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الدولة األسالمية أكيد اهنا باقية  لفرتة طويلة و من املؤكد اهنا ستتمدد و ستكون هناك حروب 
دموية طاحنة يف هذا الشرخ األوسخ املتدين .

ستجري الدماء من أجل الدين سيقتل البشر من أجل فكرة مرة اخرى يف سقوط آخر و يف غباوة 
اخرى اخرتعها البشر .

سيقتل االطفال من أجل أن تنازع حبمق أن من حق وضع غباواتك على الفيسبوك 
من أجل أن متارس محاقاتك اليت تسميها شعائر حبرية 

نعم سيقتل اطفال من اجلك  و بسبب عتهك و عنجهيتك و محقك الال حمدود ايها الكائن 
املتدين .

و ستكمل طريق القتل بك و بسببك و من أجلك 
حىت نصل يف النهاية اىل خالصة ال مفر منها و هي أن نرمي بكل أديان االرض يف أقرب مكب 

نفايات و مرة واحدة و اىل األبد 
و حينها سيكون من حقنا أن نسمي أنفسنا كائنات مفكرة . و حىت ذلك احلني لن تروا الال الدماء 

و التشرد و القتل و الديكتاتورية .
كم امتىن بالفعل أن توجد كبسولة زمن لكي اقطع السنني القادمة ألهنا ستكون مرعبة بكل معىن 

الكلمة .

عيشوا سعداء اصدقائي أو حاولوا على األقل 
أمين غوجل 

مؤسس و رئيس حترير 
جملة أنا أفكر 

الدولة األسالمية كضرورة تاريخية 
الشك أن هناك رهطاً كبرياً ممن هم مثلي مل يفاجئوا  بأعالن قيام دولة اسالمية حقيقية و اعادة 

احياء مبدأ اخلالفة و اخلليفة و ويل أمر املسلمني .
أنا على األقل مل افاجئ  مبثل هذا االعالن من أبو بكر البغدادي قائد )الدولة االسالمية يف العراق 

و الشام ( او مايسميها املسلمون و قنواهتم خجاًل ب ) داعش ( 
سعدت بأعالنه قيام ) الدولة االسالمية ( ألهنا و أقصد الدولة االسالمية ضرورة حتمية الكمال 

كميات احلمق و العته و اجلنون يف هذه املنطقة و كل مناطق املسلمني يف كل بقاع االرض 
ضرورة لريى املسلمون اواًل دينهم بأهبى صورة واقعية بعيداً عن نعومة الدعاة اجلدد للنسخة ) الكول 

( للدين االسالمي 
سريون دينهم احلقيقي و ممثلون عن دينهم احلقيقي املأخوذ مباشرة من القرآن 

سيتنطحون لفرتة بان هذه الدولة المتثل االسالم لكنهم لن يستطيعو و سيستضمون عاجاًل أو 
آجاًل بأن كل ما تفعله مأخوذ مباشرة من نصوصهم املقدسة .

كل ماتفعله ) داعش ( و جبهة النصرة و اهليئة االسالمية يف بالد الشام و كل الكتائب االسالمية 
هو نقل حريف وواقعي ألوامر حممد املوجودة يف القرآن .

لن يستطيعوا اخفاء أن قطع الرؤوس و الصلب و قطع االيدي و حتقري املرأة موجود بالفعل يف 
نصوصهم و بشكل واضح ال حيتمل أي لبس 

و عندها فقط سيعرفون ملا حاربنا تلك االفكار .
من املؤكد اننا مل ننجح يف حماربتها و اال ملا كننا وصلنا اىل دموية هذه االيام.

مل ننجح و هذا مؤكد ألن الدين )كل دين ( مدعوم بآله اعالمية و سياسية و حىت حربية ضخمة 
المنتلك يف مقابلها سوى الكلمة .

مل ننجح بالتأكيد ألن احلكومات تدعم و تعلم و تؤسس لكل اجلماعات اليت تسمى باالرهابية و 
على مستوى العامل .

مل ننجح ألن هذه اجملتمعات و بأغلبيتها العظمى مل و يبدو اهنا لن تتطور بعد على مستوى 
تالفيف الدماغ لتخرج من تلك العباءات البدوية .
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نغ ة هارجيت سي اب كت
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أناس من  ــررت ب ــدأت يف طفوليت املبكرة، م ــيت ب ة، ال خــالل رحليت الروحي
تفاخرون هبا. كان واضحاً  يها أو ي أديان ومعتقدات متعددة، يتشاركون ف
هــؤالء  ــهــني.  ــائ وت تأكيد ضعفاء  ال ب معتقداهتم سيكونون  ـــدون  وب ــم  أهن يل 
اهتم وفقاً  يهود، الكثري منهم عاشوا حي املتدينني، خصوصاً املسلمني وال
يصبحوا  الغة يف التخلي عن إمياهنم ل ة ب لقوانني أدياهنم، سوف جيدون صعوب
د  ي قال ت ــادات وال ــع وال ة  ي ن الدي القوانني  ــك ألن  ـــني. وذل أدري أو ال  ملحدين 

اهتم. أصبحت متشابكة بعمق ىف حي
ر أنفسهم  تحري وا يف مساعدة املتدينني ب ــني متكن هناك ملحدين وال أدري
تقال إىل الرخاء ونور املنطق، ولكن هؤالء املساعدين  من أغالل الدين واالن
اة  ة احلي ي ف ه احلقيقي يف كي توجي ــني، ال يوفرون ال من ملحدين أو ال أدري
بدون الدين. إنه مثل إنقاذ احليوانات من األقفاص املوجودة ضمن حديقة 

احليوانات ووضعهم على الطريق السريع واملزدحم للمركبات.
تأسيس مفهوم التحررية لذلك ومن أجل هذا السبب، قمت ب

دأ، مقرتحة كإرشاد عقالين، وهذه اإلرشادات سوف  ارة عن 12 مب إهنا عب
ر األديان والطوائف  وا عن أكث تكون مفيدة بشكل خاص ألولئك الذين ختل

اً. تعصب
ة جداً وحمددة متاماً، مثل  بع حبزم القوانني اليت هي قاسي ت إن اجملتمع الذي ي
يهودي، سوف خيتنق حتماً. وإن هــذا  اجملتمع لن  قانون ال الشريعة أو ال
املثل، فإن اجملتمع الذي يعيش من دون  يرى هناية لالضطرابات املتكررة. وب

تأكيد بسبب الفوضى.  ال نهار ب ة سوف ي ادئ توجيهي أية مب

نعيش على أساسها،  ة ل توجيهي ادئ ال ب تايل، جيب أن يكون هناك بعض امل ال وب
تمتع حبرية  ة تسمح للمجتمع ال توجيهي ادئ ال ب ولكن جيب أن تكون هذه امل

نظام االجتماعي. ة دون إزعاج ال قي ي حق
ا فقط أعرض هذه  نظام. أن ة وال ي ق ي يل املثايل للحرية احلق التحررية هى الدل
اة، ولكين ال أفرضها. أنت وبشكل شخصي، لك احلق  لة للحي دي ب الطريقة ال

ار كله لك. ار أو ترتكه. اخلي ب يف أن تأخذه بعني االعت
ـ 12، ختيل  ادئ ال ب راءة امل أواًل انظر حولك وشاهد العامل كما هو، مث وبعد ق

التحرريني. العامل وهو مليء ب

ة  ـ 12 للتحرري ادئ ال مب ال
نغ بواسطة هارجيت سي

ة،  الرحبي م ب ة، ال هتت عي ب التحررية هي طريق فريد من نوعه ، انعتاق، بال ت
دأ: ة، مسار جديد للالأدرية مغلفة ضمن 12 مب ي عقالن

ة الالأدري مان ب 1. اإلي
تايل ال تصديق  ال ه، ورمبا ال يوجد إله. ال أحد يعرف حىت اآلن. وب رمبا هناك إل
ادعائهم  ه وأقنع اآلخرين ب بشر معرفة اإلل وال إنكار. فقد ادعى العديد من ال
ه. لذلك اعمل على تقدير  ي ة عل هذا، ولكن اإلميان هو مقامرة، وال يوجد أدل
دته من خالل  ــه، ستكون قد عب إل ــا، وإذا كــان هناك  اة واالستمتاع هب احلي

اة. نانك هلذه احلي امت
عالمي د ال ب مع 2. ال

وحتقيق  العقل  على  للسيطرة  كمراكز  استخدامها  ميكن  ادة  عب ال ــاكــن  أم
لزم وجود املعابد حلضور الصالة، واالستماع إىل اخلطب،  ة. ال ي ي املكاسب املال
يس هناك أي حاجة لوجود مكان للحج. اعترب العامل كله  وما إىل ذلك، ول
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كمعبد، واعترب األعمال الصاحلة أهنا هي الصالة، وتأمل الكون كصورة 
ه احملتمل وجوده. لإلل

ى  وت 3. مجمتع غير كهن
رداً  ناس ولكن ممكن أيضاً أن يضلوهم. كن ف ميكن للكهنة أن يوجهوا ال
ــادة. ال تسمح لنفسك أن  ــي ــدون ق يقدر وحيــرتم نفسه بشكل مستقل وب
الذنب  ة والشعور ب يلك باخلوف، أو الكراهي تم تضل تكون عاجزاً أو أن ي
دة مناهج اجلــهــل، مثل قمع  الكهنة، وأن تقع يف مصي اتج مــن وعــظ  ن ال

ة، واخلوف من اجلحيم، وما إىل ذلك. ي ن اإلناث، واحلرب الدي
ر االثىن عشر. ادئ التحري اع مب ب ات يل لنفسك، فقط ب كن الدل

ة  وي ث 4. الطاقة األن
املوجود  األنثوي  باجلانب  االتصال  دون  من  اً  ممكن يس  ل الروحي  التطور 
أو أنثى، البد لك من االتصال باجلانب األنثوي  ــراً  ا. ســواء كنت ذك ن ي ف
وية ميكن  ث ــة. الطاقة األن ــرون ــك، واجعل نفسك تشع باحلب وامل اخلــاص ب
ة وتنهى احلروب وتشكيل العصابات وغريها من  ي ب تغلب على السل أن ت
بهم الذكوري فقط.  بطني بقوة جبان الشرور اليت بدأها أولئك الذين هم مرت

فاً، مشارك لآلخرين ومساعداً هلم. كن متفتح العقل، لطي
ة سي ة الجن 5. الحري

ــروحــي اخلـــاص بك.  عاً يف التطور ال ــس اهلـــادف ســوف يساعدك سري اجلــن
ــر، ويف  الغ آخ ب النضوج مع أي شخص  استمتع مبمارسة اجلنس يف سن 
وا من اجلنس اآلخــر أو من نفس اجلنس. ولكن جيب  أي عمر، ســواء كان
مبتعة، ولكن  اء  ــارس االستمن م انة.  ـــدون خي وب ــرتاضــي  ــال ب ــر  األم أن يكون 
اعتدال، ألن االفراط يف االستمتاع الذايت سوف يستنزف طاقتك ويسبب  ب

اط. لك الضعف واإلحب

اشرة مب 6. المساعدة ال
ناس اللطفاء. ال تدفع  لصوص املال الشرهني  يزدهرون على حساب شفقة ال
املال للجمعيات  أمر هبا بعض األديان. جتنب التربع ب ة واليت ت ي ن ة دي ب أي ضري
إذا  نقدية.  ال التربعات  هــذه  قد تستغل  ة، ألهنــا  ي ن الدي ة وغــري  ي ن الدي ة  اخلريي
كنت ترغب يف ذلك، استعمل مالك الفائض وبشكل شخصي ملساعدة 
ــك كعمل  عترب ذل ُي ــوف  ة، وس قي ي ــن حيتاجون ملساعدة حق ــذي ال األشــخــاص 

حقيقي مفيد لك.
7. الحب بدون زواج

وافق معه ولكن جتنب مراسم  املت الفردية. كن مع شريكك  يعرقل  ــزواج  ال
ــزواج هو  الفعل لذلك. ال ة، إال إذا كنت خاضعاً ب ي ون قان ة وال ي ن ــزواج الدي ال
نتهي يف آخر املطاف إىل مشاكل  ي يع الوقت واملال والطاقة، ل جمرد ُعرف لتضي
يست هي رابطاً  د ل تأكي ال ائق والطقوس واجملوهرات ب وث ة. ال ي ة أو عاطف ي ون ان ق

بعض وننجب. ا ال للحب. ببساطة نكون معاً، ونرعى بعضن
فة ي ير عن معارضة الغ 8. ال

ــد من صنع  ــوت. الب امل تقام والسجن أو  ــؤدي فقط إىل األذى واالن ي العنف 
روابط معهم بداًل من  ا، ولكن إذا فشل ذلك، اقطع كل ال ن السالم مع أعدائ
أو  وة  فت ال أصحاب  فة ضد  ي عن ال غري  املقاومة  استخدام  ميكنك  تهم.  حمارب

تعاون .. اخل.  ة، عدم ال احلكومات الظاملة، مثل الشكاوى الرمسي
اتك. اشر على حي ة املادية غري مربرة إال يف حالة وجود خطر مب احلماي

د 9. استهالك جي
ثري السعادة. بغض النظر عن طريقة الذبح، حاول أن تأكل  د ي االستهالك اجلي
اللحوم والدواجن واألمساك وخصوصاً بشكل حمّمص. اشرب املاء واحلليب 
اً إذا  ي ات ب واستهلك الفواكه واخلضروات يف شكلها الصلب أو السائل، كن ن
تفاح  اتج عن عصري ال ن كان ذلك أفضل. ميكن لعصري القنب أو الكحول ال
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ة القوية ملنع  بيذ ميكنها أن تساعدك يف االسرتخاء، ولكن جتنب األدوي ن وال
ضعف املناعة.

10. قلب اليعرف الكره 
والتحيز  ة،  قي والطب ة  ي والقوم العنصرية  ــض  ارف ــادة.  ــســع ال يسجن  ــكــره  ال
لفة  رياضي. األديان املخت نافس ال ت يز، حىت ال تمي اجلنسي وغريه من أشكال ال
احكم على  ــاً  ــم ة املختلفون عنهم . دائ ــاًل على كراهي ــد حــّرضــت طــوي ق
اء على هذا احلكم، إما أن تكون  ن األشخاص من خالل أعماهلم فقط، وب
اً، ولكن بدون أن تضمر مشاعر  ي قاً هلم، أو اقطع عالقتك هبم كل صدي

ة هلم. الكراهي
اء 11. الشجاعة بدون حي

اء،  ي ب اخلوف خينق السالم الداخلي والنجاح اخلارجي. ال ختشى اآلهلة واألن
ا واألساطري وجحيم  اطني واخلرافات، أو اخلطاي أو الكتب املقدسة، أو الشي
تهديدات والعنف واحلكومات واإلرهاب، وسائل  انات األخرى، وال ال الدي
ـــكـــوارث  ـــات وال ـــوان ــف، واحلـــي ــي ــك ــت ــة ال ــوب ـــار وصــع ـــع ــجــن، وال ــس ــــالم، وال اإلعـ
تسامة.  اب ــيء ب ــاً وواجـــه أي ش ــازح ـــوت. كــن م ــراض أو امل ــ ة، واألم عي ي الطب
ة )مفهوم  يها من جزاء األفعال الكارمي ة وما يرتتب عل ي اتك احلال اهتم حبي

قاً. الكارما(، حاول أن يكون تفكريك عمي
الذنب ي من الشعور ب 12. ضمير خال

اً  اً خاطئ ئ إذا كنت قد فعلت شي ــســان.  اإلن الذنب حيــرق طاقة  ب الشعور 
يس هناك  بشكل حقيقي، فقط عاهد نفسك أن ال تكرر ذلك اخلطأ. ل
ــدســة، أو  ــق ــة امل ــرح ــصــالة أو احلــج إىل األض ــؤس، أو ال ــب ــال حــاجــة للشعور ب
ئة يف األديان  لنفس. معظم األمور اليت كانت تعترب خطي ارتكاب أي أذى ل
تايل ارتكاهبا ال جيب أن حيثك على الشعور  ال ة فعاًل ، وب عي ي القدمية هي طب

الذنب. ب

قات: ي عل ة ت ست
لتحررية. هذا كل ما  يل الرمسي ل ــين عشر التحررية هو الدل ادئ االث ب - امل

سوف حتتاجه. املؤسس هالك ولكن املسار هو أبدي.
- ال تنطبق القواعد واألنظمة املعمول هبا يف األديان األخرى على التحريني. 
ة واإلســالم  يهودية واهلندوسي ال الصارمة وخرافات  القوانني  ة من  ي فهي خال

ة .. اخل. واملسيحي
ة، واجلهاد  ي ة الصهيون ي ة واالنفصال ة املسيحي ي ف - يعاين العامل بسبب الطائ
ة  ة واالضطهاد الشيوعي، والعصابات اإلجرامي ة اهلندوسي ي ق اإلسالمي، والطب

والعنصرية .. اخل. 
د. التحررية هي احلل  ة تنشد الطعام اجليد، واجلنس اجليد واملرح اجلي التحرري

عاملي. للسالم ال
ثورة التحررية. - اعمل لتحولك اإلجيايب وانضم إىل ال

اً  ي لقائ ادئ االثين عشر وسوف تكون ت ب بل امل ناق التحررية، ببساطة اق - العت
بساطة. اً من التحرريني. إهنا بكل هذه ال ورمسي

يس هناك حاجة للسفر إىل أي مكان، وال حاجة إىل الطقوس، وال تورط  ل
يس هناك اشرتاط بدفع أي شيء. مع الكهنة، ول

اً. إذا مت تغيري  - تقاسم احلرية من خالل نشر الكلمة كلما كان ذلك ممكن
ادئ أو مت إســاءة تفسريها، فإهنا لن تكون من التحررية، ولكن  ب أي من امل

اً آخر.  ئ شي

حترر !
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مقال  رجمة ل ارة عن ت ب الموضوع ع
ي المجلة  ي  ف ن نشره الكاتب جون ري
 Sceintific ة  ريكي االم ة  مي عل ال
موز عام  american في شهر ت

.2002
ــة  ــرّي ــظ ــن ن ــ ــ ــز داروي ــارل ــش ــــّدم ت ــا ق ــدم ــن ع
علماء  ــادل  جت بل 148 سنة  ق التطور 
ــكــن  ــا, ول ــه ــت ـــن حــــول صــح ـــزم ــــك ال ذل
ــوم  ــل ــع ـــرهتـــا ال ــــيت وف ــة ال ــضــخــم ـــــة ال األدل
ــات, علم  ــري ــف احل ــم  ــل ع ــل  ــث م لفة  املخت
ــاء  ــي ــم االح ــل ـــوان, ع ــم احلـــي ــل ـــة, ع ـــوراث ال
تت  ب ــن اجملـــاالت االخـــرى اث ــد م ــدي ــع وال

نظرية. ورسّخت صحة هذه ال
عام,  رأي ال لة ال ا ما عدا يف خمي ي ادين حال ي ة التطور املعركة يف مجيع امل كسبت نظري
اع نظرية  ب ا نرى ان ات ن ا يف القرن احلــادي والعشرين ومازل ن ومن املثري للخجل ان
ناس بأن  ــادرون على اقناع عدد كبري من ال التصميم الذكي ومنتقدي التطور ق
تة, بل وحياولون ايقاف  ب لقة وغري مث فة خمت ارة عن نظرية ضعي ة التطور عب نظري

ة التصميم الذكي بدال منها. تدريسها يف املدارس واجلامعات واعتماد نظري
ندة اىل سوء  يها اخللقيني مغلوطة ومست ند ال رغم ان احلجج واالعرتاضات اليت يست
لنظرية, اال ان عدد هذه االعرتاضات وتنوعها يؤدي  فهم)او اساءة فهم قصدي( ل

د منهم. عاديني وحىت املطلعني بشكل جّي اىل خداع العديد من االشخاص ال
التطور  ة  نظري على  الشائعة  ة‹‹  علمي ›‹ال ــرتاضــات  االع ر  اكث ــورد  ت ة  ي ال ت ال ة  املقال

بنّي اسباب  لمعلومات وت ّراء اىل مصادر اخرى ل ق يها, وتوجه ال رد عل وتساعد يف ال
ة‹‹. علمّي ة امام تدريس نظريات اخللق ›‹ال وجوب اغالق الصفوف املدرسي

ا: ا علمي ون ان قة او ق يست حقي ارة عن نظرية فقط ول 1. التطور عب
ــكــان وســطــي ضمن  ــقــع يف م ــة ت ــظــري ــن ـــأن ال ــة ب ــي ــدائ ــت ــدرســة االب ــد يف امل ــدي ــع م ال تعل
علماء  قانون, ولكن ال ة و حتت ال قة, فوق الفرضّي التسلسل اهلرمي املتصاعد للحقي

ة هبذه الطريقة. نظرّي اليستعملون مفهوم ال
م باألدلة  ة هي شرح مدّع علمي ة ال نظري لعلوم ›‹1‹‹ فان ال ة ل ي ة الوطن ي حسب األكادم
ات  وفرضّي تاجات  ن واست وقوانني  حقائق  تتضمن  يعي  الطب العامل  ظواهر  بعض  ل

ة. جمرّب
تايل  ال قانون, وب ة ما فان ذلك لن حيوهلا ل يق نظرّي وث مهما ارتفع مقدار صحة وت
ة  ي اجلاذب ة  نظرّي او  ــة  ــذري ال ة  نظري ال او  التطور  ة  نظري عن  علماء  ال يتكلم  عندما 
قة هذه  ــدى صحة وحقي ــربون عــن حتفظهم على م ــع ــاهنــم الي ــة ف ــادي ــة امل ــظــري ــن اوال

نظريات. ال
ة التطور فقط. يس عن نظري قة التطور ول يستطيع املرء ان يتكلم عن حقي

َدة اليت مت تأكيدها  شاَه
ُ
لعلوم‹‹1‹‹ هي: »امل ة ل ي ة الوطن ي قة حسب االكادم احلقي

ة.« قي ي تطب بشكل متكرر ومقبول بصحتها يف مجيع اجملاالت ال
اء تطورت وتغريت  ة االخرى تشهد بأن األحي السجل األحفوري والكثري من األدل

عرب الزمن.
اشر واضح ال  يل الغري مب تغريات فان الدل ا هلذه ال ن على الرغم من عدم مشاهدت

ه. ي بس ف ل
يون  ائ زي ي ف اشرة. اليستطيع ال ة الغري مب علماء بشكل متكرر على األدل يعتمد مجيع ال
اشر, ولكنهم  يل املثال رؤية اجلسيمات اليت تتكون منها الذرة بشكل مب على سب
ار اليت ترتكها اجلسيمات  ة االث ب اشر عن مراق يتحققون من وجودها بشكل غري مب

ة ›‹2‹‹ . ي يف الغرفة السحاب



نظرية تدعي حصول أحداث ال ميكن مشاهدهتا او إعادهتا. خطئها. ال
ـــســـمـــني:  ــــطــــور اىل ق ــــت ــم ال ــسـ ـ ــق ـ ــــة ت ــــــات أســــاســــي ــــــروق ــــــــــــاء ف ـــــــذا االدع ـــجـــاهـــل ه ـــت ي

Macroevolution & Microevolution
لفة خالل  ــواع املخت ــيت حتصل يف األن ال تغيريات  ال ــدرس  ي  Microevolution
لنوع جديد(  تواع )تشكل تطوري  لإلن بداية  اليت تشكل  تغريات  ال الزمن, هذه 

واصلذا لنشوء أنواع جديدة.
املصنفة  ــات  ــوع ــم اجمل يها  ف تغري  ت ـــيت  ال ة  ي ف الكي ـــدرس  ي  Macroevolution
ة  ه تأيت من سجل املتحجرات ومقارن ي ة عل ا( خارج مستوى األنواع, واألدل يولوجي )ب
نات  ة اليت قد تتصل هبا الكائ ي ف اء الكي ن نووي DNA, وذلك إلعادة ب احلمض ال

لفة مع بعضها. املخت
ــات صحة ال ــب ــه مت اث ــأن يم ب لتسل ــروا ل ــام اضــط ـ ــذه األي حــىت معظم اخللقيني يف ه
ا,  اخلالي على  )التجارب  ر  املخاب يف  التجارب  طريق  عن   Microevolition
اقري  من بيرت غرانت حــول تطور  الفاكهة(, ويف احلقول )دراســـة  ــة  ــاب اتات وذب ب ن ال

طيور الربقش(.
ــات, املعايشة  ــوزوم ــكــروم ال ــغــريات  ت ــات مثل  ــي ــريه مــن اآلل يعي وغ اإلنتخاب الطب

قة جدا للسكان خالل الزمن. والتهجني قد تؤدي اىل حدوث تغيريات عمي
من  ـــدالل  اإلســـت تتضمن   macroevolution ال  ــة  ــدراس ل ــة  ــارخيــي ــت ال عة  ي الطب

اشرة. ب نووي DNA بدال من املالحظة امل املتحجرات واحلمض ال
ة )اليت تشمل الفلك  تارخيي علوم ال ار الفرضيات يف ال ب عالوة على ذلك ميكن اخت
تأكد إذا ما  ا التطورية( عن طريق ال يولوجي ب ار ، وكذلك ال ا وعلم االث واجليولوجي
وقعاهتا حول املكتشفات  وفرة واذا ما حتققت ت ة املت ة املادي كانت تتالئم مع األدل

اليت سنجدها يف املستقبل.
نات  اً من الكائ ب عاق لمرء أن يصادف ت بغي ل ن ه ي أن ا التطور ب يل املثال ، خيربن على سب
احلديث,  ــســان  االن من  ة  ومقرتب ــردة  ــق ال تعدة عن  ب م متدرجة  ميزات  مع  بشرية  ال

علماء  تاجات ال ن اشرة ال تعين بأي حال من األحوال بأن است ب غياب املشاهدة امل
اقل دقة وتأكيد.

