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كلمة تحرير املجلة  فريق التحرير 
املشارك يف هذا العدد

رئيس التحرير
Gaia Athiest

أعضاء هيئة التحرير وبناء املجلة

الديــن،  تــرك  حــن  شــعوره  كان  عــا  الالدينيــن  أحــد  تســأل  حــن 

وكأنــه  جديــد«،  مــن  ُولــدت  كأين  »شــعرت  إجابــة:  تتكــرر  قــد 

النظــر  زاويــة  تتغــر  حيــث  الحيــاة!  عــى  تــًوا  عيونــه  فتــح 

تــرى؟ يــا  ملــاذا  أكربهــا،  إىل  األمــور  أبســط  مــن  يشء،  لــكل   تقريبًــا 

يكمــن الســبب يف محــارصة الديــن لنــا مــن كل ناحيــة، منــذ لحظــة والدتنــا، 

 وطيلــة ســنن حياتنــا، فيمتــزج يف هويتنــا وعقليتنــا وأصغــر تفاصيــل حياتنــا!

فيكــون الخــروج منــه مبثابــة والدة جديــدة، فتبــدأ باكتشــاف مفاهيــم جديدة 

عــن كل يشء، عــن الحيــاة واملــوت، عــن الطبيعــة، عــن اإلنســان، عــن اآلخــر، 

عــن املوســيقى، عــن الكــون، كــون أصبــح خــايل مــن اإللــه الــذي كنــت تعبده، 

كــون أصبحــت النصــوص الدينيــة ال قيمــة لها فيه، كــون أصبحت الشــخصيات 

ــواب، تبتعــد عــن  ــه، تفعــل الخــر وال تنتظــر الث ــا في ــة ال تقديــس له الديني

الــرش وال تنتظــر تراكــم الحســنات، تفعــل مــا تفعلــه دون أن تتوجــه بالدعــاء 

للســاء، فــإذ أردت شــيئًا عليــك أن تســعى لــه بنفســك دون انتظــار معونــة 

ــات رجــال  ــًدا عــن توصي ــن خفــي، ســتحدد أنــت أهدافــك، بعي مــن أي كائ

الديــن، بعيــًدا عمــن يريــد أن يحــدد لــك معنــى حياتك، بعيــًدا عــن نصوصهم 

التــي أكل عليهــا الدهــر ورشب، ســتجد معنــى جديــد لألخــالق، ســتعرف أن 

األخــالق نســبية تختلــف مــن مجتمــع آلخــر، ومــن عــر آلخــر، ومــن بقعــة 

جغرافيــة ألخــرى، ســتبتعد عــن إطــالق األحــكام الجاهــزة، ســتجد مفاهيــم 

جديــدة كان الديــن يشــوهها لــك، ســتحب أشــخاص كان الدين يكرهــك فيهم، 

 ســتتقبل مختلفــن كان الديــن يحقرهــم أمامــك، وهكــذا ســتولد مــن جديــد.

فمتعــة االبتعــاد عــن القطيــع، والتفــرد يف التفكــر، والتحليق يف فضــاء األفكار، 

متعــة االكتشــاف بعيــًدا عــن اإلجابــات املعلبــة، ال تضاهيهــا أي متعــة، وليــس 

ــح  ــاز برتجي ــع ميت ــر، القطي ــع خط ــل يف كل يشء، فالقطي ــن ب ــط يف الدي فق

العاطفــة عــى العقــل، حيــث يجعلــك تقــوم بأفعــال ال تســتطيع القيــام بهــا 

ــع  ــة، فالفــرد يف القطي ــة همجي ــو كنــت وحــدك، أفعــال قــد تكــون إجرامي ل

ليــس إال موجــة صغــرة تســوقها األمــواج الهــادرة وتحركهــا كيــف تشــاء، دون 

ــت ســعيد  ــح وأن ــه القــدرة عــى أخــذك للمذب ــع لدي إرادة أو تفكــر! القطي

ومبتســم!

لنتعلــم أن نــرتك مســافة بيننــا وبــن القطيــع، أن ننظــر للصــورة مــن الخــارج، 

ــا  ــداع، فاملبدعــون  غالبً ــد اإلب ــر، هكــذا يول أن منعــن التفكــر فيهــا دون تأث

ــاب  ــم، أصح ــبقت عره ــي س ــكار الت ــاب األف ــون، أصح ــم املختلف ــوا ه كان

االبتــكارات التــي جعلــت حياتنــا أفضــل ويف كافــة املجــاالت، نحــن بحاجــة 

لهــذا، مجتمعاتنــا بحاجــة لهــذا، بالدنــا وأجيالنــا القادمــة بحاجــة لهــذا، كل 

مــا علينــا فعلــه هــو قــول كلمــة »ال« يف وجــه مــن يريــد تجييشــنا وتقييدنــا 

وتحديدنــا، هنــا تكمــن البدايــة والبقيــة تــأيت.

لذلــك نــرى بعــض املؤمنــن يكــررون أســئلة متشــابهة حــد التطابــق، أســئلة 

ــا  ــك؟ أيه ــك وأخت ــح أم ــاذا ال تنك ــد مل ــا امللح ــاة، أيه ــور الحي ــه أم ــن أتف ع

ــف  ــأكل؟ كي ــف ت ــحر؟ كي ــن بالس ــل تؤم ــن؟ ه ــن بالج ــل تؤم ــد ه امللح

ــخ... ــخ ال ــزوج؟ ال تت

العيــش  عــى  تعــّودوا  بــرش  هــم  األســئلة  هــذه  خلــف  تــراه  مــا 

ديــن  رجــال  أو  نصــوص  هنــاك  يكــون  أن  تعــّودوا  القطيــع،  ضمــن 

لغرهــم  عقولهــم  ســلّموا  أنــاس  حياتهــم،  مناحــي  أصغــر  يف  للتحّكــم 

 ليفكــروا عنهــم، ويقــرروا عنهــم، ومــا عليهــم ســوى الســمع والطاعــة!

هــل حًقــا تحتــاج ألحــد أن يقــول لــك ال تنكــح أمــك وأختــك؟ أو أن يخــربك 

بعــدم وجــود كائنــات خياليــة كالجــن والعفاريــت؟ مبجــرد أن تســرتجع عقلــك 

منهــم، ومتعــن التفكــر للحظــات ســتجد بنفســك اإلجابــات، مبجــرد أن تخلــع 

عنــك عبــاءة الخــوف، لــن يعــود هنــاك مــكان لخزعبالتهــم يف حياتــك. ســتنمو 

أجنحتــك وتحلــق، ولــن يســتطيعوا اللحــاق بــك بعدهــا.

Gaia Athiest
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العلانية ابنة املسكوت 
عنه باإلسالم

د.عبد العزيز القناعي 

واالقتصادية  واالجتاعية  السياسية  االشتباكات  ظل  يف 

النظريات  فيه  ظهرت  الذي  املجال  وهو  والدينية، 

املؤثرات  هذه  بن  ما  للتعامل  املؤطرة  واأليديولوجيات 

املجتمعية واإلنسان، برزت الحاجة إىل عقٍد اجتاعيٍّ يحدد 

فكان  ومواطن،  فرٍد  بكل  املُناطة  والواجبات  املسؤوليات 

ظهور الدساتر املدنية التي تُحّدد عالقات التعامل واإلنتاج 

يف الوطن الواحد. 

مؤسساُت  الدساتر  هذه  ظهور  يواكب  أن  من  البد  وكان 

مدنيٌة تساهم بالتايل يف تعزيز مدنية الدولة والنأي بها عن 

د الحًقا  التجاذبات السياسية واالجتاعية واالقتصادية وتُحدِّ

والواجبات.  الحقوق  ومنظومة  والسياسة  العمل  أساليب 

فكلا استندت وتعاملت الدول والحكومات بإطار الدستور 

والقانون، كلا كانت أقرب ملفهوم الدولة املدنية. فالدولة 

املدنية هي دولٌة تحافظ وتحمي كل أعضاء املجتمع ِبَغض 

النظر عن انتاءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية.

 ومن أهم مبادئ الدولة املدنية أنها ال تتأسس بخلط الدين 

بالدولة. كا أنها ال تُعادي الدين أو الالدين، فرغم أن الدين 

يظل يف الدولة املدنية عاماًل يف بناء الجانب الروحاين للفرد؛ 

إال أن ما ترفضه الدولة املدنية هو استخدام الدين لتحقيق 

والتعايش  التعّدد  مبدأ  مع  يتناىف  فذلك  سياسية،  أهداٍف 

الذي تقوم عليه الدولة املدنية، كا أن دمج الدين بالدولة 

قد يُعترََبُ من أهم العوامل التي تحوِّل الدين إىل موضوٍع 

خاليفٍّ وجديلٍّ وإىل تفسراٍت قد تبعده عن عامل الروحانيات 

وتدخل به إىل عامل املصالح السياسية والسلطوية. 

مفاهيم  تعزيز  يف  البداية  منذ  املدنية  الدولة  وتُساهم 

ليكون  الفردية،  الحريات  ودعم  والدميقراطية  املواطنة 

املجتمع والفرد قادرين عى القيام مببادراٍت نهضويٍة تنمويٍة 

ذات إطاٍر يتشارك به جميع املواطنن للوصول إىل درجات 

اليوم، خرجت  العريب  العامل  الحضاري. ويف  التقدم والنمو 

إىل الساحة وصعدت التيارات السياسية اإلسالمية مدفوعًة 

اليأس  حاالت  من  الخالص  تريد  شعبيٍة  دينيٍة  بعاطفٍة 
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العلانية ابنة املسكوت عنه باإلسالم

واإلحباط والتخلف التي خلّفتها سياسات الحكومات العربية، ومل تجد 

الشعوب العربية يف ِظل غياب أي مرشوٍع حدايٍث نهضوٍي ثقايٍف سوى 

التعلق بأوهام الدولة الدينية التي وعدتهم بالجنة عى األرض. ولكن 

مل تستمر هذه األحالم أو األوهام طوياًل، حتى َجَنْت الشعوب العربية 

الحصاد املّر والعلقم األليم جراء املارسات اإلسالمية السياسية التي 

قامت بها جاعات اإلسالم السيايس، بجّر املنطقة العربية وشعوبها 

إىل أتون الراعات املذهبية والطائفية والقبلية التي دّمرت ما تبقى 

من أمٍل بالثورات العربية التي قامت أساًسا إلعالء كلمة الحرية.

ومبا أن الدين اإلسالمي هو املرجعية الطاغية، ترشيعيًا وفكريًا وقانونيًا 

للدساتر العربية، والنصوص الدينية )القرآن واألحاديث( لعبت وال 

زالت تلعب دورًا كبرًا يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية يف تحديد 

مصرنا وتاريخنا ومستقبلنا. وهو ما يدفع إىل إعادة الرؤية يف الحال 

التي وصلنا إليها من تخلٍّف وفساٍد وانحطاٍط مل يسلم منه أحد، 

وهو ما يدفع أيًضا إىل معرفة سبب هذا اإلخفاق؟ وملاذا استمر طوياًل؟ وكيف نبدأ بالنهوض ومواصلة التقدم واملشاركة 

بالحضارة املعارصة؟!!... بعض الحركات العقالنية التي خرجت من صفحات التاريخ اإلسالمي أجابت عى أسئلة تخلّفنا 

وأثبتت الحاجة إىل إعادة فهم وقراءة وتأريخ النصوص الدينية، وما ظهور املعتزلة إال إحدى املحاوالت الكبرة يف إعادة فهم 

النصوص ومواصلة التقدم الحضاري. فعى طريق فهمها والتعبر عنها عى أرض الواقع يتوقف زخم التطور، فهي تشكل، أي 

النصوص الدينية، العمود الفقري للفكر الديني. فكيف ينبغي النظر إىل تلك النصوص؟! وكيف نفهمها يف عرنا؟ ... هذا ما 

ينبغي أن يكون موضوع اهتاٍم من قبل الدارسن واملثقفن عى مختلف اختصاصاتهم الفكرية. وهنا سنكون أكرث جرأًة يف 

اقتحام املسكوت عنه والالُمَفكَّر فيه طوال 1400 سنٍة من السمع والطاعة والتنفيذ.

يجب أن نُِقّر بدايًة، أن اإلنسان هو الكائن الوحيد القادر عى اإلنجاز وتوريث إنجازاته عرب األجيال وبهذا املعنى هو الذي 

يتفرد بخاصيته تلك عن كل الكائنات الحيوانية، لذلك فإن كل إنساٍن هو الغاية والهدف والوسيلة عى األرض، أما دور 

األنبياء والرسل اليوم فقد انتهى. ولهذا عمل الفالسفة واملفكرون عى إيجاد نظرياٍت فكريٍة تتناسب مع ما توصل إليه 

اإلنسان من معرفٍة وعلٍم وصناعة، ومّر اإلنسان بالتايل بتجارَب ومخاضاٍت طويلٍة لن أتحدث طوياًل عنها، ألنها يف غالبيتها قد 

تم الحديث حولها بشكٍل مفصل، وهي موجودٌة لإلطالع يف عدٍد كبرٍ من املواقع والكتب، ولكن ما يعنيني يف هذا املقال هو 

آخر ما توصلت إليه العقول الفلسفية من اختيار العلانية كأساٍس فكرٍي ومنهجٍي للدول، وخصوًصا الغربية يف تسير أمور 

حياتهم ومجتمعاتهم. نبدأ من املادة التي تُشّكل أهم بنود الدساتر العلانية وهي املادة 19 التي تضّمنها اإلعالن العاملي 
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العلانية ابنة املسكوت عنه باإلسالم

لحقوق اإلنسان، كونها تتحدث عن حقٍّ هو من أقدس الحقوق اللصيقة باإلنسان أال وهو الحق يف حرية الرأي والتعبر، 

كونه ميلك وجدانًا وضمرًا وعقاًل وفكرًا... وجاء العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ليؤكد هذا الحق أيًضا يف املادتن 

18، 19 منه، وتوالت الدساتر الوطنية تتسابق إىل التأكيد والنص عى حرية اإلنسان وحقه يف التعبر عن رأيه وأفكاره.

 لكن هل تكفي النصوص الواردة يف املواثيق الدولية أو الدساتر الوطنية لكفالة هذا الحق يف الدساتر العربية واإلسالمية؟ 

خصوًصا أن مجتمعاتنا العربية واإلسالمية تعتمد عى الرشيعة اإلسالمية يف الترشيع وخصوًصا قانون األحوال الشخصية؟ ... 

املعلوم أن عاملنا العريب تسوده املؤسسات الدينية التي استطاعت أن تفرض نفسها عى مجتمعاتنا بقدراٍت تنظيميٍة عالية، 

وبسبب فشل أنظمة الحكم الحالية يف تلبية مطالب شعوبها من تنميٍة اجتاعيٍة واقتصادية، تواجه األزمات التي مير بها 

الوطن وتحافظ عى كرامة الوطن واملواطن، تسللت األفكار الدينية لتحل محل مفهوم املواطنة، والبحث عن الدولة الدينية 

ا منيًعا أمام الفكر العلاين الحر. إذًا، يف ظل هذه الظروف  املؤمنة بدياًل عن الدولة العلانية، حتى أصبح الدين والتدين سدًّ

ما هي الضانة ليارس اإلنسان حقه يف حرية الرأي والتعبر وحقه يف أن يعتنق ما يشاء من أفكار؟ وحريته يف أن يختار 

ديًنا بعينه يقتنع به أو ال يعتنق أي ديٍن عى اإلطالق. 

إن الرتبة الثقافية يف املجتمع العريب أصبحت تُنِبت بذورًا وأشجارًا لإلرهاب الفكري، تسنده ميليشيات عنٍف متارس اإلرهاب 

الدموي وتحسبه جهاًدا يف سبيل الله، يفتح الطريق أمام القاتل إىل َجّنة الخلد مفروًشا بالورود والرياحن. إن التيارات 

اإلسالمية متثّل اليوم منظومًة كاملًة متكاملًة تسر بنظاٍم معّنٍ وأدواٍر موزعٍة فيا بينهم عى أكمل وجه، فمنهم من ميارس 

دورًا دعائيًا إعالميًا، ومنهم من ينّفذ الفتاوي بإهدار الدم وتفعيلها يف سبيل الله. 

وبن هذا وذاك هناك منهم من يستخدم سالح الحْسبة والتهديد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر إلرهاب كل من يحاول 

أن يكتب رأيًا أو يبحث بحثًا أو يجتهد اجتهادا سعيًا إىل الحقيقة. ال زلنا نذكر فرج فودة املفكر الذي اغتالته يد البطش باسم 

الدين، واالعتداء عى األديب نجيب محفوظ، والتفريق بن الدكتور نر حامد أبو زيد وزوجته بزعم أنه مرتد، والكثر من 

مناذج القهر والبطش من قبل جاعات اإلسالم السيايس باسم الدين، يف التاريخ اإلسالمي القديم والحديث عى حدٍّ سواء.

 هنا، كيف يفكر اإلنسان العريب بحّريٍة يف ظل هذا املناخ؟ وكيف يجرؤ اإلنسان عى التعبر عن رأيه؟ ثم كيف نتحدث 

عن حرية االعتقاد وهناك من ينتظر لتنفيذ ما يسمى بحّد الرّدة؟ ... فهل تكفي األُطر القانونية التى تّدعي حاية الحريات 

يف الدساتر العربية واإلسالمية لتكون ضانًة مهمًة وقويًة لكفالة مثل هذا الحق؟ أتصور أن األمر أكرب من هذا، فازالت 

املحاكم اإلسالمية تنظر يف قضايا إعدام امليسء واملتطاول عى الذات اإللهية، وكمثاٍل عى هذا، قضية الشاب ولد مخيطر 

املوريتاين حارضٌة اليوم، واملطالِبة بإعدامه جرّاء مقاٍل كتبه لنقد الرتاث اإلسالمي... إننا بحاجٍة إىل إعادة حرث الرتبة اإلسالمية 

من جديٍد يك نبذر فيها بذور التسامح بداًل من الكراهية، وزهور القبول باآلخر بداًل من الرفض املطلق، ونُعيل من قيمة 

الحوار واالختالف من أجل الوصول إىل التعايش.

يف الحقيقة، وحتى نصل إىل درجٍة ِمن وضع الحلول، البد أن نقول ما تم السكوت عنه مّدًة طويلًة بأن الدين، يتحول بفعل 

رجال الدين والفقهاء واملؤسسات الدينية إىل علٍّة للتخلف والركود العقيل والفكري ينتج عنه بالرضورة اضطهاٌد فكريٌّ 
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ودينيٌّ وعرقيٌّ بفعل الترشنق أو التكلس الذي يُصيب نصوص هذه األديان بفعل الجمود والسكون المتناعها عن التجديد 

والتبديل والتغير والتعطيل. وهنا يكمن الرّس يف تراجع الشعوب بعد اعتناقها ألي ديٍن بفرتٍة تطول أوتقر، لكن المحالة 

من إصابتها بالتخلف. ألنها تفقد ديناميكيتها فال تجد من يقوم بتعديل نصوصها أو تغيرها أو حتى إلغائها بعد فقدها 

للنبي، وما الخمول واالنحطاط الذي يصيب العقل الديني نتيجة وصفات النصوص الدينية املتكررة دون إعادة النظر فيها 

بشكٍل ِجّدي، سوى الضعف الذي يصيب الجهاز املناعي عند تكرار تناول املريض لنفس الدواء. 

ومع أن املذاهب الدينية التي تظهر بن فرتٍة وأخرى تُشّكل أحيانًا محاوالٍت جادًة وجريئًة لتخليص العقل الديني من حالة 

السبات، والتقليل ما أمكن من اآلثار الجانبية الضارة للفكر الديني، بإدخال نوٍع من التغير يف األديان، إال أنها ال تلبث أن 

تحتاج هي نفسها إىل التغير والتجديد، وكنتيجٍة طبيعيٍة لثبات النصوص الدينية فإنها تنقل عدوى ثباتها إىل العقل الديني 

ليناله الجمود ثم ال يلبث أن يتحّول إىل عقٍل محّنط، ويف أحسن األحوال إىل كمبيوتر آيٍل يقوم بتلقي الربامج املقدمة له 

واكتنازها دون أدىن اعرتاض، ومن ثم االشتغال وتقديم النتائج وفق تلك املعطيات. العقل الديني هو يف أفضل حاالته، آليٌة 

تقوم برتجمة النصوص الدينية أفعااًل وأعااًل وحركاٍت وفق إمالءات وتفاسر تلك النصوص ذاتها. ومن هنا نجد أن التجديد 

والتبديل والتغير أو أي عمليٍة إجرائيٍة أخرى يف النصوص الدينية تُعترب رضورًة البد منها وتفرض نفسها بكل قوٍة كلا 

اشتدت اآلثار السلبية لهذه النصوص حّدًة. إال أن أي إجراٍء عميٍل تجديديٍّ لهذه النصوص ال يلبث أن يتحطم ويتفتت عند 

اصطدامه بالكهنوت الديني الرافض إللغاء امتيازاته نتيجة تحكمه بالتفسر والتأويل الديني.

وأمام هذه الحقائق، والتى مازال االختالف عليها مبثابة الجذر األسايس ملشكلة العلانية والدين اإلسالمي، فإن بالتايل 

وبالرضورة، تصبح العلانية مبا تعنيه يف أبسط معانيها واملتمثل بفصل الدين عن الدولة هو الخيار اإلنساين الذي يساهم 

يف تعزيز املواطنة والحفاظ عى اإلنسان العريب من الترشذم والسقوط يف املايض واملكوث فيه قرونًا طويلًة. إن فصل الدين 

عن الدولة ال يعني تغييب الدين عن املجتمع، بل عدم استغالل الدين كمطيٍة للسلطة كا يفعل ما يُعرَف باإلسالمين، 

ألن اإلسالم عقيدٌة عامليٌة حالها حال املعتقدات واألديان األخرى متتّد مع حياة تابعيها. لكن جعلها فرديًة، مبعنى أن تكون 

عاماًل شخصيًا غر مؤثٍر عى حياة األفراد اآلخرين وغر )قائدة( يف مجتمعاتنا، هو ما يضمن لنا جميًعا بزوغ العلانية طريًقا 

يناسبنا يف عامل اليوم.
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مصطفى عابدين

بأن  البعض  يقتنع  ال  ملاذا  دامئًا  نفيس  أسأل 

إىل  أخرى وصواًل  كائناٍت  تطّور من  اإلنسان 

الصيغة الحالية؟ ما هي املعضلة؟ نحن نقّدم 

دالئاًل عى نظرية التطور أكرث من الدالئل عن 

نظرية الجاذبية، ومع ذلك يوجد من هم غر 

يعتمد  علميٌة  حقيقٌة  التطّور  بأن  مقتنعن 

عليها القطاع الطبي بأكمله؟

يجري  ما  بتحليل  سأقوم  املقالة  هذه  يف 

نقاوم  أنفسنا  نجد  وملاذا  الدماغ،  يف 

ملعارفنا  املناقضة  الجديدة  األفكار  تقبل 

الناس  من  الكثر  يشعر  ملاذا  الحالية؟ 

وعلميًا  منطقيًا  طرًحا  يقّدمون  بأنهم 

موثًّقا لكن الطرف اآلخر 

يبقى غر مقتنع؟

األفكار ..
فريوسات الدماغ
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األفكار فريوسات الدماغ 

أنا ال أريد التعمق كثرًا يف العمل الدماغي، لكن من املهم أن نذكر بأن الوعي ليس إال املرحلة األخرة من عدة مراحَل 

سابقٍة له، وأنك عندما تشعر وكأنك اتخذت قراًرا ما فهذا ليس إال وهًا دماغيًا يربر آليات الوصول إىل القرار. الفكرة هنا 

أنك لست قبطان جسدك وإمنا فقط يف وظيفة املراقب الذي يشعر وكأنه مسيطٌر عى الجسد. للمزيد من املعلومات 

اقرأ املقال السابق باسم »األنا والروح والدماغ«. 

كيف يعمل الدماغ )مبسٌط جًدا(:

الدماغ يستقبل آالف الرسائل القادمة من أقسام 

االستشعار طوال الوقت )العينان، األذنن، الجلد، 

األنف، العضالت، اللسان، إلخ(، هذه الرسائل يتم 

ترجمتها وتحويلها إىل قالٍب افرتايٍض مُيايش أقرب 

وإرسالها  املعلومات  تحليل  يتم  للواقع.  تصوٍر 

لألقسام املختصة للبناء عليها والتفاعل معها. 

يف حال عدم القدرة عى رسم قالٍب ميايش الواقع يقوم الدماغ بافرتاض واقعٍ يفرس الرسائل الواردة بأفضل طريقٍة ممكنٍة 

ن سالمة الجسد بالدرجة األوىل.  لتؤمِّ

دون الدخول يف التفاصيل أكرث، ما أريد ذكره يف هذه املرحلة هو أن الدماغ عبارٌة عن مجموعة أعضاٍء عصبيٍة تعمل 

عى رسم قالٍب مُيايش العامل الخارجي بأفضل طريقٍة ممكنة. هدف هذه العملية هو ليس الوصول إىل حقائَق موضوعيٍة 

وإمنا رْسم تصّوٍر يساهم يف بقاء النظام عى قيد الحياة. مثاًل يف حال أنك سمعت صوتًا مجهواًل يف منزلك فأول ما سيخطر 

ببالك هو وجود لٍص أو خطٍر ما ميكن أن يهدد حياتك. أنت ال تبدأ بافرتاض أنها نافذة املطبخ املفتوحة وأنه صوت 

الريح. 

إن كنت متيش يف الغابة وحيًدا وسمعت صوتًا من بن األشجار وكأنه يتبعك، أنت ال تفرتض أنه البد أن يكون غصن شجرٍة 

يتمدد بسبب األمطار، عى العكس ستفرتض وجود الخطر حتى يثبت العكس. 

