يف 

العقول الدهشة التي تصيبنا نحن اآلن، أّما بعض املفكرين يف ذلك العرص فكانوا ينظرون 

إىل هذه العقائد باستهزاء، وإن كانوا يؤمنون بأهمية الوازع الديني الستمرار اإلمرباطورية 

بالقول:  الروماين »سينكا«  املتدينة، وهو ما عرّب عنه املفكر  الحربية يف إخضاع الجامهي 

»إن اإلنسان الحكيم يتّمم كل األوامر الدينية ال إلرضاء اآللهة ولكن ألن القانون يتطلبها«. 

أي أن العبادات يف الفكر الروماين كانت ذات أهداٍف اجتامعيٍة لها مدلوٌل وطنٌي أكرث من 

كونها مامرسًة لشعائر ذات بُعٍد ديني.

2- بلوتارخ، أحاديث عىل الطاولة، الكتاب الثامن، 1: 2.

.Eclogue، 4 3- ڤرجيل، املختارات

بوابة  املجويس عىل  نحت سمعان 

كنيسة سان رسنان يف تولوز
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فهي  الرومانية،  لإلمرباطورية  التاج  درّة  هي  كانت  فقد  مرص-ِعشقنا-  أما 

مورد القمح الرئييس لروما – ورمبا لهذا السبب انتزعت روما من كهنة مرص 

للرومانيني  اإلله وأعطتها  باسم  استولوا عليها سابًقا  كانوا قد  التي  أراضيهم 

ذلك  يف  كانت  املرصية  اإلسكندرية  أن  كام  للسكندريني–  وأحيانًا  املرصيني 

الوقت عاصمة العامل الفكري، وما يهمنا من أفكارها يف ذلك العرص هو فكر 

فيلون السكندري )20 ق. م- 50 م( الفيلسوف املرصي املولد اليهودي الديانة، 

مل  ألنه  رمبا  اليهودية،  والديانة  اليونانية  الفلسفة  بني  يوفّق  أن  الذي حاول 

يكن يعلم بعد استحالة التوفيق بني الفكر والحس، ففشل يف أن يستقطب 

اليهود ورفضه الفالسفة ليتلقفه املسيحيون ويتبنوا عقيدته يف الكلمة، إذ كان 

فيلون يرى أّن الله بحكم ارتفاعه وسمّوه يستحيل عليه أن يخلق عاملًا فاسًدا 

ومنحطًا مثل عاملنا هذا، ومن ثّم فّكر يف وجود وسيٍط للخلق بني اإلله والعامل، 

هذا الوسيط هو »الكلمة« بالعربية والتي ترتجم باليونانية إىل »اللوجوس«، ويف مرٍة أخرى يقول أّن العقل هو أول ما 

خلق الله وأنّه »ابن الله من الحكمة العذراء«، والكلمة أو العقل ليست كائناٍت مجردًة بذاتها بل هي »أفكار الله« التي 

ال ميكن فصلها عن الذات اإللهية، أي أّن فيلون كان يرى أن الكلمة 

اإلله واإلنسان،  الوصل بني  الله وأنها هي حلقة  هي أول ما خلق 

أو رمبا هي أداة الخلق اإللهية، وهى عىل كّل عقيدٍة مرصيٍة قدميٍة 

عقله  يف  يفكر  الخالق  اإلله  كان  حيث  األرسات  قبل  ما  عهد  منذ 

يف األشياء والكائنات ثم ينطق بكلمٍة فتصي األشياء والكائنات كام 

أرادها اإلله الخالق، أي أن عقيدة الخلق بالكلمة التي تحدث عنها 

القديم  املرصي  كان  امليالد  املرصية يف عرص  اإلسكندرية  فيلون يف 

يؤمن بها منذ آالف السنني كام قلنا سابًقا –نالحظ أّن إنجيل يوحنا 

الذي يعتقد أنّه من مثار فكر فيلون يبدأ بالقول: »يف البدء كانت 

الكلمة« وإن كان فضل السبق يظل لصاحب الفكرة األصلية وليس 

للناقل عنه- وهو ما دفع مبفكٍر يف حجم »ويل ديورانت« إىل القول: 

فأّما  الهلينية،  والفلسفة  اليهودية  يوفق بني  أن  فيلون  »لقد حاول 

وجهة  من  وأّما  مسعاه،  يف  أخفق  فقد  اليهودية  النظر  وجهة  من 

مثرة فالحه هي اإلصحاح األول  التاريخية فقد أفلح، وكانت  النظر 

الخلق  فكرة  نجاح  مثرة  إّن  نحن  نقول  بينام  يوحنا«)4(،  إنجيل  من 

الفرعونية كانت هي عقيدة الكلمة الفيلونية.

4- ويل ديورانت، قصة الحضارة، املجلد الثالث، الجزء الثالث، ص 105، ترجمة محمد بدران.

فيلون السكندري

ِبُعيُونَِنا،  َرأَيَْناُه  الَِّذي  َسِمْعَناُه،  الَِّذي  الْبَْدِء،  ِمَن  كَاَن  »اَلَِّذي 

الَْحيَاِة.«  كَلَِمِة  ِجَهِة  ِمْن  أَيِْديَنا،  َولََمَستُْه  َشاَهْدنَاُه،   الَِّذي 

)رسالة يوحنا الرسول األوىل 1: 1(
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ونصل اآلن إىل فلسطني يف عرص امليالد التي كانت يف انتظار الفادي املخلّص عىل أحّر من الجمر، وكان التساؤل املرشوع 

بالكذب  يهوه  اتهام  املستحيل طبًعا  املختار، وكان من  بتعهداته لشعبه  الجبار  اإلله  أيامها عن سبب إخالل »يهوه« 

أو النسيان، وكان البديل املنطقي الذي يحمل يف طياته الراحة للشعب الكسي هو االعتقاد بأّن السبب هو أّن الناس 

هم الذين قد أخلوا بالتزاماتهم ناحية اإلله، وأن االستعامر واإلذالل الذي يتعرض له الشعب ما هو إالّ عقاٌب من اإلله 

للشعب العنيد، ولكن هذا العقاب لن يستمر لألبد إذ أّن الخيال الشعبي والديني لن يستطيع الحياة وهو يف حالة 

خصاٍم مع اإلله، والبّد أن يرجع الشعب لربه يك يرجع الرب لشعبه وهذا هو ما سيحققه املسيح املنتظر ملك اليهود 

الذي آن له أن يظهر ليك يرحم شعبه من ذل االستعباد، بل ويجعل الشعوب األخرى أي »األمميني« هم العبيد عند 

السادة اليهود، ويعيد الصلة بني الرّب املختار والشعب املختار، وكان االعتقاد بقرب ظهور املخلص يتناسب تناسبًا طرديًا 

مع كّم املحن والهزائم واالنكسارات التي مُينى بها الشعب املختار.

 وكان عدد سكان فلسطني يف عرص امليالد حواىل اثنني ونصف مليون نسمٍة)5(، يعيش منهم يف أورشليم العاصمة حواىل 

مئة ألف نسمة، وكان معظم السكان يتكلمون اآلرامية بينام كان الكهنة فقط يفهمون اللغة العربية، أما املوظفون 

واألجانب فكانوا يستعملون اللغة اليونانية لغة النخبة آنئذ، وكان االعتقاد يف األرواح والشياطني من األمور اليقينية 

عندهم، وكان كثيون منهم يُخرجون الشياطني من أجساد بنى البرش، ويؤكد يوسيفوس أّن هذه القوة كانت من بقايا 

عرص النبي سليامن الذي ُعرف بحكمته، واألعشاب التي بعد أن يتلو عليها بعض التعاويذ تقوم بطرد الشياطني.

 وكان حاكم فلسطني آنذاك هو »هيودوس األكرب« الذي كان حاكاًم قويًا يحكم شعبًا 

عنيًدا صعب القياد، ولكن هيودوس كان من الرجال الجسورين الذين ال يقفون عند 

حٍد يف خصوماتهم، ومع ذلك كان إداريًا حازًما استطاع أن يحكم الشعب بالحديد والنار، 

وقام ببعض اإلصالحات فيام نسّميه اليوم البنية التحتية للمملكة- هذا إذا سايرنا الكتاب 

املقدس الذي يُطلق عىل جزٍء من أرض فلسطني مملكًة يف حني أنها مل تكن أكرث من واليٍة 

رومانيٍة صغية- وصّمم عىل هدم الهيكل املقدس رغم أنف الكهنة ليقيم مكانه هيكل 

أعظم وأضخم منه بناه سنة 21 ق. م من الرخام األبيض املطّعم بالذهب، حتى أنّه أصبح 

من شدة جامله من عجائب العامل الروماين.

