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فلم صغري يُصيب أمة حممد مبقتل
تٔاثري داروين يف الفكر احلديث

هل ميكن لٔالحالم ٕان تتنبٔا باملستقبل ... ؟



كلمة رئيس التحرير

 ملاذا انا ملحد ؟
رمبا سيستمر مسلسل غباوات االديان عدة سنسني اخرى أو أخرى ال ادري لكن و بدون 

أي شك 
االديان لن تبقى . تطور االنسان سيقيض عليها .

لن يقبل أي أنسان متحرض و متمدن منطق االديان يف التعامل مع عامل خدش حياة الطبيعة 
و أخرتق عفتها .

لن يقبل أي انسان أن يعامل أنسان مثله يسمى أمرأة يف عامل املتدينني بهذا الشكل الغبي 
و بهذا الشكل الغري انساين.

الدين مل يعد مقنعاً اال الصحاب العقول الضعيفة أو املختلة أو التي تستفاد منه مادياً.
و سأسأل هل من املنطقي أن الله اليزال يعبد يف هذا العامل .هل تصلح قصصه الطفولية 

حتى ألطفال هذا الوقت .
من املقنع جداً و املنطقي و العقالين ان يوجد بغل طائر و االه ينفخ يف فروج البرش لينتج 
روحه و رجال ميشون عىل املاء و عيص تتحول اىل افاعي و ان ينشق البحر برضبه عصا و ان 
يتكلم الهدهد مع البرش و ان يتحدث النمل بلغة عربية فصحى و ان يعيش شخص يف بطن 
حوت و ان يتزوج رجل اىت ليتمم مكارم االخالق من طفلة يف السادسة و 15 امرأة غريها و 

ان يتكلم احدهم بعد والدته
كالم منطقي و علمي

غريب بالفعل كيف اننا النؤمن بهذا الفكر االنساين الراقي
غريب كيف ان غبائنا منعنا من رؤية هذه املسلامت الرياضية

غريب كيف نعتقد ان من يحمل هكذا فكر يشكل خطراً عىل التطور و الحضارة االنسانية
غريب كيف تصورنا ان قتل من يغري دينه هو امر يسء و غري اخالقي

غريب كيف نطالب ان اليدرس ابنائنا هذه النظريات العلمية العظيمة و ان نعتقد انها 
ستؤثر عىل منحى رؤيتهم للعامل و عىل تطورهم الفكري و االخالقي.

بالفعل
من املستغرب جداً وجود ملحدين

من املستغرب كيف يكذب احدهم هكذا منطق اليشق له غبار
ال أصدقايئ املتدينني 

أنتم تشعرون بأنها غباوات و محض هراء 
و أن المكان لهكذا حمق يف عامل كالذي نعيشة

قصص االطفال تلك مل تعد تقنع أطفاالً يعيشون بحق بتحرض هذا الوقت 
قصصكم المكان لتسويقها رمبا غري املصحات العقلية

ذلك جمهوركم و رمبا هؤالء من سيكونون أكرب منارصيكم و أهم شيوخكم 
و قساوستكم 

و الفرق حالياً ان شيوخكم و قساوستكم خارج تلك املصحات اآلن .
بت أشعر بالسخافة حتى من مناقشة منطقكم فكيف تؤمنون به حتى .

االمتلكون ما منلك فوق أكتافنا.

 عيشوا سعداء
أمين غوجل 

i-think-magazine.blogspot.com

www.ithinkmag.net

facebook.com/I.Think.Magazine 
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شخصيات ملحدة

نيكوال تيسال

)10 يونيو 1856 - 7 يناير 1943(
مخرتع و فيزيايئ و مهندس ميكانييك ومهندس كهربايئ. 

الجامعي يف  تعليمه  وتلقى  كرواتيا ألبوين رصبيني  قرية سميلجان يف  تيسال يف  ولد 
جامعة براج ثم عمل كمهندس هواتف يف براج وباريس. 

التاسع  القرن  أواخر  الكهرومغناطيسية يف  الثورية يف مجال  ُعرَِف بسبب مساهامته 
عرش وبدايات القرن العرشين، يعترب »أبو الفيزياء« ويطلق عليه لقب »الرجل الذي 

اخرتع القرن العرشين«.

املحركات  من  جديداً  نوعاً  تيسال  ابتكر 
اهتامماً  يجد  مل  لكنه  للتيار  عاكس  بدون 

يف أوروبا فهاجر إىل الواليات املتحدة األمريكية وهناك عمل لبعض الوقت مع املخرتع 
توماس أديسون قبل أن ينفصل عنه ويؤسس مخربه الخاص ثم تتواىل ابتكاراته التي 
تعرف عىل جورج ويستينجهاوس  ثم  ، ومن  كثرية  اخرتاعات  براءات  بها عىل  حصل 
الذي اشرتى منه براءات اخرتاع املوتور متعدد املراحل مقابل مليون دوالر إضافة إىل 

حقوق االخرتاع. 

دخل تيسال يف مواجهة مبارشة مع توماس أديسون حيث كان كل منهام يدافع برشاسة 
عن ابتكاره يف مجال الكهرباء فبينام كان أديسون يحاول اقناع الناس بجدارة وكفاية التيار الكهريب املبارش كان تيسال يربز أوجه 
التفوق يف التيار الذي ابتكره واسامه التيار املتناوب، وقد نجح تيسال يف النهاية يف جعل التيار املتناوب مقبوال ومعتمداً كنظام 

للطاقة الكهربائية عىل مستوى العامل .

قام تيسال بالتعاون مع ويستنجهاوس بإنارة معرض شيكاغو الدويل ، وبنى مولّد شالالت نياجرا للطاقة الهيدروكهربائية ، وشيد 
أنظمة تيار متناوب يف مناجم كولورادو للفضة وغريها من الصناعات.

ومع نهاية القرن التاسع عرش وبداية العرشين ارتفع تيسال إىل مقام املشاهري 
التي رفعته إىل ذلك  انتشار أديسون وذلك بفضل وسائل اإلعالم  باملقارنة مع 
اإلمكانيات  عىل  بناء  كهربائية  أدوات  وتطوير  اخرتاع  استطاع  وقد  املستوى، 
الهائلة للتيار املتناوب والتيار العايل الرتدد ، فابتكر الراديو ، اإلنارة عالية الرتدد 

، األشعة السينية ، باإلضافة إىل وسائل العالج بالكهرباء .

تجاربه  إجراء  يف  واستمر  بناءه  بإعادة  قام  مخربه  احرتاق  من  عاىن  أن  وبعد 
تقريبا  سنة  ملدة    Colorado Springsكولورادو سربينجز إىل  نقل مخربه  ثم 
)1899(. وقد بنى جهاز إرسال ضخم مكرب ، كام أجرى التجارب يف مجال الطاقة 

الكهربائية الالسلكية، والراديو و الرنني األريض . ثم درس الربق واستطاع بعدها صنع الربق الصناعي ثم عاد إىل نيويورك بتشجيع 
من املمول جي يب مورجانJ.P.Morgan  وقام بتطوير نظام عاملي للبث اإلذاعي للطاقة الكهربائية باستخدام أجهزة إرسال مكربة 
لتقوية اإلرسال يف وارد ينكليف لونج آيلند Wardenclyffe Long Island، باعتبارها أول محطة يف النظام  و بنى برجاً ضخامً 
الكهربايئ العاملي الجديد . وبعد أن استلم ما يكفي من مورجان Morgan إلخراج املحطة إىل الوجود وإكاملها، توقف التمويل 

فجأة وانهار املرشوع متاماً .
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استمر يف االخرتاع حتى العرشينات من القرن املايض، لكن ابتكاراته الجديدة كانت قليلة 
األهمية باملقارنة مع االخرتاعات األوىل التي كانت كالسيل الجارف والتي بلغت 700 اخرتاع 
عىل مستوى العامل كله. بعدها أغلقت وسائل اإلعالم أبوابها يف وجهه باستثناء املؤمترات 

الصحفية التي كانت تجري يف عيد ميالده. 

باملايكروويف، وتقنيات حزمة األشعة، والتلفزيون ومحرك يعمل عىل األشعة  تنبأ تيسال 
الكونية، واالتصاالت بني الكواكب، وأدوات التداخل املوجي والتي دعيت باسمه منذ ذلك 

الوقت. 

يف الثالثينيات من القرن العرشين شارك يف مشاريع الطاقة الالسلكية يف كويبيك، وقد كان 
آخر حضور له يف مؤمتر صحفي يف عام 1940. 

تجاوزت سمعة تيسال سمعة أي مخرتع أو عامل آخر يف تاريخ أمريكا وثقافتها الشعبية لكن كون تيسال شخص غريب األطوار 
جعلت من أفكاره غري قابلة للتصديق وأدت إىل نبذه واتهامه بالجنون. 

قررت األكادميية السويدية للعلوم عام 1916 منح توماس أديسون ونيكوال تيسال 
جائزة نوبل للفيزياء مناصفًة لجهودهام يف مجال الفيزياء التجريبية لكن أديسون 
أديسون  مع  الجائزة  مشاطرة  تيسال  ورفض  كام  تيسال،  مع  الجائزة  تقاسم  رفض 

فحجبت عنهام معا.

وبعيداً عن أعامله يف الكهرومغناطيسية والهندسة ساهم تيسال يف تقدم االنسان 
اآليل والتحكم عن بعد والرادار وحتى علوم الكمبيوتر والتمدد البالستي والفيزياء 

النووية والفيزياء النظرية.

تويف عن عمر ناهز 87 عاما يف غرفة يف فندق يف نيويورك بدون سبب واضح . وقد تم حجز الكثري من األوراق الخاصة به مبا فيها 
نسخ من مالحظات مخربية من قبل حكومة الواليات املتحدة األمريكية لتظهر بعد عدة سنوات يف » متحف تيسال« يف بلجراد 
Belgrade بيوغوسالفيا Yugoslavia ومل ينرش املتحف من هذه املالحظات سوى مقتطفات بعنوان »مالحظات ينابيع كولورادو  

»Colorado Springs Notes

القمر.  جغرافية  معامل  من  مهمني  معلمني  عىل  الكبريين  العاملني  اسم  أطلق  حيث  أديسون  اسم  جانب  اىل  تيسال  اسم  خلد 
واملؤرخون يعتربون التقدم العلمي قد مر بثالث مراحل، املرحلة األوىل هي ظهور اآلالت البخارية، واملرحلة الثانية هي اخرتاع 

الكهرباء، واملرحلة الثالثة هي ظهور النظرية االلكرتونية املادية.

إذا أردت أن تفهم الكون .. فكر يف الطاقة .. الرتددات .. واالهتزاز

ويف حربه ضد منظومة العلم األكادميي .. ومنظومة التحكم العاملية يف االقتصاد .. قال:

دعو املستقبل يخربنا الحقيقية .. ودعوه يقيم كالً منا بحسب أعاملنا وانجازاتنا .. 
الحارض قد يكون لهم .. أما املستقبل والذي ألجله عملت حقاً .. فهو ملٌك يل.

شخصيات ملحدة
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شخصيات ملحدة

مورغات فرميان

)1937 /5/1(
 

ميثل فرميان أحد املمثلني األوائل الذين وضعوا األساس لظهور السينام السوداء 
مع أنه بدأ مشواره الفني وهو يف الثالثة واألربعني مع عمره عندما حصل عىل 
دور يف فيلم Brubaker مع املمثل روبرت ريدفورد، صحيح أنه حصل عىل 
دور صغري قبل ذلك يف أحد األفالم يف بداية السبعينيات ولكن الفرصة مل تواته 

بالصورة الالئقة بعد ذلك وطيلة فرتة السبعينيات.

قبل أن يبدأ فرميان يف كتابة تاريخه السيناميئ توجب عليه أن يخوض غامر 
حياة صعبة ومتقلبة منذ اللحظة األوىل لوالدته يف سنة 1937 ألرسة فقرية يف 
مدينة ممفيس األمريكية حيث كان األب يعمل حالقا فيام عملت أمه كعاملة 
ضفاف  عىل  صغرية  مدينة  يف  جدته  مع  للحياة  طفولته  يف  وانتقل  نظافة، 
معاقل  أحد  تعد  التي  ملدينة شيكاغو  األرسة  مع  ينتقل  أن  قبل  املسيسيبي 
الزنوج يف الواليات املتحدة، وبدأ حياته العملية يف العمل كميكانييك يف سالح 

الجو األمرييك قبل أن تتاح له الفرصة لدراسة الدراما يف جامعة صغرية يف وسط الواليات املتحدة.

بعد إنهاء دراسته عمل لفرتة قصرية مسجال يف واحدة من كليات والية لوس أنجلوس قبل أن يقرر التوجه إىل شارع املسارح يف 
نيويورك ليبدأ مسريته الفنية مع فرقة صغرية للزنوج يف سنة 1968، وبرغم متكنه من الحصول عىل دور يف فيلم زمن يقول إنني 
ال أستطيع ركوب قوس قزح سنة 1971 إال أنه عاد لبوردواي ليكمل عمله يف املرسح وقنوات التلفزيون املحلية، حتى يحصل عىل 
فرصة يف فيلم Brubaker الذي دارت أحداثه حول أحداث شغب يف أحد السجون األمريكية ولقي نجاحا كبريا معتمدا عىل شعبية 

بطله روبرت ريدفورد يف بداية الثامنينيات.

استمر مورجان يف الحصول عىل أدوار صغرية حتى سنة 1987 حيث حصل عىل دور كبري يف فيلم Street Smart لريشح عن دوره 
يف هذا الفيلم عن جائزة أوسكار ألحسن ممثل مساعد، ، وفاز بعدد من جوائز روابط النقاد األمريكيني، ومنها جائزة رابطة نقاد 
نيويورك وجائزة رابطة نقاد لوس انجلوس وجائزة املجلس القومي األمرييك الستعراض األفالم السينامئية، وهو أقدم روابط لنقاد 
السينام يف الواليات املتحدة. ويقول مورجان فرميان انه وظف يف ادائه يف فيلم »ابن الشوارع« ما كان يراه يف شوارع األحياء الفقرية 

ملدينة نيويورك التي كان يعيش فيها خالل فرتة كفاحه الفنية.

وأيضا حصل عىل دور مهم يف فيلم Glory الذي يحيك عن قصة أول فرقة عسكرية من الزنوج يف الحرب األهلية األمريكية، ويف 
سنة 1989 يحصل عىل ترشيحه الثاين لجائزة أفضل ممثل عن دوره يف فيلم Driving Miss Daisy ولكن دوره مكنه من الحصول 
عىل جائزة أفضل ممثل من الجولدن جلوب وأيضا جائزة أفضل ممثل من الجمعية األمريكية لدعم امللونني والتي تخصص جوائزها 

حرصا للمثلني امللونني يف السينام األمريكية.

أفالم كبرية مثل Robin Hood: Prince of Thieves و  أدوار مهمة يف عدة  تأتيه سنواته األفضل فيشرتك يف  التسعينيات  يف 
Unforgiving وأيضا فيلم The Shawshank Redemption الذي مكنه من الحصول عىل ترشيح جديد ألوسكار أفضل ممثل 
يف سنة 1994، ولكن أهم أدواره من الناحية الجامهريية كان دوره يف فيلم Se7en سنة 1995 أمام براد بيت ولكنه مل يحصل من 

خالله عىل أي ترشيح وكان املكسب األهم تحوله إىل وجه سيناميئ عاملي و انتزاع اعرتاف شباك التذاكر بنجوميته.
جائزة األوسكار التي بقيت تراوغ فرميان أتته يف سنة 2004 مع دوره يف فيلم Million Dollar Baby وأيضا جائزة الجولدن جلوب 
يف املرات القليلة التي يتمكن ممثل من الحصول عىل الجائزتني يف موسم واحد، ولكن مورجان حصل عىل الجائزة كأفضل ممثل 
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مساعد مع أنه كان يستحق الجائزة ألفضل ممثل يف دور رئييس أكرث من مرة، 
إال أن العالمة املميزة ملورجان فرميان تكمن يف كونه ممثالً موهوباً وقديراً يفرض وجوده يف جميع 
األدوار السينامئية التي يؤديها، مهام تنوعت تلك األدوار، مام وضعه عن جدارة واستحقاق يف 

مرتبة أعظم املمثلني األمريكيني املعارصين.

فلم  األمريكية،  السينام  يف  امللونني  املمثلني  لكفاح  عنوانا  لتصبح  فرميان  مورجان  قصة  تصلح 
التي  أفالمها  يف  الزنوج  أو  امللونني  مشاكل  هوليوود  استوديوهات  تعالج  أن  الشائع  من  يكن 
الحقوق  حركة  مع صعود  الستينيات  فرتة  ويف  األمرييك،  للحلم  املالئم  النمط  عىل  تركز  كانت 
املدنية التي قادها الزنوج بدأ الفن األمرييك يأخذ امللونني عىل محمل الجد، وبدأت موجة ظهور 
املمثلني الزنوج يف األفالم األمريكية لتؤسس لظهور السينام األمريكية السوداء التي أصبح لها نجوم 
مميزين مثل صامويل جاكسون ودينزل واشنطون وايد مرييف والكثريين بل ظهرت أفالم تعالج 
قضايا الزنوج وتطرق ملوضوعات يف صميم خصوصيتهم كأكرث األقليات األمريكية تأثريا وتواجدا 

يف الحياة األمريكية.

     
الرتشيحات لجائزة األوسكار

Street Smart أفضل ممثل مساعد عام 1988 عن فيلم    
Driving Miss Daisy أفضل ممثل رئييس عام 1990 عن فيلم    

The Shawshank Redemption أفضل ممثل رئييس عام 1995 عن فيلم    
    أفضل ممثل مساعد عام 2005 عن فيلم Million Dollar Baby وفاز بها

Invictus أفضل ممثل رئييس عام 2010 عن فيلم    

الرتشيحات لجائزة الجولدن جلوب
Street Smart أفضل ممثل مساعد عام 1988 عن فيلم    

    أفضل ممثل رئييس عام 1990 عن فيلم Driving Miss Daisy و فاز بها
The Shawshank Redemption أفضل ممثل رئييس عام 1995 عن فيلم    

Million Dollar Baby أفضل ممثل مساعد عام 2005 عن فيلم    
Invictus أفضل ممثل رئييس عام 2010 عن فيلم    

 Bruce فلمي  يف  الله  دور  لعب  فقد  ملحدا  فرميان  مورغان  كون  للسخرية  املثري  من  حيث 

.Almighty ,Evan Almighty

لقد اخرتعنا الله
اليوجد أدلة عىل وجوده ومل يصل الينا سوى افرتاضات ونظريات من أنبياء سابقني 
وهناك من يعتقد بأن نحن من اخرتاع الله وبأن األرض اليتجاوز عمرها 6000 سنة 

وال يوجد يف نظام اعتقادي اله شكلنا عىل صورته

شخصيات ملحدة
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فريدا كاهلو

July 6, 1907- July 13, 1954
 

سنة  كاهلو  فريدا  ولدت  مكسيكية  وأم  أملاين  أب  ومن  املكسيك  يف 
1907م، كانت مشيتها غري اعتيادية بسبب شلل األطفال الذي أصابها 
وعمرها ست سنوات، مام سبب تشوها يف قدمها، رمبا كانت هذه أول 
معاناتها لكنها مل تكن األخرية، تعرضت عام 1925 إىل حادث باص كان 
يقلّها إىل منزلها وعىل أثر الحادث، اضطرت إىل التمدد عىل ظهرها من 
دون حراك ملدة سنة كاملة. عملت والدتها عىل راحتها طوال تلك السنة، 
ووضعت لها رسيراً متنقالً ومرآة ضخمة يف سقف الغرفة، فكانت وحيدة 
وجهاً لوجه مع ذاتها طوال النهار، فطلبت ريشة وألواناً وأوراقاً لرتسم، 
بالرسم.  واكتشفت بذلك حبها بل شغفها  يومياً  تنقل صورتها  وراحت 
الدروس  تلّقت بعض  أنها كانت قد  إال  أكادميياً  الرسم  فريدا مل تدرس 
أن  لوحاتها  عرب  استطاعت  ولكنها  األساتذة،  أحد  يد  عىل  الخصوصية 
تجعل املتلقي يرى األمل أرضاً واقعية.. حياً قبيحاً قاتالً ومعوقاً.. وليس 

أملاً قدسياً ماوياً مطهراً.

بدأت الرسم وعمرها اثنتا عرشة عاما، لكنها مل تكن محرتفة، ومل تجد معلام جيدا يوليها العناية، وحني كانت ترقد يف رسيرها دون 
حراك فانشغلت بالرسم.. الذي كانت تقيض وقتها وتأملها فيه.

كانت فريدا ترسم نفسها .. تحيك الواقع وتروي ما يحدث وما تحسه من أمل ومعاناة، كانت تحول صورة الحياة واملوت يف ذهنها 
إىل عمل فني غري معقد، تحيك يف رسوماتها تجربتها الذاتية، وتعرب عن سخطها ورضاها، وأملها وحزنها، بكل وضوح ودون مواربة.
استطاعت بعد ذلك أن ترتك الرسير، وخضعت لخمس وثالثني عملية جراحية، منها سبع عمليات متتالية، أصابتها الغرغرينة يف 

رجلها اليمنى فاضطر األطباء إىل برتها، وعادت مرة أخرى إىل الرسير لسنوات، تتنقل عليه يف حاالت الرضورة.
 

محور أعاملها الواقع والقدر، إذ نبع ذلك من تجربتها الخاصة يف املعاناة، وكان الرسم املتنفس الوحيد آلالمها وعذاباتها وقدرها 
التعس، واملعاناة جعلت تجربتها الخاصة منبعاً للخيال، ومل يكن ذلك إلغاء للواقع للوصول إىل مملكة الخيال، إذ ان لوحاتها كانت 
واقعية قابلة الفهم غري مستعصية اإلدراك، وفيها 
حتى  وواضحة  والتقريرية  التوثيقية  من  الكثري 

للمشاهد البسيط

فريدا  هو  فريدا  لرسومات  الرئييس  املوضوع 
كاهلو نفسها، هي ترسم نفسها بأشكال مختلفة، 
محركات  يف  قليال  البحث  إىل  بحاجة  تكون  قد 
تلك  لرتى  االسم،  هذا  عن  االنرتنت  يف  البحث 
عامليا  ورواج��ا  اهتامما  أخذت  التي  الرسومات 

مفاجئا يف الفرتة األخرية.
 

ريفريا،  دييغو  اسمه  مشهور  فنان  من  تزوجت 
اهتم بها وعلمها بعض املهارات، قىض جزءا من 

شخصيات ملحدة
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وقته يتنقل بني معارضه يف نيويورك ومدريد وباريس، وكان شيوعيا 
أنها  رغم  كذلك  فريدا  تكن  مل  بينام  فنه،  خالل  من  أفكاره  ينرش 
بعض  يف  أفكارها  عن  تحدثت  السيايس،  بالشأن  ومهتمة  شيوعية 

رسائلها، لكن رسوماتها كانت بعيدة عن هذا املجال.

قبل أيام قليلة من وفاة فريدا كاهلو يف 14 يوليو 1954، كتبت يف 
مذكراتها: »أمتنى أن يكون خروجي من الدنيا ممتعا - وأمتنى أن ال 

أعود اليها ثانية ». السبب الرسمي للوفاة كان انصامم رئوي

كتب دييغو ريفريا الحقا يف سريته الذاتية أن اليوم الذي ماتت فيه 
كاهلو كان أكرث األيام مأساوية يف حيات، مضيفا أنه أكتشف متأخرا 

أن الجزء األفضل من حياته كان حبه لها.
يحفظ رماد جثتها اليوم يف جرة من الفرتة القبل كوملبية معروضا يف 
منزلها السابق La Casa Azul )البيت األزرق(، يف كايوكان. املنزل 
عديدة  ومقتنيات  الفنية  أعاملها  من  عددا  يضم  متحف  إىل  حّول 

من حياتها الخاصة.

ورغم أن النقاد يصنفون أعاملها ضمن االتجاه الرسيايل، فإنها تقول 
يف سريتها الذاتية:» مل أرسم أبداً أحالماً، بل أرسم واقعي الحقيقي 
فقط «، هذا الواقع الذي تراه مجسداً يف مالمح وجهها، ويف جسدها 

املثخن بالجراح الذي حاولت أن تنقل تفاصيله التي تعكس ظاهرها الباطن، وحاجباها املقرونان كأنهام غراب ينعى تلك النظرات، 
وشفتاها املنقبضتان تعبري عن مأساتها وتحملها آلالم شديدة متزق جسدها.

 تكتب يف قصيدة إىل زوجها دييغو الكلامت التالية تشبه اختفاءه املستمر باإلله :

اختفاءك
يقتلني يجعلني

مسحوقة
بذكرياتك

أنت الالموجود
الله

 

شخصيات ملحدة
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أفالم وثائقية عن نيكوال تيسال وانجازاته

http://www.youtube.com/watch?v=h5uiK_QnyrE
http://www.youtube.com/watch?v=yC7BEStQ6kg



االنسانية يف ابسط اشكالها تتضمن اي اهتامم 
اوال.  تجاربه(  رغباته،  )احتياجاته،  باالنسان 
وهذا ما يتم ترجمته اىل اعطاء االنسان االولية 

واملكان الخاص يف الكون نظرا المكانياته.