الذين  ــوى( هم  ــري: األنسب )أو األق يل دائ ند اىل دل يعي يست الطب 2.االنتخاب 
اة هم األنسب: د احلي ي اقون على ق ب اة, وال د احلي ي قون على ق ب ي

يعي, ولكن االنتخاب  قاء األنسب هو مصطلح تعبريي لوصف االنتخاب الطب ب
د  ي قاء على ق ب ر ال تكاث ة ال ر اختالف نسب تعبري عن ل يعي مييل بشكل اكرب ل الطب

يس عن األنسب فقط. اة ول احلي
اة  د احلي ي بقى على ق ال اليت ست ا عدد األجي ن ل يعي يشرح  الطب اي ان االنتخاب 

ال األفضل او األسوأ. يس األجي نة ول ّي ضمن ظروف مع
ناسل وزوجــا  ت ال املنقار وسريعة  الصغرية  الطيور  ا زوجــا من  ما وضعن اذا  مثال: 
بذور  ال ة ب ئ ي رة مل ناسل على جزي ت ة ال ئ من نفس الطيور كبرية املنقار ولكنها بطي
ال  تكاثر ستسيطر على معظم مصادر الغذاء خالل أجي فان الطيور السريعة ال

متعددة فقط.
بذور بشكل افضل فان الصفة األنسب  اقري الكبرية تسحق ال االن اذا ما كانت املن
ناسل بغض النظر عن نوع الطيور الذي سيسود  ت ة ال ئ طي ب موجودة يف الطيور ال

ئة. بطي ر او ال تكاث سواء اكانت الطيور سريعة ال
لطيور  ة يف الربية يف دراسة رائدة ل ي متت مالحظة هذا النوع من التحوالت السكان

يرت غرانت من جامعة برنستون. الربقش على جزر غاالباغوس قام هبا ب
علم االمريكي  يعي لداروين وطيور الربقش« ؛ جملة ال تقاء الطب ›‹أنظر مقالة »االن

، 1991تشرين االول ›‹
اة:  د احلي ي قاء على ق ب ال نقطة األهم انه من املمكن تعريف األنسب بدون ربطه ب ال
ة  ال حامل بذور سواء ابقيت األجي اقري الكبرية هي تكيف افضل لسحق ال صفة املن

اة ام ال. د احلي ي هذه الصفة على ق
ــات صحتها أو  ــب إث ــري ممكن  ــن غ ــه م ة ألن يست نظرية علمي ــطــور ل ــت ال ــة  ــري ــظ 3.ن
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 Southeastern من جامعة Barbara Forrest ة قام كٌل من لة املاضي ي قل ال
 Case Western من جامعة Lawrence M. Krauss و Louisiana
يجتها غري مثمرة بشكل  ت Reserve بشكل مستقل بأحباث مشاهبة و كانت ن

ه. مشاب
عاً  ب ت نما  ي ب تهم.  أدل يرفض  العقل  املغلق  العلمي  اجملتمع  ــأن  ب ـــرددون  ي اخللقيون 
يل من  قل ارزة كـNature أو Science و غريها فإن ال ب ة ال علمي حملرري اجملالت ال
اب املعارضني  يهم من األساس. و أن بعض الكّت لتطور ترسل ال النشرات املعارضة ل
ادراً  الفعل بنشر أحباث هلم يف اجملالت اجلدية و لكن هذه األحباث ن لتطور قاموا ب ل
ة، و بأحسن األحــوال تقول  اشر أو تطرح آراء خلقي تقد التطور بشكل مب ن ما ت
ة )و هو شيء ال  ة بعد أو صعب ول أحباثهم بأن بعض املسائل التطورية هي غري حمل

ه أحد(. ي خيتلف عل
يأخذهم بشكل  ل داً  اً جي ب العلمي سب باختصار، أنصار اخللق مل مينحوا اجملتمع 

جدي
ة املوقف  يل على عدم صالب ة انفسهم دل اء التطوري 5.االختالفات بني علماء االحي

لنظرية العلمي ل
رد: ال

ـــواع،  األن تظهر  ــع: كيف  ــواضــي امل ناقشون يف خمتلف  ت ي ة  التطوري ــاء  ــي األح علماء 
ما إذا  ي ناصورات، و ف ة بني الطيور و الدي تغري التطوري، العالقة السلفي معدل ال
ـــNeandertals هو نوع خمتلف عن االنسان احلديث، و غريها  ـ كان انسان ال
علوم.  نقاشات هي كغريها املوجودة يف كل الفروع األخرى من ال الكثري. هذه ال
ه  ي دأ موِجه متفق عل قة واقعة و مب نقاشات فقبول التطور كحقي و رغم هذه ال

اء. بشكل شامل يف علم األحي
من  علماء  ال قات  ي عل ت ــاخــراج  ب قاموا  الغري صادقني  اخللق  أنصار  بعض  لألسف 
اقها لتضخيم و حتريف االختالفات. و أي شخص مطلع على أعمال عامل  سي

بل حوايل مخسة ماليني عاما( وبني  بشر املعروفني )ق وذلك بني أقرب أسالف ال
ــا يؤكده  ــف عـــام(. وهــذا م ة ال بل حــوايل مئ ــث )100000 ق ــســان احلــدي ظهور اإلن

سجل املتحجرات.
قات تعود للعصر  لمرء أال جيد احافري لإلنسان احلديث مدفونة يف طب بغي ل ن ولكن ي

اء غري موجودة. يون سنة مضت, وفعال مثل هذه األشي بل 65 مل اجلوراسي ق
احثون خيتربوهنا  ب ر دقة وبعدا من هذا, وال وقعات أكث ة لديها ت ا التطوري ايولوجي ب ال

باستمرار.
من املمكن دحض التطور بطرق أٌخرى:

ــدة فقط نشأت  ة معقدة واح ــادة حّي مل لقائي  ت ال النشوء  يق  وث ت ا نستطيع  اذا كن
ة, عندها سنجد يف سجل املتحجرات بعضاً من من املخلوقات  من مواد غري حّي
ــأيت مبثل  ــذه الطريقة, ولكن مل يستطع احــد اىل االن أن ي ــيت نشأت هب ـــرى ال األٌخ
لعلوم نشأت  ة التخطئة كسمة مميزة ل ي ل اب يل.جتدر االشارة اىل ان فكرة ق هذا الدل
ة لفلسفته أدت اىل  ث ــدراســات احلدي فيلسوف كــارل بوبر يف عام 1930. ال مع ال
ة  علمي عاد الكثري من احلقائق ال ب قة نظراً ألهنا تؤدي إىل است توسيع مفاهيمه الضي

الصحيحة.
زايد مستمر. علماء املشككني بصحة التطور يف ت 4.عدد ال

رد: ال
ــدد مــن جملة  اعه. اخــرت أي ع ب مــن أت اً  ئ يل على أن التطور خيسر شي ال يوجد دل
ة أو  التطوري ــدراســات  ال راجعة و ستجد مقاالت تدعم و تضيف إىل  ُم ة  ي ائ احي

تعامل مع التطور كمفهوم جوهري و أساسي. ت
تقد التطور غري موجودة على االطالق. يف منتصف  ن ة اجلادة اليت ت علمي املنشورات ال
بحث بني  ال يات قام George W. Gilchrist من جامعة واشنطن ب ن ي التسع
ة عن مقاالت تتحدث عن التصميم الذكي أو علم اخللق،  آالف النشرات األساسي
اً عنها. و يف السنني  ئ ة مل جيد شي علمي ر ال تقاري بني تلك املئات من اآلالف من ال
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اة األخرى والطريقة اليت  نات احلي ب نووية ول ة وال ي ن ي تشكلت هبا احلموض األم
ــا, وأرســـوا أسس  ــي ة ذات ي ف ـــواد أنفسها يف وحـــدات مكت ــذه امل يها ه نظمت ف

الكيماء احليوية اخللوية.
بعض التحليالت تلمح بأن هذه املركبات نشأت يف الفضاء وهبطت على 
ة اليت  ي ف اريو قد حيل املشكلة يف الكي ن بات, هذا السي األرض عن طريق املذن
عناصر يف ظل الظروف اليت كانت سائدة عندما كان  يها تلك ال تكونت ف

اً. ي ت كوكب األرض مازال ف
علم احلــايل على شرح  ــدرة ال اخللقيون حياولون إبطال التطور بسبب عــدم ق

اة. أصل احلي
اة على األرض ذو منشأ غري تطوري )مثال اذا ما  و كان أصل احلي ولكن حىت ول
ا األوىل منذ باليني السنوات(, فإن تطور  ة خبلق اخلالي ي قامت كائنات فضائ
اة منذ ذلك احلني أمر الميكن إنكاره ويؤكده عدد الحيصى من الدراسات. احلي
ة  ة احلي ي اً معقداً كالربوتني, تاهيك عن اخلل اً أن مركب 8.من غري املعقول رياضي

الصدفة. واالنسان, ميكن ان يتشكل ب

ة اليت ميكن أن تؤدي اىل  ي تلعب الفرصة دوراً يف التطور)يف الطفرات العشوائ
يل املثال(, لكن التطور اليعتمد على الصدفة  ظهور صفات جديدة على سب

نات. ي ة أو الربوت نات احلي خللق الكائ
ة املعروفة يف التطور(  يسي رئ ة ال ي يعي)االل بل على العكس: يقوم اإلنتخاب الطب
يِّفة(  َك َت

ُ
ة)امل قاء الصفات املرغوب ة وذلك عن طريق إب ي تغيريات العشوائ بلجم ال

يِّفة(. َك َت ة الصفات املكروهة)الغري ُم وإزال
راكيب  ت تاج  ــاه واحــد وإن اجت التطور يف  يعي أن يدفع  الطب ميكن لإلنتخاب 

متطورة يف وقت قصري.
ة كمثال: ي ال ت ة ال ميكن أن نضرب املقارن

باإلضافة  أنه  يعلم  املستحاثات Stephen Jay Gould من جامعة هارفرد 
إنه واحٌد من  إىل مشاركته يف وضع منوذج punctuated-equilibrium ف
ـ punctuated-equilibrium يشرح مناذج  ال التطور.)  املدافعني عن  أشد 
تغريات التطورية حتدث خالل فرتات  ار أن معظم ال ب املستحاثات املوجودة على اعت
ال( ة قصرية و اليت ميكن مع ذلك أن تصل يف طوهلا إىل املئات من األجي جيولوجي

يظهرونه  ل ه  ات اب اقتطاع مجل من كت انصار اخللق يسارعون إىل  ــإن  ف ــك  و مع ذل
 punctuated-equilibriumكمن يشكك يف التطور، و يصورون منوذج الـ
ولد  لة و ضحاها أو أن الطيور ت ي واع اجلديدة بأن تتكون بني ل و كأنه يسمح لألن

من بيوض الزواحف.
التطور،  باس عن مصدر علمي يبدو و كأنه يشكك ب ت اق واجه ب لذلك عندما ت
بت أن  ث ة العظمى من املرات سي ي ب غال اقه. ففي ال ة التصريح ضمن سي أحل على رؤي

اهلجوم على التطور هو وهم.
6. اذا ما احندر االنسان من قرود فلماذا ما يزال هناك قرود؟
ويات من اجلهل حول التطور. هذا السؤال يعكس عدة مست

اخلطأ األول هو ان التطور ال يقول ان االنسان احندر من القرود, بل ينص على ان 
االنسان والقرد هلما جد مشرتك.

اخلطأ االعمق هو ان هذا االعرتاض يكاىفء هذا السؤال: اذا كان األطفال منحدرون 
الغني؟ الغني, فلماذا ال يزال هناك ب ب من ال

واع املوجودة, وعندما تصبح  واع اجلديدة عن طريق االنشقاق من االن تتطور االن
قاء  ب ل نوع االصلي ومتلك ما يكفي من االختالفات ل هذا الكائنات معزولة عن ال

متميزة اىل األبد.
اة ألجل غري مسمى. د احلي ي بقى على ق ة قد تنقرض او قد ت ي واع األصل االن

اة على سطح األرض يها احلي ة اليت بدأت ف ي ف 7. اليستطيع التطور شرح الكي
ة اليت  ي ف ا عن الكي اء احليوية أخربون مي غزاً , ولكن علماء الكي اة مازال ل أصل احلي
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نات  لكائ ــضــوء)اي ان كوكب األرض نظام غري مغلق( ومــن املمكن ل احلــرارة وال
ة أو  داً عن طريق إستهالكها ألشكال اخرى من املواد احلي بسيطة أن تزداد تعقي ال

ة. الغري حّي
ة التطور ولكن الطفرات تؤدي اىل استئصال الصفات  نظري 10.الطفرات مهمة ل

تاج صفات جديدة. فقط. الطفرات ال تستطيع إن
يها صفات  اء العديد من احلاالت اليت نشأت ف ق علم األحي على العكس, فقد وّث
ــه الكائنات  اي ــدي ان  ل قة  ي ــع الدق ــواق امل ــغــريات يف  جديدة عن طريق الطفرات )ت

يل املثال. يم للمضادات احليوية على سب ة(, مثل مقاومة اجلراث احلي
يها  ة اليت يفرتض ف ة الفاكهة أدت اىل ظهور أرجل يف األمكن اب الطفرات عند ذب

ة. منو مستشعرات حسي
بت بأن الطفرات ميكن أن تؤدي  ث ة ولكن وجودها ي في يست وظي هذه األطراف ل
ــرية عند  ــب ــريات ك ــغ ـــؤدي اىل حـــدوث ت ــد ت ــب ق ــي ــرتاك ــدة, هــذه ال ــق ــع ــب م ــراكــي إىل ت

يعي. اطها باالنتخاب الطب ب ارت
ـــي تتجاوز  ـــوراث لتغري ال ــات ل ــي ــشــاف ال ــاكــت ــاء ب ــم االحــي ـــام عــل ـــك ق ــى ذل عـــالوة عــل
اط  ب ارت تغري يف  ال ــدة, مثل  ــام ظهور صفات جــدي أم الطريق  الطفرات, مما يوسع 

نات مع بعضها. ة للجي ي ف الوحدات الوظي
نات  ــه الكائن احلــي, اجلي ــأن تتضاعف يف دي ان اي ة ب نات كامل من املمكن جلي
نات جديدة  تغريات اىل نشوء جي ــؤدي ال تغري ايضا ومن املمكن أن ت املضاعفة ت

مسؤولة عن صفات ووظائف معقدة.
أنه هذه هي الطريقة اليت  تت ب ب نات اث لفة من الكائ ة الدي ان ايه ألنواع خمت مقارن

لة بروتني غلوبني الدم خالل ماليني السنني. يها عائ تطورت ف
 ,microevolution امليكروايفولوشني  يوضح  قد  يعي  الطب اإلنتخاب   .11

اة. رتب األعلى من احلي واع اجلديدة وال ولكنه اليستطيع توضيح اصل األن
يها لإلنتخاب  ة اليت ميكن ف ي ف اء التطورية بشكل واسع حول الكي كتب علماء األحي

ة املؤلفة من 13 عشرة حرفاً: ي ال ت ة ال ا السلسل ن لتكن لدي
”.TOBEORNOTTOBE“

ارة مكونة من 13  يون قرد كل واحد منهم يقوم بطبع عب أنه هناك مل ا ب و فرضن ل
ــاد تلك  ــف سنة الجي ــر اىل 78 ال ة, فمن املمكن أن حيتاج األم ي ان ــاً يف كــل ث حــرف

وفرة. السلسة من بني السالسل) 26 أس 13( املت
 Glendale ة ي يات القرن املاضي قام ريتشارد هاريدسون من كل ولكن يف مثان
حبيث  ــك  وذل عشوائي,  بشكل  ارات  عب ال د  ي ول ت ب يقوم  حاسوب  رنامج  ب ة  اب بكت

بقى األحرف املفردة اليت تصادف وجودها يف املوضع الصحيح. ت
ارة بعد 366 تكرار فقط وخالل  عب إعادة تشكيل ال يف املعدل, لقد قام الربنامج ب

ة. ي ان أقل من 90 ث
ام ونصف  ة كاملة لشكسبري يف أربعة اي اء مسرحي ن الربنامج نفسه يستطيع إعادة ب

فقط.
اميك بأن الفوضى يف األنظمة جيب ان تزداد  ن رمودي ث ثاين يف ال قانون ال 9.يقول ال
ة غري  ي ائ مي ة بأن تنطور من مواد كي نات احلّي لكائ تايل الميكن ل ال مبرور الزمن, وب

ة. حي
ثاين. لقانون ال سبب هذه احلجة هو سوء فهم ل

لة  مستحي ثلج  ال ــدف  ون ة  ي املعدن لورات  ب ال لكانت  سارية  احلجة  هــذه  لوكانت 
ايضاً.

أنه الميكن للإلعتالج الكلي اميك ينص ب ن ثاين للرتمودي قانون ال ة ال ي ق ي يف احلق
لمادة  ادل ل ب ه ت ي نظام املغلق الحيصل ف ناقص يف نظام مغلق)يف ال ت Entropy ال

او الطاقة مع الوسط اخلارجي( .
نقصان اإلعتالج  اميك يسمح ب ن ثاين للرتمودي قانون ال املهم على أية حال هو أن ال

وازنة. ادة مت نظام طاملا واجهت األجزاء االخرى زي يف بعض أجزاء ال
ه  ي داُ نظراُ ألن الشمس تصب ف نا ككل أن يزداد تعقي وهكذا من املمكن لكوكب
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الطبع فإن األحافري ال تنسل(. اتات )وب ب ن ا، أو على ال ي ا أو موقع ي مكان
يف  أيضا  ة  والسلوكي ة  ي ائ زي ي ف ال السمات  ــادة  ع ايولوجيون  ب ال يستخدم  ــذا  ل

نوع. ة ال حتديد عضوي
ــواع  أن تقارير عن ظواهر نشوء  الفعل  ب ة تضم  علمي ال ابات  الكت ــك،  ذل مع 
احثون  ب اتات، احلشرات والديدان. يف معظم التجارب، أخضع ال ب ن جديدة يف ال
ة،  ار--  من اإلختالفات التشرحيي ي واع متعددة من اإلخت ة إىل أن نات احلي الكائ
ــم قد  ــــرى-- ووجـــدوا أهن اُخ ة املفضلة لديها، ومســات  ئ ي ب ال ــزاوج،  ــت ال سلوك 
ة اليت مل تنسل خارج جمموعاهتا. على سبيل  نات احلي صنعوا جماميع من الكائ
يو. سالت من  ل يومكسيكو، و جورج دب ام ر. رايس من جامعة ن ي املثال، ول
ة تصنيف جمموعة  ا يف ديفز، قد استعرضوا أنه يف يف حال ي فورن ي جامعة كال
وا بشكل منفصل خلمس  ناسل ئات حمددة وت ي ب لهم ل تفضي ة الفاكهة ب اب من ذب
لفة  ئة خمت ي ناسل من تلك اليت هلا ب ت اتج سريفض ال ن الذباب ال وثالثني جيال، ف

كثريا
ة )كائنات نصفها  ي قال ت اإلن احلفريات  اىل  ــارة  اإلش يستطيع  التطور ال   .13

يل املثال(. زواحف ونصفها طيور على سب
ــة املفصلة عــن حفريات  ــل ــث ــن االم ــة الكثري م ــاث ــعــرف علماء اإلح ي ــع  ــواق ال يف 
لة  ة واحد من أشهر األمث في ي ة على شكل وسيط بني اجملموعات التصن ي قال ت ان
هو ال Archaeopteryx  الذي جيمع الريش وتركيب اهليكل العضمي 
ناصورات  لدي ة ل ة العظمي ي ن ب ة مع معامل ال ي د اىل الطيور احلال القريب من بعي
الطيور  ر شبها ب لريش بعضها اكث مت أكتشاف الكثري من الفصائل احلاملة ل

وبعضها اقل شبها
يدين( ار الريش حول عظام ال صورة حلفرية Archaeopteryx  )الحظ أث
الشرح  ب أعــاله ولكن  الوضع كالصورة  نفس  متخذ  والكائن  الصورة  نفس 

والتوضيح 

تاج أنواع جديدة. يعي إن الطب
بل العامل ارنست  نموذج املدعو allopatry املطّور من ق يل املثال, يف ال على سب
اً عن  ي ة جغراف نات احلّي ماير من جامعة هارفرد: إذا عزلت جمموعة من الكائ
ة. ي يات اإلنتخاب نوع, فقد ختضع اىل العديد من العمل راد األخرى من نفس ال األف

لفة  يها خمت ف ـــذي تصبح  ال ــد  احل نات اىل  الكائ ــرتاكــم يف  ت ــد  ق تغيريات  ال ــذه  ه
نات  تايل ميكن القول بأن هذه الكائ ال نوع األصلي الذي عزلت منه, وب عن ال

تسلك طريق االنفصال عن نوعها األصلي حنو نوع جديد مستقل.
ة تطورية مت دراستها والتحقق منها, ولكن  ي ر ال اإلنتخاب الطبيعي هو أكث

يات األخرى. اء منفتحون أمام اإلحتماالت واالل علماء األحي
ــأن بعض  ب ــادل بشكل مقنع  مــن جامعة ماساشوتس مثال جي ــني مارغليس  ل
mitochondria تطورت عن طريق  ا  توكوندري ي امل مثل  يوية  اخلل األعضاء 

ة قدمية. تعايشي لكائنات حي االندماج ال
يات أو قوى  يات التطور اليت تتم عن طريق ال تايل, إن العلم يرحب بإمكان ال ب

يعي. لفة عن اإلنتخاب الطب اخرى خمت
ة: الميكن نسب التطور اىل قوى  عي ي ولكن جيب على هذه القوى ان تكون طب

ة. علمي بات وجودها حسب املصطلحات ال خارقة غامضة الميكن إث
ر أحد تطور نوع جديد 12. مل ي

ا. كذلك  لغاية، ويف عدة حاالت يستغرق قرون ادرا ل واع قد يكون ن نشوء األن
ايولوجيني قد  ب ا، ألن ال حتديد نوع جديد خالل مرحلة تكونه قد يكون صعب
استخداما،  ر  األكث تعريف  ال ـــواع.  األن تعريف  ل األفضل  الطريقة  يف  خيتلفون 
 Mayr‹s Biological Species ة يولوجي ب واع ال مفهوم مري لتحديد األن
النوع على أنه جمموعة متمايزة يتكاثرون بشكل منعزل  Concept، يعرتف ب
ناسل خارج مجاعتها.  ت ة اليت ال تستطيع أن ت نات احلي -- جمموعة من الكائ
ة املنعزلة  نات احلي ار على الكائ ا قد يكون من الصعب تطبيق هذا املعي ي عمل
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ه  ناصور )قد ال يكون مضبوطا بدقة لكن ر/الدي لطائ عام ل اء للشكل ال ن إعادة ب
واقع بشكل عام( ل قريب ل

بل 54  ق  Eohippus ال  تطور  تغطي  ــيت  ال احلفريات  وكذلك سلسلة من 
وفره بكثرة ا مت ي يون سنة اىل احلصان املعاصر حال مل

بحث عنها ال ر ب يها أكث ة حتمل أمساء وميكن األطالع عل ي قال ت  بعض املراحل اإلن
نات  ــك كائ ـــدام مشت على األرض وكــذل ــة أق ــع ــأرب ــا أجـــداد ب ــان كــان هل ــت ــي احل
تعرف ب Ambulocetus و Rodhocetus و dalanistes اليت تعترب 
اة يف احمليطات )شاهد كتاب  يات ايل احلي ثدي تقال ال كحلقة وسيطة على أن

ة كايت وونج( ب بحار. بواسطه الكات :الفقاريات اليت احتلت ال
ة بحري نات الربية وال ة تقع بني الكائ نات املذكورة وسطي الكائ

ــات خالل  ــرخــوي ال تطور  ــر  أث تقتفي  بحر  ال لقواقع  ة  بحري ال ــري  األحــاف كذلك 
ماليني السنني بوضوح

ا( ميلؤون الفراغ  يسوا كلهم أجدادن ر hominid )ل ا يوجد 20 أو أكث ب وتقري
ا منها( واالنسان  لة اليت حتدرن بني لوسي الaustralopithecine )الفصي

املعاصر
ــات وهم  ــوري ــف ــات األح ــ ــق يتجاهلون دراس ــك علماء اخلــل ــن ذل ــم م ــرغ ال علي 
يس حلقه بني الزواحف والطيور  ناقشون يف أن ال Archaeopteryx ل ت ي
لزواحف  ل ه مبالحمه  الشب قريب  منقرض  طــري  نظرهم  مــن حسب وجهة  فهو 
فه ايل أي  ي تاج وحش غريب الشكل الميكن تصن ريدون من التطوريني إن فهم ي

جمموعة
بل علماء اخللق أحفورة لكائن كحلقة وصل بني كائنني أثنني  و ق  وحىت ل
بعدها سيصرون علي  أن يرو أحافري أخرى تتوسط بني هذه األحفورة وأول 

يك كائنني وهكذا دوال
ا  لوجي ي ب ال مــن علوم  الداعمة  ـــة  األدل ــن  م ــد  ــزي امل لديهم  التطوريون  ــك  ــع ذل وم
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وقع  نات وتتشابه هبا وكما ت نات تتشارك يف معظم اجلي الكائ ة، كل  ي اجلزئ
قاء  ب ل لة ايل اخري ول نات واجزائها ختتلف من فصي اكل هذه اجلي التطور فهي
ة تسجل مرور  ي ئ وراثة عن ساعة جزي يف عالقاهتم التطورية يتحدث علماء ال
ة اليت تظهر كيف أن بعض الكائنات ما هي  ي ئ الوقت , هذه املعلومات اجلزي

ه التطور. ي ة يف عمل ي قال ت ارة إال عن مراحل ان عب
ة  ي ال خي لدرجة  معقده  ــع خصائص  رائ وبشكل  ة حتمل  احلي نات  الكائ  .14
تعمل لوكانت  ة واليت مل تكن ل ي ئ وية واجلزي ة واخلل ويات التشرحيي علي املست
تاج تصميم  د احلكيم أنه هذه الكائنات هي ان تاج الوحي ن دا األست أقل تعقي

يس التطور. ذكي ول
هذه احلجة بتصميمها هي العمود الفقري يف أغلب اهلجومات علي التطور 

ولكنها أيضا واحدة من أقدم احلجج 
ام بايل : إذا وجد أحدهم ساعة جيب يف  ي ل ففي العام 1802 كتب الالهويت وي
يس أن هذه الساعة  تاج منطقي هو أنه هناك من أوقعها ول ن ر أست حقل , أكث

يعة من عمل الطب
ة جيب أن تكون من  انات احلي يل بايل ناقش أن درجة تعقيد هذه الكي التحل ب

اشر وأخرتاع إهلي. عمل مب
ه )أصل األنواع( جواب علي الالهويت بايل وشرح كيف  اب كتب داروين يف كت

يعة علي اإلنتخاب تعمل قوي الطب
ائات  ن ب ا تطورا يف ال ة وميكن ان تشكل تدرجيي ي وراث اء علي اخلصائص ال ن وب

املزخرفة العضوية
ال من علماء اخللقيني حاولت إعاقة دارون عن طريق نقل مثال العني  أجي
بصر  تعتمد  كرتكيب ال ميكنه أن يكون تطور , ألن قدره العني علي توفري ال
ار الطبيعي  ي نقاد : اإلخت يب املثايل والكامل ألجزاها. لذلك يقول ال علي الرتت
ة اليت حنتاجها للوصول اىل عني بصرية , مافائدة  ي قال ت نات األن لن يفضل الكائ
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نصف عني ؟؟
نقد إقرتح داروين أن حيت العني الغري مكتملة قد متنح  يف األجابة علي هذا ال
قاء  ب تايل ال ال توجه حنو الضوء( وب بعض الفوائد )مثال تساعد املخلوقات علي ال

اة ملزيد من الصقل التطوري. د احلي ي علي ق
اريو حمتمل( ن ة بسيطة اىل عيون أعقد )سي ي تطور األبصار من حساسات ضوئ

ــزة إلستشعار  ــة وأجــه ــي ــاألحبــاث حــددت عيون أول ـــن: ف ــدت داروي ــاء ســان ــي األح
ــة  ــخ تطور وراث ــاري ت بع  ت ت ة وحــىت عند  ي ــضــوء يف مجيع أحنــاء اململكة احليوان ال
نات  نات ) يظهر انه يف عوائل الكائ ا ومن خالل املقارنة بني اجلي العيون علمي

لفة تطورت العني بإستقالل عن بعضها ( ه املخت احلي
قهم ولكن حججهم وأهدافهم  ر تقدما ممن سب يوم دعاة التصميم الذكي أكث ال
ة نشر  تقدون التطور عن طريق حماول ن قيهم فهم ي لفه كثريا عن ساب يست خمت ل
بديل  ال أن  اة ونشوئها ومث يصرون على  احلي ــه مل يشرح بعض من جوانب  إن
ان ذكي غري معرف. اة صممت عن طريق كي نظرية هو أن احلي الوحيد هلذه ال

 , امليكروسكويب  املستوى  على  وحــىت  ــه  ان بت  ث ت ة  ث احلدي اإلكتشافات   .15
تأيت من التطور ة وتعقيد مل تكن ل اة هلا نوعي احلي

يهي من جامعه  ب مايكل  وان معركة  قابل لألختزال« هو عن الغري  د  تعقي »ال
لتطور. ائي ل مي بيوكي يهاي مؤلف كتاب الصندوق األسود لداروين: التحدي ال ل

ارة عن فخر  د الغري قابل لإلختزال عب تعقي ل يستعرض مؤلف الكتاب مثال ل
يمة هلا إال كجزء من  يها والقطع ال ق ران, آلة ال تعمل إذا غابت أي قطعة ف فئ

الفخ
ــواع األجهزة يف  فأر هــذا ؟  يقول املؤلف: حىت أصغر أن قة فخ ال ة حقي ماهي
ا مثال األسواط اليت تستخدم هلدف معني وتعمل كمحرك خارجي,  بكتريي ال
يعة ومعقد  لطب ل ــارق  ه بشكل خ ب بكتريي مرت ال ــســوط  ال يبين  ــذي  ال ــني  ــربوت ال

بشر وصالت مشرتكة مثل تلك اليت قد حيددها املهندسون ال
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تعديل والتطور  ال ة ان تكون هذه املصفوفة املعقدة قد نشأت من  ي احتمال
ا، يبين املؤلف حجته هبذه الطريقه حيت يدلل علي التصميم  ب ال شيء تقري
ــدم وغريها من  ر ال ة ختث في الذكي وهــو يشري ايل نقاط مشاهبة هلــذه مثل كي

ة ي ئ األنظمة اجلزي
اء التطوري لديهم اجلواب هلذه االعرتاضات ومع ذلك علماء األحي

أوال : وجود أسواط بكتريية أبسط من تلك اليت إستشهد هبا مايكل لذلك 
تعمل كذلك  يس من الضروري وجــود كل املركبات املعقدة يف األســواط ل ل
يعة كما  الطب هلا سوابقها يف  بكتريي  ال السوط  ــذا  هل املعقدة  املركبات  كل 
ــع  تركيب  ــواق ــري, يف ال ــكــث ــراون وغـــريه ال ـ ــن جامعة ب ر م ل ل ي يث م ن وصــف كي
ا اليت تستخدم الرتكيب  بكتريي ــواع ال ان ه حلد ما احد  الكامل يشب السوط ب
ا  ا )Yersinia( بكتريي السموم بكتريي ا ب ه جدا هبذا السوط حلقن اخلالي ي الشب