ولكونه كان حاكاًم غريبًا وقاسيًا لذا فقد كان مكروًها من الشعب، ومل يرتدد هيودوس يف مبادلة الكراهية بكراهيٍة 

أعنف منها، وقابل املؤامرات التي كانت تُدبر الغتياله بقتل املتآمرين ومعهم أرُسهم أيًضا.

هيودوس األكرب

5- Della Pergola, S., Population Change and and Political Transitions Demography in Israel / Palestine : Trends, Prospects , Policy Implications, The 

American Jewish Year Book, Vol. 103 )2003(, pp. 3-68 )66 pages(. Published By: American Jewish Committee.
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ومل تكن حياته العائلية بأسعد حااًل، فقد عاش كملٍك رشقيٍّ وتزوج من 

عرش نسوٍة وأنجب من األبناء أربعني، ومع كرثة نسائه إالّ أنّه مل يعشق 

سوى زوجته الثانية مرميان )مرميني( التي يُقال أنّه كان يعشقها إىل حّد 

الجنون، بينام مل تنَس هي أنّه قد قتل أخيها وجّدها، ورمبا لهذا السبب 

أطْلقت اإلشاعات الفاحشة عىل أّمه وأخته ألنهام– من وجهة نظرها- من 

بأن زوجته  أقنعت هيودوس  بأن  الجميل  أخته  لها  فرّدت  أصٍل حقي، 

تأمتر لقتله، ويبدو أنّه كان تدبيًا ُمحكاًم من أخته إىل درجٍة دفعت امللك 

إىل محاكمة زوجته وإصدار الحكم عليها باإلعدام، ولكّن امللك العاشق 

ُجّن جنونه بعد قتل حبيبته، ليفيق فجأًة من هذا الجنون املؤقت عىل 

مؤامرٍة أخرى تُدبّرها حامته »أم مرميان« مع ولديه منها فيأمر بقتلهم 

جميًعا، ولكّن القدر كان له باملرصاد إذ اكتشف مؤامرًة أخرى من ابنه 

من زوجته األوىل فيقطع رقبته هو أيًضا قبل وفاته بخمسة أيام )أي وفاة 

هيودوس(، وليك يؤكد للتاريخ من بعده أنه أسوأ حاكٍم يف التاريخ يأمر 

رجاله بقتل كّل عظامء اململكة يف يوم وفاته حتى تكون مناحًة يف اململكة 

يف يوم موته وال يُعطي لألعداء الكرث فرصًة ألن يفرحوا بالتخلص منه، ولحسن الحظ مل يَُنفذ أمره، وميوت هيودوس 

قبل امليالد بأربع سنواٍت بعد أن قّسم مملكته بني ثالثٍة من أبنائه هم »أرخيالوس« و»أنتيباس« و»فيلبس« بينام اكتفى 

رابعهم ويحمل اسم فيلبس أيًضا بلقب أميٍ والزواج من امرأٍة رائعة الجامل ليعيش معها يف روما.

كان عدد الكهنة يف عرص امليالد حواىل أربعًة وعرشين ألف كاهٍن مقّسمني 

السنة)6(– أسبوًعا واحًدا مرتني يف  فرقٍة  فرقٍة تخدم كلُّ  أربعٍ وعرشين  إىل 

من  يعيشون  أرُسهم  ومعهم  كاهٍن  ألف  أربعًة وعرشين  الله  رعاك  تخيل 

واحًدا من  زكريا  الشيخ  املؤمنني– وكان  وامتصاص دم  اإلله  باسم  املتاجرة 

هؤالء الكهنة، وكانت مشكلته الخاّصة أنه مل يُنجب حتّى بلغ من الكرب عتيًا 

إذ كانت امرأته »أليصابات« عقياًم – مثل كّل النساء التوراتيات، أو رمبا كان 

هو نفسه ال ميتلك القدرة الصحية الالزمة لإلنجاب– وذات يوٍم بينام الشيخ 

زكريا يف املحراب إذ ظهر له »جربائيل« مالك الرّب وأخربه أّن امرأته ستحبَل 

وتلد له وريثًا، وبعد تردٍد بسيٍط يخرج زكريا من الهيكل ويذهب إىل بيته 

ليعتيل زوجته -أو عىل األقل يحاول- ويضع فيها بذرة أول وآخر أطفالها)7(.

مرميني بريشة ووترهاوس )1887(

6- سفر أخبار األيام األول 23: 5-4.

7- إنجيل لوقا 1: 25-5.
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هذا الطفل هو يوحنا املعمدان الذي يُعرف عند املسلمني باسم يحيى بن زكريا، واسم يوحنا مل يكن من األسامء املنترشة 

يف فلسطني وهو يعنى »عطية الله«، أّما املعمدان فنسبًة إىل وظيفته التي هي عبارٌة عن تعميد الناس باملاء يف نهر 

األردن، وكَرُب الطفُل يوحنا وورث التقوى عن أبيه وزاد عليه بأن اكتفى من طيبات الحياة بأبسطها، هذا إذا اعتربنا أكل 

الجراد والعسل من الطيبات: »َويُوَحنَّا هَذا كَاَن لِبَاُسُه ِمْن َوبَِر اإِلِبِل، َوَعىَل َحْقَويِْه ِمْنطََقٌة ِمْن ِجلٍْد. وَكَاَن طََعاُمُه َجرَاًدا 

يًّا«، )متّى 3: 4(. أي أن يوحنا كان يُطبّق نظرية ديوجني الكلبي القائلة »أنا ال أملك ليك ال أملك«، فلم ميتلك  َوَعَساًل بَرِّ

يوحنا شيئًا يخىش فقدانه وعاش يف الصحراء عيشًة خاليًة متاًما من أي مظهٍر من مظاهر الرفاهية، وبالتايل أصبحت 

املهادنة  يعرف  يكن  فلم  مثل حياته،  أخالقياته صارمًة 

أو السكوت عن الحق وكثيًا ما عّنف اليهود: »فَلاَمَّ َرأَى 

وِقيِّنَي يَأْتُوَن إِىَل َمْعُموِديَِّتِه،  دُّ يِسيِّنَي َوالصَّ كَِثيِيَن ِمَن الَْفرِّ

ِمَن  تَْهُربُوا  أَْن  أََراكُْم  َمْن  األَفَاِعي،  أَْوالََد  »يَا  لَُهْم:  قَاَل 

الَْغَضِب اآْليِت؟ فَاْصَنُعوا أمَْثَاًرا تَلِيُق ِبالتَّْوبَِة. َوالَ تَْفتَِكُروا 

لَُكْم:  أَقُوُل  أليَنِّ  أَبًا.  إِبْراِهيُم  لََنا  أَنُْفِسُكْم:  يِف  تَُقولُوا  أَْن 

إِنَّ اللَه قَاِدٌر أَْن يُِقيَم ِمْن هِذِه الِْحَجارَِة أَْوالًَدا إِلبْراِهيَم. 

َجِر، فَُكلُّ َشَجرٍَة الَ  َواآلَن قَْد ُوِضَعِت الَْفأُْس َعىَل أَْصِل الشَّ

تَْصَنُع مَثَرًا َجيًِّدا تُْقطَُع َوتُلَْقى يِف النَّاِر« )متّى 3: 7 - 10(.

هنا يُحّذر يوحنا اليهود من اعتامدهم عىل قرابتهم للنبي إبراهيم كحاميٍة لهم من غضب الله، وكانت رسالته الواضحة أّن 

الجزاء إمّنا يكون عىل قدر األعامل، ومن ال يعمل الصالحات حتّى لو كان من نسل إبراهيم فإّن اإلله يهوه قد ينقل رحمته 

من عند شعبه املختار الذي ميتلك شجرة النبوة إىل شعٍب آخر جديٍد سوف يجعله يهوه الوارث لشجرة نبوٍة جديدة!