نجد تعريف االنسانية يف موسوعة العلوم االجتامعيه كااليت:
وهو  ومعنوي  ذهني  تصور  هو  و  فني  مصطلح  »االنسانية 
قيمه  يرفع من  الخارقة مام  القوى  وليس  االنسان  مبني عىل 
االنسان اىل اعىل قيمه واعىل اشباع، االنسانية تعني اشياء كثرية 
اكتشفه  الذي  للحياة  العقالين  التوازن  تكون  ان  املمكن  من 
االنسانيون القدامى يف اليونان، االنسانية من املمكن ان تعني 
دراسه العلوم االنسانية، االنسانية قد تعني حرية التدين، وقد 

تكون الفلسفة التي يكون االنسان هو محورها.«

ميكننا فهم االنسانية بشكل افضل اذا فهمنا الضد لها. فهناك 
بالخوارق  يهتم  الذي   ، االعتقاد  وهو  للطبيعة”  “الخوارق 
املتعالية التي ال تعيش يف عاملنا ، ان هذا النوع من الفلسفات 
يقول ان هذه الكائئنات الخارقة حقيقة وهامه بل ويجب ان 
وقيمنا وخرباتنا من  احتياجاتنا  ننكر  وان  بل  اجلها  من  نعاين 

االن وصاعدا من اجلها.

الطبيعي  االسلوب  تتبع  التي  العلموية  من  انوع  ايضا  هناك 
وخرباته  ومشاعره  االنسان  اهمية  تنكر  انها  لدرجه  للعلوم 

وقيمه. 

الحظ اين مل اقل ان االنسانية ضد العلم وال التفسريات العلمية 
باسم  االنسان  الالانسانية وسلب  ولكننها ضد  والحياة  للكون 

العلم.

االنسان.  وقدرات  باحتياجات  تهتم  فلسفة  االنسانية هي  ان 
وقيمها هي  وخرباته،  االنسان  طبيعه  مبنية عىل  اخالقيا هي 

حياة االنسان ومتعته بدون ان يحدث رضر.

أصول االنسانية:
هو”  االنسانية  مذهب  تبنى  ندعيه  ان  ميكننا  انسان  اول  ان 
القرن  الخامس  يف  عاش  يوناين  فيلسوف  وهو  بروتاجوراس” 

قبل امليالد. لقد اقر جملتني هام اساس االنسانية اىل االن
املعايري  صناعه  عند  انه  اي  كل يشء  مقياس  هو  االنسان   -1

فلننظر اىل االنسان وليس الله.

2- ال يوجد لدينا وسائل ملعرفة ان الله موجود ام ال وقد عزا 
ذلك اىل قرص حياة االنسان وغموض املسالة.

بالتاكيد كان بروتاجوراس واحد من االوائل وليس اول واحد. 
حاولوا  لقد  املنهج  نفس  اتبعوا  اخرون  فالسفة  ايضا  هناك 
تحليل العامل من نظره طبيعية وليس اعامل الله. وقد طبقوا 
يعترب  ما  واالخالق. وهذا  والسياسة  للجامل  افضل  لفهم  هذا 
درجه  ومعرفه  لتقيمها  القدمية.  لالجيال  التقاليد  خروجا عىل 

عدالتها.
 

التقليدية  واملواقف  الحجج  يف  الضعف  يوضح  كان  سقراط 
للمنطق  معايري  وضع  حاول  ارسطوا  لها.  البديل  ويعرض 
والتفكري والعلم والفن. دميوقريطس كان يحاول رشح الطبيعة 
بطريقه مادية بحته وادعى ان كل يشء يف الكون مصنوع من 

جزيئات صغرية جدا وانه ال يوجد عامل روحي خلف عاملنا.
ابيقور قال انه ال يوجد الهه لتمتعنا او تتدخل يف حياتنا وكل 

ما يجب ان يكون هو ما يهمنا.

كاتب  وهو  سوفوكليس  مثل  بهذا  قالو  فنانون  ايضا  هناك 
مرسحي وقد اكد عىل اهمية االنسانية وروعة االبداع االنساين 

الخ الخ الخ

االنسانية والدين:
االنسانيني  ان  ناقدة،  نظرة  الدين هي  اىل  االنسانية  نظرة  ان 
الديني،  التاريخ  الديني،  العنف  الدينية،  العقائد  ينتقدون 

ماهي االنسانية؟ عالقتها بالدين؟ انواعها؟ تساؤالت اخرى )اجلزء األول(
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واالعتقاد يف الكائنات الخارقة. هناك نوع من عالقة العداء بني 
االنسانية والدين ولكن هل هذا كل يشء؟ 

لقيادة  اعتقاد شيطاين  االنسانية  ان  يعتقدون  االصوليني  غالبا 
املؤمنني ليهدموا اخالقهم. فكل امراض املجتمع يف نظرهم والتي 
يلخصونها يف الجنس قبل الزواج واباحة الطالق للمسيحني هي 
االنسانية  الرتويج الجندتهم  يريدون  الذين  العلامنيني  بسبب 

ملسح كل اثر لله والدين.

اذا ملاذا ينتقد االنسانيون الدين؟
فيام  خاصتا  الدينية  االدع��اءات  يف  يتشككون  االنسانيون  ان 
يتعلق بالكائن الخارق. ايضا االنسانيون يتشككون يف فكره ان 
الناس  اعطاء  او  املجتمع  تنظيم  او  لالخالق  رضوري  الدين 

معنى وهدف لحياتهم.

اسس  لوضع  الناس  يساعد  الدين  ان  ينكرون  ال  االنسانيني 
هو  الدين  يكون  ان  ينكرون  ولكنهم  الحياة  ومعنى  لالخالق 
وظائف  له  الدين  لهذا.  رضوري  رشط  او  الوحيد  املتطلب 
ان  يعني  لنا كبرش ولكن ذلك ال  اساسية  نفسية واجتامعيهة 
الدين  الحقيقة  يف  بالدين.  اال  ملؤها  ال ميكن  الوظائف  هذه 
ال يستطيع دامئا مأل هذه االحتياجات بشكل قوى عىل طول 
الوقت، اذا نحن بحاجه اىل يشء افضل للمدى البعيد للصحة 

النفسية واالجتامعية.

لعقائد  بديل  االنسانية  ان  هي  االنسانية  تاكيدات  احد  ان 
الياس والعنف وكمصدر للغنى الشخيص واالشباع الحقيقي يف 

خدمة االخرين.

الدينية  واألساطري  متفشية،  اجتامعية  ظواهر  هي  األدي��ان 
استمرت طويال يف تاريخ البرشية ،عىل الرغم من الحقيقة ان 
االنسان يجد عزاءه والتخفيف عن كاهله يف الدين. ولكن يف 
نفس الوقت ال نجد اي ادعاء مختص بالعقيدة الدينية صحيح. 
االديان ساهمت بشكل سلبي وايضا ايجايب يف تطور الحضارة 

االنسانية.

ويف  وامل��دراس  املستشفيات  بناء  يف  ساعدت  انها  صحيح 
ايضا  ولكنهم  والخري.  الحب  روح  شجعوا  حاالتهم  افضل 
من  مع  متسامحني  غري  بكونهم  البرشية  معاناة  يف  تسببوا 
ومتعصبه،  قمعية  كانت  االديان  وبعض  عقائدهم.  يقبل  مل 

نبضات بن باز

ايضا  ولكن  والعنف.  الدينية  الحروب  تدعم  تضيق طموحهم 
االديان وفرت الراحة النه عندما متوت سوف تذهب اىل حياة 

ابدية  ولكنهم يف نفس الوقت امنوا الخوف والحقد.

العقائد  انهم متشككني من  االنسانيني  يقال عن  افضل ما  ان 
االنكار.  ليس هو  والتشكك  لالنسانية.  الدين  واهمية  الدينية 
ولكنه مزيج من االعرتاف باملزايا وبعض الحقائق ولكنه ايضا 

وضع الدين تحت السؤال والتدقيق.

االنسانية وامليتافيزيقيا:
ان  الخارقه لكن املشكله  القوى  ان تعتقد يف  ليست املشكله 

نعتمد عليها يف تفسري حياتنا.
ان احد تاكيدات االنسانية: 

عن  البرشي  الذكاء  تشوه  التي  الجهود  يستنكر  مذهب  انه 
طريق البحث عن تفسريات باسم القوى الخارقة وان ننظر اىل 
ما وراء الطبيعة للبحث عن الخالص وان الدين هو من عليه ان 

يعدل من نفسه وخططه يف ضوء العلم والتجربة.

غري  الخارقة  القوى  او  يعتقدون  االنسانيني  كون  سبب  ان 
مرتبطه باالنسانية النهم يتبعون الفكر الطبيعي، اي التفسريات 
الطبيعية لفهم الكون، فالكون له اصول طبيعية والحياة عىل 
االرض لها اصول طبيعية واالخالق لها اصول طبيعية. وال حاجة 

لقوى خارجه لتفسري اي يشء.

االنسانية  ان��واع  وسنبني  الحديث  نستكمل  الثاين  الجزء  يف 
وهل ان االنسانية دين؟ وهل ميكن ان يكون االنسان متدين 

وانساين؟

بن باز 
benbaz.info
benbazaziz@
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يف روسيا القيرصية ظهر شخص خارق القوة مل تُفرس اعامله العجيبة و قواه املدهسة بالرغم مام قيل عنه 

وما أُلِف من كتب حول قواه .

قال البعض انه كان من اسباب سقوط االمرباطورية الروسية القيصريية يف روسيا واحد اسباب قيام الثورة وقال 

آخرون انه سبب كل النكبات واملصائب التي حلت باألرسة املالكة الروسية و قيل غري ذلك من االمور , ولكن 

تبقى القوى املجهولة و الخارقة والرهيبة التي كان يتمتع بها لغزاً تاريخياً و علمياً يبحث عن الحل حتى يصل 

العقل البرشي يف يوٍم ما اىل تفسري هذه الظواهر الغري معروفة والتي تظهر لدى بعض الناس دون اآلخرين.

واآلن لنتعرف عىل هذا الرجل ونعرف بعض األرسار التي أحاطت به .

إسمه كريكورا راسبوتني , وهو فالح رويس يسكن يف منطقة تعد من اقىس املناطق مناخاً يف العامل إذ يسكن 

يف منطقة سيربيا املعروفة بدرجات الحرارة املنخفضة تحت الصفر معظم ايام السنة وحيث العواصف املدمرة 

تجتاحها معظم االوقات . كان راسبوتني ضخم الجثة كثيف الشعر طويل القامة حيواين الطباع رشس يف تعامله 

مع االخرين وقد حاز معظم هذه الصفات الجافة من املحيط القايس الذي كان يعيش فيه يف منطقته ذات 

الظروف الصعبة .

كان ميتلك باالضافة اىل جسمه القوي عينني غريبتني نادرتني , كان لون عينيه رمادي وكان انسان عينه او بؤبؤه 

كبري نسبياً , يقول معظم من شاهد عيني هذا الرجل ان بهام سحراً خاصاً , وان هناك قوة خفية تنبع من 

اعامقهام وتتغلغل يف أجسام اآلخرين وتصل اىل كل خلية من خاليا من ينظر اليهام هذا هو حال عينيه فامذا 

عن قواه االخرى .

هذا ما سنعرفه من خالل التطرق لسرية هذا االنسان الغريب والرهيب يف نفس الوقت املدعو راسبوتني .

قبل التطرق اىل الوسيلة التي إتصل بها بالعائلة املالكة الروسية وسبب سيطرته عىل القيرص وزوجته , نقول 

ان إحدى قوى راسبوتني الجبارة هي قدرته عىل التنبؤ , فمن نبوءاته التي ارسلها اىل القيرص قبل الثورة بعامني 

نبوءة قال فيها :

بعد سنتني متاماً لن يكون لك وجود .. وال لزوجتك

وبعد خمساً وعرشين عاماً لن يكون يف روسيا نبيل واحد ..

أما انا فسأموت يف أول نيسان 1917 ..

راسبوتني معبود البالط القيصري
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وصدقت النبوءة اذ بعد سنتني قامت الثورة الروسية وُسجن القيرص وزوجته ومئات غريهام وأعدموا جميعاً 

, وبعد خمس وعرشين عاماً زحفت القوات النازية عىل روسيا وهرب النبالء واالمراء القدامى من روسيا اىل 

اوربا .. ويف الوقت الذي حدده راسبوتني مات بالضبط هذا الراهب املعجزة مقتوالً بالرصاص , وبالسم , وغرقاً 

, ورضباً مبطرقة حتى التهشيم كام سرنى يف السطور القادمة .

لنعد االن اىل السحر املوجود يف عينيه .. عينا راسبوتني قادرتان عىل شل تفكري اي شخص يقع تحت نظرهام اذ 

تجعالنه مسلوب اإلرادة واقعاً تحت إمرة الكاهن الراهب الداعر راسبوتني بل وتابعاً له أشبه بالكلب وبدون 

اي مقاومة او قدرة عىل رفض ما يوحي به اليه من افكار او اعامل ! إذ كانت عيناه تسلبان اإلرادة والقوة 

من اعتى الرجال فكيف بالنساء الضعيفات املدلالت اللوايت كن يعيشن يف قصور العاصمة و املنحدرات من 

أعرق األرس الروسية .

هؤالء النساء كن يحطن بِه ويتبعنُه مسلوبات اإلرادة ومعرتفات له بالعبودية املطلقة بالرغم من إنتامئهن 

الطبقي النبيل ألعرق األرس الحاكمة. مل يكن راسبوتني جميالً وال رقيقاً وال نظيفاً وال مجامالً وال متعلامً بالرغم 

من كل ذلك كان يستطيع ان يسلب أي إمرأة من زوجها او من أهلها او من بيتها وهي مستسلمة ملا يفعله 

بدون اي معارضة . كان رشساً و سافالً بكل معنى الكلمة . كان يهني النساء ويحقرهن ولكن كلام زاد يف توجيه 

إهاناته لهن كلام تعلقن به اكرث , فمن اقواله يف ذلك :

إحتقرها تحرتمك .. إلنها ال تعرف االحرتام .. انها تعرف شيئاً واحداً .. إذاللها..وإذاللها .. ان إذالل املرأة هو 

تكريم لها ..فالرجل الذي يقسوا عليها ترى انه يهتم بها .. والذي يضيق عليها ترى انه يغار عليها فإحبسها 

تحصل منها عىل كل نعيم الدنيا .

وهو الذي قال »الخطيئة .. اليشء إال الخطيئة تجعل االنسان يشعر بنعمة الحياة وصدق الغريزة .. ومن موقع 

الخطيئة ميكنك ان تكون اكرث الناس إمتناناً للسامء«.

مل تكن افكار وترصفات وفلسفة راسبوتني يف الحياة ناتجة عن دراسة او تعلم او قراءة او تامل .. امنا كانت عن 

تجربة وادراك ملعاين الحياة وطبيعة الناس . فهو يقول »انها لحظات صوفية ان ينىس االنسان ما حوله ومن 

حوله.. ومن هو وال يعرف ان كان رجالً او إمرأة .. إنساناً او حيواناً«.

حينام قرر راسبوتني ان يكون راهباً بصورة نهائية سافر اىل اليونان واخذ بالدوران حول جبل آتوس وهو يدعو 

قائالً » جئت اليك من روسيا احمل قلبي عىل يدي واريد ان اعود اىل بلدي بال قلب » . وفعالً نال ما كان 

يبتغيه فقد عاد أكرث صفاًء .. واكرث ارصاراً..وأقوى جسامً ..وبال قلب او احساس باآلخرين وما يعانون منه , 
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واكتفى بخوف الناس ورعبهم ومبختلف فئاتهم وطبقاتهم منه ومن قواه الخفية املرعبة !! حينام وصل اىل 

العاصمة سمعت به احدى النبيالت وسمعت مبا كان يتناقله عنه الناس من امور اشبه باألساطري . استدعته 

النبيلة وكانت تعمل يف البالط القيرصي ضمن وصائف قيرصة روسيا .

كانت مريضة فشفاها فوراً . وبعد ذلك سيطر عليها بقواه الخارقة ,بعدها راحت تشيع بني النساء يف البالط 

القيرصي ان قواه الروحية اليقاومها احد .. متاماً كقواه الجسمية وان الحياة معه ويف احضانه هي الجنة . 

وكانت النساء اكرث الجميع امياناً به , كان يعرف هذه الحقيقة اذ كان يردد دامئاً هذه املقولة » اذا كانت عندك 

فكرة تريد لها ان تنترش فأعطها للمرأة«.

اصبح له فيام بعد جيش من العشيقات وكان يرتبط بهن مع كون البعض متزوجات حيث ابتدع شيئاً سامه 

بالزواج املقدس .ومن خالل هذه الفتوى اصبح من حقه ان ميارس ما يشاء من امور ومع من يشاء من النساء 

بحجة انهن نسائه املقدسات .

واآلن لنعد اىل البداية ونرى الطريقة التي اتصل بها بالعائلة املالكة الروسية وكيف استطاع ان ينال النفوذ 

والسلطة حتى اصبح الرجل الثاين يف روسيا بعد القيرص بل ويف بعض االحيان كان يتجاوز يف حدوده القيرص 

نفسه.

لنعرف االن اسمه بالكامل وما يعني اسمه »كريكورا أمينوفتيش« امللقب براسبوتني وهذه الكلمة تعني املاجن 

او ساقط املروءة , وقد وصل خربه اىل قيرصة روسيا عن طريق كبري وصيفاتها والتي كانت من عشيقاته او 

نسائه الروحيات كام كان يدعوهن وكان اسم هذه الوصيفة » آنافريو بوفا » حيث لَمحت للقيرصة بان هذا 

الراهب يستطيع ان يشفي جميع االمراض مبا لديه من قدسية . ومبا ان ويل العهد الرويس يف تلك الفرتة كان 

القاتل والذي كان ميؤوساً من شفائه إذ كان حني يصاب بنزيف يف احد اجزاء جسمه  النزف  مصاباً مبرض 

يستمر تدفق الدم وال يتوقف إال بعد جهد كبري , وكان هذا الطفل قد ورث مرض عدم تخرث الدم من جدته 

ألمه امللكة » فكتوريا » ملكة بريطانيا .. حينام سمعت القيرصة بخرب هذا الراهب وكانت يف تلك الفرتة متر 

بظروف عصيبة جداً إذ أن ويل العهد كان ينزف منذ يومني نتيجة جرح اصابه . وقد عجز االطباء عن إيقاف 

النزيف وقرروا انه يف طريقه اىل الهالك . استدعته االمرباطورة عىل عجل ولكنه كان يف تلك اللحظة غارقاً يف 

الخمر والرقص تحيط به نساؤه املقدسات فرفعوه من فوق االجساد العارية والبسوه مالبس الرهبان وهنا 

طلب من احدى الفتيات ان تساعده عىل غسل وجهه وملا اتت له باملاء الدايفء القاه يف وجهها ورصخ : هل 

اغسل وجهي باملاء من قال اين حصان او خنزير هاتوا يل بالنبيذ .

وغسل وجهه بالنبيذ ودخل اىل القرص االمرباطوري وسال : اين املريض الذي شفي االن ..!! وتعجب الجميع 
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فويل العهد عىل وشك املوت فكيف يشفى . وأدخلوه اىل غرفة ويل العهد وكانت االمرباطورة راكعة عىل االرض 

حينام رات املعجزة أمام عينيها اذ توقف النزيف قبل دخول الراهب , وهنا صاح راسبوتني مخاطباً االمرباطورة 

» أمل اقل لك يا إمرأة انه شفى » بعد ذلك أخذت االمرباطورة هي التي تتوىل الدعاية له يف كل مكان واخذ 

يقرتب شيئاً فشيئاً حيث أمسك أول الخيط وبأخر الخيط يف نفس الوقت حيث سيطر سيطرة تامة عىل سيدة 

روسيا . ومرة أخرى جرح ويل العهد حينام كان يلعب يف القرص وأخذ الدم ينزف منه دون توقف وأبرقوا اىل 

راسبوتني وكان يف تلك الفرتة يف مكان يبعد عن العاصمة اكرث من الفي ميل حيث كان يقوم بزيارة اىل مسقط 

راسه يف سيربيا وأرسل راسبوتني برقية جوابيه يقول فيها » ال خوف عىل صاحب السمو اعطوه هذه الربقية 

فإذا ملسها توقف النزيف لديه وزال املرض عنه » . وملس األمري الربقية وتوقف النزيف بعد ذلك . وبعد مرور 

سنوات عىل هذا الحادث اصطدم رأس األمري بزجاج القطار ونزف دمه وأرسلوا برقية اىل راسبوتني يطلبون منه 

النجدة فأجابهم بربقية اخرى تحمل بني سطورها شيئاً غريباً إذ يقول لهم فيها » لينظر اىل صوريت قيتوقف 

نزيفه ويشفى فوراً » ووضعوا الصورة امام ويل العهد وكان حينها يحتظر الن راسبوتني مل يشأ ان يجيب عىل 

الربقية برسعة بل أجاب عليها بعد استالمه لها بأربعة أيام . وفتحوا عيني األمري بأيديهم النه مل يكن يستطيع 

فتُحهام بنفسه ونظر اىل الصورة وتوقف النزيف. هيمن راسبوتني بعد هذه الحادثة عىل البالط الرويس هيمنة 

كاملة واصبح بكلمة واحدة من فمه او اشارة من اصبعه يستطيع ان يفعل ما يشاء مبن يشاء , فكرث حساده 

وتوسعت دائرة الحاقدين عليه.. وأخرياً تم اغتياله وكانت عملية االغتيال بحد ذاتها معجزة خارقة من معاجزه 

..

كان رئيس حركة املتآمرين عليه هو األمري يوسوبوف وهو من افراد العائلة املالكة الروسية وقد قام بدعوة 

راسبوتني اىل قرصه وسقاه جرعات كبرية من السم خالل الرشاب الذي كان راسبوتني يدمن تعاطيه وكانت 

الجرعة كبرية جداً بحيث اصيب األمري يوسوبوف بالرعب حينام وجد انها مل تؤثر بهذا العمالق املعجزة حيث 

يقول األمري ان جرعة السم التي تناولها راسبوتني تكفي للقضاء عىل دب كبري وبلحظات .قام بعد ذلك هذا 

األمري ومبساعدة من اعوانه املختفني يف ممرات القرص باطالق النار عىل راس الكاهن املعجزة ولكنه مل يتاثر 

رغم كرثة عدد االطالقات التي وجهت له وهنا حاول الهرب منهم باتجاه حديقة القرص فلحقوا به وأهوى األمري 

عليه فكبلوه  الراهب مغمياً  الراس وسقط  يوسوبوف عىل رأس راسبوتني مبطرقة ثقيلة من الصلب فتهشم 

باألصفاد والحبال والقو به وهو مثقل بالحديد يف بحرية متجمدة الن الفصل كان شتاًء .

إنتهت حياة هذا  املالكة و هكذا  العائلة  أخرجت بعد ذلك جثته وأحرقت يف مدينة بطرسبورغ دون علم 

الرجل األعجوبة .

املصدر : كتاب »غرباء وخارقون ودخالء« 

دراسة يف الباراسيكولوجي سنة 1989
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من  مأخوذ  صغري  فلم  ُمجرّد  أن  القارئ،  عزيزي  تخيل 

أباحية  أفالم  ُمنتج  بإنتاجه  قام  اإلسالمية،  الكتب  أصح 

اسمه » آالن روبرتس » ، رمبا لحبه لرجولة محمد التي 

بقوة 40 رجل كام تروي كتبهم، جعلت من أمة محمد 

اغتصاب،  رسقة،  قتل،  حرق،  تدمري،  كالثريان،  تثور  كلها 

خطف...الخ.

هاجموا السفارات و نهبوها و قتلوا من فيها، و حرقوها، 

كلهم  املسلم  لغري  ينظرون  املسلمني  أن  عىل  يدل  مام 

بنظرة واحدة، كفرة، و الدليل عىل ذلك، أن شخص واحد 

سفارة  فحرقوا  نبيهم،  عن  فلم  أنتج  الحريات،  بلد  يف 

أمريكا، و أملانيا و غريها، و ال نعلم ما عالقة السفارات 

كلهم  األقباط  عالقة  ما  أو  الرجل!  بهذا  الدول  تلك  أو 

قتلوا  و  الكنائس،  حرقوا  حتى  الفلم  يف  قبطي  مبشاركة 

الكثري من أتباعها، و حرقوا كتبهم!

ما هو السبب يف كل هذه الفوىض؟
لنبيهم! لكن كيف ؟ ال  الفلم ميسء  املسلمون يعتربون 

أحد يعلم!

كيف ليشء موجود يف كتبهم، و يؤمنون به، أن يعتربوه 

ميسء لنبيهم! هل عاد أحدهم للكتب التي يؤمنون بها، 

ليتأكد من صحة ماورد بالفلم ؟ بالطبع ال! لذلك أحببت 

أن أهدي هذا البحث الصغري ألمة ما أنا بقارئ، و أنوه أن 

ما ورد هنا من اقتباسات محمدية، هي من أصح املراجع 

التأكد بنفسه، و املصادر  اإلسالمية، و ميكن ألي شخص 

موجودة آخر البحث.