افرتاض الخطر أواًل هي اسرتاتيجيٌة رابحٌة ألن ارتكاب استنتاٍج خاطٍئ يف حال وجود خطٍر حقيقيٍّ سيكون مكلًفا جًدا 

)رمبا املوت(، بينا اكتشاف أن الشعور بالخطر مل يكن إال إنذاًرا خاطئًا فتكلفته ليست سوى بعض اإلفرازات الهرمونية 

من األدرينالن ويعود بعدها كل يشٍء إىل طبيعته. 
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األفكار فريوسات الدماغ 

 هذه الفقرة مهمٌة لتوضيح أن الدماغ ليس وسيلًة للوصول إىل حقائَق موضوعية، وإمنا لقيادة الجسد بشكٍل يضمن 

بقاءه حتى مرحلة التكاثر عى األقل. كل من مل يكن دماغه كذلك تعرّض لالنقراض وخرج من املجمع الجيني. إًذا املنطق 

البرشي والعمل الدماغي ليسا معياًرا تقاس به الحقائق. 

طريقة بناء األفكار:

مثاًل فروس الرشح ينتج عنه حالة سيالٍن مخاطيٍة وعطٍس ليس نتيجًة للمرض وإمنا كآليٍة لالنتشار. أنت ال تعطس إال ألن 
الفروس الذي أصابك يحتاج أن ينترش إىل أكرب عدٍد ممكٍن من الناس ولهذا يصيب جهازك التنفيس ويجربك عى العطس. 

هذا بحٌث كبٌر جًدا وشيٌّق ورمبا أخصص له مقااًل مستقاًل يف املستقبل. 

لو كان فروس الرشح يسبب احمراًرا للعيون فقط لكان قد انقرض منذ زمٍن ألنه ال وسيلة له لالنتشار. طبًعا الفروس يف 
رأيي العلمي ليس كائًنا حيًا وإمنا قطعة تعلياٍت نوويٍة تتفاعل مع مضيٍف حّي، ولهذا نجد أن قطعة التعليات هذه 

ليست معنيًة ببقاء مضيفها عى قيد الحياة طاملا أن النتيجة النهائية هي انتقالها ملضيٍف آخر طوال الوقت. 

يجدر التنويه بأن الفروس ليس واعيًا وليس لديه مخطّطًا استعاريًا وإمنا هو نتيجة خطأٍ يف الحمض النووي استطاعت 
أن تبقى ضمن املجمع الجيني بسبب األوامر املتضمنة يف محتواها التي مكنتها من االنتشار. هكذا يبدو لنا األمر وكأنها 
عمليٌة مخطٌط لها ومدروسة، لكنها يف الواقع عمليٌة عمياء ناتجٌة عن انتقاٍء طبيعيٍّ بن الفروسات. الفروسات األكرث 
قدرًة عى االنتشار تبقى بغض النظر عن تأثرها عى الجسم املضيف. طريقة عمل الفروس هي أن يغمس نفسه ضمن 

الحمض النووي للخاليا ويغّر يف تعلياتها بعض اليشء. 

أقرب تشبيٍه ميكن أن أقوم به لتوصيف األفكار 

بشكٍل  الفروس  دماغية.  فروسات  أنها  هي 

عاٍم هو عبارٌة عن تعلياٍت نوويٍة تتفاعل مع 

الحية، وال قيمة  الخاليا  النووي داخل  الحمض 

ترجمة  عى  قادرٍة  حاضنٍة  يف  وجوده  دون  له 

ال  الذي  الفروس  النووية.  التعليات  هذه 

يحمل تعلياٍت تكون نتيجتها أن ينسخ نفسه 

عرب خاليا جديدٍة ينقرض، والفروس الذي ينجح 

لهذا  األحياء.  يبقى وينترش بن  نفسه  يف نسخ 

نحن لن نجد يوًما فروًسا يتضمن يف تعلياته 

أاّل ينسخ نفسه. 
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األفكار فريوسات الدماغ 

هذا التغّر إن مل يكن ينتج عنه استمراًرا للفروس يف خاليا أخرى سينتهي ولن نعرف عنه إطالقًا، لذلك كل الفروسات 

التي نعرفها اليوم هي بشكٍل من األشكال ناجحٌة يف نسخ نفسها بن الكائنات. 

مالحظٌة جانبية: من إحدى دالئل نظرية التطور هي دراسة مواقع الفروسات يف الحمض النووي لألحياء، إذ أننا نجد 

أماكن تواجد هذه الفروسات تاريخيًا متطابًقا لدى الكائنات التي تنتمي لسلسٍة واحدة، ما يدل عى أنها أتت من 

سلٍف مشرتٍك كان يحمل هذا الفروس ضمن حمضه النووي يف مرحلٍة سابقٍة من تاريخه. 

للمزيد من املعلومات اقرأ عن: »الفروسات القهقرية الداخلية«.

حسًنا لنعد ملوضوعنا. أنا شبّهت األفكار بالفروسات وهذا ألن األفكار تعمل متاًما كا تعمل الفروسات. 

األفكار تنترش بناًء عى املعلومات املتضمنة يف محتواها. إن كان املحتوى جديرًا باالنتشار وقادًرا عى التأقلم فسنجد 

هذه األفكار رائجًة، وإن مل يكن املحتوى قادًرا عى البقاء والتأقلم تندثر وتنقرض. 

إًذا الدماغ البرشي هو الحاضنة الطبيعية لألفكار، وآليات انتشار األفكار شبيهٌة بآليات انتشار الفروسات، إذ أن األفكار 

التي ال قيمة لها عى أرض الواقع وال متثل شيئًا ملموًسا هي أفكاٌر غر ناجحٍة يف االنتشار وستنقرض. أنت ال تستطيع 

حاية نفسك من األفكار مها كانت قيمتها املعرفية بالنسبة لك. 

هذه األفكار البد أن تدخل دماغك ولكن تعليات الفكرة هي ما سيحدد مصرها يف حاضنتك الدماغية. فرص نجاح 

الفكرة يف االستيطان يف دماغك يرتبط مبحتوى الفكرة ومدى قدرتها عى االندماج مع أفكارك املسبقة األخرى.

إذا قلت لك أنه يوجد ضفدٌع ناطٌق هو من يقوم بكتابة هذا املقال فأنت ستستقبل هذه الفكرة غصبًا عنك لكنك إما 

تقبلها أو ترفضها بناًء عى نظاٍم منطقيٍّ آخر سأدخل يف تفاصيله الحًقا. 

تداولها  تعتمد عى مدى سهولة  تنترش عرب معاير  األفكار هي عبارٌة عن معلوماٍت دماغيٍة  أن  الفقرة  ملخص هذه 

وقدرتها يف توصيف الواقع. كلا كانت األفكار تحايك الواقع كل ما كان أسهل عليها االنتشار. مثاًل فكرة أن الشمس 

ستظهر غًدا صباًحا هي فكرٌة رائجٌة جًدا ألنها تحايك واقًعا مجّربًا مسبًقا وال تتناقض مع أفكاٍر أخرى مثبتة. 

يجدر الذكر بأن األفكار ال تأيت بشكٍل انفرادٍي وإمنا عادًة تأيت ضمن حزمٍة من األفكار األخرى التي تتطور مع بعضها 

وتتغر وتتطور بشكٍل يساعدها عى البقاء والتأقلم. البقاء لألفكار األكرث قدرًة عى االنتشار والتطّور. األفكار الجامدة 

غر القابلة عى التغر تنقرض، واألفكار التي تؤّدي إىل موت صاحبها قبل التكاثر ستنقرض أيًضا. مثاًل لو أن فكرًة معينًة 
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تطورت ومفادها أن عى األطفال االنتحار يف سن الثامنة، فإن كل من يحمل هذه األفكار سيموت قبل الوصول ملرحلة 

التكاثر، وبالتايل هذه الفكرة ستنقرض تدريجيًا بسبب انقراض مضيفها. 

الدماغ هو طريقة األفكار باالنتشار، كيف يتم قبول ورفض األفكار؟ الدماغ يعمل بطريقة استقدام املعلومات السابقة 

طوال الوقت. بعض املعلومات يتم توثيقها عى أنها حقائُق مثبتة، وطاملا أن الفكرة املطروحة ال تتعارض مع أفكاٍر 

سابقٍة مثبتٍة فهي فكرٌة مقبولٌة مبدئيًا. يجب التنويه هنا عى أن الدماغ ال يهّمه إن كانت هذه األفكار صحيحٌة فعاًل 

وإمنا دامئًا تتطابق مع القالب املرسوم للواقع.

كا ذكرت يف بداية املقال، الدماغ ال يعمل يف سبيل الوصول إىل الحقائق وإمنا يف سبيل رسم قالٍب عامليٍّ يوصف الواقع 

يف سبيل البقاء عى قيد الحياة. مثاًل إن كانت فكرة اإلميان بوجود تنٍن خفيٍّ يحمي اإلنسان كلا مىش عى شاطئ البحر 

هي فكرٌة تساهم يف بقاء اإلنسان إىل ما بعد مرحلة التكاثر، فسنجد أن األدمغة التي تبنت هذه الفكرة هي األدمغة 

الدماغ ال تهمه  الحقيقة.  القصة وقربها من  النظر عن مصداقية  الساحلية بغض  املناطق  التي بقيت عرب األجيال يف 

الحقيقة وإمنا البقاء. 

لهذا نجد أن اإلنسان ُمعرٌّض لإلميان بالعديد من الظواهر املاورائية دون دالئل، ولكن ألنها يف مرحلة ما كان لها دوٌر 

إيجايبٌّ يف بقائه. كل األفكار املاورائية مثل اإلميان بوجود أرواٍح أو أشباٍح أو آلهٍة وغرها من األفكار، كان لها دوٌر إيجايبٌّ 

يف بقاء أسالفنا، ولذلك هذه األفكار التزال رائجًة حتى اليوم. 

الشجرة يف  منّي وجود  فأنت ستقبل  ناطقة.  الشجرة هي شجرٌة  لدّي شجرًة يف حديقتي وأن هذه  إن  لك  إذا قلت 

حديقتي بشكٍل عاٍم ولكنك سرتفض فكرة قدرتها عى النطق. ملاذا؟ ألن وجود الشجرة ال يتعارض مع أي أفكاٍر مسبقٍة 

لديك عن الواقع ووجودها يف الحديقة أيًضا ال يخالف تصورك عن األشجار، لكن قدرتها عى النطق يعارض القالب 

املوجود لديك حول األشجار وما تستطيع فعله. 

يف هذه الحالة أنا خالفت فكرتك املثبتة حول األشجار بشكٍل كبرٍ ما أّدى إىل رفضك للفكرة. يف هذا املثال أنا استطعت 

إرسال فكرة الشجرة الناطقة لك متاًما مثل الفروس، لكن تعليات الفروس املرسل لك هي تعلياٌت فاشلٌة ال تساهم يف 

استمراره وبالتايل فكرة الشجرة الناطقة لن تنترش وستتحول لفكرٍة غر مقبولٍة بالنسبة لك، لكن إن قمُت بإضافة بعض 

األفكار املساعدة لفكرة الشجرة الناطقة رمبا سأستطيع إقناعك بتقبل فرويس الفكري. 

لن أفرس لك ملاذا سأُقّدم لك الفكرة بالشكل التايل، لكني سأستغل بعض غرائزك وطريقة تحليلك وأُقدم لك الفكرة 

بشكٍل يجعل قبول الشجرة الناطقة أمٌر أسهل. 

13



مصطفى عابدين

األفكار فريوسات الدماغ 

جاء  اإلسالم(  رسول  )ليس  الرسل  أحد  زمن  يف 

رجٌل يبحث عن عالٍج لزوجته العاقر )ال تنجب 

أطفااًل(. قال له الرسول »اذهب يف ليلة منتصف 

الشهر عند اكتال القمر واصعد إىل تلة الشجرة 

طاهرٌة  أنها  تأكد  معك.  زوجتك  وخذ  الناطقة 

هذه  بعض  ترتل  أن  لها  وقل  صاٍف  قلبها  وأن 

الكلات وبإذن الساء ستُشفى امرأتك وتنجب 

طلبه  ما  الرجل  فعل  فعاًل  كرثًا«.  أطفااًل  لك 

يأيت  صوتًا  سمع  حن  دهشته  وكانت  الرسول 

من  وبنينك  »أنت  له  يقول  الشجرة  من جذع 

الصالحن«. بعد 9 أشهٍر أنجبت زوجة الرجل له 

توأمن اثنن. عاد الرجل وشكر الرسول وأصبحت 

هذه القصة من معجزات هذا الرسول. 

أنا ال أدعي أنني أقنعتك بوجود شجرٍة ناطقٍة لكني جعلت رفض فكريت أمرًا أصعب ألنني جرّدتك من األفكار املناقضة 

الناطقة غر منطقيٍة أدعوك أن تسأل نفسك عن قصة آدم وحواء  الناطقة. إذا وجدت قصة الشجرة  لفكرة الشجرة 

واألفعى الناطقة وعصا موىس التي تحولت إىل أفعى، وغرها من القصص كمن عاش يف بطن حوٍت وكمن مىش عى املاء. 

ملاذا ال نقتنع؟

اآلن ملاذا ال نقتنع من اآلخرين بتغير أفكارنا بسهولة؟ ملاذا ال يزال الكثر من الناس ال يصّدق أن التطور حقيقٌة مثاًل؟ 

تخيل معي أن دماغك عبارٌة عن معمٍل كبرٍ فيه مسّنناٍت )تروس( متنوعٍة منها الكبر ومنها الصغر وجميعها مرتابطٌة 

وتعتمد عى بعضها البعض الستمرار الدوران والعمل. كل مسنٍن من هذه املسننات ميثل فكرًة ذهنيًة معينًة استقدمتها 

أنت يف وقٍت ما عرب ظرٍف ما. كلا كانت هذه املسننات قدميًة )منذ الطفولة( كل ما كان تبديلها أصعٌب بسبب تعقيد 

فّك املسننات التي أتت بعدها. يعني تبديل مسنٍن واحٍد بسيٍط قد يتطلب تبديل مئات املسننات األخرى التي بُِنيَت 

عليه. عملية بناء األفكار هي عمليٌة تراكميٌة كل فكرٍة تعتمد عى فكرٍة سبقتها تم قبولها وهي عمليٌة مكلفٌة دماغيًا 

وتستهلك موارَد غذائيًة وزمنيًة.

هذا يعني أن لكل مسنٍن من هذه املسننات قيمًة ماديًة معينًة من املوارد )غذاء، وقت( قمت أنت برفها سابًقا. عندما 

يأيت أحد األشخاص ليقّدم لك فكرًة جديدًة عليك أن تقوم باستقبال الفكرة وتحليل محتواها. 
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هل تتناقض هذ الفكرة مع أفكاري املسبقة؟ ما هي تكلفة تبديل هذا املسننات؟ ما هي تداعيات إضافة هذا املسنن 

عى املجموعة؟ ما هي الفائدة من تبديل هذه الفكرة بالنسبة يل؟ هل قالبي الدماغي اإلجايل سيعمل دون تناقضات؟ 

أنت تقوم بكل هذه االمتحانات الرسيعة ثم تتخذ قرارك إما بقبول الفروس الفكري أو رفضه. أنت ال تتقبل األفكار 

بناًء عى محتواها املوضوعي يف البداية وإمنا بناًء عى تكلفتها الدماغية عليك، إن كانت ال تتناقض مع أفكاٍر أخرى فهذا 

يعترب ربًحا ذهنيًّا، إذ أنك أضفت قيمًة معرفيًة دون تبديل أيٍّ من املسننات، ولكن إن كان عليك التبديل فهذا سيعتمد 

عى مدى تناغم هذا املسنن الجديد مع بقية مسنناتك الحالية. لهذا يجدر بنا تقديم املعلومات بشكٍل ال يُظِهر خطر 

استبدال النظام الفكري بأكمله وإمنا استهداف مسنناٍت صغرٍة هنا وهناك حتى يصبح لدينا كميًة كافيًة من التناقضات 

يف النظام تجعل من عملية تبديل النظام عمليًة أقل تكلفًة. 

عن األديان:

عرب  تطورت  التي  األفكار  من  مجموعٌة  هي  الدينية  الفكرية  األنظمة 

املوجهة  واالنتقادات  االستفسارات  كل  مجابهة  تستطيع  بطريقٍة  الزمن 

عن طريق أفكاٍر مساندٍة لها مثل )القدسية، املعجزات، اإلميان( باإلضافة 

لذلك فهي تقدم قالبًا متكاماًل حول الكون والوجود، بغض النظر إن كان 

صحيًحا أم ال. فهي تقدم نظاًما متكاماًل من املسننات التي يقوم آباؤك 

برتكيبها لك منذ الصغر وهذا ألن أباءهم قاموا برتكيبها لهم، وألن محتوى 

األطفال عى هذه  تعليم  أهمية  تعلموها هو عن  التي  الدينية  الرسالة 

األفكار من الصغر. األديان التي تقول ألتباعها ال تعلّموا أفكارنا ألبنائكم 

إال بعد مرحلة الطفولة أو انتظروا حتى تكتمل مرحلة النضوج الفكري 

هي أدياٌن فاشلٌة ومصرها االنقراض أمام األديان التي تتبنى اسرتاتيجيًة 

أكرث فاعليًة مع األطفال. 

أن  هي  دينيٍة  نقاشاٍت  يف  الدخول  عند  تحدث  التي  الفكرية  املشكلة 

األطراف ال تعرتف بأنها تقوم بعمليٍة تجاريٍة أثناء تبّني األفكار وأننا جميًعا 

ندافع عن استثاراتنا الفكرية مها كانت. األغلبية يعتقدون أنهم فعاًل 

يقومون بعمليٍة فكريٍة بوَصلَتُها الوصول إىل حقائَق قريبٍة من املوضوعية. 

لكن يف الواقع جميعنا يدافع عن استثاراته ضمن اسرتاتيجياٍت مختلفة. 
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عندما يأيت أحد األشخاص ويحاول أن يبّدل بعض األفكار أو املعتقدات الدينية فإن هذه الشخص ال يقوم بتغر فكرٍة 

واحدٍة فحسب وإمنا يهدد النظام ككل، ولهذا تتم مجابهة أفكاره عى أساس تهديٍد عاٍم عى النظام الفكري ككل. مثاًل 

عندما نقدم نظرية التطور ونقول إن اإلنسان تطور من عائلة القرود العظيمة وأنه نوٌع من أنواع ال APES، أول ما 

يدور يف ذهن املستمع لهذه الفكرة »ماذا عن آدم وحواء والنفخ يف الطن وخلق اإلنسان )خليفة الله عى األرض(؟« ثم 

يتم رفض الفكرة ملا تسببه من تناقضاٍت فكريٍة مع النظام القائم… لكن يف الواقع اإلميان بأن اإلنسان ُصِنع بنفخٍة عى 

الطن هي فكرٌة معقدٌة أكرث من قبول نظرية التطور التي أصبح لها مئات الدالئل والرباهن. 

عن الطريقة العلمية يف الحصول عىل املعرفة:

حسًنا، ما هو الفرق بن الطريقة الدينية يف التفكر والطريقة العلمية؟ يف الواقع الفرق بسيٌط جًدا وهي أن الطريقة 

العلمية تتبنى مسنناٍت ذات معايَر واحدة. أي فكرٍة تَُقّدم يجب أن تكون قابلًة للفحص والدحض، وأي فكرٍة ال تنطبق 

عليها هذه الرشوط تعترب فكرًة مرفوضًة علميًا. مثاًل، عندما أُقّدم فرضية أن عن اإلنسان تطّورت من مراحَل متعددٍة 

فيجب أن أقدم أيًضا كيفية إثبات عكس هذه الفكرة. 

يجب إبراز دليٍل ماديٍّ يثبت أن العن ال تتألف من أقساٍم أقّل تعقيًدا وأنها غر قابلٍة للتخفيض. إذا استطاع الناقد لهذه 

الفكرة تقديم دليٍل عى أن عن اإلنسان تأيت قطعًة واحدًة غر قابلٍة للتخفيض سيكون نجح يف دحض فرضية تطور 

العن، وسأغّر أفكاري مبارشًة فيا يتعلق بعن اإلنسان. 

للمزيد من املعلومات حول املنهج العلمي اقرأ مقايل بعنوان:عن املنهج العلمي واملغالطات التي تحول دون انتشار العلوم.

واضحًة  أو خريطًة  طريقًة  لك  يقّدم  ال  ولكنه  موجودٌة  األشباح  إن  لك  يقول  مثاًل  بالغيبيات(  )اإلميان  اآلخر  الطرف 

تستطيع من خاللها دحض فكرته. دامئًا اسأل نفسك »ما لذي يجب أن يحدث ليك أثبت العكس؟« إن مل تجد ما تفعله 

إلثبات العكس فاعلم أن الفرضية املقدمة لك هي فرضيٌة غيبيٌة وليست علميًة. 

جميع النظريات والفرضيات العلمية تتضمن ما الذي يجب أن نجده ليك ندحضها، وهذا فرٌق فكرٌي كبٌر بن الطريقة 

العلمية والطريقة الدينية يف التفكر. 

الدماغ العلمي املبني عى مسنناٍت علميٍة يتضمن كتيّب ارشاداٍت لكيفية تفكيك املسننات، وكيف تستبدلها مبسنناٍت 

جديدٍة دون انهيار النظام ككل، بينا الطريقة الدينية تقول لك كلا حاول أحدهم تهديد مسنناتك فعليك بالتمسك 

بها أكرث ألن النظام كله مبنٌي عى بعضه البعض. 
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املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدن 
يسارية , علمانية , دميقراطية 

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

http://www.ahewar.org

17



محمود جامل

سلسلُة أحكام 
أهل الذمة )8(

سلسلٌة تتناول كيف عاش املسيحيون يف ظل الخالفة اإلسالمية 

وماذا عن تهنئة املسيحين؟ 

إذا كانت التهنئة بخصوص زوجٍة أو ولٍد أو قدوم غائٍب أو عافيٍة أو سالمٍة من مكروه ونحو ذلك، فذاك 

أمٌر مختلٌف عليه، إذ قد أباحها إمام أهل السنة مرًة ومنعها أخرى، بحسب ما يُفيدنا أبو بكر الخالل 

يف أحكام أهل امللل وابن القيم يف أحكام أهل الذمة، لكن  األخر يؤكّد أن هناك أمرين ال خالف فيها. 
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األول: هو التحذير من الوقوع فيا يقع فيه الُجّهال أثناء تلك التهنئة، كأن تقول للمسيحّي مثاًل: أكرمك الله، أو أعزَّك 

الله، إذ كيف تدعو له بالكرم والعزة وقد أمرك الله أن تذلّه وتصغره؟!

ُمحرٌّم  أمر  فذاك  مثاًل،  كصومهم  عبادتهم،  أو  بأعيادهم  املسيحين  تهنئة  فهو  فيه،  خالف  ال  والذي  الثاين:  األمر  أما 

باإلجاع. فأْن يقول مسلٌم ملسيحّي عيٌد مبارك، فهو مبنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب وذلك »أعظم إمثًا عند الله وأشد 

مقتًا من التهنئة برشب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه«.

ويّشدد صاحب األحكام أن هذا الحكم كان محل إجاع أهل العلم، واتفق عليه أصحاب املذاهب األربعة، ويفرسه مبا 

يعني أنهم ممنوعون أصاًل من االحتفال بهذه األعياد علًنا كا جاء يف الرشوط العمرية، فبديهي أن هذا التحريم يرتتب 

عليه تحريم تهنئة املسلم لهم بتلك األعياد »ألنهم عى منكر وزور، وإذا خالط أهل املعروف أهل املنكر بغر اإلنكار 

عليهم كانوا كالراضن به املؤثرين له«. وهذا هو الحكم الذي نسمعه من مشايخنا كل عاٍم مع أعياد الكريساس، لكننا 

ه نقدنا يف االتجاه الخطأ، فاملشايخ ال يستحدثون أحكاًما، بل ينقلونها عمن استخلصها قبلهم بقرون، اعتاًدا  دوًما نوجُّ

عى النصوص.

وا ِكَراًما﴾، إذ فرّس ابن  وا بِاللَّْغِو َمرُّ وَر َوإَِذا َمرُّ  يَْشَهُدوَن الزُّ
َ

يَن ل ِ
َّ

وقد استخلصوا هذا الحكم بالذات من آية: ﴿َوال

كثر معناها نقاًل عن محمد ابن سرين وغره أن املقصود: أَْعيَاُد الُْمرْشِكَِن. ويف طبقاته، يتحّدث ابن سعد عن محمد 

بن سرين فيقول: »كان ثقة مأمونًا عاليًا رفيًعا فقيًها إماًما كثر العلم ورًعا«. وكانت أمه َمْوالَة أليب بكر الصديق، وأبوه 

عبًدا ألنس بن مالك ريض الله عنهم أجمعن. وقبل أن يتوىف ابن كثر بأكرث من ستائة عام، كان اإلمام أحمد قد اعتمد 

التفسر ذاته. 

وباإلضافة إىل املرجعية القرآنية للحكم، فقد استندوا عى عدٍد من األحاديث، منها حديٌث صحيٌح ينقله ابن القيم جاء 

فيه:  »ال تدخلوا عى هؤالء امللعونن إال أن تكونوا باكن، فإن مل تكونوا باكن فال تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما 

أصابهم«. والحديث رواه البخاري بلفظ هؤالء القوم، ومسلم بلفظ الذين ظلموا أنفسهم.  واستشهدوا بحديٍث أخرجه 

البيهقي يف السنن عن عمر بن الخطاب، يقول فيه: »ال تعلموا رطانة األعاجم، وال تدخلوا عى املرشكن يف كنائسهم يوم 

عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم«.  ونقل البيهقي عن البخاري، من التاريخ الكبر، عن عمر أيًضا: »اجتنبوا أعداء الله 

يف عيدهم«.