ولسوء حظ يوحنا املعمدان يسافر امللك هيودس أنتيباس إىل روما يف زيارٍة أَخويٍة ألخيه غي الشقيق »فيلبس« وهناك 

يُفاجأ امللك أنتيباس بجامل زوجة أخيه الساحق، وعندما تنهار حصون امللك األخالقية أمام جامل هيوديا الفاتن فإنّه 

ال يجد بًُدا من حملها معه إىل مملكته –برضاها ورمبا بتحريٍض منها– وهناك يُطلّق زوجته ويتزوج زوجة أخيه وهى 

مازالت يف عصمته، وألّن النبي يوحنا ال يعرف املهادنة وال الحلول الوسط لذا فقد قام لينّدد بفعلة أنتيباس ويصف 

عالقته بزوجة أخيه بأنها زنا، متهاًم هيوديا بالُعهر ألنّها التَحّل للملك إالّ بعد وفاة أخيه وهو ما مل يحدث يف حالتنا 

هذه، وعندما فشل امللك يف إسكات صوت نبي الحق قام بوضعه يف السجن يف قلعة مكاريوس لحني البت يف أمره، »ثُمَّ 

لاَمَّ َصاَر َمْولُِد ِهيُوُدَس، رَقََصِت ابَْنُة ِهيُوِديَّا يِف الَْوْسِط فرََسَّْت ِهيُوُدَس. ِمْن ثَمَّ َوَعَد ِبَقَسٍم أَنَُّه َمْهاَم طَلَبَْت يُْعِطيَها. 

َها قَالَْت: أَْعِطني هُهَنا َعىَل طَبَق َرأَْس يُوَحنَّا الَْمْعَمَداِن. فَاْغتَمَّ الَْملُِك. َولِكْن ِمْن أَْجِل  َنْت ِمْن أُمِّ فَِهَي إِْذ كَانَْت قَْد تَلَقَّ

ِبيَِّة،  ْجِن. فَأُْحرِضَ َرأُْسُه َعىَل طَبَق َوُدِفَع إِىَل الصَّ األَقَْساِم َوالُْمتَِّكِئنَي َمَعُه أََمَر أَْن يُْعطَى. فَأَرَْسَل َوقَطََع َرأَْس يُوَحنَّا يِف السِّ

َها« )متّى 14: 6 – 11(. فََجاَءْت ِبِه إِىَل أُمِّ

يوحنا والفريسيني، بريشة تيسو )1894-1886(
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أي أنّه يف ذات ليلٍة أقام امللك حفلة عيد ميالده 

قامت  وهنا  اليهود،  أعيان  فيها  كان  وبالطبع 

سالومي ابنة زوجته بالرقص يف وسط الحضور- 

مع مالحظة أّن الرقص كان مهنًة متارسها البغايا 

والعاهرات فقط، وهو ما يُلقي بظالٍل من الشّك 

حول هذه القصة- ويبدو أّن رقصتها قد أثارت 

امللك إىل درجٍة أنّه أقسم أن يُعطيها كلَّ ما تطلبه 

لو طلبت  الرقصة حتى  مقابل هذه  كان يف  أيًا 

اكتفت  القنوعة  الراقصة  ولكن  اململكة،  نصف 

بطلب رأس يوحنا املعمدان فقط، وألّن امللك ال يستطيع أن يخلف وعده أمام الحضور فام كان منه إالّ أن قطع رأس 

يوحنا وقدمها لسالومي عىل طبٍق من فضٍة لتُقّدمها بدورها هديًة ألمها التي يُقال أنّها أخذت سكيًنا وظلت تنغزه يف 

لسان صوت الحق القتيل انتقاًما ملا قاله هذا اللسان عليها، أو رمبا لتؤكد صدق كلامته عنها، وهكذا انترص البغي عىل 

النبي، وُذبح يوحنا املسكني برقصٍة من عاهرٍة ابنة عاهرٍة أمام ملٍك شهوايٍن متعطٍش للجنس.

كانت هذه هي قصة يوحنا املعمدان يف الكتاب املقّدس املسيحي، وإن كان هذا ال مينع من أّن هناك وجهة نظٍر أخرى 

لنفس الحادثة عند يوسيفوس املؤرخ اليهودي يف عرص امليالد، إذ يؤكد يوسيفوس أّن قتل يوحنا كانت وراؤه دوافع 

سياسيٍة تتمثل يف خوف امللك من تزايد شعبية النبي وانضواء الجامهي تحت لوائه ماّم قد يؤدي إىل فتنٍة سياسية، 

وحدوث قالقل هو يف غًنى عنها، وتُذكّرنا رواية يوسيفوس املخالفة للنّص املقّدس مبقولٍة معارصٍة لكارل ماركس: »إّن 

الدين هو تفسٌي زائٌف لوقائع حقيقية«! أي أّن قتل يوحنا كان واقعًة حقيقيًة تاريخيًة، بينام مربر القتل هو الذي قد 

يكون زائًفا أو غي واقعي، أّما نحن فال يَُهمنا يف هذا املوضوع سوى أّن يوحنا قد قُتل عىل يد هيودس أنتيباس لقوله 

كلمة حٍق عند سلطان جائر.

عيد ميالد هيودوس، بريشة آرميتاج )1868(

وليمة هيودوس وقطع رأس يوحنا، بريشة شرتوبل )حوايل 1630(
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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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الخليفة

  الِجهاُد االبتدايئ

هو ابتداء املُسلمني بقتال غري املُسلمني، 
من أجل دعوتهم إىل اإلسالم، حّتى وإن 

مل يعتدي الكُفار عىل دار اإلسالم.

طوائف  عموم  يف  عليه  ُمتفٌق  وهو 
املُسلمني من الُسنة وحتى الشيعة.
إال أن الشيعة مقسومون إىل قسمني:
مع  حرصًا  الجهاد  يُحلل  األول 

اإلمام املهدي.
مل  وإن  حتى  يُحللُه  والثاين 

يظهر املهدي.
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يقول ابن تيمية)1(:

»فأصُل هذا هو جهاد الُكفار، أعداء الله ورسوله، فكل من بلغته دعوة رسول الله صىل الله عليه وسلم، إىل دين الله 

﴾. )األنفال: 39(« ٰ َل تَُكوَن فِتَْنٌة َوَيُكوَن ٱدّلِيُن ُكُُّه للّٰ الذي بعثه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب قتاله ﴿َحتَّ

ويقول ابن القيِّم)2(:

»جهاد االبتداء ال يرغب فيه إال أحد رُجلني:

إما عظيم اإلميان ويُقاتل ليكون الدين كلُه لله وتكون 

كلمة الله هي الُعليا. أو رجٌل راغٌب يف السبي والغنائم«.

ملاذا يجب نرش اإلسالم بالسيف؟ 

الجواب)3(:

﴾، وأن تكون كلمة الله هي الُعليا، »وإذا كان أصل القتال املرشوع هو الجهاد، ومقصوده هو أن ﴿َوَيُكوَن ٱدّلِيُن ُكُُّه للّٰ

فمن امتنع من ذلك قوتَِل باتفاق املُسلمني وأما من مل يكن من أهل املامنعة واملقاتلة، كالنساء والصبيان، والراهب، 

والشيخ الكبي، واألعمى، والزمن، ونحوهم فال يقتل عند جمهور العلامء؛ إال أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم 

يرى إباحة قتل الجميع ملجرد الكفر؛ إال النساء والصبيان لكونهم ماال للمسلمني. واألول هو الصواب؛ ألن القتال هو ملن 

يقاتلنا، إذا أردنا إظهار دين الله«.

يتحجج املُسلمون »الكيوت« بهذه اآلية:

َ َل ُيِبُّ الُْمْعَتِديَن﴾ )البقرة: 190(. ِيَن ُيَقاتِلُونَُكْم َوَل َتْعَتُدواۚ  أن اللَّ ِ الَّ ﴿َوقَاتِلُوا ِف َسبِيِل اللَّ

هذه اآلية نُسخت بسورة التوبة وآيات الِجهاد، ومعنى ال تعتدوا كان يُقصد بها ال تقتلوا النساء والشيوخ.

وهي من آيات الدفاع وجهاد الدفاع هو املرحلة الثانية من الترشيع، حيث مل تكن ملحمٍد قوٌة للغزو بعد.