الطاعون.
ه  يهي وأقرتح ان ا اليت استشهد هبا مايكل ب بكتريي ا هو األسواط يف ال املفتاح هن
واقع تستطيع أداء  ا وهي يف ال بكتريي ه ال يمة ألجزائها غري يف الدفع وتوجي ال ق

قائها عند التطور عده وظائف مما ساهم يف ب
ا ميكن أن يكون مشل على إعادة مزج  بكتريي نهائي لسوط ال وعند التطور ال

داية ألغراض اخرى. ب جديدة لألعضاء املعقدة املوجودة يف ال
بدو أن نظام التجلط يف الدم قد تتطور وتعدل عن طريق  بنفس الطريقة ي

نات اليت كانت يف األصل تستعمل يف اهلضم ي الربوت
غو بعض  ي ا يف سان دي ي فورن ي يل من جامعه كال ت ي ووفقا لدراسات راسل دول
ة  نات احلي بات إن وراء الكائ يهي يف إث يها ب ند عل املركبات املعقدة اليت يست

ا يل قوي إطالق يست مقبولة كدل مصمم ذكي  ل
د احملدد« هو حجر األساس يف حجة  تعقي تعقيد من وجهة نظر أخرى »ال ال
ه  اب كت يف  ايلور  ب جامعه  ــن  م دميبسكي  ام  ي ل وي ل ــذكــي(  ال التصميم  ة  )نظري
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ه تقوم على أن  ــدالل علي التصميم والغـــداء جمــاين( يف األســـاس حجت ــت )األس
ة ال ميكنها  ي يات العشوائ ة معقدة بشكل غري موجه وإن العمل نات احلي الكائ

د . تاج هكذا تعقي إن
ثقوب ونقاط الضعف من  ته وحججه املقامة حتتوي علي الكثري من ال نظري
ه  ي العمل فقط علي  ــوي  ــشــرح حت وال تفسري  ال جمـــاالت  ان  ايل  تلميح  ال اخلــاطــئ 

ة او التصميم الذكي ي العشوائ
تا يف( وأماكن اخري  أظهرت  ة  يف معهد )سان األحباث يف املنظومات الغري خطي
لغاية بعض  بسيطه ميكن ان تسفر عن امناط معقدة ل ة الغري موجهة ال ي ان العمل
ة  عي ي ة قد يكون نشأ من خالل ظواهر طب نات احلي د املشاهد يف الكائ تعقي ال
تعقيد مل  ا لكن ذلك بعيد جدا جدا عن قول ان ال ي ال نستطيع فهمها حال

ا . عي ي ينهض طب
يني العرب و منتدى امللحدين العرب ن املصدر: منتدى الالدي

samirukas :ترمجة
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ماذا قدمت النساء للعلم؟؟ 

احللقة الرابعة: 

رانكلني ند ف ي ة: روزال ّي ائ زي ي ف اء ال عاملة األحي
ة.  ي - اجلنسية: بريطان

ة امللك يف لندن ي - املؤسسة: كل
باألشعة  لورات  ب ال ودراســـة  اء(  يزي يوف ب )ال ة  ّي ائ زي ي ف ال ــاء  األحــي علم  التخصص:   -

ة. ي ن السي
- اإلجناز

ّطلعني على 
ُ
لة من امل ي ل ة ق ّل بل ق ّرغم من أّن إمسها ال يكاد ُيعرف إال من ق على ال

رانكلني  ند ف ي ـ )DNA(، إال أّن إسهامات روزال ة جزيء ال ب اريخ إكتشاف تركي ت
ند كانت  ي الفعل. روزال ب ا  اق هي ما جعلت هذا اإلكتشاف ممكًن ّسي ال يف هذا 
ة. على  ّي ن سي لورات باألشعة ال ب ة تعمل يف جمال دراســة ال ّي اء بريطان يزي يوف عاملة ب
ّنصيب األكــرب من الشهرة لعملهما  ّرغم من أّن واتسون وكريك حــازا على ال ال
له معتمًدا على إجنــازات  رٍي من تفاصي يف هذا اجملــال، إالّ أّن عملهما كان يف كث
لوليب امللتف جلزيء  يل املثال، ال احلصر، إكتشاف الشكل ال رانكلني. على سب ف
اء دراستها للجزيء.  ن رانكلني يف أث ـ )DNA( كان بفضل الّصور اليت أخذهتا ف ال
ة  ب ند إسهامات أخــرى يف فهم تركي ي روزال ــه كان ل ّذكر أّن ال ر ب ــه من اجلدي كما أّن

الفريوسات، الفحم، واجلرافني.
ّسمعة اليت  ا مل حُتّقق الّشهرة وال ند إىل العامل. رمّب ي يوم ولدت روزال يف مثل هذا ال
ا أنثى. ولقد  قات ال لشيٍء إال ألهّن ي ها فعالً. لقد تعّرضت ملضايقات وتضي تستحّق
ها  ــرطــان. ولكّن ــّس ال ــرض  ة مع م اهبا بعد مصارعة صعب ــرة شب ــي يف زه يت وه وّف ت

ة إىل األبد. ّي بقى يف ذاكرة اإلنسان وإسهاماهتا العظيمة ست
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لقد رأينا اهلل 
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رد على هذه احلجة دا يف ال ب نتهي اهلراء اعاله ون ا ي اىل هن
بشر«  د اعاله هو تاكيده على ان » كل ال تاج السي ن ان اول مشكله يف است
ان  مبــكــان على اي شخص  ة  السهول ب ــكــن  ول ة.  ي ن الدي ــجــارب  ــت ال تلك  ب ــر  مت
تلك التجارب هي  يل يدعمه. فلو كان يعين ب يصر على موقف بدون اي دل
تاكيد خمطىء. اما ان كان يعين  ال ه ب ان القوى اخلارقة مثل اهلل واملالئكة اخل ف
تفكر يف الكون  ا عند ال ا أكثري غموضا مثل ذلك االحساس الذي يدامهن ئ شي

ادعائه على االطالق. ه ب تاكيد هو على صواب ولكن هذا ال عالقة ل ال ف
واحــد  ــه  ال هناك  ــان  ك فلو  ة:  ي ن الدي التجارب  تنوع  هــي يف  ة  ي ان ث ال ة  املشكل
التجارب  انات؟ بل ان هــذه  الدي ار من خمتلف  العديد من االخب ــرى  ن فلما 
بعض. وال ميكن ان تكون مجيعها صحيحة ولكن على  ه مع بعضها ال متضارب

ــان بعضها خطا  ــل ف االق
ا  ن وكذب. اذا كيف ميكن
تفريق؟ وملا جيب علي  ال
ــارب  ــ ــج ــ ــت ــ ال اصـــــــــدق  ان 
ة  املسيحي او  ــة  ــي االســالم
ة؟ قي ب او غريها وارفض ال
ار مستقل  ال يوجد معي
ـــــه  ـــــخـــــدام ــــا اســـــت ــــن ــــكــــن مي
ــجــارب  ــت ـــني ال ــق ب ــري ــف ــت ــل ل
اليت  ــة  ــكــاذب وال ة  ي ق ي احلق
يدعيها االخرين او حىت 
ار  اليت قد منر هبا. ان املعي

بعض  يل املثال: ال نظام الديين. على سب د املوجود يعتمد على سالمة ال الوحي

بل واهلل  اجلنة واملالئكة  الكثريين  فقد راي  احــدهــم: »ولست وحــدي  يقول 
ا احدهم اين ذهبت  ن بشر فان قال ل ه ال ا نؤمن مبا يقول ن ــك الن ا. وذل شخصي
قون دائما  ه؟ فاملتشككني يطب اريت الكامري اىل السوق ملا علي ان اكذب بسي
اهتم فهم يظهرون كم  اقي مناحي حي قوهنا يف ب لتصديق ال يطب را معقدة ل معاي
يما خيص الدين وهذا ما مينعهم من التصديق.« قون دائما االحكام ف ي هم يست

ــرون مبثل تلك التجارب  عاديون مي بشر ال بل ان كل ال لقد قال احدهم من ق
نا جيب ان نقبل  ان نهائي الدامغ ف يل ال ة ومبا ان تلك التجارب هي الدل ي الروحان
بشر  اة كل ال ر ايضا يف حي قة وجود اهلل. يقول ايضا ان تلك التجارب تؤث حقي
انه من  تايل ف ال تايل ال ميكن ان تكون هالوس ابدا. وب ال اة اجملتمعات وب بل وحي
ربطها  العقالين ان نؤمن بوجود اله مسؤول عن هذه التجارب بدال من ان ن

ا ن تخيالت ب
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افر داخل  ه وجود السن ي ا لن نصدق احتمال ن ان افر داخل الغرفة ف انه راى سن
الغرفة.

ان: ان فشل املؤمنني يف  ا ان نضعه يف احلسب ن ي ا مهما عل ئ كما ان هناك شي
ا هو سبب جيد لكي نعتقد ان اهلل غري موجود. ن بات تلك التجارب ل اث

از بن ب
benbazbuzz@

ة مع ما هو مذكور يف القران او االجنيل فاهنا  وافق التجرب ت ه ان مل ت يدعي ان
بات  م اث ت يما جيب ان ي قة موجوده ف جتربه كاذبة - ولكن هذا يفرتض ان احلقي

تايل هذا غري مقبول. ال صدقه اصال وب
 

ا فهذا  ن ات تلك التجارب يف حي أثري العميق ل ت ثة: هي فكرة ال ال ث المشكلة ال
ناس مر هبذه التجارب وان هذه  ا ان بعض ال ن ال يعين اهنا من اهلل!. فان ادعي
التجارب ذات  ــذه  نقبل ان ه ان  نا ال جيب  اهتم ولكن ــرت يف حي اث التجارب 

يعة خارقة. طب
يعي بدون اي  ا هلا تفسريها الطب ن ات اثري على حي ة اليت هلا ت ي ق ي ان التجارب احلق
تاج  ا ان ن ثة ميكن ة واجهزة حدي ي ائ مي ه باستخدام مواد كي القدر. بل ان عالقات ب
ا ان نصدق  ن ي جتارب يشعر هبا املتلقي. واذا كان االمر هكذا فلماذا جيب عل

يعة؟  ان جتارب االخرين متعلقة باسباب من وراء الطب

ة ،فكيف  عي ي ة املزعومة طب ي ن   اذا كان هناك على االقل بعض التجارب الدي
نفرقها عن تلك التجارب اخلارقة؟ حىت وان غريت تلك التجربة مسار اجملتمع 

يال ابدا على اهنا خارقة.   يس دل فان هذا ل
أ ما قد حدث  ئ أ هبا لشخص ما ان شي بعض يزعم ان الدرجة اليت يهي ان ال
ه وقوع هذا الشيء. ان هذا االمر صحيح عندما  ي جيب ان ترتجم اىل احتمال
ا منيل  ن ان تايل ف ال ا يف الغرفة وب ه ان هناك كرسي بدو ل ه ي ان يقول شخص ما ب
ا يف الغرفة. ولكنه من غري الصحيح انه يف  لى املوافقة على ان هناك كرسي ال
كل مره يؤمن هبا احدهم بشكل جاد يف امر ما فانه جيب ان نقبل بان كل 

ما يؤمن به صحيح.
 

عا. فلو قال احدهم  اها مجي يوية خربن امور دن تعلق ب ا نقبل هبذا االمر عندما ي ن ان
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عقلية التغيري

رة واليت يشّكل الوالء  ائ ث لدان ال ب ة إىل سدة احلكم وهو ماجرى يف ال ي ن ألن وصول أحزاب دي
لة ستعرب  ة طوي اسي لة جتارب سي ر, سيكون بداية حلصي ائ ث يها جزء من اجملتمع ال الديين ف
ة املأمول وهــذا الوصول الديين للسلطة ال  نمي ت ــدول كي تصل إىل طريق ال من خالهلا ال

ادرة ل ب ميّث
راز يعكس عشرات السنني من الكبت والقهر عاشه الشعب  فشل ثوري بقدر ماهو إف
ا مثال والذي يشهد  لد كسوري ب ة ,ف وارث ة املت ي ن وجعله يتمسك بطريقة اقوى جبذوره الدي
يمن جنحت يف تغيري أنظمة حكمها  ا وال ي ب ي لدان اُخرى كمصر وتونس ول ه ب ما شهدت
ا عادال وهذا ما اعتربه  ه نظاما دميقراطي ي نظام اجلديد ف , من املتوقع كثريا ان ال يكون ال

ا ي يعي نسب طب
نفسي لإلنسان  اء ال ن ب ا وأثرت على ال قة الغور يف سوري اتورية عمي ذلك الن جذور الديكت
رأي والتخلي  تعبري عن ال قافة ال ا طويال حىت يتشرب الشعب ث السوري االمر الذي حيتاج زمن
تفاضة عاشت  تايل جناح ان ال نظام احلزيب واالمين وب ة اليت زرعها ال ي غائ ب ب قافة ال ث متاما عن ال
ا على حساب سلطة القهر,  عا بل تارخيي ة يعترب إجنازا رائ ي ائ ن ث ة إست ي يف ظل ظروف امن
قافتها منذ نصف قرن إذ أن السوريون  ث ا حتتاج تغيري كل ما أسس ل قة ان سوري واحلقي
ة إىل  الدول ــدءا من مؤسسات  ب تغيري كل كبرية وصغرية  ل أنفسهم مضطرين  سيجدون 
اتورية  يسني مثال الديكت تا صور ّاخر رئ لتني محل ة ال ه إىل العملة الرمسي طوابع الربيد ومن

بأسوأ أشكاهلا
ئة بل حمل نقاش وال أعترب هذا ترف يف  د السوري لن يكون خطي نشي حىت تغيري كلمات ال
نظام احلايل بل أنه مجيل  عة ال ي يس من صن د السوري ل نشي ات مع ان ال تعاطي مع احلرّي ال
أنه نشيد ذو طابع مرحلي جينح حنو التعصب  اللحن -إال انه عندما منعن بكلماته جند ب
تها التصاحل مع  ثة غاي ة حدي ال تنشأعلى طرق علمي ة الجي نفع بان يكون مرجعي ,وال ي
اريخ العريب مثل )هارون  ت د الوطين ميّجد قادة يف ال نشي نفسها ومع العامل احمليط هبا إذ أن ال
عامل العريب من  عتربما عاشه ال د( الذي كان حيكم يف ظل نظام إسالمي وراثي ,وُي الرشي
الرغم من توسعهم  اهلةعلى  يها احلّكام  ف ترب  اُع إذ  د  الرشي ة  ب امتدادا حلق داد وقمع  ب است
عد من أكرب  د (الذي ُي ي ول د بذكر)خالد ابن ال لنشي بعد الديين ل ا ,ناهيك عن ال عسكري

ة اإلسالمية ي ن رموز الدي ال

عالقة  ــة  مث إذ  ــورة  ــث ال مبفهوم  كبري  وبشكل  ــارخيــي  ــت ال اقه  بسي بط  مرت تغيري  ال مفهوم  إن 
قا بوجود الدول اليت  ي اطا وث ب بطة إرت ثورة حبد ذاهتا مرت ة بني املصطلحني, وال اميكي ن دي
ا أستطيع القول - إن روح  اسي ومن هن تعاين جمتمعاهتا التخلف والفقر والفساد السي
لتقدم واإلزدهار  ا ل ثورة – وإن هذه الروح نفسها جتّسد شرطا اساسي تمرد هو جوهر ال ال
ا التقرتن  ثورة هن تعبري عن ذاهتا وجتاوز أزماهتا , وال قة يف ال ة العمي رغب إذ متنح الشعوب ال
اتورية من نوع اخر  ثورات ذات الطابع العسكري اليت ختّلف بدورها حكومات ديكت ال ب
قتها ,والسبب  ر فتكا وتشددا من ساب ة أُحادية تكون على االغلب أكث وذات إيدلوجي
ا من دون اي تغيري حقيقي يف املضمون  اسي ألهنــا تغري شكل اجملتمع وتفرض منطا سي
ة القمع والفساد سائدة على شكل  تايل تظل حال ال اسي واإلجتماعي للشعوب وب السي
روتني اليت تسيطر  استقرار بريوقراطي جامد يرفض أية حالة جتديد أو تغيري ألجــواء ال
ا يف هذا اجملال  ة أوروب ة إستقرار, وجترب ة واليت يسميها إعالم هذه الدولة حال على الدول

يل املثال ا على سب ن ه, فلدي ي ا دامغا ملا نتطرق إل تعد برهان
عتها حرب  ب ــورة ذات طابع عسكري ت ة اليت حدثت عام 1917 كانت ث روسي ثورة ال ال
بالشفة إىل هرم السلطة الذين رسخوا بدورهم  ة متخضت عن وصول الشيوعيون ال ي أهل
أثريا  ه ترك ت قة أن ي ة وقمعا يف القرن العشرين واحلق ا رمبا كان االكثر وحشي دادي ب نظاما إست
ثورات  ا هذا ,نفس االمر ينطبق على ال تها إىل يومن ي ة وعقل اة الروسي على اسلوب احلي
اة  ثورات حّولت احلي ة وهذه ال ي عامل ة ال ام جمد الشيوعي ة أي ي ا الشرق اليت شهدهتا دول أوروب
ة اإلدارية ووقف بوجه اإلبداع  راطي بريوق لدان إىل منوذج أحادي معّلب زرع ال ب يف هذه ال
الرغم من  الدمويةعلى  تهى  من ــيت كانت يف  ال ة  الفرنسي ثورة  ال الفكرية , حىت  ة  واحلري
تنعكس على  ــا مل  ة الوروب اسي السي تغيري اخلارطة  الكبرية بوصفها سامهت يف  تها  رمزي
بعدها  السنوات  عــشــرات  الفرنسيون  إنتظر  ــل  ب ــركــة  وب ا  ن مُي ــذاك  ــوم ي الفرنسي  الشعب 
ــا زال  ــيت شهدهتا وم ــورات ال ــث ــا ال ــة, وام ــرّي ــن تقدم وح ه االّن م ي ــوا إل ــا وصــل وا إىل م يصل ل
ناصع  ة حتررية ستصنع املستقبل ال عامل العريب إمنا هي ثورات سلمي تشهدها بعض دول ال
يون ,ذلك  علمان دائل كما يشتهي ال ب قافة العنف والتشويه حىت إن مل تكن ال دا عن ث بعي

3536



يني وهذا الكالم ينطبق على كامل  نهم إمارات ي يس من ب اء فسنرى أن ل ن ب دوا ال الذين شّي
ناىف مع مشروع  ت يجيون منزهني عن أي نقد وهذا ي ا يعلم بان احلّكام اخلل ن يج وكل دول اخلل
يس على  ة ول لميع شكل الدول يج يعملون على ت تايل جند ان زعماء دول اخلل ال ة وب الدول

بشرية , حىت ان دور املرأة يف ة ال نمي ت مستوى ال
ر الدول اليت  يج هي من اكث تايل أرى أن منطقة اخلل ال هذه الدول يعد االدىن يف العامل وب
اسة- (والذي اعتربه  الوث احملّرم )–الدين – اجلنس- السي ث ا ملا ُيسمى ال ي عدا عمل تعطي ُب
قا أمام األشخاص الذين  الوث ميثل عائ ث تغيري . وان هذا ال ا جلوهر ال ي ق ي ا حق ا حتدي شخصي
يل املثال  ابان على سب ي ا وال ي املقابل أرى أن دوال مثل املان ر أنفسهم .وب يرغبون يف تطوي
ة ومتطورة بعد أن  ة بشرية علمي نمي رامج ت بعده اإلنساين عرب ب تغيري ب جّسدت جوهر ال
يوم مها من أرقى  ة عام 1945 وال ي ان ث ة ال ي عامل ة مدمرة يف هناية احلرب ال كانت دوال منكوب
لد ما  ا مثاال رائعا عن اإلهلام الذي ممكن أن يقدمه ب وأهم دول العامل وبنفس الوقت أعطي

نووي وهذا هو املهم لدان أخرى من دون اإلرتكاز على اإلجناز العسكري وال إىل ب
تغريات  ام ب ي ق ابان إستطاعت ال ي ا او ال ي تطوراملان يست ب ا اليت ل واستطيع القول بأن تركي
بدل إىل  ت بعد ان كانت دولة عسكرية متخلفة استطاعت يف مخسني عام ان ت ة ف جذري

ة تطمح باإلنضمام لإلحتاد االورويب ي ة علمان دول
قا بوصفها أفكارا  يها مسب تقبل االفكار اجلديدة من دون ان حتكم عل تغيري ت ة ال ي إن عقل

شاذة.
ه املقربني جيب  ائ نفسه وألصدق ه املرء ل النفس , وأن ما يقول ثقة ب وهي تفرض الصدق وال

لعامل بأمجعه دون أي شعور باخلجل ه ل أن يقول

ة  ث ة احلدي ي ة املدن د الوطين يعد خمالفا ألسس الدول نشي ة يف ال ي ن ة والدي تارخيي رموز ال فذكر ال
ة إىل األبد  ناشئة,إذ ال حيق ألحد أن يظل مرجعي ال ال يد عند األجي أب ت ه يزرع نزعة ال وألن
ثورة  وا عظماء والذي كان اهم أهداف ال قادة مهما كان ه ال ي أل ا ت وذلك من باب رفضن

يها,وألن طرحت النشيد كمثال ذلك ألين مؤمن بأن القضاء عل
يس يف شكله أي عندما ال أحد يكون فوق مستوى  تغيري يكون يف صميمه ول مجال ال

نقد , ال
ة عند  نفسي ة  ة ورغب تارخيي عته ضــرورة  ي بطب تغيري  وال  , يأخذ شكله احلضاري  تايل  ال وب
ا  ا سنجد شعوب ن إن نظر ف ا ال اإلنسان بوصفه عامال مساندا حلركة الوعي عنده, وإذا أمعن
لقاها ال متلك نفس  يها ن تغريي أو إهنا مل تكن حباجة إل بعدها ال ة ب وري ث ة ال مل تعش التجرب

ثورات ام ال ي لدان شهدت ثورات على الرغم من ان ق ايت مثل ب القدر من الوعي احلي
بؤس لشعوهبا  ثورات خّلفت ال املطلق حالة وعي كامل ألن هناك عديد من ال ال ميّثل ب
تارخيي  العمق ال بطة ب تغيري مرت ة ال وكانت على االغلب ذات طابع عسكري ,إن أرضي

لد ب ل ل
ا  مادي استقرارا  تعيش  العريب  يج  اخلل لدان كــدول  ب فمثال   , تغيري  ال ة  يعيش جترب ــذي  ال
ــارات ممن  ة نفسها- كالسعودية وقطر واإلم اعي ــا الصن ه اوروب ي فتقر إل منقطع النظري ت

تسعى جاهدة
ا  ا ,ولكن هن ئ للوصول إىل مطاف الدول املتقدمة وهذا مجيل وافضل من ان ال تفعل شي
بع من  ن توجه ال ي ا ,الين أجد هذا ال ا الجوهري ّي ا شكل ب تقّدم جان تطور وال ال ة ب رغب تأخذ ال
ة مثل قطر من املقرر أن تستضيف كأس العامل لكرة القدم عام  ة , فدول جتربة حضاري
تقد  ة وأن ي عرب ثورات ال ه جّمد ال اة ألن السجن مدى احلي 2022 جندها حتكم على شاعر ب
يج عامة وجندها أيضا  بنت شفة يف قطر أو يف اخلل بس أحدا ب ن ة دون ان ي يجي نظم اخلل ال
يست لديها أدىن  نما ل ي ب عامل  ال ه خرية جنوم  ي إل ة تدعو  ي نمائ تستضيف مهرجانات سي
نما قطرية ,ونفس املثال ينطبق على  ا مل نسمع عن سي خربة يف هذه الصناعة وحنن بدورن

اء يف العامل ن يوم أعلى ب ة اإلمارات ففي اإلمارات ال دول
ة  اء أو ما هي جنسي ن ب ا من هو مهندس هذا ال قا , ولكن لنسأل انفسن حوايل 160 طاب

عّمال ال
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مقتطفات من كتاب رب الزمان مقتطفات من كتاب رب الزمان

قوم لتحريرهم من اضطهاد روما لألبد,  راً. هو سي ائ نتظرونه: كان مسيحا ث وا ي من كان
اً آخر: معلم المع أراد  ئ اً لكنهم واجهوا شي يهودي منهم. انتظروا حمارب سيحرر الشعب ال

عقائده اخلاصة وبصورة مفرطة. ٌب ل تقدمي خّده مقابل الغفران. متعصِّ
األناجيل ويسوع 

بشارة  واقع, ال ة تعمل على نشر اإلميان. يعين اإلجنيل, يف ال ة دعاي ّي ل ل النصوص اإلجني تشكِّ
اجلديدة.