وملا كانت تهنئة املسيحي يف أعياده محرمة بإجاع الفقهاء، فطبيعي أن ينسحب التحريم عى اإلهداء يف تلك األعياد 

أو املناسبات الدينية عموًما، فقد رأى ابن القاسم - تلميذ اإلمام مالك - أن إهداء املسلم للمسيحي يعد: »عونا له عى 

كفره«. وقال تالميذ أيب حنيفة: »من أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم العيد فقد كفر«.
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وقد حرّموا رشاء أي سلعٍة من املسيحين يف أيام عيدهم، ال لحًا وال ثوبًا وال 

جلًدا، بل إن إعارتهم أي يشٍء من شأنه املساعدة يف إمتام العيد محرمة أيًضا، 

ذلك ألنها تُعّد: »من تعظيم رشكهم وعونهم عى كفرهم«. وينبغي عى األمر 

املسلم، ال أن مينع املسلمن من مشاركتهم أو عونهم فحسب، بل مينعهم هم 

من االحتفال بتلك األعياد.

خامتة:

أوال : 

مبا سطرناه أعاله نكون قد انتهينا من بحثنا الذي نرشناه يف طيات سبعة مقاالت 

كان هذا ثامنهم. وكنا قد بدأنا بذكر الرشوط العمرية، التي تُعد الوثيقة الفقهية 

األهم يف هذا املضار، ال لكونها قد حوت يف طياتها العديد والعديد من األحكام 

فحسب، بل ألنها صادرٌة عن ثاين املبرشين بالجنة.

ويف املقال الثاين، توقفنا عند محطة التفريق يف تنفيذ بنود الوثيقة بن البلدان 

التي استسلمت لجيوش املسلمن وتلك التي فُتحت عنوًة. 

بن  عمر  وثيقة  كانت  هل  مفاده:  سؤاٍل  عن  ليجيب  الثالث  املقال  جاء  ثم 

لها مرجعيٌة معتربٌة من  أم كان  الوحيد لألحكام  الفقهي  الخطاب هي األساس 

القرآن والسنة وسرة النبي محمد؟ وأثبتنا أنه - ريض الله عنه وأرضاه - ما كان 

يف  للراغبن  واملراجع  املصادر  من  العديد  أوردنا  وفيه  متبع.  سوى  أحكامه  يف 

االستزادة واملزيد من االستقصاء.

وبالوقائع التاريخية، استعرضنا يف املقال الرابع  عالقة أهل الذمة من املسيحين 

واليهود بسلطات الخالفة اإلسالمية، وهل كان لهم حق تويل الوظائف العامة يف 

بلدانهم أم ال؟ وكان الجواب من واقع ما قام به الفاروق وحفيده عمر بن العزيز 

املقتفين  لسرة النبي األكرم، ومن بعدهم املهدي والرشيد أن اإلجابة قطًعا ال.

وكان من املمكن، ولِعظم مكانة هؤالء الخلفاء، أن نكتفي بهذا العرض التاريخي 

ملا جرى، بيد أننا آثرنا أن نؤكد عى أن األمر مل يكن عارًضا، بل كان قاعدًة وما 
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خاله استثناٌء وتراخٌي يف تطبيق الرشيعة، فجاء املقال الخامس  ليغطي مساحًة زمنيًة من املتوكل إىل القائم بأمر الله، 

وفيه أوردنا نصوص املراسيم الصادرة من دواوينهم إىل رعاياهم من املسيحين. 

ونود هنا أن ننوه أننا نخص املسحين بالذكر ألننا – عى األقل يف مر – 

مل يعد لنا احتكاٌك يذكر بغرهم من أهل الذمة.

وكان لزاًما علينا أن نُسلط الضوء عى ما جرى يف مر تحديًدا؛ لذا خصصنا املقال السادس لهذا املوضوع، فتناولنا فيه 

ما جرى لدور عبادة األقباط وموقف الخلفاء والفقهاء من قضية توليهم الوظائف وآلية دفعهم للجزية.

ثم انتقلنا يف املقال السابع إىل ما أسميناه العالقة األفقية بن املسلم واملسيحي، ونقلنا فيه للقارئ قول الفقهاء يف العديد 

من القضايا اإلنسانية كحقوق الجرة وإلقاء السالم وعيادة املرىض وخالفه. وجاء مقالنا هذا متمًا له، ال رغبة يف الحشو، 

بل ألن قضية التهنئة باألعياد موضع جدٍل إعالمًي يف ديسمرب من كل عام، يحسب كثر من الناس أن قول املشايخ فيها 

مجرد شطٍط أو فتاوى شاذة.

ثانيا : 

لعل القارئ اآلن قد فطن إىل زيف ادعاءات من يطلقون عى أنفسهم »باحثن« وهم يف الحقيقة »دعاة« ُمّدعن، أولئك 

الراغبون عى الدوام يف إلصاق كل قيمٍة ُصنعت يف الغرب بتاريخنا اإلسالمي يف الرشق، واملواطنة وحقوقها عى رأس 

تلك القيم.

إن محاوالتهم البهلوانية يف هذه القضية بالذات ال مُيكن ردها إال لسببن اثنن، إما أن يكونوا جهالء بحقيقة األحكام 

الفقهية والوقائع التاريخية، وكلنا بدرجاٍت متفاوتٍة جهالء، فإْن كانوا كذلك، فها نحن قد وضعنا أمامهم الحقائق لعلهم 

يفقهون.

أو أنهم يتعّمدون التزييف بلصق حديٍث من هنا عى واقعٍة من هناك، معتمدين عى تباين العالقة بن النبي محمٍد 

وأهل الكتاب، والتي من شأنها أن تتمخض عن أقوٍل ووقائع تخدم ادعاءهم، وهي وقائع معظمها صحيٌح باملناسبة، 

ذلك ألن عالقته بأهل الكتاب بدأت قوليًا بالثناء يف مكة، وانتهت عمليًا بالنفي والقتل ووضع الجزية يف املدينة، وكان 

آخر ما حدث به أن يتم نفيهم من نطاق شبه الجزيرة نهائيًا وكا يقولون: العربة دامئًا بخواتم األمور، وهو األمر الذي 

فطن إليه السلف، ونفذه الخلفاء، واستنبط الفقهاء منه األحكام التي عاشت يف ظلها األمة لثالثة عرش قرنا عى األقل.
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إن هذه القضية بالذات ال تحتمل املراوغة وال التلفيق أو خلط األمور، فإّما أن تكون الرشيعة هي األساس الذي نتعامل 

به، ووقتئٍذ سينقسم املريون إىل مسلٍم وكافر، أو مسلٍم وذمي، ويكون التعامل مبقتىض ما عرضناه من أحكام، 

أو أن تكون العلانية هي املعيار، وقتها ستتحقق مبادئ املواطنة بشكل تلقايئ. 

ترى هل سيملك هؤالء املنسحقون حضاريًا شجاعة االعرتاف بأفضلية القيم الغربية؟!
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شادي سليمي

صفحة ثابتة 
نقدم فيها قراءة 

ألحد الكتب 
القيمة

د. فراس السواح 

مغامرة العقل األوىل  

العقل  »مغامرة  لكتاب  ملخًصا  القراء  أعزّاءنا  لكم  نقّدم 

التي  واألفكار  الكتاب  مضمون  فيه  نوّضح  حيث  األوىل« 

صاغ من خاللها الكاتب كتابه هذا فيا يقارب األربعمئة 

صفحة. 

اآللهة  بأّن  الكتاب  هذا  يقرأ  من  سياُلحظ   :)1( مالحظة 

البرشية،  والعواطف  واالحتياجات  الصفات  نفس  متتلك 

وتُخلَق وتبيك  العواطف وتحتاج وتحيا ومتوت  فهي متلك 

صفٍة  كّل  ومتتلك  وترشب  وتأكل  وترتدد  وتفكر  وتشعر 

خلق  اإلنسان  أّن  بآخر  أو  بشكٍل  يدّل  ما  أخرى،  برشيٍة 

اإلله عى صورته وليس العكس. 
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التنن،  الطوفان، وسفر  البداية، وسفر  بالسفر )سفر  بالكتاب  الفصل حسب ما ورد  الباحث  ي  يُسمِّ مالحظة )2(: 

الخ...(. 

مالحظة )3(: سيالحظ قراء هذا الكتاب بأنّه ال يعالج األديان وبداياتها وتحّوالتها وجذورها وكيفية صدورها للعامل، 

ولكن يبحث فقط يف األسطورة املنترشة يف سوريا وبالد الرافدين والتي تالقت كثرًا مع األديان. وحتى أّن الكاتب 

ح بنفسه عن هذا املوضوع يف مقّدمة كتابه، ويدّل عى أنّه يدرس األسطورة وال ينظر لها.  يرِّ

املقدمة:
لهذا  اآلن  الحادية عرشة واألخرة حتى  للطبعة  كانت  والتي  الكتب مبقّدمة،  إنتاج  تقاليد  الكتاب متاشيًا مع  يبدأ 

الكتاب؛ والتي جاءت بعد مرور عرشين عاًما عى إصداره؛ يتحّدث فيها الكاتب عن تجربته ويستذكر بدايات انطالق 

عقله نحو مغامرته املعرفية التي عرّب عنها من خالل هذا الكتاب واملؤلفات التي تلته. 

فاتحة الكتاب: سفر التكوين

يقوم الكاتب يف هذا الجزء االفتتاحّي لكتابه بوصف نظرة اإلنسان األوىل للبيئة املحيطة به، واألحداث والكوارث 

الطبيعية ومحاولة تفسرها وفهمها، وتكوين أفكاٍر أوليٍّة عن ماهيتها وكيفية التعامل معها. فيِصف الطريقة األوىل 
السحرية،  واملارسات  السحر  الطبيعة عن طريق  مع  اإلنسان  لتعامل 

فحسب اعتقاد اإلنسان القديم بأّن هذه األعال تقيه من غضب الطبيعة 

فبالتايل يُعرّفها بأنّها سحر. ولكن بعد اكتشافه لفشل هذه الطريقة انتقل 

إىل الطريقة الثانية )الدين( يف التعامل مع الطبيعة وعنارصها، بدون قيام 

الكاتب بتوضيح معامل هذه النقلة النوعيّة يف حياة اإلنسان من السحر إىل 

الدين؛ ويتكلم بعد ذلك عن تقلّص وحر األديان اإلنسانيّة يف مجموعة 

ح طريقة تعامل اإلنسان  أساطر أبَقت عليها واستمرّت إىل يومنا هذا، ويُوضِّ

والتعامل معها،  تداولها  تّم  التي  واالتجاهات  األساطر  املعارص مع هذه 

الذي يعترب  أدبيًا وحكمًة، واالتجاه  فنًّا  الذي يعترب األساطر  االتجاه  مثل 

الظواهر الطبيعيّة مصدًرا لتلك األساطر، واالتجاه الذي يُعرِّف األساطر من 

خالل عالقتها بأحوال الطقس، وغرها من االتجاهات العديدة الهادفة يف 

جوهرها إىل تعريف األسطورة وكشف ماهيتها. 

25



 مغامرة العقل األوىل

 فراس السواح

ويف الجزء املتبقي من فاتحة الكتاب هذه يقوم الكاتب بتعريف األسطورة وتوضيح رؤيته الخاصة بناًء عى عقليٍة 

بحثيٍة موضوعيٍِّة يتصف بها، ويصف الكاتب األسطورة بأنّها مغامرة العقل األوىل )مبعنى محاولة اإلنسان األوىل لفهم 

الوجود واإلجابة عى األسئلة املطروحة املتعلقة به(. ويُنهي الكاتب هذه الفاتحة باإلقرار بأّن أبحاث هذا الكتاب 

ستشمل األساطر املنتَجة والصادرة يف سوريا وبالد الرافدين عى وجه الخصوص ويورد أسبابه يف ذلك. 

وبعد ذلك يبدأ الكاتب برشح قصة الخلق، ويُسمي هذا الجزء من الكتاب بسفر البداية، فحسب ثقافات الحضارات 

املنترشة يف هذا الحوض )سوريا وبالد الرافدين( يبدأ بالثقافة السومرية القدمية، والتي يعتربها الباحث وأساطرها 

أصل كّل ثقافات وأساطر الحضارات املجاورة للحضارة السومرية واآلتية بعدها. ويوّضح لنا تصّور هذه الحضارة 

لكيفية وجود الكون واألرض ومكّوناتها، وألّن العقل يحتاج دامئًا إىل تفسرٍ فهو يعزو ذلك إىل قًوى خارقٍة تُسمى 

باآللهة، قام كّل إلٍه بدوره املحّدد يف عملية الخلق والتكوين. 

ويالحظ القارئ لهذا املوضوع إضفاء السومرين للصفات البرشيّة عى اآللهة تلك، فهي تتصف باإلنجاب والخصوبة 

والعمل والسكن ورشب الخمر وغرها من الصفات، كا تتدرج أفعال اآللهة من أخطاء وأعاٍل حكيمة، إىل أن تصل 

لخلق اإلنسان وجعله عبًدا وخادًما لآللهة، يرعى أعالها ويُلبّي احتياجاتها. 

اإلنسان وعى صورته. ومن هذا  بخلق  قام  السومرية، هو من  الحضارة  بالحكمة حسب  املعروف  )انيك(،  واإلله 

نستدّل بأّن الظواهر الطبيعيّة تّم تفسرها يف البداية بسبب قًوى خارقٍة )آلهة(، ال بل وُوِصفت بعض نفس هذه 

الظواهر باآللهة كالساء واألرض والهواء. ويوّضح الكاتب أّن تشّكل عنارص الطبيعة ووجودها عى هذا الحال كان 

ألسباٍب ناتجٍة عن أفعال اآللهة نفسها، مثل قيام الهواء بسبب الضيق إلبعاد والديه األرض والساء عن بعضها 

فمىض يرتع بينها. 

وبعد ذلك ينتقل إىل نظرية أو رؤية الثقافة البابلية املشابهة يف مضمونها للمالمح العامة للقصة السومرية، ولكّنها 

أكرث تفصياًل وتوضيًحا، حيث يورد الكاتب القصة البابلية مبارشًة من البابلين أنفسهم عن طريق األلواح الفخاريّة 

السبعة التي عرث عليها علاء اآلثار قبل أكرث من قرٍن من الزمان، والتي تُلخِّص قصة الخلق والتكوين حسب الرؤية 

البابلية يف ملحمٍة تُعترب من أجمل وأقدم املالحم يف العامل القديم، وتُسّمى مبلحمة )اإلينوما إيليش( والتي تعني 

»عندما يف األعايل«، حيث يلّخص الكاتب هذه امللحمة يف بضع صفحاٍت ثم يُورد امللحمة األصلية مرتجمًة، ويُقّدم 

مالحظًة بأّن بعض سطور نصوص امللحمة مفقودٌة نتيجة عبث الزمن باأللواح الفخاريّة املكتوبة عليها. 
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ترسد امللحمة أحداث الخلق والتكوين التي تبدأ بتمثيل الوجود بثالثة آلهٍة هم: )ابسو( وزوجته اإللهة )تعامة( 

ووزيره )ممو(، وكان الثالثة ممزوجن وطبيعتهم املاء. ثّم تتواىل األحداث بخلق أبنائهم اآللهة، ومقتل اإلله ابسو من 

قبل أحد أبنائه، وتخطيط تعامة زوجته لالنتقام من قتلته، واستمرار األحدث بقتلها هي األخرى عى يد اإلله االبن 

الشجاع القوي )مردوخ( وتكوين األرض والساء من نصفي جسمها. 

مبقتل اإللهة تعامة تبدأ االحتفاالت ببدء حقبٍة جديدٍة لآللهة يتّم فيها تأسيس عامل لآللهة بقيادة كبر اآللهة مردوخ 

وبناء بابل مدينة اآللهة. وبعد ذلك تقرتح اآللهة عى مردوخ خلق البرش لعبادتهم وخدمتهم، فيقوم بخلق اإلنسان 

من جسم ودماء اإلله )كينغو( الذي حاول مع زوجته تعامة قتل اإلله مردوخ. وتنتهي امللحمة بتسمية اآللهة لإلله 

مردوخ بخمسن اسًا تُلّخص صفاته العظيمة، وكّل اسٍم يدّل عى عمٍل قام به لخدمة اآللهة أو صفٍة حسنٍة من 

صفاته. 

يبدأ الباحث بعد ذلك بالتعليق عى هذه امللحمة والنظر إليها من عدة زوايا واعتبارات، تارًة يعتربها مغامرًة فكريًة 

)محاولًة عقليًة( لقيام اإلنسان البابيّل بتفسر أحداث وأسباب الخلق والتكوين، وتارًة يعتربها تاريًخا يلخص حقبًة 

القديم، وحيًنا يعتربها نتاًجا نفسانيًا يؤدي لتطّور الشخصيّة اإلنسانيّة وتكاملها، وتارًة  تاريخيًّة من حياة اإلنسان 

أخرى يعتربها تأسيًسا لديانٍة جديدٍة للبابلين وإقرانها بقوة اإلله مردوخ وعظمته، ومحاولة نرشها يف املنطقة، ويف 

النهاية يعرّب عنها باعتبارها فنًّا رفيًعا من إبداع اإلنتاج األديّب للحضارات القدمية. 

يُكمل الباحث فراس السّواح كالمه عن التجربة البابلية بذكر نصوٍص أخرى غر ملحمة اإلينوما إيليش، تشرتك معها 

الساوات  وخلق  الكون  يف  الشامل  النظام  وإحالل  األزليّة  السكونية  والحالة  البدايئ  املاء  مثل  العنارص  وحدة  يف 

واألرض واإلنسان، وتتطرق بعضها لكيفية خلق اآللهة لإلنسان، ففي كّل نصٍّ يختلف اسم اإلله الخالق، فنجد اسمه 

يف نص )سيبار( مشابًها للملحمة وبقي مردوخ، بينا يف »الطن حيث يتّحد اإلنسان مع اإلله« تكون أساء اآللهة 

)مامي( أو )نناخ(، ويف نص »آدم وحواء بدون طن« يكون اسمها )أورورا(، وهكذا يف باقي النصوص. 

يأيت الكاتب بعد ذلك عى الرؤية الكنعانية ملوضوع الخلق والتكوين بوصف الثقافة الكنعانية بشكٍل عام، ثّم يتكلم 

عن االكتشافات الفخاريّة )األوغاريتية(، ويوّضح قرب اللّغة األوغاريتية من اللّغة العربية، ويتكلم باختصاٍر عن كبر 

الفخاريّة إىل ثالث مجموعاٍت كّل  األلواح  م  )إيل( واآللهة اآلخرين مثل )بعل( و)موت(، ويُقسِّ الكنعانين  اآللهة 

27



 مغامرة العقل األوىل

 فراس السواح

مجموعٍة تختّص بقصة أحد اآللهة أو امللوك. ويلّخص بعد ذلك قصة كّل لوٍح أو مجموعة ألواٍح مبا توفّر من النصوص 

الواضحة عليها. يبدأ بقصة اإلله بعل وتغلبه عى املياه األوىل البدائية والتي ميثلها اإلله )يم(، ويصف رصاعها وكيف 

تغلّب بعل عى يم بسالحيه العاصف والصاعق، وبعدها تُقيم اإللهة )عناة( وليمًة فاخرًة مبناسبة هذا االنتصار. 

وتُلخص املجموعة الثانية من األلواح قصة بناء بعل بيتًا له بعد نره، فاستشار اإللهة عناة التي تكفلت بتحقيق 

طلبه بالذهاب إىل أبيها اإلله إيل الذي يف البداية خاف منها وارتعد واختبأ يف ركن البيت، ثّم ما لبث أن قَِبل إيل 

طلبها وأرسل اثنن من اآللهة إىل اإللهن الحرفيّن )كوثر( و)حاسيس( اللذين قاما ببناء بيٍت جميٍل لإلله بعل من 

خشب األرز وباللونن الفّض والذهبي فوق جبل صفون. 

أّما املجموعة األخرة من األلواح فتصف الوجه املدّمر لإللهة عناة وقرارها بإفناء الجنس البرشيِّ بيديها، وتغوص يف 

دماء الناس وتقتل وتذبح وترفع راية االنتصار، ثّم يطلب منها اإلله بعل أن تكّف عن أفعالها وتنرش السالم وتزرع 

األرض، وتستجيب لطلبه هذا، ويذبح ثوًرا من أجلها ويحتفالن وتحتفل الطبيعة والحيوانات معها. 

أّما يف القسم الرابع من سفر التكوين يأيت الكاتب عى القصة التوراتيّة، ويوضح يف البداية بأّن العربانين هم نفسهم 

اليهود، ويتكلم عن قصة اليهود وتنقالتهم، وخصوًصا قصة ضياعهم ملدة أربعن عاًما، بعد ذلك يأيت عى قصة الديانة 

اليهودية ويذكر  الديانة  بأنّها أصل  الكاتب  اليهودية، حيث يلّمح  بالديانة  )اآلتونية( الخاصة باإلله آتون وعالقتها 

أوجه الشبه بينها، وأوجه الشبه واالختالف بن إلهي الديانتن أتون ويهوه، ويحدد مدة كتابة التوراة بحوايل العرشة 

قروٍن قبل امليالد، الذي حدث بعد قرٍن من نهاية الكتابات، وبأّن اليهود طّوروا فكرة اإلله من جذوٍر كنعانية، وهو 

الذي انفصل عن اإلله إيل وصبغ نفسه بصفات اإلله السورّي بعل راكب السحاب والغيوم وصوته الرعد وسالحه 

الصاعقة. ويتضح تشابه القصة مع ما قبلها ببناء اإلله يهوه بيتًا له بعد انتصاره عى املاء، وهو اإلله الحقود العنيف 

الدموي املنتقم. ويُنهي الكاتب السفر بالقول: إّن التوراة هي األثر الثقايف الوحيد للشعب اليهودي أو العربانين وهي 

ممتدٌة من جذوٍر بابليٌة سومريٌة مرية. 

الخلق  من قصص  قبلها  ملا  مشابهًة  بوضوٍح  ونراها  التوراة،  يف  والخلق  التكوين  قصة  ذلك عى  بعد  الكاتب  يأيت 

والتكوين الخاصة بالحضارات األخرى من خلق الساء واألرض واإلنسان وباقي املكونات، ويلّخص مدة الخلق يف 

روايتن مختلفتن أو متناقضتن )النص اليهودي والنص اإليلوهيمي( متتدان لفرتة ستة أياٍم بدًءا بخلق الساوات 

واألرض يف اليوم األول وانتهاًء باليوم السادس بخلق اإلنسان، ويف اليوم السابع يرتاح اإلله من جميع األعال التي 

عملها. 
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أسطورة  بن  الشبه واالختالف  أوجه  باملقارنة وتوضيح  الكاتب  يقوم  الكتاب  الجزء من  األخر من هذا  القسم  يف 

الخلق البابلية )األلواح السبعة( وقصة الخلق اليهودية العربانية )أيام الخلق السبعة(، ويدّل عى تشابه األسطورتن 

يف الجذور والجوهر كاملياه البدئية والظالم وخلق السموات واألرض وخلق اإلنسان كآخر عمٍل لإلله، مع االختالف 

يف بعض التفاصيل. 

ويتضح للقارئ وبشكٍل واضٍح أّن اليهودية رمبا اعتمدت عى البابلية يف نسج قصتها بحكم قدم البابلية عى اليهودية 

وبحكم تأثر العربانين بالحضارة البابلية وخصوًصا إبان األْس البابيل يف القرن السادس قبل امليالد. أو رمبا النسختان 

الكتاب  الفصل من  البابلية واليهودية قد استمدتا رؤيتيها من ديانٍة توحيديٍة أقدم من كليها. هنا ينتهي هذا 

والذي يُعترب الفصل األكرب ويأخذ جزًءا كبرًا منه. 

الكتاب بشكٍل واضٍح ومفهوم. فالكاتب يسّمي  الهدف من هذا  أو  لنا املغزى  مالحظة: وبعد كّل هذا مل يتوضح 

أىت  التساؤالت. وبذلك  اإلجابة عن  يتساءل ويحاول  أنّه  والعقل معروٌف عنه  األوىل«،  العقل  الكتاب ب »مغامرة 

الكاتب عى السؤال األهم الذي طرحه وما زال يطرحه العقل »الوجود والكون واإلنسان، كيف جاؤوا وما الهدف من 

كّل هذا؟«. ولكّن األهم من هذا كلّه، وبعكس الشائع عن الكتاب، فإنّه ال يوضح كيفية أو أسباب مجيء األديان إىل 

العامل، بل هو يناقش نظرة اإلنسان القديم إىل الكون والوجود ومحاولة إجابته عن هذه التساؤالت، ورمبا يف بعض 

األماكن من الكتاب يربط بن هذه النظرة واألديان. 

الفصل الثاين من الكتاب: سفر الطوفان

يُعّد هذا الفصل من الكتاب بأنّه األكرث متعًة وأهميًة وهو فصٌل جميٌل يُوّضح للقارئ كيفية عوملة بعض األحداث 

الفصل  الكنعانية يف هذا  البصمة  كالطوفان وأسطورته. وتختفي  املهمة  الكونيّة  األحداث  املحليّة ورفعها ملستوى 

والفصول التي تليه ما يجعلها تقتر عى قصة الخلق والتكوين الواردة يف الفصل األول فقط. 

تبدأ مواضيع الكتاب من اتجاه الصغر يف الكم فيتعمد الكاتب يف هذا الفصل رشح كّل موضوٍع يف صفحاٍت ليست 

العامل ودّمر جميع  أغرق  الذي  الطوفان  بالحديث بشكٍل عاٍم عن أسطورة  املواضيع، ويبدأ  بالكثرة كالسابق من 
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النجاة من الطوفان والحفاظ عى بذرة  مظاهر الحياة، باستثناء قلٍّة قليلٍة من البرش والحيوانات التي استطاعت 

الحياة عى األرض، عى الرغم من أّن الكثر من الحضارات القدمية تتحدث عن هذه األسطورة )أسطورة الطوفان(، 

غر أّن بعض الحضارات األخرى يف أماكن مختلفٍة من العامل تتحدث عن النار بدل الطوفان، النار التي أبادت جميع 

مظاهر الحياة وقامت بنفس عمل الطوفان... وكّل حضارٍة تختلف يف القصة والتفاصيل، ولكن جميع الحضارات 

اتفقت عى نقاٍط معينٍة وخطوٍط عريضٍة كوَّنت أساًسا للقصة الحادثة التي تحّددها الرؤية السومرية، وهذه النقاط 

هي:

طوفاٍن  بواسطة  األرض  تدمر  قررت  اآللهة  أّن   -1

شامل.