وهذا هو تسلسل الترشيعات وفًقا البن القيِّم)4(:

﴾ )البقرة:  ِيَن ُيَقاتِلُونَُكْمَ ِ الَّ »ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك ملن قاتلهم دون من يقاتلهم فقال: ﴿َوقَاتِلُوا ِف َسبِيِل اللَّ

190(، ثم فرض عليهم قتال املرشكني كافة، وكان محرًّما، ثم مأذونًا به، ثم مأموًرا به ملن بدأهم بالقتال، ثم مأموًرا به 

لجميع املرشكني إما فرض عنٍي عىل أحد القولني، أو فرض كفايٍة عىل املشهور«.

1- ابن تيمية - مجموع الفتاوى 28: 349.

2- ابن القيِّم - الفروسيّة املُحمديّة 124.

3- ابن تيمية-مجموع الفتاوى 28: 354.

4- ابن القيِّم-زاد املعاد 3: 64.
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الِجهاُد االبتدايئ

َمن ُهم املشمولون بالِجهاد؟
بحسب السيد الخويئ)5( ُهم ثالثة طوائف: 

األوىل: الُكّفار املرُشكون غي أهل الِكتاب

فإنُه يجب دعوتهم إىل التوحيد واإلسالم.

فإن قِبلوا وإال َوَجَب ِقتالَُهم وِجهاَدُهم إىل أن يُسلِموا أو يُقتَلوا وتُطَهر األرض من 

لوث وجودهم.

وال ِخالف يف ذلك بني املُسلمني قاِطبًة.

ويدل عىل ذلك الكثي من اآليات الكرمية، منها قوله تعاىل:

نَْيا بِاْلِخَرةِ﴾ )النساء: 74(، وَن اْلََياةَ ادلُّ ِيَن يَْشُ ِ الَّ ﴿فَلُْيَقاتِْل ِف َسبِيِل اللَّ
﴾ )األنفال: 39(، ٰ َل تَُكوَن فِتَْنٌة َوَيُكوَن ٱدّلِيُن ُكُُّه للّٰ ﴿وقٰتِلُوُهْم َحتَّ

﴿َحّرِِض الُْمْؤِمننَِي َعَ الْقَِتاِلۚ ﴾ )األنفال: 65(،

ْشُهُر اْلُُرُم فَاْقُتلُوا الُْمْشِكنَِي﴾ )التوبة: 5(،
َ
﴿فَإَِذا انَسلََخ اْل

﴿َوقَاتِلُوا الُْمْشِكنَِي َكفًَّة َكَما ُيَقاتِلُونَُكْم َكفًَّةۚ ﴾ )التوبة: 36(

والروايات املأثورة يف الحث عىل الجهاد، وأنه مام بُني عليه اإلسالم ومن أهم الواجبات اإللهية، كثية...

الثانية :أهُل الِكتاب من الُكّفار

وُهم اليهود والنصارى ويُلحق بهم املجوس والصابئة.

فإنُه يجب ُمقاتلتهم، حتى يُسلموا أو يُعطوا الجزية عن يٍد وُهم صاِغرون. 

ويدل عىل ذلك الكتاب والُسّنة.

قال تعاىل:

وتُوا 
ُ
ِيَن أ ُ َورَُسوُلُ َوَل يَِديُنوَن دِيَن اْلَّقِ ِمَن الَّ َم اللَّ ِ َوَل بِاْلَوِْم اْلِخرِ َوَل ُيَّرُِموَن َما َحرَّ ِيَن َل يُْؤِمُنوَن بِاللَّ ﴿قَاتِلُوا الَّ

ْزَيَة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن﴾ )التوبة: 29(. الِْكَتاَب َحتَّ ُيْعُطوا اْلِ
والروايات الواردة يف اختصاص أهل البيت بجواز أخذ الجزية مهم كثية.

السبي  من  وأطفالِه  نسائه  وعىل  ودارِه  دمِه  عىل  ليحافظ  مثاًل(  )املسيحي  الذّمي  يدفعُه  املال  من  مبلٌغ  *الجزية: 

واالستعباد.

*صاغرون: مذلولون. 

5- السيد اإلمام الخويئ - منهاج الصالحني 361-360.

أبو القاسم الخويئ

48



الخليفة

الِجهاُد االبتدايئ

ويقول ابن تيمية)6(:

»وكانت سية النبي صىل الله عليه وسلم أن 

من آمن بالله ومالئكته ورسله من النصارى 

صار من اُمته، له ما لهم، وعليه ما عليهم. 

باملسيح،  إميانه  عىل  أجر  أجران:  له  وكان 

وأجر عىل إميانه مبحمد. ومن مل يؤمن به من 

األمم فإن الله أمر بقتاله، كام قال يف كتابه: 

بِاْلَوِْم  َوَل   ِ بِاللَّ يُْؤِمُنوَن  َل  ِيَن  الَّ ﴿قَاتِلُوا 
ُ َورَُسوُلُ َوَل  َم اللَّ اْلِخرِ َوَل ُيَّرُِموَن َما َحرَّ
الِْكَتاَب  وتُوا 

ُ
أ ِيَن  الَّ ِمَن  اْلَّقِ  دِيَن  يَِديُنوَن 

ْزَيَة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن﴾ َحتَّ ُيْعُطوا اْلِ

فمن كان ال يؤمن بالله، بل يُسب الله، ويقول أنُه ثالث ثالثة، وأنُه ُصلِب، واليؤمن ِبرُُسلِِه، بل يزعم أن الذي حمل وولد، 

وكان يأكل ويرشب، ويتغوط وينام: هو الله، وابن الله. وأن الله أو ابنه حل فيه، وتدرعه، ويجحد ما جاء به محمد خاتم 

املرسلني، ويحرّف نصوص التوراة واإلنجيل؛ فأن يف األناجيل األربعة من التناقض واالختالف بني ما أمر الله به وأوجبه ما 

فيها، وال يدين الحق. ودين الحق هو اإلقرار مبا أمر الله به وأوجبه، من عبادته، وطاعته، وال يحرم ما حرم الله ورسوله؛ 

من الدم وامليتة ولحم الخنزير [...] وال يؤمنون باليوم اآلخر؛ ألن عامتهم وإن كانوا يقّرون بقيامة األبدان؛ لكنهم ال 

يقّرون مبا أخرب الله به من األكل والرشب واللباس والنكاح [...] وأكرث علامئهم زنادقة، وهم يضمرون ذلك، ويسخرون 

بعوامهم؛ ال سيام بالنساء واملرتهبني منهم: بضعف العقول. فمن هذا حاله فقد أمر الله رسوله بجهاده حتى يدخل يف 

دين الله، أو يؤدي الجزية، وهذا دين محمد صىل الله عليه وسلم«.

عودًة إىل الخويئ، ومع الطائفة األخية:

الثالثة: املنافقون والباغون.

الطائفة الباغية عىل الحاكم الرشعي أو اإلمام. يجب قتالهم حتى ميتثلوا إىل أوامر الحاكم.

ووردت آيات قتال املنافقني، واألحاديث املأثورة عن أهل البيت تدل عىل ذلك، ال سيام فيام يتعلق بالفئة الباغية عىل 

اإلمام عيل.

6- ابن تيمية-مجموع الفتاوى 28 :621-620.
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كيف يتم الِجهاد؟ 
أواًل: 

يجب أن يكون املُسلمون أقوياء،

ولُهم يٌد ضاِربٌة بقوٍة عىل األرض.

حيث يقول الُقرآن:

ْعلَْوَن﴾ )محمد: 35(.
َ
نُْتْم اْل

َ
لْم َوأ ﴿فََل تَِهُنوا َوتَْدُعوا إىل السَّ

أما إذا مل يكونوا كذلك، فيجب أن يتَّبعوا مبدأ التقيّة )الصرب 

دون الجهاد(،

بل الشيعه يتبعون هذا املبدأ مع الُسّنة أيًضا، فمثاًل الشيعه 

يُحرِّمون الصالة خلف شيٍخ ُسّنٍي إال يف حالة التقيّة.

ومبدأ التقيّة معروٌف ويتبعه الُسّنة والشيعة.

ثانًيا:

تجب ُمقاتلة األقرب إىل دار اإلسالم،

حسب اآلية التي تقول :

ارِ  الُْكفَّ ِمَن  يَلُونَُكْم  ِيَن  الَّ قَاتِلُوا  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿يَا 

َوْلَِجُدوا فِيُكْم ِغلَْظًة﴾ )التوبة: 123(.