آمنت  سواء  املؤمن،  عزيزي   : للمسلمني  أوىل  مالحظة 

بها،  تؤمن  مل  أم  اآليات  و  التفاسري  و  األحاديث  بهذه 

مشكلتك هي مع هذه الكتب و املؤمنني بها، و ليس مع 

الغرب و الكفار و املرشكني! ما اعتربته أنت إساءة لنبيك 

هو مأخوذ من أصح الكتب؛ فاقرأ :

تدور أحداث الفلم حول عدة نقاط، و هي كالتايل :

1- }التشكيك بنسب محمد{

2- } أفخاذ خديجة و برهان الوحي {

3- } الحامر يعفور أول من أسلم {

4- } موت القس ورقة بن نوفل و إنقطاع الوحي {

املخالف  قتل  و  النهب  و  الغزو  أتباعه عىل  تعليم   {  -5

و األطفال {

6- } إمرأة تهب نفسها ملحمد و عائشة تعاتب محمد {

7- } محمد و فرض الجزية أو دخول اإلسالم أو املوت {

8- } محمد و زواجه من الطفلة عائشة {

9- } محمد و نكاح زوجة ابنه بالتبني {

10- } محمد شاذ جنسياً {

11- } محمد يشق أم قرفة نصفني {

12- } محمد يقتل رجل و يسبي زوجته {

13- } حفصة متسك محمد يزين مباريا القبطية {

يبدأ الفلم بقصة التشكيك بنسب محمد، و مقارنته مع 

حمزة الذي كان والده و والد محمد املزعوم تزوجا بنفس 

اليوم ، فهل القصة صحيحة ؟

}التشكيك بنسب محمد{
د ، أثبت للجميعِ بأّن محّمد ليس ابن  من ذكَر مولَد محمَّ

القصة [ فالقّصة  الله ] يُجمع املؤرّخون عىل نفس  عبد 

الغريبة هي أّن عبد الله ] والده املزعوم [ مع آمنة بنت 

وهب ، و عبد املطّلب أي جّده مع هالة ، تزّوجا يف يوٍم 

و   ، زواجه  من  الّسنة  نفِس  يف  الله  عبد  فامَت   ، واحد 

عبد املطلب أنجَب ولداً أسامه حمزة ويُجمع املؤرّخون 

أكرُب  حمزة  أّن  عىل  اإلسالميّة  الكتب  بجميع  اإلسالميون 

من محّمد بأربع سنوات ! ، واملعروف بأّن حمزة ُولِد بعَد 

أربعِ سنواٍت من زواِج والديه ، و علامء اإلسالِم يقولون 
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بأّن محَمد ُولد بعد أربع سنواٍت من موت عبد الله أي 

من املفروض أن يكونا بنفِس العمر! فكيَف يكوُن حمزة 

أكرَب من محّمد بأربع سنوات ؟ )1(

تاريِخ  ق��راءِة  من  امل��رُء  يستنتُجها  التي  فاالحتامالت 

الّشخصني املذكورين هي كالتّايل :

1-محّمد ُولد بنفِس الّسنة ، وهذا ما ال إجامَع عليه ألّن 

محّمد ُولد بعَد أربعِ سنواٍت من وفاِة عبد الله .

2-حمزة ُولد بعد مثاين سنواٍت من زواِج والديه وهذا أيضاً 

ال إجامَع عليه ألّن حمزة ُولد بعد أربع سنواٍت متاماً .

3-محّمد وحمزة بنفِس العمر ، وهذا غرُي متّفٍق عليه ألّن 

حمزة أكرُب من محّمد بأربعِ سنواٍت

ويبقى   ، كتبهم  كلِّ  يتوّجب حرُق  و  يخرّفون  4-الجميُع 

عمُر محّمد غرُي محّدٍد وغرُي معروف من هو والده!

5-محّمد ابن زىن ، الستحالِة الحمِل ألربعِ سنواٍت . هذا 

يا   : قلت   : الحديث  فيقول   )2( الرّتمذي  عليه  يؤكّد  ما 

رسول الله ! إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم ، 

فجعلوا مثلك مثل نخلة يف كبوة من األرض . فقال النبي 

صلعم : إن الله خلق الخلق ، فجعلني من خري فرقهم ، 

وخري الفريقني ، ثم خري القبائل ، فجعلني من خري القبيلة 

، ثم خري البيوت ، فجعلني من خري بيوتهم ، فأنا خريهم 

نفسا وخريهم بيتا .

وكانُوا   ، وحسبه  بنسبه  محّمد  تُعرّي  قُريش  كانت  إذاً 

الحديث  هذا  ويؤكّد  كبوة!  يف  نخلٍة  مثل  منه  يجعلون 

الهيثمي )3( فيقول : عن ابن الزبري أن قريشا قالت إن 

مثل محمد صلعم مثل نخلة يف كبوة .

منه  ويجعلون  ونسبه  من حسبه  يسخرون  كانُوا  فلامذا 

مثل نخلٍة يف كبوٍة من األرض ؟

املراجع  هذه  من  مأخوذ  بالفلم  عرضه  تم  ما   : النتيجة 

التي استدليت بها هنا .

} أفخاذ خديجة و برهان الوحي {
هل ما ورد يف الفلم من أن محمد تأكد من الوحي النازل 

عليه عن طريق أفخاذ خديجة صحيح ؟

ابن  قال   :  )4( هشام  إلبن  النبوية  السرية  تقول  نعم؛ 

إسحاق : وحدثني إسامعيل بن أيب حكيم موىل آل الزبري 

: أنه حدث عن خديجة ريض الله عنها أنها قالت لرسول 

بصاحبك  تخربين  أن  أتستطيع  عم  ابن  أي  صلعم  الله 

هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ قال نعم . قالت فإذا جاءك 

يصنع  كان  كام  السالم  عليه  فجاءه جربيل   . به  فأخربين 

فقال رسول الله صلعم لخديجة يا خديجة هذا جربيل قد 

جاءين ، قالت قم يا ابن عم فاجلس عىل فخذي اليرسى 

; قال فقام رسول الله صىل الله عليه وسلم فجلس عليها 

فاجلس عىل  فتحول  قالت  نعم  قال  ؟  تراه  قالت هل   ،

الله صلعم فجلس  ; قالت فتحول رسول  اليمنى  فخذي 

عىل فخذها اليمنى ، فقالت هل تراه ؟ قال نعم . قالت 

الله  رسول  فتحول  قالت   ، حجري  يف  فاجلس  فتحول 

صلعم فجلس يف حجرها . قالت هل تراه ؟ قال نعم قال 

يف  جالس  صلعم  الله  ورسول  خامرها  وألقت  فتحرست 

حجرها ، ثم قالت له هل تراه ؟ قال ال ، قالت يا ابن عم 

اثبت وأبرش فوالله إنه مللك وما هذا بشيطان. قال ابن 

الحديث  الله بن حسن هذا  : وقد حدثت عبد  إسحاق 

بهذا  تحدث  بنت حسني  فاطمة  أمي  سمعت  قد  فقال 

الحديث عن خديجة إال أين سمعتها تقول أدخلت رسول 

، فذهب عند ذلك جربيل  بينها وبني درعها  الله صلعم 

فقالت لرسول الله صلعم إن هذا مللك وما هو بشيطان.

النتيجة هي صحة ما ورد بالفلم، فهو مأخوذ من السرية 

النبوية.

الغريب باألمر، أو املضحك هو أن جربيل ال يظهر  لكن 

ملحمد عىل أفخاذ خديجة، لكنه يظهر عىل أفخاذ عائشة، 

: أن نساء رسول  البخاري )5(  الحديث يف صحيح  يقول 
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وحفصة  عائشة  فيه  فحزب   : حزبني  كن  صلعم  الله 

وسودة ، والحزب اآلخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله 

صلعم ، وكان املسلمون قد علموا حب رسول الله صلعم 

عائشة ، فإذا كانت عند أحدهم هدية ، يريد أن يهديها 

الله  كان رسول  إذا  ، حتى  أخرها  الله صلعم  إىل رسول 

صلعم يف بيت عائشة ، بعث صاحب الهدية إىل رسول 

الله صلعم يف بيت عائشة ، فكلم حزب أم سلمة ، فقلن 

لها : كلمي رسول الله صلعم يكلم الناس ، فيقول : من 

إليه  فليهدها   ، هدية  صلعم  الله  رسول  يهدي  أن  أراد 

، فكلمته أم سلمة مبا قلن  حيث كان من بيوت نسائه 

فلم يقل لها شيئا ، فسألنها ، فقالت : ما قال يل شيئا ، 

فقلن لها : فكلميه ، قالت : فكلمته حني دار إليها أيضا 

 ، شيئا  قال يل  ما   : فقالت  فسألنها   ، شيئا  لها  يقل  فلم 

فقلن لها : كلميه حتى يكلمك ، فدار إليها فكلمته ، فقال 

لها : ) ال تؤذيني يف عائشة ، فإن الوحي مل يأتني وأنا يف 

ثوب امرأة إال عائشة ( . .اىل نهاية الحديث.

} الحامر يعفور أول من أسلم {
يقول الفلم بأن الحامر يعفور كان أول املسلمني، و قد 

سأله محمد هل تحب النساء؟ هل هذا الكالم صحيح ؟

نعم؛

أوالً مع مصادر تُِقر بأّن للرسوِل حامراً اسمه عفري! تقوُل 

األحاديث الصحيحة ) 6( : أن رسول الله صلعم غدا إىل 

بني قريظة عىل حامر عري يقال له يعفور.

محمد  أمر  الذي  الصحايب  مسعود  بن  الله  عبد  ويقول 

بأخذ القرآن عنه )7( : كان لرسول الله صلعم حامر اسمه 

عفري . و عيل بن أيب طالب و ابن مسعود يقوالن ) 8( : 

كان له حامر ، اسمه عفري . فام قصة هذا الحامر عفري ؟

قون بأنَّ النبَي كلّم ِحامره عفري  تعلُمون أنَّ الشيعة يُصدِّ

مراِجع  يف  ورَد  أنَّه  إاّل   ، الحديث  ضّعُفوا  السنة  لكن   ،

أهل  عند  الصحيح  الحديث  جاء  و  وصحيحة  ُمعتَمدٍة 

السنة و الجامعة عىل الشكل التايل : عن أيب منظور: ملا 

أزواج  أربعُة  أصابُه من سهمِه  نبيِه خيرَب؛  اللُه عىل  فتح 

أواقي ذهٍب وفضٍة،  أزاوج خفاف، وعرُش  نعال، وأربعُة 

ما  له:  فقال  الحامَر،  النبي  فكلم  قال:  أس��وٌد.  وح��امٌر 

اسُمك؟ قال: يزيُد بُن شهاٍب، أخرج اللُه من نسِل جدي 

ستنَي حامراً، كلهم مل يركبهم إال نبي، ومل يبق من نسِل 

تركبني،  أن  أتوقعك  غريُك،  األنبياِء  من  وال  غريي،  جدي 

وكنُت قبلك لرجٍل من اليهوِد، وكنُت أعرثُ به عمداً، وكان 

يجيُع بطني ويرضُب ظهري، فقال له النبي: قد سميتك 

يا يعفوُر قال: لبيك. قال: أتشتهي اإلناث؟ قال:  يعفوراً، 

ال، وكان النبي يركبه يف حاجته ؛ فإذا نزل عنه بعث به 

إىل باِب الرجِل، فيأيت الباَب فيقرُعُه برأسِه، فإذا خرج إليه 

صاحُب الداِر ؛ أومأ إليه أن أجب رسوَل اللِه. قال: فلام 

؛  التيهان  بِن  الهيثِم  كانت أليب  برئٍ  إىل  النبي؛ جاء  قبض 

فرتدى فيها، فصارت قربُه؛ جزعاً منه عىل رسوِل اللِه.

و مصادر الحديث عند الُسنة : ابن كثري يف كتاب البداية 

والنهاية 158/6، و ابن األثري يف أسد الغابة، والذهبي يف 

ميزان االعتدال 34/4، والحافظ ابن حجر يف لسان امليزان 

426/5، ويف الفتح 70/6، والسيوطي يف: الآللئ املصنوعة 

اسم  له  وبوَّب  البخاري حديث 2856:  276/1، وصحيح 

الفرس والحامر، ويف مسلم 49، كام أوردها الكايف الشيعي 

184/1 كتاب الحجة: باب ما عند األمئة من سالح الرسول.

إذن ما ورد يف الفلم مأخوذ من أصح الكتب!

} موت القس ورقة بن نوفل و إنقطاع الوحي {
إنقطع  نوفل  بن  ورقة  موت  بعد  أنه  قصة  الفلم  يحيك 

الوحي، فهل هذا صحيح ؟
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نعم؛ فالقّصة تُرَوى لنا بأّن ورقة بن نوفل تُويِف » فانقطع 

: هل  بالكّف  العقل  !! و ما يضع  الرسول »  الوحي عن 

ورقة بن نوفل إلٌه حتى انقطع الوحُي عن الرسول و صعد 

الرّسول ألعايل الجبال يك ينتحر كام تروي الكتُب اإلسالميّة 

؟! يرُبِّر القّصة شيوُخ املسلمني عىل أنَّ حزَن الرّسول عليه 

هو من دفعه ملحاولِة االنتحار ، حسناً! ملاذا انقطَع الوحُي 

عن الرّسول ؟! ما عالقُة الله »« عز وجل »« و مالئكتُه 

وكالبُه الرشسة مبوت ورقة بن نوفل حتى يقطَع الوحي 

عنه ؟!

نوفل  بن  ورقة   :  )9( البخاري  صحيح  يف  عائشة  تقول 

يف  تنرّص  امرأً  وكان   ، أبيها  أخو  خديجة  عمِّ  ابن  وهو   ،

من  ويكتب   ، العريب  الكتاَب  يكتُب  وكان   ، الجاهلية 

اإلنجيل بالعربيّة ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخاً كبرياً 

: يا ابن عم ، اسمع من ابن  قد عمي ، فقالت خديجة 

أخيك ، قال ورقة : يا ابن أخي ، ماذا ترى ؟ فأخربه النبّي 

صلعم خرب ما رأى ، فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل 

، ذكر  أكون حيا  ليتني   ، فيها جذعا  ليتني   ، عىل موىس 

حرفا ، قال رسول الله صلعم : ) أو مخرجي هم ( . قال 

، وإن  إال أوذي  به  ، مل يأت رجل مبا جئت  : نعم  ورقة 

يدركني يومك حيا أنرصك نرصا مؤزرا . ثم مل ينشب ورقة 

أن تويف ، وفرت الوحي فرتة ، حتى حزن رسول الله صلعم .

هل علمتم من هو ورقة بن نوفل ؟ و هل قرأتم : ثم مل 

ينشب ورقة أن تويف ، وفرت الوحي فرتة ، حتى حزن رسول 

الله صلعم . ؟!

مالحظة: حديث االنتحار كّذبوه و ضعّفوه و لكن فاتَهم 

الّنظر عنه أنَّ الحديث ورَد يف صحيِح  أو كالعادة غّضوا 

البخاري )10( و مسنِد أحمد )11( و غريِهم و يجمعون 

عىل التايل :

مل ينشب ورقة أن تويف وفرت الوحي فرتة حتى حزن النبي 

صلعم فيام بلغنا حزنا غدا منه مرارا يك يرتدى من رءوس 

شواهق الجبال .

وال يفوتنا حديث ابن كثري )12( قال : عن البخاري قال : 

فرت الوحي حتى حزن النبي فيام بلغنا حزناً غدا منه مراراً 

بذروة  أوىف  فكلام  الجبال،  رءوس شواهق  يرت ى من  يك 

جبل ليك يلقي نفسه تبدى له جربيل فقال : يا محمد إنك 

رسول الله حقاً فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فريجع .

وطبعاً األحاديث الّصحيحة كثرية وكلُها تُثبت بأنَّ محّمد 

مل يتلقَّ الوحَي بعد وفاِة ورقة بن نوفل و نستخلُص من 

داً  محمَّ جعَل  ما  هو  نوفل  بن  ورقة  موَت  بأنَّ  القصة 

يُقِدُم عىل االنتحار ألنَّ الوحَي انقطع عنه ، فأدخلُوا قّصة 

وجود  ألنَّ   ، الحايلِّ  الّشكل  عىل  فأصبحت  عليها  جربيل 

جربيل يف القصة يُناقُض مقولتهم بأنَّ الوحي فرَت و انقطع 

الوحيد لوحي  ,الّناقل  يكون جربيُل  ، فكيف  د  عن محمَّ

الله ملحّمد, موجوداً و يقولون فرت الوحي ؟!

و  اليهودية  من  الّنقل  كاَن  نوفل  بن  ورقة  حياِة  أثناء 

ينقُل  كان  من  هو  ورقة  ألنَّ  ذروتَه  بلَغ  قد  املسيحيّة 

بن  ورقة  مات  و حني   ، التوراة  و  اإلنجيل  من  بالعربية 

نوفل مل يبَق ملحّمد سوى أساطري األوَّلني كام أرشُت لذلك 

يف بحوٍث قدمية .

القصة  من  مأخوذ  وهو  بالفلم  ورد  ما  صحة   : النتيجة 

أعاله.

قتل  و  النهب  و  الغزو  عىل  أتباعه  تعليم   {
املخالف و األطفال {

يقول الفلم بأن محمد حّض أتباعه عىل الغزو و السبي 

ووالخ، هل هذا صحيح ؟ هل صحيح أن محمد أمر بقتل 

األطفال ؟
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َوَما   85 آية   -  15  - الحجر  القرآن يف سورة  يقول  نعم؛ 

َوإِنَّ  ِبالَْحقِّ  إاِلَّ  بَيَْنُهاَم  َوَما  َواأْلَرَْض  اَمَواِت  السَّ َخلَْقَنا 

ْفَح الَْجِميَل. اَعَة آَلتِيٌَة فَاْصَفِح الصَّ السَّ

ْفَح الَْجِميَل. مثل  يقول القرطبي يف تفسريها : فَاْصَفِح الصَّ

تجاوز  أي   ]  10 : املزمل   [  « » واهجرهم هجرا جميال 

عنهم يا محمد , واعف عفوا حسنا ; ثم نسخ بالسيف 

. قال قتادة : نسخه قوله :« فخذوهم واقتلوهم حيث 

ثقفتموهم » ] النساء : 91 [ .وأن النبي صلعم قال لهم : 

) لقد جئتكم بالذبح وبعثت بالحصاد ومل أبعث بالزراعة(

محمد  بن  الله  عبد  حدثنا    :  )13( البخاري  يقول  و 

الحرمي بن عامرة  قال  أبو روح  املسندي  قال حدثنا  

أيب   قال سمعت   بن محمد   واقد  حدثنا  شعبة  عن  

يحدث عن  ابن عمر أن رسول الله  صلعم  قال  أمرت 

وأن   الله  إال  إله  ال  أن  يشهدوا   حتى   الناس  أقاتل  أن 

فإذا  الزكاة  ويؤتوا  الصالة  ويقيموا  الله  رسول  محمدا  

بحق  إال  وأموالهم  دماءهم  مني  عصموا   ذلك   فعلوا 

اإلسالم وحسابهم عىل الله.

كُِتَب  القتل:  عىل  تحرض  التي  اآليات  »بعض«  إليكم  و 

َعلَيُْكُم الِْقتَاُل َوُهَو كُرٌْه لَُكْم َوَعىَس أَْن تَْكرَُهوا َشيْئًا َوُهَو 

َخرْيٌ لَُكْم َوَعىَس أَْن تُِحبُّوا َشيْئًا َوُهَو رَشٌّ لَُكْم َواللَُّه يَْعلَُم 

َوأَنْتُْم اَل تَْعلَُموَن )البقرة 216(.

قَاتِلُوا الَِّذيَن اَل يُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواَل ِبالْيَْوِم اآْلِخِر َواَل يَُحرُِّموَن 

الَِّذيَن  ِمَن  الَْحقِّ  ِديَن  يَِديُنوَن  َواَل  َورَُسولُُه  اللَُّه  َحرََّم  َما 

أُوتُوا الِْكتَاَب َحتَّى يُْعطُوا الِْجْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن 

)التوبة 29(.

َوقَاتِلُوا يِف َسِبيِل اللَِّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َسِميٌع َعلِيٌم )البقرة 
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فََقاتِْل يِف َسِبيِل اللَِّه اَل تَُكلَُّف إاِلَّ نَْفَسَك َوَحرِِّض الُْمْؤِمِننَي 

َعىَس اللَُّه أَْن يَُكفَّ بَأَْس الَِّذيَن كََفُروا َواللَُّه أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ 

تَْنِكياًل )النساء 84(.

يُن كُلُُّه لِلَِّه فَِإِن  َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى اَل تَُكوَن ِفتَْنٌة َويَُكوَن الدِّ

انْتََهْوا فَِإنَّ اللََّه مِبَا يَْعَملُوَن بَِصرٌي )األنفال 39(.

الَْخيِْل  ِربَاِط  َوِمْن  ٍة  قُوَّ ِمْن  اْستَطَْعتُْم  َما  لَُهْم  وا  َوأَِع��دُّ

اَل  ُدونِِهْم  ِمْن  َوآَخِريَن  َوَعُدوَّكُْم  اللَِّه  َعُدوَّ  ِبِه  تُرِْهبُوَن 

ٍء يِف َسِبيِل اللَِّه  تَْعلَُمونَُهُم اللَُّه يَْعلَُمُهْم َوَما تُْنِفُقوا ِمْن يَشْ

يَُوفَّ إِلَيُْكْم َوأَنْتُْم اَل تُظْلَُموَن )األنفال 60(.

ِمْنُكْم  يَُكْن  إِْن  الِْقتَاِل  َعىَل  الُْمْؤِمِننَي  َحرِِّض  النَِّبيُّ  أَيَُّها  يَا 

ِعرْشُوَن َصاِبُروَن يَْغلِبُوا ِمائَتنَْيِ َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة يَْغلِبُوا 

أَلًْفا ِمَن الَِّذيَن كََفُروا ِبأَنَُّهْم قَْوٌم اَل يَْفَقُهوَن )األنفال 65(.

َحيُْث  الُْمرْشِكنَِي  فَاقْتُلُوا  الُْحرُُم  اأْلَْشُهُر  انَْسلََخ  فَ��ِإَذا 

َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحرُصُوُهْم َواقُْعُدوا لَُهْم كُلَّ َمرَْصٍد 

إِنَّ  َسِبيلَُهْم  فََخلُّوا  كَاَة  الزَّ َوآتَُوا  اَلَة  الصَّ َوأَقَاُموا  تَابُوا  فَِإْن 

اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم )التوبة 5(.

إَِذا  َحتَّى  الرِّقَاِب  َب  فَ��رَضْ كََفُروا  الَِّذيَن  لَِقيتُُم  فَ��ِإَذا 

ا ِفَداًء َحتَّى  ا بَْعُد َوإِمَّ ا َمنًّ وا الَْوثَاَق فَِإمَّ أَثَْخْنتُُموُهْم فَُشدُّ

ِمْنُهْم  اَلنْترََصَ  اللَُّه  يََشاُء  َولَْو  َذلَِك  أَْوزَارََها  الَْحرُْب  تََضَع 

اللَِّه  َسِبيِل  يِف  قُِتلُوا  َوالَِّذيَن  ِببَْعٍض  بَْعَضُكْم  لِيَبْلَُو  َولَِكْن 

فَلَْن يُِضلَّ أَْعاَملَُهْم )محمد 4(.

القدر رغم وجود مئات اآليات مثل تلك، و  نكتفي بهذ 

السرية  عىل  نقرتب  ولن  الغزو  عىل  محمد  تحريض  اآلن 

النبوية البن هشام و خاصة الفصل املعنون ب� ] التحريض 

عىل غزو الرسول [ بل لرنى هذا : يقول القرآن : َوِمْنُهْم 

َوإِنَّ  َسَقطُوا  الِْفتَْنِة  يِف  أاََل  تَْفِتنِّي  َواَل  يِل  ائَْذْن  يَُقوُل  َمْن 

أهل الكهف بني األدب السرياين والقرآن
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َجَهنََّم لَُمِحيطٌَة ِبالَْكاِفِريَن )التوبة 49(.

ثَِني ... , يِف قَْول اللَّه :  يقول الطربي يف تفسريها )14( َحدَّ

اِئَْذْن يِل َواَل تَْفِتنِّي قَاَل : قَاَل رَُسول اللَّه صلعم : » اُْغزُوا 

 : الَْجّد  فََقاَل   « وم  الرُّ َونَِساء  اأْلَْصَفر  بََنات  تَْغَنُموا  تَبُوك 

ثََنا الَْقاِسم ..., قَالُوا : قَاَل  اِئَْذْن لََنا , َواَل تَْفِتنَّا ِبالنَِّساِء . َحدَّ

تَْغَنُموا بََنات  اُْغزُوا  َوَسلََّم : »  َعلَيِْه  اللَّه  اللَّه َصىلَّ  رَُسول 

وم , ثُمَّ ذَكََر ِمثْله. اأْلَْصَفر » يَْعِني : نَِساء الرُّ

لله عليكم  : قال: ))فتجعلون  الحديث األشهر  وال ننىس 

إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم وتستنكحوا نساءهم 

وثالثني،  ثالثاً  الله  تسبحوا  أن  أبناءهم  وتستعبدوا 

وثالثني((.قالوا:  أربعاً  وتكربوه  وثالثني،  ثالثاً  وتحمدوه 

ومن أنت؟ قال: ))أنا رسول الله((.