من  قليٍل  عدٍد  إلنقاذ  البرش  من  واحٍد  اختيار   -2

البرش والحيوانات.

3- انتهاء الطوفان واستمرار الحياة من جديٍد عن 

طريق من نجوا من البرش والحيوانات.

وبعد ذلك نقرأ ترجات الخرباء أللواح الطوفان السومرية التي حصلوا عليها من حفريات اآلثار يف مدينة )نفر( 

السومرية يف سوريا، وتنتهي قصة اللوح األثري بتكريم من أنقذ البرش من قبل اآللهة ووهبهم له الخلود والحياة 

األبديّة. 

وبأسلوبه املعتاد يف عرض األحداث، كا يف الفصل السابق )سفر التكوين( باالنتقال من حضارٍة لحضارٍة ومن ثقافٍة 

لثقافة، فقد انتقل الكاتب إىل عرض أحداث الطوفان وفق العقلية البابلية، ولّخص األحداث كحواٍر بن جلجامش، 

ذو الطبيعة البرشيّة اإللهيّة، و)أوتونابشتيم( البرشّي الخالد، الذي مّنت عليه اآللهة بالخلود جزاًء له إلنقاذه البرشية 

من الطوفان، فيخرب أوتونابشتيم جلجامش بأحداث القصة باّن اآللهة قررت إفناء الجنس البرشي بعد أن عاث يف 

األرض فساًدا، فأمر أحد اآللهة البرشّي أوتونابشتيم ببناء سفينٍة وأعطاه مواصفاتها ومقاساتها وأمره بأن يحمل معه 

الذي أرعب حتى اآللهة وهربوا منه  الرّب والحيوانات والطيور، وبعد أن بدأ الطوفان املهول املرعب،  كّل وحوش 

إىل الساء، وقام بتدمر األرض كا تتحطم الجرّة، وقىض عى جميع األحياء، وهامت الُفلك )السفينة( يف الطوفان 

والبحر ملدة ستة أيام، وبعد أن هدأ الطوفان يف اليوم السابع استقرّت السفينة عى جبل )نصر( لستة أيام، ويف 
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اليوم السابع أطلق أوتونابشتيم الجميع إىل الجهات األربع وقّدم 

أضحيًة لآللهة فتجّمعت اآللهة، وقد أعطاه اإلله )أنليل( الخلود 

وهنا تنتهي القصة. 

بنظرته  كّل  الطوفان،  عن  تتحدث  أخرى  نصوٌص  تظهر  ولكن   

ذكرنا  كا  العريضة  الخطوط  يف  تشرتك جميًعا  ولكنها  الخاصة، 

سابًقا. فيتحدث الكاتب عن النص املعثور عليه يف مدينة )نيبور(، 

مالمحها  تشبه  واضحًة  فكرًة  يُعطي  أنّه  إاّل  قره  من  وبالرغم 

مالمح القصة السابقة. وبعد ذلك يتحدث عن نص )أتراحسيس(، 

النص البابيّل الثالث عن الطوفان، ويتحدث هذا النص عّا حدث 

قبل الطوفان، حيث حاولت اآللهة، وخصوًصا اإلله أنليل، إفناء 

تثمر،  أن  األشجار  ومنع  والزرع  املطر  بحرمانهم  مرتن  البرش 

وإرسال األمراض واألوجاع واألوبئة، ويف كّل مرٍّة كانوا ينجون من 

غضب اإلله أنليل ويستمرون يف إزعاجه وحرمانه النوم. وتتلخص 
قصة ملحمة أتراحسيس يف قطعٍ نصيٍّة متفرقٍة ومبعرثٍة غر متصلٍة وال كاملٍة بسبب تدمر أجزاء من األلواح الفخاريّة 

األثرية بفعل عوامل الزمن. ويف هذه امللحمة يظهر أنليل بصورٍة مهّولة، وارتبط اسمه بأهم حوادث الدمار والخراب. 

بعد ذلك ننتقل إىل نص )بروسوس( حيث يورد الكاتب حديثه عن هذا النص باختصاٍر مصبوٍغ بالنكهة القصصيّة 

اليونانية، يوضح فيه قيام أحد امللوك بكتابة ألواٍح تُحفظ فيها منجزات الحضارة من الضياع وطمرها لحايتها من 

الطوفان، وتنتهي القصة بنفس الجوهر كسابقاتها. 

ثّم يأيت الكاتب عى الرؤية التوراتية، ذات الروايتن املختلفتن أو املتناقضتن حسب رأي الباحث للطوفان، ويصف 

الطوفان وأحداثه مرًّة أخرى من سفر التكوين التورايت ومن مواقع وإصحاحاٍت مختلفٍة فيه. ولكن هنا تختلف بعض 

إلٍه واحٍد هو يهوه، وتسمية بطل القصة بنوح، حيث نفس  مالمح القصة كتوحيد اآللهة املتسببة يف الطوفان يف 

اإلله الذي يقّرر إغراق البرش هو الذي يخرب نوًحا مبا عليه فعله من بناٍء للسفينة والنجاة بأهله، وهو نفسه الذي 

يتسبب بالطوفان وهو نفسه الذي ينهيه، وبعد ذلك يندم الرب عى فعلته ويتعهد بأاّل يعيد فعلته ويكرر الطوفان 

مرًّة أخرى. 
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وبعد االنتهاء من النظريات املختلفة للطوفان، يقوم الباحث فراس السّواح باملقارنة بن املظاهر الرئيسية لحادثة 

الطوفان )كاإلله املتسبب للطوفان، أسباب الطوفان، بطَله، طريقة إعالم البطل عن الطوفان، السفينة وركّابها وغرها 

من مظاهر هذه األسطورة( التي تختلف يف تفاصيلها بن النصوص السومرية والبابلية والتوراتية. 

أثناء القراءة قد يتساءل القرّاء: ما الذي يحاول هذا الكاتب إثباته؟؟ 

وينتهي الفصل الثاين من هذا الكتاب بجزٍء قصرٍ يتحدث عن غضب اآللهة عندما يحّل باإلنسان وأساطر الدمار 

األخرى التي حلّت عى األرض وبني البرش. مثل أسطورة اإللهة )إنانا( التي انتقمت من البرش وفاضت دماؤهم يف 

األرض بسبب رجٍل ضاجعها ومل تجده لتعاقبه، فأرسلت ثالث كوارٍث عى الناس وغاصت يف دمائهم. أو كحاالت 

غضب اإلله أنليل الذي كان يُسلّط عى الناس العواصف واألعاصر فتمأل جثث الناس الطرقات، وتصبح املدن خرابًا، 

ومتأل دماء الناس ثقوب األرض. 

 أو كأسطورة اإلله )إيرا(، إله الطاعون واألوبئة الفتاكة، الذي يستفيق 

بعد فرتٍة طويلٍة من كسله وفتور همته، ويخدع اإلله مردوخ بنصحه 

بالذهاب لالستجام حتى يستطيع إنزال غضبه بالبرش، فيوافق اإلله 

مردوخ ويغادر مسكنه يف بابل )اإليزاجيال( الذي يُنظِّم فيه أمور الكون 

فيلجم الفوىض الكونية من الطغيان، ويأخذ إيرا مكان مردوخ ويستلم 

زمام األمور، فيُنزِل غضبه بالناس ويطفئ شعاع الشمس، ويعيث دماًرا 

بأن  الواسع  الدمار  بعد  )إيشوم(  اإلله  يرجوه مساعده  وخرابًا، حتى 

ينقلبون هم  ويجعلهم  منهم،  ينال  وال  األكادين  فيرتك  البرش،  يرحم 

ذلك  وبعد  أعدائهم،  ويقبضون عى  كرثٍة  إىل  األرض  الباقية يف  القلة 

يأمر الناس بحفظ أنشودة )إيشوم( ويعّد من يحفظها ويعتني بها بأاّل 

ميسه سيف القتل وأاّل يلقى ثورة إيرا وغضب إيشوم ويصيبه السالم 

والرغد. 

ث بأهوال ما حدث، كا فعل يف  أو ككوارث يهوه الشاملة التي تُفني املدن بكاملها فال يرتك منها أحًدا ينجو ليُحدِّ

سدوم وعمورة مدينتا لوٍط حيث رصاخ أهل املدينة قد عظُم أمام الرب فأرسل لها رجلن دمراها. 
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الفصل الثالث: سفر التنني

يُلخص هذا الفصل الراعات الواقعة بن اآللهة التي أرَست 

الحالة  القادمة من  الظالميّة  القوى  الكون ودعامئه مع  نُظم 

األوىل البدائية للعامل ذات الظالم والفوىض، فنجد اآللهة وبعد 

خلق اإلنسان، بن الفرتة واألخرى تتصارع مع هذه الكائنات 

البدائية  األوىل  سرته  إىل  العامل  إرجاع  تحاول  التي  الظالمية 

الظالميّة الفوضوية. فنجد اإللهة السومرية إنانا، إلهة الحب 

والخصب، تتصارع مع )كور(، إله العامل األسفل، وتغلبه وتنتر 

عليه. كذلك فعل اإللهان )أنيك وننورتا(، وذلك نتيجة أفعال 

)كور( الرشيرة كخطف اإللهة )أريشكيجال(. 

ننورتا،  اإلله  تتصارع مع مساعديه، فهذا  اآللهة  وكذلك نجد 

الذراع األمين لكور، ويرعه بعد كرٍّ وفّر. أما جلجامش، امللك ذو  القنوات والسدود والري، يصارع )آسياج(،  إله 

، فنسمعه يناشد )اوتو( ليساعده عى القيام بعمٍل مجيٍد يخلّد اسمه بعد موته، فيغادر مدينته مع  النسب اإللهيِّ

مساعديه إىل غابة )حواوا(، وحش األرز ومُيسكه ويقطع عنقه بعد مفاوضاٍت حدثت بينها، وقىض جلجامش أيًضا 

عى ثور الساء الذي استخدمته اإللهة أنانا لالنتقام منه ألنّه رفض عرض الحب والزواج الذي عرضته عليه. 

أّما يف النصوص البابلية فنجد اآللهة تتصارع مع وحش )الالبو( الذي خرج من أعاق املياه إىل ديار الحضارة محاواًل 

تدمر كّل ما بناه اإلنسان، أما الطائر )زو( الوحش فقد نجح يف سقة ألواح األقدار التي يحملها أنليل، أبو اآللهة، 

محاولًة منه للسيطرة عى اآللهة والبرش تاركًا اآللهة يف جزٍع شديٍد فشلّت حركة أنليل. وال تسمح النصوص املتوفرة 

للباحثن بتحديد اإلله الذي قىض عى الوحش زو، وإمّنا نستطيع االستنتاج باّن أحدهم قد تطّوع إلمتام املهمة ونجح 

فيها. 

بعد ذلك نأيت عى الحكاية التوراتية التي فيها يُلِصق يهوه )إله اليهود( بنفسه كل صفات وأفعال اآللهة السورين، 

فهو ال يّدعي الشمول واإلطالق من أجل أن يصارع أنداده، فنجده يف التوراة يعاقب بسيفه القايس )لوياتان( الحية 

التنن )رهب( ويقض عليه  الرَب مع  التوراة عن رصاع  تتحدث  البحر. وكذلك  تنن  املحوية ويقض عى  امللتوية 

بذراعه قبل أن يتابع أعال الخلق. 
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الفصل الرابع: سفر الفردوس املفقود

فصٌل قصٌر يصف فيه الكاتب حلم اإلنسان القديم )الضعيف والجاهل، والذي ميرض وميوت( بحياٍة أكرث راحًة ومتعًة 

وأمانًا، وحياٌة خالدٌة خاليٌة من الشيخوخة واآلالم، وبذلك بدأ اإلنسان يكّون أفكاره الخاصة عن هذه الحياة املثاليّة، 

ال بل وتعّدى ذلك إىل افرتاض أّن سلفه القديم عاش هذه الحياة، ولكن بسبب أفعاله اآلمثة التي أغضبت اآللهة منه 

وأّدت به إىل أن ينال عقابها، خرس هذه الحياة وانتقل إىل مكاٍن آخر يعمل فيه بكدٍّ وجدٍّ ليستطيع العيش. 

وتُطالعنا الرؤى السومرية والبابلية وبعدها التوراتية بهذه الرؤى والتصورات ِملا كان عليه اإلنسان قبل أن يحّل به 

عقاب اآللهة، وتحّدثنا كّل ثقافٍة منها عن قصٍة مختلفٍة بأحداٍث وأساء مختلفة. 

ولكن كا يف الفصول السابقة كلها تتفق عى الخطوط العريضة للقصة كا ذكرنا باألعى. وبذلك ينتهي هذا الفصل 

القصر من الكتاب. 

قابيل  سفر  الخامس:  الفصل 

وهابيل 

هو فصٌل قصٌر آخر يتحدث عن مرحلٍة أخرى 

أحداٌث  فيه  تتلخص  البرشية،  مراحل  من 

أوالد  وها  هابيل،  وأخيه  قابيل  بن  وقعت 

بل  األحداث،  هذه  يف  اإلله  شارك  وقد  آدم، 

كان هو السبب الرئييس يف قتل قابيل ألخيه 

هابيل بعد أن تقبل الرَب قربان هابيل الراعي 

ومل يتقبل قربان قابيل املزارع، وكانت هذه القرابن لتحقيق نفس الطلب لكّل منها، وقد يكون هذا الطلب هو 

الزواج من املرأة الوحيدة املوجودة يف وقتها. 

الرَب مع  اآللهة ووقوف  إىل  بإحتكام برشين  املالمح  التوراتية بقصٍص سومرية متتلك نفس  القصة  وتتشابه هذه 

أحدها دون اآلخر، ولكن كالعادة... األساء وبعض التفاصيل تختلف من ثقافٍة ألخرى. 
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الفصل السادس: سفر العامل األسفل أو عامل الظالم

لرمبا وردت فيه أقوى العبارات وقًعا عى األذن والعقل والقلب »مل يُلهب خيال اإلنسان يشٌء كا ألهبته فكرة املوت«. 

وللقارئ العزيز حرية التفكر والظن والرأي والتعليق. 

يبدأ الكاتب بالحديث بشكٍل عاٍم عن أفكار اإلنسان حول املوت وطريقته يف التعامل مع هذه الظاهرة املرعبة، 

والتي أجربت العقل أن يستبعد احتال كون املوت هو نهاية الفرد بجميع صوره، فلم يستوعب العقل هذا الخيار 

واضطر للهرب إىل خياراٍت أقّل أملًا، فافرتض أّن املوت ما هو إال مرحلٌة انتقاليٌة من عامٍل آلخر ومن حياٍة لحياٍة أخرى. 

ثم يُورد الباحث فكرة السومرين عن املوت ويخلط أساطرهم بأساطر البابلين، أو هكذا الحظ هو والباحثون غره. 

وخادمه  جلجامش  أسطورة  من خالل  املوىت(  )عامل  األسفل  العامل  أوصاف  عن  السومري  الجزء  يتكلم  عاٍم  بشكٍل 

)أنكيدو( والعامل األسفل، واألحداث الواقعة التي أجربت الخادم أنكيدو للذهاب إىل العامل األسفل ولكّنه مل يستطع 

العودة، روحه فقط التي عادت، أّما جثته فبقيت هناك ممتلئًة بالرتاب. وخالل قراءتنا لهذه األحداث املكتوبة عى 

اللوح الثاين عرش من ملحمة جلجامش، توّجب عى القارئ العزيز مالحظة أّن جلجامش هو ضمن األساطر البابلية 
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وليس السومرية ولكّن الكاتب أوردها هنا ألّن النصوص البابلية تكّمل النواقص والفجوات يف النص السومري. 

أما الجزء الثاين من هذا الفصل فهو استمراٌر للجزء السومري السابق من هذا الفصل، ويتحدث عن أكرث من موضوٍع 

مرتبٍط جميعه بالعامل األسفل، كحلم األمر بالعامل السفيل من شدة توقه إليه، وقد رأى يف حلمه أهوال العامل األسفل 

وكاد يُقتَل فيه، ولكن بُِعث من جديٍد لروي للناس أهوال ما رآه وليحثّهم عى عبادة آلهة العامل األسفل. 

أما موضوع إبليس فهو املوضوع الذي يروي قصة العامل األسفل بطرٍق مختلفة، فعندما خلق الرب اإلنسان خاف 

إبليس عى مكانته الخاصة بن الخالئق، فتمرد عى أوامر َربّه ورفض إظهار االحرتام آلدم كا أمره اللَّه. الكثر من 

املالئكة وقفوا معه، مّا دفع الله بهم إىل الظالم األبديِّ وإبليس عى رأسهم سيًدا مطلًقا ململكة الرش والظالم. 

ويتكلم الباحث يف نهاية هذا الجزء عن األرواح والدفن واملوىت وأوضاعهم بعد املوت يف ثقافاٍت مختلفة، تعطي 

فكرًة عن هذا العامل األسفل. أما )شيئول(، الجحيم التورايت، فلم تورد فيه التوراة ردًّا قطعيًا عى وجوده من عدمه، أو 

ماهيته وطبيعته، ومل تعِط التوراة جوابًا شافيًا عى ما يحدث فيا بعد املوت، لكّنها قد تقول بأّن من ميوت يحتفظ 

مبكانته التي كان عليها قبل املوت، امللك يبقى ملًكا والعظاء يبقون عظاء، فعندما ميوت اإلنسان فهو كالحيوان 

يهب جسده إىل الرتاب، أّما روحه من يعلم قد تصعد إىل األعى أو تذهب إىل األسفل. 

وتُحّدد التوراة بأّن جزاء األعال الصالحة يكون يف نفس حياة اإلنسان، فمن يعمل صالًحا يطول عمره، ومن يعمل 

الرش يقر عمره، فالثواب والعقاب يكونان قبل املوت ال بعده. ويتضح تأثر رأي اليهودية يف هذا املوضوع بالرؤية 

بن  ونقاشاٍت  ورَدٍّ  أخٍذ  موضوع  تبقى  ولكّنها  غامض،  بشكٍل  املوت  بعد  والعقاب  الثواب  فكرة  فتظهر  البابلية، 

التي تلَت ميالده، فأصبحت فكرة خلود الروح تقتر عى املؤمنن الذين  الالهوتين حتى ميالد املسيح والقرون 
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يؤمنون ويتّحدون باملسيح. 

الفصل السابع: سفر اإلله امليت

الكاتب  الذي يسّميه  الكتاب  الفصل األخر من  وبهذا نصل إىل 

بسفر اإلله امليت، يُلّخص يف بدايته فكرة تضحية اآللهة بأنفسهم 

استمرار  أجل  ومن  الحياة  دورة  استمرار  أجل  من  بغرهم  أو 

اإلنسان، فتحّولت فكرة الفصول السنوية األربعة )الشتاء البارد 

واملارد، الربيع األخرض املعتدل، الذي يليه الصيف الحار والجاف، 

فالخريف األصفر الذابل( من خالل الفكر األسطوري إىل تضحياٍت 

إلهيٍّة يجب القيام بها من أجل االستمرار. 

فرنى التضحيات التي تقوم بها اآللهة عى مدى األزمنة مستمرًة 

يقوم  أن  بّد  فال  واإلنسان.  والحياة  والخلق  التكوين  أجل  من 

بعضهم بالتضحية كنوٍع من الخالص لبني البرش.

 مالحظة: أليس هذا ما فعله من يُسّمى بالسيد املسيح؟؟

ويبدأ الكاتب أساطره بالرتتيب الحاصل يف الفصول السابقة، فيورد نصوص األسطورة السومرية املكتوبة عى األلواح 

األثريّة املوجودة يف متاحف متفرقٍة من العامل، التي قامت فيها اإللهة أنانا بالنزول إىل العامل األسفل، عامل املوت 

بتجريدها من هيبتها وقدسيتها وممتلكاتها وألواح  إلهة عامل املوت والظالم،  أريشكيجال،  اإللهة  والظالم، فقامت 

القدر التي كانت تحملها معها، وقتلتها وربطتها إىل وتٍد مغروز، فناح عليها خادمها األمن، رسولها )ننشوبور(، ومأل 

السموات رصاًخا عى مصرها، وأخذ يجول السموات وبيوت اآللهة ذهابًا وإيابًا يرجو منهم مساعدتها وإعادتها إىل 

الحياة من جديد، فساعدها اإلله أنيك وبقدرته عادت أنانا السومرية إىل الحياة من جديد. 

ولكن، كان ال بّد من التضحية بغرها لتعود هي إىل الحياة فضحَّت بزوجها )دوموزي( الراعي، وطاردته العفاريت 

واألشباح حتى متكنت منه وهبطت به إىل العامل األسفل. ويستدّل الباحث من هذه األساطر عى رضورة التضحية 

من أجل االستمرار بالحياة كا ذكرنا سابًقا، فحققت أنانا منوذًجا بدائيًا للعودة من املوت إىل الحياة، وسرتبط بها 
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البرش كمخلٍّص يعود بهم إىل الحياة من جديد. 

أما األساطر البابلية فقد قُّصت علينا بنفس املالمح واألحداث وحتى التفاصيل، ولكن بنسخٍة أخرى أكرث تحديثًا، 

هبوط اإللهة عشتار إىل ذلك العامل األسفل من أجل إحضار زوجها اإلله )متوز( والذي هي نفسها من قامت بإرساله 

إىل هناك... ولكن حذًوا لألسطورة البابلية عى منوذجها السابق )السومري( كا جرت العادة يف باقي األساطر، فإّن 

إلهة العامل األسفل أريشكيجال قامت باحتجاز عشتار وحبستها وسلطت عليها العلل، إىل أن قام )أيا( بإرسال أحدهم 

لتأخذه أريشكيجال فداًء لإللهة عشتار وزوجها، ويصعدان ها إىل الساء ويعودان ثانيًة إىل الحياة. ويستمر الباحث 

بربط عملية إعادة اإلحياء هذه لآللهة امليتة بتجدد الحياة والخصب والدورة السنوية ونشاط الطبيعة. 

ثم تعود لنا األساطر الكنعانية من جديٍد يف هذا الفصل لتضع صبغتها عى أحداث العامل األسفل، وبنسخٍة آراميٍّة 

فينيقيّة، وال نعرف ما هي العالقة بن اآلرامية والفينيقية الكنعانية، نرتك تحديد ذلك للقارئ إذا امتلك أي أفكار. 

وقد يستنتج القارئ يف هذا الفصل أو ما سبق بأّن اإلنسان حاول دوًما ربط مظاهر الطبيعة باآللهة وأفعالها ونتائج 

أفعالها، فاملطر واألرض متالزمان الستمرار نشاط الزراعة الذي يقوم به اإلنسان ولذلك يجب أن يقرتن أحدها باآلخر، 

وغياب أحدها متوقٌف عى غياب اآلخر، فغياب املطر يؤدي إىل جفاف األرض وموتها، فإذا عاد املطر عادت األرض 

إىل الحياة من جديد. وبناًء عى هذه العالقات واألحداث التي تحدث يف الطبيعة فقد متّت صياغة قصص وأساطر 

اآللهة يف الثقافات الواردة يف هذا الكتاب كالسومرية والبابلية والكنعانية واليهودية وغرها، التي من املمكن أن 

تكون إحداهن مصدًرا لألخريات، أو أن تكون كلّها مقتبسًة ومأخوذًة عن ديانٍة جذريٍِّة سابقٍة ِصيغت فيها كّل تلك 

القصص واألساطر. ولكّننا وبكل األحوال لن نحصل عى إجابٍة قطعيٍة أليٍّ من أحداث التاريخ السابقة، وتبقى أحداثه 

ألغازًا مشبوهًة، فالتاريخ غامٌض وكاذٌب وال ميكن أن نبني عى أحداثه املزعومة أحكامنا، ولذا ال يجب علينا التعامل 

مع التاريخ بشكٍل جديٍّ وخصوًصا ما مل يرد فيه إثباٌت علميٌّ مؤيٌد له )أي معظم التاريخ إن مل يكن كله(. 

»موت«،  والسكون  والظالم  املوت  إله  مع  والزراعة،  الخصب  إله  )بعل(،  اإلله  رصاع  الكنعانية  األساطر  وتُلخِّص 

فيالحظ الباحث بأّن الجو واملناخ السورّي الحايل والقديم، والذي ميتاز بالخصب فرتاٍت وبالجفاف فرتاٍت أخرى، أصل 

الزراعية  التي تعرّب عن موت اإلله بعل بعد استسالمه لإلله موت، فتذهب الخصوبة ومتوت املحاصيل  األسطورة 

وينترش الجفاف، وبعد ذلك ومبساعدة زوجته عناة يتغلب اإلله بعل عى موت ويعود إىل الحياة من جديد منتًرا، 

ويبقى هذا الراع بن هاتن القوتن، قًوى تعاكس النظام الذي خلقه بعل وتقاوم الحياة اإلنسانيّة والنباتيّة وميثلها 

موت إله سيد العامل األسفل، وقوى بعل التي متثل الحضارة والبناء والنظام والخصب. 
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يبقى الراع مستمرًا وتبقى القوتان يف حالة كرٍّ وفرٍّ ما دام هناك 

موٌت وحياة، خصٌب وجفاف، وخٌر ورش. وتتفاوت اآللهة الكنعانية 

بيدها  فاعلًة  قًوى  تكون  فمرًة  الزمن،  مّر  عى  ومكاناتها  بقواها 

ل الصورة فقط.  تريف األمور، ومرًة تكون قًوى ثانويًة تُكمِّ

لقصة موت  الغربيّة  النسخ  الباحث  فيه  فيُلّخص  الرابع  الجزء  ا  أمَّ

قصًصا  وأوروبا  الغرب  يف  فنجد  جديد.  من  بعثها  وإعادة  اآللهة 

التفاصيل واألساء،  الرق بتحويٍر يف  إليه من  انتقلت  إّما  مختلفًة، 

أو أّن قصًصا وأساطر جديدًة نشأت يف الغرب ولكن بنكهٍة رشقيّة. 