لكن املوضوع ليس بهذه الرسعة، فهنالك خطواٌت قبل بدء الغزو)7(:

1- دعوتهم إىل اإلسالم.

2- إن رفضوا، فاطلب منهم الجزية إذا كانوا من أهل الِكتاب.

3- إن رفضوا إعطاء الجزية، حاِربوهم.

أّما إذا كانوا ُمرشكني ومن غي أهل الِكتاب فال وجود للجزية، إّما الدخول إىل اإلسالم أو إعالن الحرب والغزو.

7- صحيح مسلم 1731

ابن القيم - زاد املعاد 3:91

ابن القيم-أحكام أهل الذمة88
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ثالًثا

ال يُقتل األطفال والنساء. 

لكن هذا ليس من أجل الرحمة، حيث يقول ابن تيمية)8(:

النساء والصبيان ماٌل للُمسلمني وقتلهم ال فائدة منُه.

فإن املرأة تصي عبدًة ويف قتلها تفويٌت للامل والجنس والخدمة.

[ طبًعا، واضٌح بدون أن يفرّس ذلك ابن تيمية، فُهم ال يقتلون النساء، يغتصبونهن فقط.]

ملوك  إىل  املزعومة)9(  ُمحّمٍد  رسائل  إن 

األمصار )ككرسى وِهرَقل واملقوقس(

يذكر فيها عبارًة تخترص كل يشء:

»أْسلِم تَْسلَم«.

وهذه الِعبارة وفًقا لتفسي اإلمام النووي)10( 

وغيه، هي غايٌة يف البالغة اللُغوية، وتعني:

والنساء  الُدنيا  ِخزّي  ِمن  تَْسلَم  يك  أْسلِم 

والغلامن... وِمن عذاب اآلخرة.

عي اإلسالم ِقتال َمن يدَّ
) املُنافقني / املُسلمني الكيوت(.

يُقاتَل)11( من َخَرَج عن رشيعة اإلسالم حتّى وإن كان ينِطُق الشهادتني. 

والخارجون عن رشيعة اإلسالم ُهم الفئة التي ال تُطبِّق الفروض والواجبات اإلسالميّة وتقوم بالُصلح مع الُكّفار وتتوادد 

مع أعداء الله، وهؤالء ال تؤخذ منهم الجزية. وذُكِرَت آياٌت عديدٌة لقتالهم، منها:

اَر َوالُْمَنافِقِنَي َواْغلُْظ َعلَيِْهْم﴾ )التوبة: 73(. َها انلَِّبُّ َجاهِِد الُْكفَّ يُّ
َ
﴿يَا أ

وهو ما ال يختلف عليه املُسلمون.

فجاهدهم هو ِمن جنس جهاد املُرتَّدين الذي قام بِه أبو بكر الِصّديق.

8- ابن تيمية-مجموع الفتاوى 28: 354

ابن تيمية - الصارم املسلول 282

9- صحيح مسلم

10- صحيح مسلم برشح النووي-ك.الجهاد والسَي

11- ابن تيمية-مجموع الفتاوى35:158 

ابن تيمية -مجموع الفتاوى28:357

ابن القيم - زاد املعاد

ابن عثيمني-الرشح املمتع
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بعض آيات جهاد االبتداء:

وُهْم َواْقُعُدوا لَُهْم ُكَّ َمرَْصٍد فَإِْن تَابُوا  ْشُهُر اْلُُرُم فَاْقُتلُوا الُْمْشِكنَِي َحيُْث وََجْدُتُموُهْم وَُخُذوُهْم َواْحُصُ
َ
﴿فَإَِذا انَْسلََخ اْل

َ َغُفوٌر رَِحيٌم﴾ )التوبة: 5(. َكةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهْم أن اللَّ َلةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ
َ
َوأ

هذه اآلية رصيحٌة)12( يف الداللة عىل أن املرُشكني يُقاتَلون وِبِشّدٍة إىل أن يدخلوا اإلسالم، وهي ناِسخٌة لجميع آيات الِسلم 

والُصلح والكلمة الطيبة، أي ال ُمعاملة معهم سوى بالسيف.

وأن سبب ِقتالهم هو كُفرَُهم بالله، حتى وإن مل يعتدوا عىل دار اإلسالم.

ِ﴾ )البقرة: 190(. ﴿َوقَاتِلُوُهْم َحتَّ َل تَُكون فِتَْنٌة َوَيُكون ادّلِين ُكّه لِلَّ

تعبي »فتنة« قد َورََد نَِكرًَة يف سياق النفي.

أي أنُه يجب عليكم الِقتال إىل أن ينعدم الرِشك يف األرض ُمطلًقا.

إذ أن النكرة يف سياق النفي تُفيد العموم يف لغة العرب، بل تفيد شمول املعنى.

وبقية اآلية تدل عىل وجوب صيورة اإلسالم عىل جميع بقاع األرض.

وهذا كله كالٌم رصيٌح يف أننا إمنا نحاربهم ال ألنهم اعتدوا أو مل يعتدوا فحسب، بل يك يزول الرشك ويعلوا صوت اإلسالم 

عاليًا)13(.  

12- النووي، املجموع 19: 417؛ وانظر: ابن قدامة، املغني 10: 577؛ والرشح الكبي10: 603،  

 مغني املحتاج 4: 209

13- انظر فهمهم لهذه اآلية بهذه الطريقة تقريبًا، مثاًل يف: الطويس، الخالف 1: 690؛ واملبسوط 2: 51؛ والروضة البهية 2: 380؛ وكتاب األم 1: 293؛ واملحىل 11: 196؛ وبداية املجتهد 

ونهاية املقتصد 1: 311؛ وامليزان يف تفسي القرآن 9: 151 ـ 152؛ واألمثل 5: 535 ـ 536، رغم أنه يف موضعٍ آخر فهم اختصاص اآلية باملرشكني العدوانيني، فانظر: األمثل 18: 254؛ 

وجامع البيان 5: 271 ـ 272؛ والجصاص، أحكام القرآن 3: 105؛ وابن العريب، أحكام القرآن 2: 456؛ وتفسي القرطبي 8: 74؛ والغرناطي، التسهيل لعلوم التنـزيل 2: 71؛ والخويئ، 

منهاج الصالحني 1: 360.

استند عدٌد من الفقهاء واملفرّسين لهذه اآلية هنا وفرّسوا الفتنة بالكفر أو الرشك أو ذكروه وطرحوه منهم: األردبييل، زبدة البيان 309؛ واملنتظري، دراساٌت يف والية الفقيه 1: 116؛ 

و3: 375؛ والخويئ، منهاج الصالحني 1: 360؛ والشافعي، كتاب األم 4: 181 )ينقل ذلك( و303، و7: 319؛ والرسخي، املبسوط 10: 2، و26، و26: 132؛ وابن رشد، بداية املجتهد 1: 

306؛ واملازندراين، رشح أصول الكايف 12: 267؛ وبحار األنوار 20: 321؛ وعمدة القاري 18: 108؛ وتفسي العيايش 2: 60 ـ 61؛ وتفسي القمي 1: 278؛ وتفسي التبيان 2: 147 ـ 148، 

و5: 120 ـ 121؛ والكشاف 1: 342، و2: 157؛ وجوامع الجامع 1: 190، و2: 24؛ ومجمع البيان 2: 31 ـ 32، و4: 466؛ والراوندي، فقه القرآن 1: 343، 345؛ والطريحي، تفسي غريب 

القرآن 551؛ وتفسي األصفى 1: 438؛ وتفسي امليزان 2: 62 ـ 63؛ وتفسي شرّب 68، 194؛ وتفسي األمثل 2: 22 ـ 25، و5: 426؛ وتفسي مجاهد بن جرب 1: 98 (؛ وتفسي مقاتل بن 

سليامن 1: 101، و2: 17؛ وتفسي الثوري 119؛ والشافعي، أحكام القرآن 2: 51؛ وتفسي الصنعاين 1: 73؛ وتفسي الطربي 2: 264 ـ 267، و9: 327 ـ 330 )وإن نقل من فرّس الفتنة 

باالمتحان و) تفسي ابن أيب حاتم الرازي 1: 327، و5: 1701؛ والنحاس، معاين القرآن 1: 108، و3: 154 ـ 155؛ والجّصاص، أحكام القرآن 1: 316، و3: 65، 147؛ وتفسي السمرقندي 