اآلن هل أمر محمد بقتل األطفال ؟ نعم؛ جاء يف صحيح 

البخاري )15( : حدثنا  عيل بن عبد الله  حدثنا  سفيان  

عن   عباس   ابن  عن   الله   عبيد  عن   الزهري   حدثنا  

الصعب بن جثامة  ريض الله عنهم  قال  مر  يب النبي  

صلعم  باألبواء  أو  بودان  وسئل عن أهل الدار يبيتون 

من املرشكني فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم 

لله ولرسوله  صلعم  وعن   إال  يقول  ال حمى  وسمعته 

عباس  حدثنا   ابن  عن   الله   عبيد  أنه سمع   الزهري  

الصعب  يف الذراري  كان  عمرو  يحدثنا عن  ابن شهاب  

أخربين   قال  الزهري   من   فسمعناه  النبي  صلعم   عن 

عبيد الله  عن  ابن عباس  عن  الصعب  قال  هم منهم 

ومل يقل كام قال  عمرو  هم من آبائهم

فتح الباري برشح صحيح البخاري: قوله : ) فسئل (  مل 

أقف عىل اسم السائل , ثم وجدت يف صحيح ابن حبان 

عن  بسنده  الزهري  عن  عمرو  بن  محمد  طريق  من 

الصعب قال »سألت رسول الله صلعم عن أوالد املرشكني 

أنقتلهم معهم ؟ قال نعم » فظهر أن الراوي هو السائل.

: وهذا والله  أبو عبيد  : وقال  القدير )16(  جاء يف فتح 

نساء  اإلسالم  أول  يف  كان  إذ   , منسوخ  نرى  فيام  أعلم 

املرشكني وولدانهم يقتلون مع رجالهم , ويستضاء لذلك 

أبناء  من  أصابت  خيال  أن  جثامة  بن  الصعب  روى  مبا 

آبائهم  من  هم   : والسالم  الصالة  عليه  فقال   , املرشكني 

. ثم أسند أبو عبيد عن الصعب بن جثامة قال : سألت 

رسول الله صلعم عن أوالد املرشكني أنقتلهم معهم ؟ قال 

: نعم فإنهم منهم.

 :  )17( أحمد  مسند  يف  أيضاً/  الشيوخ  بقتل  أمر  و  بل 

حدثنا  هشيم  أخربنا  حجاج بن أرطاة  عن  قتادة  عن  

الحسن  عن  سمرة  قال رسول الله  صلعم  اقتلوا شيوخ 

و  أيضاً  الرتمذي  سنن  يف  و  واستبقوا  رشخهم.  املرشكني 

عدة مراجع )18( .

بل و قتل النساء )19( : فقال رسول الله صلعم حني بلغه 

ابنة مروان ؟ فسمع ذلك من قول  ذلك أال آخذ يل من 

، وهو عنده  الخطمي  الله صلعم عمري بن عدي  رسول 

 ، فقتلها  بيتها  يف  عليها  الليلة رسى  تلك  من  أمىس  فلام 

ثم أصبح مع رسول الله صلعم فقال يا رسول الله إين قد 

قتلتها . فقال نرصت الله ورسوله يا عمري، فقال هل عيل 

يشء من شأنها يا رسول الله ؟ فقال ال ينتطح فيها عنزان. 

و يف روض االنف نفس الحديث )20( .

النتيجة صحة ماورد بالفلم.

تعاتب  عائشة  و  ملحمد  نفسها  تهب  إمرأة   {
محمد {

فعاتبته  ملحمد،  نفسها  وهبت  إمرأة  بأن  الفلم  يقول 

عائشة، فهل هذا صحيح ؟

فلم صغري يُصيب أمة حممد مبقتل
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نعم؛ عائشة تقول ملحّمد : والله ما أرى ربك إال يسارع 

الرسول  املؤمنني أن تقول عن  .! كيف ألّم  لك يف هواك 

هكذا ؟!كيف حصلت القصة ؟!

بال  أنهنَّ  عائشة  فتقول  للرسول  أجسادهن  يهنب  نساٌء 

حياء ، فسارع رّب محّمد إلنقاذه من كالِم عائشة الطفلة 

الصغرية وأنزل تحليالً ملحمد ] شبيك لبيك الله بني يديك 

[ فرّدت عليه عائشة : والله ما أرى ربك إال يُسارع لك 

يف هواك .!!

أما   : تقول  كانت  أنها  عائشة  :عن   )21( عائشة  تقول 

عز  الله  أنزل  حتى  ؟  لرجل  نفسها  تهب  امرأة  تستحي 

وجل : } ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء { 

] 33 / األحزاب / اآلية 51 [ فقلت : إن ربك ليسارع لك 

يف هواك . ويف صحيح إبن ماجي )22( : كانت تقول أما 

تستحي املرأة أن تهب نفسها للنبي صلعم حتى أنزل الله 

} ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء { قالت 

فقلت إن ربك ليسارع يف هواك .

عن عائشة يف مسند أحمد )23( : أنها كانت تعري النساء 

الاليت وهنب أنفسهن لرسول الله صلعم قالت أال تستحي 

فأنزل  قال  أو  فنزل  بغري صداق  نفسها  تعرض  أن  املرأة 

الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 

ومن ابتغيت ممن عزلت فال جناح عليك قالت إين أرى 

ربك عز وجل يسارع لك يف هواك .

– جواز هبتها نوبتها  الرضاع   – باإلضافة لصحيح مسلم 

لرضتها و سنن ابن ماجه – النكاح – التي وهبت نفسها 

للنبي صلعم و صحيح البخاري – النكاح – هل للمرأة أن 

تهب نفسها ألحد .

أجسادهّن  يهنْبَ  اللوايت  بالّنساء  تشمت  عائشة  كانت 

 ! حياء  بال  أنّهن  عنهن  وتقول  الخلق!  أرشف  للرّسول 

الورطة! فكيف  ياللعار ! فسارع رّب محّمد إلنقاذه من 

برَّر املسلمون هذه املصيبة ؟! قالُوا أنَّ عائشة تغار عىل 

كل  وهو  الله  رسول  عىل  الغرية  لها  يحق  فهل   ! زوجها 

هذه  عائشة  تقرأ  أمل  ؟!  يُوحى  وحٌي  ويفعله  مايقولُه 

َوال  لُِمْؤِمٍن  كَاَن  َوَما   : آية 36  املصيبة يف سورة األحزاب 

الِْخرَيَُة  لَُهُم  يَُكوَن  أَْن  أَْمرًا  َورَُسولُُه  اللَُّه  قىََض  إَِذا  ُمْؤِمَنٍة 

ِمْن أَْمرِِهْم َوَمْن يَْعِص اللََّه َورَُسولَُه فََقْد َضلَّ َضالال ُمِبيًنا .

لربّه عىل هواه يجعله ؟!  اتخاذ محّمد  أّن  املصيبة  لكّن 

يقول كاتب القرآن يف سورة الفرقان آية 43 : أََرأَيَْت َمِن 

اتخذ  أرأيت من   : ابن عباس يقول  . و  َهَواُه  إِلََهُه  اتََّخَذ 

إلهه هواه ، قال : ذلك الكافر اتخذ دينه بغري هدى من 

إلهه  اتخذ  من  أرأيت   : الحسن  عن  و   . برهان  وال  الله 

. وابن أيب حاتم عن  تبعه  : ال يهوى شيئا إال  هواه قال 

قتادة : أرأيت من اتخذ إلهه هواه ، قال : كلام هوى شيئا 

ركبه ، وكلام اشتهى شيئا أتاه ال يحجزه عن ذلك ورع ، 

وال تقوى . وكالم عائشة له نفس الداللة حيث أنَّ محّمداً 

اتّبع إلُهُه هواُه !

هواه  يتَّبع  من  وصَف  محّمد  رّب  بأن  الكبرية  املصيبة 

بالكلب الذي يلهث ! ] انظروا لهكذا إله [ حيث جاء يف 

سورة االعراف آية 176 : َولَْو ِشئَْنا لَرَفَْعَناُه ِبَها َولَِكنَُّه أَْخلََد 

تَْحِمْل  إِْن  الَْك��ل�ِْب  كََمثَِل  فََمثَلُُه  َهَواُه  َواتَّبََع  األَرِْض  إىَِل 

َعلَيِْه يَلَْهْث أَْو ترَْتُكُْه يَلَْهْث .

يا للمصيبة هل قرأتم : َواتَّبََع َهَواُه فََمثَلُُه كََمثَِل الَْك��ل�ِْب 

إِْن تَْحِمْل َعلَيِْه يَلَْهْث أَْو ترَْتُكُْه يَلَْهْث ؟!

إذاً حسب تعبري عائشة بأنَّ محّمد اتّبَع هواُه من خالل 

الذي  كالكلب  فهو   ، الّنساء  ألجل  هواه  يف  يُسارُع  إلٍه 

أهل الكهف بني األدب السرياين والقرآن
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يلهث ! واخجلتاه يا أمَّ املؤمنني! مع أنَّ القرآن يقول يف 

َربِِّه  َمَقاَم  َمْن َخاَف  ا  َوأَمَّ  : النازعات آية 40 يقول  سورة 

َونََهى النَّْفَس َعِن الَْهَوى فَِإنَّ الَْجنََّة ِهَي الَْمَْوى . فهل كان 

محّمد بالغنى عن الجنة حتى تبع هواه ؟!

القبور » ومل  أنَّ محّمد صمَت » صْمت  الكربى  املصيبُة 

يعرتض عىل كالم عائشة! ملاذا ؟! ألنه صحيح 100% ، ألّن 

، وهذا  باطٍل  الرسول وكام » يزعمون » ال يصمت عىل 

، فلو قرأنا هذه اآلية  يعني بأنَّ كالَم عائشة ليس باطالً 

آتَيَْت  يِت  الالَّ أَْزَواَجَك  لََك  أَْحلَلَْنا  إِنَّا  النَِّبيُّ  أَيَُّها  يَا   }50{  :

َوبََناِت  َعلَيَْك  اللَُّه  أَفَاَء  ِمامَّ  مَيِيُنَك  َملََكْت  َوَما  أُُجورَُهنَّ 

يِت  الالَّ َخااَلتَِك  َوبََناِت  َخالَِك  َوبََناِت  تَِك  َعامَّ َوبََناِت  َك  َعمِّ

إِْن  لِلنَِّبيِّ  نَْفَسَها  َوَهبَْت  إِْن  ُمْؤِمَنًة  َواْمَرأًَة  َمَعَك  َهاَجرَْن 

الُْمْؤِمِننَي  ُدوِن  ِمْن  لََك  َخالَِصًة  يَْستَْنِكَحَها  أَْن  النَِّبيُّ  أََراَد 

قَْد َعلِْمَنا َما فَرَْضَنا َعلَيِْهْم يِف أَْزَواِجِهْم َوَما َملََكْت أمَْيَانُُهْم 

لَِكياَْل يَُكوَن َعلَيَْك َحَرٌج وَكَاَن اللَُّه َغُفوًرا رَِحياًم.

وقرأنا تفسريها يف الجامعِ ألحكام القرآن « سورة األحزاب 

« تقول : فلو كانت هذه الهبة غري جائزة ملا سكت رسول 

. وبنفس  الباطل إذا سمعه  الله صلعم ألنه ال يقر عىل 

املصدر يقول : التاسع : إذا عمل عمال أثبته . زاد غريه : 

وكان يجب عليه إذا رأى منكرا أنكره وأظهره ؛ ألن إقراره 

لغريه عىل ذلك يدل عىل جوازه ، ذكره صاحب البيان .

إذاً الرسول كاَن يوافُق كالَم عائشة بأنَّ ربَّه يُسارع يف هواه 

عليها  ردَّ  لكان محّمد  عون  يدَّ األمر غريًة كام  كان  فلو   !

وقال ال يا أمَّ املؤمنني, الله قال كذا وكذا ورشح لها بعضاً 

د كاَن يردُّ عىل عائشة  الّربانية! ألنَّ محمَّ التَّخاريف  من 

بكلِّ يشٍء بالكبرية والّصغرية يعني بأبسط األمور فلِام مل 

يردَّ عليها اآلن ؟!

النتيجة : ما ورد بالفلم صحيح و مأخوذ من أصح الكتب!

أو  اإلسالم  دخول  أو  الجزية  فرض  و  محمد   {
املوت {

أو  اإلسالم  أو  الجزية  فرض  أراد  محمد  بأن  الفلم  يقول 

املوت، فهل هذا صحيح ؟

َواَل  ِباللَِّه  يُْؤِمُنوَن  اَل  الَِّذيَن  قَاتِلُوا   : القرآن  يقول  ؛  نعم 

ِبالْيَْوِم اآْلِخِر َواَل يَُحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َورَُسولُُه َواَل يَِديُنوَن 

الِْجْزيََة  يُْعطُوا  َحتَّى  الِْكتَاَب  أُوتُوا  الَِّذيَن  ِمَن  الَْحقِّ  ِديَن 

َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن )التوبة 29(. و يقول البخاري )24( 

: حدثنا  عبد الله بن محمد املسندي  قال حدثنا  أبو روح 

الحرمي بن عامرة  قال حدثنا  شعبة  عن  واقد بن محمد  

الله   أن رسول  عمر  ابن  يحدث عن   أيب   قال سمعت  

صلعم  قال  أمرت أن أقاتل الناس حتى  يشهدوا  أن ال 

إله إال الله وأن  محمدا  رسول الله ويقيموا الصالة ويؤتوا 

الزكاة فإذا فعلوا ذلك  عصموا  مني دماءهم وأموالهم إال 

بحق اإلسالم وحسابهم عىل الله.

و الجميع يعلم كيف تم إجبار الناس عىل اإلسالم أو دفع 

الجزية أو املوت.

النتيجة صحة ماورد بالفلم.

} محمد و زواجه من الطفلة عائشة {
هل حقاً تزوج محمد من عائشة و هي طفلة بنت ست 

سنوات كام يقول الفلم ؟

النبي صلعم  : تزوج  البخاري )25(  نعم؛ جاء يف صحيح 

عائشة وهي ابنة ست سنني ، وبنى بها وهي ابنة تسع 

، ومكثت عنده تسعا. طبعاً و األحاديث باآلالف و كلها 

صحيحة.

النتيجة صحة ماورد بالفلم.

فلم صغري يُصيب أمة حممد مبقتل
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} محمد شاذ جنسياً {
يقول الفلم بأن محمد شاذ، فهل هذا صحيح ؟

لنرتك الحكم للقارئ ؛ يجمع جميع كتبة األحاديث عىل 

فيه  وكان   ، القوم  يحدث  بينام هو   )26( الحديث  هذا 

مزاح ، بينام يضحكهم فطعن النبي صلعم خارصته بعود 

، فقال : أصربين قال : اصطرب . قال إن عليك قميصا وليس 

فاحتضنه  قميصه  عن  صلعم  النبي  فرفع   ، قميص  عيل 

وجعل يقبل كشحه . قال : إمنا أردت هذا يا رسول الله .

يقول أنس بن مالك )27( قصة فاضحة ملحمد مع زاهر 

و عليها إجامع يف جميع الكتب: عن أنس أن رجال من 

أهل البادية كان اسمه زاهرا يهدي النبي صلعم الهدية 

من البادية فيجهزه النبي صلعم إذا أراد أن يخرج فقال 

باديتنا ونحن حارضوه وكان رسول  الله إن زاهرا  رسول 

الله صلعم يحبه وكان رجال دميام فأتاه رسول الله صلعم 

الرجل  يبرصه  وال  من خلفه  فاحتضنه  متاعه  يبيع  وهو 

فقال أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي صلعم فجعل 

عرفه  حني  صلعم  النبي  بصدر  ظهره  ألصق  ما  يألو  ال 

فقال  العبد  يشرتي  من  يقول  صلعم  الله  رسول  وجعل 

الله  رسول  فقال  كاسدا  تجدين  والله  إذن  الله  رسول  يا 

صلعم لكن عند الله لست بكاسد أو قال لكن عند الله 

أنت غال.

ثوب  لبس  و  كالنساء  بالتكحل  الخاصة  األحاديث  و 

عائشة و غريه كثرية ال يسعنا ذكرها هنا.

} محمد و نكاح زوجة ابنه بالتبني {
فهل  نكحها  و  ابنه  زوجة  أخذ  محمد  بأن  الفلم  يقول 

هذا صحيح ؟

نعم؛ محمد يشتهي زوجة ابنه فينزل إلهه آية لتحلل له 

َعلَيِْه  اللَُّه  أَنَْعَم  لِلَِّذي  تَُقوُل  »َوإِْذ   : اآلية  فتول  يريد،  ما 

َوأَنَْعْمَت َعلَيِْه أَْمِسْك َعلَيَْك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه َوتُْخِفي يِف 

نَْفِسَك َما اللَُّه ُمبِْديِه َوتَْخَش النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَْن تَْخَشاُه 

َعىَل  يَُكوَن  لَِكياَْل  ْجَناكََها  َزوَّ َوطَرًا  ِمْنَها  َزيٌْد  قىََض  فَلاَمَّ 

َوطَرًا  ِمْنُهنَّ  قََضْوا  إَِذا  أَْدِعيَائِِهْم  أَْزَواِج  يِف  َحَرٌج  الُْمْؤِمِننَي 

وَكَاَن أَْمُر اللَِّه َمْفُعواًل » ) سورة األحزاب 33 : 37(.

يقول البيضاوي يف تفسريها )28( : } َوإِْذ تَُقوُل لِلَِّذى أَنَعَم 

اللَُّه َعلَيِْه { بتوفيقه لإلسالم وتوفيقك لعتقه واختصاصه. 

} َوأَنَْعْمَت َعلَيِْه { مبا وفقك الله فيه وهو زيد بن حارثة. 

} أَْمِسْك َعلَيَْك َزْوَجَك { زينب. وذلك: أنه » عليه الصالة 

والسالم أبرصها بعد ما أنكحها إياه فوقعت يف نفسه فقال 

بالتسبيحة  زينب  وسمعت  القلوب،  مقلب  الله  سبحان 

فذكرت لزيد ففطن لذلك ووقع يف نفسه كراهة صحبتها، 

أفارق  أن  أريد  وقال:  والسالم  الصالة  عليه  النبي  فأىت 

صاحبتي، فقال: ما لك أرابك منها يشء، فقال: ال والله ما 

رأيت منها إال خرياً ولكنها لرشفها تتعظم عيل، فقال له: » 

» أمسك عليك زوجك » } َواتَِّق اللََّه { يف أمرها فال تطلقها 

رضاراً وتعلالً بتكربها. } َوتُْخِفى ىِف نِْفِسَك َما اللَُّه ُمبِْديِه { 

وهو نكاحها إن طلقها أو إرادة طالقها .

وطبعاً هناك إجامع من جميع املفرسين عىل القصة، و 

يوجد أحاديث كثرية تؤكد القصة، لن نوردها ليك ال نطيل 

أكرث، و ميكن ألي شخص الرجوع لكتب التفاسري ليتأكد 

بنفسه.

النتيجة صحة ماورد يف الفلم.

} محمد يشق أم قرفة نصفني {
يقول الفلم بأن محمد أمر بشق أم قرفة بني بعريين، فهل 

هذا صحيح ؟

أهل الكهف بني األدب السرياين والقرآن
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بهم  فأوقع   :  )29( القصة  يف رشح  البخاري  يقول  نعم؛ 

وقتل أم قرفة بكرس القاف وسكون الراء بعدها فاء وهي 

فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج مالك بن حذيفة بن بدر 

 , عم عيينة بن حصن بن حذيفة وكانت معظمة فيهم 

فيقال ربطها يف ذنب فرسني وأجراهام فتقطعت , وأرس 

بنتها وكانت جميلة , ولعل هذه األخرية مراد املصنف , 

وقد ذكر مسلم طرفا منها من حديث سلمة بن األكوع.

عىل  الصحيحة  الكتب  جميع  من  إجامع  أيضاً  وهناك 

فقتلها  كبرية  عجوز  وهي  قرفة  أم   : تقول  التي  القصة 

قتال عنيفا ربط بني رجليها حبال ثم ربطها بني بعريين ثم 

زجرهام فذهبا فقطعاها.

ميكن الرجوع لكتب السرية للتأكد من ما ورد.

النتيجة صحة ماورد بالفلم.

} محمد يقتل رجل و يسبي زوجته {
ورد بالفلم أن محمد قتل رجل يدعى كنانة بن الربيع، و 

سبي زوجته، فهل هذا صحيح ؟

نعم؛ تقول القصة بأن محمد سبي صفية، و قتل زوجها 

وأهلها و كل عشريتها و رسق كنزهم، تقول السرية النبوية 

صلعم  الله  رسول  افتتح  وملا   : إسحاق  ابن  قال   :  )30(

الله صلعم  الحقيق أيت رسول  أيب  بني  ، حصن  القموص 

بصفية بنت حيي بن أخطب ، وبأخرى معها ، فمر بهام 

بالل وهو الذي جاء بهام عىل قتىل من قتىل يهود فلام 

وحثت  وجهها  وصكت   . صاحت  صفية  مع  التي  رأتهم 

الرتاب عىل رأسها ; فلام رآها رسول الله صلعم قال أعزبوا 

عني هذه الشيطانة وأمر بصفية فحيزت خلفه . وألقى 

عليها رداءه فعرف املسلمون أن رسول الله - صلعم - قد 

اصطفاها لنفسه ... وأيت رسول الله - صلعم - بكنانة بن 

فجحد   . عنه  فسأله  النضري  بني  كنز  عنده  وكان  الربيع 

أن يكون يعرف مكانه فأىت رسول الله - صىل الله عليه 

وسلم - رجل من يهود فقال لرسول الله - صىل الله عليه 

وسلم - : إين رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة 

فقال رسول الله - صىل الله عليه وسلم - لكنانة أرأيت إن 

وجدناه عندك ، أأقتلك قال نعم .

فأمر رسول الله - صلعم - بالخربة فحفرت فأخرج منها 

به  فأمر  يؤديه  أن  فأىب  بقي  ثم سأله عام  كنزهم  بعض 

رسول الله - صلعم - الزبري بن العوام ، فقال عذبه حتى 

تستأصل ما عنده فكان الزبري يقدح بزند يف صدره حتى 

إىل   - صلعم   - الله  رسول  دفعه  ثم  نفسه  عىل  أرشف 

محمد بن مسلمة فرضب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة.

و الحديث ورد يف الطبقات الكربى )31( و السرية الحلبية 

)32( وباقي كتب السرية مثل البداية و النهاية إلبن كثري 

و الروض األنف للسهييل و الكامل يف التاريخ ألبن األثري 

و الكثري.

النتيجة صحة ما ورد بالفلم.

} حفصة متسك محمد يزين مباريا القبطية {
جاء يف الفلم أن حفصة زوجة محمد أمسكت محمد يف 

بيتها و هو يضاجع الجارية القبطية، فهل هذا صحيح ؟

نعم ؛ يقول انس بن مالك )33( خرجت حفصة من بيتها، 

وكان يوم عائشة، فدخل رسول اللّه )ص( بجاريته وهي 

مخمر وجُهها فقالت حفصة لرسول اللّه )ص(: اما ايّن قد 

رأيت ما صنعت، فقال لها رسول اللّه)ص(: فأكتمي عّني 

وهي حرام، فانطلقت حفصُة اىل عائشة فأخربتها وبرّشتها 

بتحريم القبطيَّة، فقالت له عائشة: اّما يومي فتعرِّس فيه 
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فأنزل   ! أيامهنَّ لهنَّ  فتسلِّم  نسائك  سائر  واّما  بالقبطيَّة، 

� لحفصة  أزواجه حديثاً  اىل بعض  النبّي  )وإذ ارسَّ  اللّه: 

واعرض  بعضه  عرّف  عليه  اللُّه  واظهره  به  نبَّأت  فلام   �

نبأين  أنبأك هذا قال  نبّأها به قالت من  عن بعض فلاّم 

 � اللّه فقد صغت قلوبكام  تتوبا اىل  * ان  الخبري  العليم 

يعني عائشة وحفصة � وان تظاهرا عليه �يعني حفصة 

املؤمنني  وصالح  وجربيل  مواله  هو  اللّه  فإّن   � وعائشة 

...( االية.  واملالئكُة بعد ذلك ظهرٌي * عىس ربُّه ان طلَّقكنَّ

فرتكُهنَّ رسول اللّه )ص( تسعاً وعرشين ليلًة ثّم نزل: )يا 

أيُّها النبيُّ مل تُحرِّم ما احّل اللُّه لك تبتغي مرضاة أزواجِك 

واللُّه غفوٌر رحيٌم( فأمر فكفر ميينه وحبس نساءه عليه.