وا  اة وعمل يسوع, اصطدموا مبشكلة: مل يتمكن ه, نشر حي عي اب وا أوائل ت لكن عندما حاول
ة, حبضور قصص املعجزات,  ادات القوّي عب راث أقدم من ال لدان ذات ت ادته يف ب من إدخال عب

اء العذراوات اإلهليني,....اخل. ن أب
ا ؟ ما الذي جيب فعله هن

بهم يسوع  ي اة وعمل حب تكييف حي ر: ل تزوي ال ة االناجيل ب ب ام كت ي ر ترجيحاً  هو ق األكث
را, حورس, .... اخل. ث ي ه الشمس, م ادة إل مع األساطري القدمية, سواء عب

ادات القدمية, حيث ُوِلدت آهلتها من عذراوات, قاموا  عب وازي اهلائل مع تلك ال ت هلذا جند ال
ة. لقد شّكلت تلك  اة بصورة إعجازّي املعجزات, أقاموا االموات, وبعد موهتم عادوا للحي ب

ادات اليت شاعت يف ذاك الزمن بروما. عب ة: ال ّي ن وث ادات ال عب ال
ــات, لدين سريشد شعبها. فشعب دون دين:  ــوري ــرباط ر االم ــا, كسائ ــد احتاجت روم وق
د اآلهلة وجبماعات  بل احلّكام ذوي املصاحل, وهلذا شّكل تعدُّ م به صعب من ق يكون التحكُّ

تغيري. ة ال ي غ املؤمنني هبا أمراً شائكاً يستحق االهتمام ُب

د. توحي ال ام ب ي لق لقد احتاجوا ل
ة  املسيحّي لطائفة  ل ــة  ــّي ــائ ــدع ال النصوص  ب فتالعب  ــه,  ــت ورق األّول  قسطنطني  لعب  ــا  ــن وه

ة. ّي ن وث رومايّن باآلهلة ال فها مع اإلميان ال ي تكي ل
يسوع وعمله

قّدم هبا نفسه: حياول  أّن يسوع ويف كل فرصة ي نالحظ يف األناجيل شيء خاص. نالحظ ب
اء العهد القدمي. فال يقوم بشيء دون أن  ي ب بوءات قدمية ألن ه ما هو إاّل ن بات أن ما يقوم ب اث
ة مقصودة  بدو أّن هذا قد شّكل منهجّي قّدم اشارة, من الذاكرة, من كالم األقدمني. وي ي

ــرور زمن طويل, لفت  اة يسوع املسيح. ومب ــاً حي لقد أمضيت سنوات من ُعمري دارس
ه,  الكثري مما حبثت ب نمّو كسلطة وبطرق يصعب عّدها.  ال ب ة  تهاء املسيحّي ان اهي  ب ت ان
ة, كما فعلت يف كتايب األّول » الصليب كقّصة  ّي ة روائ له لصيغ قصصي تحوي قمت ب

ة: مشكلة الصليب ». ّي ال خي
تخيُّلي. قمت باالستشهاد  تايل, مل أمتلك حدود ب ال ال, وب واضح أنه قد كان خي من ال

بعض األمور. تعميق فهمهم ل راغبني ب ل بَّتها بأسفل الصفحات, وذلك ل مبصادر ث
و ُوِجَد, كيف  ما ل ه يسوع املسيح: ففي لعب الدور الذي ي ا هذا, ال أمتلك أدىن شّك ب يومن ب

ابع بعض األفكار الواضحة لدّي هبذا الصدد. ت ن ه, ... اخل. ل ب جرى صل
ناصرّي اة وعمل يسوع ال حي

َد يسوع ؟ هل ُوِج
نتظر, فاألناجيل 

ُ
يل تارخيّي, ما خال اشارتني تلموديتني للمسيح امل واقع ال يوجد أّي دل يف ال

يل تارخيّي لوجود يسوع املسيح. تايل ال متثِّل دل ال ة وب ّي ما هي إاّل نصوص دعائ
أّن املؤمنني باملسيح, ومن خالل االميان القوّي الذي  ان ب و نأخذ باحلسب ما ل ي مع ذلك, ف
ة كيسوع كانت  أظهروه, قد حتدوا كل نظام مفروض إلعالن وجود قائدهم, فشخصّي
ر من مسيح » قد توزعوا  ة املسيح كان هناك » أكث ب واقع, ويف حق ة الوجود. يف ال واجب

نهم. ي يف القدس. رمبا كان يسوع ذو الكاريزما األكرب  ب
رسلون  ة الكثرية. يعتقدون مجاعة الغورو أهنم ُم ّي ن دي ا هذا نرى الطوائف والفرق ال يومن ب
م,  ا وتقدُّ ولوجي ة تكن ب ا هذا, كحق يومن إهليون ملؤمنني مبحيطهم. إذا كان هذا حيدث ب
اء.  لفزيون وال كهرب ه ال ت ي ة بزمن مل يكن ف ي ن تمّكن من ختيُّل وضع الطروحات الدي فلن ن

تناص املريدين. يون كثري من الفرص الق ن ولآلن ميتلك الدعاة الدي
وا  واقع, ما زال يهود املسيح } يف ال ة. فلقد انتظر ال ي من جانب آخر, كانت الفرصة مؤات
اء القدامى,  ي ب نتمي لألن ه يسوع املسيح أصــاًل { وهو ي نتظرونه, ألهنم ال يقصدون ب ي
لة  عائ أّن يسوع قد انتمى لذات ال يون ب ل تايل يقول اإلجني ال ة داوود. يكون مفهوماً, ب لسالل

ة. امللكّي
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ْأُكُل  اُب: اَلَِّذي َي َت ِك مَّ اْل ِت َي ْن ِل ِك ْم. ل تـَْرتـُُه َن اْخ ُم الَِّذي َل ا َأْع ْم. أََن ُك ِع ي ْن مجَِ وُل َع ْسُت أَُق 18 »َل
هُ. َب ِق يَّ َع َل َع َع ِعي اخْلُبـَْز َرَف َم

ا 13 إجنيل يوحن
ابات املقّدسة, تقول: واضح أن إضافة يف الكت ومن ال

وَن،  ُن َن اَل يـُْؤِم ُم الَِّذي ْن ُه َم َم ِل ْدِء َع َب َن اْل ُسوَع ِم وَن«. أَلنَّ َي ُن ْم قـَْوٌم اَل يـُْؤِم ُك ْن ِكْن ِم 64 َول
هُ. لُِّم َس َو الَِّذي ُي ْن ُه َوَم

ا 6 إجنيل يوحن

ة الصلب ّي عمل
ه, وال هم ربطوه  ة, مل يتم صلب املسيح مبسمرة معصمي رّي حبسب أواخر االكتشافات األث
يدين, حبيث حيــدث الصلب مــن خالل  ال ــن قفا  م ــاراً  ــب ــت اع الصلب  ــوا ب ــام ق ــل  ب ال.  باحلب
ة ومّتت  ّر الذراع من خلف اخلشب غة, م ام على الصليب. هبذه الصي دين والكتفني واخلت ي ال

د. ي قفا ال بسمرته مبسمار طويل ب
يوس  تمعَّن ببعض القصص – كشهادة يوسيفوس فالف و ن ما ل ي كان األمل شديداً. لكن ف
و كان القصد من الصلب قد كان حتقيق املوت, فهذا مل يكن  ه حىت ل أّن ا القول ب ن – ميكن
حتمل أن يكون حصل 

ُ
و حــدث ختفيض زمــن الصلب, فمن امل ما ل ي ــاً. وف يحصل دوم ل

عّي. ي ه بشكل طب إنقاذ ل
وا! ر: ومل ميوت ام وأكث قهم لثالث أّي ي عل هناك حاالت الشخاص, قد استغرق ت

غالب, وكما  ال الكاد 3 ساعات. ففي  ب الصليب  قه على  ي عل ت لكن يسوع مل يستغرق 
ه: فقد  له ب ّل ب يشرب اخلّل من خالل اسفنجة م ه عندما أعطوه ل إّن دت دراسات عديدة ف أكَّ

َدْر. ه شيٌء من اخَل تملكُّ كان ي
ــشــري كثري من  قة, كما ُي ي ــة وث ــي عــالق ــرام ــوســف ال ــب آخـــر, امتلكا بيالطس وي ــن جــان م
ة { هلذا. مل يرغب بيالطس بإعدام يسوع, لكن الشعب  ّي ف نتحلة } األبوكري

ُ
االناجيل امل

ه. ي قد رغب هبذا. ولقد ختوَّف من حدوث ثورة عل
ة تفادي  ي غ رامي ويسوع: ُب قه بني بيالطس, يوسف ال ة اتفاق ضميّن قد جرى حتقي هل مّث

املوت على الصليب ؟

قاً وجناحاً. ر تصدي ه أكث يهود: سيجعل مهمت راده ملصادر حيرتمها ال إي ه ب و أّن لديه. كما ل
هلذا, قال:

. َب َعينِّ َت َو َك يِن، ألَنَُّه ُه وَن ُق َصدِّ ْم ُت ُت ْن ُك وَسى َل وَن ُم ُق َصدِّ ْم ُت ُت ْن ْو ُك ْم َل » 46 ألَنَُّك
وَن َكالَِمي؟«. إجنيل يوحنا 5 ُق َصدِّ َف ُت ْي َك َب َذاَك، َف ُت وَن ُك ُق َصدِّ ْم ُت ُت ْس ْم َل ُت ْن ِإْن ُك 47 َف

ه مريدوه أو حيرتمون ما كان يقوم  راد مصادر قدمية, لكي يؤمن ب هل احتاج ابن اهلل إلي
ر من زاوية من  تربير هبذه الطريقة ؟ أو أّن هذا مل يكن أكث ه ؟ هل كان من الضرورّي ال ب

املشهد ؟.
ستشَهد هبا 

ُ
بوءة ابن داوود, } امل ة: ن يسّي بوءات رئ ة ثالث ن بوءات املسيحّي ن ُوِجَد يف ال

د على صورة  د املتأملِّ. مل يستسغ يسوع التجسُّ عب بوءة ابن اإلنسان وال يف األناجيل {, ن
ة: كحال  د على صورة روحّي املسيح احملارب بشكل حصرّي, بل خيتار كذلك التجسُّ

د املتأملِّ {. عب ابن االنسان } أو ال
ــار »  ــخــت

ُ
ــأّن » امل ــول ب ــق ــري ال ــوءة حــني جي ــب ــن ــأملِّ يشّكل ال ــت د امل عب ال ــك: ف ــن ذل ر م ــل أكث ب

اة. تعذيب والحقاً سيعود للحي ر تعرضه لكل أصناف ال سيموت إث
ثالثة. فبحسب  لكن يسوع يقوم مبزج, مقصود, يف كل مراحل مهمته: لصور املسيح ال
راه  ثالثة. هلذا ن ال ــر من  واحد أواآلخ ال أن يكون  اً  ة اليت واجهها, فقد بدا مناسب ّي عقل ال
بُّؤ قدمياً مبا سيعمله ابن داوود. لكن أيضاً  ن ت اً محار: كما جرى ال لقدس ممتطي يدخل ل
نتمي هلذا العامل », كما هو مأمول من ابن  أّن » مملكته ال ت مبواجهة بيالطس, يقول ب
ته  عته رسال اب ذ املناسبني ملت ار التالمي ه, فقد اخت ة شعب ّي غالب, ومبعرفة ذهن اإلنسان. يف ال

إىل األمام.
ة. يقولون بأهنم خمتارون,  وهّي ا هذه, نرى ذات املنطق مع الغورو اجملسدين لألل امن يف أي
ــاً هو  ــم هم اهلل. ما يشجع أولئك على الظهور دوم ــم ذاهت أو كلمهم اهلل, بل حىت أهن
ا جتاه  أين تكمن نقاط ضعفن بشرّي جتاه هذه القصص. يعرفون  ال الضعف  معرفتهم ب

ا. ه معن الفراغ الوجودّي املتمثِّل بعدم امتالك إل
ر كثري من األشخاص, من خالل تقدمي ما  م مبصائ وكمتالعبني جيدين: ميكنهم التحكُّ
ه مع يهوذا.  ي غالب فقد حدث شيء شب ه أو ما يعتقدون أهنم حيتاجونه. ويف ال حيتاجون

واقع, يقول له يف العشاء األخري: تفاجأ يسوع عندما اشتكوا منه. ففي ال هلذا مل ي
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يمه. ومل تكن  عال ت ابعني لإلميان ب ه جعلهم مت ي ة. وهلذا, كان من السهل عل بطريقة ومهّي
ــو حــاخــام ومعلم  Hillel وه فيلسوف  ال يم  عال ت ــع, شــيء خمتلف عــن  ــواق ــال ب يمه,  عال ت
وا مع اآلخرين ما ال ترغبون أن يعمله اآلخرون معكم » إىل  يهودّي والذي قال » ال تعمل

اء كثرية أخرى. جانب أشي
تأثري{  لغه }نطاق ال يسوع, كعأّلمة يف الكتب املقّدسة, ساهم بنشر سطوته عربها. ما ب

– أختّيل – ال هو ذاته, هو ما أمكن التشكيك به.
يسة ممثلي اهلل, مل يكن  تهاكات رجال الكن يش بامسه, ان تفت فاجملازر اليت قادهتا حماكم ال

له!! يسوع أن يتخي ل
إّن أمور  و كان يسوع هو ابن اهلل. ف ما ل ي ا إجابة حول ف ن ي واحد ف تظار ال على الرغم من ان

أخرى تفرض نفسها:
ة. اريخ كاملسيحّي ت دة قد أنتجت كل تلك اجملازر يف ال مل تظهر عقي

راً ؟ نقذاً أم ُمدمِّ واقع, هل كان يسوع ُم يف ال
َل. ْل أُلَكمِّ ُت ألَنـُْقَض َب ْئ ا ِج اَء. َم َي ِب وَس َأِو األَْن نَّاُم ُت ألَنـُْقَض ال ْئ نُّوا َأينِّ ِج ُظ 17 »اَل َت

َطٌة  ــٌد َأْو نـُْق ــْرٌف َواِح اُء َواألَْرُض اَل يـَــُزوُل َح َم ْم: ِإىَل َأْن تـَــُزوَل السَّ ُك ــوُل َل ــِإينِّ احلَْــقَّ أَُق 18 َف
ُكلُّ. ُكوَن اْل وِس َحىتَّ َي نَّاُم َن ال َدٌة ِم َواِح

إجنيل مىت 5
تدمري. ا, ال ا يوحن ُرُسل شيء آخر سوى رؤي ِرْد ال ومل ُي

ة, حيث سيكون قرب املسيح, وكان  ّي ع ي ان شيء آخر: املغارة الطب ا نسي ن ي ب عل ال يتوجَّ
رامي. هذا من أمالك يوسف ال

وا  ــا من كــان ميــوت على الصليب, فكان أم اء فقط.  ي يزة االغن امل العموم, امتلك هــذه  ب
ثما  ز املغارة, ري رامي قد جّه أّن يوسف ال ه ب ة. يبدو يل أمر مشكوك ب لقونه يف حفر عاّم ي
ه,  قان الصليب. فعوضاً عن كسر سي يق على  عل ت ال ميوت يسوع خالل 3 ساعات من 
م تأكيد  ت ه مع املصلوبني, مسمروه برمح أفقّي } ومن جديد ي ام ب ي ق ادوا ال وهذا ما اعت

ه أّي عظم {. أّن املسيح لن ُيكسر ل بوءات القدمية اليت قالت ب ن ال
اس أبيض  ب ل ته من جديد, منري, ملتحف ب تم رؤي ر هذا املوت, ت ه إث وأهم ما يف األمر, أّن
ه. ألّن الوعد  له لألبد بقلب رجال بقى إجني دأ أحاديث حول ظهوراته وسي ب على القرب. وت

اة متجسداً !! مل يكن شيء آخر سوى العودة للحي
ريه عالمات الصلب,  ه أن ُي ك من وما املشكِّ مّثة تفصيل مثري لالهتمام: عندما طلب ت

ة االناجيل على األقّل. ب ويسوع أراه تلك العالمات. ويذكر هذا كت
نهم من جديد ؟ ي اة ب أّن املسيح قد ُشفَي وقد عاد للحي ا هذا ب ن ة, أال يقول ل املناسب ب

غة  الصي ب املتصلة  ة  ّي ق زي ي اف ت ي امل املفاهيم  وحبسب  معهم.  السمك  ــاول  ــن ت ــد  ق ــه  أّن كما 
ــريّي: ال ميكنه  ــّي, أث يها فعله: فهذا ال يكون مقبوالً. كائن روح ــا جيب عل ة وم روحّي ال

ناول األطعمة وال امتالك عالمات من أّي صنف, حيث ال وجود للحم. ت
امة: وعندما يعودون  ي ارة عن ق واقع, عب بعث, يف ال تلك األزمنة, كان مفهوم ال لكن ب
وا جبسدهم ذاته, مع عالمات ومع كل شيء. وهلذا طلب  اة, فهم يعودون كما كان للحي
ان. ي ل و نسرتشد برتت ما ل ي دة ذاهتا, ف عقي ادة من ال ب لع ة ل ولد قوة الدعاي ه. ُت ه يدي ري وما أن ُي ت

الخالصة
يوم بطول العامل وعرضه. لقد  نتشرين ال

ُ
ــادع, ككثري من امل كان يسوع قائد روحــايّن خُم

ة. ّي زمن ة ال ب ه احلق ساعدت
وقد غّذى هذا االعتقاد كل من كان على متاس به. ساعدوه على إنقاذ نفسه من عقوبة 

غة لتحقيق معجزة ال وجود هلا. اإلعدام. أعطوه الصي
اد القول: إميانك قد خلَّصك. كان يعلم, كقائد  ه قد اعت ه, أّن يسوع ذات وي ن ت ال ر ب جدي
يشفيهم  ـــان  اإلمي أن  ملكامن ضعفهم:  ــاً  ــارف ع ه  ي مؤمن لشخصيات  حملِّل  د  جّي روحـــايّن 
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ه  نه هذا اإلل اده إىل مراقي املواجدة زي واره ، فإذا وصل عبد من عب يوضاته وأن من ف
عابد واملعبود روحا واحدة . ته فصار ال ته ورفعه إىل أحدي ي ان بسه أن ته وأل ي بوحدان

ــذي ينسى ويضحك ويستوي على  ال د املبسوطة ،  ي ال وهابيني صاحب  ال ــه  إل  *
العروش .

ه أئمة ويقيمهم مقام  ت يجعل من ذري ه ف ي ب تعنصر لنسب ن عة الذي ي ه الشي * إل
ا اء ، ُمربئني من العيوب مّطهرين من الدنس معصومني من اخلطأ واخلطاي ي ب األن

ة الذي ال هو جبسم وال شبح وال صورة وال جوهر وال عرض وال يتحرك  زل ه املعت * إل
اده و) واجب  أفعال عب ه ب وال يسكن وال جهة له وال حلول له مبكان وال عالقة ل

ه العدل ي ( عل
بل أن خيلقهم ، اجلائز يف حقه  اده ق رم وحُيلل وخُياطب عب ه األشاعرة الذي حُي * إل

إسعاد عاصٍي وإشقاء مستقيم .
تامى  ي اء وآكلي أموال ال ري لة األب ت ة الذي يعفوا عن مغتصيب األطفال وق ه املرجئ * إل

وا بوجوده وا ـ إذا آمن وب ت ـ وإن مل ي
اِرك لإلنقالبات العسكرية وإضطهاد الشعوب وخداعها  ب ة امل ي ه احلركة اإلسالم * إل

بإمسه .
ه ؟ نع باي إل قت يها ن وا عل تقول ب ا الفطرة ال عن ب ا وإت و آمن يعين باختصار ل

Nesta Fz

ه ذرادشت امللحد * إل
ه أرسطو الذي ال يعدو عن كونه ) عقل ( حمض ال يعقل إال ذاته ، بعيد عن  * إل

عامل الكون والفساد
واٍر منهم  بشر ، مت عابئ بعامل ال قافة ، غري ال ث قور شديد اخلفة ، عدمي ال ي ه اب * إل

وراء اخلري والشر
بشر وزا الذي ال يشغل نفسه بقدر وأفعال ال ن ي ه اسب * إل

ه فهو مشغول بأمور أهم أ بالصالة والصوم ل ب ع * إله غوركي الذي ال ي
* إله كانط الضعيف الشاحب
ه هيغل نسيج العامل املطلق * إل

بشر ه ذا النظرات غري املنخرطة يف عامل ال ه غوت * إل
ه بال آخرة وبال جزاء  ه ، إل ٌه ال دين ل ه القوة ، إل تشة املرتَقب أو مقدسه ، إل ي ه ن * إل
نفيها وال يدين اجلسد  ا وال ي وال عقاب وال تعذيب ضمري أو شقاوة ، يقر باألن

اً كماله . ن ئة ، ويعلي هوى اإلنسان معل له هبراءات اخلطي ويكب
يك آهلة االديان : دعك من آهلة الفالسفة وإل

بشر كأحباب له  تقي بضعة ماليني من ال ن ــذي يقتل األطفال وي * إله موسى ال
ار ن نعيم والرضى ويغضب على املاليري اآلخرين ويزج هبم يف أتون ال ال وخيصهم ب

بشر . ا ال ة وحيمله خطاي ي ان * إله عيسى الذي ينجب طفال من زوجة ف
ة لعدد من االهلة مثل : ي وقد قرأت حبكم خلفييت االسالم

يضا  ه أو ف ات ي يني الذي ال موجود إال هو ، وما الكون إالّ جتلي من جتل ه الصوف * إل

4748



فويرباخ .. ماركس .. والدين ..فويرباخ .. ماركس .. والدين ..

4950

رباخ، أن اهلل  ــك، يعتقد فوي اء على ذل ن ن إهلــه كــروح مطلقة، و ب ــرى املتدّي ي
ه  أّن ه ب ا تعريف اإلل بشرّي. أّم لعقل ال ايّل ل -كروح مطلقة- هو االنعكاس املث

ة و للحّب. بشرّي ّوة اخلري املطلقة، فما هو إال انعكاس لألخالق ال ق
ة  نفسّي ال ة  ناحي ال ــا من  ــســان«أّم اإلن الوحيد هو  بشر  ال ــه  رباخ: »إل كتب فوي
ــا خياطب  ــصــالة، أمّن ــاء ال ــن ــه أث ــذي خياطب إهل ن ال ــاخ، أن املتدّي ــرب ــوي عتقد ف ي ف
نفسه. اها ل تمن ة اليت ي نفسه، أو نفسه األخرى، أي: خياطب الّصورة، أو املاهّي
رباخ: »اإلنسان هو ما يأكل “خيطيء الكثريون عندما يعتقدون أن  كتب فوي
ه، فهذه املقولة  ّطعام و أشكال ة ال ا بشكل مادّي عن نوعي رباخ يتحّدث هن فوي
رباخ يف هذه اجلملة أن يهدم فهم  غل. أراد فوي اذه هي موجهة باألصل ضّد أست
رباخ يف هذه اجلملة أن  ريد فوي ّروح. ي ثه عن ال ايّل لإلنسان، و حدي غل املث هي
تاج مادّي  يقول، أّن اإلنسان هو جزء من األرض، و بذلك فإن اإلنسان هو إن

جاء بطريق املصادفة.
لدين ة ل ّي ب ائج السل ت ن ال

ــود إىل عدم  ــق ــّي، و ي ــ ة األرض بشرّي ــامل ال ـــؤّدي إىل نفي ع ــه، ي ــاإلل ـــان ب -1 اإلمي
بشرّيني. تطّور ال ال اة و ب االهتمام باحلي

ه  ة ... هذا يعين أّن ة و احلرّي توعي تقّدم، ال علم، ال ه، يعرقل: ال -2 اإلميان باإلل
اة أفضل. يعارض العمل من أجل حي

ه ذاته،  ه، يؤّدي إىل عدم التسامح مع الذين ال يؤمنون باإلل 3- اإلميان باإلل
ة لألديان. يجة حتمّي ت هذا يعين أّن عدم التسامح ن

ّدين  كارل ماركس« و نظرته إىل ال
ة  :عاش »ماركس« بني العامني 1818 و 1883. و هو ينحدر من أسرة يهودّي

ة. ّي ت ان اعتنقت الربوتست
تطّرق يف هذا  لدين، دون ال من الّصعب احلديث عن مفهوم و نقد ماركس ل

ّدين. رباخ، الذي شّكلت أفكاره أساس نظرة ماركس إىل ال اق إىل فوي السي

ّدين: رباخ«، و رأيه يف ال فوي
ة  انة مسيحّي داية دي ب رباخ« بني العامني 1804 و 1872 ، و درس يف ال عاش »فوي
اذه هيغل و درس الفلسفة.   ــدراســة، حتــّول إىل أست ة ال ة، و بعد هناي ّي يكان أجنل
ر فلسفة  اذه »هيغل«،  بل بدأ العمل على تطوي رباخ فلسفة أست بع فوي ت مل ي

خاّصة به. 
اسّي  اقد فلسفّي و سي اته، من إنسان مؤمن تقّي، إىل ن رباخ خالل حي تغرّي فوي
ة«. اء اإلشرتاكي ي ب أنه »أكرب أن انات، و هذا هو ما دعا »ماركس«، لوصفه ب ّدي ل ل

بشر  ة، هو قدرة ال بشرّي ان ال ان: السبب األساسّي يف تطّور األدي قة األدي ي حق
ــان و  ــس ــني اإلن ــّي ب ــاس ــرق األس ــف ــو ال ــذا ه ــي، و ه ــوع ــالك ال ــت تفكري و ام على ال
احليوان، فاإلنسان يعي وجوده و ال يقوم احليوان بذلك، و لذلك يعيش املرء 
ا« اليت انفصلت عن  ـ »أن ـ »أنت« ، فهي ال ا هذه ال ة )أنا–أنت(. أّم ي ائ ن يف ث

ة. بشرّي تلعب دوراً جديداً يف اجلماعة ال الذات، ل
بشرّي؛  ال الوعي  ة  ّي بشرية، من الهنائ ال ة  املاهّي ــان يف  بع أصل تطّور األدي ن ي و 

ة. ّي اّلهنائ ه ال ت ّي ّدين هو سلوك أو تصّرف اإلنسان مع ماه إّن ال لذلك، ف
إّن  تايل، ف ال بشر«، و ب يات ال ة، هو »أمن ة املسيحّي ان الشيء األساسّي يف الدي
ّي  نهائ ة يف شكلها ال بشرّي يات ال ة، هي هذه األمن ة املسيحّي ان ّدي ات ال أساسّي
اة دون كوارث و مصائب،  بشر حي يل املثال: يتمىن ال عندما تتحّقق. فعلى سب
ة من  ي اة سعيدة خال اهتم حبي ي ه الذي وجدوه، و كذلك فإن أمن فهذا هو اإلل
اة، ستكون موجودة يف العامل  مجيع الكوارث، جعلهم يعتقدون أّن هذه احلي
امة املسيح  ي ة، و هي: ق ة املسيحي ان ة مهّمة يف الدي اآلخر. و هناك نقطة أساسّي

بشرية يف اخللود و عدم املوت. ة ال رغب امة اليت تعين ال ي ق من األموات، هذه ال



ُع  ارة، و لكن، هل يفهم هذه اجلملة مجي عب يون الشعب “مشهورة هذه ال »أف
من يستخدمها؟

ــد فقد  اعّي، و ق تطّور الصن ــاركــس، كــان عصر ال ه م ي ــاش ف ــذي ع ــت ال ــوق ال
م  نتجوهنا، ألهّن بضاعة اليت ي اعة، العالقة مع ال ال يف هذا النوع من الصن عّم ال
بضاعة؛ هذا أّدى  نتج ال بضاعة، إىل خدم لآلالت اليت ت ل وا من منتجني ل حتّول

ال و إحساسهم باالستغالل. عّم ر ال إىل تذّم
يون الشعب«. ألّن اإلنسان  ّدين هو أف يف هذا الوقت، نشأت هذه اجلملة »ال
إّن الشعب يستطيع  يون، و كذلك ف يستطيع حتّمل األمل اجلسدّي مبساعدة األف
اإلنسان  يوهم  يون  فاألف ــن.  ــدي ال بواسطة  اة  احلي ــؤس  ب اتج عن  ن ال األمل  حتّمل 

ّدين. بشعور السعادة، و كذلك ال
/1845/http://www.marxists.org/arabic/archive/marx

feuerbach.htm
يها مادية فورباخ-،  قة بأسرها -مبا ف اّديـّة الساب ة يف امل يسّي رئ نقيصة ال 1- إّن ال
يها إال  ة، مل تـُعرض ف واقع و احلساسي هي أّن الشيء )Gegenstand(، ال
ــســايّن  إن ــشــاط  ن بشكل  ــل، ال  ــأّم ت بشكل  أو   ،)Object( ــوضــوع  م بشكل 
ة. و جنم عن ذلك أّن  ّي ذات نظر ال حّسّي؛ و ال بشكل جتربة، ال من وجهة ال
ة، و لكن فقط بشكل  ّي ال ث ه امل اجلانب العملّي -خبالف املاّدية- ، إمنا طّورت
واقعّي احلّسّي كما  يعة احلال- النشاط ال ة ال تعرف -بطب ّي ال ث جتريدّي، ألّن امل
قة عن  تميز يف احلقي ة اليت ت ريد املوضوعات احلسّي هو يف األصل. و فورباخ، ي
بوصفه  نفسه  ــســايّن  اإلن النشاط  إىل  ينظر  ه ال  لكّن و  ة،  الفكرّي املوضوعات 

اً  ّي ع نشاطاً واق
إال  ــاً،  حــق اً  ّي إنسان اً  ئ ة« شي املسيحّي ــر  ابه »جــوه بـِر يف كت يـَعت ــذا، مل  هل و   .
ّي و مل حيّدده إالّ من  ه مل ينظر إىل النشاط العمل نظرّي ، يف حني أّن النشاط ال
ثورّي« ،  ة النشاط »ال حيث شكله التجارّي الوسخ. و هلذا، ال يدرك أمهّي

رباخ  ه فوي ي ففي الوقت الذي عمل ف
لإلنسان  ة  نسب ال ب ــن  ــّدي ال ــرح  ش على 
بشكل جتريدي، يري ماركس اإلنسان 
ة : »اإلنسان،  جزءاً من جمموعة بشرّي
ة، اجملتمع. هذه  بشر، الدول هو عامل ال
ّدين،  ال تج  ُن ـ ت اجملتمع،  هــذا  و  ة  الدول
ــي مطلق خــاطــيء؛ ألّن  ــو وع ــذي ه ال
ــي عامل  ه اجملتمع(  ــة و  ــدول )ال ه  اب أسب

خاطيء«.
ّدين  ة ال لذلك، يعتقد ماركس أّن إزال
ه،  ال تعين حصول اإلنسان على كمال
ّدين موجودة داخل  فأسباب نشوء ال

بل كّل  ق بشرّي  ال العامل  هــذا  تغيري  ة(، و جيب  بشرّي ال اة  )احلي قّي  احلقي العامل 
ا ضّد أسباب وجوده؛  إّن نضال ماركس مل يكن ضّد الدين، إمّن شيء؛ لذلك، ف
دئها، أي يف أسباب  ة لإلنسان تكمن يف أصلها و مب ّي ن ة الدي قة الغرب فحقي
تايل، فمع القضاء على أسباب هذه الغربة، خيتفي  ال حدوثها و تطّورها. و ب
ا. لذلك، جيب أن يكون النضال ضّد أسباب هذه الغربة  ي لقائ يّن ت الشعور الدي

ة. ي ن ة الدي يس ضّد الغرب ة، و ل ّي ن الدي
رباخ: كتب ماركس يف موضوعاته عن فوي

لفة، و لكّن املهّمة  وا غري أن فسروا العامل بأشكال خمت  إن الفالسفة مل يفعل
تقّوم يف تغيريه ». ت

ّدين جيب أن يكون من أجل املعرفة، أي من أجل  لذلك، يرى ماركس أّن نقد ال
ناقض  ت تايل، يكتشف اإلنسان ال ال ّدين، و ب ات و أصول ال قة أساسّي معرفة حقي

ة. ّي ق ي بشر احلق ة ال ه(، و ماهّي بني املخلوق الومهّي )اإلل
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ة ّي اً للحواّس اإلنسان ّي ة نشاطاً عمل ه ال يعترب احلساسي لكّن
ــايّن، و لكّن اجلوهر  ــس ــيّن يف اجلوهر اإلن ــدي ــاخ، ُيذيب اجلوهر ال ــورب -6 إّن ف
قته جمموع العالقات  ي لفرد املنعزل، فهو يف حق يس جتريداً مالزماً ل اإلنسايّن ل

ة. ة كاّف االجتماعّي
قّي مضطر إذن إىل: تقد هذا اجلوهر احلقي ن إّن فورباخ، الذي ال ي

اريخ، و أن يعترب الشعور الدييّن يف ذاته، مفرتضاً وجود  ت أن يتجّرد عن سري ال
فرد إنسايّن جمّرد منعزل.