بل وتعّدت الغرب بانتقالها للجنوب، فنجد يف مر قصة )إيزيس 

وأوزوريس( التي متتلك نفس الطابع العام أال وهو املوت والبعث 

من جديد. ولكن سيتساءل القراء »ما الذي جعل الباحث يفرتض 

أو يجزم حتى وبطريقٍة تلقائيٍة بأّن قصص سومر وبابل انتقلت إىل مر؟؟ ملاذا مل يفرتض العكس؟ وما أُسسه يف كل 

ذلك؟« وهذا ما مل يوضحه الباحث ويرتك املجال مفتوًحا للقراء بالتفكر يف هذه النقطة. 

ويف جزٍء من هذا الفصل يتحّدث الباحث عن االتحاد مع اإلله املخلص، حيث يحاول اإلنسان من خالل االتحاد معه 

الهرب من فكرة املوت إىل الخلود األبدي. سيموت اإلله هذا ولكن بعد ذلك سينهض من املوت وسيصعد إىل الساء 

وسيصعد معه املؤمنون به من عامل املوىت. وقد وصل التادي يف األديان ذروته يف املسيحية التي أعطَت اإلنسان بعثًا 

كاماًل غر منقوص بالروح والجسد. 

ثم نأيت إىل الجزء األخر من هذا الكتاب والذي يتحدث عن آخر املخلّصن أال وهو السيد املسيح، منيش مع الباحث 

يف هذا الجزء بالتدريج بدًءا بديانات الخصب وانتهاًء بالديانة األكرث انتشاًرا يف العامل )املسيحية(، فتتحاور الديانات 

وتتدرج الطقوس وتتغر اآلراء واألفكار واملعتقدات، وتنفصل الفرق الجديدة دامئًا من األديان ومتتلك فكرها ورأيها 

الخاص، وإن ساعدها الزمن فتصبح ديانًة مستقلًة لها إلًها أو آلهتها الخاصة بها، وعبادها وكتابها املقدس وطقوسها 

الخلود  والبحث عن  منه،  للهرب  الدامئة  املوت ومحاولته  اإلنسان مع  الخاصة. كّل هذا لسبٍب وحيٍد وهو رصاع 

والخالص األبدي. 
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وبذلك مل يتواَن اإلنسان يوًما عن التفكر وإعال العقل وابتكار األفكار املتواترة ملحاربة املوت، ذلك الشبح املرعب 

الذي ألهب عقل اإلنسان وأفزعه وأقلق منامه. فكانت األساطر، ومنها األديان، السبيل إىل ذلك الخالص. فضّحى 

اإلنسان بالغايل والرخيص، وأزهق روحه يف بعض األحيان، وقتل نفسه وغره وألحق بجسمه األذى تقّربًا من ذلك 

الطبيعة  مقاومة  فيساعده عى  اإلنسان  بالطبيعة ويعطف عى  يتحكم  الذي  الكريم  اإلله  ذلك  أو  املخلِّص  اإلله 

والجوع والظروف القاسية واملوت. 

مالحظات : 

1- ترقيم الصفحات يف الفهرس تحتوي عى بعض األخطاء، لذلك يرجى االنتباه. 

2- يورد الباحث يف نهاية كتابه تعاريف خاصًة بكل إلٍه مذكوٍر يف هذا الكتاب، فنجد اسم اإلله وبعدها تعريٌف 

باملعلومات املهمة عنه، ويورد كذلك فهرس بأساء املواقع واملدن املذكورة يف هذا الكتاب.

ٕادداد وتقدمي
حامد عبد الصمد

HAMED.TV

FB.ME/BOXOFISLAM
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Mohammed Waleed

تحريم علم الكيمياء 
يف الرتاث اإلسالمي 

شائعاٌت  انترشت  السورية،  الرقّة  مدينة  عى  داعش  سيطرة  إحكام  بعد 

وأخباٌر كثرٌة عن مستقبل املدينة وطبيعة الحياة الجديدة فيها، ومن هذه 

األخبار التي راجت يف اإلعالم العريب هي منع تدريس علم الكيمياء يف املدارس. 

وبالرغم من إيقاف تدريس التاريخ والفلسفة وعلم االجتاع والرتبية الوطنية 

بصيغته  اإلسالمي  الفكر  نرش  عى  تعمل  جديدٍة  إسالميٍّة  دراسيٍّة  مواٍد  وإضافة 

السنيّة السلفيّة الجهاديّة، إاّل أّن مْنع علم الكيمياء مل يحدث عى أرض الواقع.
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بل  فراغ،  من  تنترش  مل  الشائعة  هذه  ولكّن 

كانت تستند إىل معرفٍة سابقٍة بالرتاث اإلسالميِّ 

الذي كان عىل عالقٍة سلبيٍة جًدا مع الكيمياء 

السلفية  املدرسة  علامء  وباألخص  وعلامئها 

وعىل رأسهم ابن تيمية. 

داعش  تنظيم  يلتزم  أن  البعض  توّقع  لذلك 

شيوخ  من  وغريه  تيمية  ابن  رأي  بتطبيق 

ولكن  تدريسه،  مبنع  الكيمياء  علم  يف  اإلسالم 

من السخرية أّن التنظيم رغم تطرفه ومتسكه 
بكل ما هو ماضوي، ارتأى أّن رأي شيوخ السلف يف هذه املسألة غري قابٍل للتطبيق، السيام وأّن هذا التنظيم يستخدم 

علم الكيمياء يف أعامله اإلجرامية املختلفة، وعىل رأسها محاوالته املتعددة الستخدام السالح الكيميايّئ وباألخص غاز 

الكلور، وهذا يُدينهم يف استغالل كّل املنجزات البرشية العظيمة بطريقٍة سلبيٍة إجرامية. 

وقد دفع هذا األمر الحكومة العراقية إىل تشديد الرقابة عىل املواد الكيميائية يف كّل أنحاء العراق. فأثناء دراستي يف 

جامعة األنبار وعند االحتياج لبعض املواد الكيميائية، وبالخصوص التي من املمكن استغاللها من قبل داعش، كان 

يُطلَب تقديم استامرٍة تُبنّي سبب الطلب والكمية املطلوبة.

بداية اطّالعنا عىل نظرة شيوخ اإلسالم لعلم الكيمياء ستكون مع ابن تيمية، حيث نجد يف كتابه »مجموع الفتاوى« 

يف معرض إجابته عن السؤال عن عمل الكيمياء وهل يصّح بالعقل أو يجوز بالرشع، إجابٌة طويلٌة مسهبٌة ال مجال 

لرسدها بالكامل، ولكن سوف أقوم بنقل بعض املقاطع منها لنتعرّف عىل وجهة نظره: 

»حقيقة الكيمياء إّنا هي تشبيه املخلوق وهو باطٌل يف العقل، والله تعاىل ليس كمثله يشٌء ال يف ذاته وال يف صفاته 

وال يف أفعاله«.

»والكيمياء أشدُّ تحرميًا من الربا«. 

وينقل كذلك ابن تيمية عن القايض أبو يوسف قوله »من طلب املال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكالم تزندق، 

ومن طلب غرائب الحديث كذب« ويقول إّن هذا الكالم ُروي أيًضا عن مالك والشافعي يف الكيمياء. 
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»إنّك تجد السيمياء، التي هي من السحر، كثريا ما تُقرتَن بالكيمياء، ومعلوٌم من دين اإلسالم أّن السحر من أعظم 

املحرّمات، فإذا كانت الكيمياء تُقَرن به كثريًا وال تُقرتَن بأهل العلم واإلميان فهي ليست من أعامل أهل العلم واإلميان 

بل من أعامل أهل الكفر والفسوق والعصيان«.

»كم أنفقوا فيها من األموال، وكم صحبوا بها من الرجال، وكم أكرثوا فيها من القيل والقال، وكم علّقوا بها األطامع 

واآلمال، وكم سهروا فيها من الليايل ومل يظفروا إاّل بخسارة الدنيا والدين ونقص العقل والعلم ونصب العرض والذّل 

والصغار والحاجة، وكرثة الهموم واألحزان وصحبة رشار األقران واالشتغال عاّم ينفعهم يف املعاش واملعاد واإلعراض 

عاّم ينفع يف اآلخرة من الزاد، السيام وهي أكرث ما تقود أصحابها إىل أنواع املعايص والفسوق، إذ طالبها يبغيها بغية 

العاشق للمعشوق بل قد تؤول إىل الكفر بالرحمن واإلعراض عن اإلميان والقرآن، والدخول يف أضاليل املرشكني وُعّباد 

األوثان وخسارة الدنيا والدين«)1(. 

أربعني  من  الكيمياء  »بطالن  بكتاب  الجوزية  قيم  ابن  ويتفق   

وجًها« مع رأي أستاذه حول علم الكيمياء. ويف كتاٍب آخر باسم 

»مفتاح دار السعادة« يقول: »قرأت بخط الفاضل جربيل بن روح 

األنباري، أخربين بعض من تداول املعادن أنّهم أوغلوا يف طلبها إىل 

بعض نواحي الجبل، فانتهوا إىل موضعٍ وإذا فيه أمثال الجبال من 

الفضة ومن دون ذلك واٍد يجرى متصلًبا مباٍء غزيٍر ال يُدرَك، وال 

فلام  به،  يعربون  ما  يعملون  إىل حيث  فانرصفوا  عبوره،  حيلة يف 

هيئوه وعادوا راموا طريق النهر فام وقفوا له عىل أثٍر وال عرفوا إىل 

أين يتوجهون فانرصفوا يائسني، وهذا ما يدّل عىل بطالن صناعة 

الكيمياء، وأنّها عند التحقيق زغٌل وصبغٌة ال غري، وقد ذكرنا بطالنها 

وبّيننا فسادها من أربعني وجًها يف رسالٍة مفردة« )2(.

1. مجموع الفتاوي، ابن تيمية )368/29( 

2. مفتاح دار السعادة، ابن القيم الجوزية )222( 

3. هداية الحيارى، ابن القيم الجوزية )121(

وقال يف كتابه »هداية الحيارى«: »وإن كان غريهم ـ أي املسلمني ـ من األمم أعلم بالحساب والهندسة والكم املتصل 

العجيبة وصناعة  الحيطان ووضع اآلالت  األنهار ونقوش  املنفصل والنبض والقارورة والبول والقسطة ووزن  والكم 

الكيمياء وعلم الفالحة وعلم الهيئة وتسري الكواكب وعلم املوسيقى واأللحان وغري ذلك من العلوم التي هي بني علٍم 

ال ينفع وبني ظنوٍن كاذبة«)3(.

44



وانا ايل كنت فاكرة أين هتخرج  خبرة كيميا عضوية .. طلعت باآلخر كلها شعوذة  ودجل 

تحريم علم الكيمياء يف الرتاث اإلسالمي 

ويُصنف الذهبي الكيمياء مع الشعوذة والدجل 

السحر  علم  املحرّمة  العلوم  »ومن  بقوله: 

والتنجيم  والشعوذة  والسيمياء  والكيمياء 
والرمل، وبعضها كفٌر رصيح«.)4(

بأنّهم  الكيميائيني  خلدون  ابن  نَعت  وقد 

هذا  وأنكر  والطلسامت،  بالسحر  يشتغلون 
العلم وأبطله. )5(

امتّد  الكيمياء  عىل  املنصّب  التهجم  وهذا 

عنهم  تيمية  ابن  قال  حيث  أيًضا،  لعلامئها 

ا«. »وأهل الكيمياء من أعظم الناس غشًّ

األنبياء وال  الكيمياء أحٌد من  »مل يكن يف أهل 

من علامء الدين وال من مشايخ املسلمني وال من الصحابة وال من التابعني لهم بإحسان«. 

»ماّم يوضح ذلك أّن الكيمياء مل يعملها رجٌل له يف األمة لساٌن صادق، ال عاملٌ ُمّتبع، وال شيٌخ يُقتدى به، وال ملٌك عادل، 

وال وزيٌر ناصح، وإّنا يفعلها شيٌخ ضاٌل مبطٌل مثل ابن سبعني وأمثاله، أو مثل بني عبيد، أو ملٌك ظامل، أو رجٌل فاجٌر 

وإن التبس أمرها عىل بعض أهل العقل والدين فغالبهم ينكشف لهم أمرها يف اآلخر« )6( . 

ويهاجم الصفدّي جابَر بن حّيان ويصفه بالشيطان يف كتابه »الوايف بالوفيات«: »أنا أُنزّه اإلمام جعفًرا الصادق ريض الله 

عنه عن الكالم يف الكيمياء، وإّنا هذا الشيطان )جابر بن حّيان( أراد اإلغواء بكونه عزا ذلك إىل أن يقول مثل جعفر 

الصادق لتتلقاه النفوس بالقبول«.

ووجدت بعض الفضالء قد كتب عىل بعض تصانيفه، إّما الفردويس أو غريه:

هذا الذي مبقاله... غّر األوائل واألواخر

ما أنت إاّل كارس... كذب الذي سامك جابر

وتصانيفه يف هذا الفن كثريٌة وليس تحتها طائل«)7(. 

4. مسائل طلب العلم وأقسامه، الذهبي )214(

5. مقدمة ابن خلدون )496(

6. مجموع الفتاوي، ابن تيمية )368/29( 

7. الوايف بالوفيات، الصفدي )3/497(

45



تحريم علم الكيمياء يف الرتاث اإلسالمي 

 وكذلك يهاجمه مسلمة بن أحمد املجريطي ويوصفه بأنّه كبري السحرة يف األندلس، بارٌع يف السيمياء والكيمياء وسائر 

علوم الفالسفة، نقل كتب السحر والطالسم إىل العربية، وألّف فيها »رتبة الحكيم« و »غاية الحكيم« وهي يف تعليم 

السحر )8( )7(. 

ومع األسف تأثر ابن خلدون بهذه الدعاية التسقيطّية حيث قال يف مقدمته: »ثّم ظهر باملرشق جابر بن حّيان كبري 

السحرة يف هذه امللّة« )9(. 

ويهاجم ابن خلدون كذلك )مسكويه( ويصفه بكونه مجوسًيا، فأسلم، وتفلسف، وصحب ابن العميد الضال، وخدم 

بني بويه الرافضة، واشتغل بالكيمياء فافتنت بها )10(. 

كام قرأنا أعاله تّم تشويه صورة الكيمياء وربطها بالسحر والشعوذة والغش ومهاجمة كّل علامئها، وبتقديري إّن أحد 

األسباب الرئيسّية لهذا التهجم هو كون مؤسس علم الكيمياء رجاًل شيعيًّا، جابر بن حّيان، فبالتأكيد لن يستطيع الشيخ 

السنّي تقّبل حقيقة علٍم نافعٍ يخرج من رجٍل شيعيٍّ ال يعرتف بالصحابة!! لهذا السبب نالحظ أّن هذا التطرّف تجاه 

الكيمياء كان ُمرتكِّزا عند السنة دون الشيعة. 

لكّن هذه الصورة تبّدلت بالكامل اليوم بعد أن اعرتف العامل أجمع بأهمية الكيمياء 

يف العرص الحديث، ماّم أّدى لتغري موقف شيوخ اإلسالم وعىل رأسهم شيوخ السلفية 

كام  السابق،  السلف  شيوخ  موقف  تربير  تّم  وبالطبع  تيمية.  البن  فكريّا  املنتمني 

يحصل مع بقية األمور، وبطريقٍة فّذٍة فيها من التدليس والكذب اليشء الكثري من 

أجل التغطية عىل هذه الفضيحة املخزية. وهذا مثاٌل عىل التربير: 

حيث جاء يف فتاوى اللجنة الدامئة )ابن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله غديان(: 

»قرأت يف بعض الكتب أّن علم الكيمياء هو نوٌع من أنواع السحر فهل هذا صحيح؟ 

علاًم بأنّني سمعت عن كتاٍب البن القيم اسمه »بطالن الكيمياء من أربعني وجًها« 

فهل أّن التجارب الكيميائية التي تجري يف املدارس والجامعات لدراسة املواد والعنارص 

هي حراٌم باعتبار كونها سحًرا أم ال؟ مع أيّن قد مارست بعًضا منها يف املدرسة ومل أَر 

أّي أثٍر لوجود السحر كتدّخل الجن أو وجود طالسم وما إىل ذلك؟ أفيدوين أفادكم 
7. منهاج السنة )4/84( 

8. سر أعالم النبالء )15/569(

9. مقدمة ابن خلدون )303( 

10. مقدمة ابن خلدون )504-513( 
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الله!«

الجواب: علم الكيمياء الذي يُدّرس لطالب املدارس ليس نفس الكيمياء التي منعها العلامء وقالوا إنّها سحر، وحّذروا 
الناس منها، وذكروا أدلًّة عىل بطالنها، وبّينوا أنّها أيًضا خداٌع ومتويه، يزعم أصحابها أنّهم يجعلون الحديد مثاًل ذهًبا 

والنحاس فضًة، ويغّشون بذلك الناس وينهبون أموالهم بالباطل، إّنا الكيمياء التي تُدرَّس يف املدارس يف هذا الزمن 

هي تحليل املادة إىل عنارصها التي ترتكب منها، أو تحويل العنارص إىل مادٍة تُركَب منها، تخالف صفاتها تلك العنارص 

بواسطة صناعاٍت وعملياٍت تجري عليها، فهي حقيقٌة واقعيٌة بخالف الكيمياء املزعومة، فإنّها متويٌه وخداٌع وليست من 

أنواع السحر الذي جاءت نصوص الكتاب والسنة بتحرميه والتحذير منه، وبالله التوفيق« )11(.

ومن أجل إيضاح كذب وتدليس اللجنة الدامئة للفتوى السعودية، نعود للفتوى الخاصة بتحريم الكيمياء البن تيمية 

لنتعرف عىل األسباب التي تقف وراء تحرميها وهي مرتكزٌة عىل ثالثة أسباب: 

أواًل: مضاهاة خلق الله 

الجواهر والطيب وغري ذلك ماّم  أنواع  الذهب والفضة وغريهام من  بنو آدم من  ونجد هذا يف كالمه: »ما يصنعه 

يُشبهون به ما خلقه الله من ذلك، مثل ما يصنعونه من اللؤلؤ والياقوت واملسك والعنرب وماء الورد، فهذا كلّه ليس 

مثل ما يخلقه الله من ذلك، بل هو مشابٌه له من بعض الوجوه، ليس هو مبساٍو له يف الحد والحقيقة وذلك كلّه محرٌّم 

يف الرشع بال نزاعٍ بني علامء املسلمني الذين يعلمون حقيقة ذلك«.

»ومن زعم أّن الذهب املصنوع مثل املخلوق فقوله باطٌل يف العقل والدين«.

»حقيقة الكيمياء إّنا هي تشبيه املخلوق وهو باطٌل يف العقل، والله تعاىل ليس كمثله يشٌء ال يف ذاته وال يف صفاته 

وال يف أفعاله، فهو سبحانه مل يخلق شيًئا يقدر 

الِعباد أن يصنعوا مثل ما خلق« )12(.

من املضحك أّن شيخ اإلسالم يؤمن ويعتقد أّن 

الكيميائيني يف عرصه نجحوا يف تحويل العنارص 

بإيجاد  نجحوا  وأنّهم  ذهٍب  إىل  الرخيصة 

يُبنيِّ  ذاته  بحدِّ  الذهب!! وهذا  إلنتاج  طريقٍة 

أو  الكيمياء  ألّن  الرجل،  هذا  عقل  محدودية 

أّن  ورغم  ذلك،  يف  فشلت  باألحرى  الخيمياء 

11. فتاوى اللجنة الدامئة، الفتوى رقم )11137(

12. مجموع الفتاوي، ابن تيمية )368/29( 
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بعض الكيميائيني العرب عملوا عىل ذلك لكّنهم فشلوا ومنهم جابر بن حّيان، ولكّن تركيزهم مل يكن ُمنصبًّا فقط عىل 

هذا األمر فقط بل عملوا عىل تطوير علم الكيمياء وإدخال الكثري من املواد واملفاهيم الجديدة، باإلضافة إىل أّن هناك 

من الكيميائيني العرب من وقف ضد هذه الفكرة ومنهم الكندي الذي وضع كتابًا باسم 

»إبطال دعوى من يّدعي صنعة الذهب والفضة«. 

الكيمياء، لكون  بتحريم  الحجة  استند عىل هذه  يُنَتج، ورغم هذا  الذهب مل  أّن  لذلك شيخ اإلسالم ال يعرف أصاًل 

اإلنسان يعمل عىل خلق الذهب الذي يخلقه الله فقط وبهذا فهو يضاهي خلق الله؟! 

لكّن املفاجئ باألمر، والذي يُبنّي كذب شيوخ السلفية، أّن ُحّجة التحريم هذه مل تتحقق يف زمن ابن تيمية، بل تحققت 

يف العرص الحديث، حيث استطاع علامء الكيمياء تخليق العديد من العنارص مختربيًا، وآخرها ما حصل يف سنة 2015م 

من خلق وتصنيع أربعة عنارٍص جديدٍة غري موجودٍة يف الطبيعة، ومل يخلقها اإلله املزعوم ومل يقم بتسميتها. 

هذه العنارص هي:

.Uut ويُكَتب اختصاًرا ununtrium العنرص رقم 113 يُطلَق عليه حالًيا اسم أونونرتيم -

.Uup ويُكَتب اختصاًرا ununpentium العنرص رقم 115 يٌطلَق عليه حالًيا اسم أونونبينتيم-

.Uus ويُكَتب اختصاًرا ununseptium والعنرص رقم 117 يُطلَق عليه اسم أونونسيبتيم-

.Uuo ويُكَتب اختصاًرا ununoctium العنرص رقم 118 يُطلَق عليه حالًيا اسم أونونأوكتيم -

جميع هذه العنارص هي عنارص تّم خلقها يف املعامل وال توجد يف الطبيعة، وقد تّم اكتشافها من خالل مهاجمة أنوية 

العنارص الخفيفة لبعضها البعض لتنتج عنارص جديدًة تتحلّل إشعاعيًّا. 

عىل هذا األساس يُفرتَض من علامء السلفية اليوم )إذا كانوا صادقني مع أنفسهم( أن يُعلنوا تحريم الكيمياء ألّن علّة 

التحريم التي تحّدث عنها ابن تيمية تحققت اليوم. 

ثانًيا: الغش والتدليس 

أّن هذا  إذا عاملوهم  للناس  يُظِهرون  ا ولهذا ال  الناس غشًّ الكيمياء ِمن أعظم  ابن تيمية »أهل  ونجد هذا يف كالم 

)الذهب املُصّنع( من الكيمياء، ولو أظهروا ذلك مل يشرتوه منهم إاّل من يريد غشهم. وقد قال األمئة أنّه ال يجوز بيع 

املغشوش الذي ال يُعلَم مقدار غشه وإن بنّي للمشرتي أنّه مغشوش، والكيمياء ال تعلم مقدار الغش فيها فال يجوز 

عملها وال بيعها بحال، مع أّن الناس إذا علموا أّن الذهب والفضة من الكيمياء مل يشرتوه«.

13. مجموع الفتاوي، ابن تيمية )368/29( 
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»الكيمياء من الغش فإّن الله مل يخلق شيًئا إاّل بقدر، والخلق ال يصنعون مثل ما خلق الله« )13(. 

هذا يعيدنا لنفس الكالم الغبّي واملتعلق بإمكانية تحويل العنارص الرخيصة إىل ذهب، حيث يؤكد ابن تيمية أّن بيع 

الذهب املُصّنع هو غٌش وتدليس، ألنّه ليس كالذهب األصيل!! يتضح لنا مقدار كذب وضحالة ثقافة ابن تيمية، حيث 

أنّه يبتدع ُحجًة غري موجودٍة باألساس ويُحرِّم عىل أساسها!!! والواقع يقول أن ّالذهب مل يُنَتج أصاًل حتى يُباع، وقد 

فشل جميع من عمل عىل ذلك عىل مرِّ التاريخ حتى استطاع العلم الحديث إنتاجه صناعًيا يف القرن العرشين فقط. 

ألّول مرٍة يف التاريخ نجح الربوفيسور يف جامعة طوكيو اإلمرباطورية »هانتارو ناجاأوكا Hantaro Nagaoka« من 

تحويل 1 ميلليجرام من أحد نظائر الزئبق إىل ذهٍب بنجاحٍ وذلك يف عام 1924م، وبعدها نجح العلامء النوويون منذ 

أكرث من 30 عاًما يف مخترب لورانس بريكيل الوطني The Lawrence Berkeley National Laboratory – LBNL يف 

والية كاليفورنيا يف إنتاج كمّياٍت صغريٍة جًدا من الذهب من البزموث.

 

العلامء  أّن  باإلضافة إىل  اقتصاديًّا،  الذهب مختربيًا ممكنٌة ولكّنها صعبٌة جًدا وغري مجديٍة  إنتاج  أّن محاولة  يتضح 

الجدول  كان  مختلفة، حيث  َذريٌّة  عنارص  والذهب  الرصاص  أّن  يعلموا  أن  دون  الرصاص  من  سابًقا  إنتاجه  حاولوا 

الدوري للعنارص الكيميائية مل يزل بعيًدا عنهم بقرون، وهذا يُثبت أّن محاولتهم كانت علميًة وال عالقة لها بالسحر 

أو الشعوذة أو بالغش والتدليس كام تخّيل ابن تيمية، خصوًصا أن هذه املحاوالت مل تكن حكًرا عىل علامء العرب، 

فقد حاول أيًضا علامٌء غربيون متميزون، أمثال العامل اإليرلندي روبرت بويل Robert Boyle، والطبيب باراسيلسوس 

Paracelsus، والفيزيايئ اإلنجليزي إسحاق نيوتن Isaac Newton، إنتاج الذهب من العنارص الرخيصة.