وبعدة مصادر أخرى..

و هكذا ينتهي الفلم بصورة محمد يقتل الناس، و التي 

سبا خاللها  التي  غزوة   28 ال��  تدل عىل غزوات محمد 

آالف و قتل اآلالف و نكح اآلالف، و إما اإلسالم أو الجزية 

أو املوت!

هل علمت اآلن يا عزيزي املسلم بأن مشكلتك تكمن يف 

كتبكم و ليس بأمريكا و ال بفلم و ال بالصني ؟

ما ذنب من يقرأ كتبكم الدموية بصوت عايل ؟

العقل زينة!
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حجر العسقالين باب حمزة. املستدرك عىل الصحيحني للحاكم 

النيسابوري ، باب ذكر عم رسول الله صىل الله عليه و سلم 

وأخيه من الرضاعة. السرية الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي 

باب غزوة أحد.

2- الرتمذي يف سنن الرتمذي - الصفحة أو الرقم: 3607 خالصة 

حكم املحدث: حسن

 219/8 الرقم:  أو  الصفحة   - الزوائد  مجمع  يف  3-الهيثمي 

خالصة حكم املحدث

الله  النبي صىل  مبعث  باب   .. هشام  إلبن  النبوية  4-السرية 

عليه وعىل آله وسلم تسليام

258خالصة  الرقم:  أو  الصفحة  الصحيح  الجامع  6-البخاري 

الدرجة أورده يف صحيحه

حكم  خالصة   144/6 الرقم:  أو  الصفحة   - الزوائد  6-مجمع 

املحدث: رجاله ثقات

حكم  خالصة   23/9 الرقم:  أو  الصفحة   - الزوائد  7-مجمع 

املحدث:  إسناده حسن

حكم  خالصة   4829 الرقم:  أو  الصفحة   - الجامع  8-صحيح 

املحدث: صحيح

9-عائشة يف صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4953 خالصة 

حكم املحدث: صحيح

10- صحيح البخاري 6467

11- مسند احمد . - 26712

12- راجع السرية النبوية البن كثري1 /. 412

أقاموا  و  تابوا  فإن  باب  اإلميان  كتاب  البخاري  صحيح   -13

الصالة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

14- راجع تفسري الطربي )جامع البيان يف تأويل القرآن(

يبيتون  الدار  أهل   - والسري  الجهاد   - البخاري  صحيح   -15

فيصاب الولدان والذراري

16- الكتب - فتح القدير - كتاب السري - باب الجزية

17- مسند أحمد - أول مسند البرصيني - ومن حديث سمرة 

بن جندب عن النبي صلعم

18- سنن الرتمذي - السري عن رسول الله - ما جاء يف النزول 

عىل الحكم

19- السرية - سرية ابن هشام - الجزء الثاين رقم الصفحة 637

20- السرية - الروض االنف - الجزء الرابع

أهل الكهف بني األدب السرياين والقرآن
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حكم  خالصة   1464 الرقم:  أو  الصفحة   - مسلم  21- صحيح 

املحدث: صحيح

22- صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1639 خالصة حكم 

املحدث: صحيح

23- مسند أحمد -باقي مسند األنصار – باقي املسند السابق

24- صحيح البخاري .. كتاب اإلميان .. باب فإن تابوا و أقاموا 

الصالة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

25- صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5158 خالصة حكم 

املحدث: ]صحيح[

26- صحيح أيب داود - الصفحة أو الرقم: 5224 خالصة الدرجة: 

إسناده صحيح

الرقم:  البداية والنهاية - الصفحة أو  27- ابن كثري - املصدر: 

رشط  عىل  ثقات  كلهم  رجاله  إسناد  الدرجة:  خالصة   48/6

الصحيحني

28- تفسري البيضاوي أنوار التنزيل و أرسار التأويل

باب  املغازي  كتاب  البخاري  صحيح  برشح  الباري  فتح   -29

غزوة زيد بن حارثة

30- السرية النبوية إلبن هشام .. باب ذكر املسري إىل خيرب )يف 

املحرم سنة سبع(

31- الطبقات الكربى إلبن سعد .. باب غزوة رسول الله صلعم 

خيرب

32- السرية الحلبية يف سرية األمني املأمون .. باب غزوة خيرب

33- طبقات ابن سعد ج 8/ 185 � 186 وج 8/ 134 ط. أوربا 

امة  له  كانت  النبّي )ص(  ان  انس:  الحاكم عن  ويف مستدرك 

يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتّى حرَّمها عىل نفسه... 

الحديث

فلم صغري يُصيب أمة حممد مبقتل
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طه حسني

كنت اظن انك املُضل وانك تهدي من تشاء   
الضار املغيث املُذل عن صلف وعن كربياء   

جبار البأس تكن للناس مكرا ودهاء   
تقطع ايادي السارقني وترجم اجساد النساء   
تقيم بالسيف عدال فعدلك يف سفك الدماء   

فيا خالق القاتلني قل يل اين هو إله الضعفاء   
لو كنت خالق الكل ما حرمت بعضهم البقاء   
وما عساك من القتل تجني غري الهدم والفناء   
فهل كنت اعبد جزارا يسحق اكباد االبرياء؟   

ام كنت اعبد شيطانا أرسل الينا بخاتم االنبياء   
حسبت الجنة للمجاهدين سيسكن فيها االقوياء   

متر وعنب وتني وانهار خمر لالتقياء   
خري مالذ لجائعني عاشوا يف قلب الصحراء   

وارسة من ياقوت مثني وحور تصدح بالغناء   
نحن عاشقات املؤمنني جئنا ولبينا النداء   

جزاكم الله بنا فأنظروا كيف احسن الله الجزاء   
هل جنتك كفاح وصياح وايالج دون انثناء   

تجدد الحور الثيب بكرا وانت من تقوم بالرفاء   
هل كنت اعبد قوادا يلهو يف عقول االغبياء   

ام كنت اعبد شيطانا أرسل الينا بخاتم االنبياء.   
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كافر أنا يا سيديت يف امة االعراب
كافر مادام هذا الدين الوهايب

يغتصب اجمل ما يف النفس والسطر
والهوى واالنسان

اعلنت كفري ألغري مفردات الحب
فمن نقاب جاهيل عىل عرص االقنان

لبني صهيون وبوش االنذال
اىل الحاد بطيور تحلق
حول شموس اهدابنا

وعالقنتنا الجنسية الفاجرة
كافر اذا كانت هذه االمة

يحركها مجلس الشيوخ االمرييك
وهم عبيد البيزنس والدوالر

كافر بدين يبيح اغتصاب الصغريات
ويهدر اموال العرب

يف الحروب وكباريهات ال سعود والصباح
كافر النني قرأ� مخطوطات العشق

الرسية
لزنادقة االديان

واكتشفت سحر بيانهم
ودفء عامل بال أديان

يف بحر الصبايا الجميالت اكتشفت
ان معارشة العورة

بكل طيشنا والجنون
اجمل ما أبدعه االلحاد

كافر الن من يدافع
عن اديان االستعباد
وسلطة البرتودوالر

يسكن يف مرحاض التربير والغزو
والسبايا واالقنان

وألنه مل يعرف اي اعالن لحقوق االنسان
و ألنه مأفون بجهل وطمع البدو الهمج
من ال سعود والصباح ونهيان وال ثان

كافر النهم دعاة فتنة
فشيخهم العرعور ينتفض

لبخش امرأة غابرة منذ االف السنوات
معتربا ان هذا الرشف
وهو الميلك ذرة رشف

مادام يف احضان املجرم نايف
وحائز عىل جائزة البرتودوالر

كافر ألن الحادي
كان كاالعصار

اقتلع خرافات الكبت
وماليني من عقد انحطاط االديان

كافر الن امة تردد كالببغاوات
عبارات تجار الدين: كالشعراوي

والقرضاوي وابن الشيخ
ليس فيها حرا واحدا

يعلن الحاده
ويكفر بسجن البرتودوالر

االسرتاتيجي  ارسائيل  كنز  عن  يدافع  من  الن  كافر 
الخائن مبارك

هم مشايخ ال سعود ونهيان والصباح
واملوساد

كافر
الن الحادي

كان اجمل هدية عشق
تشعلني يف احضان اجمل الصبايا

وتعزف يل اعذب االلحان

لييج - بلجيكا
حزيران 2011

أحمد صالح سلوم
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ملخص الحكاية:

»العصافري« من أقل الكائنات قدرة عىل الشم، رمبا لهذا 

السبب تطري منا، ترفرف بعيدا عن أيدينا التي أطعمتها.. و ال 

تتعلق بأية ذكرى لها عىل شجر طفولتنا.

أما » الكلب« فيحفظ رائحتك عن ظهر قلب.. يدافع عنك 

ألنك )معشش ( يف ذاكرته.. و ليس أقوى من الذاكرة 

الشمية.. ذاكرة الرائحة...

أيتها األنوف املدببة كمنقار نقار الخشب يف السامء، لكائنات 

ترفض االعرتاف بالخطأ.. تتاجر بالوطن لتحافظ عىل قولها) 

شفتو كان معي حق(:

للحق وجه واحد كسامء تحتوي الغيوم، الشمس.. القمر.. 

تعاقب الفصول.. تحتوي رصاصا مسافرا إىل قلب صغري، و 

أدعية الخائف، و املظلوم..

لن يكون هناك حل يف العامل األريض اسمه )حرب(.. الحل 

دوما مسامل جداً.. و سيايس جداً.

ال تعتادوا رائحة الكره، فيصبح الكذب »وليكم » الحميم.. و 

تصبح أوطانكم بال سامء.

**********

أصل الحكاية:

أغلق » وعد« الباب كمن يغلق زمنا خلفه، )ملتبك(، و 

خائف.. ال يشء يحميه من هذه الحياة إال حياة ألخرى.. 

فتاته الحلم.. ذات الضفرية البنية و القلب الكبري..الكبري.. و 

هذه األخرى مل تأت بعد...

جدران الغرفة املتقرشة ك ) حزاز( جلده تحكه.. ما عاد 

يطيق هذه الغرفة.. تحكه.. تحكه.. و يريد الخروج منها.

**********

عندما سألوه يف املقابلة )املتخيلة ( يف التلفزيون املحيل 

املهتم بشؤون املواطنني:

ماذا تريد أن تصري يف املستقبل؟!

أجابت سنواته الثالثني:

- أريد أن أصبح عاشقا...

كان العشق هو الحلم الوحيد القابل للتحقق يف زمن ) 

الرصامي(...

-ماذا تعمل؟!

-ال أعمل.

نظرت إليه املذيعة ) املنفوخة( باحتقار.. ثم قالت للكامريا:

-يجب أن تعمل يا أخي.. يجب أن تعمل حتى تصبح عاشقا.

  

مىض يف شارع » الحمرا« يراقب الناس الطافية عىل سطح 

الفقراء الزيتي..

سأل نفسه: معلم لغة عربية ماذا سأعمل ؟!.. 

سأسافر.. 

قصة مكررة.. و هو مل يسافر.. بقي يف ذات الغرفة ينتظرها.. 

الغرفة تحكه.. تحكه.. و »ذات الضفرية البنية« مل تأت.

 **********

قلب الحكاية: 

هو يعلم أن ال مكان له يف هذه البالد إال كسائح.. يعلم أنه 

إذا ما أراد الحياة يجب أن يسافر..

قال يف نفسه:

- و ما لدي ألخرس؟! .. هي مل تأت بعد...

و ثار.. أي خرج عن روتني صمته، و خوف قبوله بأنصاف 

الحقائق.. 

أراد أن يقتل هذا العجوز الخرف يف داخله و يقول له:

يكفي فقر و ذل.. كيف ستحلم و أنت جائع؟!.. كيف 

ستعشق و أنت جبان؟! 

أراد وطنا.. و عاد إىل الغرفة ينتظر أمال مل يأت.. و الغرفة 

تحكه، تحكه.. و هو اآلن يخاف الخروج منها إىل معتقل 

يسلخ ) حزازه( مع جلده.

  **********

كتب عن نفسه: 

لست موايل.. لست معارض.. أنا حر. 

مل يبق كائن له أنف مل يسبه.. مل يلعنه.. مل ) ينبش( له يف 

ماضيه..اتهموه بتهم أغلبها جنيس اللهجة، و يله ما أفقر ) 

البتول( فيه.

ما كان له من قطيع ليدافع عنه.. طيب إن سمعت ) هي( 

ذات الضفرية البنية 
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رمبا تهرب، تخاف و ال تأيت..

  

) معلش(.. ) معلش( أصال هو يريدها من خارج القطيع، 

يريديها ال تشبههم.. و ال تشبه إال نفسها.

  

حزاز جلده انترش.. و سكن فمه أيضا..قال له الطبيب:

الحزاز املسطح له عالقة مع التهاب الكبدc ..تحتاج تحليل 

دم.. و سأله من ضمن ما سأل:

-هل لديك عالقات جنسية متعددة؟!

  

و هو ضحك يف رسه.. ثم تنحنح و قال:

-أنا ) حر( ساقط.. لدي عالقات جنسية مع عرشة مختلفات 

يف الطول يفهمن عىل ) عهري(.

  

نظر إليه الطبيب بدهشة، و قبلام يحكم هو اآلخر عىل نواياه 

و خفايا حياته.. كان » وعد« قد أجاب:

-أصابعي.. أصابعي يا حكيم! 

و الطبيب ضحك.. و » وعد« كان قد وعد نفسه بانتظار ذات 

القلب الكبري.. رغم ) الحكة(...

**********

هو اكتشف اليوم أنه كافر.. وضع ) ال دينيته( عىل الحائط، 

وبخها.. سبها:

-)انبسطت هيك( أيتها الهانم.. كفروين بسبب ابتعادك عن 

امتالك حقائق دامغة.. بسبب رفضك تجريم أو تصنيف أية 

روح.. الشك قتلك.. و ستقتليني.. ) انبسطت هيك(!!

  

و ) ال دينيته( كانت حزينة فهي بكل محبتها للناس جميعا 

لن تستطيع كره حاملها.

صلت ل » الله« كام يصيل البوذي.. املسلم.. اليهودي.. 

املسيحي.. 

صلت ل » الله« صالة األمهات.. و دعت له.. ثم تكورت عىل 

خوفها.. و نامت يف زاوية الغرفة.

  

إحساسه بالذنب تجاهها مل يستيقظ.. فهو بكامل روحه قد 

نام منذ أن قام ) املؤمنون( الثائرون بتكفريه يف األمس.

  **********

يف الصباح: )أيقظ ال دينيته(:

استعجيل .. هيا.. هيا...

  

كانت ال تزال تعبة فحملها عىل ظهره..و خاطب غرفته: 

سأتركك للحكة، و سآخذ كل الذكرى.. للذكرى لون املايض، 

سأضعها عىل رأيس.

  

نزل بثقليه إىل الشارع كأحمق.. الرصاص من حوله يصنع 

) أوتسرتادات( سامئية لطلقات مرسعة تذهب بالضحكات 

جميعها.. ريب ما األحالم التي حملتها هذه املدينة لتظل هكذا 

عصية عىل املوت.

  

ركض يف الشارع.. حامال فقره عىل رأسه.. و ال دينيته عىل 

ظهره.. كان حمله ثقيال، ثقيال..

  

حواجز املتحاربني متأل املدينة.. و كلام كان حاجز يعرتضه كانوا 

يطلبون منه أن ينزل أحد ) الثقلني(...

-ال متر قبل أن تنزل هذه الكافرة من عىل ظهرك؟! .. فال مير...

-ال متر قبل أن تنزل هذا الجاحد من عىل رأسك؟! .. فال مير...

  

يرفض.. يرفض..

يركض.. يركض.. و الرصاص يعف عن أحامله.. الرصاص يحب 

) الخفة(.

  

عىل باب ذلك املنزل املتهدم وجدها، هي.. هي.. ضفريتها 

البنية، دموعها و وجهها الطفل.. فستانها األسود، خرصها 

النحيل.. و) أسوارة( فضية فيها ) خرزة( زرقاء...

هي.. هي كام هي تحمل قفة كبرية.. كبرية...

ابتسم ابتسامة الواثق.. و رمى بثقليه يف ) قفتها(... 

عىل ذلك الباب.. يف تلك املدينة العصية عىل املوت كانت 

البتسامة »صاحبة الضفرية البنية« ذات نفوذية ) الرصاصة( 

التي تركت سباقها مع أخوة أعداء.. و اغتنمت لحظة ) 

خفته(، فسكنت منتصف القلب.

ذات الضفرية البنية 
ملى حممد
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ما نشهده اليوم هو اعادة صياغة مناضلة للديني يف مضاء معلمن اعطى الديني استقالله الذايت وتالياً رشوط 
توسعه فلقد ارغمت العلمنة و العوملة االديان عىل االنفصال عن الثقافة وعىل ان تعترب نفسها مستقلة وتعيد 

بناء ذاتها يف فضاء مل يعد اقليمياً وبالنتيجة مل يعد خاضعاً للسيايس

----------

الفضاء السيايس ويؤول مثل هذا   : العلمنة يف ميدانها الخاص  الديني السيايس ينجم من منافسة  ان فشل 
التسييس للديني اىل عملنته يف كل مرة النه يتورط يف السياسة اليومية

----------

إن العالقة بني الدين والفضاء العام تتغري .. ألن عودة الدين اىل الفضاء العام ما عادت تحصل يف شكل بداهة 
ثقافية بل عىل شاكلة العرض املتباهي لديني »محض« أو تقاليد مستعادة .

----------

مثة ظاهرتان تلعبان دوراً رئيسياً يف طفرة التيار الديني اليوم  هام : زوال الصفة االقليمية و فقدان الهوية 
الثقافية

----------

املؤمن اىل حاجز فال  املؤمن وغري  املسافة بني  نتائج أساسية منها تحول  الثقافية  الهوية  ترتتب عىل فقدان 
يعودان يتقاسامن ال تناسق الحركة وال القيم املشرتكة واليشء الذي يختفي هو كامل املسافة الوسيطة بني 

املؤمنني غري املامرسني للشعائر واملامرسني باالسم وغري املؤمنني الدينيني ثقافياً

----------

ذكرت احصائيات الكنيسة الكاثوليكية يف فرنسا ان حوايل 400 مسلم طلبوا تعميدهم سنوياً يف غضون العقد 
االول من عام 2000 مقابل 200 يف تسعينيات القرن العرشين

---------

هو  والديني  الثقافة  بني  ومتبادلة  دامئة  عالقة  وجود  يفرتض  الذي  الصيت  الذائع  الحضارات  صدام/حوار 
استيهام عقيم

---------

مقتطفات من كتاب اجلهل املقدس 
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إن أي دين ال ميكنه ان يلبي رشوط العوملة وان يصبح عاملياً اال اذا قدم نفسه .. وان عىل نحو مجرد .. عىل 
أنه غري ثقايف

---------

املنظرين الربوتستانت لديهم وجهة نظر تقول بأن التغريب هو تقدم يف ذاته .. بل مقدم عىل التنصري

---------

االسالمويني شأنهم شأن االنظمة االستبدادية يستخدمون بال متيز عباريت ثقافة و دين .. وتلك طريقة العرتاض 
القيم املستوردة من الخارج

---------

مجموع العامل العريب 20% فقط مام ترجمه اليونان وحدها

---------

ان صدام الحضارات ليس مصدر العنف بل العنف مصدره تقهقر الهوية الثقافية للدين

---------

اعادة تثقف اللغة العربية بتنمية أدب دنيوي خي بالتاكيد عنرص يف سياسة ترمي اىل نبذ التطرف

---------

االدب ليس تقنية بل هو سيامء شعوب و افراد بأعيانهم

---------

ال ميكن آللية الحكم ان تعمل اال اذا انترش الدين املهيمن يف ثقافة .. أي يف منظومة رمزية و خيالية تربر 
النظام االجتامعي و السيايس .. بيد أنها ال تجعل من االميان رشطاً للحياة املشرتكة .. إن االمتثال و ليس االميان 

هو الذي يقيم مجتمعاً : و يف هذا يكمن كل الفارق بني طائفة و مجتمع
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---------

ان الفشل املادي للمجتمعات السياسية - الدينية .. ينتج عن كونها تجهل رسميا طريقة عملها الحقيقية لصالح 
خطاب يف فضيلة املسؤولني و املواطنني .. كام ان هناك شبحة ال فضيلة للمعارضني املنبوذين يف مقام الكافرين

---------

اذا  .. فهي  االنحرافات  الهوامش و  تقليس  املقام االول تقرر  ان تكون دينية يف  تبتغي  التي  املجتمعات  ان 
محكومة بعدم استقرار دائم .. الن مطلب الطهارة يضع كل انسان يف موقف مشكوك فيه وال يحتمل .. انها 

مجتمعات الريبة والشبهة و إذا الخوف

---------

ان االعتقاد الراسخ بأن عىل اعضاء املجتمع كافة ان يتقاسموا عالنية منظومة املعتقدات نفسها هو اعتقاد 
غبي وال ميكن ان يقيض اال اىل قهر مستدام

---------

ان العلمنة ال تستتبع بالرضورة نزاعاً وال طالقاً حتى مع الدين .. وميكن ملجتمع معلمن أن يبقى عىل وفاق 
مع الثقافة و القيم الدينية

---------

التوثني لألعياد الدينية يوجد يف اليهودية كام يوجد يف االسالم : ففي الواليات املتحدة ارتفع عدد الدجاجات 
الرومية الحالل يف مناسبة عيد الشكر ارتفاعاً مذهالً منذ العام 2001 - هنا يوضع معلم ديني مسلم - الحالل 
- عىل معلم ثقايف امرييك دومنا اكرتاث باملدلول الديني للعيد - وباتت االديان اليهودية ممتزجة يف معظم 
االحيان باديان مسيحية وال سيام عندما تتفق مواقيتها و هو ما يحمل عىل معاملة املعامل الدينية من الجهتني 

و كأنها معامل ثقافية

---------

املسائل التي تدخل اليوم يف صميم القيم املعارصة - الحرية , الدميوقراطية , حقوق االنسان .. - تسبب مشكلة 
لالديان وال يرتدد االصولويون يف رفضها بينام تحاول االوساط املحافظة االكرث اعتداال اعطاءها معنى جديداً

---------
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ان الحركات الدينية الجديدة تُحجم التقدم عىل الصعيد االجتامعي النها تخش عىل اميانها من املخاطر التي 
ميثلها االنخراط يف العامل

---------

ان العوملة واالصولية إذ تفصالن الديني عن الثقافة وتجعالنه مستقالً امنا تصنعان منه عىل وجه الدقة منتجاً 
معداً للتصدير .. عندئذ يصبح التحول الحر والفردي عن دين اىل دين آخر دليالً عىل مقدرة دين ما عىل التعومل

---------

علينا أن نتسائل عند ذهاب عروسني مسلمني يعيشان يف الغرب اىل املسجد لعقد قرانهام يداً بيد .. عىل غرار 
العرسان املسيحيني الذاهبني اىل الكنيسة .. هل هذا الحدث ينم عن تكيف سطحي بسيط ؟ او تغري يف مفهوم 

الزوجني ؟ أم اعادة تحديد القيمة الدينية للزواج املسلم

---------

الحوار سريورة يؤول فيها مزيج املجابهة و الحوار اىل خلق توازن جديد توافقي نسبياً ..الن الفاعليم البعيدين 
عن الدفاع عن انظمة مغلقة ومصممة سلفاً يعيدون صياغة موقفهم الخاص يف السجال مع اآلخر

---------

ان الفصل بني الكنيسة والدولة سواء بحكم الواقع او مقتىض القانون هو الذي يحمل الدولة عىل البحث عن 
واذا دعت الحاجة ايجاد محاور قبالتها الن الديني مل يعد فيها وال تحتها

----------

ان صعود النزعات املحافظة داخل االديان يسري عىل نحو مفارق مع ازدياد التحالفات الدينية ضد العلمنة 
عامة الن االديان املعادة صياغتها يف جامعات اميان والتي مل يعد بامكانها االعتامد عىل الثقافة تسعى اىل اعادة 
تحديد فضاء ديني مشرتك يف مواجهة العلمنة .. ان التعارض ال يقوم بني اديان معتمدة عىل ثقافات متضادة 

بل بني االديان ودينامية العلمنة

----------
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تٔاثري داروين يف الفكر احلديث )*(

تصوغ عقول كبرية فكر املراحل التاريخية املتعاقبة . فقد 

أزىك لوثر وكالفن حركَة اإلصالح الديني، وبعث لوكيه 

أما  الفلسفية.  التنوير  حركة  وروّسو  وڤولتري  واليبنتز 

الفكر الحديث فإنه أكرث ما يعتمد عىل تأثري

تشارلز داروين

القرن  إطاللة  مع  فيه  وموقعنا  للعامل  تصورنا  أن  الواضح  من 
العقالين  الطابع  عن  بشدة  يختلف  والعرشين  الحادي 
واألخالقي والثقايف لبداية القرن التاسع عرش. بيد أنه ال يوجد 
ورد  ما  فكثريا  الثوري.  التغري  هذا  سبب  حول  اتفاق جامعي 
اسم >كارل ماركس<، وبرز اسم >سيگموند فرويد< )استحسانا 
>ألربت  سرية  ]كاتب  پايس<  >أبراهام  وطرح  واستهجانا(، 
»غرّيت  آينشتاين  نظريات  بأن  الحاميس  ادعاءه  آينشتاين<[ 
تغيريا عميقا طريقة تفكري الناس العرصيني رجاال ونساء حول 
ما  له  تبني  ما  پايس رسعان  الجامدة.« ولكن  الطبيعة  ظواهر 
انطوى عليه قوله من مبالغة، فكتب قائال: »يجدر بنا يف الواقع 
والنساء  »الرجال  قولنا  بدل  العرصيون«  »العلامء  نقول  أن 
الفيزيايئ  األسلوب  تعلم  إىل  بحاجة  املرء  ألن  العرصيون«، 
للفكر وإىل التدرب عىل التقانات الرياضياتية إذا ما أراد تقدير 
إسهامات آينشتاين بكاملها. ويف الحقيقة، إن مثل هذا التقييد 
مل  التي  الحديثة  للفيزياء  الرائعة  النظريات  جميع  عىل  يصح 
ترتك وقعا كبريا يف طريقة فهم اإلنسان العادي للعامل من حوله.