اً  ّي ماً داخل تايل- اجلوهر اإلنسايّن فقط، بوصفه »نوعا«، تعمي ال أن يعترب -ب
ة حبتة ّي ع ي راد بعرًى طب رة من األف أخرس، يربط كث

تاج  ــيّن« هو نفسه ن ــدي ال ــرى فورباخ أّن »الشعور  يجة لذلك، ال ي ت -7 و ن
قة إىل شكل اجتماعّي  له، يرجع يف احلقي اجتماعي، و أّن الفرد اجملّرد الذي حيّل

معنّي.
ة اليت  ّي ة. و كّل األسرار اخلف ّي اة عمل ة هي باألساس حي اة االجتماعي -8 إّن احلي
ّي،  ة يف نشاط اإلنسان العمل ّي ة، جتد حلوهلا العقالن ّي ة حنو الصوف نظرّي جتّر ال

و يف فهم هذا النشاط .
ة  ة اليت ال تعترب احلساسي ة -أي املاّدي ّي أمل ت ة ال لغتها املاّدي ّذروة اليت ب  -9 إّن ال

راد منعزلني يف »اجملتمع املدين«. أّمل أف ا هي ت ًا-، إمّن ّي نشاطاً عمل
اّديـّة القدمية هي اجملتمع »املدين«؛ و وجهة نظر املاّدية   -10 إّن وجهة نظر امل

تـّسم بطابع اجتماعّي. ة اليت ت بشرّي بشرّي، أو ال اجلديدة هي اجملتمع ال
لفة، و لكن  ّسروا العامل بأشكال خمت وا غري أن ف  -11 إّن الفالسفة مل يفعل

تقّوم يف تغيريه. ة ت املهّم

د الرمحن قصي عب

نقدي-العملي«. »ال
يست -مطلقًا-  ة ، ل قة واقعي تفكري اإلنساين له حقي 2- إّن معرفة ما إذا كان ال
بغي لإلنسان أن  ن ّي ي ة؛ ففي النشاط العمل ّي ة عمل ا هي قضّي ة، إمّن ة نظرّي قضّي
ا هذا.  تفكري يف عاملن ّوة تفكريه، و وجود هذا ال ة و ق ّي ع قة، أي واق بت احلقي ث ي
ّي إمنا  تفكري املنعزل عن النشاط العمل ة ال ة أو عدم واقعي ّي ع نقاش حول واق و ال

ة حبتة. ّي ة كالم هو قضّي
تايل  ال ة، و ب ي تاج الظروف و الرتب ناس هم ن ّر بأن ال ق ة اليت ت ة املادّي نظرّي 3- إّن ال
ة  نظرّي رة. هذه ال ة مغاي ي رب تاج ظروف أخرى و ت ناس الذين تغرّيوا هم ن أّن ال ب
ـــريّب نفسه حبــاجــة إىل  ــروف، و أّن امل ــظ ــرّيون ال ــغ ــن ي ــذي ــم ال ــاس ه ــن تنسى أّن ال
الضرورة- إىل تقسيم اجملتمع قسمني، أحدمها  ة؛ و هلذا، فهي تصل -ب ي الرتب

اًل( فوق اجملتمع )عند روبرت أوين مث
ــايّن، ال ميكن حبثه و فهمه فهماً  ــس ــظــروف و النشاط اإلن ــّدل ال ــب ت ــاق  ــف إّن ات

اً. ورّي اً، إالّ بوصفه عماًل ث ّي عقالن
بعد اإلنسان عن نفسه، و يشطر  ّدين ُي - 4  إّن فورباخ، ينطلق من واقع أّن ال
العامل إىل عامل ديين موهوم، و عامل واقعّي، و عمله ينحصر يف جّر العامل الدييّن 
ــذا العمل، بقي الشيء  ــه مــىت انتهى ه ــرى أّن ــة، و هــو ال ي ــّي إىل قاعدته األرض
ة تفصل نفسها عن نفسها،  واقع أّن القاعدة األرضّي يسّي غري منجز، و ال رئ ال
اً مستقالًّ، ال ميكن تفسريه إالّ  نقل نفسها إىل السحاب، بوصفها ملكوت و ت
ة. جيب إذن،  القاعدة األرضّي املالزمة هلذه  ة  ي ّداخل ال ناقضات  ت ال نزعات و  ال ب
لها بشكل ثورّي، عن  ناقضها، و بعد ذاك جيب تعدي أّواًل فهم هذه األخرية يف ت
لة املقّدسة  عائ ه، حني يكتشف -مثاًل- سّر ال ي ناقض؛ و عل ت طريق إزالة هذا ال
لها  و حتوي اً  نظرّي نفسها  ة  لة األرضي عائ ال تقاد  ان ــة، فيجب  األرضــّي لة  عائ ال يف 

ّي. اً بشكل عمل ورّي ث
أّمل احلّسّي؛ و  ت ال تفكري اجملــّرد، يستنجد ب ه ال -5 إّن فورباخ، الذي ال يـُرضي
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األخالق يف اإلسالماألخـالق يف اإلسالم

تهم؛  ناس منذ طفول يف عقول ال
بشكل  تكرر  و  يهم  عل تعاد  و 
ــدّل هبا  ــســت ـــة« ي ـــطـــرّي ــا »ف ــه ــل جيــع
اهتا.  ب إث عن  بحث  ال عن  عوضاً 
يس نقض هذه  ا ل و ما أريده هن
ــة« فقط و  ــزي ــل ــوب ــغ ــة »ال األكــذوب
ه  ــة ل ــالق ــــالم ال ع ــان أّن اإلسـ ــي ــب ت
ــك،  ــن ذل ــر م ــل أكــث ــاألخــالق؛ ب ب
ــن عموماً  ــدي ال أّن  اقشة  من ـــد  أري
ــض  ــي ــق ن و اإلســــــــــالم خــــصــــوصــــاً 
ال  ّع لألخالق و يساهم بشكل ف

ّي. ه و قتل حّسهم األخالق ة املؤمنني ب يف تشويه نفسّي
تعريف األخالق و الشخص األخالقّي حسب رأيي: ألبدأ أّواًل ب

اً ما تضّره، يفعلها اإلنسان  ب نفع فاعلها و غال ة ال ت األخالق هي تصّرفات غريّي
اً من عواقب  يس خوف ه منها و ل ي اشرة تعود عل ع منفعة مب وّق لذاهتا من دون ت

ام هبا. ي ق إذا امتنع عن ال
تزم اإلنسان اإلخالص لزوجه أو  ل تعريف: عندما ي ة للقسم األول من ال نسب ال ب ف
اً  تاجر صادق زوجته فهو يقوم حبرمان نفسه من متع كبرية، و عندما يكون ال
ه، و عندما  ي ر ميكن أن تعود عل يف معامالته فهو حيرم نفسه من أرباح أكث
لفقراء فهو خيسر هذا املال أو الوقت الذي  ه ل ت ه أو وق التربع مبال يقوم احملسن ب
كان ميكن إنفاقه على نفسه، و عندما مينع اإلنسان نفسه عن السرقة فهو 

حيرم نفسه من املال املسروق و هكذا...
تايل و األهم كثريا: »يفعلها اإلنسان لذاهتا من  اقشة القسم ال اآلن نأيت إىل من
نع  اً من عواقب إذا امت يس خوف ه منها و ل ي اشرة تعود عل دون توقع منفعة مب

نهاية« ناس يف ال إذا كذبت كذبة كبرية و كّررهتا بشكل دائم فسيصدقها ال
نازي ر اإلعالم األملاين يف العهد ال لز – وزي جوزيف غوب

تلقني و احلفظ و  ه كامل- على تشجيع ال ة -بشكل شب ي ا العرب ن ت قاف تعتمد ث
لة  أمث تكرار املمّل أن آيت ب عله من ال ة التجديد و اإلبداع و االختالف، و ل حمارب
ا يعرف  ن ــا و جامعات ــدارســن م ا و درس يف  ن ــاش يف منطقت ـــك، فمن ع ذل على 
ا الفهم و  تكرار، أّم تفوق هو احلفظ و االستظهار و ال أن طريق النجاح و ال

ه و بدونه. ي ان ف لزم، فاألمر سّي بحث فهو لزوم ما ال ي ال
ّوة، و حتارب  ة ذلك بكّل ق ي ة الدوغمائ ي عقائد الشمول و تشجع األنظمة و ال
العقائد  ناس، ف بحث و التحّري عند ال تميـَّز الفردّي و ملكة ال لة- ال قّوة مماث -ب
قة  ة- تقّدم نفسها بصفتها مالكة احلقي ي ن ة منها و الدي ي علمان ة -ال ي الشمول
ة زائدة جتاه أّي اختالف مع طروحاهتا اليت تقّدم على  املطلقة و هلا حساسي
بع  ن ت ــات. و  ــب إث ات ال حتتاج إىل  بديهّي لنقاش؛ و  ل لة  اب ق ــا مسّلمات غــري  أهن
ــدة من كــون معظم هــذه الطروحات ال تقوم على أّي أساس  ــزائ ة ال احلساسي
بديل األفضل هو فرض الفكرة  قى ال ب ا، و ي ّي عقالين ميكن الدفاع عنه منطق
بقى  ــراس من ي ــاس، مث قمع و إخ ــن اقشة و الشّك يف ال قسراً و قتل ملكة املن
يل و  راد القالئل الذين استطاعوا حترير عقوهلم و ملكوا قدرة التحل من األف

اقشة. املن
اقشة واحدة من هذه »املسّلمات« اليت كّررهتا و تكررها  و أريد يف هذا املقال من
ة خصوصاً بشكل مكثف، حبيث أقنعت  ة عموماً و اإلسالمي ي ن الدوغما الدي
نورين، هذه املسلمة هي أّن اإلســالم مرادف  يني و املت علمان هبا حىت بعض ال
ة«  ديهي ب الضرورة ال أخالق له. حتشر هذه »ال األخالق، فمن ال دين له هو ب
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لها، فهو ال يسرق و ال  ان يف نفسي و االحتقار لسائ ي غث لة ال تثري هذه األسئ
ــك، و طمعاً يف احلور  ه ذل ه قال ل اب ــه و ال يقتل -فقط- ألّن كت ام مع أّم ن ي
ديل  ب لوايت يرجعن عذارى بعد كّل نكاح؛ و خوفا من الشواء األبدّي و ت ال
واع.  ّي من أّي نوع من األن دأ أخالق يس ألّي مب اجللود املتكّرر بعد النضج، و ل
قومون  ــواب فسي و مل يكن هناك عقاب و ال ث ــه ل لسان حال هــؤالء يقول أّن
ا: أين هي األخالق؟ هل األخالق هي الطمع و اخلوف؟  بكّل ذلك، و أسأل هن
العصا و اجلزرة هم القطيع و الدمهاء، سواء أكان  العصا و اجلزرة؟ من يقاد ب
يس  بهائم؛ ال فرق يذكر، و القطيع و الدمهاء ل بشر أو من ال هذا القطيع من ال
هلم أخالق؛ بل غرائز فقط. ال شّك أّن الدمهاء و الغوغاء و اللصوص حيتاجون 
ة تستطيع ردعهم دون  بشرّي العقوبات لضبط تصّرفاهتم، و لكّن القوانني ال

ة من أّي نوع. ّي احلاجة إىل آهلة؛ و دون اّدعاءات أخالق
ــّي بني  ربط العصايّب اإلســالم ه هو ال ي ــّد من اإلشـــارة إل ــذي ال ب ــر ال ــر اآلخ األم
ة  دوّي ب عادات ال لمرأة خصوصاً، األمر املوروث عن ال ة ل األخالق و العفة اجلنسّي
ه مطلق  ة ملعظم العواّم يوجد تكافؤ شب نسب ال ب يها اإلسالم، ف ة اليت نشأ ف ئ ي ب ل ل

ه. ي فه ف يس لدّي ما أضي الطبع و ل اً ب ُتل حبث ـ بني األمرين، و هذا املوضوع ق
ة و  يوّي اً، اإلســالم هو جمّرد قانون عقوبات و مكافآت دن يس أخالق اإلســالم ل
عًا( كي يفوز  ة، املسلم يعمل اخلري )حسب املفهوم اإلسالمّي للخري طب أخروّي
الشّر )حسب مفهوم اإلســالم للشّر أيضًا( كي يتجّنب  ة، و يتجّنب  باجلّن
ار. و ال أعتقد أّن أحداً حياول أن جيعل كتاب قانون العقوبات مرجعاً يف  ن ال
ة، و املؤمن  ّي دة اإلسالم األخــالق. اخلوف من اهلل هو جزء ال يتجّزأ من العقي
عاً  ــأّي شكل من األشكال، و هذا طب ه أن يأمن مكر إهله ب قّي ال ميكن احلقي
وا بشكل كاٍف  نتظر من مل خياف ة ت وّي ي ة الدن العقوبات الوحشّي ال يكفي؛ ف
ثاين، و هذا أيضاً ال يكفي؛  ــرة. الطمع باجلنة هو اجلــزء ال من عقوبات اآلخ
اً يف قلوب من ال يستطيع  ت ـ عزاء مؤّق ائم و السراري تسكب ال غن ا و ال اي فالسب

ام هبا« ي ق عن ال
لها أو يطلقها ال ميكن أن أقول عنها أهنا  قت اً من أن ي فاليت ال ختون زوجها خوف
اً من قطع  لّص الذي ال يسرق خوف على ُخُلق عظيم، بل هي خائفة فقط. وال
ناس  اً كي يتحّدث ال ن فاً و ذا أخالق. و احملسن الذي يتربع عل يده فليس شري

افق. عن كرمه؛ فما هو إالّ من
أمواهلم فليس إالّ  ــرياث أو التجارة ب ــوّد و الديه و أهله طمعاً يف امل ــذي ي و ال
تاجرا. و األم اليت حتّن على ولدها الصغري كي يطيعها و يكرمها يف كربها 
اً مضاعفة الحقاً. و  ريد اســرتداده أضعاف اً ت ن نها دي ة تدين اب ي راب فما هي إال ُم
د  الفعل اجلّي اشرة، ف ب اشرة و غري امل ب ا بني املصلحة امل لة كثرية... و أفّرق هن األمث
يس  ه ولدها و ل ه، فاألّم اليت حتّب ولدها ألّن ّد على صاحب رت كثرياً ما يدور و ي
تاجر الصادق يفّضل  ادهلا ولدها شعورها على األغلب، و ال ب لشيء آخر؛ سي
ّد  رت لة اجلوع قد ي ناس من غائ نقذ ال تعامل معه دوماً، و احملسن الذي ي ناس ال ال
ه  ي ّد عل رت و مل ي ا أيضاً، و حىت ل لة كثرية هن اً، و األمث ر أمن ه ذلك جمتمعاً أكث ي عل
ناس من يفعل اخلري ألّن ذلك مينحه السعادة  الفعل على اإلطالق، فهناك من ال

يس ألّي غرض آخر. فقط؛ و ل
ــار، فما  ــن ــذاب ال ــة و ع ان متع اجلــّن ي تكرار ب ا إىل إلســـالم، ال ضـــرورة ل ــأيت هن ن
ة كــّل احلــدود يف  ّي ــات اإلسالم ــّي ــاوزت األدب كتب عنها يكفي و يزيد، فقد جت
ة اليت  اعه املطيعني و العقوبات املرعب ب ه على أت غدقها اإلل ز اليت سي ان اجلوائ ي ب
تذال يف ذلك  نتظر من خيالف أوامره حىت وصلت إىل مرحلة اإلسفاف و االب ت
على الطرفني: العقوبات واملكافئات. يف نقاشايت مع املؤمنني تواجهين دوماً 

ة: ي ال ت ة ال دّي ي قل ت ة ال ل األسئ
- ما الذي مينعك من ممارسة اجلنس مع أّمك و أختك؟

- ملاذا ال تسرق طاملا ال حسيب و ال رقيب؟
ناس طاملا ال حساب و ال عذاب؟ - ملاذا ال تقتل ال
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ّدل الزمن و املكان  ب اء، و مل يغرّي ت ن ث ّر العصور بدون است اجملتمعات و على م
اً. ئ من ذلك شي

ة و  ة الفكرّي يها؛ مثل احلّرّي املقابل توجد متغرّيات ال يوجد اتفاق كامل عل ب
يز العنصرّي و اجلنسّي و العمرّي و الدييّن...  تمي ة و ال عبودّي ذ ال ب ة و ن اجلنسّي

إخل
ا غري ذلك؟ ا و هم يقولون: و هل يقول فكرن أكاد أمسع متلمل اإلسالمّيني هن
بكّل بساطة يقوم  لفكر اإلسالمّي، ف ّي ل ا يأيت اخلالف املنهجّي الكارث لكن هن
ناء- قاصر و ال  ث هــذا الفكر على أّن عقل اإلنسان -كــّل اإلنسان بال است
ه  بع توجيهات اإلل ت تايل أن ي ال نفعه و يضّره، و جيب ب يز بني ما ي تمي ه ال ميكن ل
و اجتمعت  نفعه و ما يضّره، و حىت ل تايل هو أعلم منه مبا ي ال الذي خلقه، و ب
د  ي توجيهات فال يهّم ذلك ق ال اع هذه  ب ات تها يف  ناس على عدم رغب ال آراء 
هكذا  و  بساطة،  بكّل  عنهم«  اً  ّيني »غصب أخالق ــه سيجعلهم  ــاإلل ف ــة،  ــل أمن
يمة خاّصة  ناس و أصبح هلا ق ة قد انفصلت عن ال ّي ن جند أّن »األخالق« الدي
ناس يف خدمة  هبا حبّد ذاهتا و أصبحت تسبح يف فضاء خاّص هبا و أصبح ال
ــذي هو أّن األخــالق ُوجـــدْت خلدمة  عّي ال ي األخــالق عوضاً عن الوضع الطب
اً متاماً، فعوضاً عن أن أفّكر و  وب تايل يصبح املنهج الفكرّي مقل ال ناس، و ب ال
ه  ه أّن ي اًء عل ن ــّرر ب لناس؛ و أق د أو مضّر ل اً ما مفي نتج أّن تصرف أجرب و أست
ّي؛ أنتظر رأي اإلله -أو باألحرى ُوكالءه األرضّيني- يف  ّي أو غري أخالق أخالق
لتصنيف اآليت  ة ل ّي بحث عن مرّبرات منطق ال هذا التصّرف مثّ بعد ذلك أقوم ب
يمة على  رّف فوراً، فال ق من السماء، و يف هذا املنهج ُيوضع العقل على ال
نفع املزعوم  ّي عن صحة أو عدم صحة الضرر أو ال اإلطالق ألّي برهان عمل

يجة املفرتضة. ت ن ّم الربهان على عكس ال ت حىت عندما ي
ّرم؟  ر، ملاذا هو حُم ة سأقّرب الفكرة مبثال حلم اخلنزي ي لة األخالق اقشة األمث بل من ق
انتهى. لكن »العلماء« اإلسالمّيني  نقطة  ــك،  ذل ــال  ق اهلل  بكّل بساطة ألّن 

انتظار املكافأة املؤّجلة.
أسأل مّرة أخرى، أين األخالق يف الرشوة و الرتهيب؟

ة  ي ه الدوغما اإلسالم ثاين و األهم يف املوضوع، و هو تشوي ناقش اآلن القسم ال ن ل
اً جتاه األخالق فال ضرر  ادّي نقيها، إذ لو كان اإلسالم حي ة و أخالق معت نفسّي ل
ــة أو  ــة إلخــاف ــروّي ــهــارات األخ ــب فلفل و ال ــن ال يل م ــك على اإلطـــالق، فقل يف ذل
نفع فلن  ة و اجلهلة -الذين ال فكر هلم و ال أخالق أصاًل- إن مل ت عاّم ترغيب ال
ة لضبط اجملتمعات؛  ي ر من كاف ة أكث بشرّي تضّر، رغم أّن القوانني و العقوبات ال
تدّين  لة ال ي ل نة و بني ق نقارن بني الدول املتدّي اريخ بطوله و عرضه ل ت ا ال و عندن

نرى إذا كان الدين يلعب أّي دور يف ضبطها. ل
ان ملاذا يفعل املسلم املتدّين اخلري؛ و هو  ي ب خّصصُت القسم األّول من املقال ل
نظر عن السبب يف فعل اخلري و جتّنب الشّر؛  غّض ال ب ا، ف ّي لة نسب ي ل ة ق ّي ذو أمّه
ه؛ فاملطلوب حاصل و اجملتمع يف خري  ة أو جتارة مع اإلل ّي اً فعل سواء كان أخالق
ة تأيت عندما يسأل املرء: كيف أعرف  ناس سعداء... و لكّن الكارث و كّل ال

ّي و ذاك غري أخالقي؟ ّرر أّن هذا األمر أخالق اخلري و الشّر؟ كيف أق
ناس و  ال ريده  اً، فما ي ي ان ث ناس  ال أّواًل و عقول  ة يل هو عقلي  النسب ب املرجع 
اً هلم فهو اخلري؛ هكذا و بكّل بساطة، فاخلري و األخالق  اجملتمع و يرونه مناسب
بشر و  ال قة ب قة بني اجملّرات يف الكون، بل هي لصي يست مفاهيم جمّردة معّل ل
يها، و ال معىن هلا بدوهنم. اخلري و  ة اليت يعيشون عل ئتهم و كرهتم األرضّي ي ب

ناس، و الشّر هو ما يضّرمها. اة و ال نفع احلي األخالق هو ما ي
تتطور  و  األخــالق  مفاهيم  تغرّي  ت املستمّر  ة  ي اإلنسان و  اجملتمعات  تطور  مع 
يوم، و  ًة ال ّي رفض كل بل مائة عام؛ قد ُي ه ق ي معها، فما كان مقبواًل و متفقاً عل

العكس. العكس ب
تة، بل على العكس متاماً،  اب ة ث ّي ة أخالق ــا ال توجد أّي أرضّي هذا ال يعين أهّن
نفاق و الغّش مذمومة و مدانة يف كّل  انة و ال القتل و السرقة و الكذب و اخلي ف
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دة الوالء و الرباء. ناس بعقي ة الصرحية بني ال بّث الكراهي
املثل، بل و حىت  دأ املعاملة ب و على مب اً و ل ّي اره شرع ب رّق و اعت الدفاع عن ال

د اهلارب. عب تكفري ال
رّدة اهلمجّي. الدفاع املستميت عن حّد ال

ة؛ سواء منها اليت هتدف إىل اإليذاء أو تلك  اإلصرار على العقوبات اجلسدّي
اليت هتدف إىل اإلذالل.

دات  ــرأة و حقوقها، و هو موضوع ذو شجون حيتاج جمّل ة امل موضوع معامل
]item/[.ه ي لتوّسع ف ل

ة لكّل  ي اف ا -مهما كانت من ّي ـ ته أخالق تربير مجيع تصّرفات حمّمد و صحاب
ا. ي اًل عل ث ـ ارها ُم ب يم و أخالق- و اعت ق

ر الغزو و العدوان غري املرّبر الذي مّت باسم اإلسالم على شعوب العامل يف  تربي
ة« ه اسم »الفتوحات اإلسالمي ي ما يطلق عل

ــالل  ــة و اإلم ــال ـــد اإلط ــيت ال أري ــور األخـــرى ال ـ ــن األم ــن الكثري م ــذا ناهيك ع ه
بذكرها، حيث ميكن االطالع على الكثري منها من خالل املنتدى و غريه.

ر ذرائعّي  يها من تربي ة على هذه »الشبهات« و ما ف ردود اإلسالمي رأ ال عندما أق
اً متجيد  ان نّص ما ال حيتمل أو أحي ارة أخرى و حتميل ال لفيق صريح ت ارة و ت ت
ا كان، أشعر مبدى التشويه و  يس باإلمكان أفضل مّم ه ل ار أّن ب التصّرف و اعت
نقل على العقل،  نفسّي الذي يلحق مبقّدسي النصوص و مقّدمي ال اخلراب ال

فن واينربغ: ي اء ست يزي ف ال يسعين إالّ أن أذكر القول الشهري لعامل ال
 Good people will do good things, and bad people[
 will do bad things. But for good people to do bad

]things, that takes religion
ئون يقومون  سّي دة، و األشخاص ال دون يقومون بأعمال جّي »األشخاص اجلّي
دون بأعمال  ئة، و لكن جيب وجود الدين كي يقوم األشخاص اجلّي بأعمال سي

ة«  علمي تها »األحباث ال ت ب دات يف أضراره املفرتضة اليت أث الدّجالني سّطروا جُمّل
د  تصّي اليت أجراها نظراء العامل الزغلويّل أسرتوخ يف اهلند و الصني، و يقومون ب
قر و  ب ــأّن ال ر، و ك ــرض بلحم اخلنزي ة يربط أّي م أّي مقال يف أّي جملة علمّي
ز حلم  ــه ال يوجد ما ميّي ة ملن يعرف أّن نسب ال نقل أمراضاً، و حىت ب ام ال ت األغن
نفي  ة يقول لك: عدم اكتشاف الضرر ال ي ي ة الصّح ناحي اخلنزير عن غريه من ال

عله يكتشف الحقاً! وجوده، ل
ّدى  ب ت ة األخالق، املأساة ت لكّن أكل حلم اخلنزير ال يقّدم و ال يؤخر من ناحي
ــشــر. تطبيق هذا  ال ــذا على األخـــالق و اخلــري و  تفكري ه عند تطبيق منهج ال
ة أّي  بـّل مناقشة صالحّي ق املنهج بشكل أعمى؛ و احتقار العقل متاماً و عدم ت
بيت  ث ة فرض و ت يمه و حماول ة للعصر و ق سّن يم و توصيات يف القرآن و ال عال ت
يوم؛ أّدى لألسف إىل  بل 1400 عام على العامل بأسره ال ة ق ي عرب رة ال يم بدو اجلزي ق
ة  ناحي ه من ال ي جعل اإلسالم و املسلمني خصوصاً هدفاً سهاًل يسهل الطعن ف
ة عن اإلســالم  ّي تقّل خراف ــيت ال  ال عقائد األخــرى  ال بعي  ة حىت من مت ّي األخالق
اقشتها،  يس هلدف من يب معنّي، ل رت لة بغري ت ا سأسرد بعض األمث نفسه، و هن
يها ما يقال من الطرفني، و لكيّن أهدف من  بق ف اً و مل ي لت حبث ُت ـ فهي قد ق
ة اليت يقبع هبا الفكر اإلسالمّي الذي  ّي ان اهلاوية األخالق ي ب جتميعها معاً إىل ت

ا: ي عل قيم و املثل ال واء ال ل نصب نفسه حاماًل ل
أعتقد-  ما  ي -ف اجلميع  يذكر  ة، حيث  ّي ع ي الطب ــكــوارث  ال ا  بضحاي الشماتة 
ة  ة اإلهلي لعقوب ا ل املخازي اليت قاهلا العديد من املشايخ عن استحقاق الضحاي

حبقهم.
تعبري اإلسالمّي(  ال ا ب زن ة )أو ابن ال اتج عن عالقة غري شرعّي ن ولد ال معاملة ال
ه ال ذنب له يف خطأ و  أّن يز ضّده، برغم اعرتاف اإلسالمّيني أنفسهم ب تمي و ال

الديه!
الدفاع املستميت عن سخافة الطالق الذي يقع بلفظه ضّد أي منطق و عقل.
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ئة« سّي
تايل: إذا أردُت أن أخّلص املقال ميكنين مجع أفكاره كال

ناس  ة موجودة حبّد ذاهتا بشكل مستقّل عن أّي دين، و ال ي املنظومة األخالق
د و السّيء.[اإلسالم يفرّغ األخالق من مضموهنا  تعرف بكّل بساطة ما هو اجلّي

نظام العقوبات و املكافآت. و حيّوهلا إىل جتارة؛ بربطها ب
تايل حيّول األخــالق إىل  ال ة، و ب ي اإلســالم يلغي دور العقل يف املنظومة األخالق
فائدهتا. اعاً ب ن ت يس اق نة؛ ألّن اإلسالم أتى هبا و ل ّي يم مع عال ت اع أعمى ل ب جمّرد ات

ة حمّددة هي  ّي ة مكان ّي ة عند نقطة زمن بشرّي ة ال ّي ّبت املنظومة األخالق ث اإلسالم ي
ا الكمال املطلق واضعاً نفسه -و  بل 1400 سنة، و يرى أهّن ة ق ّي عرب رة ال اجلزي