1: 154، 420، و2: 21؛ وتفسي ابن أيب زمنني 1: 205، و2: 177؛ و2: 165؛ وتفسي البغوي 1: 162، و2: 248؛ وتفسي النسفي 1: 94، و2: 65؛ وابن العريب، أحكام القرآن 1: 146، 154 

ـ 157 )واحتمل أن يراد أن ال يُفنت أحٌد عن دينه من املسلمني يف ج2: 399، واستعرض هذا االحتامل وغيه ابن عطية األندليس يف املحّرر الوجيز 2: 527، 528(؛ وابن الجوزي، زاد 

املسي 1: 182، و3: 243؛ وتفسي القرطبي 2: 353ـ  355، و6: 213، و7: 404؛ وتفسي البيضاوي 1: 477، و3: 108؛ والغرناطي، التسهيل لعلوم التنـزيل 2: 65ـ  66؛ واألندليس، تفسي 

البحر املحيط 2: 75 ـ 76، و4: 489؛ وتفسي ابن كثي 1: 234؛ والفيوزآبادي، تنوير املقباس: 26 ـ 27، 148 )لكنه خّصصها بالرشك يف الحرم ال مطلًقا(؛ وتفسي الثعالبي 1: 403، و3: 

132 ـ 136؛ واإلتقان 2: 95؛ والدر املنثور 1: 205؛ وتفسي أيب السعود 1: 204، و4: 21؛ والشوكاين، فتح القدير 1: 191 ـ 193، و2: 308 )وإن ذكر الفتنة عن الدين( واآللويس، روح 

املعاين 2: 76، و9: 207؛ والسعدي؛ تيسي الكريم الرحمن: 89، 321؛ والشنقيطي، أضواء البيان 4: 79، و5: 289، 559ـ  560، و6: 118، و7: 545؛ ومحمد الصدر، ما وراء الفقه.2: 374
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وتُوا 
ُ
ِيَن أ ُ َورَُسوُلُ َوَل يَِديُنوَن دِيَن اْلَّقِ ِمَن الَّ َم اللَّ ِ َوَل بِاْلَوِْم اْلِخرِ َوَل ُيَّرُِموَن َما َحرَّ ِيَن َل يُْؤِمُنوَن بِاللَّ ﴿قَاتِلُوا الَّ

ْزَيَة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن﴾ )التوبة: 29(. الِْكَتاَب َحتَّ ُيْعُطوا اْلِ
هذه اآلية تأُمر أمرًا شديًدا بالِقتال)14(، وهي من أواخر آيات الجهاد. وال ترى غايًة يف إيقاف الحرب عىل أهل الكتاب 

سوى إعطائهم الجزية وخضوعهم  للُمسلمني.

سواٌء اعتدوا عىل املُسلمني أم مل يعتدوا.

ارِ َوْلَِجُدواْ فِيُكْم ِغلَْظة﴾ )التوبة: 123(. ِيَن يَلُونَُكم ّمَِن ٱلُْكفَّ ِيَن َءاَمُنواْ َقٰتِلُواْ ٱلَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

وهذه اآلية رصيحٌة يف أن الحرب هنا ليست لِرَد العدوان!)15( فهي تقول بوجوب ِقتال من يجاور املُسلمني.

بحيث يبدأ باألقرب فاألقرب كام قال السيد الخويئ.

وُمحّمٌد قد طبَّق هذه اآلية بحيث بدأ بالعرب، ثم عندما استسلمت لُه أقاليم الجزيرة بدأ بالروم والفرس وهكذا.

لَُكْم  اْسَتَقاُمواْ  َفَما  اَلَراِم  الَمْسِجِد  ِعنَد  َعَهدُتّْم  ِيَن  اَلّ إَِلّ  رَُسوِلِ  وَِعنَد  اللِ  ِعنَد  َعْهٌد  لِلُْمْشِكنَِي  يَُكوُن  ﴿َكيَْف 

فَاْسَتقِيُمواْ لَُهْم أن الَل ُيُِبّ الُمَتّقِنَي﴾ )التوبة: 7(. 

هذه اآلية تؤّسس ألحد املبادئ يف معاهدة املرشكني، وهو سقوط متام املعاهدات معهم، فال عهد لهم وال سالم معهم، 

ومعنى ذلك أن األساس معهم ـ طبًقا ألواخر ما نزل يف الجهاد ـ هو عدم العهد، فيكون العهد أمرًا ثانويًا طارئًا يراه حاكم 

املسلمني لرضوراٍت وحاالٍت استثنائية، ال أنّه األصل الذي تقوم عليه العالقة مع املرشك، إًذا، فال عهود معهم، وال معنى 

لذلك إالّ أن يُحاربوا أو يغدوا مسلمني)16( ، واآلية رتبت الحكم عىل وصف املرشك دون أن تزيد قيًدا آخر، مام يجعلها يف 

صيغة اإلخبار تقريبًا عن أن املرشكني بعد اليوم إىل يوم القيامة لن يحفظوا عهًدا ولن يفو بوعد، وهذا ما يؤكّده تاريخ 

العالقة بني املسلمني والكافرين عىل امتداد الزمن، حتى املعارص.

أما ذيل اآلية، فيطالب املؤمنني باملحافظة عىل عهٍد واحٍد فقط وقع مع الجامعة التي اتفقوا معها عند املسجد الحرام، 

فهذه الجامعة الخاّصة يطالب الله املؤمنني بالوفاء بعهدهم معها ما داموا وفو بالعهد، فهذا هو العهد الوحيد الواجب 

الوفاء به، فهذا االستثناء ال يبطل القاعدة يف صدر اآلية، بل يؤكّدها.

14- املفيد، املقنعة 269؛ وفخر املحققني، إيضاح الفوائد 1: 389؛ وكالنرتي، الجزية وأحكامها14.

انظر: الطويس، الخالف 5: 520

املنتظري، دراساٌت يف والية الفقيه 3: 366 ـ 367؛ واملارديني، الجوهر النقي 9: 184؛ وابن حزم، اإلحكام  7: 904،

فضل الله، كتاب الجهاد 210؛ وشمس الدين، جهاد األمة: 235 ـ 236.

15- الربّاك، ردوٌد عىل أباطيل وشبهاٍت حول الجهاد 81؛ والطباطبايئ، امليزان 9: 404.،

 تفسي القرطبي 2: 350 و8: 297؛ وابن العريب 1: 145؛ وابن كثي.2: 416 

16- ابن عاشور، تفسي التحرير والتنوير 2: 203 - 206
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الخليفة

الِجهاُد االبتدايئ

اآلية  لهذه  تفسيهم  االتجاه  هذا  أصحاب  عّزز  وقد 

َل  َعلَيُْكْم  َيْظَهُروا  ِإَون  ﴿َكيَْف  آية:  من  تالها  مبا 

َب 
ْ
فَْواهِِهْم َوتَأ

َ
ًة يُرُْضونَُكم بِأ يَْرُقُبواْ فِيُكْم إَِلًّ َوَل ذَِمّ

تؤكد  فهي   ،)8 )التوبة:  فَاِسُقوَن﴾  ْكَثُُهْم 
َ
َوأ قُلُوُبُهْم 

عدم استحقاق املرشكني بعد اليوم للعهد، والسبب يف 

ذلك ـ كام يخربنا الله سبحانه ـ أنّهم ال يفون بالعهود 

وال يفّوتون فرصًة لالنقضاض عىل املسلمني، فهذا إنباٌء 

الناس ال أمان  الفئة من  إلهٌي إىل يوم الدين أن هذه 

لها وال عهد، إًذا فال سبيل معهم سوى الحرب إىل أن 

يسلموا. وهذا هو ديُن ُمحّمٍد

مالحظة بصدد املراِجع:

للشيعة فقط، لكن تعّمدت وضع مصادرهام مًعا، فكالهام وجهان لعملٍة  أو  للسنة فقط  بإمكاين وضع مصادر  كان 

واحدٍة وإن اختلفا يف بعض األحكام األخرى.

https://t.me/Antigod4iq
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سقراط بن رشد

ملاذا هناك يشء وليس ال يشء؟ 

هذا السؤال عادًة ما يُقّدم لنا عىل أنه 

سؤاٌل جوهرٌي ووجودٌي وبحاجٍة ماسٍة 

للرد عليه خاصًة من طرف امللحد. ليس 

كل سؤاٍل بحاجٍة لإلجابة عليه ولسبٍب 

من  كبريًا  عدًدا  هناك  أن  هو  بسيط، 

األسئلة التي تُطَرح خاطئًة وتعاين من 

مشاكل يف بُنيتها. ويف الواقع هذا هو 

اإلجابة  من  أهم  السؤال  أن  سبب 

اإلجابة  السليم نصف  السؤال  ألن 

ونحن بحاجٍة للبحث عن األسئلة 

السليمة قبل اإلجابات.