 
البيولوجيا.  مفاهيم  يخص  فيام  مثري  حد  إىل  املوقف  يختلف 
التي جرى طرحها يف غضون  البيولوجية  األفكار  من  فالعديد 
السنوات املئة والخمسني املنرصمة، عارضت بقوة ما كان يعتربه 
ثورة  األفكار  هذه  قبوَل  تطلّب  بحيث  الناس صحيحا،  جميع 
>تشارلز  يتحمل  البيولوجيني،  جميع  بني  ومن  أيديولوجية. 
داروين< القدر األكرب من املسؤولية عن إحداث أكرث التعديالت 

وأعمقها يف النظرة السائدة لدى الناس العاديني.
 

 لقد تعددت منجزات داروين وتنوعت بحيث صار من املفيد 
متييز ثالثة مجاالت قدم فيها إسهامات رئيسية وهي: البيولوجيا 
والثقافية  العقلية  واالتجاهات  العلوم،  وفلسفة  التطورية، 
سأركز  أنني  ومع   .modern zeitgeist الحديثة  واألخالقية 
عىل هذا القطاع األخري، فسأقدم � توخيا للكامل � ملحة شاملة 
أنها  األولني، ال سيام  املجالني  داروين يف  إسهامات  قصرية عن 

تنبئ بأفكاره الالحقة.

نظرة علامنية عن الحياة)1(
البيولوجيا  هو  الحياة  علوم  من  جديدا  فرعا  داروين  أسس 
التطورية. وحظيت أربعة من إسهاماته يف البيولوجيا التطورية 
بأهمية خاصة، إذ تجاوز أثرها كثريا حدود علوم الحياة. ويتمثل 
 nonconstancyأول هذه اإلسهامات يف مبدأ عدم ثبات األنواع
اإلسهام  أما  نفسه.  للتطور  الحديث  املفهوم  أو   ،of species
 branching evolutionالثاين فيتمثل يف فكرة التطور املتفرع
التي تعني ضمنا التحدر املشرتك لجميع أنواع الكائنات الحية 
عىل األرض من أصل واحد فريد. فقد كانت جميع االقرتاحات 
التطورية حتى عام 1859 )مثال ذلك ما اقرتحه عالِم الطبيعيات 
 linear تؤيد مبدأ التطور الخطي )Lamarch>المارك .B .J<
نحو  )الغائية(  الَغرَِضيّة  باملسرية  يقول  الذي   evolution
األرسطوطايل  املفهوم  منذ  رائجا  كان  ما  وهو  األكرب،  الكامل 
سلسلة  مبعنى   ،Scala Naturae الطبيعي  االرتقاء  سلم  عن 
الوجود chainof being. فقد ذكر داروين أن التطور ال بد أن 
يكون متدرجا من دون فرجات أو انقطاعات رئيسية. وانتهى 
داروين أخريا إىل املُحاَجَجة بأن آلية التطور إمنا متثلت باالنتقاء 

.natural selection االنتخاب( الطبيعي(
 

داروين  لتأسيس  قاعدًة  األربعة  التبرصات  هذه  شكلت  لقد 
البيولوجيا. فعىل  العلوم، هو فلسفة  فرعا جديدا من فلسفة 
هذا  تطور  يكتمل  أن  قبل  الزمن  من  قرن  مرور  من  الرغم 
الفرع الجديد من فروع الفلسفة، فإن شكله النهايئ يقوم عىل 
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املفاهيم الداروينية. ويُذكر عىل سبيل املثال أن داروين أدخل 
الجانب التاريخي إىل صلب العلوم. فالبيولوجيا التطورية، عىل 
أن  مبعنى  تاريخيا؛  علام  تُعد  والكيمياء،  الفيزياء  من  النقيض 
التي سبق  التطور يحاولون رشح األحداث والسريورات  علامء 
أن حدثت يف املايض. فالقوانني والتجارب ليست تقنيات مالمئة 
لتفسري مثل هذه األحداث والسريورات؛ بل، عوضا عن ذلك، 
تشكل   historical narrative تاريخية  قصة  صياغة  ينبغي 
التي  األحداث  إىل  قاد  الذي  الخاص  للسيناريو  مؤقتا  تصورا 

نحاول تفسريها.
مختلفة  سيناريوهات  ثالثة  اقرتاح  جرى  املثال،  سبيل  فعىل 

الكريتايس،  العرص  نهاية  يف  للدينوصورات  املفاجئ  لالنقراض 
تأثري  أو  أو تغري مناخي كاريث،  تتمثل يف: حدوث وباء مدمر، 
 Alvarez ألڤاريز  بنظرية  يُعرف  ما  وهو   asteroid كويكب 
theory. أما االثنان األوالن من هذه السيناريوهات، فقد تم 
الحقائق  أن  بيد  معهام.  تتوافق  ال  بأدلة  النهاية  يف  دحضهام 
بقبول واسع.  اآلن  التي تحظى  ألفاريز  نظرية  تالئم  املعروفة 
الواسعة  ة  الهوَّ بأن  ضمنا  التاريخية  القصص  اختبار  ويفيد 
بني العلوم واإلنسانيات، التي أقلقت الفيزيايئ >P .C. سنو< 
Snow إىل حد كبري، ال وجود لها من الناحية الفعلية. وهكذا 
قبولها  وإىل  منهجيتها  إىل  استنادا   � التطورية  البيولوجيا  فإن 
عامل الزمن الذي يجعل التغري أمرا ممكنا � متثل جرسا فوق 

الهوة التي تفصل بني العلوم واإلنسانيات.
 

داروين  قبل  من  الطبيعي  )االنتخاب(  االنتقاء  اكتشاف  إن 
و>R .A. واالسWallace < يجب أن يعد يف حد ذاته إنجازا 
ينوف  ما  طوال  مجهوال  املبدأ  هذا  بقي  وقد  رائعا.  فلسفيا 
عهد  من  امتدت  التي  الفلسفة  تاريخ  من  عام  األلفي  عىل 
اإلغريق حتى أيام >هيومHume < و>كانْت< Kant والعرص 
الفتة  بقوة  الطبيعي  االنتقاء  مفهوم  حظي  وقد  الڤْكتوري. 
والتكيّفية   directional التوجيهية  التغريات  تفسري  يف  للنظر 
ميثل  ال  إنه  إذ  نفسها،  البساطة  فإنها  طبيعته  أما  adaptive؛ 

إن  بل  الفيزياء،  قوانني  يف  املوصوفة  القوى  تشبه  ملزمة  قوة 
آليته ال تتعدى استئصال األفراد املتدنني inferior، األمر الذي 
حمل الفيلسوف >H. سپنرس< Spencer الذي عارص داروين، 
لألصلح«.  »البقاء  اليوم:  الشائعة  بالعبارة  التطور  وصف  عىل 
)ولطاملا تعرّض هذا الوصف للتهّكم باعتباره استدالال حلقيا)2( 
من مثل: »ومن هم األصلح؟ إنهم أولئك الذين يتمكنون من 
أن  عموما  يستطيع  املتأين  التحليل  إن  الحقيقِة،  ويف  البُْقيا.« 
مجموعة  ظل  يف  بالعيش  األفراد  بعض  إخفاق  سبب  يحدد 

معينة من الظروف(.
 

أنه  يف  الطبيعي  االنتقاء  ملبدأ  البارز  الحقيقي  اإلنجاز  يتمثل 
مبعنى   ،final causes النهائية  املسببات  إىل  اللجوء  يستبعد 
 teleological )أنه يستبعد رضورة وجود قوى غائية )غرضية
الحقيقة، ال يشء محددا  نهاية معينة. ففي  إىل  تقود   forces
سلفا. وعالوة عىل ذلك، فقد يصل األمر حتى إىل إمكانية تغري 

هدف االنتقاء من جيل إىل آخر يف حال تغري الظروف البيئية.
 

إن وجود جامعة إحيائية متنوعة يُعد رضورة يك يعمل االنتقاء 
الطبيعي كام ينبغي. )وقد َعَنى نجاح داروين أن التيپولوجيني 
أفراد  جميع  أن  يعتربون  الذين   typologists )النمطيني( 
متامثلني  يكونون  الحية  الكائنات  من  الواحدة   class الطائفة 
نظرهم(.  لوجهة  دعم  دون  من  باتوا  األساسية،  الناحية  من 
االنتقاء  اعتبار  ينبغي  فإنه   ،variation التبدل  ألهمية  ونظرا 
الطبيعي سريورة ذات خطوتني تتمثالن يف إحداث تبدل وافر 
خطوة  األخ��رية  والخطوة  املُتدنني.  لألفراد  استئصال  يتبعه 
مبدأ  تبّنيه  داروين عرب  directional. وهكذا حسم  توجيهية 
من  آالف  بضعة  الفالسفة  بني  استمر  جدال  الطبيعي  االنتقاء 
وما   .necessity وال��رضورة   chance املصادفة  حول  السنني 
التغري عىل كوكب األرض إال نتيجة للمصادفة والرضورة، حيث 
الرضورة  وتغلب  األوىل  عىل   randomness العشوائية  تغلب 

عىل الثانية.
 

لقد كان داروين ذا نظرة شمولية. فبالنسبة إليه كان موضوع 
االنتقاء أو هدفه هو الفرد ككل، أما علامء الوراثة فقد آثروا 
النزعة االختزالية واعتبار  اعتامَد  تقريبا  بداية عام 1900  منذ 
الجينة )املورثة( هي املستهدفة بالتطور. ولكنهم يف السنوات 
الخمس والعرشين املاضية عادوا إىل النظرية الداروينية التي 

تعترب الفرد هو املستهدف الرئييس.
 

مرير  تعارض  ثار   1859 عام  بعد  عاما  مثانني  مدى  وعىل 
الصحيح.  هو  األربع  املتنافسة  النظريات  من  أي  اعتبار  حول 
نوع  تأسيس  عن  تتحدث   Transmutation التطافر  فنظرية 

إرنست ماير
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قفزي انتقال  أو  ُمفردة،  أو منط جديد عرب طفرة  حي جديد 
فرتى   orthogenesis الوتريي  النشوء  نظرية  أما  saltation؛ 
غائيّة  نزعات  هو   transformation التحّول  إىل  قاد  ما  أن 
إىل  ال��الم��اريك)3(  التطور  نظرية  استندت  حني  يف  داخلية؛ 
وراثة الخاصيات املكتسبة. واآلن هناك نظرية التطور التبديل 
داروي��ن  نظرية  وب��رزت  الطبيعي.  االنتقاء  عرب  الدارويني 
)الرتكيب(  االصطناع  مرحلة  أثناء  املنترصة  أنها  عىل  بوضوح 
القرن  من  األربعينات  يف   evolutionary synthesisالتطوري
العرشين حينام تزاوجت االكتشافات الجديدة يف علم الوراثة 
التصنيف)5(  علم  تخص  )التي  التصنيفية)4(  املالحظات  مع 
systematics(. ويكاد يجمع اليوم التطوريون املرموقون عىل 
نا  الداروينية صارت مكوِّ أن  الداروينية. يضاف إىل ذلك  قبول 

أساسيا يف الفلسفة الجديدة للبيولوجيا.
 

الحديثة ظل  البيولوجية  الفلسفة  يف  األهم  يُعد  مبدأ  وهناك 
غري معروف إىل ما بعد مرور قرن تقريبا عىل نرش بحثداروين: 
حول أصل األنواع On the Origin of Species، ويتمثل يف 
الفعاليات  فهذه  البيولوجية.  للسريورات  املزدوجة  الطبيعة 
تحكمها القوانني الشاملة للفيزياء والكيمياء، كام يحكمها أيضا 
برنامج جيني )هو نفسه نتيجة لالنتقاء الطبيعي( صاغ النمط 
العامل  ويعد  األجيال.  ماليني  مدى  عىل   genotype الورايث 
فريدة  الجيني سمة  الربنامج  causal factor المتالك  السببي 
للكائنات الحية، وينعدم كلية يف العامل الالحي. ومل يكن داروين 
يعي هذا العامل األسايس، بسبب الحالة املتخلِّفة التي كانت 

عليها املعرفة الجزيئية والجينية يف زمانه.
 

يتعلق  البيولوجيا  يف  الجديدة  للفلسفة  آخر  جانب  وهناك 
بدور القوانني. فالقوانني تفسح املجال ملفاهيم يف الداروينية. 
القوانني؛  عىل  النظريات  تُبنى  ما  عادة  الفيزيائية  العلوم  ويف 
التثاقل  نظرية  إىل  الحركة  قوانني  قادت  املثال  سبيل  فعىل 
تُبنى  ما  فغالبا  التطورية  البيولوجيا  يف  أما   .gravitation
التنافس competitionواالختيار  النظريات عىل مفاهيم مثل 
 succession والتعاقب  واالنتقاء   female choise األنثوي 
املفاهيم  هذه  اختزال  ميكن  وال   .dominance والسيادة 
البيولوجية والنظريات املبنية عليها إىل قوانني العلوم الفيزيائية 
الفكرة بوضوح قط.  نفُسه هذه  داروين  ونظرياتها. مل يرشح 
نتيجة  يأيت  الحديث  الفكر  يف  داروي��ن  أهمية  تأكيدي  وإن 
ففي  املنرصم.  القرن  مدى  عىل  الداروينية  النظرية  لتحلييل 
)ميثودولوجية(  منهجية  يف  واضح  تبدل  حدث  الفرتة  هذه 
حرصا،  يسببهداروين  مل  التحول  هذا  إن  صحيح  البيولوجيا. 
ولكنه تعزز جدا باالكتشافات املثمرة يف البيولوجيا التطورية، 
إذ غدت املالحظة واملقارنة والتصنيف وكذلك اختبار القصص 

التطورية، وفاقت  البيولوجيا  املتنافسة، هي طرائق  التاريخية 
بذلك األسلوب التجريبي.

 
أنا ال أدَّعي أن داروين كان مسؤوال وحيدا عن جميع اإلنجازات 
دحض  مثل  من  منها  الكثري  كان  إذ  الفرتة،  هذه  يف  الفكرية 
والفيزياء  الرياضيات  َعالِم   determinism )حتمية(  جربية 
الفرنيس >S .P. الپالس< يلوح يف األفق. ولكنداروين استطاع 
يف معظم الحاالت أن يحقق أسبقية أو أن يعزز اآلراء الجديدة 

عىل نحو أكرث نشاطا.
 

طابع العرص الدارويني
نظرة  العالَم  إىل  ينظر  والعرشين  الحادي  القرن  إنسان  إن 
هذا  ويرتكز  الڤكتوري.  العهد  إنسان  نظرة  عن  متاما  تختلف 
التحول عىل أسباب متعددة، وبخاصة االكتشافات املذهلة يف 
مدى  الكامل هو  بالتقدير  يحظ  مل  الذي  األمر  ولكن  التقانة. 

أهمية آراء داروين يف إحداث هذا التحول يف التفكري.
 

دعونا نتذكر أن جّل العلامء والفالسفة البارزين يف عام 1850 
كانوا رجاال مسيحيني، وكان العامل الذي يعيشون فيه من صنع 
التكيف  حققت  حكيمة  قوانني  وضع  أنه  يرون  الذي  الله 
ومع  من جهة  بعض  مع  بعضها  الحية  الكائنات  لجميع  التام 
بيئاتها من جهة أخرى. ويف الوقت نفسه كان مهندسو الثورة 
الفيزيايئ  املذهب  عىل  مبنية  للعامل  صورة  كونوا  قد  العلمية 
ومبادئ  والَجرْبية  الغايئ  املذهب  وعىل   ،6  physicalism
قبل  الغريب  اإلنسان  تفكري  كان  هكذا  غريها.  أخرى  أساسية 
نرش بحث داروين عام 1859 »حول أصل األنواع«. وكان البد 
تواجه رصاعا  أن  من  داروين  اقرتحها  التي  األساسية  للمبادئ 

شامال مع هذه األفكار السائدة.
  

فمن ناحية أوىل، ترفض الداروينية جميع الظواهر واملسبِّبات 
التطور حسب  نظريُة  وتفرسِّ   .supernatural الطبيعية  فوق 
مبدأ االنتقاء الطبيعي موضوَع التالؤم adaptedness والتنوع 
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العامل عىل نحو مادي حرصا. لقد لفت داروين  diversity يف 
تتحدث  التي  النصوص  يف  جاء  حسبام  الخلق،  أن  إىل  النظر 
عن الخلق يف مختلف الثقافات، تعارضه تقريبا كل ناحية من 
»التصميم  جوانب  من  جانب  فكل  الطبيعي.  العالَم  نواحي 
املدهش« الذي يُِجلُّه الالهوتيون الطبيعيون إىل حد كبري ميكن 
أن يجد تفسريا له يف االنتقاء الطبيعي. وكذلك تكشف النظرة 
املتأنية أن هذا التصميم كثريا ما ال يكون مدهشا جدا ]انظر: 
»التطور وأصول األمراض«، مجلة العلوم، العددان 9/8)1999(، 
املجال  فسحت  الخلق  داروينحول  نظر  ووجهة   .]82 ص 
إىل  وأدت  الطبيعية،  الظواهر  لجميع  بحتة  علمية  لتفسريات 
فكرية  ثورة  ابتعثت  الواقعيةpositivism، كام  نشوء مذهب 

وروحانية دامت تأثرياتها حتى يومنا هذا.
 

ومن ناحية ثانية ترفض الداروينية فكرة التيپولوجيا )التنميط( 
typology. فمنذ زمن فيثاغورس وأفالطون، يؤكد املفهوم العام 
 .stability والثبات invariance للتنوع يف العامل عىل الالتبدل
أو  التيپولوجيا  مذهب  اسم  هذه  النظر  وجهة  عىل  ويطلق 
الظاهري،  فالتنويع   .essentialism )الجوهرية(  املاِهيَّوية 
د من األصناف الطبيعية  حسبام كان يقال، يتألف من عدد محدَّ
منها طائفة  يشكل كل   )types أمناط  أو   essences )ماهيات 
)صنفا(. وكان يُعتقد بأن أفراد كل طائفة تكون متامثلة وثابتة، 

كام تكون واضحة االنفصال عن أفراد املاهيات األخرى.
 

َعرَضيا  يكون   variation التبدل فإن  ذلك،  النقيض من  وعىل 
املاهيّوية  موضوَع  مثلث  يوضح  أن  وميكن  جوهري.  وغري 
األساسية  الخصائص  متتلك  املثلثات  فجميع  )الجوهرية(: 
 quadranglesال��زواي��ا رباعيات  عن  بوضوح  وتتميز  ذاتها 
انتقايل بني  الهندسية األخرى. وال ميكن تصور شكل  واألشكال 
التيپولوجي  التفكري  يقوى  ال  ذلك  عىل  وبناء  واملربع.  املثلث 
)التنميطي( عىل تقبل التبدل، كام أنه يقود إىل مفهوم مضلِّل 
عن األعراق races البرشية. فالقوقازيون واألفارقة واآلسيويون 
واإلسكيمو هم بالنسبة إىل التيپولوجي أمناط تختلف جليا عن 
املجموعات األثنيةethnic البرشية األخرى. ويؤدي هذا النمط 
الجاهل  التطبيق  أن  )ومع   .racism العنرصية إىل  التفكري  يف 
ما  كثريا  االجتامعية«  »الداروينية  اسم  تحت  التطور  لنظرية 
التي   � باملاهيّوية  التقيد  فإن  العنرصية،  يربر  أنه  عليه  يُعاب 
ثبت بطالنها والتي سبقت داروين � ميكن أن تفيض يف الحقيقة 

إىل وجهة نظر عنرصية(.
 

لقد رفض داروين الفكر التيپولوجي متاما، وقدم عوضا عن ذلك 
مفهوما يختلف عنه كلية يطلق عليه اآلن اسم فكر الجامعات 
population thinking. فكل تجمعات الكائنات الحية، مبا يف 

ذلك التجمع البرشي، متثل جامعات تتألف من أفراد تختلف 
فيام بينها عىل نحو فريد، بحيث ال يتامثل فردان من الباليني 
الستة من البرش. وال تختلف الجامعات يف ماهياتها بل مبتوسط 
الجامعات،  ثبات  مبدأ  رفضه  خالل  ومن  اإلحصائية.  الفروق 
متّكن داروين من إدخال التاريخ يف التفكري العلمي ومن تعزيز 

مقاربة جديدة متاما للتأويل التفسريي يف العلم.
 

الطبيعي  االنتقاء  يف  داروين  نظرية  ثالثة جعلت  ناحية  ومن 
أي محاولة البتغاء الغائية )الغرضية( أمرا ال لزوم له. فمنذ أيام 
اإلغريق وما تالها ساد اعتقاد شامل بوجود قوة غائية يف العامل 
تقود املسري املتعاظم نحو الكامل. وكان هذا »املسبب النهايئ« 
كانْت  محاولة  وبعد  أرسطو.  خصها  التي  األسباب  من  واحدا 
وصف  يف   )Critique ofJudgment مؤلَّفه  )يف  الناجحة  غري 
النيوتوين،  الفيزيايئ  بالتفسري  باالستعانة  البيولوجية  الظواهر 
عام 1859  بعد  الغائية. وحتى  القوى  التامس  إىل  عمد الحقا 
أمرا  الوتريي(  النشوء  )أو  الغائية  التفسريات  اعتبار  استمر 
مألوفا جدا يف البيولوجيا التطورية. لقد كان قبول سلم االرتقاء 
الطبيعية  الالهوتية  والتفسريات   Scala Naturae الطبيعي 
شواهد أخرى عىل رواج الغائية، ولكن الداروينية أطاحت مبثل 

هذه االعتبارات.
 

ظواهر  عدة  عىل  تنطبق   teleological »غائية«  الصفة  )إن 
دة ظاهريا  مختلفة. فالعديد من السريورات ذات النهاية املحدَّ
يف الطبيعة الالعضوية تأيت نتيجة لقوانني طبيعية فحسب، مثال 
ترََبُّد قطعة ساخنة من املعدن بسبب قوانني  أو  سقوط حجر 
 .end-directed فيزيائية وليس نتيجة سريورة موجهة النهاية
هها  أما السريورات التي تحدث يف الكائنات الحية فتدين بتوجُّ
الغريض الظاهر إىل تشغيل برنامج جيني فطري أو مكتسب. 
فعاليات  يف  والكىل  القلب  مثل  متكيفة  أجهزة  تشرتك  فقد 
نفسها  األجهزة  هذه  ولكن  ما،  هدفا  تنشد  اعتبارها  ميكن 
االنتقاء  عرب  بالتحسن  أداؤها  واستمر  التطور  أثناء  اكتُسبت 
 cosmic الطبيعي. وأخريا، كان هناك إميان بوجود غائية كونية
teleology تَْنِسب غرضا وهدفا مسبق التحديد لكل يشء يف 
الطبيعة. ولكن العلم الحديث ال ميكنه إقامة الدليل عىل وجود 

أية غائية كونية كهذه(.
 