ه. قّدم املعتقدين ب ة تقف يف طريق تطّور و ت حبّق- أكرب عقب

Syrian River
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ة »نكاح اجلواري«،  يل املثال، فإىل جانب مشروعي فلنأخذ اإلسالم على سب
يوم،  ة اليت ال تزال قائمة حىت ال ي ا اخلالف كان زواج املتعة من أحد أبرز القضاي
فضاًل عن كوهنا إحدى أعمدة اخلالف بني السنة والشيعة. مث كانت أنواع 

فتاوى كزواج امليسار وسواه. تفافات وال أخرى من االل
رها  ة بشكٍل موافٍق لألديان كان أكث ة احلاجة اجلنسي ي ب ل ر أشكال ت لكن أكث
اً للخلل يف اجملتمع. حيث تعد ظاهرة الزواج كحل شرعي للممارسة  إحداث
دفعوا  الذين  الغلمان  من  فكم  احلــدود،  ألبعد  مقلقاً  اً  اجتماعي داًء  اجلنس 
ان  اًء عن عمٍر ال جياوز العشرين عاماً. أو حىت شب يجدوا أنفسهم آب لزواج ل ل
ة  ئة نفسي ة دون أي تصور أو هتي ٍة حلاجٍة جنسي ي ب ل افعني تزوجوا ت ورجــااًل ي
يد  قال ت ال قيم أو األخـــالق أو  ال ــاء األســـرة، دون أي منظومة مــن  ــب لتحمل أع
تعامل  ل ة الرتبوية جمرد حٍل طارٍئ ل ي ائهم. فتكون العمل ن ثها ألب توري يسعون ل

مع طفال ال يعدو كونه »حتصيل حاصل«.
اط والكبت  تشوه اجتماعي ثقايف آخر يطرح نفسه على الساحة، هو اإلحب
تعامل معه بشكٍل  ان يف حال عدم ال ــذي يتحول يف معظم األحي اجلنسي ال
صحي إىل سلوك عدواين اجتاه الذات واجملتمع واملرأة. فمن املفرتض أن تكون 
هناك عالقة تفسر حجم التخلف واالضطراب االجتماعي والعنف املوجه 
تزمت الديين يف هذا اجملتمع،  ضد املرأة يف جمتمٍع ما، ومدى الكبت اجلنسي وال
احلالة من  هلذه  مثاالً. وال أجد أصلح تفسرياً  مصر وأفغانستان والسعودية 
الغ إذا قلت أحد األدوار  القول بأن الكبت اجلنسي يلعب دور كبري وقد ال أب
ة يف تشكل هذا السلوك العدواين املوجه يف كافة االجتاهات، واملتمثل  يسي رئ ال

يها والتحرش هبا. على وجه التحديد يف احتقار املرأة واالعتداء عل
ة،  ي ا إسقاط هذه املعضلة على هرم ماسلو للحاجات اإلنسان ن اً، ميكن علمي
ة السلم، وبدوهنا  ة تأيت يف قاعدة اهلرم، أي يف بداي لغريزة اجلنسي ة ل فاالستجاب

ة  ي عرب على خالف الفكرة الشائعة لدى السواد األعظم من شعوب املنطقة ال
تعفف اجلنسي مع ظهور األديان  بط ظهور فكرة العفاف وال رت ورمبا العامل، مل ي
ه  ب ابه وجوان وخصوصاً السماوية منها، بل إن هلذا املفهوم على اختالف أسب
ــزي قد  ــرائ ــد يعود جــزء منه إىل جانب غ اريخ، وق ت ال ــًة ب ــحــواه جـــذوراً ضــارب وف

ه. يوجد عند بعض احليوانات كما يوجد عن اإلنسان أو بشكٍل مشاب
ئة«،  ارها »عارًا« أو »خطي ب اعت ة ب بذوا املمارسة اجلنسي ن الفالسفة اإلغريق مل ي
يل  ة« يف سب ة جنسي اشٍر صريح على »شيوعي بل إن بعضهم شجع بشكٍل مب
أن  إال  وتطورها.  قائها  ب ة  ن املدي ة  لدول ل يضمن  ــذي  ال األفضل  النسل  حتقيق 
بذ هؤالء الفالسفة للجنس جاء على أساس تغلب اإلنسان على غرائزه يف  ن
ة  لرغب بعض حمركاً ل سبيل إغالب العقل على اجلسد )أو الروح كما اعتربها ال

ة(. اجلنسي
عار،  لمرة األوىل مبفهوم ال اط اجلنس ل ب اريخ واضحاً حول ارت ت وقد ال يكون ال
ــاراً  ــه كــان ع ة أم أن ــار الزوجي ــارج إط ــك مقتصراً على اجلنس خ وهــل كــان ذل
بشكٍل عام. لكن اجليل األخري من األديان، وخصوصاً السماوية منها، كرست 
ــن عدة  تعفف ع ــب ال ــس )إىل جــان ــن اجلــن تعفف ع ــت ال ــكــرة، ووضــع ــف ــذه ال ه
انات  اً لآلهلة يف الدي ة تقرب د التضحي ي قال ملذات جسدية أخرى( بدياًل عن ت
ة برغبات اجلسد  ة اجلديدة هي التضحي القدمية األسطورية، فأصبحت التضحي

ه. وملذات
يعي وأن  ه املفهوم الصحي الطب ــان أن إال أن مفهوم العفاف اليت تفرتض األدي
ــره.  ته« وحسن أث عي ي بات »طب كل ما ســواه شــذوذ واحنــراف فشل متاماً يف إث

بعيدًا عن طبيعية اإلنسان واجملتمع الصحي
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الصعود بشكٍل  الصعود، أو على األقل ال ميكن االستمرار ب ال ميكن االستمرار ب
بعض من املتعففني باجلنس مرة أخرى  يم وصحي. كذلك قد يصطدم ال سل
بعض إحــدى أركــان  ل ة ل نسب ال ة ب ــرم، حيث تغدو املمارسة اجلنسي يف قمة اهل
ــدون هذه املمارسة يصبح اإلنسان حمبطاً ومهزوزاً. وقد  ــذات«، وب »حتقيق ال
ا موجود«، إال أن  أن ــارس اجلنس إذاً  ا أم يبدو من اإلسفاف مبكان القول: »أن
ارة من منظور علم نفسي بداًل من منظور الفلسفة  عب تفكري يف هذه ال إعادة ال

الوجودية قد يفضي إىل شيٍء من املنطق.
ة أصبح  ي ب ائجه السل ت اط اجلنسي ون ا القول بأن وجود اإلحب ن إمكان خالصًة ب
تفاف  ناس إىل الزواج أو االل اً. ومن املفهوم جلوء ال ي أمراً ال ميكن إنكاره منطق
اة  احلي ــع  م تماشى  ي ل بعض(  ال ه  يسمي ــن )كما  ــدي ال أو »تطوير«  ــن  ــدي ال على 
ا  هن القول  ا  ن إمكان ب ــريه. كما  وغ املتعة«  كــــ«زواج  مفاهيم  ة كإضافة  ي احلال
ــاع احلــل، أما اهلــرب منها بإحدى الطرق  ة أرب ــرتاف باملشكلة هو ثالث أن االع
قة أو غريها فهو تشوه اجتماعي ثقايف على أفضل األحوال. ويف سطٍر  الساب
ًة كما تصورها  ًة صحي عي ي ًة طب يس حال تعفف اجلنسي ل اماً أقول: »ال واحٍد خت
ة  األديان، بل على العكس هو سبب يف مشاكل واضطرابات وتشوهات نفسي

ة«. اة الصحي يسمم معظم أعمدة احلي رها ميتد ل ة مؤذية جداً وأث واجتماعي
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اشكالية األخالق يف الفكر الدينياشكالية األخالق يف الفكر الديني

لة وأصبح ذو سيط حممود وموثوق بني مجيع  ي ب ق يعة يف كافة أحناء ال رف س ال
ناس به عن طريق اإلدعاء  ه. ولكن عندما يستغل س ثقت ال اجملتمع احمليط ب
يطلعه  ه وهــو يف غــار حــراء ل ي ــزل عل ــوراين امســه جربيل قد ن ــأن هناك ملك ن ب
ناىف مع أخالق س الذي  ت بشرية, هذا ما ي على أمور ستحدث يف مستقبل ال
اً. وقد يدعي س أيضاً أنه قد رأى الفيل يطري جبناحني يف السماء  اه صادق عهدن
نعيم واألمم  يخربه عن األمم اليت ستدخل ال مث ذلك الفيل قد أرسل الوحي ل
ا اهلل وإياكم منها –. ولكن !! عندما  نار– أعاذن اليت ستدخل اجلحيم أي ال
اً على  ي يل معقول منطق يل مادي بل دل يل, لن أقول لكم دل ال يكون هناك دل
نتقل س من ذلك  ر عندئذ ي فيل الطائ ال ــل يؤكد صحة كالمه, بوجود  األق
يحقق  ه ل ناس ب الشخص اخللوق والصادق إىل شخص استغاليل يستغل ثقة ال

ه للوصول مثاًل إىل حكم العشرية. طموحات
تعامل  ته ون ة الدين عندما جنرده من قدسي وهذا املثال ينطبق متاماً على شخصي

ة وجترد. اقد الذي يبحث مبوضوعي ن معه بعني ال
ة يف معرفتها  قي يها واألسب ة ف ي لة اليت يدعي الدين األحق هلذا إن األخالق اجلمي
ة ( اليت يستخدمها  عي ة ) الذرائ يكي هي بكل بساطة إحدى الطرق الربامجات

دته وأفكاره. الدين للحصول على أكرب عدد من املؤيدين لعقي
ة حاهلا كأي مشكلة تعرتض الفكر اإلنساين الذي حياول أن  واملشكلة اخُللقي

تجه حنو الكمال. ي ه ل حيل مشكالت
نظرية ( وهي أخالق  ة وترددت بني ) األخالق ال ي ة األخالق فلقد حارت املسأل

الفلسفة وبني علم االجتماع األخالقي.
اينت  ب ا – قد ت ة – كما أسلفن ي ارات األخالق ي ت ال ــد من اإلشـــارة إىل أن  والب
ارًة  ة فتصدر عن وجهة نظر عقلي حمض ت ي حلوهلا املطروحة يف املشكلة اخللق
عاً ال ختــرج عن كوهنا  ــارًة أخــرى, غري أهنــا مجي أو عن تفكري جترييب خالص ت

َر، وأن تعطي آخر  ه إذا مل ي ب عاق اً بصره مث ت عقائد أن تسلب إنسان هل اإلميان وال
د اهلل القصيمي ويًّا مث تكافئه ألن بصره قوي)عب بصًرا ق

ة – كغريها -  ي ة األخالق ا أن نعرف أن املسأل ن ي داية جيب عل ب مدخل عام: يف ال
ة فكرية شغلت بال  املفكرين والفالسفة منذ القدم, فطرحت نفسها  مسأل
ــا أدى إىل  ــار يف شــأهنــا مم ــك ــددت اآلراء واألف ــع ــاش. ت ــق ــن ــة احلـــوار وال ــاول على ط
ة... (. وكان  ي رواق ة, ال ي قورية, السفسطائ ي ة عديدة ) األب ي ظهور مدارس أخالق
ــارز يف  ب قور, أرسطو, سقراط, أفالطون .... ( دور  ي أب للمفكرين اإلغريق ) 
نقاش الفكري. فمثاًل راج املذهب  يل العقلي وال ة األخالق إىل التحل دفع مسأل
عندهم خيضع  اخللقي  ـــزام  اإلل ــان  وك القدماء  يونان  ال الفالسفة  عند  العقلي 
قانون  بيل خضوعه ل ن ة الفعل ال لعقل فنجد أن هريقليطس )475 ق . م ( آي ل
ار سقراط  ي ت قانون، وجرى يف هذا ال اته هلذا ال اف ة الفعل اخلسيس من العقل وآي
لة علماً  ) 399 ق . م ( الذي أرجع األخالق إىل العقل ومن مث كانت الفضي

لة جهالً. رذي وال
 

ثقايف واإلنساين  اريخ ال ت والدين أيضاً أظهر أفكاره يف األخالق كونه جزء من ال
بات  د معتقده – كما سنرى – أو إلث يحاول بشكل أو بآخر تأكي الطويل ل
لدين شــيء أساسي لعمل  ة ل نسب ال ــوده ودحــض حجج نقاده فاألخالق ب وج
يل املثال أن الشخص س  ناس أعين على سب اها بني ال ن ب ت دة اليت ي لعقي ة ل دعاي
ـ ع2  يعة من صدق وأمانة وإخالص ... اخل. جاء ع1 وحتدث ل ذو أخالق رف
ـ ع3 و ع4 وهكذا انتشر خرب أخالق  عن أن أخالق س رائعة مث ع2 حتدث ل
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يم السلوك اإلنساين على ضوء  ي ق أ - علم األخالق األخالق هي دراســة, وت
نفسه أو يعتربها  ة اليت تضع معايري للسلوك, يضعها اإلنسان ل ي القواعد األخالق
بعد املعنوي  ة ال ه أو هي حماولة إلزال تم بداخلها أعمال زامات وواجبات ت ت ال
يق  تطب ة ال فاً, أي أن األخــالق هي حماول علم األخــالق, وجعله عنصرا مكي ل
لمعاين اليت يديرها علم األخالق بصفة نظرية, وجمردة .  واقعي ل العلمي, وال
يوناين ETHOS, واليت  وكلمة أخالق ETHIC مستخلصة من اجلدار ال
يات  ال تعين خلق. وتكون األخالق ETHIC طقما من املعتقدات, أو املث

ناس يف اجملتمع > 1 < املوجهة, واليت تتخلل الفرد أو جمموعة من ال
ــواعــد السلوك.  ادئ العمل وق ــاول أن حيــدد لإلنسان مب إن علم األخــالق حي
يطلق  ــكــون ف ي ــا جيــب أن  م ا وحتقيق  ي عل ال ــل  ــث امل ــن  لبحث ع ل ــاً  ــم دائ ينطلق 
يم وهذا ما جيعل من علم األخالق  أحكاماً تسمى أحكام وجوب أي أحكام ق
ة استشفاف األحكام آنفة الذكر.  ي اري ويقربه من علم املنطق يف آل علم معي

اري: إالّ أن هناك من الفالسفة يفرقون بني نوعني من األخالق وصفي ومعي
ه أما  ات بعها جمتمع من اجملتمعات يف شؤون حي ت عادات اليت ي فالوصفي أي ال

ة حتدد مواطن اخلري والشر يف مطلق الزمان. اري فهي نظرة فلسفي املعي
ة  اري ي ة واملع ي نوعني السابقني – أي بني األخالق الوصف ولكن ميكن املزج بني ال
واقع أي نقل األفكار من  نظرية جيب أن ترتجم إىل ال – فأعتقد أن األخالق ال
يسري شيخ  اذ ت واقع العملي .... وقد قال األست حيز العقل اجملرد إىل حيز ال
ــط بني  ــراب ــاً يبني ال ــاس األخـــالق » كــالم ه » الفحص عــن أس اب األرض يف كت

ارية : ي ة واملع ي األخالق الوصف
ارية. ي ة وأخرى مع فرقون عادة بني أخالق وصفي قة أن الفالسفة ُي واحلقي

بعها جمتمع من اجملتمعات يف شؤونه احليوية  ت عادات اليت ي أما األوىل فهي ال
ــد أن حتــدد  ــري ة ُت ي ــرة فلسف ــظ ــة ن ــي ــان ــث ــني أن ال ــن يف ح ــزم ــن ال ـــرتة م يف خـــالل ف

اً ألصحاهبا . ي اً وفلسف تعبرياً أيديوجلي
من  ــأيت  ي ال  ة  ي األخالق للمشكالت  متعددة  حلول  على  عثور  ال أن  قة  واحلقي
ة عن ضرورات العقل وال  ب يست غري العلم وإمنا يصدر عن العقل, فاألخالق ل
ة أن تستغين عن ذلك اجلهد العقلي الذي حياول معرفة  ي اة األخالق ميكن للحي
ة إذن ال تقوم بال تأمل وتفكري  ي اة األخالق دواعي الواجب معرفة واضحة. فاحلي

ٍذ إال إهلاماً أعمى. ة فلن تكون عندئ وإذا مل تكن األخالق معقول
إىل  تقل  ة ألن ي األخالق املفاهيم  بعض  وتوضيح  األخــالق  علم  تعريف  ب سأبدأ 
نقد ربط األخــالق بوجود اهلل, فهناك حجج نقدية عديدة يف هذا املوضوع, 
الدين مبعزل عن  ــين سأتعامل مع  أن ة, حيث  ي ن الدي نقد األخــالق  ب وسأنتهي 
ه, فهم يرونه ذلك  ه اليت حيفها به أصحاب ت ة, أي بعد جتريده من قدسي القدسي

ادة. ب ع بات دور ال يف الذي ال يتجاوز عت الكائن األل
ة: ي ال ت ة ال وهبذا سيكون سري املقال وفق املنهجي

مدخل عام
علم األخالق – تعريفات ضرورية –

ة,  ي قيمة األخالق ه أربعة فروع : علم األخالق, اإلنسان كائن أخالقي, ال ي وف
املذهب العقلي يف األخالق

اط األخالق بوجود اهلل )اإلله واألخالق) ب نقد فكرة ارت
ة) ي ن ة )مشكلة األخالق الدي ي ن نقد األخالق الدي

تعاريف واملصطلحات   أوالً: علم األخالق – تعريفات ضرورية يوجد بعض ال
تم ذلك قد يؤدي  املهمة والشائكة يف علم األخالق جيب توضيحها، وإذا مل ي
اً يف  ب تعابري ال نستخدمها غال املتلقي أو صعوبة يف فهم  إىل ســوء فهم من 
تاج فكري صرف. وهلذا سأقدم بشكل وجيز وخمتصر  اعتقادي ن ا ألهنا ب ن ات حي
ا األساسي. بل الشروع يف صلب موضوعن يات جيب معرفتها ق ول تعاريف وأول
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ة إنه من اخلطأ دائماً قتل أي خملوق ميلك القدرة  اري ي ة مع ي تقول نظرية أخالق
قتل. له ومل خيرت أن ُي ب ق على تقرير مست

اء اخلاصة بل ما  يست نظرية حــول ما هو صــواب أو خطأ من األشي هــذه ل
اء. فالشخص الذي يعمل على مستوى  واع األشي هو صواب أو خطأ من أن
اري سوف حياول عندئذ ويرى  ق املعي ة ووافق على هذا اخُلُل قي ي تطب األخالق ال
باستنساخ  املتعلقة  ة كتلك  نوعي ا  لقضاي متضمنات  من  القاعدة  هلــذه  ما 

قتل الرحيم وخري احليوانات. بشر وال ال
ا  ي عل ة إىل مستوى آخر يسمى » األخالق ال ي ان رتفع ث لكن اجلدل ميكن أن ي
ة بصورة عامة مثال ذلك  ي ة االدعاءات األخالق meta-ethics » ويعاجل حال
له  ب ق حني يقول أحدهم من اخلطأ قتل أي خملوق ميلك املقدرة على تقرير مست
اً أم  اً صادق ئ ّدعى؟ أيقول شي قتل . ما نوع االدعاء الذي ُي اخلاص ومل خيرت أن ُي
اً ينطبق على  ئ ًا؟ أم أنه يعرب عن رأي وحسب؟ هل يقول شي يقول قواًل كاذب
نة؟ ما  ي ة مع ة أو فرتة تارخيي ن ي قافة مع كل أحد أم على أشخاص فقط من ث
ة أم يف اهلل  بشري عة ال ي أساس ما يقول؟ واألخالق أهي راسخة اجلذور يف الطب
عامة  عة ال ي ا تدور حول الطب ي عل ا لألخالق ال أم خنلقها حنن فقط؟ هذه القضاي

تها ال حول ما هو صائب من األفعال وما هو خاطئ ي ن لألخالق وب
> 3 <

ة اليت  ي نظرية والقواعد العمل ادئ ال ب علم األخالق باختصار: جمموعة من امل
ة السوية  ي اة اإلنسان ة, أي احلي عي ي ه الطب ات ا حي يحي اعها ل ب جيب على الفرد إت

اليت جتعل املرء يعيش بسالم مع بين جنسه.

ب - اإلنسان كائن أخالقي:إن إحــدى املميزات الكربى للوجود اإلنساين 
ة هي الشعور  ي اطن اً حيتضن يف أعماقه قوة ب ي اً أخالق ن ار اإلنسان كائ ب هي اعت

عادات يف مطلق الزمان  للمجتمعات كلها كل مواطن اخلري والشر يف هذه ال
ه  ا أن تفريق وجدن ا هذا ال ن أمل ة تتطلع إىل مثل أعلى. إذا ت ناحي وهي من هذه ال
ة  عادات االجتماعي ال نظر, ف خيلط بني مستويني مستوى املمارسة ومستوى ال
نظر. وإذا  تدخل يف مستوى املمارسة يف حني أن تقوميها يدخل يف مستوى ال
ا من أن نرى كيف  ن اطاً بني املمارسة والنظر كان البدَّ ل ب ا بأن هناك ارت ن اعرتف

يؤدي أحد املستويني إىل اآلخر.
نفيذ وجنعلها  ت ز ال نزهلا إىل حي يم ميكن أن ن ارية مبا حتمله من ق ي فاألخالق املع
ا أن خنضعها  ن واقع, واألخالق يف مستوى املمارسة ميكن اً يف ال تأخذ هلا مكان
قيم لنرى خريها من شرها ويف هذه احلال ميكن  رفعها إىل مستوى ال تأمل ون ل ل
ة من شوائب الشر. إن املستوى األول:  ي واقع خال نقيحها والعودة هبا إىل ال ت
ثاين: هو مستوى العمل, ولكن من  هو مستوى النظر يف حني أن املستوى ال

اً معه > 2 < . ي نقيح أحدمها اآلخر وتفاعله جدل خالل ت

ه » الفلسفة  اب ان باجيين Julian Baggini يف كت ي وقد قسم الكاتب جول
ة » مواضيع مفتاحي

ة أنواع: “Philosophy Key Themes “ األخالق إىل ثالث
ة حول ما جيب أن نفعله يف  ي ة تدور الفلسفة األخالق ي ر عمل يف املستوى األكث
 applied ة ي ق ي تطب أي موقف معني ميكن أن نسمي هذا مستوى األخالق ال
تم على هذا املستوى وتتضمن  ethics ومعظم املناقشات يف وسائل اإلعالم ت
بيل: هل من الصواب نسخ كائن بشري؟ هل قتل الرحيم خطًأ  لة من ق أسئ
ـــرء الصعود إىل  ــاج امل ــا حيــت م ــرياً  لة كــهــذه كــث ة عــن أسئ ــًا؟ ..... لإلجاب ــي أخــالق
أو خطأ.  فعله  ــاً  ــكــون صــواب ي عامة عما  ال نظريات  ال ــى ودراســـة  أعــل مستوى 
ارية normative ethics حيث جند  ا هذا إىل مستوى األخالق املعي يقودن
اًل أن  ة واخلاطئة. وهبذه الصورة ميكن مث ب اء الصائ واع األشي نظريات عامة عن أن
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ر  ه ويكون جدي ي ة هي اخلاصة املميزة لفعل أخالقي نرغب ف ي قيمة األخالق ال ف
الطلب. ب

ة كثرية وعديدة إال أن  ي د - املذهب العقلي يف األخالق:يوجد مذاهب أخالق
أقواها هو املذهب العقلي.

ة  ي اطن زام أنه يصدر عن سلطة ب فاالجتاه العقلي يف األخالق يرى الواجب أو اإلل
ة كما يرى الدين, إن  يس من سلطة إهلي يف اإلنسان نفسه هي ) العقل ( ول
ا  ا فريبط بني فعل اخلري والطاعة ومن هن ن ريده اهلل ل الدين ينظر إىل اخلري كما ي

ة. تايل دخول اجلن ال كان فعل اخلري يؤدي إىل طاعة اهلل وب
يونان  ــاة بني الفالسفة ال ــاه – أي املذهب العقلي - دع لقد لقي هــذا االجت
ا يف بداية هذا املقال عن هريقليطس وسقراط فهرقليطس  ن قدمياً وكما حتدث
اته  اف ة الفعل اخلسيس من قانون العقل وآي بيل خضوعه ل ن ة الفعل ال وجد أن آي
قانون وجرى على دربه سقراط الذي أرجع األخالق إىل العقل ومن مث  هلذا ال

لة جهاًل رذي لة علماً وال كانت الفضي
ٌة ). ل ٌة واجَلهُل رذي ل ُم فضي ل ِع ( ال

ــون, يف  ــالط ــراط, أي أف لميذ ســق ــذا االجتـــاه العقلي صــدرت آراء ت يف ضــوء ه
زام اخللقي حيث يتحقق عنده اخلري األقصى أو السعادة لإلنسان  فكرة اإلل
لزم اإلنسان  العقل والعقل هو الذي ي ة لصوت  بإخضاعه الشهوات احلسي
تعارض متاماً مع فكرة الدين  تايل فإن ذلك ي ال اع اخلري وجتنب الشر. وب ب إت ب
ا أو  ن تفريق بني ما هو خري ل ا قاصرة وغري قادرة على ال ن اليت جتعل من عقول

ا. ن شر ل
زام  ة ) وضع أصوهلا زينون 336 - 264 ق.م ( أن اإلل ي رواق قد رأت املدرسة ال
يم ومقياس  العقل وحده هو الذي حيدد ق العقل, ف يق ب اخللقي على اتصال وث
رائع: )) عْش على وفاٍق  ة ال ي رواق ا كان شعار املدرسة ال اخلري و الشر ومن هن

عِة (( أي مبقتضى العقل. ي مَع الطب

ة على ضوء ما تستحقه  ي األخالقي أو الضمري الذي حيكم على األفعال اإلنسان
ــة وهـــذا امليل  ــي ة األخــالق ــذه التجرب ــان ه ــس ــرف اإلن ــقــد ع ــة. ول ــي يم أخــالق ــن ق م
فأخذ يصدر أحكاماً  ة,  اة االجتماعي احلي بداية ظهور  منذ  اً  ي اخلــري عمل حنو 
ناس. وإذا كان صحيحاً أن لدى  ة على سلوكه وعلى سلوك غريه من ال تقوميي
له يف ذلك كمثل غريه  اعها مث اإلنسان حاجات ودوافع عضوية يسعى إلشب
ه الكائن  عاً يف أن من الكائنات األخرى إال أنه خيتلف عن تلك الكائنات مجي

ة دوافعه وإعالء غرائزه . ب د الذي يستطيع مراق الوحي
> 4 <

قيمة بشكل عام: حاضرة يف سلوك اإلنسان, حتدد  ة* ال ي قيمة األخالق ج – ال
ا الدائمة  ن ب ا ومتثل مطال ن ــالزم عمل اجتــاه هذا السلوك وترسم مقوماته فهي ت
اً ال  وي اً , ق ان واملؤقتة. مثال ذلك : من األجدر أن يكون اإلنسان شجاعاً ال جب

تفضيل يسمى تقومياً . ام هبذا ال ي ق ال فاً، ف ضعي
ــوازن نسعى  ه أو ت وال تغي ن ب ه أو هــدف ن ي ــوب نرغب ف قيمة يف ث ا ال ن بدو ل ت
اً ألهنا  ي يها ولكن ال تزول هنائ بدد عندما حنصل عل ت قيمة قد ت قه, إن ال لتحقي

ستظهر يف مطلب جديد.
يم - تفقد أحسن هبجتها حني منلكها  لذة والفرح والسعادة – وهي ق إن ال
تمثل كل  ت قيمة  ال ا وباختصار  ن ات ــل جديد يف حي أم ولكن تعود من خــالل 
يم  قة والصحة والسعادة كلها ق ه أو نفضله كاحلقي ي اره ونرغب ف هدف خنت

يها تغي احلصول عل ب يها ون نرغب ف
نفعها وتعلو  ة: هي أمسى القيم ألهنا غاية بذاهتا وال تقاس ب ي قيمة األخالق * أما ال
قيمة  تمتع هبذه ال ة اليت ال ت ة والفكري ي عقل قيم ال يها ال قيم األخرى مبا ف كل ال
يحقق  بعض ل ناس من بعضهم ل اً يقرب ال ي يعة إال إذا اجتهت اجتاهاً أخالق رف ال
نوعة من استقامة  ة املت ي ه , أفعال اإلنسان األخالق ي هلم اخلري الذي يصبون إل
ر والطلب وعموماً  تقدي ال رة ب ة ألهنا جدي ي يم أخالق ار وأمانة مجيعها ذات ق ث وإي
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أخرى جديدة حيث أنه يف احلجة اجلديدة كانت أكثر حبكًة وهي احلجة 
ناس  ــذي جيعل ال د ال ــرون السبب الوحي ة على وجــود اهلل, إذ أهنــم ي ي األخالق
يظنون من املهم وجود اهلل هو أن وجود األخالق مستحيل بدون وجود اهلل 
ة ومعايري اخلري والشر هو  ي ا القواعد األخالق ن د الذي سيسن ل واملرشح الوحي
ة مل حيسب  ي تقادات كثرية قد وجهت إىل احلجة األخالق اهلل, ولكن هناك ان