ثالًثا: مل يعمل نبيٌّ أو صحايبٌّ أو شيٌخ يف الكيمياء 

ونجد هذا يف كالم ابن تيمية »ومل يكن يف أهل الكيمياء أحٌد من األنبياء، وال من علامء الدين، وال من مشايخ املسلمني، 

وال من الصحابة، وال من التابعني لهم بإحسان. وأَْقدم من رأَيْنا ويُحَك عنه شيًئا يف الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية 

وليس مّمن يقتدي به املسلمون يف دينهم وال يرجعون إىل رأيه، فإن ثبت النقل عنه فقد ُدلِّس عليه كام ُدلِّس عىل 

غريه. وأّما جابر بن حّيان، صاحب املصنفات املشهورة عند الكياموية، فمجهوٌل ال يُعرَف وليس له ذكٌر بني أهل العلم 

أّن الذهب املصنوع كاملعدين جهاًل وضالاًل، كام ظّن  إّما أن يعتقد  يَْعدون أحد األمرين:  الدين، وهؤالء ال  أو أهل 

غريهم، وإّما يكون َعلِم أنّه ليس مثله ولكّنه لبس ودلّس« )14(.

أتفق هنا مع ابن تيمية، حيث أنّه ال مكان يف علم الكيمياء لألنبياء والصحابة والشيوخ، الّن مكانهم املناسب مع 

فقه النفاس والحيض والطهارة والتحارب عىل الخالفة، ما شأنهم وشؤون العلوم الحقيقية. وإذا متاشينا مع رأي ابن 
14. مجموع الفتاوي، ابن تيمية )368/29( 
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تيمية فهذا يعني تحريم الفيزياء والطب والهندسة وغريها من العلوم الحديثة لعدم اشتغال أحد من شيوخ الدين 

فيها؟! هذا من جانب، ومن جانٍب آخر يهاجم ابن تيمية علامء الكيمياء ويركز هجومه عىل خالد بن يزيد، مع دفاعٍ 

مبطن، رمبا قد ُدلِّس عليه، أما هجومه عىل جابر بن حّيان فقاٍس وال يعرتف بـأّن له قيمًة علميًة او دينيًة! والسبب 

واضٌح لكون الرجل شيعيًّا، ِبغّض النظر عن عمله بالكيمياء، وال نحتاج أن نُبنّي مقدار الكراهية التي يحملها ابن تيمية 

تجاه الشيعة. هذا الهجوم وغريه قد شّوه صورة الكيمياء وعلامئها طوال قروٍن عديدة، بحيث نجد كاتًبا متميزًا مثل 
سحرة  بكبري  حّيان  بن  جابر  يصف  خلدون  ابن 

الرشق!! 

هذا التشويه والهجوم استمّرا إىل أن أُعيد اكتشاف 

الحقيقية  قيمته  وإعطاءه  أوروبا  تقييم جابر يف 

عنه  يتحّدث  املثال  سبيل  عىل  يستحقها.  التي 

فيقول:  بيكون  فرانسيس  اإلنجليزي  الفيلسوف 

»إّن جابر بن حّيان هو أّول من َعلّم ِعلم الكيمياء 

للعامل، فهو أبو الكيمياء«.

يف  حّيان  بن  لجابر  »إن  الوسطى«:  القرون  »كيمياء  كتابه  يف  بريتيلو  مارسيالن  الفرنيس  الكيميايّئ  العامل  عنه  وقال 

الكيمياء ما ألرسطو يف املنطق« )15(.

 عندها فقط اعرتف املسلمون به، بل استثمروه من أجل القول أنّه نتاٌج للحضارة اإلسالمية، وإعادة تصديره من أجل 

الدعوة إىل اإلسالم وتجميل صورة اإلسالم غربيًّا ألنّه من غري املعقول أن يتفاخر املسلم املعارص بابن تيمية!! 

إّن هذا املوضوع يُسلِّط الضوء عىل إحدى صور االزدواجية اإلسالمية املزمنة يف املسلم املعارص؛ من جهٍة ينتمي فقهًيا 

ودينًيا آلراء شيوخ اإلسالم التي تهاجم أمثال جابر بن حّيان، ومن جهٍة أخرى يفتخر بجابر ويُطلق اسمه عىل الكثري من 

املنشآت يف بلدانهم، من خالل بحٍث بسيٍط يف اإلنرتنت ستجد أّن هناك جامعًة طبيًة باسم جابر بن حّيان يف العراق، 

وكذلك مستشفى يف القاهرة، ومدرستني ابتدائية ومتوسطة يف السعودية. 

وال أفهم كيف يستطيعون تربير ذلك، خصوًصا يف السعودية، التي هي امتداد للمذهب الحنبيل مبدارسه املنتمية البن 

تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب! 

15. األعالم خر الدين الزركيل )2/90(
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Mohammed Waleed

تحريم علم الكيمياء يف الرتاث اإلسالمي 

بالنتيجة نجد أّن تربير لجنة اإلفتاء السعودية يقوم عىل الكذب والتدليس، يف حني كان من الواجب عليهم أن يعرتفوا 

رصاحًة بجهل ابن تيمية وخطأه، وأّن الهجوم الديني السابق عىل الكيمياء غري صحيح، ال أن يدافعوا عن جهل ابن 

تيمية وغريه ويستمروا بتشويه صورة الكيمياء وعلامئها يف ذلك العرص. 

ختاًما أمتنى من املسلم أن يقوم بتحكيم عقله ويُوقف هذه االزدواجية التي يعيش فيها، ويعرتف بأّن شيوخ اإلسالم 

كانوا أحد األسباب الرئيسّية يف تخلفنا العلمّي، ولوال تأثري الغرب يف العرص الحديث يف تغيري مفاهيمنا العلمية يف دولنا 

اإلسالمية لكّنا إىل اآلن نعترب الكيمياء محرّمًة وباطلًة وجابر بن حّيان كبري سحرة الرشق. 
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يف حوار مع ..

ماجدة فؤاد

يف حوار مع ..

من مر، السيدة واملربية  الفاضلة  ماجدة فؤاد رئيسة قسم مبؤسسة تعليمية، وآدمن صفحة ومجموعة الالدينين 

األخالقين عى موقع التواصل االجتاعي الفيس بوك تحل ضيفًة عى صفحات مجلة امللحدين العرب؛. ملحدٌة منذ أن 

كان لها من العمر مثانية عرش عاًما. متزوجة ولها من األبناء ثالثة. أهال ومرحبًا بحرضتك ضيفًة كرميًة يف مجلتنا.

س1- هل من إضافٍة عى املقدمة تودين إضافتها؟

ج1- أود أن أشكركم عى إتاحة الفرصة يل للتواصل مع القراء األعزاء.

س2-  لو تتكلمي لنا عن عائلتك والبيئة التي نشأيت بها، كيف كان تعامل أستك مع تساؤالتك منذ الطفولة حول أمور 

الحياة واألديان والطبيعة، وهل من تربيٍة دينيٍة خاصٍة تلقيتها؟ ومبا أنك ألحديت  بعمٍر صغرٍ نسبيًا فهل كانوا عى علٍم 

بهذا وهل من صداماِت من نوٍع ما معهم لهذا السبب؟

ج2- قصتي مع اإللحاد قصٌة طريفة، فقد تسبب القرآن والسنة يف إلحادي منذ الصغر. حيث نشأت يف مر وعارصت 

بداية املد الوهايب يف أوائل السبعينيات من القرن املايض. لألسف سقطت أمي األرستقراطية خريجة الجامعة األمريكية 

يف براثنهم ومتكنوا من عمل غسيل مخ شامل لها فتم تحجيبي يف سن 12 عام وعقد قراين يف سن 18.كا تسبب الفكر 

الوهايب يف إنجاب والديت لسبع اطفال لتحرميهم منع الحمل. علمت والديت بإلحادي وظلت عالقتنا طيبٌة حتى رحلت 

عن عاملنا.

س3-  كيف كان تعاطي املحيط من أصدقاء ومعارف مع أفكارك الغريبة 

أو  املدرسة  يف  الخصوص  بهذا  حصلت  معينٍة  حادثٍة  من  هل  عنهم، 

الحي أو مع أحد زمالئك أو أصدقائك أم اخرتيت كتان أفكارك وتحايش 

نفس  تشاركهم  التي  املؤمنة  دور  بتمثيل  واالستمرار  معهم   املواجهة 

املعتقد  تفاديًا للمشاكل الحتمية؟

 آراء الضيوف تعرب عن أفكارهم وال متثل موقف املجلة بالرضورة

53



ماجدة فؤاد ماجدة فؤاد

ج3- الحظ من حويل انرايف عن الصالة ال غر. ال أدعي االميان أو أمثل ولكن 

شعرت بالغربة وسط مجتمعٍ مغرٍق يف التدين . كنت أود أن أقول صارخًة أال 

تجدون أن برت اليد أسوء من الرسقة؟

س4- ماهي الكتب أو القراءات التي ساهمت بتغيرمنحى  تفكرك ؟ وهل 

من شخصياٍت معينٍة تأثريت بها؟

ج4- من أهم هذه الكتب حرية الفكر وأبطالها عرب التاريخ لسالمة موىس. 

عندما ألحدت كانت قراءايت معظمها كتٌب دينيٌة ومل تكن املعلومات متوفرًة 

بهذا التنوع وتلك الغزارة يف عر ما قبل االنرتنت. املضحك أن الدين هو 

سبب الحادي األسايس فمثاًل الشيخ شعراوي كانت له اليد الطويل يف نفوري 

هذا ملا كان يقوله من رشوٍح يلجأ فيها كثرًا إىل املنطق وعدم احرتام ذكاء 

املستمع. هذا باإلضافة طبًعا لكربه وذكوريته الفجة واحتقاره للمرأة.

التنشئة  ناحية  من  خاصًة  برأيك  التعليمية  أنظمتنا  مشكلة  ماهي  س5- 

الدينية والعقائدية؟ وإىل أي مدى تتقاسم املؤسسات الرتبوية مسؤولية  ما 

ينترش مبجتمعاتنا -ليس األمية فحسب  بالدرجة األوىل طبًعا-  

بل الجهل  ونقص الثقافة العامة والتوحش والتطرف وغره من األزمات املتأصلة واملستجدة ببلداننا.؟. وهل من حلوٍل 

أو مقرتحاٍت من وجهة نظرك باعتبارك ابنة هذه املؤسسة والتي ال نبالغ إن قلنا أنها املسؤولة األوىل عن هيكلة اإلنسان؟

ج5- مشكلة نظامنا التعليمي تتمحور يف تقديس الحفظ والتلقن واإلجابة النموذجية وعدم االهتام مبهارات التفكر 

النقدي والخلق واالبتكار. املشكلة أيًضا تكمن يف التعتيم عى االكتشافات العلمية وخاصًة املتعلقة بنشأة الكون ونظرية 

التطور ومنع تدريسها وإيهام الطلبة أنها سقطت خالفًا للحقيقة. ولكن الخرب السعيد هو انتشار الوعي برسعٍة كاسحة. 

فلم يعد التعليم حكرًا عى املؤسسات التعليمية؛ فاالنرتنت صاراملعلم األول ويف متناول الجميع .يف مر فقط اليوم 4 

مليون ملحد.

س6- متى بدأت شكوكك أو تساؤالتك حول الدين، وهل من منعطفٍ معٍن أو حادثٍة ما أو شخٍص كان له الفضل بذلك؟
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ج6- بدأت قصتي حن سمعت عن ملك اليمن للمرة األوىل يف حيايت، فانتابني 

أسرات  استغالل  للرجل  الحنيف  ديننا  أباح  أحًقا  ألسالها  ألمي  وذهبت  الهلع 

الحرب للمتعة الجنسية؟ وشعرت بغصٍة يف حلقي ملا أجابت باإليجاب وأضافت 

مازحًة أن العدد مفتوح ولو بلغن ألف امرأٍة، املهم أن يستطيع إطعامهن. وبدأت 

القراءة بنهٍم يف كتب الرتاث التي تراكمت يف منزلنا مثل تفسر القرطبي وابن كثر 

وكتب السرة. ويا لهول ما وجدت. حاولت عائلتي اجتذايب للدين واقرتحوا أن 

أكتفي بالقرآن ألن السنة مليئٌة باإلسائيليات والروايات املدسوسة، فرت قرآنيًة 

لفرتٍة قصرٍة ألكتشف بعدها أن القرآن هو منبع املشكلة.

س7-  لديك مجموعٌة وصفحة ٌعى موقع التواصل االجتاعي فيس بوك باسم 

الالدينين األخالقين، متى تم إنشاؤها؟ وهل من اسرتاتيجيٍة معينٍة تتبعونها يف 

استطاعت  االفرتايض  بالعامل  املساحات  هذه  وبرأيك   الدائرة؟  النقاشات  إدارة 

فعليًا خلق حواٍر غائٍب يف الواقع الحيايت املعاش أم أنها مجرد متنفٍس لالدينين 

وامللحدين وساحة جهاٍد الكرتوينٍّ للمؤمنن دومنا جدوى حقيقية عى األرض؟

ج7- بدأت بالنشاط التنويري يف نهاية 2010 وأنشأت مجموعة الالدينين األخالقين، 

وكان هديف األول نرش الحب والتعايش وإرساء القيم الحميدة وتحريرها من ربقة 

يتواصل  مثاًل  شخًصا  فتجد  ملموس،  حقيقيٌّ  أثٌر  واملجموعات  لإلنرتنت  الدين. 

بعد  وذلك  الحقيقة.  رؤية  عى  وساعدته  طريقه  أنرت  أنك  عى  لشكرك  معك 

ثالث سنواٍت من نقاٍش عابٍر محرتٍم ومثمٍر زرع بذرة شٍك صغرٍة دفعت صاحبها 

لتحري الحقيقة. 

ومن املعلوم أن املتدين املتشدد معلوماته عن الدين ضحلٌة جًدا مقارنًة بامللحد. 

فالحوار بينهم يكون كاشًفا يف معظم األحيان إذا ابتعد عن التطاول والسباب.

س8- املؤسسة اإلعالمية يف البلدان العربية؛ البلدان العربية النامية بكافة املجاالت 

من  يفرتض-  -كا  عاتقه  عى  يحمل  وما  واإلعالمي  الصحفي  باملجال  وخاصًة  

مسؤوليٍة وعبٍء مبا يخص املصداقية والتنوير تسر بشكٍل غر مهنيٍّ يف غالبيتها 

الساحقة وخاصًة  عندما يتعلق األمر بقضايا األديان وآثارها وسلوكيات أتباعها؛ 

وامللحدين والالدينين يف العامل العريب، ما ّس هذا الفشل يف تسليط الضوء عى 
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هذه الظاهرة  والتي يجب أن تعد طبيعيًة كا يف سائر املجتمعات ومنذ األزل؟ وما ّس االزدواجية واملزاجية يف التعاطي 

مع التجاوزات بحق البعض منهم؟

ج8- السؤال األهم هنا أين اإلعالم العريب من قضايا حقوقيٍة كا يف قضية محمد ولد مخيطر أو رائف البدوي وغرهم 

الكثر، إىل متى سنبقى نضطر للجوء لوسائل اإلعالم الغربية ومؤسساتهم الحقوقية  رغم أنهار الدماء التي تجري وغبار 

الدمار الذي أعانا؟

لألسف يف أثناء نرش التنوير يحدث دامئًا أن يدفع البعض الرضيبة بدمهم وحياتهم وأرواحهم مثلا حدث أيام القرون 

الوسطى وعصور الظالم .لكن من املؤكد أن التنوير آٍت ال محالة. خاصًة مع عزوف الناس عن رشاء الصحف واملجالت 

واعتادهم عى الفضاء االلكرتوين.

س9-  ما هدفك يف الحياة وما الذي ترين أنه قريب التحقيق أو بعيد التحقيق أو مستحيل التحقيق؟ وهل الزالت بالدنا 

مؤهلٌة للعيش والتعايش، وهل من أمٍل أّن ما ندفعه اليوم من مثن غاٍل عى كافة الصعد سيفض بنا إىل دوٍل تستحق 

العيش حًقا وقد تعلمت من أخطائها كا يف بلدان الغرب والتي تقريبًا ودومنا استثناء دفعت مثن استقرارها هذا من 

سلسة حروٍب ورصاعاٍت أوصلتهم إىل قناعة أن الحروب لن تصنع أمًا عظمى بل العلم والسالم  وحدها القادرين 

عى هذا.؟

هديف من الحياة هو أن أحيا سعيدًة وأترك أثرًا طيبًا يف حيايت وبعد رحييل. أنا من املهتمن بنرش الرقي وحسن الخلق. 

أساعد اآلخرين وأقرا وأرسم وأعمل وأحيا. أنا أرى أن التنوير قادٌم قادم. مل يعد باستطاعة أحٍد إيقاف املوجة التنويرية. 

قدميًا كانت الناس تصمت إذا قيل لهم آتوا بآيٍة من مثلة . 

أما اآلن ال يجرؤ إال القلة قول هذا ألن امللحد لديه تحت أراف أصابعه مخزوٌن من السور الشبيهة بالقرآن ويعلم تلك 

التي ألفها األقدمون وتاريخها ويعرف أن بالقرآن أبياٌت من الشعر الجاهيل وأن بعض آياته فُقدت غى األبد ألن ماعزًا 

أكلتها وأن الله أحد اآللهة الوثنية القدمية مثل الالت والعزى.

س10-  كيف كان تعاطيك مع أسئلة أطفالك يف صغرهم حول الحياة، وهل من صداماٍت بن ما يلقنه املجتمع واملدرسة 

ومناهجها للطفل إضافًة إىل املحيط وبن ما تزرعينه بعقولهم؟ وهل زوجك يشاركك ذات الفكر؟

وباعتبارهم مختلفي التوجهات بن الدينين أو ال أدرين فإىل ماذا تعزين ذلك وهل من نصائح قد توجهينها حرضتك 

لالدينن حول الطرق املثى لرتبية ابنائهم حيث يعد هذا من املشاكل التي تواجه الالدينن القابعن بن مطرقة املجتمع 

وسندان آمالهم بتحرير العقل الذي يأملون بتوريثه ألبنائهم؟
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ج10- عندما أنجبت أبنايئ يف بداية حيايت الزوجية أخذت قرار أن أتركهم يكتشفوا الحقيقة وحدهم دون إجباٍر أو تلقن. 

وعندما كانوا يعودوا من مدارسهم بأفكاٍر متخلفٍة كنت أعمل عى دحضها بأقل الكلات؛ مثاًل إذا حىك لهم زميل عن 

العفاريت أقول املثل الشائع لدينا يف مر )ما عفريت إال ابن آدم(.

ومرت األيام وصارت بنايت ملحداٌت وابني ال أدري؛ ال أهتم، فقط وفرت لهم أدوات التفكر السليم دون أن أضغط 

عليهم.

س11- ما رأيك بفكرة زواج الديني/ة مبؤمنة؟ هل الدين ضيٌف يف حياتنا أم أنه صاحب الكلمة األوىل، وهل حًقا الحب 

قد يكون أقوى من كل يشء أم أّن للحياة وأعبائها وتفاصيلها خاصًة مبجتمعاتنا الرشقية كلمٌة أخرى هنا؟

ج11- زوجي مسلٌم ويعلم متام العلم أنني ملحدٌة وآدمن يف مجموعاٍت إلحادية، وال أجد أية مشكلٍة يف ذلك. وهو مل 

يخطر يف باله قط أن نفرتق الختالف األديان طاملا توافر الحب واالحرتام املتبادل ال يوجد أي مانعٍ من زواج أي شخصن.

س12- هل سبق وأن سمعِت مبجلة امللحدين العرب وما رأيك بهكذا مرشوع وهل من مقرتحاٍت أو انتقادات؟

ج12- نعم سمعت بها .

وأنا فخورٌة جًدا بكل من اقتطع من وقته وصحته للعمل بشكٍل تطوعيٍّ يف نرش التنوير فشكرًا لكم.

امللحدين  لوضع  الشخصية  تصوراتك  ماهي  س13- 

والالدينين يف بلداننا بعد سنوات؟ هل من بشائر خرٍ 

تتلمسينها؟

ج13- التنوير ينترش برسعٍة شديدٍة وأنا متفائلٌة جًدا. 

بدأت  كا  أكرب،  بشكٍل  مقبوٌل  امللحدين  وجود  صار 

موجة الحجاب يف االنحسار. 

املجتمعات العربية تتغر وبرسعٍة تفوق الخيال.

عى  تعملن  مستقبليٍة  مشاريعٍ  من  هل  س14- 

تنفيذها حاليًا؟
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من نحن؟ 
نحن مجموعٌة من مسلمني سابقني ومسلمني بدرجاٍت متفاوتٍة من التدين. 

ماذا نريد؟ 
نريد أن نجد الحقيقة، مهام كانت، و أن نحارب من أجل حقنا يف اتباعها، 

نريد أن نخلق مكانا آمًنا للناس ليتبادلوا فيه األفكار التي تعلمنا أال نتحدث عنها، 
نريد أن نساند بعضنا ونساعد بعضنا عىل مواجهة أسئلة األهل واملجتمع، وتكوين إجاباٍت لها، 

نريد أن نعطي الالدينيني (سواء ملحدين، ربوبيني أو غريهم) يف البالد اإلسالمية صوتًا ألنهم 
سيُقتلون إذا علت أصواتهم.

مسلمش |

www.muslimish.com

ماجدة فؤاد ماجدة فؤاد

ج14- أعمل عى ترجمة فيديوهاٍت تنويريٍة، كا أكتب حاليًا سريت الذاتية يف كتاب تحت إسم )من فوق السحابة(.

س15- هل من كلمٍة أخرٍة تودين قولها وملن توجهينها ؟  

أود أن أقول للجميع »نحن قوٌم نحب الحياة حبهم للموت« فال تفرطوا يف الحياة التي نحياها مرًة واحدًة فقط . عيشوا 

اللحظة، متهلوا وأنهلوا من روعة الحياة.

 وشكرا لكم دمتم بخر.

شكرًا جزياًل وأهاًل بك

قام باملقابلة: 

Alia’a Damascéne
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الخطابات  ظل  يف  أكرث  باالنتحار  اليوم  العريب  العقل  يقوم 

األصولية وسلطة الخطاب الديني وسطوته عى عقول الجاهر، 

وتبن الفلسفة املتأخرة للقرن العرشين أو فلسفة النصف الثاين 

من القرن املنرم أن اإلنسان امتداٌد للخطاب اللغوي الذي يسيطر 

وانسجامه  العقل  تغييب  يف  العقيل  للموت  ويحيله  داخليًا  عليه 

اليوم،  العريب  الوعي  ويُعّد  السائدة.  الثقافة  مع  داخليٍة  كمنظومٍة 

ثقافيًا، يف  الحداثة  تجليات  أوىل  لتطبيق  يكابد  الذي  الوحيد  الوعي 

حن أن اآلخر يقع يف أزمة إعادة بلورٍة واستيعاٍب وتطويٍر لوعّي جديٍد 

ينبثق عنها أو يرسخ هذه املنظومة التي تعد امتداٌد للتنوير األورويب 

والخروج التام من العقل الوسيط حضاريًا، 

إشكاليات الحداثة 
يف الوعي العريب املعارص!

59



Ivan Karamazov

إشكاليات الحداثة يف 
الوعي العريب املعارص

دون  من  ماديًا  بالحداثة  العريب  العقل  وينعم 

عى  فكرٍي  وعاٍء  تشكيل  أو  الرضوري  استيعابها 

انقاض الوعي القروسطي ملالحقة ما تأخر به قرون 

أو املساهمة بإنتاجها. 

اغرتاٍب  حالة  يعيش  الذي  العقل  هذا  أن  ويبدو 

للنقد  التحقيبي  البعد  تغييب  عن  ناجمٌة  حضاريٍّ 

التاريخي الثقايف ومناهجه، أي الوعي بالذات التي 

أنتجتها الحداثة منذ جينولوجيا نيتشه وأركيولوجيا 

فوكو وتطور العلوم االجتاعية واإلنرثوبولوجية التي 

زامنت تطور الحقول العلمية املختلفة والتي تبرش 

بأنواٍر جديدٍة يف واقعٍ مجهوٍل عنه بالذات ملا لهذه الصدمة عليه من قوة، فهي صدمٌة مع الذات قبل أن تكون مع 

اآلخر بعد اإلنقطاع التاريخي الطويل الذي حدث يف البنية الثقافية التي ما زالت تسود وتوجه هذا العقل من مرحلة 

التنوير الكالسيكية، والتي انتهت بهزمية العقل أو عى حد تعبر املفكر جورج طرابييش، استقالته بالقرن الثالث عرش 

امليالدي بهزمية ابن رشد أو باألحرى هزمية العقالنية، وانتصار رجال الدين سياسيًا وسيطرتهم عى سلطة إنتاج الحقيقة 

التي مُتارَس عى الجاهر بتغييب الحقيقة املوضوعية والسعي لطمس أّي معنى أو قبوٍل لفهٍم يستوعب الواقع عوًضا 

عن الفهم القديم املستهلك، والذي ميارس عى الذات الثقافية حقيقًة جليًة ملموسًة وهي الذبح املستمر لهذه الذات، 

لتؤبن عر التنوير وتؤّسس لـ )العقالنية ( نراها اليوم غاضبًة من العقل كا كانت دامئًا وسادت كثقافٍة جاهريٍة 

الثقافة  بينا  النهضة األوروبية،  بداية عر  ليعلن  املتوسط  الضفة األخرى من  انتر عى  العريب  التنوير  أن  يف حن 

املرشقية عاشت طوال ست قروٍن يف حالة اجهاٍضٍ فكريٍّ رسخت لحالٍة من الوسطية الصوفية، والدخول يف دائرة ال 

)المفكر( فيه ومستحيل التفكر فيه مبا يخص الثقافة، وبالذات الدينية عى حد تعبر محمد أركون يف كتابه )قضايا يف 

نقد العقل الديني ( وهي مراحٌل سادت فيها يف تلك العزلة نزعة تبجيل الذات بسبب تهميشها، بدايًة من السالجقة 

ومروًرا بورثتهم العثانين، وعودة األصولية مبراحلها الحديثة التي تدل عى غضٍب غر مجٍد من تطور الوعي الحديث 

األورويب، والذي فاض عى كل العامل.