ملاذا هناك يشٌء وليس ال شيًئا؟
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سقراط بن رشد

ملاذا هناك يشٌء 
وليس ال شيًئا؟

سأوضح مشكلة هذا السؤال وأنتقل بعدها لنقطٍة قد تكون أهم، وهي سبب انتشار مثل هذا السؤال الخاطئ وجذور 

مفاهيمه وآثاره السلبية.

السؤال وأخذ شكله عند اليْبِْنتْز  تبلور هذا 

عىل  البداية  يف  طرحه  والذي   ،Leibniz
الوجود)1( ممكن  يشٌء  هناك  »ملاذا   شكل: 

ممكن  يشٍء  ال  عن  عوًضا   ،contingent

الوجود؟«، ونجده أيًضا بصيغة: »ملاذا هناك 

أو بشكٍل أوضح:  عاملٌ عوًضا عن ال يشء؟« 

ممكنة  أشياٌء  فيه  عامٍل  أي  هناك  »ملاذا 

لوجودها(  آخر  يشٍء  عىل  )تعتمد  الوجود 

عوًضا عن عامٍل فارغ؟« ألن املقصود بعبارة 

»اليشٍء مقابل عامل« فيها عاملٌ فارٌغ من األشياء. 

طبًعا، أول يشٍء يبادر ذهننا هو أن تفسي وجود يشٍء مثل العامل سيفرتض وجود هذا العامل، ونقع يف فخ املنطق الدائري. 

إن موقف اليْبِْنتْز هو أنه ال يوجد عامٌل ممكن الوجود بإمكانه تقديم تفسيٍ غي دائري املنطق، لذلك، فاملربر لوجود 

هذا العامل يجب أن يكون خارج سلسلة األشياء املمكنة الوجود ومتسببًا بهذه السلسلة من املمكن الوجود، أما واجب 

الوجود فيكون متسببًا يف وجود ذاته. ال يكتفي اليْبِْنتْز بالسؤال عن سبب وجود عامٍل فيه أشياٌء ممكنة الوجود، ولكنه 

يربط هذا بالجزئية الثانية من السؤال وهو الاليشء، ولكن ليس كبديل. فالسؤال مفاده أن وجود أشياٍء ممكنة الوجود 

غي متوقعٍ أو غي مرجٍح، لذلك وجودها بحاجة لتفسي.

سؤاٌل عىل الهامش: هل الله موجوٌد يف عامٍل ال توجد فيه أشياٌء ممكنة الوجود؟

فرضية السؤال هي التلقائية األُنتولوجية)2( للاليشء، أنتولوجيًا مبعنى الوجود وتلقائيًا مبعنى الوضع الطبيعي الذي ال 

املمكنة  الديني مفاده أن األشياء  الطرح  لتفسي.  الذي ال يحتاج  الطبيعي  الوضع  الاليشء هو  لتفسي. فيكون  يحتاج 

الوجود تعتمد بشكٍل كامٍل عىل الله الواجب الوجود املتسبب يف ذاته. لذلك، ففي غياب هذا املتسبب الخارج عن 

الطبيعة يكون الوضع املفرتض، التلقايئ أنتولوجيًا، هو عدم وجود أشياء ممكنة الوجود. وميكن أن نضيف إليها، عند من 

يعتقد بالخلق املتواصل، أنه يف غياب الخالق فإن العامل سيختفي إىل اليشء.

1- قد يجد القراء هذا املصطلح مألوفًا من سياق ما يسميه بعض املؤمنني براهني أو حجج إثبات وجود الله، والتي يهدف املؤمنون من خاللها التوصل إىل ما يسمونه »واجب 

الوجود« والذي يشيون إليه باسم »الله« [تحرير املجلة].

2-  األنتولوجيا، أو األنطولوجيا أو األونطولوجيا Ontology، هي مبحٌث فلسفٌي يختص بدراسة طبيعة الوجود ووجود األشياء. لكن املصطلح قد يشي يف سياقاٍت أخرى إىل مجموعة 

املفاهيم والفئات التي يستخدمها مبحٌث ما لتبيان خصائص هذه املفاهيم والعالقات فيام بينها. [تحرير املجلة].
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سؤاٌل عىل الهامش: ملاذا سيكون هناك اليشٌء ممكن الوجود عوًضا عن يشء ممكن الوجود؟ أو بشكٍل أكرث تحديًدا؛ 

ملاذا لن يكون هناك يشٌء ممكن الوجود يف غياب مسبٍب خارجي؟

علينا أن نقف هنا ونوضح شيئًا مهاًم: ما يفعله هذا السؤال هو وضع العامل الذي بني أيدينا مقابل اليشء. وكام ذكرت 

املقصود بالاليشء هنا هو »عاملٌ فارغ« أو null world ويقّدمها عىل شكل null hypnosis مبعنى الفرضية الطبيعية 

)الصفرية(. ما يفرتضه السؤال هو أن وجود عامٍل خاٍل من األشياء املمكنة الوجود هو الوضع الطبيعي ولذلك، فوجود 

عامٍل فيه أشياٌء ممكنة الوجود بحاجٍة لتفسي. 

خاطٌئ  السؤال  بأن  أقصده  ما  تحديًدا  وهذا 

وبه مشاكٌل يف بنيته، هذه الفرضية غي مربهٍن 

الفرتاضها  أسباٍب  أي  حتى  منلك  وال  عليها 

يشٍء  وجود  عدم  إمكانية  هل  ابتدائيًا. 

تستدعي أن نفرتض أنه الوضع الطبيعي؟! 

تستدعي  ال  األحوال  معظم  يف  اإلمكانية 

حتى أن نسأل ملاذا مل تحدث، ناهيك عن أن 

نفرتض أنها الوضع الطبيعي - هل إمكانية أن 

أخرج من الشاشة التي تقرؤون منها وأجلس 

املقال  سؤال  يف  رأيي  لكم  ألكمل  بجواركم 

تستدعي أن نسأل ملاذا ال تتحقق هذه اإلمكانية؟! إن مجرد إمكانية وجود ال يشٍء أو عامٍل فارٍغ ال تستدعي الذهول 

واالندهاش بوجود هذا العامل واملطالبة بتفسي وجوده عوًضا عن ال يشٍء أو عامٍل فارغ. وبدون التوقف واالنتباه لهذه 

النقطة سُنستدرج ليس فقط إىل تقبل الفرضية الضمنية يف السؤال بل يف البحث عن إجابٍة عن السؤال.

إن من يدافع عن هذا املوقف يربر هذه الفرضية بإن عاملًا فارًغا أو اليشٍء أبسط، ولذلك فوجود العامل الذي نحن به 

بحاجٍة لتفسي. لو قبلنا أن عاملًا فارًغا أبسط، فهل بساطته تقتيض أنتولوجيًا )وجوديًا( أنه يشٌء حقيقٌي وأنه الوضع 

الطبيعي؟ أو لن يكون هناك يشٌء يف العامل يف غياب املتسبب املفرتض؟ ال يوجد رابٌط منطقٌي أو سبٌب لالعتقاد بذلك، 

بساطة اليشء ال تقتيض تحققه. 

سقراط بن رشد

ملاذا هناك يشٌء 
وليس ال شيًئا؟

الفرضية الصفرية
تقوم الفرضية الصفرية عىل انعدام وجود أي فرٍق بني مجموعتني

:
0
:الفرضية الصفرية ف

ب
فرضية بديلة ف

يؤثر لون الضوء عىل منو النباتال يؤثر لون الضوء عىل منو النبات

3- تسمى كذلك الفرضية املنعدمة، أو فرضية العدم أو الفرضية الصفرية، ولعل هذه التسمية األخية هي األقرب للمعنى األصيل، كون الصياغة تتخذ منحى رياضيًا. [تحرير املجلة].
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قد يتبادر إىل ذهن القارئ مرشط )شفرة( أوكام Occam’s razor، والذي يقيض بأن الفرضيات األبسط هي األصح. ولكن 

مرشط أوكام قاعدٌة منهجيٌة تقول أن األبسط أصح ألنه يعتمد عىل فرضياٍت أقل. كام أنها تطلب الدليل عىل الفرضيات، 

هي ال تقول أن الفرضية األبسط هي األصح ولكن أن الفرضية األبسط املربهن عليها واملدعومة بدليٍل هي األصح.