يني. ن حساهبا الدي
اً »  راند راسل يف » ملاذا لست مسيحي رت ه ب تقادات ما حتدث عن من تلك االن

قوله: ب
ا  ا هن غة تقول أنه الوجود للخري والشر مادام اهلل غري موجود, وأن فهناك صي
التحقيق عما إذا كان هنالك مثة اختالف بني اخلري والشر أم  اً ب ي لست معن
تم واثقون من  ال, فهذا سؤال آخر, ولكنين معين بطرح السؤال اآليت: إذا كن
وجود االختالف بني اخلري والشر, فإنكم ستكونون عالقني يف موقف وهو: 
ونة اهلل ؟ فإذا كان هذا متعلقاً هبا, فهذا يعين أن  ن هل هذا متوقف على كي
ــوجــد أي فحوى  ــه ال ي ــعــين أن ــشــر, وي ــري وال ــني اخل ــالف ب ــاالخــت ــكــرتث ب اهلل ال ي
يني, أن اهلل  ة اهلل. وإذا كنتم ستتخذون نفس موقف الالهوت ب ة عن طي قي ي حق
وا أن اخلري والشر ميلكان نفس املعىن وأهنما مستقالن  يكم أن تعرتف طيب, فعل
ة حسب تصوركم وأيضاً كما خلقها.  ب ونة اهلل طي ن ونة اهلل, ألن كي ن عن كي
يس بواسطة اهلل يأيت اخلري والشر إىل  ه ل وا أن ٍذ أن تقول ئ ن كما أنكم جمربون حي
الطبع  الوجود, بل يكونان يف جوهر منطقهما سابقني على وجــود اهلل. وب
وا أن مثة كائن متعال يقوم  تم ترضون هبذا – ستستطيعون أن تقول – إذا كن

ه الذي صنع هذا العامل. > 5 < بإمالء أوامره على اإلل

اط  ب تقادات اليت وجهت إىل فكرة ارت لقد حتدث أيضاً عن تلك احلجة واالن
ابه »  ان باجيين Julian Baggini يف كت ي اذ جول األخالق بوجود اهلل األست

ــه واألخــالق (: بات عند  ــه ) اإلل اط األخــالق بوجود اإلل ب اً: نقد فكرة ارت ي ان ث
يهم  ه عل ي يني أمر الدفاع عن اهلل هو أمر أساسي بل هو واجب إمياين ميل ن الدي

دينهم ومتأصل يف نفوسهم وعقوهلم .
ــون حبلة جديدة  ــن ــؤم ا امل ن ــرة يظهر ل ــك ويف كــل م ــددت طرقهم يف ذل ــع لقد ت
ــه هو أفضل تفسري  ــود اإلل ة أي إن وج ي غائ ـــوردون احلجة ال ــارًة ي ــت ــة ف من األدل
عترب من أعقد املشكالت اليت واجهت اإلنسان حيث  لنظام الكوين الذي ُي ل
يعة مل  يلحق كل شيء يف الطب ـ ) اآلهلة ( ف لة يؤمن ب أن اإلنسان بقي فرتة طوي
ريح كون اإلنسان  ه ال إله مستقل وهكذا قد ظهر عنده إل يستطيع تفسريه ب
ه  ه املاء وإل رياح ومن أين تأيت وكيف تنشأ ؟ وإل القدمي ال يعلم ما هو تفسري ال
نظام قد  يل على أن هذا ال ا أنه ال دل ن وا ل ت ب نقاد اآلن وأث الشمس ... وقد جاء ال
اء ... مث  يزي ف الوسع تفسري الكون من خالل ال قام به مصمم ذكي وخارق وأن ب
علة  ة اليت تقول بأن اهلل واجب الوجود وهو ال ي حتدث املؤمنون عن احلجة الكون
ة قال هبا  األوىل للكون ألن الكون ال ميكن أن يكون علة نفسه ) وهذه الفرضي

علة األوىل .. ة ال تقادات واسعة لفرضي قاً ( ووجهت ان الكندي ساب
بيل أي اهلل  ق ا مربر الفرتاض ضرورة وجود علة من هذا ال ن منها أنه ال يوجد لدي
أزم  ا بل سي تفكرين اً جديداً ل ئ اً وجوده ألنه لن يضيف شي يف األصل ليس ضروري

ا قال الشاعر العراقي مجيل صدقي الزهاوي: ر ومن هن الوضع أكث
ِل عة أمرها وأقمت نفسك يف املقام معل ي ملا جهلت من الطب

ه للمشكالت فكان أكرب مشكِل تغي حاًل ب ب اً ت بت رب أث

علة األوىل للكون فليس من الواضح السبب الذي  كما أنه إن وجدت تلك ال
علة هي اهلل. ا إىل افرتاض أن هذه ال يدفعن

ة  ا فرضي ن وا أن إهلهم موجود فطرحوا ل ت ب ث ار املؤمنون ماذا يفعلون كي ي لقد احت
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اره؟ ) يدور سؤال أفالطون  صاحل ألنه صاحل أم أن الصاحل صاحل ألن اإلله خيت
ة هي  نقطة األساسي عن اآلهلة ال عن اإلله وعن املقدس بداًل من الصاحل لكن ال

ذاهتا (
يبدو أن  ــه ف ــاره اإلل ــا خيــت ــو فقط م ــصــاحل ه ــان ال ــاين . إذا ك ــث ــكــان ال تأمل اإلم
ه أن يقرر أن  تفريق بني الصاحل والطاحل هو تفريق قسري, فما الذي مينع اإلل ال

اًل؟ رأفة طاحلة مث القتل صاحل وال
ــصــورة فإهنما إذن يفقدان قوهتما  ــطــاحل قسريني هبــذه ال وإذا كــان الصاحل وال

ة . ي األخالق
ه للصاحل  ار اإلل ار األول هو الذي جيب أن يصح. إن خي من املؤكد إذن أن اخلي
ار  ار الصاحل هو الذي جيعله صاحلاً إنه خيت يس كونه خيت اً, ل يس قسري والطاحل ل
اء الصاحلة صاحلة بصورة مستقلة  الصاحل ألنه صاحل, لكن هذا يعين أن األشي
ه  اره اإلل بل أن خيت ــه ال جيعلها صاحلة – هي صاحلة ق ار اإلل ي ــه واخت عن اإلل

وهذا يعين أن الصالح ال يعتمد على اإلله. > 7 <

ه مع األخالق ولكأن  اط اإلل ب تقد فكرة ارت ن ي ه ل اب ان باجيين يف كت ي ابع جول ت ي
ة وجود  ي ا أن األخالق منفصاًل متاماً عن فكرة امكان ن ريد أن يقول ل املؤلف ي

اهلل!!
يم الصاحل والطاحل, فتلك  ــذي وضع معايري وق كيف ال؟ وأن اإلنسان هو ال
ا عند املذهب األخالقي العقلي أن اخلري واضــح ومفهوم يف  ن القيم كما رأي
يقحموا اهلل يف املفهوم األخالقي: العقل والشر أيضاً ومع هذا يعود املؤمنني ل
ا ال حنتاج  ن ه, فهذا يعين أن لكن إذا كان الصاحل والطاحل ال يعتمدان على اإلل
ه لكي يوجد الصاحل والطاحل إذا كان اإلله غري موجود. إذن فإن الصاحل  اإلل
ه  اإلل بني  ادل  ب مت اعتماد  يوجد عالقة  موجودين وهكذا ال  يظالن  والطاحل 
ه  ثبت وجود األخالق وجود اإلله كما أن عدم وجود اإلل والصالح وهكذا ال ُي

ة » الفلسفة مواضيع مفتاحي
من  جتعل  مــشــروعــة  لة  أسئ ـــدم  وق  “  Philosophy Key Themes  “

فة وهشة – والكالم للمؤلف – ة على وجود اهلل ضعي ي احلجة األخالق
ناس يظنون أن من املهم جداً وجود اإلله: سبب وحيد جيعل ال

ــه. ويتضمن وجــود قانون  لة من دون اإلل بدو أن تكون األخــالق مستحي قد ي
ه  د الذي هو يف وضع خيول قانون والكائن الوحي أخالقي أن يوجد من يسّن ال
ه هلذا إذا مل يكن اإلله موجوداً فإن األخالق  قبيل هو اإلل سّن قوانني من هذا ال

غري ممكنة.
ا كان هناك 

ّ
ه. مل يل على وجود اإلل حىت إن بعضهم قد استخدم هذا األمر كدل

ا كان اإلله وحده قادراً على أن يكون مصدرها فإن 
ّ
بيل األخالق ومل شيء من ق

نا  اإلله واجب الوجود, إن املقدمة األوىل هلذه احلجة موضع تساؤل ألن كون
ة ونؤمن بوجود األخــالق ال يضمن أن توجد األخالق  ي بع القواعد األخالق ت ن
ه.  اها حنن ال اإلل ة أنشأن ي ة أو قوانني أخالق يد بشري قال بع ت ت ا إمنا ن مستقلة عن
ــه ال ريــب يف صــدق وجــود األخــالق بصورة من الصور  هلــذا على الرغم من أن

ة. تها سلطة إهلي يس واضحاً أن هذه أخالق مبعىن جمموعة من القوانني سّن ل
ة ألنه سواء كانت احلجة من وجود األخالق  ر أمهي ة للحجة أكث ي ان ث واملقدمة ال
ة ما إذا كان إمكان وجود  ــزال هناك قضي ــه تعمل أم ال , فال ي إىل وجــود اإلل

ه بصورة ما أو ال يعتمد. > 6 < األخالق يعتمد على اإلل
 The Euthypyro ــريو ــب ــي ــوث ي ة  ــن معضل ع اآلن  ــين  ــاجــي ب ــان  ــي ــا جــول ــن حيــدث

Dilemme
ارة عن حوار داخلي طرحه أفالطون قدمياً: وهي عب

بل 2000 سنة وضع حجة مقنعة جداً بأن األخــالق ال  قة أن أفالطون ق احلقي
واحلجة   Euthypyro يبريو يوث ــدعــى  ي حـــوار  ـــك يف  وذل ـــه  اإلل على  تعتمد 
ه ما هو  ار اإلل ة املمكنة عن سؤال بسيط: أخيت بسيطة جداً تقوم على األجوب
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وتطرح إستفهامات عديدة ..
علماء قد قال بأن ) اهلل هو الشر( أي بأن اهلل  ر من ذلك هناك من ال بل أكث

ته. هو الظلمة القصوى والعدو الذي جيب حمارب

 Andre اتاف ه ن اذ أندري ا األست ن ــرودون وحيدث وهــذا العامل االشرتاكي هو ب
ابه Nataf يف كت

“ ´La Libre Pensee “ « الفكر احلر «
قوله: باحث االشرتاكي الالمع ب ا أندريه عن ذلك ال وخيربن

) 1809 – 1865 ( Proudhon اهلل هو الشر{ برودون{
اًل خرج من الشعب  اً أصي ب معروف كاشرتاكي وكخصم ملاركس, لقد كان كات
كما كان مع باكونني Bakounine أحد مؤسسي الفوضوية, فإن برودون 

غة لفكر حر ال يلني } اهلل هو الشر {: له هذه الصي
ارها سفسطة أم  ب بغي اعت ن ا ال نعلم إن كان ي ن يها من املفارقة ما جيعل فكرة ف
بل برودون أن يفكر يف قلب افرتاض احلس  فاً, مل جيرؤ أحٌد ق ة أم جتدي ي طفول
يم املقبول منذ قرون والذي يعترب أن اهلل هو اخلري نظراً ألن الشر يعود  السل

ة. ئ إلبليس أو للخطي
> 10 <

ا أن  ن لة اليت حيق ل ا بعض األسئ ن نقاشات املطروحة لدي بعد كل ذلك من ال
يكم نطرحها عل

ة – كما يرى املسيحيون –؟ هل اهلل حقاً هو خرّي أو كلي احملب
نعته هبا؟  دة اليت ن رى هل اهلل يستحق الصفات احلمي ا ُت ا .. ي ا أنفسن ن هل سأل
كيف يكون اهلل كلي الرمحة واملغفرة واحلنان والشر موجود يف العامل والزالزل 
يز بني صغري أو كبري بني عاجز أو امرأة  ناس بدون متي والرباكني تقتل آالف ال

لن يهدد األخالق > 8 <
ة بعدما طرحت  ي قاف ث يبريو ضجة كبرية يف األوساط ال لقد أثارت معضلة يوث
ما بعد ... حاول املؤمنني إخراج اهلل من الورطة الكبرية  ي نفسها بشكل أكرب ف

يها. اليت وقع ف
تقاد حاسم  ان هلا  اجلديدة مث سيوجه  املؤمنني  فكرة  يستعرض  ان  ي واآلن جول
املؤمنني  للمؤمنني ولغري  ة  نسب ال ب نقاش مفتوح  ال باب  أن  ... علماً  ة  لقضي ل
يها  عان فعندما حياول املؤمنني - كما سنرى اآلن - إجياد حل للمشكالت اليت ي
ا ترى حيدث ذلك؟  تقادات وأتساءل ملاذا ي قابل هذا احلل بعشرات االن اهلل سي

هل ألن فكرة وجود اهلل هشة إىل هذه الدرجة؟؟؟

ابه: ان باجيين يف كت ي يقول جول
ه  اًل إن اإلل يهم. فقيل مث رد عل يعد الكثريون هذه احلجة حامسة وحاول بعضهم ال
 Euthypyro يبريو هو الصالح وهكذا يكون السؤال املطروح يف معضلة يوث
بقى  ار ما هو صاحل, اإلله هو ذاته صاحل لكن عندئذ ي سؤااًل مضلاًل اإلله خيت

غة أخرى: ة ذاهتا يف صي ا طرح املعضلة األساسي ن إمكان ب
ــصــاحل ألن  ـــه ال ــاً مهما كـــان؟ أو اإلل ــام ـــه مت ــو اإلل ــصــاحل ه ـــه صــاحل ألن ال هــل اإلل

الصالح متجسد يف اإلله؟
عته - كلي الرمحة أو كلي  ي وبكلمة أخرى أيكون اإلله صاحلاً مهما كانت طب

ه كونه صاحلاً ظاهراً متاماً يف اإلله. ي عن نقمة - أم اإلله صاحل ألن ما ي ال
ه  يجة ذاهتا: إذا كان الصالح غري قسري فإن صالح اإلل ت ن ة تقود إىل ال إن األجوب
عة الصالح ذاهتا األمر الذي يعين أن مفهوم الصالح قابل  ي جيب أن يعكس طب

لالنفصال عن مفهوم اإلله > 9 <
إدعائهم  لتخلص من املعضلة ب يبريو ل رد على يوث وا ال إذا كان املؤمنني قد حاول
ة  ب ري اط األخالق باهلل أمر مثري للشك وال ب ة ارت بأن اهلل هو الصالح بقيت فرضي
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:> 11
ناس كما هم خملوقون مظلومون ومن الظامل غري اهلل إن صح ما  أال ترى أن ال

يزعمون
العوز والسقم وبشيء  ة ب ي فان ا ال ي وهل يصح أن يكون هو الذي ابتالين يف الدن

من الفهم
الشقاء ويدعين أقول يف الشكوى  ة ب ي اق ب بالء مث يهددين يف الدار ال ادة يف ال زي

من هذا القضاء:
ا أيوب يف أملي ** ولكن ليس يف صربي أن
هواك فقمت ختربه ** وما قصرت يف ضِر

العكـ ** س ال أهواك عن عذِر ا ب ولكين أن
يبك منك يف أمل ** وخصمك منك يف شِر حب

رجى ** إذا كنت الذي ندري > 12 < فما أنت الذي ُي

* * *

يد أهكذا صنعتم ** إهلكم صنع ال
ِد ا أمماً مل هتت إن كان هذا ربكم ** ي

ا منكم ** وإين ملحد يف ملحِد فما أن

> 13 <

ة )إن الدين ال يستطيع  ي ن ة ) مشكلة األخالق الدي ي ن اً: نقد األخالق الدي ث ال ث
أبداً أن يغري قلب اإلنسان دون أن يكون يف هذا القلب عدول عن الشر{

> 14 <

يعة األساسي يف املفهوم الديين؟ ... ... من املسؤول عن الطب
ة؟ اجلواب هو اهلل؟ إذاً ملاذا يفعل اهلل ذلك طاملا هو كلي الرمحة واحملب
ه: قول تقاد رمحة وقدرة اهلل املزعومة ب قور يف ان ي ا ذلك إىل قول أب يقودن

يس كلي القدرة هل  ئذ هو ل ن ريد اهلل أن مينع الشر, لكنه ال يقدر؟ حي )) هل ي
نئذ هو شرير؟ (( ريد ؟ حي يقدر لكنه ال ي

ته )اهلل هو الشر( ... وهكذا مل خيطأ اإلشرتاكي الالمع برودون مبقول
ة  ة برودون أن أنشأ هذه القضي قور ومقول ي وأستطيع أيضاً من خالل أطروحة أب

ائج: ت ن ة ذات املقدمات وال املنطقي
:Premises مقدمات

إنه ذو قدرة عظيمة أ : اذا كان اهلل موجوداً ف
إنه خرّي وحمب ب : اذا كان اهلل موجوداً ف

ج : يوجد شر يف العامل
:Results ائج ت ن

أ : اهلل اخلري واملقتدر لن يسمح بوجود الشر ألنه خري
ه  ة الشر من مملكت ب : اهلل - الكلي القدرة والكلي الرمحة - مل يستطع إزال
يس كلي القدرة وألن الشر بقي موجود  إذن اهلل ال ميكن أن يكون موجود ألنه ل

يف العامل.
يس كلي القدرة ألن الشر بقي موجود أو أن  نتج: إما أن يكون اهلل ل ج : نست

ماً ألنه يرى الشر وال مينعه. اهلل هو شرير وال يستحق أن يكون رحي

رائعة  ال ة  الشعري ــات  ــي األب الكلمات و  ــذه  ــال ه ــق امل ــن  م القسم  ــذا  وسأختم ه
وردت يف كتاب

ة املعاطس البن جال » >  وان » رسال لي مشيل » حتت عن » آراء الدكتور شب
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ائه ن إىل مطالب الدين ) خاصة اإلسالم ( الشديدة واحلذر الذي يفرضه على أب
ًا( اًل يرغب يف أن يكون اجملتمع اإلسالمي )جمتمعاً مالئكي ألن الدين اإلسالمي مث

وهذا مل حيدث ولن حيدث إال يف خياالت الدين وأحالمه ....
ا ي ا واآلخرة أما يف الدن ي وقد وضع الدين اإلسالمي ضوابط رادعة يف الدن

عاً من أهل  ناس مجي رجم الزاين إذا كان حمصن ) متزوج ( حىت املوت أمام ال
لدته ب

جلد القاذف مثانني جلدة وال تقبل شهادته, قطع يد السارق .... ويف اآلخرة 
ــيت حيرسها  ال م  ــواب جهن أب ــذاب شديد على  لفاسقني ع لعصاة ول يعد اهلل ل

مالئكة غالظ شداد ...
لناس؟  تعذيب ل ه السادية وال وأسأل نفسي ما فائدة هذه العقوبات اليت تشب
بدو ... أمْل  بدوية على ما ي ه ال ئة أصحاب ي تناسب مع ب تعذيب ي هذا النوع من ال
فعله  ريد أن يفعل اخلطأ سي ر؟ فالذي ي اً أكث ب قانون الوضعي اآلن مصي يكن ال
مهما كان وأعتقد أن العالج النفسي سيكون احلل األوحد بداًل من العقاب 

الديين السادي واملتخلف ..
قول: ي ا وحكم الدش » ف زن ته » أسباب ال يمني يف خطب يقول الشيخ ابن عث

ا فإذا كان هذا الغري  زن ال ة القاذف وهو الذي يرمي غريه ب )) فمن ذلك عقوب
إنه  ه ذلك ف ا زاين أو ما أشب ه أنت زاين أو ي ا أي معروفا يف العفة فقال ل حمصن
ا فإن مل  زن ة وهو أربعة رجال يشهدون على صريح ال ة الشرعي ن ي ب ال يطالب ب
نة وجب أن يعاقب باحلد واحلد ثالثة عقوبات جيلد مثانني جلدة  ي ب يقم هذه ال
َن  ارك و تعاىل : )َوالَِّذي ب وال تقبل منه شهادة أبدا وحيكم بفسقه لقول اهلل ت
َوال  َدًة  ْل َج نَي  مَثَاِن ْم  ُدوُه ِل اْج َف َداَء  َه ُش ِة  َأْربـََع ِب وا  ْأُت َي ملَْ  مُثَّ  اِت  ْحَصَن ُم اْل وَن  يـَْرُم
َك  ِد َذِل ْن بـَْع وا ِم اُب َن َت وَن * ِإالَّ الَِّذي اِسُق َف ُم اْل َك ُه ِئ داً َوُأوَل اَدًة أََب َه وا هَلُْم َش بـَُل تـَْق
القاذف  ة  نور:5( وإمنا أوجب اهلل عقوب ٌم( )ال ي َرِح وٌر  ُف َغ لََّه  ال ــِإنَّ  َف ُحوا  َوَأْصَل
بعيد عن  تلك العقوبات محاية لألعراض ودفعا عن هتمة املقذوف الربيء ال ب

ه  اول ن ــذي ت ا يف القسم السابق مسلسل ربط األخــالق بوجود اهلل ال ن كما رأي
هذا  عند  يون  ن الدي يتوقف  ولكن ال  ــادات  ــق ــت االن من  لكثري  تعرض  يون  ن الدي
وا على  يحصل ابعون عملهم يف الدفاع عن عقيدهتم ومقدسهم ل ت احلد بل ي

حوريات اجلنة ومخورها وولداهنا أو ألسباب أخرى خيفوهنا يف نفوسهم ....
ة  ي ن فهذه املرة يعتربون أن الدين هو ) مصدر األخــالق ( وأن اجملتمعات الدي
ــدســة )  ــق ــب امل ــكــت ــد ال ــى ي ـــرتىب عــل ــا ت ــاً كــوهن ــمــعــات أخــالق ــضــل اجملــت ــن أف ــي م ه
ا يقعون  ة لألخالق وهن ي تايل يعتقدون أن األديان هي أعظم مرب ال األديان ( وب

يف مشكلتني:
الفساد  ــد يف  ــزاي ت مــن  تعاين   ) ة خاصة  ي عرب ال  ( ة  ي ن الدي اجملتمعات  أن  األوىل: 
ة  ي عرب ـــأن جمتمعات ال ب ــة  ــع ــشــائ ــكــرة ال ــف ال ــع  ــا م ــن ــول ناقض ق ت ــي وهبـــذا ي ــالق األخ

جمتمعات حمافظة.
ة يف معرفة  قي ة: أن الدين هو باألصل يدعي امتالك األخالق واألسب ي ان ث أما ال
اً  ناسي اً أو مت ة اليت تصلح يف كل زمان ومكان ناسي ي ادئ األخالق ب القواعد وامل
أن األخالق حىت بني األديان هي نفسها ال ختتلف كثرياً وقد طرحُت السؤال 
ة؟  ــصــدق يف املسيحي ــصــدق يف اإلســـالم خيتلف كتعريف عــن ال ــضــاً: هــل ال أي

وطاملا أنه ال خيتلف ملاذا إذن هناك كل هذه األديان؟
تفصيل عن تلك املشكلتني آنفة الذكر. ال تايل سأحتدث ب ال ا ب وأن

ان املتدينون تدهور اجملتمعات  ة مل يكن حبسب ي ن أ – األخالق واجملتمعات الدي
ة  ي الشرق و  ة  ي الشرق للمجتمعات  ة  نسب ال ب األخــرية وخاصة  ــة  اآلون ة يف  ي ن الدي

عاً. ة وهي جمتمعات حمافظة كما نعلم مجي ي عرب ال
ة اليت كان حيلم هبا وهذا يعود  ي ه الرتب ة جمتمعات ي رب بت الدين فشله يف ت لقد أث

اعتقادي ب
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ا (( ات قرة:219( وألجل ذلك حرمهما اهلل عز وجل حترميا ب ب ا( )ال َم ِه ِع ْن نـَْف ِم
> 15 <

قها أي عاقل. عاً اآلن وال يطب وكل تلك العقوبات غري موجودة طب
إىل  حتتكم  ة  ي علمان دول  هــي  املسلمة  ة  ي ب األغل ذات  ة  ي عرب ال لدان  ب ال ــون  ك

يس إىل قوانني مساوية … قانون وضعي ول

ا ترى اآلن ..؟ ة املسلمة واحملافظة ي ي عرب ولكن ما هو مشهد اجملتمعات ال

- ارتفاع حاالت الطالق يف مصر:
ــزواج يف مصر بدرجة  ال ة  ة مبصر إىل اخنفاض نسب الرمسي يات  تشري اإلحصائ
نما وصل  ي عام املاضي 63 ألف عقد ب ــزواج يف ال كبرية فقد بلغت عقود ال
ة %35  ة وقد تعدى سن 35 سنة نسب عدد حاالت الطالق إىل 78 ألف حال
ــني 35 و40 سنة منهن %55  ب ــزوج  ــت ي يات دون زواج 20% منهن  فت ال ــن  م
حاصالت على املاجستري والدكتورة و25% خرجيات جامعة و15% مؤهالت 
يم. ويفسر خرباء االجتماع ارتفاع سن الزواج  تعل متوسطة و10% مل يكملن ال
تغريات  الظروف االقتصادية باإلضافة إىل ال خالل السنوات العشر األخرية ب
يف الزواج اليت  بنت املصرية يف ظل ارتفاع تكال ة ال اليت طرأت على شخصي
ة سواء املهر أو الشبكة أو األثاث باإلضافة إىل الشقة  ي ال وصلت إىل أرقام خي
ــراح  ــزواج! وحــىت األف ـ لني على مــشــروع ال ــواجــه املقب ة ت ــيت تعد أكــرب مشكل ال
ة  اء فهي تعد مناسب ي يها الفقراء واألغن يف وحيرص عل تكال أصبحت باهظة ال
اء  يمة املؤخر الذي يصر اآلب تفاخر االجتماعي واالقتصادي باإلضافة إىل ق ل ل
على أن يكون كبريا بغض النظر عن مستوى العروسني وحىت يضمن والد 

ته. ن اب العروس عدم غدر العريس ب
> 16 <

ة الزاين وجعلها على نوعني باجللد مائة جلدة  تهمة وفرض اهلل تعاىل عقوب ال
ه زواج  ما إذا مل يسبق ل ي لد ملدة سنة كاملة وذلك ف ب ناس مث ينفي عن ال أمام ال
ُدوا ُكلَّ  ِل اْج زَّاين َف ُة َوال َي زَّاِن اح يقول اهلل عز وجل: )ال ب نعمة اجلماع امل ه ب ي متتع ف
وَن  ُن ْم تـُْؤِم ُت ْن لَِّه ِإْن ُك ِن ال ٌة يف ِدي ا َرْأَف ْم هِبَِم ْأُخْذُك َدٍة َوال َت ْل َة َج اَئ ا ِم َم نـُْه ٍد ِم َواِح
نور:2( وقال  )ال نَي(  ِن ْؤِم ُم اْل َن  ِم ٌة  َف اِئ َط ا  َم َذابـَُه َع ْد  ْشَه َي َوْل ــِر  اآْلِخ يـَْوِم  َواْل لَِّه  ال ِب
نوع  بكر جلد مائة وتغريب عام ( وال ال بكر ب ه وسلم: )ال ي النيب صلى اهلل عل
اة الرجم باحلجارة حىت ميوت مث يغسل ويكفن ويصلى  زن ة ال ثاين من عقوب ال
ة ملن سبق له زواج  الرمحة ويدفن مع املسلمني وهذه العقوب ه ب ه ويدعى ل ي عل
اح وإن كان حني فعل الفاحشة ال زوج معه. قال أمري  ب ه باجلماع امل ي متتع ف
ه  ي املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه على منرب رســول اهلل صلي اهلل عل
ه  ي ما أنزل اهلل عل ي ه الكتاب فكان ف ي وسلم إن اهلل بعث حممدا باحلق وأنزل عل
ه وسلم  ي اها فرجم رسول اهلل صلي اهلل عل ن اها وعقل ن اها ووعي رأن ة الرجم ق آي
ناس زمان أن يقول قائل واهلل ما جند الرجم يف  ال ا بعده فأخشى إن طال ب ورمجن
وا برتك فريضة أنزهلا اهلل وإن الرجم حق يف كتاب اهلل على من  يضل كتاب اهلل ف
ة أو كان احلبل يعين احلمل  ن ي ب نساء إذا قامت ال ا إذا أحصن من الرجال وال زن