 وال توجد ثقافٌة تنكر هذه الحداثة العقلية وعظمة منتجاتها، سواء العقلية العربية التي ما زالت حتى يف املجال األديب 

تعامل الحداثة وكأنها يشٌء شكالين لتسد الباب أمام اآلفاق الفكرية لهذا العر، وتتذرع ببعض االنحرافات األيديولوجية 

الرضورية لتحسن البنية الحداثوية، مثل كيفية انتقاد عبد الوهاب املسري للحداثة استناًدا ملفكري ما بعد الحداثة، 

ويستخلص بكل بالهٍة أن انتقاد الحداثة يعني العودة للقدامة والرؤى األسطورية. وكأن وجود انحراٍف معّنٍ مبنظومٍة 

االنقراض  عملية  اليوم  نشاهد  ولذلك  الرتكيب،  سوي  مبجمله  الثقايف  الفلك  أو  الدينية  العقيدة  أن  عى  يدل  رائدٍة 
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إشكاليات الحداثة يف 
الوعي العريب املعارص

الطفولية  واملشاعر  املستويات  جميع  عى  الكياين 

رضوري  نقٍد  أي  عى  صبياينٍّ  بشكٍل  تتمرد  التي 

العريب  العقل  يعده  الذي  ثقافيًا،  واملايض  للقدامة 

هذا  أن  حن  يف  مخياله.  يف  واملثالية  الكال  مكان 

لعقالنيٍة  جديدٍة  بلورٍة  عن  يبحث  املتجدد  الوعي 

بسبب  كانت  ما  أقرب  باتت  التي  البرشية  تضم 

الثقايف،  مبحيطنا  أكرب  براٍع  أفضت  والتي  العوملة، 

والتي تهدد مفاهيم كربى يف السقوط بأوحال ذاتها 

عن طريق الكشف النقدي والعلمي لحقائق وبذور 

حالة  بتكريس  واملساهمة  جمعيًا  املتخيلة  األشياء 

احتقار الذات أو تحديد أبعادها، ويعرتض جل اإلسالمين أن هذه املناهج الرائدة والتي انتقدت مثاًل الرتاث املسيحي 

األورويب ال تصلح لنقد الرؤى اإلسالمية رغم أن كلتا العقيدتن تتاثالن بطرق التفكر وبتشييد الجدر الدوغائية التي 

عرفت بكال الدينن. 

وهذا إن دلَّ يدل عى عجٍز أمام الواقع، وصبيانيٍة مؤقتٍة سيجرفها التاريخ بوسائله وأدواته الكافية التي أنتجها اإلنسان 

انهيار املرشوع الشعبوي اإلسالمي الذي يعتمد بؤس املجتمع للتحشيد  من تكنولوجيٍة وعلميٍة لتتحلل ببساطٍة فور 

للخطاب األصويل الذي يُعدُّ نتيجًة الستقالة العقل، وأيضا الظروف االقتصادية السيئة الناجمة عن سوء اإلدارة بالرضورة، 

الذي يرفض مسالكه الناجمة عن اليقينية والتي تؤسس لعنٍف خارٍج عن سيطرة الفرد واملجتمع الذي يتبنى هذا اإلطار 

من التفكر. 

ويبدو أن الواقع العريب املعارص يعيش يف تخبٍط نتيجة تراكم الـ )العقالنية( التي تسم الثقافة كمرسٍح عبثيٍّ ال يتوافق 

مع نصوص الحارض، وتضع وظيفة اإلنسان بهذا املجتمع كفائٍض عن اللزوم بتعبر نيتشه. 

ولكن ما هي الحاجة امللّحة التي تستدعي نقد الخطاب الديني والتاريخ الديني مبجمله ؟؟ 

يعد الدين نسًقأ داخل البنية الثقافية، ويعترب هذا النسق الرتباطه باألفكار والوجدان الشعوري حساًسا للغاية وشمولية 

الدعوة الدينية ومحاولة الهيمنة عى باقي اإلطار الذي يشكل الكل الثقايف ويسمه بسمته. 

يحدث اإلشكال األكرب وهو تغذية األزمة الثقافية عن طريق تجميدها. ويعد هذا الجزء الثقايف )الدين( أكرث األنساق 

الثقافية جموًدا بسبب ارتباطه بعامل التقديس للظروف التاريخية السياسية التي لعبت بذلك، ويتداخل اإلسالم الذي 

يعد الهيكل الثقايف للفكر العريب من الناحية الدينية مع كل الجوانب األخرى ثقافيًا. 
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إشكاليات الحداثة يف الوعي 
العريب املعارص

ولعجز هذه املنظومة عن فرض مفاهيمها الكلية بسبب العامل الزمني الذي 

االستقرار  مع  وتتعارض  ومغلوطٍة  خاطئٍة  كمفاهيم  والدتها  منذ  رمبا  تجاوزها 

النفيس واالجتاعي للبرش، تذهب بعيًدا يف املعتقد واملتمسك بها نحو االضطراب 

كفرٍد، وبالنهاية ينتهج املجتمع ذات السياق املضطرب. 

يستدعي  ال  مهٍم  ماديٍّ  كعامٍل  الذي  االقتصادي  والعامل  اإلنتاج  وسائل  أيًضا 

عى  يعتمد  العربية  الثقافة  فُجّل  الفكر.  عى  املختلف  االنعكاس  أو  التغير 

املوارد الطبيعية ومل يتشكل لليوم مجتمٌع صناعيٌّ باملعنى الحريف لهذه الكلمة، 

ويرفض  التنوع  يرفض  عقائديًا  قبيلٍّ  قالٍب  يف  تعيش  املجتمعات  زالت  ما  بل 

اآلخر ويعامله كأقليٍة ويعترب الوطن وثًنا يجب تجاوزه لبناء وطٍن عقائديٍّ أكرب، 

وهي األسطورة املنتهجة فكريًا من قبل الجاهر، ويُعدُّ كل ذلك طبيعي بسبب 

املرجعيات الثقافية للبرش يف هذه املجتمعات. 

إذ يُعدُّ اإلسالم من أكرث العقائد الدينية اضطرابًا يف التاريخ من الناحية الفكرية 

وبالتايل السلوكية. بالنهاية ال مخرٌج فعيٌل إال بربوز العامل النقدي يف هذا العقل 

تحويل  وبالتايل  التغييبي،  الخطاب  وتكريس  الحضارية  استقالته  عن  ليرتاجع 

املحيط الثقايف ملحيٍط استهاليكّ ال أكرث من جميع النواحي ونبقى أطيافًا ضمن 

املجتمع البرشي، ال منلك القدرة عى الثورة عى ذاتنا للتغير.
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سأبدأ يف هذه السلسلة من املقاالت بتجميع بعض نقاط سوء الفهم الشائعة التي تدور حول اإللحاد وماهيّته ودوره 

وأسبابه. ولكن قبل البدء ال بّد من طرح هذا السؤال: ما الذي يسبب سوء الفهم ويولّد الحاجة إلزالته؟ 

هل هو صعوبٌة أو تعقيٌد يف مفهوم اإللحاد؟ أم لعله »تهافت عقيدة اإللحاد نفسها«؟ وهذه الصيغة األخرة، والتي 

قد تتبادر إىل أذهان بعض املؤمنن، هي بحّد ذاتها تنطوي عى سوء فهٍم جوهريٍّ ومحاولة لطأمنة نفس املؤمن. 

إذن، ما أسباب سوء الفهم هذا. إن إجابة هذا السؤال ليست بالبسيطة، لكنها تتعلق بجهل أغلب الناس باإللحاد، 

والجهل يتقاطع مع الخوف من اليشء. وحّق القول هنا أن الجاهل عدو نفسه؛ فاالستاع إىل امللحد ومحادثته، ال 

سيا امللحد املرتد عن دينه، وإن بدا هجوميًا منتقًدا للدين والهوية الدينية للمؤمنن، هي أموٌر يف مصلحة املؤمن 

سواًء أكان واثًقا من إميانه أو خائًفا عليه من التداعي أمام التشكيك. وال يقوى كل املؤمنن عى عمل ذلك طبًعا، لكن 

مثة مؤمنن يفعلون ذلك باستمرار، وبغض النظر عن دوافعهم أو نتائج تفاعلهم مع امللحدين، فإن النتيجة األساسية 

هي أكرث إيجابيٍة من تجاهل وجود امللحد، وهي أمٌر محموٌد للطرفن. والجهل يف هذه الحالة هو من طرٍف واحٍد 

عادًة، فرتُك الدين يف أغلب األحيان يقتض من صاحبه معرفًة أعمق للدين من املعتاد. بعكس املؤمن الذي يعترب أن 

مجرد التفكر فيا يخرج عن الدين أو التعاطي مع من يتحدث بالكفر يُعّد نوًعا من الذنب.

ولنقارن لربهٍة الوضع مع الدين اإلسالمي الذي يدافع عنه املسلمون ويحاولون درء »الشبهات« عنه. أال يبدو الوضع 

مشابًها لإللحاد إذن؟ أال يحاول املدافعون عن اإلسالم ضد الشبهات أن يبّددوا الجهل، أو التجهيل، املحيط بدينهم 

ليُظهروا للناس حقيقته البيّنة التي ال ينكرها عاقل، بحسب زعمهم؟ وهذا بعكس اإللحاد الذي كان املنادون به، وال 

يزالون، يتعرضون لالضطهاد وتكميم األفواه، فاإلسالم عى مّر 1400 سنٍة قد تواجد يف وضح النهار كديٍن وترشيع، 

وبات معتنقوه يشّكلون ُخمس سكان العامل، وله فقهاٌء ومنظّرون وجامعاٍت دينيٍة ووزارات أوقاٍف وتربيٍة وغرها، 

فاإلسالم مل يعاين من كبت مبادئه أو تدارسها، مشكلته تكمن يف غموٍض أصيٍل وتناقضاٍت ال ميكن التخلص من بعضها 

عى حساب البعض. أضف إىل ذلك غياب السلطة املركزية الدينية التي كانت ستبُّت يف هذه األمور لو ُوِجدت، فرتى 

تعّدد الطوائف واملذاهب واملدارس، وكل واحدٍة تّدعي أنها اإلسالم الحق أو »الفرقة الناجية«. ال عجب إذن أن نرى 

تكاثر الشبهات التي تسّهل مهمة الناقد وتتطلب من املسلم الغيور عى دينه أن يظل عى أهبة االستعداد للدفاع 

عن دينه وتوضيحه.

هل اإللحاد دين؟
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أما اإللحاد، فهو طبًعا ليس عقيدًة، بل هو غياب العقيدة، وهو بذلك طرٌح أكرث بساطًة بكثرٍ من أي دين، فمحتوى 

أطروحات اإللحاد يفرتض أن يكون أمرًا يسر الفهم. لكن غياب العقيدة يؤدي بعقل املؤمن الذي ال يستطيع تصور 

فهم العامل واإلنسان بال عقيدٍة إىل نفوٍر من فكرة اإللحاد الذي يبدو من هذا املنظور وكأنه إزالة العقال الذي يبقي 

العامل مضبوطًا ومنظًّا. فاإللحاد رغم بساطته وغياب التعقيد يف طرحه، إال أنه يهّدد أموًرا أساسيًة يف فكر املؤمن 

الذي يحاول دحض اإللحاد خوفًا عى تداعي إميانه، وبالتايل هويته. عى أن ذلك نفسه ينطوي عى يشٍء من سوء 

الفهم كذلك، فرفُض العقيدة الدينية يعني وضع البدائل البرشية البحتة، واملتمثلة بالقوانن املدنية، وليس االرتداد 

إىل الهمجية والالقانون، ولو نظر املؤمنون لواقعهم ألدركوا أن أغلبهم ال يعيشون تحت ظل رشيعٍة دينية، وإمنا تحت 

أنظمٍة متزج الدين بأنظمٍة مستقاٍة من قوانن أوروپية علانية.

اليوم هو  الذي سنعالجه  الفهم األول  إذن، فسوء 

اّدعاء أن اإللحاد هو بحد ذاته دين. ما سلف، فإن 

اإلجابة طبًعا هي أنه ليس بِدين. وقد قيل الكثر 

عن هذا الزعم، ولعل أفضل توضيٍح يقتض تشبيًها، 

فالقول بأن اإللحاد هو ديٌن كمن يقول إن الصلع هو 

لون الشعر، فالصلع بالتعريف هو انعدام الشعر، 

الديني.  املعتقد  انعدام  هو  اإللحاد  فإن  وباملثل، 

فا الذي يدعو البعض لنعت اإللحاد بالدين؟ هل 

يحقق اإللحاد املقومات األساسية للدين؟

إن ظهور هذا الزعم يرتبط بشكٍل مبارٍش بحقيقة 

أن اإللحاد يف دوافعه، وتحت ظروٍف معينة، ميثل 

ردة فعٍل عى الدين. أي أن اإللحاد هو يف كثرٍ من متثاّلته يعترب تحٍد ملزاعم الدين. إن الطرح األسايس يف اإللحاد 

بشكله املجرد يقول إنه ما من إله، لكن منطويات هذا الطرح تعني رفض الدين جملًة ويف غالب األحيان أيًضا رفضه 

تفصياًل. من الطبيعي إذن أن يتعامل املؤمن مع اإللحاد وكأمنا هو نظرٌة دينيٌة منافسة. ردة فعل املؤمن هذه، وإن 

أساءت الفهم ال تزال ردة فعٍل طبيعية، لكنها ليست السبب الوحيد الذي يدفع بعض املؤمنن العتبار اإللحاد ديًنا، 

فالبعض يتوهم أن وصف اإللحاد بأنه ديٌن يجرّده من بعض أدواته النقدية التي يستعملها ضد الدين، فكيف لإللحاد 

عندئٍذ أن ينتقد الدين إن كان هو بحد ذاته دين؟

ويف هذه النقطة األخرة علينا التمييز بن اّدعائن، األول يقول بأن اإللحاد دين، والثاين بأنه عقيدة )أو أيديولوجيا(. 

فلننظر أواًل إىل االّدعاء األول.
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حتى نتبن ما لو كان اإللحاد ديًنا علينا أن نوضح املقّومات األساسية للدين. إن الناظر إىل األديان الرئيسية يف العامل 

اليوم يرى قواسم مشرتكة، كوجود كتٍب مقدسٍة تحوي قصًصا وترشيعاٍت وتقديًسا لجاعٍة من البرش فوق البقية، 

واإلميان بكياناٍت وعوامل خارقة، واتّباع رشائع وطقوس، هذا إضافًة إىل تاريخ تطور مير فيها الدين يف أطوار من البدايئ 

إىل األكرث تطوًرا، فهل يف اإللحاد يشٌء من ذلك؟ هل يقّدس امللحد كتابات العلاء والفالسفة اإللحادية؟ هل ميثل 

ويبيّنون خطأها  التقديس  يقاومون فكرة  أنفسهم  فهؤالء  الجديد؟ حتًا ال،  للدين  أنبياء  والخطباء  الكتّاب  هؤالء 

ويدعون الناس للتشكيك يف كل يشٍء مبا يف ذلك ما يقولونه هم.

إن الطرح املركزي يف اإللحاد هو رفض اإلله وسلطته، وهذا ال يعني بالرضورة رفض الدين برمته، فعلينا أال ننىس 

أن الدين ليس فقط طقوًسا وتقديًسا للخوارق، وإمنا أيًضا ترشيعاٌت وطروحاٌت أخالقية. فالدين كغره من األنظمة 

االجتاعية، اختلقه اإلنسان لتسير أموره، فال عجب إذن أن يحتوي الصالح والطالح، وال ضر من الحفاظ عى بعضه 

إن أثبت نجاعته. أي أن رفض سلطة اإلله ال يتناىف مع الحفاظ عى البعض من طروحات الدين من حيث املبدأ، 

وإن كان الدين يف معظمه من حيث هو نظاٌم اجتاعٌي ينتمي إىل حقبٍة ولّت وانقضت. لذا، فاإللحاد بتحرره من 

سلطة اإلله يكون قد فتح املجال أمام نقد الدين وطرح بدائل لترشيعاته، ويف الوقت ذاته ال يضع حاجزًا مبدئيًا 

أمام االستفادة من بعض جوانب الدين، فلو نظرنا إىل القتل والرسقة مثاًل، نرى أن الكثر من املؤمنن يعتقدون أن 

الرادع عن ارتكاب هذه الجرائم هو رادٌع ديني، وكأمنا غياب الدين سيدعو الناس للقتل والرسقة، أو أن وجود الدين 

يقي املجتمع املؤمن منها، وهذه طبًعا اّدعاءاٌت ال أساس لها. إذن فاإللحاد ال ترشيعات أو طقوس فيه، لكنه عندما 

ينشأ يف بيئٍة دينية، فال غرو أن نجد امللحدين منخرطن يف نقد الدين الذي نشأوا عليه وأن طروحاتهم البديلة ال 

بد أن تتأثر بهذه املعارضة بشكٍل أو بآخر. ولكن هنالك فجوٌة شاسعٌة بن هذا وبن القول بأن لإللحاد ترشيعاٌت 

أو طقوس. علينا أن ندرك أن امللحدين يف ظل الدين وعى مر العصور كانوا جاعًة مهّمشًة مهضومة الحقوق، ما 

يعني أن الفرصة ال تسنح لهم بتفعيل طروحاتهم النظرية وتطبيقها عى أرض الواقع. لكن اليوم األمر يتغر، فهنالك 

حركة اإللحاد الحديث يف الغرب والتي شهدت عدًدا من املفكرين الذين انترشت كتاباتهم حول العامل، وهنالك أيًضا 

اإلنرتنت الذي فتح املجال أمام اإلنسان العادي إليصال صوته بأدواٍت بسيطٍة وانتشاٍر عابٍر للحدود. لذا، فقد صار 

مثة توقٌع من امللحدين أن يتقدموا بأطروحات، وكون املجتمع ال يعرف سوى الدين، وكون امللحدين ينتقدون هذا 

الدين بات البعض يتوقع أن تأيت هذه البدائل عى شكل دين.

واآلن لنعالج االّدعاء اآلخر الذي يرى يف اإللحاد عقيدة، السيا اإللحاد الحديث املعارص. فهل اإللحاد هو انعدام 

اإلميان بالله، أم القول بأن الله غر موجود؟

إن أحد أكرب االعرتاضات التي يقّدمها امللحد يف حواره مع املؤمن أن هذا األخر هو املّدعي، وألن البينة عى من 

اّدعى، فقد كان لزاًما عى املؤمن أن يثبت دعواه بأن الله حق، وليس العكس. فلو كان األصل يف اليشء اإلميان، ما 
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داعي األديان والكتب الساوية والتأكيد عى أن اإلنسان ضالٌّ دون هداية الله له؟ فاألصل إذن هو غياب اإلميان 

واملعتقد. وما ال شك فيه أن الدين من حيث هو عقيدة يؤدي إىل جموٍد جوهرٍي حتى لو كان مثة بعض املرونة 

يف التفاصيل، فهنالك أموٌر تحيط بها هالة تقديٍس ال يستطيع املؤمن التشكيك بها. وهذا األمر غائٌب متاًما يف حالة 

اإللحاد، فال توجد أموٌر منزهٌة عن التمحيص يف رؤية امللحد وما من أشخاٍص معصومن مقدسن يؤخذ كالمهم عى 

ِعاّلته.

مثة اعرتاٌض آخر عى تسمية اإللحاد ديًنا أملحنا إليه فيا سلف، وهو انعدام اإلميان بالخوارق فيه، فبينا نرى األديان 

تعج بالكائنات األسطورية، ابتداًء من اإلله نفسه عى رأس الهرم وانتهاًء بعفاريت وجّن، نرى أن اإللحاد يخلو من أّي 

من ذلك، فمصدر هذه األمور إما ديني أو فولكلوري، واإللحاد الحديث بتحالفه مع العلم يخطو خارج هذه الدوائر 

التي تربط اإلنسان برتاٍث طويٍل من التفكر السابق عى العلم يف تفسر وفهم العامل، فامللحد يقول مع العلم أن ال 

مثة أدلًة عى أٍي من هذه املزاعم، ما يضعها يف مصاف الخرافات والتفكر الرجعي الذي ينتمي إىل كتب التاريخ. 

إحدى النقاط التي تثار أحيانًا، ال سيا 

يف املجتمعات املتسامحة التي يجاهر 

فيها امللحد مبوقفه وله حرية االجتاع 

الزعم  مع من يشاركونه موقفه، هي 

بأن اإللحاد ديٌن ألن أتباعه يتجمعون 

مسمياٍت  ذات  جاعاٍت  راية  تحت 

ويدافعون  مشرتكٌة  نشاطاٌت  ولهم 

عن »دينهم« بنفس الحميّة والحاس 

ذات  لعمل  املؤمن  يدفعان  اللذان 

تتعن  أيًضا  وهنا  دينه.  تجاه  اليشء 

ظواهر  بعض  ارتباط  أن  إىل  اإلشارة 

أن  يعني  ال  بالدين  البرشي  االجتاع 

هذه الظواهر هي ظواهر دينية، فالدين مل يكن أكرث من نسخٍة بدائيٍة عن قوانن تنظيم املجتمع الحديث، مزجت 

يف طواياها إميانًا بالخوارق، وهي بذلك ليست أكرث من نتاٍج ألفعال البرش، فانتاء اإلنسان إىل جاعٍة تشاركه همومه 

واهتاماته ليست حكرًا عى الدين، والحاسة وااللتزام لفكر هذه الجاعة ال يجعل منها ديًنا، مثلا أن وجود هذه 

األمور بن أهل الدين ليست مميّزًا حريًا للدين. وميكن الخلط بن اإلميان من حيث هو إمياٌن أعمى بغض النظر 

عن الدليل، واإلميان من حيث هو شغٌف وِحّدة. هذه املميزات موجودٌة يف الدين مثلا هي يف اإللحاد والكثر من 

األمور التي يلتزم بها البرش، وال يوجد أي ارتباٍط رضورٍي بن هذه االعتبارات والدين. 
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معينٌة  معتقداٌت  توجد  وال  كا 

بها  اإلميان  املرء  عى  تستلزم 

يجمع  ما  فكل  بامللحد،  ليوصف 

اإلميان  إنكارهم  هو  امللحدين 

كائناٍت  من  شاكله  وما  بالله 

تبع من ذلك  للطبيعة وما  خارقٍة 

حياة  عى  تؤثر  منطوياٍت  من 

يتوهم  التي  الكتب  فحتى  البرش. 

بعض املؤمنن أن امللحد يقدسها، 

واألشخاص الذين يعتقد أنهم أنبياء 

اإللحاد من أمثال داروين أو دوكنز 

ليسوا مقدسن وال هم  أو غرهم 

يقدر  الذي  فامللحد  النقد.  فوق 

قيمة العلم يدرك مثاًل أن داروين 

ليس أكرث من مرحلٍة ال أكرث، ورغم 

أهميتها إال أنه تم تخطيها إىل ما 

هو أعّم وأكرث موافقًة للعامل.

ختاًما، نتساءل، إن كان امللحد الذي يعيش بن املؤمنن ينتقد الدين، فا البديل الذي يطرحه للدين؟ من الواضح 

أن نبذ التفكر الخرايف فيا يتعلق بفهم العامل والذي من ضمنه االعتقاد بوجود إلٍه هو من أهم ركائز هذا التفكر 

البديل. 

فإزالة القدسية الوهمية التي تحيط بهذه الرموز من شأنها فتح باب التفكر يف قضايا الدين الترشيعية التي متس 

حياة البرش مبارشًة والتي تستمد قدسيتها جزئيًا من قدسية تلك الرموز. أما البديل عن ترشيعات الدين، فهو أمٌر 

يحتاج إلدماج امللحدين كأفراٍد وجاعاٍت فاعلٍة مرشوعٍة يف املجتمع وخلق حواٍر حقيقٍي معهم، فرغم وجود مناذج 

الدينيٍة مطبّقٍة يف مجتمعاٍت كثرٍة حول العامل، ال ميكن نسخ هذه الناذج بشكٍل أعمى يف مجتمعاٍت دينيٍة وتوقّع 

نجاحها، وهذا يصب أيًضا يف كون اإللحاد ليس ديًنا وال ترشيعات له، فهو باٌب قد يؤدي باملجتمع إلعادة النظر يف 

ترشيعاته إن صار صوتًا مرشوًعا يف املجتمع، لكنه بحّد ذاته ال ميتلك أية ترشيعاٍت أو قوانن.

ملحدون          
متحدون
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روايـة فاتنـة تحكي قصة شـخصياٍت مميزٍة بأسـلوٍب مختلٍف 
عـن المعتـاد فـي الروايات. تبدأ الرواية بمشـاهد حواراٍت تلقي 
الضـوء علـى تعامـل الشـخصيات مـع مواضيـع يوميـة. إلى أن 
روائًيـا.  يتخـذ طابًعـا  األحـداث  فريـٍد مـن  إلـى خليـٍط  تتحـول 
سـتتعرف علـى عالـٍم آخر، بل على عالمك نفسـه مـن منظوٍر 
المسـتقبل  فـي  التاريـخ  وغّيـر  وأيـن،  تكـون  مـن  اختـر  آخـر. 
سـالم  مـع  الموحلـة  الرمـاد  حـّي  أزقـة  فـي  د  تشـرَّ القريـب، 
المهلهـل  الزيـر  جانـب  إلـى  ضـروس  حرًبـا  خـض  أو  الصغيـر، 
وتفنـن فـي االنتقـام مـن الذيـن يرتكبـون خطـأ مواجهتـك، 
تحـدى الخنزيـر األكبـر وليـد ومسـاعده الدنـيء يوسـف، تعّرف 
إلـى امـرأٍة تعيـش قصـة حـبٍّ مـع مالك المـوت اسـمها دليله، 
أو كـن فتـاًة بارعـة الجمـال وأثره في مختلـف المجتمعات مع 

فاتنـة، واكتشـف كيـف يغّيـر الحـب الطاغيـة!

سام مار 

رواية فاتنة
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سام مار 

رواية فاتنة  

فاتنة: وله يدان ورجالن وعينان وكل يشٍء يف مكانه؟

دليله: أجل.