ومن ناحية رابعة، ينفي داروين مذهب الجربيّة. كان الپالس 
كلها  وسريوراته  الحايل  للعامل  الكاملة  املعرفة  بأن  تبّجح  قد 
ستمكِّنه من التنبؤ باملستقبل حتى الالنهاية. أما داروين فقد 
قبل مبدأ شمولية العشوائية واملصادفة طوال سريورة االنتقاء 
الطبيعي. )وقد وصف العامل الفليك والفيلسوف >J. هرشيل< 
Herschel االنتقاء الطبيعي بازدراء بأنه »قانون يخلط الحابل 
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يف  رئيسيا  دورا  تؤدي  أن  يجب  املصادفة  كون  أما  بالنابل«(. 
العديد  لدى  مستساغة  غري  فكرة  فكان  الطبيعية  السريورات 
من الفيزيائيني. وقد عرّب آينشتاين عن عدم االستساغة هذا يف 
قوله: »إن الله ال يلعب الرند)7(.« ونشري بالطبع، حسبام ذكرنا 
� أي  الطبيعي  االنتقاء  الخطوة األوىل فحسب يف  آنفا، إىل أن 
إحداث التغري � هي التي تكون موضوع املصادفة. أما الخطوة 
التالية، التي تتمثل يف االنتقاء الفعيل، فال بد أن تكون توجيهية 

.directional
 

الفيزيائيني  طرف  من  املبدئية  املقاومة  من  الرغم  وعىل 
والفالسفة، فإن دور االحتامل واملصادفة يف السريورات الطبيعية 
يحظى اآلن باالعرتاف الشامل تقريبا. فالعديد من البيولوجيني 
ويرون  البيولوجيا  يف  شاملة  قوانني  وجود  ينكرون  والفالسفة 
االحتامالت  بلغة   regularities النظاميات  جميع  تفسري 
بالقوانني  يسمى  ما  لجميع  تقريبا  استثناءات  هناك  مادامت 
 test of falsification البيولوجية. ولهذا فإن اختبار التزييف
املشهور العائد لفيلسوف العلوم >K. پوپر< Popperال يصح 

يف هذه الحاالت.
 

ومن ناحية خامسة، طور داروين نظرة جديدة للبرشية، وبها 
anthropocentrismجديدة.  برشية  مركزية  أوجد  قد  يكون 
نظرية  انطباق  تُعد صحة  داروين،  فمن بني جميع مقرتحات 
أصعب  اإلنسان  عىل   common descent املشرتك  التحدر 
مقرتح حظي بقبول معارصيه؛ إذ إن الالهوتيني والفالسفة عىل 
حد سواء كانوا يعتربون اإلنسان مخلوقا يسمو فوق الكائنات 
وديكارت  أرسطو  توافق  وقد  عنها.  وينفصل  األخرى  الحية 
وكانْت عىل هذا الرأي بغض النظر عن تباعد تفكريهم فيام عدا 
ِهيِكل  .E<و >  Huxleyهْكسيل .Th< البيولوجيان  أما  ذلك. 
Haechel < فقد كشفا عرب دراسات دقيقة يف الترشيح املقاَرن 
� سلف مشرتك،  � بكل وضوح  لهام  الحية  البرش والقرود  بأن 
وهو أمر مل يعد محل شك يف العلم بعد ذلك عىل اإلطالق. إن 
انطباق نظرية التحدر املشرتك عىل اإلنسان حرم هذا األخري من 

منزلته السابقة الفريدة.
 

نهاية  إىل  تفض  مل  األحداث  هذه  أن  ذلك  مع  العجيب  ومن 
للمركزية البرشية. فقد أظهرت دراسة اإلنسان أنه، عىل الرغم 
من تحدره descent، فريد بالفعل بني جميع الكائنات الحية. 
األخرى.  املخلوقات  من  أي  ذكاء  يضاهيه  ال  البرشي  فالذكاء 
والبرش هم الكائنات الوحيدة التي متتلك لغة حقيقية )مبا يف 
داروين  أكد  وكام  الجمل(.  وبناء  والرصف  النحو  قواعد  ذلك 
فإن البرشية وحدها أوجدت منظومات قيم أخالقية حقيقية. 
يضاف إىل ذلك أن اإلنسان عرب الذكاء واللغة الراقيني والرعاية 

الوالدية الطويلة، يعد املخلوق الوحيد الذي أبدع ثقافة غنية. 
وعرب هذه الوسائل توصلت البرشية )لحسن املقادير أو سوئها( 

إىل تحقيق سيادة غري مسبوقة عىل كامل الكرة األرضية.
 

لألخالق.  علميا  أساسا  داروين  هيأ  فقد  سادسة  ناحية  ومن 
إذا  ما  حول  ينكفئ)8(،  ما  وع��ادة  السؤال  يثار  ما  فكثريا 
األخالقية  البرشية  القيم  كاف،  نحو  عىل  يفرس،  التطور  كان 
السليمة. فالكثري يتساءلون: إذا كان االنتقاء ال يثيب الفرد إال 
والتكاثري   survival البُْقيَوي  نجاحه  يعزز  الذي  السلوك  عن 
reproductive، فكيف تستطيع مثل هذه األنانية الرصفة أن 
تفيض إىل أية قيم أخالقية سليمة؟ ونشري هنا إىل أن األطروحة 
الداروينية االجتامعية الواسعة االنتشار التي رّوجها سپنرس يف 
كانت  التطورية  التفسريات  أن  التاسع عرش، هي  القرن  نهاية 

تتعارض مع مناء القيم األخالقية.
 

الكائن االجتامعي، يجب  بالنسبة إىل  أنه،  اليوم نعرف  ولكننا 
اعتبار املجموعة االجتامعية بتاممها، وليس الفرد لوحده، هدفا 
لالنتقاء. وقد طبق داروين هذه الفكرة عىل النوع البرشي يف 
 .TheDescent of Man اإلنسان تحّدر  مؤلَّفه  عام 1871 يف 
مدى  عىل  يعتمدان  وازدهارها  ما  اجتامعية  مجموعة  فَبُْقيا 
يُبنى  أن  ويجب  املجموعة،  تلك  أفراد  بني  املتناغم  التعاون 
هذا السلوك عىل اإليثار )الغريية( altruism. ويَخدم مثل هذا 
اإليثار كذلك، عرب زيادة بقيا املجموعة وازدهارها، لياقُة أفراد 
أن  اعتبار  إىل  النتيجة  ترقى  إذ  مبارش،  غري  بشكل  املجموعة 

االنتقاء يدعم السلوك اإليثاري )الغريي(.
 

بالتقدير  يحظيان  بخاصة  املتبادل  والعون  األقارب  انتقاء  إن 
إىل حد كبري يف املجموعة االجتامعية. وقد أمكن يف السنوات 
اإليثار لدى عديد  النزوع نحو  إثبات شيوع مثل هذا  األخرية 
من الحيوانات االجتامعية األخرى. وهكذا رمبا يستطيع املرء أن 
يلخص العالقة بني األخالق والتطور بقوله إن االنتقاء الطبيعي 
املجموعات  يف  املتناغم  والتعاون  اإليثار  إىل  النزوع  يبارك 
االجتامعية،  للداروينية  القدمية  األطروحة  أما  االجتامعية. 
املنقوص  الفهم  عىل  تأسست  فقد  الضيقة،  األنانية  مبعنى 

لسلوك الحيوانات وال سيام األنواع االجتامعية منها.
 

تأثري املفاهيم الجديدة
يعد  فلم  الرئيسية.  مكتشفايت  ألخِّص  أن  اآلن  أحاول  دعوين 
التطور  نظرية  يسمى  ما  يشك يف صحة  مثقف  إنسان  هناك 
التي نعتربها اليوم حقيقة محضة. وكذلك، فقد تأكدت معظم 
أطروحات داروين الخاصة، كتلك التي تتعلق بالتحّدر املشرتك 

ج التطور، وبنظريته التوضيحية لالنتقاء الطبيعي. َوتَدرُّ

تٔاثري داروين يف الفكر احلديث )*(
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ألفكار  الواسعة  اآلفاق  إيضاح  يف  نجحت  قد  أكون  أن  آمل 
البيولوجيا أدخل  داروين. أجل، فقد أسس داروين فلسفة يف 
والَعرَضيّة)9(.  فيها أهمية االحتامل  الزمن وأوضح  فيها عامل 
كام أظهر أن نظريات البيولوجيا التطورية تُبنى عىل مفاهيم 
كان  رمبا  ذلك،  إىل  إضافة  أنه  قوانني. غري  تبنى عىل  أكرث مام 
أعظم إسهامات داروين إيجاده مجموعة من املبادئ الجديدة 
التي تؤثر يف تفكري كل شخص وتتمثل يف: أن العامل الحي ميكن 
رشحه من خالل التطور من دون اللجوء إىل ما فوق الطبيعة 
التيپولوجيا  أو  املاهيوية  مذهب  وأن  supernaturalism؛ 
الجامعات  تفكري  نتبنى  أن  لنا  بد  وال  صحيح  غري  )التنميط( 
حيوي  أمر  )وهو  الجامعة  أعضاء  جميع  بتفرد  يقول  الذي 
التعليم ولرفض العنرصية(؛ وأن االنتقاء الطبيعي  بالنسبة إىل 
)وفق نظرية داروين(، إذا ما طُبِّق عىل املجموعات االجتامعية، 
كاف بحق لتعليل نشوء القيم األخالقية الغريية واستمراريتها؛ 
وأن الغائية الكونية باعتبارها سريورة ذاتية تقود الحياة تلقائيا 
نحو كامل متعاظم هي )وفق نظرية داروين( شعار باطل؛ إذ 
إن جميع ما يبدو لنا كظواهر غائية ميكن تفسريه عرب سريورات 
 � تقدم  ما  بناء عىل   � الجربية)10(  وأن مذهب  بحتة؛  مادية 

ينتفي، األمر الذي يضع مصائرنا يف أيدينا املتطورة.
 

النظرة  فهناك عظمة يف هذه  داروين،  عبارة  استعرنا  ما  وإذا 
للحياة، إذ أدت، ومازالت تؤدي، إىل ظهور أساليب جديدة يف 
معتقدات  منظومة  يف  املكونات  جميع  تكون  وتكاد  التفكري. 
اإلنسان الحديث قد تأثرت عىل نحو أو آخر باملبادئ الداروينية.

________________________________________ 
املؤلف

Ernest Mayr
التطورية.  البيولوجيا  تاريخ  يف  الشامخة  الشخصيات  من  هو 
فبعد تخرجه يف جامعة برلني عام 1926، أزكت رحالتُه العلمية 
إىل غينيا الجديدة لدراسة علم الطيور اهتامماتِه يف البيولوجيا 
التطورية النظرية. ويف عام 1931 هاجر إىل الواليات املتحدة، 
ويف عام 1953 انضم إىل الهيئة التدريسية يف جامعة هارڤارد، 
وهو اآلن أستاذ فخري لكريس ألكساندر أگاسيز يف علم الحيوان 
لألنواع  الرسيع  النشوء  تصوره عن  وقد شّكل  الجامعة.  بهذه 
املشهور  املفهوم  أساَس  املنعزلة  األحيائية  الجامعات  لدى 
املتقطع  التوازن  باسم  املعروف  الحديث  التطور  حقل  يف 
punctuated equilibrium. وقد نال ماير العديد من الجوائز 
مبا فيها امليدالية القومية للعلوم، تقديرا ملؤلفاته التي ضمت 
عددا من املجلدات ذات األثر األكرب يف مجال التطور يف القرن 
ماير  ألقاها  محارضة  من  مقتبسة  املقالة  وهذه  العرشين. 
من  كرافوورد  جائزة  تسلمه  لدى  باستكهومل   1999/9/23 يف 

األكادميية امللكية السويدية للعلوم.

 

________________________________________
مراجع لالستزادة 

 DARWIN ON MAN: A PSYCHOLOGICAL STUDY OF
 SCIENTIFIC CREATIVITY. Second edition. Howard E.
.Gruber. University of Chicago Press, 1981
 ONE LONG ARGUMENT: CHARLES DARWIN AND THE
 GENESIS OF MODERN EVOLUTIONARY THOUGHT. Ernst
.Mayr. Harvard University Press, 1993
 CHARLES DARWIN: VOYAGING: A BIOGRAPHY. Janet
.Browne. Princeton University Press, 1996
 THE DESCENT OF MAN. Charles Darwin. Popular, current
.edition. Prometheus Books, 1997
 THE ORIGIN OF SPECIES. Charles Darwin. Popular current
.edition. Bantam Classic, 1999
Scientific American, July 2000

________________________________________

Darwin›s Influence on Modern Thought )*(
A Secular View of Life )1(

)circular reasoning )2: استدالل يدور يف حلقة مفرغة.
Lamarchian evolution)3(

taxonomic )4(

)5( وهو فرع املعرفة الذي يختص بتصنيف الكائنات الحية استنادا 
إىل صالت قرابتها. )التحرير(

)6( الذي يختزل العالَم إىل أشياء زمانية-مكانية أو أحداث أو 
خواصها. )التحرير(

God does not play dice )7(
rebuffed )8(

contingency )9(
determinism )10(

تٔاثري داروين يف الفكر احلديث )*(
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ظاهرة النبوة يف البرشية قدمية، ولعب االنبياء دورا كبريا يف 
تاريخ البرشية وما زالوا يلعبون، إما ايجابا أو سلبا.

فام هي العوامل التي ينتج عنها نشوء نبي وما هي عوامل نجاحه؟
االستاذ بني شانون )Benny Shanon( من الجامعة العربية قدم نظريته فيام يخص نبوة موىس اعتامدا عىل 

ما تذكره التوراة من ظواهر غريبة. ننقل عن سفر الخروج الفصل الثالث ما ييل:

واما موىس فكان يرعى غنم يرثون حميه كاهن مديان فساق الغنم اىل وراء الربية وجاء اىل جبل الله حوريب. 
وظهر له مالك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر واذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة مل تكن تحرتق. فقال 
موىس اميل االن النظر هذا املنظر العظيم ملاذا ال تحرتق العليقة. فلام راى الرب انه مال لينظر ناداه الله من 

وسط العليقة )األيات 4-1(.

وننقل عن سفر الخروج الفصل التاسع عرش ما ييل:
وحدث يف اليوم الثالث ملا كان الصباح انه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل عىل الجبل وصوت بوق شديد 
جدا فارتعد كل الشعب الذي يف املحلة. واخرج موىس الشعب من املحلة ملالقاة الله فوقفوا يف اسفل الجبل. 
وكان جبل سيناء كله يدخن من اجل ان الرب نزل عليه بالنار وصعد دخانه كدخان االتون وارتجف كل الجبل 

جدا. فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا وموىس يتكلم والله يجيبه بصوت )األيات 19-16(.

هذان الحدثان الغريبان يوضحان ان موىس كان تحت تأثري املخدرات متاما كام يحدث مع الشامان يف مناطق 
عنه  ينتج  اىل وجود فطر  الدينية. ونشري هنا  املخدرات يف طقوسهم  يستعملون  اليهود  كان  االمازون. وقد 

هلوسة يدعى فطر الوحي يحدث عند من يتناوله هلوسة تجعله يهذي وينطق بكالم مفهوم أو غري مفهوم.

وقد عرض ابن خلدون هذه الظاهرة عند االنبياء. فهو يقول:
عالمة هذا الصنف من البرش )االنبياء( أن توجد لهم يف حال الوحي غيبة عن الحارضين معهم مع غطيط كأنها 
غيش أو إغامء يف رأي العني ... قال صىل الله عليه و سلم: و قد سئل عن الوحي أحياناً يأتيني مثل صلصلة 
الجرس و هو أشده عيل فيفصم عني و قد وعيت ما قال و أحياناً يتمثل يل امللك رجال فيكلمني فأعي ما 
يقول و يدركه أثناء ذلك من الشدة و الغط ماال يعرب عنه ففي الحديث كان مام يعالج من التنزيل شدة و 
قالت عائشة كان ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه و إن جبينه ليتفصد عرقاً و قال تعاىل: 
إنا سنلقي عليك قوالً ثقيالً و ألجل هذه الغاية يف تنزل الوحي كان املرشكون يرمون األنبياء بالجنون و يقولون 

له ريئ أو تابع من الجن.

ميكن اليوم خلق نبي معمليا بتعريض شخص اىل مادة ينتج عنها هلوسة... ولكن هذا ال يضمن له النجاح. 
فمحمد مل يكن له أكرث من 150 تابع يف املرحلة املكية التي استمرت 13 سنة. ومل ينترش دينه إال بعدما اعمل 

السيف يف رقاب معارضيه واغراهم بالغتائم والسبايا والحوريات... فدخل الناس يف االسالم افواجا.

كيف ميكنك ان تصبح نبيا ناجحا؟
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ما أشبه اليوم بالبارحة !!

السيف:
--------

حتى يومنا هذا يتمسك سدنة الدين وساسة املسلمني بحد الردة ألنهم يعرفون ان دينهم ال ميكن له االستمرار 
دون السيوف معلقة فوق رؤوس العباد.

312624=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid انظر مقايل

املال:
------

نحن كلنا نعرف كيف يتسعمل الوهابيون اموال النفط يف نرش دعوتهم يف جيمع ارجاء العامل العريب واالسالم. 
وانظر هذا الفيديو كيف يعرض أب ابنه مقابل مال ليستشهد:

feature=player_embedded&http://www.youtube.com/watch?v=mCxqSzx1Ce4

النساء:
--------

نعرف ما تخلقه اسطورة الحوريات يف مخيلة املرشحني للعمليات االنتحارية. انظر هذه الفيديو الذي يوضح 
عدد الحوريات يف الجنة

http://www.youtube.com/watch?v=K4hiVLMdJ8g
وانظر كيف يزين شيخ سلفي مرصي الجهاد يف سبيل الله من خالل جلب السبايا وبيعهن يف سوق النخاسة... 

كحل للمشكلة االقتصادية
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ULbxvLnv-tQ

معادلة النبوة الناجحة
--------------------

ميكن اذن ان نخترص النبوة الناجحة باملعادلة التالية: جنون + سيف + مال + نساء 

الحوار املتمدن-العدد: 3765 - 2012 / 6 / 21 - 14:13
املحور: العلامنية، الدين السيايس ونقد الفكر الديني

كيف ميكنك ان تصبح نبيا ناجحا؟ سامي الذيب 
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هل ميكن 
لٔالحالم ٕان تتنبٔا 
باملستقبل ... ؟
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بأنهم  بأنهم  يّدعون  ما  الناس غالبا  فان  ما,  تقع كارثة  حينام 

تنبئوا بها . ولكن هل هكذا هواجس ممكنة فعال؟ يف مقتبس 

ليس  ما  نرى  ملاذا   : للطبيعة  الخارقة  الظواهر   ” كتابه  من 

موجوداً “ , عامل النفس ريتشارد وايزمان , يرشح كيف ميكن 

لعقولنا النامئة ان تخدعنا ?

“أبريفان” هي قرية صغرية يف جنوب “ويلز . يف عام 1960 , 

تم  للفحم  الذين عاشوا هناك عملوا قرب منجم  العديد من 

بناؤه الستغالل الكميات الكبرية للفحم ذو الجودة العالية يف 

املنطقة . بالرغم من ان بعض مخلفات عملية التنجيم قد تم 

التالل  منحدرات  كّومت يف  منها  الكثري   , االرض  تحت  خزنها 

املحيطة بالقرية .

عىل  شديد  مطر  انهال   ,  1966 عام  من  اكتوبر  شهر  خالل 

املنطقة وانحدر عىل الصخور الرملية املسامية للتالل . لألسف 

مل يدرك احد بان املاء كان يصب الحقا يف عيون خفية عديدة 

محّوال حفر املخلفات اىل اوحال فحمية.

بعد الساعة التاسعة بقليل من صباح الحادي والعرشين لشهر 

اكتوبر , انهار جانب من التل و بدأ يتحرك نصف مليون طن 

من املخلفات برسعة باتجاه القرية .بالرغم من ان بعض املواد 

توقف عند االجزاء املنخفضة من التل , فان الكثري منه انزلق 

نحو القرية وحطم املدرسة . بعضا من االطفال تم انتشالهم 

احياء خالل الساعة االوىل , ولكن مل ينجو غريهم . مائة وتسعة 

وثالثون تلميذا , وخمسة مدرّسني فقدوا حياتهم يف الكارثة.

زار الطبيب النفيس “جون باركر” القرية يف اليوم التايل لالنزالق 

الظواهر  يف  املدى  طويل  اهتامم  “باركر”  لدى  كان   . االريض 

الخارقة للطبيعة وتساءل فيام لو ان طبيعة االحداث القصوى 

يف “ابريفان” قد تسببت بحصول هواجس لدى اعداد كبرية من 

الناس حول الكارثة .

ملعرفة ذلك , قام “باركر” بنرش اعالن يف جريدة سائالً به أيّاً من 

القراء الذين يظنون بانهم تنبئوا بالكارثة ليلتقي بهم. تلّقى 60 

رسالة من عموم انجلرتا وويلز , باكرث من نصفهم يّدعون بانهم 

تنبئوا بالحدث من خالل الحلم.

والدّي طفل عمره  بواسطة  مت  قُدِّ تاثريا  الحاالت  اكرث  احدى 

10 سنني كان قد تويف يف الكارثة . يف اليوم الذي سبق االنزالق 

االريض , كانت ابنتهم قد وصفت حلام حول محاولتها للذهاب 

, الن  مدرسة  يكن هناك من  مل  انه  قالت  ولكنها   , للمدرسة 

السيدة   , آخر  مثال  يف   . عليها  أىت  قد  كان  أسْود  شيئا  هناك 

“م.ه� ” , 54 سنة , من منطقة “بارنستيبل” , قالت بانها قد 

بانها قد رأت مجموعة من  السابقة للكارثة  الليلة  حلمت يف 

نهاية  كانت   , حلمها  . يف  مستطيلة  غرفة  عالقني يف  االطفال 

الغرفة كانت مغلقة بعدد من االعمدة الخشبية وان االطفال 

السيدة  . حالة اخرى من  االعمدة  تلك  كانوا يحاولون تسلق 

حلمت  قد  بانها  قالت   , “سيدكب”  منطقة  من   , اي”  “جي 

يرصخون  االطفال  من  مبجموعة  للكارثة  السابق  االسبوع  يف 

 , الكارثة  من  شهرين  قبل   , الفحم  من  بانهيار  ومغمورين 

السيدة “اس يب” , من لندن , حلمت مبدرسة عىل تل , واطفال 

يفقدون حياتهم يف انهيار اريض , وهكذا استمرت القامئة .

من املفاجئ ان االعتقاد برؤية املستقبل يف الحلم هو امر شائع 

, استطالعات حديثة تقرتح بان حوايل ثلث السكان يختربون 

تقارير  . بحسب  الظاهرة يف مرحلة معينة من حياتهم  هذه 

اشارت اىل ان “ابراهام لينكولن” كان قد حلم بعملية اغتيال, 

قبل اسبوعني من مقتله رميا . “مارك توين” وصف حلام بانه 

مقتله  من  قليلة  اسابع  قبل  تابوت  يف  ممدة  اخيه  جثة  رأى 
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تُدعى   , احمر  ترتدي  بأمرأة  حلم  ديكنز  “تشارلز   . بانفجار 

“آنسة نابيري” بفرتة قصرية من زيارته من ِقبل فتاة ترتدي شاالً 

احمر ومقدمًة نفسها باسم آنسة “نابيري” .

ماذا ميكن ان يفرس هذه الحاالت امللفتة ؟ هل حقا ان الناس 

يطّلعون عىل ملحة من االحداث املستقبلية؟ هل من املمكن 

اليوم ان نرى الغد؟ يف القرن املايض استطاع الباحثون ان يحلوا 

هذا اللغز .

يوجني   ” الرائد  االمرييك  النفس  عامل  قام   , الخمسينات  يف 

اسرينسيك” باملساهمة يف ظهور علم جديد لالحالم . اشار اىل 

ان ايقاظ شخص نائم بعد ان قىض فرتة من النوم يف حالة )نوم 

ال “ريم” :نوم حركة العني الرسيعة( , فأن من املرجح جدا ان 

يكون هذا الشخص يخترب حلام .

عرشات السنني من العمل التي تلت , ادت اىل كشوفات مهمة 

جدا .

االحالم  بعض  ان  من  بالرغم   . ملونا  الكل  حلم  يكون  تقريبا 

العادية  اليومية  االحداث  يتضمن  منها  الكثري  فان   , غريبة 

مثل غسل اليدين , مأل استامرات الرضائب , تنظيف املنزل , 

اذا تسللت خلسة قرب شخص يحلم وأسمعته موسيقى , او 

سلطت ضوء عىل وجهه , او رششته مباء , فان من املرجح جدا 

ان تتداخل هذه املؤثرات يف حلمه . ولكن رمبا كان االكتشاف 

االكرث اهمية هو ان لديك احالما اكرث مام تظن .

بكل  احالم  أربعة  معدله  ما  لديك  بان  اكتشفوا  النوم  علامء 

يدوم حوايل  حلم  وكل   , تقريبا  دقيقة   90 كل  تحدث   . ليلة 

20 دقيقة , ثم انك الحقا تنىس الجزء االكرب من تلك الحلقات 

حينام تستيقظ , تاركا لديك انطباع بانك تحلم اقل بكثري مام 

هو حاصل فعال . االستثناء الوحيد لهذه القاعدة يحصل عندما 

ستتذكر  فانك   , ذلك  يحصل  .حينام  الحلم  اثناء  يف  تستيقظ 

يكن  مامل  ولكن   , منه  معينة  اجزاء  ورمبا  الحلم  فحوى  عادة 

الحلم مؤثرا فانك ستنساه قريبا , عالوة عىل ذلك , ان هناك 

مجموعة من الظروف التي من شأنها زيادة احتاملية تذكرّك 

, اي حدث  الكلامت  للعبة  . يف عملية مشابهة  للحلم بشدة 

يحصل معك يف يقظتك يؤدي اىل تحفيز الذاكرة لديك.