أو االعرتاف ((

ناس: نظره أخالق ال أما عن » الدش » الذي يفسد ويضر ب
الدش على  ناس من تركيب ما يسمى ب ه بعض ال )) ومن ذلك أيضاً ما فنت ب
ــن ســن يف اإلســـالم سنة  ــه ) وم بيت ويتضرر ب ــل ال ــه أه ــذي يتضرر ب يوهتم ال ب
اًء  ن امة ( وهذه الدشوش ب ي ق ه وزرهــا ووزر من عمل هبا إىل يوم ال ي ة فعل ئ سي
يعها وشرائها  يما ال يرضي اهلل عز وجــل حيــرم ب ر ما تستعمل ف على أن أكث
بها الشر وقد قال اهلل تعاىل يف اخلمر وامليسر:  بها واالستفادة منها ألن غال وتركي
بـَُر  ا َأْك َم نَّاِس َوِإمْثُُه ل ُع ِل اِف َن رٌي َوَم ِب ا ِإمْثٌ َك َم ِه ي ْل ِف ِر ُق ِس ْي َم ِر َواْل ِن اخلَْْم َك َع وَن َأل ْس )َي
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وال تقتصر على فئة دون أخرى فهي تشمل املتعلمني كما تشمل متوسطي 
تعامي  ار السن كما الشباب، واإلناث كما الذكور. وأكد أن ال يم، وكب تعل ال
ــرادع  ــراز ال ة إب تعامل مع جــذور املشكلة لن حيلها. مــشــدداً على أمهي عن ال
أثري الوعظ  ة ت بهاً إىل ضآل توعوي معها. من تعامل ال اء ال ن الديين والصحي أث
ة للمشكلة.  ي ة والطب علمي يات واحلقائق ال راز األرقام واإلحصائ اشر، دون إب ب امل
إىل جهد وطين  اً  ــفــاع معدالهتا داعي باحث إىل ضخامة املشكلة وارت ال ه  ب ون

شامل ملواجهة املشكلة
> 17 <

- ارتفاع أعداد العنوسة والطالق يف السعودية :
إىل جانب وجود  السعودية  املناطق  بعض  ــادة يف  زي الطالق  ة  نسب سجلت 
ــاًل عــن رئيس  ــق ــرة« ن ــزي فة »اجل ــت صحي ــال ــس يف اململكة. وق ــف عــان 231 أل
ييب،  ة األسرية يف حمافظة االحساء، الدكتور خالد بن سعود احلل نمي ت مشروع ال
ة الطالق يف احملافظة بلغت 25 يف املئة، وتسجل 8 حــاالت طالق  أن نسب
اً يف الدمام واخلرب. وأشار إىل وجود 231 ألف عانس يف خمتلف حمافظات  ي يوم
ة. وقال  ومناطق السعودية وفق أحدث إحصاءات وزارة الشؤون االجتماعي
ة األسرية يف  نمي ت ــي إنشاء مشروع ال ــرز دواع أن حــاالت الطالق هي أحد أب
واحدة، وظهور جهات  رة اخلالفات داخل األسرة ال االحساء، باإلضافة إىل كث
تمثل  ة تقوم بدور اإلصالح االجتماعي على غري اهلدي الصحيح، وت غري مأمون

يات واجملالت. > 18 < يف بعض الفضائ

ة > 19 <: ي ال ت اوين ال عن يف جريدة » احلوادث » املصرية وردت ال
الصحفي  يقول  الشيخ  اً يف كفر  ب ذئ اغتصبها 11  ة  ن املسكي ــزوجــة  ال  – 1

ا هذه اجلرمية املروعة وهو يستفسر: ن نقل ل الذي ي

عام املاضي: ا املخدرات يف السعودية إىل 33,7% ال - ارتفاع قضاي
ــيت مت ضبطها  ــخــدرات ال ا امل ــاع أعــداد قضاي ــف كشف باحث سعودي عن ارت
ة وهو ما  عام املاضي 1423-1424 إىل 16,3 ألف قضي يف السعودية خالل ال
ه عام 1421. وأوضــح سلمان بن  ي ة ارتفاع 33,7% عما كانت عل ميثل نسب
ــخــدرات وخطره على صحة  ــاء امل وان »وب حممد العمري يف حبث أصــدره بعن
يها والرتويج  اجملتمع« أن أعداد املتهمني يف قضايا جلب املخدرات واالجتار ف
ة 30% خالل  تعاطي زادت خالل عام 1422 إىل 22349 متهما متثل نسب وال
املواد املخدرة اليت مت ضبطها  تعلق ب ما ي ي ه ف الفرتة نفسها. وأضاف العمري أن
واع  لو جراما تعد من أخطر أن خالل عام 1422 فقد كانت تزن 347043 كي
ة املضبوطة عام 1421 يتضح أهنا تزيد  الكمي ة ب املخدرات ومبقارنة هذه الكمي
ار احتماالت الكميات  ب ة كبرية إذا وضع يف االعت ة 36% وهي نسب يها بنسب عل
ــيت تشمل استعمال  ــخــدرات« ال ـــوع امل يما خيــص »وق ــيت مل يتم ضبطها. وف ال
تعاون على ذلك فقد بلغ عددها 493 وقوعة  ازة املخدر أو تروجيه وال أو حي
عام املاضي  ادة عن ال وقوعات اليت مت ضبطها بزي ة 2% من أمجايل ال متثل نسب
وقوعات 493  ما بلغ عدد األشخاص املضبوطني يف هذه ال ي مقدارها 41,3% ف
ــون،  ــي ــش، أف السعودية: )احلــشــي ــيت ضبطت ب ــخــدرات ال ـــوع امل ــن أن شخصا وم
ــرتاوح أعمار  تاجون(, وت تامني، سيكونال، كب ي هريوين، قات، كوكايني، أمف
اهبا  باحث حجم املشكلة وأسب ـ20 إىل 51 سنة. وعاجل ال مستخدميها من ال
ان أخطارها. وأوصى يف هناية  ي رأي الطيب والديين واالجتماعي يف ب وتطرق إىل ال
إىل  ــا  ودع ة.  واالجتماعي ة  الصحي بأخطارها  ة  توعي ال على  تأكيد  ال ب بحث  ال
يم  يعاهبم داخل ق ائها وفتح باب احلوار معهم الست ن ادة تفاعل األسرة مع أب زي

اء السوء. رن تهم من منزلقات ق لة ومحاي عائ ال
بحث قال سلمان العمري إنه ملس من  ائج ال ت ـ«الوطن« على ن ل يق  ويف تعل
ة مستشرية  بحث أهنا مشكلة اجتماعي خالل الغوص يف املشكلة موضوع ال
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والسؤال الذي يفرض نفسه اآلن: ) أين هو احلل ؟ (
لون ويزمرون هلا حتت اسم ) اإلسالم  انة ويطب رن ال املسلمون شعاراهتم  رفع  ي
ة هي احلل ( أو )  هو احلل ( ولكن!! ملاذا ال يكون الشعار األصح ) املسيحي

ة هي احلل ( ... يهودية هي احلل ( أو حىّت ) اهلندوسي ال
فاً  ا وهي أنه أصبح شعاراً زائ يجة هن ت ا مفهوم » معتقدي هو احلل » ن ن يعطي
قة املطلقة والوصول إىل  ة يف امتالك احلقي رغب ـ ال ة ل ل تستشف منه دعاية مماث
اعها ... ب ة على عقول أت ي ن يها املؤسسات الدي احلكم أو إىل أهداف أخرى متل
اعتقادي – من  ة حتتاج إىل اهتمام كبري – ب ي عرب ا ال ن ولكن حقاً إن جمتمعات
ة وإعطائهم  ة وعلمي ي قافة نفسان فهم ث ثقي بل علماء النفس واالجتماع وت ق
ه  ا ال أقول أن اً حل مشاكلهم. أن ي دئ بعوهنا حىت يستطيعوا مب ت ة ي ي حلول ذات
ة املتخلفة بني يوم  ي عرب يوجد حل سريع يستطيع حل مشكالت اجملتمعات ال
نورة  ذله أصحاب العقول املت ب لة فهو حيتاج إىل عمل كبري وجهد واسع ي ي ول
بقى حاالت االغتصاب واالنتحار وهذا شيء  و كان هناك حلول ست وحىت ل
ائي مثاًل  ادرة .. علم النفس اجلن طبيعي ولكن ميكن امتصاصها حىت تصبح ن
من مهامه دراسة نفسيات اجملرمني ومعرفة األسباب يف إقدام اإلنسان على 

يل من عدد اجلرائم. تقل اإلجرام ومن مث وضع خطط ل
ة ) الدول  ي ا الشمال رأيي جناحها وخاصة أوروب ة ب ي علمان تت الدول ال ب لقد أث

ة ( ي اف اإلسكندن
ة بأن  ي اف رة يتكلم عن إحدى الدول االسكندن رناجماً على اجلزي وقد شاهدت ب
احملكمة تفتح يف السنة مرة واحد فقد أصبح اجملتمع هناك حبالة من الرتف 

املايل واألمين ... اخل.
ــر لكم  ة - أذك ي ن ويف هناية هــذه املشكلة – أعــين األخــالق واجملتمعات الدي
وا إصالحها  يها فقد حاول اء العرب آراء ف ة املرأة مثاًل كان لألدب أنه يف قضي

والنهوض هبا ألهنا

ا  تها وال تسري يف الشارع إذا افرتضن ي )) ما ذنب هذه الزوجة كانت جتلس يف ب
رتدي مالبس  أن السري يف الشارع أصبح خطراً على النساء كما أهنا مل تكن ت
ا من  ن ي حمزق وضيق أو سرتتش أو تكشف عن أجزاء من جسدها حىت يطلع عل

يعة (( تهمها بأهنا ساعدت على ارتكاب اجلرمية مبالبسها اخلل ي
عام 60% من احلاالت  ة انتحار يف هذا ال 2 – وزارة الصحة املصرية : 570 حال

نار. السم و10% بإشعال ال يل و20% ب ن نتحرون يف ال ي

يق بسيط على حاالت االنتحار املريعة اليت حدثت يف مصر هذا  واآلن يل تعل
عام ال

ة؟ ي بالد اإلسالم ل عترب املرجع األول ل ماذا يفعل جامع األزهر وهو الذي ُي
ة أن يكون  ي بالد اإلسالم ال يها أول مرجع إسالمي يف مجيع  ف لد  ب ل غي  ب ن ي أال 
ــواع احلديث  ــه مشغول يف معرفة أن ــك؟ أم أن جمتمعه متماسك وأفضل من ذل
رد على خصومه يف جامعة امللك  الشريف الصحيح منه والضعيف ومن مث ال
ة اليت ال يتوقف مشاخيها عن إطالق فتاوى التكفري  ة يف السعودي فهد اإلسالمي

حبق علماء األزهر!!
التشدق  ــن  ع نتوقف  وأن  اآلن  بعد  ا  أنفسن ــن  م خنجل  أن  ا  ن ي عل بغي  ن ي أال 

ة؟ ة و اإلسالمي ي عرب باألخالق ال
ا أن نتوقف عن نعت الغرب الكافر باالحنالل اخُللقي واالجتماعي؟ ن ي بغي عل ن أال ي

بقى اجملتمعات  يها ت بني فتاوى التكفري يف السعودية وردود جامع األزهر عل
يون إخفائه!! ن ة يف سكون واحنطاط حياول الدي ي العرب

تها ونشاطها  ة احتضار وحتتاج ملن يرد هلا حيوي ة تعاين من حال ي عرب اجملتمعات ال
قة احلديث ضعيف  ا وهم يتشاجرون عن حقي ن أو أن متوت حتت أقدام علمائ

كان أم صحيح!!
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بشكل مطلق والسبب ألن األخالق اليت يأيت هبا هي مستوحاة من مصدر 
املنظور  ب يست  الدين أن األخــالق ل ــال  ب يزيقي, يذهب عن  اف ت ي مسائي أو م
داية يف مفاهيم األخالق  ب ا يف ال ن راُه هلا. فقد تعددت األفكار كما حتدث الذي ي
خمتلف  يف  بشر  ال مجيع  على  وتعميمها  األخـــالق  تأصيل  ميكن  ال  ــك  ــذل ول
ة  ي الزمان واملكان وهذا رأي االجتاه األخالقي الذي ينظر إىل األخالق بأهنا نسب
ة الدين  وهناك اجتاه أخالقي يرى األخالق مطلقة ولكن خيتلف متاماً عن نظري

ة األخالق .. يف مطلقي
بقى واحدة ومطلقة ومفهومة يف العقل ولذلك فهي ال  ة ت ي قيم األخالق إن ال
ختتلف مهما كان الزمان واملكان مثالً: السعادة واحلب والصدق هي واحدة 

ال تتغري
عاً ال .. يوم حتمل غري املعىن منذ ظهور اإلنسان؟ طب فهل السعادة ال

ة  ي يها ... وال مشكلة يف مطلق ــوصــول إل ال ــالف يف ُسبل  ــد مت االخــت ولكن ق
ة على أساس أن أصحاب هذا الدين  األخالق ولكن عندما توجه هذه املطلقي
يها  ار بعد أن تتم حمكمة جيتمع ف ن املعني سيذهبون إىل اجلنة واآلخرون إىل ال
ة  ي ه بعمل قوم اإلله ومالئكت ي بشر يف آخر الزمان ل ائه وال ي ب اهلل ومالئكته وأن
ادئ  ــع مب ناىف م ت ــا ي ــذا م ــن.. ه ــدي ــك ال بع ذل ت ــن مل ي ة كــل م ب تقام أو معاق ان

ة. ي أصحاب األخالق املطلقة يف الفلسفة األخالق
ــه يف مفهوم  ـــا ســأحتــدث عــن ــة ( - وم ــاري ــي ــع ــــالق املطلقة ) امل ــأصــحــاب األخ ف
يني -  ن يني خيتلف عن األخالق املطلقة عند الدي ال األخالق املطلقة عند املث
يني - من أكرب املذاهب يف  ال قائلون هبذا االجتاه – أي اجتاه املث إذ أنه ميثل ال
يني منهم: سقراط وأفالطون وأرسطو  فلسفة األخــالق من احلدسيني والعقل

نوزا وكنط ويفرتضون هؤالء: ي وديكارت وسب
بشرية واحدة يف كل زمان ومكان مبعىن أهنم يسّلمون بوجود  عة ال ي بأن الطب
فة الفلسفة  ة عامة وإن وظي ي تة ومن مث فإهنم يشّرعون لإلنسان اب ة ث ة بشري ماهي

ــرأة »  ر امل ابه » حتري يل املثال قاسم أمني كت ــف على سب شطر اجملتمع فقد أّل
ة. ة قاطب ي عرب بالد ال الذي أثار ضجة يف ال

ــرأة  ــوري ألن امل ــرأة فمنهم إصالحي ومنهم ث ة امل ـــاء يف قضي تعددت آراء األدب
لنهوض باجملتمع. عنصر هام ل

ــة نظر  ــن وجــه ــكــن م ـــرأة ول ــة يف امل ــع ــه كلمات رائ ــم ل ــي ــراه ــظ إب فالشاعر حــاف
ة : إصالحي

راً ** بني الرجال جيلن يف األسواِق ا ال أقول لكم دعوا النساء سواف أن
وا ** يف احلجب والتضييق واإلرهاق كالّ وال أدعوكم أن تسرف
يد واالطالق ي ق ت فتوسطوا يف احلالتني وأنصفوا ** فالشر يف ال

لثورة على حجاهبا  فيلسوف العراقي الزهاوي يدعو املرأة ل ولكن الشاعر وال
يقول: ف

ا غي انقالب ب اة ت ا ** واسفري فاحلي ة العراق احلجاب ن ا اب مزقي ي
ا ه بال ريث ** فقد كان حارساً كذاب ي ه واحرق ي مزق

ة  ي ن ة الكتب الدي ــد ماهي ــا حتــدي ــن ــو حــاول ــة: ل ــي ــن ــدي ــب ال ــكــت ب – األخـــالق وال
باختصار هي كتب مقدسة ودساتري  ة  ي ن الدي الكتب   .. ة ألصحاهبا  النسب ب
ريد الصالح واخلري  حيث أنه ال ميكن للكتب املقدسة أن ختطئ وهي دائماً ت

لكل من يؤمن هبا بضمانة اهلل ورسوله.
ته من  لقد كان جانب األخالق من الكتب املقدسة جانب هام و ترتجم أمهي
ا  ن ن ة الشائعة » دي ه عن طريق املقول ي ناس إل حيث أنه جيذب شرحية كبرية من ال
ا عنه يف  ن ا لطيف رحيم » ) تذكر قصة صديقنا س الذي حتدث ن متسامح ورب
أنه صاحب األخالق  ة املقال ( .. ولكن تكمن مشكلة الدين يف اإلدعاء ب بداي
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يقول أن األخالق مصدرها واحد أي اهلل, إذن ملاذا يوجد أديان بدل من دين 
ار أن املصدر واحد؟ ب واحد على اعت

ة؟ وطاملا أنه  هل الصدق يف اإلسالم خيتلف كتعريف عن الصدق يف املسيحي
ال خيتلف ملاذا إذن هناك كل هذه األديان؟

ــيت حتـــاول أن تستنطق  ــة ال ــع ــرائ ــات ال ــي ــذه األب ــقــل لكم ه ة أن ــة املقال و يف هنــاي
لي مشيل »: ة وهي من كتاب » آراء الدكتور شب ي ن الكتب الدي

تم سائاًل ** ماذا رأيتم يف الكتاب من عرب أهل الكتاب أال أجب
بشر هذيان موسى أم سخافة حممد ** أم ذل عيسى يف افتداء ال

> 21 <

* * *
ا ** بإرهاب لكي نرغْب نيب اإلفك تدعون

له أكذْب ب تقول املرء كذاب ** وربك ق
ا ** مبا أسدى وما أوجْب ون ا ومين ن ميّن

ا ** وأين األمن يف املذهْب ي فأين اخلري يف الدن
انات خرافات ** وقصد الكل أن يركْب > 22 < دي

ة: يسي رئ املراجع ال
wikipedia.org ا دي ي > 1 < املوسوعة احلرة, ويكب

تة أي مطلقة  اب ة عامة وث ي ادئ أخالق ة لوضع مب ة عندهم هي حماول ي األخالق
بشري ألهنا تالئم أمسى جانب مشرتك  عد غايات بذاهتا وخيضع هلا السلوك ال ُت

بشر كافة أال وهو » جانب العقل » بني ال
نما كان اإلنسان ويف أي زمان ولكن خيتلف  فالسعادة هي مطلب بشري أي
ة  ي ق ي أنفسهم أصحاب األخــالق احلق يني بأهنم ال يعتربون  ن الدي يني عن  ال املث
ار ألنه قد كفر مبعتقدهم  ن املطلقة وأن الذي سيخالفهم هو كافر وداخل إىل ال
ة يف امتالك األخالق كما  قي ة واألسب وبكتاهبم املقدس وهم ال يّدعون األحقي

يرى الدين.
يرفضون  ــن  ــذي ال التجرييب  الوضعي  ــذهــب  امل هــم فالسفة  ة:  ي نسب ال واألخـــالق 
بشري  تة ومطلقة يسري مبقتضاها السلوك ال اب ة ث ي يم بوجود قواعد كل تسل ال

وميثل هذا االجتاه أوغست كونت.
ا نظرة: ن ة واملطلقة لدي ي نسب - ومن خالل األخالق ال

ة  االجتماعي واملعايري  ة  ي القواعد األخالق ب ة حافل  ي اإلنسان اريخ احلضارة  ت إن 
قات  ي تطب ا تتجلى ال تغري الظروف وهن تغري من حضارة ألخرى واملتغرية ب اليت ت
ه  تمثل يف خمتلف قواعد السلوك األخالقي ومن خالل ما تقتضي ة اليت ت ي نسب ال
ة  ي ة واالقتصادية ولكن مهما تنوعت الشرائع األخالق واقع االجتماعي ظروف ال
بشري  ــي احـــرتام الشخص ال ــة ه ــي ــاعــدة أول ــن ق ــا م ــن أن تستمد أصــوهل ــد م الب

ة. ي قيم اإلنسان وتقديس ال
ناس هي  ثار وحب ال ة من: صدق وأمانة وإي ي قيم األخالق أعود ألؤكد بأن ال
تغري ولكن الدين يدعي امتالك األخالق عندما يقول: الدين عند  واحدة ال ت

يهودية .... ة أو الدين عند اهلل ال اهلل اإلسالم أو الدين عند اهلل املسيحي
ولكن يف أي دين هي األخالق الصحيحة؟

ــي أخـــالق واحـــدة ولكن  ــن ه ــدي ــيت يتكلم عنها ال ــكــون تلك األخـــالق ال أال ت
تغري .. طاملا أن الدين  ة واألمســاء والوجوه والكتب هي اليت ت ي ن الشرائع الدي
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رابط: تاح على ال > 17 < ُم
http://www.arabrenewal.com/index.

1850=php?rd=AI&AI0
رابط: تاح على ال > 18 < ُم

http://www.arabrenewal.com/index.
8564=php?rd=AI&AI0

> 19 < يف عددها 721 الصادر يف اخلميس 26 من ذو احلجة 1426 هـ 26 
اير 2006 م. ن ي

ازجي,  ي ال لي مشيل, حممد كامل اخلطيب, دار  الدكتور شب > 20 < آراء 
صفحة 51

> 21 < املرجع السابق , 52 - 53.

  Libre_Penseur

يسري شيخ األرض, صفحة 36. > 2 < الفحص عن أساس األخالق, ت
 Philosophy Key Themes “ « ة > 3 < » الفلسفة مواضيع مفتاحي

ان باجيين Julian Baggini , صفحة 85 - 86. ي “, جول
راهيم, دار القلم, 1962, صفحة 205. ا إب ة, د.زكري > 4 < مشكلة فلسفي

راند راسل, ترمجة الزميل زمكان. رت اً, ب > 5 < ملاذا لست مسيحي
 Philosophy Key Themes “ « ة > 6 < » الفلسفة مواضيع مفتاحي

ان باجيين Julian Baggini , صفحة 235 – 236 . ي “, جول
> 7 < املرجع السابق, صفحة 237.
> 8 < املرجع السابق, صفحة 237.

> 9 < املرجع السابق, صفحة 237 - 238 .
ة  ي اتاف, ترمجة: رندة بعث, دار: املؤسسة العرب ه ن > 10 < الفكر احلر, أندري

لتحديث الفكري, صفحة: 11 – 12. ل
ــازجــي,  ــي ــب, دار ال ــل اخلــطــي ــل, حممد كــام لي مشــي ــور شب ــكــت > 11 < آراء ال

صفحة 50.
> 12 < املرجع السابق, صفحة 50.
> 13 < املرجع السابق, صفحة 52.

علوم بريوت, صفحة  اء ال ان, دار احي ة, هبيج شعب نفسي > 14 < املوسوعة ال
.53

رابط: تاح على ال > 15 < ُم
http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/

shtml.612_article
رابط: تاح على ال > 16 < ُم

http://www.arabrenewal.com/index.
1806=php?rd=AI&AI0
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عدم ُمطلقعدم ُمطلق

ه من جهة، وما  ي ة أن تكون عل يعة األرضي لطب كحاالٍت صورية ملا ميكن ل
تاج  ه كون األنظمة ن ي ة، وعل ي ان اعته وزخرفته من جهٍة ث بشر صن ل ميكن ل

اهتم، بل وحىت  راثهم وأخالقهم وحي يجة كل ت ت ن ال بشري، فقد أصبحت ب
يدهم، والعودة  قال مصريهم احملتوم، ومنها إستقوا أخالقهم وعاداهتم وت

قاء يف هذا الطريق املسدود، ومنه  ب ة إنتحار كما ال اب وراء مبث خطوًة إىل ال
تكون الفرداية هي احلل!.

لطاقة عن  ة، من اكتساب ل يعي املوجود على الكرة األرضي نظام الطب ال
اً ال  تغذية – هدفه إستمرار الكائن حي طريق األكل – وهي ما يسمى ال

غاية األكل فقط )كما يفعل اإلنسان(, ومن هذا الشذوذ نستطيع  األكل ل
التضخيم  اط العقلي ب ب تغايل يف فكرة وجود خالق هلا ذات اإلرت القول أن ال

بشري، من الفراغ إىل الوجود، ففي كل هذا الكون الفارغ – تهويل ال وال
تعد اآلهلة احلاكمة. ووفقاً  ًة بصغر حجم اإلنسان وإختالفه( قد ت )مقارن

بات األكثر صحًة  لتعدد ختتلف السيطرة، وتصبح املعركة معركة إث ل
يجة ما  ت ن يت األبدان، وال يد، فقطع الرؤوس وتفت وًة على التجن ر ق فاألكث

يوم. ة ال ه هذه الكرة األرضي ي عل
ة للوجود  رؤي يس جتلي مطلق، فإن ال العدم املطلق هو ما حييط الكون ول

ة  غاي نهاية، منقوص ال بشر دمًى متثل دوراً لتموت يف ال بشري هو كون ال ال
عة  ي بشرية وأي منطق خارج عن الطب ز به هذه ال اريخ تعت والسبب، فأي ت
بل القبول مبا يعترب قوانني  تفكري للحظة ق بشر ال ال ه ؟، حرُي ب ي وصلت إل

اء حديث  ن ة اليت جتري أث قها كاإلرتدادات العكسي ائجها تسب ت ة، ن ت اب ث
تعامل مع املوضوع. شخصني حول وجود اهلل، واملنطق يف ال

و كان موجوداً ألرسل من يبيض صورته عن  ًة، ول ب وجود اهلل أمسى مصي
ا من الصراعات اليت تقوم بإمسه، وجيب أن يكون على  ن الصور اليت تأيت ل

نما قرر ذلك اخلالق أن يتوقف  بشري مل يكن مكتماًل حي علم أن الوعي ال

ة فشل أو فشلني وال  ة مبسأل ب عاق اة على مدى القرون املت مل تقتصر احلي
ثة مبصري  تهدمي غري عاب تهدمي .. ال نتني، بل انطلقت مبسرية ال ة أو اث بكارث

بشر أو سواهم من الكائنات – اليت أمست أعداداً كبرية منها متوت  ال
يعة تنظف نفسها بأسرع  غالب إهنا الطب بهم أو على أيديهم – على ال بسب
ه، وهي إما متمردة أو متمردة على  ي نظام احملكومة ف طريقة ممكنة من هذا ال

روايات واألساطري ، وهذا  ه تقوم الكثري من ال ي قانون األساسي الذي عل ال
ة  قانون الذي ال يوجد أساساً إال يف عقل اإلنسان – حبد ذاته – كارث ال

األرض األوىل واألخرية.
بشر،  اة ال فعلت احلضارة كل شيء، والتطور أخذ مساراً متسارعاً يف حي

اً الكوارث  ب نها أساساً، ومسب بشرية وتكوي عة ال ي عائد يف السبب على الطب
يوية يف األرض -  ن ة وحتوالت ب ة من إنقراٍض ألصناف كائنات حي ب عاق املت
ة العقل  ب ائج ضري ت ن ااًل – فهل كل هذه ال ة مث نووي كمناطق التجارب ال

وامتالكه مع كل ذلك التجريد ؟.
ه نظام الغذاء فقط، فعلى الرغم من كل  ي نظام األرضي الذي نعيش ف ال

اًل  بشري فهي مل تعاجل اجلوع أو العطش مث ا اليت أنتجها العقل ال ولوجي تكن ال
اتات واحليوانات، بل وعلى  ب ن ة أخرى كال دون احلاجة إىل قتل كائنات حي

اٍف منهم ويف حتويل أصناف أخرى  العكس سببت التسريع يف إنقراض أصن
و أن األشجاراً  اًل ل وراثة، فقد ال يكون من اجلائز مث عتها بعلم ال ي عن طب

وافق شكهم مع  ت بشر لكي ي ه تعديالت على ال ي تفتتخ خمترباً جتري ف
غاية اإلجرام، لكن يفعلها اإلنسان واصفاً نفسه  بدو األمر ب مزاجها، قد ي

ه األبدية. ت أنه وعقله مركز هذا الكون وغاي ب
ة والعسكرية و ... إخل من نظم شكلها اإلنسان  ي انات واألنظمة املدن الدي
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بشر  ل فاً ل ة مل تعد تشكل هاجساً خمي ي ال بشري !، وأن تلك الصور اخلي ت عن ال
ر بلسان جديد يواكب تطور  ة، وجيب التحذي على هذه الكرة األرضي

نهاية هذا اللسان  ادقة. ويف ال زن لكافرين ال وم ل بشر عن شكل العقاب احملت ال
من ذاك املنطق !.
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