فيكون  احتاماًل،  األكرث  يكون  األبسط  الحال  أن  وهو  آخر  طرٌح  هناك 

الاليشء أو العامل الفارغ هو الوضع الطبيعي ألنه أكرث احتاماًل. الرد هنا 

هو أن السؤال ال يضع الاليشء مقابل هذا العامل تحديًدا، وإمنا مقابل 

وجود أي عامٍل به يشء. لذلك فاالحتامل ليس الشيئًا مقابل عامٍل واحٍد 

وإمنا مقابل كل األشكال التي ميكن لعامٍل به أشياء أن يتخذها، وهذه 

األشكال ميكن أن تكون المتناهيًة يف العدد. لذلك فاحتامل عامٍل به يشٌء 

ما سيقرتب من 1 واحتامل اليشٍء سيقرتب من صفر.

الوضع  أنه  الفرتاض  سببًا  منلك  ال  الاليشء  أو  الفارغ  العامل  هذا  إًذا، 

الفارغ  العامل  هذا  »هل  آخر:  سؤااًل  نضيف  أن  علينا  وهنا  الطبيعي، 

إجابٍة علميٍة فسنبحث  بحثنا عن  إذا  أو حقيقي؟«  الاليشء ممكٌن  أو 

العامل، وما سنجده أن الاليشء فكرٌة مجردٌة ال وجود لها  عنها يف هذا 

يختلف عن مفهوم  الفيزيايئ وهذا  الفراغ  ما يسمي  الواقع. هناك  يف 

الاليشء أو العدم. ما سنجده يف العلم هو طبيعية العالَم وعدم وجود 

أثٍر لتدخٍل خارجٍي عليه، وبذلك لفرضيٍة من هذا النوع.

لو نظرنا إىل املوضوع رياضيًا من منظور نظرية املجموعات set theory واعتربنا الاليشء أو العامل الفارغ مجموعًة خاويًة 

من املكونات أو األعضاء فسنجد أنها غي ممكنة. ألن كل مجموعٍة يتم تعريفها بناًء عىل رشوط هوية مكوناتها أو 

أعضائها، واملجموعة الخالية ال متلك أعضاًء أو مكوناٍت، ولذلك فهي غي معرّفٍة وبالتايل غي ممكنة.

وإذا نظرنا إىل املوضوع فلسفيًا، فالحقائق ترتبط بأشياء وعالقات، ومبا أن أي حقيقٍة سرتتبط بيشٍء واحٍد عىل األقل، 

فعاملٌ بدون أشياء سيكون عاملًا بدون حقائق. وعاملٌ بدون حقائق مفهوٌم متناقٌض وغي ممكن.

عليه.  لإلجابة  الحاجة  لعدم  هنا  نتوقف  أن  يعني  ال  هذا  وبُنيته؛  فرضيته  يف  مشاكل  بسبب  خاطٌئ  السؤال  حسًنا، 

م عىل أنه مهم، ويعترب مهاًم لدى الكثيين. وال مفاجأة  علينا أن نسأل عن جذور هذا الخطأ، خاصًة أن السؤال يُقدَّ

هنا يف أن املشكلة هي يف الفكر الديني ومفاهيمه. هذه الفكرة أو املفهوم هي من نتاج رسقة األديان اإلبراهيمية 

سقراط بن رشد

ملاذا هناك يشٌء 
وليس ال شيًئا؟

شفرة رباعية تيتانيوم

أوكام يختار شفرة

مسلتزمات احلالقةمعقد أكثر من اللزوم
جديد
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من الفلسفة للدفاع عن معتقدها يف مواجهة العقالنية والفكر الفلسفي. إن ما 

نجده يف الفلسفة والحضارات القدمية هو أن العامل أزيٌل وغي مخلوق. بل ال نجد 

الفكرة  ُخلق من اليشء؛ هذه  العامل  أن  بشكٍل رصيٍح  اإلبراهيمية  النصوص  يف 

أضيفت الحًقا مع وجود من يرفضها من الطرف الديني. وهي فكرٌة غريبٌة فعاًل، 

ألنها تبني عىل مرشوع امليتافيزياء )امليتافيزيقا( يف فهم الوجود إىل أن الوجود 

يكون  أن  يُفرتض  ما  الاليشء هو  الوجود اليشء. وأن هذا  فراًغا وأن خلف  ميأل 

الوضع عليه لذلك علينا أن نفرس ما هو الوضع الفعيل وهو وجود عامل!

من  نفرس  الذي  التفسيي  اإلطار  هو  العامل  أو  الوجود  أن  نفهم  أن  املهم  من 

بتفسيه  نطالب  ألن  معنى  ال  ومعنى.  إمكانيًة  للتفسي  يعطي  ما  هو  داخله، 

التي بداخله.  التفسي الذي نستخدمه لتفسي األشياء والظواهر  بنفس أسلوب 

ولذلك ال نجد من يسأل نفس نوع السؤال بصيغة: »ملاذا هناك مكاٌن أو زمان؟« 

السؤال عنهام  والتجريدية.  اإلطارية  املفاهيم  والزمان من  املكان  ألن مفهومي 

سيكون سؤااًل بشٍك غي مبارٍش عن األشياء املوجودة يف املكان والزمان. وكذلك 

السؤال عن الوجود )أو العامل(، هو سؤاٌل عن األشياء املوجودة يف العامل، وهذه 

التفسيي يفرتض أن  العامل وليس بوضع سؤاٍل عن إطارها  تفسيها من داخل 

عدم وجود هذا اإلطار، وبالتايل األشياء املوجودة فيه هو الوضع الطبيعي.

أو  لها، سواٌء معلنًة  أرضية فكرية  االنتباه ملفاهيم وفرضياٍت دينيٍة ال  إن عدم 

ما  كبية.  مشكلٌة  واإللحاد  الدين  بني  والنقاش  تُطرح  التي  األسئلة  يف  ضمنيًة، 

العامل؟«  أىت  أين  مثل »من  السؤال وغيه  الرد عىل هذا  عنه هو محاولة  ينتج 

كأنها أسئلٌة ذات معًنى. ولألسف نرى حتى كتّابًا ملحدين مشهورين يتفاعلون 

خاطئ،  سؤاٌل  أنه  إيضاح  عن  عوًضا  عليه  الرد  مبحاولة  السؤال  هذا  مثل  مع 

الخاطئ ال  السؤال  أكرب من حجمها.  تعطى  ما  تنازالٍت وغالبًا  يقّدمون  وبذلك 

يحتاج إلجابٍة بل يحتاج لتصحيح. ونحن بحاجٍة للبحث عن جذور هذه املفاهيم 

الخاطئة واملغالطات واقتالعها وإال بقينا نحاور يف مواضيع ال معنى لها وباستخدام 

مفاهيم دينية.

وال أجد خامتًة أفضل مام قاله بيتراند راسل Bertrand Russel: »العامل موجود، 

وهذا كل ما يف األمر«.

ملاذا هناك يشٌء 
وليس ال شيًئا؟
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Hussain Al Arab

ومن يفعل مثقال ذرة خيا يره

ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره

)علّق كأنك مسلم(

Norma Bassily

الله: »هذه الرثثرة ال تهم يف تحديد 

مصيكام.. املهم: من منكام كان يصدق 

ان هناك مأذونًا قابًعا بالسامء طلب 

ي أن يتزوج  من بدوي صحراوي أمِّ

زوجة إبنه بالتبني بعد أن يحرم عىل 

املؤمنني التبني؟«

Jake Lad Thompson

ان الله ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما 

دون ذلك ملن يشاء!

هذا هو الله العادل املزعوم!

Salim Marzoug

شاهد ما شافش حاجة

سليمان بن صالح

ابداع رائع يصور سذاجة الله املزعوم
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