فاتنة: وعائلته أو األشخاص الذين يهّمونه أحياء؟

دليله: مل يتأذَّ أحد.

فاتنة: شكرًا لكا عى مساعديت.

دليله: نحن دامئًا نرد الجميل.

فاتنة: آسفة لَِا بدر مني عى العشاء يف تلك الليلة.

دليله: ال تقلقي، نحن نتفهم توترك.

فاتنة: إىل اللقاء يا صديقتي.

دليله: إىل اللقاء

بعد إغالق الهاتف تذهب دليله إىل غرفة النوم حيث ينظر سامل إىل املرآة ونصفه العلوي عاٍر

دليله: لقد اقرتب من االكتال، سيكون جمياًل.

سامل: بعد ذلك سنبدأ يف الظٓهر، لكن أنت من سيقوم بالَجرح.

دليله: أمرك.

تتأمل دليله جسد املهلهل بصدره املشدود وبطنه النحيل وقوامه املمشوق وعضالته بتفاصيلها التي تجعلها صالحة 
كصورة يف كتاب ترشيح.
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سام مار 

رواية فاتنة  

دليله: يجب أن ال ترتدي قميًصا أبًدا.

يحملها املهلهل إىل الرسير، تتظاهر دليله باملقاومة فيقهرها بعنف، بعد أن ينتهي تُقِبل يديه، يذهب لالستحام أواًل 
ثم تنهض وتستحم وتُحرضِّ العشاء بينا يجلس سامل ملتابعة برامج عن عامل الحيوان. 

مل تختلف حياة املهلهل ودليله كثرًا عن السابق، وكأن سنوات البعد مل تحدث.

يف اليوم التايل، يتصل املحامي جالل بفاتنة: لدي أخباٌر رائعة، صدر تقرير املحقق، تفاجأت بتربئته ساحتك متاًما! 
قمت بتقديم طلب إعادة نظر مبارشًة إلسقاط كافة التهم ومنحك حرية السفر يف أسع وقت! 

فاتنة: رائع! 

املحامي جالل: الجلسة األسبوع القادم. استعدي للحرية.

فاتنة: أراك يف املحكمة إًذا.

تتصل فاتنة بالدكتور أسعد الذي يكاد يطر فرًحا.

فاتنة: وما هي أخبار صديقك يا خايل؟

الدكتور أسعد: مل يتصل يب بعد، رمبا حرًصا.

فاتنة: إذا سارت األمور عى ما يرام سأكون هناك الشهر القادم قبل بداية الفصل.

الدكتور أسعد: جنيفر استفرست عنك أكرث من مرة.

فاتنة: مل أنسها، سأتصل بها.

الدكتور أسعد: أراِك قريبًا.

فاتنة: أراك قريبًا.
بعد يومن يتصل املحامي جالل بفاتنة مرة ثانية.
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املحامي جالل: لدي خرب يسء قلياًل.

فاتنة: ماذا هناك؟

املحامي جالل: قّدم والدك طلب اعرتاض عى تقرير املحقق، يقول أن التقرير مل يُرفق أقواله وأهمل شهادته متاًما، 
ويطالب بتقرير آخر من محقق مختلف.

فاتنة: هل ستستمع املحكمة؟

املحامي جالل: سأفعل ما بوسعي إلقناع املحكمة بإهال طلبه.

فاتنة: لقد مللت من هذا الرجل، كل ما يريده هو إذاليل بأي مثن، وكأن قيمته تنتقص إذا عال شأين أو ازدادت 
حريتي.

املحامي جالل: لألسف يبدو كذلك.

فاتنة: أعتذر عن شكواي أعرف أنك رجل قانون ولسَت مصلًحا اجتاعيًا. أرجو أن تنجح مرة أُخرى بإقناع املحكمة، 
أداؤك رائع إىل اآلن يا أستاذ جالل.

املحامي جالل: أنا محاميك وأي يشء يفيدك سأفعله، شكرًا لك يا فاتنة.

فاتنة: شكرًا لك أستاذ جالل.
تتصل فاتنة بدليله..

دليله: هل وىف الرجل بوعوده؟

فاتنة: أجل، لدينا محكمة بعد أيام وأرجو، فقط أرجو أن ينتهي كل يشء.

دليله: هل هناك أي أمل أن ال ينتهي كل يشء؟

فاتنة: والدي العزيز يحاول االعرتاض عى التقرير.
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دليله: هل تريدين من سامل أن يتدخل؟

فاتنة: ال، ما بيني وبن والدي يبقى مشكلة عائلية ورغم أنه يحاول أن يستعمل العامل كله ضدي أنا لن أعامله باملثل. 
لقد اتصلت بك كصديقه فقط.

دليله: كا تشائن يا فاتنة.

فاتنة: شكرًا لك يا دليله.

يأيت يوم املحكمة

املدعي العام: نحن نرفض تقرير املحقق الذي جاء مغايرًا للحقائق ونطالب بإحالة رفعت نفسه إىل التحقيق.

املحامي جالل: املحكمة هي من عيّنت املحقق ولقد أدىل بإفادته حسب ضمره. ال يجوز لالدعاء تهديد طرف محايد 
إلسكاته، هذا تجاوز أطالب القايض برفضه.

القايض: لنستمع إىل أقوال املحقق رفعت.

املحقق رفعت )سعيد(: سيدي القايض قدمت تقريري عن قناعة، ال يوجد أي دليل عى عالقة املتهمة بجرائم جميل 
رفيق أو نظامه، وال أي عالقة به، فبينا كان يعانق الحسناء سمراء البحر عى شواطىء القارة األمريكية كانت املتهمة 

تقبع يف السجن. من املستحيل أن يبلغ االستهتار بشخص أن يقوم بهذه األفعال بينا عشيقته تقبع يف السجن.

املدعي العام: من املمكن أنه يفعل ذلك لتضليلنا.

املحامي جالل: وماذا عن عالقته املزعومة باملتهمة؟ هل من املمكن أن تسامحه عى زواجه بسمراء البحر بينا تقبع 
هي يف السجن؟ االدعاء متحيز.

أبو صابر الذي يجلس يف صف الحضور مع يوسف: إنها مجنونة وبحاجة للعالج.

القايض: اصمت وال تتكلم بدون إذن، هل هناك أي يشء إضايف يريد االدعاء أو الدفاع اإلدالء به؟
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املدعي العام: فقط نذكّر املحكمة بأهمية املطلوب جميل رفيق وبأن هذه قد تكون الفرصة الوحيدة لجلبه إىل 
العدالة

املحامي جالل: أنا أمثل طالبة جامعية بريئة جاءت لزيارة أمها التي انتقلت إىل الحياة األخرى األن. أرجو أن ال 
تكبدها املحكمة أحااًل إضافية بسبب تهم مل ترتكبها.

القايض: سآخذ برأي الدفاع. تسقط التهم جميعها مع حفظ حق املحكمة بإعادتها يف أي وقت. يعاد للمتهمة حق 
السفر ابتداء من األسبوع القادم.

يذهب أبو صابر إىل فاتنة: الحرب بيننا مل تنتِه! سأكرس أنفك وأّمرغه بالرتاب! سأذلك وأحطم تعاليِك! أنت السبب يف 
موت أمك!

فاتنة: امي ستبقى حية يف قلبي، أما أنت فميٌت من قبل أن أولد! 

يرمقها أبو صابر بنظرة حقودة من تحت نظارته ثم يغادر بخطى بطيئة بسبب مرضه مع يوسف.

فاتنة تستعد للسفر، تودع راندي وأخواتها، تلتقي دليله يف مقهى العاصمة.

دليله: أنا سعيدة جًدا أنك حرة طليقة.

فاتنة: الفضل األكرب يعود لكا. اشكري سامل كثرًا من أجيل.

دليله: سأوصل له شكرك.

فاتنة: عى فكرة، عندما رأيت سامل عن قرب، شعرت بأنني رأيته يف السابق، وال أعني عندما الحقني فأنا مل أنظر إليه 
جيًدا ذلك اليوم. ال أعرف لكن وجهه يبدو مألوفًا.

دليله: يخلق من الشبه أربعن.

فاتنة: الجينات تتشابه أحيانًا أجل.

74



سام مار 

رواية فاتنة  

دليله: املهم أنك اآلن حرة طليقة!

فاتنة: أنا مسافرة األسبوع القادم، ماذا ستفعالن أنت وسامل؟

دليله: سامل لديه فكرة جديدة هذه األيام، كان سيعود للعمل ليتسى يف حي الرماد لكنه اآلن يفكر يف السفر. لقد 
بدأنا بأخذ دروس مكثفة يف اللغة اإلنجليزية.

فاتنة: هذه أخباٌر جيدة، امتنى لكا األفضل، وأرجو أن تبتعدا عن املشاكل.

دليله: سامل أكرث حذًرا اآلن، وهو يحاول أن يتفادى املشاكل لكنها دامئًا تتبعه.

فاتنة: أرجو أن تّضل الطريق هذه املرة إًذا.
تضحك دليله..

تزور فاتنة املحامي جالل يف مكتبه ومعها هدية لشكره عى جهوده.

تودع راندي..
فاتنة: متى سرتحل من هنا؟

راندي: ال أعرف، اتأمل أن أعيش ألرى هذه البالد وقد تقدمت.

فاتنة: ليس اآلن، هناك ما مينعها من ذلك، دامئًا أقول نفس الجملة لجميل.

راندي: أي جملة؟

فاتنة: لن تتقدم أُمة ما زالت تتساءل عن رأي الدين يف مسائل حسمها العلم منذ عصور.

راندي: رمبا....

فاتنة: كن بخر يا صديقي، أشكرك من أجل كل يشء.
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راندي: كوين بخر يا صديقتي.

يف بيت أيب صابر
يوسف: أظن أنه من األفضل لك ولصّحتك أن تنىس موضوع فاتنة.

أبو صابر: بعد فعلتها األخرة ال ميكن أن أسكت، هل سمعت ما قالته يل باملحكمة؟

يوسف: صحيح كالمها كان وقًحا جًدا.

أبو صابر: تلك الغبية تظن أنها أذىك مني، أنا أكرث ذكاًء منها بكثر، أريد أن أراها كسرة مطأطئة الرأس، أريد أن 
اسمعها تتكلم ذليلة قليلة الحيلة.

يوسف: إن شاء الله ولكن اآلن اهدأ من أجل صّحتك.

أبو صابر: لن أهدأ حتى تركع فاتنة!

قبل إقالع طائرة فاتنة، كالعادة تصلها رسالة من والدها »أرجو أن تسقط الطائرة هذه املرة بإذن الله، لقد دعوت 
َعلَيِْك«. 

تكتب فاتنة: »هل دعوت لنفس اإلله الذي جعلك شبه مقعد؟« 
لكنها ترتدد ومتسح الرسالة وال ترسلها، فهي ما زالت تقاوم الحقد والكره ألنها تعرف أنها إذا سكنا إنسانًا لفرتة كافية 

فلن يغادرا أبًدا، وهي ال تريد أن تُشِبه والدها يف يشء، تغلق هاتفها.
تحتيس زجاجة نبيذ صغرة، يحاول الشاب األمرييك الذي يجلس جانبها فتح مواضيع معها لكنها تجيبه باقتضاب.

يف املطار الدكتور أسعد وجميل بانتظارها..بعد أن يضمها خالها أسعد تلتفت لجميل.
فاتنة تقرتب مبتسمة: أين عروسك الجميلة؟ هل هي ماهرة يف اإلغراء بعيًدا عن عيون الرجال اآلخرين؟ :(

جميل يضّمها بربود: املوضوع ليس مضحًكا.

فاتنة تأخذ خطوة إىل الخلف: شكرًا يا جميل، والديت ماتت وقضيت أشهرًا يف السجن بسبب إنسان كان من املفروض 
أن يكون سندي يف الحياة، أحاول تلطيف الجو فتجيبني هكذا؟
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الدكتور أسعد: والد جميل غاضب جًدا منه بسبب ما فعل وكاد يتربأ منه رسميًا يا فاتنة. لقد كان يتأمل عودة النظام 
القديم واستالم جميل للسلطة يوًما ما وهذه الحادثة أساءت لصورة جميل كعامل وطني متزن.

جميل: هي ال تراين كعامل وطني بل طاغية كا تناديني دامئًا.

يلتفت إىل فاتنة ويستطرد: قلت لك ال تذهبي، ثم أنك قلِت ذلك عن قصد السخرية وليس املزاح.

فاتنة: آسفة لقد نسيت أنك اإلنسان الكامل الذي ال يخطئ.

جميل: شكرًا عى تقديرك بعد كل ما فعلته من أجلك وأنت تعرفن أن التضحية ليست من طبعي.

فاتنة: مل تعطني الفرصة ألشكرك! وشكرًا عى هذه العبارة األخرة ألنني أحتاج أن أشعر باملزيد من الذنب! 

الدكتور أسعد: هدءا من روعكا، كنت أتوقع لقاًء غر ذلك، بدل أن نحتفل أن األمور انتهت عى خر نسبيًا؟

جميل: مل يكن هناك داٍع لكل ما حدث، كلنا نعرف أن وليد )أبو صابر( نذل، ماذا كانت تتوقع؟

فاتنة: إذا كنت وقعت يف حب سمراء البحر قل يل مبارشًة بدل هذه التمثيلية.

الدكتور أسعد: فاتنة ما هذا الكالم!

جميل: مل أكن أتوقع منِك أنت أن تكوين غيورة بال عقالنية مثل النساء اللوايت يشعرن بالنقص.

فاتنة: أنت تعرف أنني منزعجة من أسلوبك يف جعيل أحس بالذنب وكأنني مل أشعر به طوال. الوقت! كنت أظنك 
تعرف أن املرأة عندما تنزعج تقول أشياء كهذه. هل رأيت مني ما يشر أنني أتنافس مع غري من النساء من قبل؟ 

ثم بشكٍل عام الغرة ال تدل دامئًا عى النقص يا خبر النساء أنت.

الدكتور أسعد: اهدءا أرجوكا! تعاال نرشب شيئًا ونتكلم يف مواضيع أُخرى.

جميل: أنا سأذهب إىل البيت.
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فاتنة: طبًعا كربياؤه ال يسمح له باالعرتاف بالخطأ.

جميل: أنت الوحيدة التي اعتذرت لها يف حيايت كيف تقولن هذا الكالم؟

فاتنة: أنا يف حالة عاطفية يرىث لها، هل نحتاج وقتًا بعيًدا عن بَعضنا لنهدأ؟

جميل: مل تكفيك األشهر املاضية؟ فليكن، أنا ذاهب اتصيل يب عندما تعرفن من أنا.

فاتنة: تعال إىل املقهى معنا ثم اذهب.

جميل: فكرة سيئة، وإن مل تكن بسوء بعض األفكار السابقة.

فاتنة: هاد ييل طلع معك؟

جميل: سآيت معكا لكنني سأتكلم مع الدكتور أسعد فقط.

فاتنة: أفضل لقد نلت حظي من حنانك اليوم، سأفعل نفس اليشء.

جميل: أفضل فقد نلت حظي من تقديرك اليوم.

منذ أول لحظة بعد جلوسهم أصبح هواء املقهى مادة موصلة للتيار الكهربايئ بسبب الوضع املشحون، فاتنة وضعت 
عى هاتفها أغنية سمراء البحر »دللني وأنا بتغنج« بصوٍت عايل

وجميل وضع أغنية »مش قلتلك لك روح خرجك ما برتد« للمطرب الشعبي جوزيف السكران. الدكتور أسعد يتجاذب 
أطراف الحديث محاواًل تغير املوضوع لكنها يوجهان لبعضيها رسائل مبطنة كا يف املطار.

الدكتور أسعد: تأخر الوقت، بيتي أقرب لنذهب كلنا إىل هناك، فاتنة باقية هنا يومن فقط قبل أن تعود إىل واليتها، 
اتبعنا بسيارتك يا جميل.

يرتدد جميل ثم يوافق فالوقت فعاًل متأخر وبيته بعيد.
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يف البالد

املهلهل: قابلت محاميًا للهجرة اليوم، بإمكاننا الحصول عى إقامة مستثمرين بفضل املبلغ املايل الذي لدينا، وعلينا أن 
نتزوج من أجل إجراءات التأشرة، يبقى استخراج شهادة حسن سلوك، سنبدأ حياة جديدة بعيدة عن املشاكل.

دليله: من املسؤول عن إصدار تلك الشهادات؟

املهلهل: ال أعرف بعد، لكن رمبا نستطيع الحصول عليها ألن النظام الجديد ال يعرتف مبعظم سجالت النظام القديم، أو 
سنقدم للمسؤول هدية، أو عرًضا مقنًعا إذا لزم األمر.

دليله: إىل أي بلٍد سنذهب؟

املهلهل: الواليات املتحدة.

بيت الدكتور أسعد الجديد يتألف من دورين ونصف حيث الطابق الثالث يحتوي غرفة شبه زجاجية عاكسة من 
الخارج ومطلة عى منظر خالب للناظر من الداخل، فيها مدفأة خشبية وهي الغرفة الوحيدة التي تقع يف ذلك 

الطابق. رغم أن الدكتور يعيش وحده لكن البيت كبر ومنظم فيه مكتبة وغرفة معيشة كبرة ولديه خادمة تأيت 
أربع مرات يف األسبوع، يذهب جميل للنوم يف الغرفة الزجاجية بينا ينام الدكتور أسعد يف غرفة املعيشة يف الطابق 

السفيل وفاتنة يف غرفة الدكتور أسعد يف الطابق الثاين.

يف الساعة الثالثة صباًحا وبينا جميل يفكر وقد أشعل املدفأة واستلقى أمامها عى الكريس الجلدي الذي يتحول 
لوضع نوم يشبه الرسير الصغر، يُفتح باب الغرفة خلفه بهدوء. إنها فاتنة...ترتدي مالبس النوم السوداء املؤلفة 

من قطعتن، ويفوح عطر الكريم املميز الذي تستعمله عى جلدها مختلطًا بعطرها الخفيف ذي الرائحة املنعشة 
واملغرية يف ذات الوقت، مع حذاء منزيل من القاش األسود، وقد فردت شعرها وأرخت سدائله عى كتفيها 

املكشوفن.

فاتنة: أريد أن أودعك...بيشء تذكرين به.

 يتسّمر وال ينبس ببنت شفة. تسر فاتنة بدالل وتكشف غطاء الرسير ببطء عن جميل الذي ينام بقطعة واحدة 
من لباسه الداخيل فهو مل يحرض معه مالبس نوم، ثم تجلس بوسطها عى الجزء السفيل من بطنه وتطوي ساقيها 
إىل الخلف، تقرب صدرها املضغوط بحّالة دافعة من وجهه، ثم ترجع إىل الوراء وتفرد شعرها بحركة قوية تُظهر 
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أنوثتها وشبابها وجموحها يف وقٍت واحد! تنثني إىل الخلف وتقّوس ظهرها مبرونة بينا تنقل ساقيها إىل األمام وتضع 
رجليها عى صدر جميل الذي مل يتحرك بعد، تدفع نفسها بساقيها إىل الخلف بينا تنثني من وسطها إىل األسفل عى 
وسط جميل، ثم تفتح ساقيها باستقامة كالعبة أولومبية وتنقلب بجسدها إىل األمام فتسقط بصدرها إىل صدره ومترر 

شفتيها لتلمسا بالكاد شفتيه. تتنفس عى صدره ثم مترر يديها الناعمتن عليه وتقبله بنعومه، تبتعد قلياًل ثم مترر 
يديها عى ُركبه من الداخل ثم صعوًدا...و بينا تنحدر بُقبلها إىل األسفل تنظر إليه بعينيها ربع املغلقتن ما يُظهر 

شكلها اللوزي الساحر..ثم تهمس مع ابتسامة مغرية: »هذه الفتاة السيئة تدربت كثرًا يف السجن«

جميل: أنا آسٌف جًدا ...

يف الصباح التايل يستيقظ الدكتور أسعد ليجد نفسه وحيًدا مع ورقة فيها مالحظة »خرجنا يف نزهة اتصل عى رقم 
جميل إذا احتجت شيئًا...فاتنة«

اخرًا تعود فاتنة إىل واليتها وإىل الدراسة. صديقتها جنيفر مل تعد تسكن معها يف نفس الغرفة لكنها يف نفس الجامعة. 
هذا الفصل ستسكن وحيدة.

تكتب فاتنة يف دفرتها الرسي:
لقد تعلمت الكثر من تجربتي األخرة، وكنت أمتنى أنني مل أتعلَّم الكثر ما تعلمت. لقد فقدت بعض طيبة قلبي...

يف البالد

يدخل املهلهل إىل أشهٍر محل للوشم يف العاصمة ومعه صورة.

رّسام الوشم: أين تريد هذه يا سيدي؟
يكشف املهلهل عن بطنه ووسط صدره: هنا، وباأللوان، أريدها أن تغطي الندب.

ينظر الرسام عى شكل الندب املطابق للصورة، مل يرى أبًدا شخًصا يرسم بالندب عى جسده، الندب غر متاثلة 
فبعضها شفي أكرث من اآلخر لكنها تشكل الصورة بدقة.

رّسام الوشم: سيدي الوشم عى البطن قد ال يبقى كا هو ألن جلد البطن يتغر بسهولة مع اختالف الدهون 
والعضالت وهكذا، أما الجزء األعى من الصورة الذي يقع عى الصدر فسيظل واضًحا.

كا أن طبقات الجلد عند الندب مختلفة وصعب التحكم بالرسم.
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املهلهل: لقد قالوا يل أنك االفضل، هل كذبوا عيل؟

رّسام الوشم: ال، لدي طرق خاصة، خصوًصا مع أجهزة الوشم الحديثة التي اخرتعت يف األعوام املاضية، لكنها مكلفة 
وسيأخذ مني الوشم عدة ساعات كا أنه مؤمل بسبب حجمه، لذلك يجب أن نقوم به عى مراحل وعدة أيام.

املهلهل: هل سألتك عن الكلفة؟

رّسام الوشم: ال.

املهلهل وهو يشر إىل الندب: هل أبدو لك كشخص يخاف األمل؟

رّسام الوشم: ال...

املهلهل: إًذا ابدأ عملك، وأكمله اليوم.

بينا يعمل الرسام يفتح عدة مواضيع مع املهلهل. من ضمنها كان سؤاله إن كان لديه أوالد.

املهلهل: ال، لقد مات طفيل يف الحرب وأنت؟

الرسام: لدي أربعة أطفال، والحمد لله أربيهم عى مخافة الله ليك يكربوا وال يصبحوا مثيل، رحم الله ابنك فهو 
سيكون مالكًا يف الجنة.

املهلهل: قلت لك مات ابني يف الحرب، لقد رأيت الحرب، ومل أرى فيها مالكًا، وال واحد. لذلك لن تنتج الحرب مالئكة 
ال هنا وال يف الساء، لكن ماذا تقصد ليك ال يصبحوا مثلك؟

الرسام: أقصد أنني أعمل يف الحرام.

املهلهل: إذا كنت ترى أن هذا العمل حرام ملاذا تعمل به؟

الرسام: ألنني أجيده وبفضله أوفر ألوالدي حياة مرفهة، إن شاء الله سأجد عمال آخر بالحالل يوًما ما.
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املهلهل: إذا كنت مقتنًعا أن الله ال يريدك أن تعمل هنا، أليس من املفروض أن ترتك العمل وتتكل عى الله؟

الرسام: األمر ليس بهذه البساطة، ويحتاج وقتًا.

املهلهل: أنا مل أتعلَّم عن الله شيئًا، ألنني مل أذهب إىل املدرسة. لكنني أعلم شيئًا واحًدا، أنه لو كان موجوًدا لكان نال 
احرتام الجميع بدون استثناء.

الرسام: أستغفر الله العظيم. ال أتفق معك. سينال احرتام الجميع يف اآلخرة عندما تقول جهنم هل من مزيد، أما هذه 
فدار اختبار، هل أنت من جاعة العلم واملنطق وهذه األمور؟

املهلهل: معلومايت العلمية محدودة مبا أشاهده عى التلفاز، رمبا أنا جاهل، لكنني أعرف من خربيت يف الحياة أن 
األقوياء ال يختبئون، إذا كان القوي ال يستطيع إطعام أوالدك لقاء التزامك بقواعده الصارمة، فكيف تتكل عليه؟

الرسام؛ عى ماذا تتكل أنت؟ 

املهلهل: عى ماذا يتكل الكواس؟

الرسام: عى مخالبهم وأسنانهم.

املهلهل: ال تصدق أن شيئًا آخر سينقذك غر ذراعك أنت، فإذا كانت يدك ترسم، استمر بالرسم، هذا كل ما متلكه.

الرسام: لكن أحيانًا نحتاج أن نتكل عى يشء أقوى منا.

املهلهل يلوح بقبضته ويؤكد بنربة شديدة تخيف الرسام: من يختبئ ال ميكن أن يكون قويًا! 

الرسام: وجهة نظر ...

عندما يعود املهلهل إىل بيته تركض دليله الستقباله، تقف إىل جانبه بينا يقف أمام املرآة ويخلع قميصه، تنظر دليله 
برضا إىل وشم الرسعوف بوضعية االنقضاض مع نظرة جانبية مرعبة!
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يف الواليات املتحدة

بينا يقرأ جميل األخبار يُطرق باب بيته، يتفاجأ بوالده السيد رفيق بنفسه! 
جميل: أهاًل يا والدي، مفاجأة سارة.

يدُخل السيد رفيق: لن تكون أكرث سوًرا مني عندما سمعت خرب زواجك من سمراء البحر دون أن تقول ألهلك شيئًا.

جميل: لقد رشحت لك املوضوع أكرث من مرة يا والدي، ليس من عادتك أن تسخر هكذا.

السيد رفيق: لهذه الدرجة تحب فاتنة؟

جميل: وأكرث.

السيد رفيق: املشكلة أن املوضوع جاء يف توقيت يسء.

جميل: ماذا تقصد؟

السيد رفيق: لقد نجحنا يف إعادة اخرتاق الحرس الجمهوري الذي يسمى اآلن بشجعان الخليفة..

يتبــع يف العدد القــادم...
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