فلنتخيل ثالثة ليال من االحالم املزعجة . يف اليوم االول تذهب 

اىل النوم بعد يوم مرهق من العمل , خالل الليلة ستمر مبراحل 

النوم املتعددة وتخترب عدة احالم . يف السابعة وعرشة دقائق 

سينشط دماغك مجددا ويستعرضلك حلقة خيالية اخرى كليا . 

يف الدقائق العرشين الالحقة ستجد نفسك تزور مصنع لآليس 

, محاوال شق  التوت  , غارقا يف وعاء كبري من مرطبات  كريم 

املزيد فان منبه ساعتك  اكل  . وحينام التستطع  أكالً  طريقك 

تتاموج  التوت  ومرطبات  املصنع  من  وملحات  وتستيقظ  يرن 

يف عقلك .

اىل  تذهب   . تتكرر  االحداث  سلسلة  نفس   , الثاين  اليوم  يف 

الرسير , تغط يف النوم وتخترب عدة احالم . يف الساعة الثانية 

تقود  انك  ذلك  مزعج  حلم  منتصف  يف  نفسك  تجد  صباحا 

الروك  نجم  تشكرز  “ايريك   . مظلم  ريفي  طريق  يف  سيارتك 

املفضل لديك , جالس يف مقعد الركاب , وانتام تتحادثان معا 

ببساطة . فجأة تقفز امام سيارتك ضفدعة ارجوانية عمالقة , 

فتميل لتجنب الضفدعة ولكنك تنحرف عن الطريق وتصطدم 

بشجرة . عودًة اىل العامل الحقيقي , قطتك تقفز عىل رسيرك 

 , تشكرز  “ايريك  عن  مبهمة  بذاكرة  الحلم  من  فتستيقظ 

وضفدعة ارجوانية عمالقة , وشجرة وموت وشيك.

يف الليلة الثالثة , تنام مجددا . يف الساعة الرابعة صباحا وتخترب 

حلام مضطربا نوعا ما . يف قضية سوريالية , انك مجرب لتأدية 

مشهد “اومبا لومبا” يف نسخة جديدة من فلم تشاريل ومصنع 

بان  الحقا  تكتشف  فانك  نجاحها  من  بالرغم   . الشوكوالتا 

مسحوق الوجه الربتقايل وصبغة الشعر الخرضاء املستخدمة يف 

املشهد هي دامئية . وفجأة تستيقظ شاعرا بتوتر شديد لتقيض 

العرشين دقيقة القادمة محاوال ايجاد املعنى الرمزي للحلم.

نبأ  الراديو وتُصَدم بسامع  , تشغل جهاز  الصباح تستيقظ  يف 

مقتل “ايريك تشكرز يف حادث سيارة خالل الليل. استنادا اىل 

متايل   , املدينة  يقود سيارته يف  كان  “تشكرز   , االخبار  تقرير 

بسيارته لتفادي سيارة اخرى كانت قد انحرفت عن مسارها , 

)Samy Gold(  ترجمة
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لتصطدم سيارته بعمود انارة . تقرير االخبار هذا صار محفزا , 

فقفز الحلم عن حادث السيارة اىل عقلك . انت نسيت حلمك 

ال  وتجربة   , التوت  مرطبات  من  كبرية  لكميات  باستهالكك 

الوحيد  الحلم  تذكرت  ذلك  بدال من   . املزعجة  لومبا”  “اومبا 

الذي يبدو انه يطابق االحداث يف العامل الحقيقي وبهذا فانك 

تصبح مقتنعا بانك متتلك قدرة عىل التنبؤ ! .

تكون  ان  اىل  االحالم متيل  ان  مبا   . ولكنها التتوقف عند هذا 

سوريالية نوعا ما فان لها القابلية ألن تتحرف لتطابق االحداث 

التي حصلت يف الواقع . يف الحقيقة ان “تشكرز مل يكن يقود 

يف منطقة ريفية , مل يصطدم بشجرة وان الحادث مل يتضمن 

الريفي  الطريق   , ولكن   . عمالقة  ارجوانية  ضفدعة  وجود 

مشابه لطريق املدينة , وعمود االنارة يشابه نوعا ما الشجرة 

العمالقة؟ حسنا رمبا  االرجوانية  الضفدعة  ماذا بشأن  , ولكن 

انحراف  ذلك هو  يكون  كأن   , متوقع  غري  اىل شئ  يرمز  هذا 

السيارة اىل الجانب الخاطئ من الطريق . او رمبا كان “تشكرز 

متناوال عقارا مهلوسا وقد ظن بان السيارة القادمة كانت فعال 

القادم  البوم “تشكرز   ان  او رمبا   . ارجوانية عمالقة  ضفدعة 

ان “تشكرز   او رمبا   . كان سيحمل صورة ضفدعة عىل غالفه 

كان يرتدي قميصا ارجوانيا وقت الحادثة . لقد فهمت االمر ! , 

فانت مبدع وتريد ان تصدق ان لديك رابط روحي مع املتويف 

حديثا السيد “تشكرز  , ان احتامالت املطابقة محددة فقط 

بقدرات خيالك .

ان لديك الكثري من االحالم وتواجه العديد من االحداث , اغلب 

تنساها  وبهذا   , باالحداث  لها  العالقة  االحالم  تكون  االحيان 

متاما . ولكن ما ان يكون احد تلك االحالم مطابقا الحد تلك 

االحداث فانه من السهل عليك تّذكر الحلم واقناع نفسك بانه 

قد تنبأ بصورة سحرية باملستقبل . يف الواقع , انها فقط قوانني 

االحتاملية يف عمل.

لالحالم  فضولية  سمة  تفسري  يف  ايضا  تساعد  النظرية  هذه 

 , التشاؤم  من  الكثري  تحمل  الهواجس  اغلب   . الكاشفة 

, حضور جنازات  الدول  لرؤساء  باغتياالت  الدامئية  كالتنبؤات 

السامء  من  تسقط  طائرات  مشاهدة   , مقربني  الصدقاء 

الناس  يبعث  ما  نادرا   . حروب  يف  تدخل  بلدان  ومشاهدة   ,

تقارير عن اطالعهم للمحة من املستقبل ومشاهدتهم لشخص 

 . العمل  يف  ترقية  عىل  حصولهم  او   , زواجهم  يوم  يف  سعيد 

اكتشف علامء النوم بان حوايل 80% من االحالم هي بعيدة عن 

كونها سعيدة , بل ترتكز عىل احداث سلبية . طبقا لذلك , فان 

االخبار السيئة هي اكرث ترجيحا من االخبار الجيدة يف تحفيز 

تتضمن  الكاشفة  االحالم  العديد من  ملاذا  , يف تفسري  الذاكرة 

التنبؤ بحاالت موت وكوارث.

يف بداية هذه املقالة كنت قد وصفت كيف ان الطبيب النفيس 

“جون باركر” قد وجد ان 60 شخصا بدا انهم قد تنبأوا بكارثة 

منجم “ابريفان” . يف 36 حالة من حاالت “باركر” , ان اصحاب 

تلك الحاالت مل يقدموا اي دليل بانهم قد سجلوا حلمهم قبل 

الكارثة . من املمكن ان كان لديهم العديد من االحالم االخرى 

قبل سامعهم ب “ابريفان” , والحقا تذكروا ورووا فقط الحلم 

الذي تطابق مع الكارثة . ليس فقط ذلك , ولكن فقدان اي 

توثيق للحلم يف وقته , يعني ان من املمكن انهم قد تالعبوا 

التي وقعت.  املؤسفة  ليتطابق مع االحداث  بالحلم الشعوريا 

 , دراسة  صفوف  تصبح  قد  الغرف   , فحام  يصبح  قد  السواد 

وجوانب التالل املنحدرة قد تصبح واٍد يف ويلز.

بالتاكيد , ان الذين يؤمنون باالمور الخارقة قد يجادلون بانهم 

مقتنعني بشواهد حينام يخرب الناس اصدقائهم وعائالتهم عن 

انه  الحقا  يكتشفون  ثم  ومن  مذكراتهم  يف  يسجلوه  او  حلم 

باحثون  وجد  الستينات  نهاية  يف   . مستقبلية  احداثا  يطابق 

 , محيطنا  من  باحداث  فقط  يتأثر  ال  احالمنا  محتوى  بان 

ولكن يعكس غالبا ايضا ما يقلق عقولنا . هذا قد يفرس احد 

كارثة  املزعوم يف  املسبق  الكشف  او  التبرّص  االمثلة عن  اهم 

“ابريفان” . قد سمعنا كيف ان احدى الفتيات الصغريات التي 

حلمت  قد  بانها  والديها  اخربت  قد  الكارثة  يف  الحقا  ماتت 

بشئ أسود قادم عىل مدرستها وان املدرسة مل تعد موجودة . 

لعدة سنوات قبل الكارثة , كانت السلطات املحلية قد اعربت 

من  كبرية  كميات  من وضع  الحكمة  بخصوص  بالغ  قلق  عن 

تم  قد  قلقها  , ولكن  التالل  التنجيم عىل منحدرات  مخلفات 

تجاهله من ِقبل مديرو املنجم .
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قبل ثالثة سنني من الكارثة , كتب مهندس البلدة يف املنطقة 

ان  حيث  جدا  خطري  الوضع  ان  اعترب   ” مالحظة  للسلطات 

املخلفات الفحمية سائلة بشدة وان املنحدر مائل كثريا بحيث 

اوقات  يف  او  الشتاء  يف  مكانها  بقاءها يف  املمكن  غري  من  ان 

موجود  القلق  هذا   ” قائال  اضاف  والحقا   , الشديد”  املطر 

مسبقا  اختربوا  قد  انهم  حيث  املنطقة  سكان  عقول  يف  ايضا 

خالل فرتات االمطار الشديدة , حركة اوحال فحمية اىل درجة 

. ليس هناك من  الناس واالمالك”  التهديد بالخطر عىل حياة 

الفتاة  حلم  ان  املمكن  من  ولكن   , للمعرفة  اكيدة  طريقة 

الصغرية كان يعكس هذا القلق السائد .

التي من  الثالثة والعرشون االخرى  الحاالت  ولكن ماذا بشأن 

حصول  قبل  احالمهم  وصفوا  بانهم  ادلة  الناس  قّدم  خاللها 

الكارثة , وفيام بدا ان الحلم مل يكن يعكس قلقهم وتوترهم 

اىل عامل  ان نتخطى علم االحالم  , نحتاج  االمر  للتحقق من   .

االحصائيات . لنلقي نظرة مقربة عىل االرقام املقرتنة بتلك التي 

تبدو انها تجارب خارقة .

ولندعوه  بريطانيا  من  عشوائية  بصورة  شخصا  لنختار   , اوالً 

 . “برايان”  بشأن  قليلة  افرتاضات  بعمل  لنقوم  ثم   . “برايان” 

ليلة من حياته , من عمر 15  لنفرتض ان “برايان” يحلم كل 

اىل 75 سنة . هناك 365 يوم بكل سنة , وعليه ان تلك ال 60 

سنة من االحالم ستعني ان “برايان” قد اخترب 21,900 ليلة من 

االحالم . لنفرتض ايضا ان حدثا مثل كارثة “ابريفان” تحصل مرة 

 . واحدة فقط خالل كل جيل , وتخصيصها عشوائيا ألي يوم 

االن , لنفرتض بأن “برايان” سيتذكر فقط نوع االحالم املقرتنة 

باحداث رهيبة مرتبطة بكارثة كتلك مرة واحدة خالل حياته 

كلها . ان فرص اختبار “برايان” حلام كارثيا يف الليلة السابقة 

للكارثة الحقيقية هي مبقدار 22,000 اىل واحد . ولكن , هنا 

يأيت الجزء الخادع . يف الستينات كان هناك مايقارب 45 مليون 

كل  واحدا يف  ان شخصا  سنتوقع  ونحن   , بريطانيا  يف  شخصا 

22,000 , او تقريبا 2,000 شخص سيخترب هذا الحدث املميز 

يف كل جيل . املبدأ معروف بأسم قانون االعداد الكبرية , وينص 

عندما  تحدث  ان  لها  مرجح  اعتيادية  الغري  االحداث  ان  عىل 

يكون هناك العديد من الفرص لذلك الحدث.

مثالنا يتعلق فقط باالشخاص الذين حلموا بكارثة “ابريفان” . 

يف الواقع , احداثا محلية وعاملية سيئة تحدث يوميا . تحطم 

طائرات , فيضانات , اغتياالت , قتلة متسلسلني , هزات ارضية 

باالعتبار  اخذين   . , وهكذا  ارهابية  اعامل   , , حاالت خطف 

ان الناس يحلمون باحداث سيئة غالبا اكرث من غريها, االعداد 

ترتاكم برسعة وحاالت نبوءات واضحة هي عندئذ حتمية .

االمناط والخارق للطبيعة ..

اختبار بقع الحرب . الصورة رقم )1( بواسطة : ماكميالن

انظر نظرة رسيعة اىل بقع الحرب هذه.

ماذا تبدو لك هذه الصورة رقم )1( ... ؟

هذا النوع من االختبار قد اُنشأ بواسطة معالجني فرويديني . 

الباطنية  افكارهم ومشاعرهم  الناس يسقطون  ان   , لهم  تبعا 

البحوث  من  معتربة  كمية  ان   . الواعية  بطريقة  الصورة  عىل 

دقيقة واليعول  اختبارات هي غري  ان هكذا  االن  اظهرت  قد 

عليها. ولكن لكل سحابة بطانة فضية , ويف االعىل , ان االختبار 

 ” لدي  املفضلة  من ضمنها  جيدة  نكات  عدة  نشوء  ادى  قد 

بصور  يفعله  عام  فكرة  لدي  وليس   , فضيع  النفيس  محليل 

عارية عديدة المي “.

عىل الرغم من ان االختبار اليقدم مدخال لالوعيك , فانه يقيس 

النتيجة  ماكانت   . امناط  لرؤية  قابليتك  بكثري وهو  اهم  شيئا 

لديك؟ كام ان الناس تتفاوت يف طولها فهناك طويل وقصري , 

, حتى يف  التعرف عىل امناط  ايضا اشخاص جيدين يف  فهناك 

بقع حرب المعنى لها . ينظرون اىل الصورة وبرسعة يرون وجه 

, فوق  , او دمية دب محشو  ارنبني يأكلون حشيشا   , حيوان 

الصورة  نفس  دقائق يف  االخرون ملدة 10  ينظر  بينام   . رسير 

واليرون شيئا سوى بقعا سوداء قليلة من الحرب .

ان قابلية ايجاد امناط تلعب دورا حاسام يف حياتك اليومية ألنك 

 . للسبب والنتيجة  ثابتة  باستمرار عىل مالحظة شواهد  ُملزَم 

عىل سبيل املثال , انك قد تشعر باملرض كلام أكلت نوعا معينا 

من الطعام , وتحتاج اىل معرفة ايا من املكونات تجعلك مريضا 
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. او قد تحتاج اىل املرور بعدة عالقات قبل ان تعرف ما ينجح 

العالقة مع الرشيك املثايل . هذه القابلية ملالحظة امناط لعبت 

دورا حيويا يف نجاح وبقاء الجنس البرشي . يف اغلب االوقات 

, هذه املهارة خدمتنا جيدا وساعدتنا ملعرفة كيف يعمل العامل 

, ولكن احيانا قد نبالغ يف ذلك وتجعلنا نرى ما ليس موجودا .

الكف عدمية  قارئ  عبارات  بني  توافقا مذهال  تجد  قد   , مثال 

املعنى وبني ماضيك , وتستنج ان التكهن او العرافة هي امر 

منعكسة  ملفتة لصخور  اىل صورة غري  تنظر  قد  او   , حقيقي 

عىل سطح بحرية ثم تالحظ منها وجود وجه شبحي عىل املاء . 

او قد تضع تعويذة حظ يف جيبك قبل ان تحرض مقابلة عمل 

مهمة , ثم تحصل عىل العمل لتستنتج بطريقة ما ان التعويذة 

قد جلبت لك النجاح , والقامئة ال تنتهي .

بان  تقرتح  طبيعية  الفوق  للحاالت  االجاملية  النظرية  هذه 

الناس الجيدين بإيجاد هكذا امناط سيكونون اكرث من غريهم 

اختبارا للظواهر الخارقة املزعومة . ملعرفة ذلك , قام باحثون 

بتقديم عدة اشخاص الختبار بقع الحرب وسألوهم عن االحداث 

الخارقة التي اختربوها يف حياتهم , وكام هو متوقع , النتائج 

اظهرت بأن اولئك الذي حصلوا عىل درجات عالية باختبارات 

ايجاد االمناط , اختربوا ايضا امورا غريبة كثرية يف حياتهم .

كيف يخلق دماغك تجربة الخروج من الجسد ... ؟

 )2( رقم  الصورة  مركز  يف  السوداء  النقطة  عىل  عينيك  ثبّت 

وحّدق بها . رشيطة ان تكون قادرا عىل ابقاء عينيك و رأسك 

املساحة  ان  تقريبا  ثانية   30 بعد  ان  ستجد   , نسبيا  ثابتة 

اوعينيك  رأسك  . حرّك  ببطء  النقطة ستختفي  الرمادية حول 

وستعود من جديد ثانية .

ماذا يحدث هنا ؟ ان كل االمر يتعلق بظاهرة تدعى “التعويد 

الحيس” , عرّض احد ما اىل صوت او صورة او رائحة باستمرار 

, وسيحدث شئ ما غريب جدا .

النهاية  يف  تتالىش  حتى   , فأكرث  اكرث  عليها  ببطء  سيتعودون 

ذات  غرفة  اىل  دخلت  اذا   , املثال  سبيل  عىل   . ادراكهم  من 

عبري  عىل  برسعة  ستتعرف  فانك  طازجة,  قهوة  ذرات  رائحة 

الرائحة الطيبة . ولكن ابقى يف الغرفة لدقائق قليلة , وسيبدو 

ان الرائحة تختفي . يف الواقع , الطريقة الوحيدة التي ميكنك 

من خاللها ان تشم الرائحة ثانية هي ان تخرج من الغرفة ثم 

بالنقطة اعاله ,  الرسم الخاص  تعود لها مرة اخرى . يف حالة 

الرمادية ألنها  فان عينيك ستكون ببطء عمياء تجاه املساحة 

مل تكن تتغري .

محورية  العملية هي  هذه  ان  بالكمور”  “سو  الباحث  خّمن 

لتجربة الخروج من الجسد . مييل الناس الختبار حالة الخروج 

ادمغتهم  به  تستقبل  وضع  يف  يكونون  حينام  الجسد  من 

كميات قليلة من املعلومات الغري متغرية عن طريق الحواس 

عيونهم  ألن  برصية  معلومات  اية  يستقبلون  ال  غالبا  انهم   .

الميتلكون  فانهم   , ذلك  اىل  اضافة  الظالم.  يف  انهم  او  مغلقة 

معلومات ملسية النهم مستلقني يف رسير , مسرتخني يف الحامم 

, او متناولني لدواء ما . تحت تأثري هذه الظروف , فان الدماغ 

يصبح اعمى للمعلومات القليلة الداخلة له , وبهذا فانه يعمل 

جاهدا لينتج صورة متامسكة ألين انت .

بتوليد  يبدأ  , وبذلك  الفراغ  الدماغ ميقت   , الطبيعة  كام هي 

تصورات حول اين هو وماذا يفعل . “بالكمور” افرتض بان نوع 

معينا من الناس سيجدون بصورة طبيعية ان من السهل تخيل 

كيف يبدو العامل حينام يطوفون خارج اجسادهم, ويصبحون 

منغمسني متاما يف تصوراتهم التي تخلط بني الخيال والواقع . 

وهم اولئك الذين مييلون عىل وجه الخصوص الختبار تجربة 

الخروج من الجسد .

املصادر :- 
http://www.guardian.co.uk/science/2011/
feb/22/future paranormality-richard-wiseman
http://www.amazon.com/Paranormality-Why-

What-Isnt-There/dp/0230752985 .

من صفحة

I believe in Science 
https://www.facebook.com/Science.IBS

هل ميكن لٔالحالم ٕان تتنبٔا باملستقبل ... ؟

53



زرع أول منوذج لعني اصطناعية

من صفحة Transhumanism ما بعد اإلنسانية عىل الفيسبوك

يف إنجاز هو األول من نوعه، استطاع باحثون أسرتاليون من Bionic Vision Australia زرع أول منوذج لعني اصطناعية مزودة 

ب 24 إلكرتودا.

)مخترص(

الربوفيسور دافيد بينينغتون، مدير Bionic Vision Australia قال بأن النتائج املحصل عليها تطابق ما كان منتظرا يف أفضل 

الحاالت، و أن املحطة التالية ستكون زرع عني اصطناعية كاملة.

كيف تعمل

هذا النموذج األويل هو عبارة عن نسيج اصطناعي مزدرع مزود ب 24 إلكرتودا. هنالك سلك من الرصاص ميتد من العني إىل ما 

وراء األذن، و هو بدوره متصل بنظام خارجي يف املخترب، ميكن الباحثني من استثارة النسيج بشكل متحكم فيه ليتمكنوا من دراسة 

الومضات. ردود فعل اآلنسة آشوورث ستمكنهم من تطوير معالج للمعلومات البرصية ميكن من تركيب صور انطالقا من ومضات 

الضوء تلك. هذا النموذج األويل ال يحتوي بعد عىل كامريا خارجية، التي سيتم إضافتها يف املرحلة التالية من التجربة.

اآلنسة آشوورث تعاين من فقدان شبه كامل للبرص إلصابتها بالتهاب الشبكية الصباغي و هو مرض ورايث، و لكنها اآلن تلقت »عينا 

بيونية أولية« متكنها من الرؤية إىل حد ما، قالت: »مل أدر ما قد أتوقعه و لكن فجأة استطعت رؤية ومضات من الضوء.. لقد كان 

ذلك رائعا. كلام متت استثارة العني البيونية كنت أرى شكال جديدا«.

املصدر:

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120831065003.htm
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نسبة االوكسجني يف الجو هي 21% وهي ثاين اكرب نسبة بعد 

للدراسة  االوىل  املراحل  منذ  نعرفها  ,معلومة  طبعا  النرتوجني 

وليست شيئا جديدا .ما اليعرفه الكثريون هو ان االوكسجني مل 

يظهر يف الغالف الجوي لالرض حتى قبل 2.5 بليون سنة وان 

هناك اعتقاد بان االوكسجني كان له دور كبري يف ظهور وتطور 

معظم الشعب الحيوانية التي نعرفها اليوم.

ومعرفة  السحيقة  للعصور  عائدة  صخور  تحليل  خالل  من 

نسب نظائر عنارص معينة فيها متكن العلامء من متييز مرحلتني 

ذلك  بعد   , االوكسجني  نسب  يف  واضح  ارتفاع  فيها  حصل 

قارنوا املراحل التي حصل فيها االرتفاع مع السجل االحفوري 

لنفس طبقات الصخور , النتائج التي وجدوها تساند الفرضية 

السائدة عن ارتفاع نسب االوكسجني وعالقته بالتطور .

مع  لكنه  جدا  طفيفا  كان  االول  االرتفاع  ان  اظهرت  النتائج 

اما االرتفاع  الحياة املجهرية يف ذلك الحني  اثر عىل  هذا فقد 

اتاثري  الذي حصل قبل 550 مليون سنة فانه كان ذات  الثاين 

الخاليا  متعددة  املجهرية  االشكال  اوىل  رافق ظهر  اكرب حيث 

يف الصخور اما عن االسباب التي ادت اىل االرتفاع فانها فانها 

غري واضحة حاليا 

االوكسجني  بها  اثر  التي  امليكانيكية  عىل  يركز  اخر  يحث 

ان  االبحث  اظهر  حيث  للحياة  املعقدة  االشكال  ظهور  عىل 

االوكسجني  النخفاض  التحسس  ميكانيكية  يتشارك  االنسان 

الخاليا  متعدد  حيوان  هو  الذي  الحياة  اشكال  ابسط  مع 

املسمى)Trichoplax adhaerans ( ويربهن هذا عىل ان هذه 

الطريقة استخدمت منذ ظهور اوىل اشكال الحياة املعقدة قبل 

550 مليون سنة كذلك 

)Trichoplax adhaerans ( وجد ان هذه الطريقة تستخدم 

من قبل متعددة الخاليا حرصا

تفسري الباحث للموضوع هو ان ارتفاع االوكسجني كان واجبا 

الكاتئنات متعددة الخاليا و رمبا ادى اىل حصول نوع  لظهور 

الخاليا  اىل  االوكسجني  اليصال  وذلك  الخاليا  بني  التعاون  من 

االعمق البعيدة عن السطح حيث انشئ نظام تحسس يف حال 

انخفاض االوكسجني يف احدى الخاليا. 

 Alexandra Evo & Alex Logic : إعداد وترجمة

The Theory Of Evolution - من صفحة نظرية التطور

املصادر :

www.sciencedaily.com/

releases/2008/02/080225213645.htm

www.sciencedaily.com/

releases/2010/12/101217145647.htm
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