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حَجْر صحي 

لن يطول الزمان قبل أن يُعَرّف العامل  الدين بأنه أحد األمراض السارية اليت 
جيب استعمال ) احلجر الصحي ( مع معتنقيه .

بوصفه  التدين  ضد  الدعوة  جمال  يف  الناشطون  قدمه  ما  كل  ان  الشك 
ايديوجلية حتض صراحة على الكراهية و القتل ال يقارن و مل يؤثر كما أثر 
ما يقدمه  املتدينون من أمثلة ناصعه و جليه على االجرام و القتل و احلض 
على الكراهية و التمييز ضد املرآة و استحقارها و استغالل االطفال  و 

استعباد البشر .
يف  الناشطني  هؤالء  دور  هي  و  اال  حاليًا  جديدة  طريقة  أفرز  ما  هذا  و 

)شرح( االسس العقائدية للجرائم املرتكبة من قبل املتدينني .
لن يطول الزمان قبل أن يعترب الدين إيديولوجية جيب حماربتها كما حوربت 

النازية.
لن يستطيع ببساطة من يسمون انفسهم متدينني الدفاع لألبد عن املنظومة 
الدينية لسبب بسيط هو اهنم باتو يعلمون أن االجرام هو من صلب تلك 

العقائد اليت يقدسوهنا .
اآلن سنجلس و نراقب و نشرح فقط ليس هناك داع ألن نقنع فكل ما قلناه 

اصبح حقائق واقعه حتصل كل يوم .
فيحولن  يــرودون  كما  وقائعه  تفسري  يستطيعون  الذين  الزمن  هذا  انتهى 
لنشر  صليبية  محالت  أو  االســالم  لنشر  مباركة   فتوحات  اىل  االحتالل 

تعاليم املسيح املخلص   و جرائم حروب الردة اىل  توطيد اركان دولة .

بساطة  بكل  الكراهية  على  حيض  الدين   ... بساطة  بكل  قاتل  الدين 
هم  و  االقل  على  العقلية  للمصحات  أو  للسجون  ينتمون  املتدينون   ...

خطر على أي جمتمع.
ً ال حصرًا  تعتمد نصوصًا ال ميكن ألفضل  كل االديان و اوهلا االسالم مثال

بأهنا  العقل  من  االدنى  احلد  ميتلك  شخص  أي  يقنع  أن   ) جمدد  مسلم   (  
ليست نصوص اجرامية وضعت من قبل جمرمني.

زمن  يف  تقدير  اقل  على  الديان  تلك  حتيد  أو  ستنتهي  و  حمسومة  القصة 
من  الذين  كان  كما  منبوذين  مالحقني  اىل  معتنقوها  سيتحول  و  قياسي 

قبلهم.
ثقافة احلياه ستنتصر يف النهاية على ثقافة املوت.

و عندنا اآلن كل األمل بأن حييا ابناؤنا يف عامل مسامل اكثر و عقالني اكثر و 
سعيد اكثر .

عيشوا سعداء اصدقائي 
أمين غوجل 

رئيس التحرير
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رواية قصرية جدًا »الطب املقدس«

املشهد: غرفة اإلسعاف يف املشفى.
يدخل 5 ممرضني و هم يدفعون سرير ملقى عليه مريض تبدو عليه عالمات اإلصابة بطلق ناري.
سأل املمرض أين هو املعاجل املقيم؟ أستدعوه عرب جهاز الراديو؟ احلالة تصنف بالدرجة القصوى 

)اللون األمحر(..
دخل املعاجل إىل الغرفة بسرعة بعد مساع امسه على الراديو وقال: 

»ماذا حدث؟ اهدؤا كل شيء سيكون على ما يرام
حسنًا لنبدأ بتشخيص املرض..

»ما هو برج املريض؟«، سأل املعاجل
قال له املمرض أظن أنه »برج القوس«

أوعظ املعاجل ألحد املمرضني »ماذا تفعل؟ ملاذا مازلت واقفًا هنا؟ أركض« أحضر جملة الشبكة 
و اقرأ على مسامعنا برج القوس هلذا اليوم« بسرعة حنن نفقد املريض.... كل ثانية حتدث فرق

دخل املمرض و يف يده جملة الشبكة عدد اليوم وقال....
برج القوس:

صحياً: القيام بأي نشاط فنّي سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، شرط ممارسته باعتدال«
للمعاجل، لن نستطيع أن نعاجلة عن طريق الدبكة اصابته متنعه من الوقوف. علينا  قال املمرض 

اجياد طريقة بديلة
قال املعاجل: حسنًا تعلمون ما جيب فعله... » احضروا يل 3 خرزات زرقاء لوقف النزيف« 

ايضًا سنحتاج سريوم من املاء املقروء عليه بعضًا من تعويذات »الكتب املقدسه«
سأل املمرض، لكن من أي كتاب مقدس نقرأ؟

قد يكون املريض من الديانة اخلاطئة فنقرأ له التعويذه اخلاطئة و نقضي عليه بسبب اجلرعة اخلطأ.
قال املعاجل بسيطة انظروا حتت الغطاء إن كان »مطهر« أم ال.بعد عدة دقائق.... 

قال املعاجل حسنًا علينا اآلن قراءة كفه لكي حندد تارخية الصحي و الدوائي.
أحضروا يل قارئة الكف لكي حتدد لنا سجله الصحي.

ً دخلت قارئة الكف و ألقت نظرة على يد املريض و بدت على وجهها معامل اإلحباط و  فعال
احلزن.

قالت قارئة الكف »لألسف عمره قصري« »انظر هلذا اخلط كيف هو قصري جداً« »هذا اخلط 
يرمز أنه لن يعيش طويالً« 

التخطيط و بسرعة ودقة  التخطيط فوراً... مسك قلم  املعاجل..... حسنًا أحضروا يل قلم 
متناهيتني و رسم على يد املصاب خط طويل.

قال« هذا سياعده يف البقاء على قيد احلياة لفرتة أطول«
تذكر فجأة املعاجل أن السريوم املقروء عليه مل يأت بعد...

»ماذا حدث من أجل السريوم الذي طلبته )صرخ املعاجل(؟ احضروا السريوم حاالً«
دخل املمرض و هو يدفع السريوم و وضعه يف يد املصاب. قال املمرض

»«رجل الدين انتهى للتو من من القراءة هلذا السبب تأخرت قليالً...«
حسنًا ال بأس قال املعاجل.... هل استقدمت رجل دين ذو حلية طويلة مبا يكفي؟

أريد تقريرًا عن حالة املريض بعد السريوم...حااًل
 بعد عدة دقائق...

املمرض حالة املريض تسوء و النزيف مل يتوقف بسبب اخلرزات الزرقاء... ماذا نفعل؟
ال شيئ علينا االنتظار. ال بد للعالج أن يعمل...

بعد عدة ساعات....
وقت الوفاة الساعة 7 من مساء اليوم. سبب الوفاة طلق ناري يف الصدر.

قال املمرض للمعاجل و هو يبكي »أشعر أنين املسؤول عن مقتل هذا املريض ألنين قرأت الربج اخلطأ. 
»لقد قرأت برج الدلو عوضًا عن برج القوس«
قال له املعاجل ال بأس يا بين... ليس خطأك.

قارئة الكف أوضحت لنا أن عمره قصري يف مجيع األحوال...
يبدو أنه مصاب بالعني و حنن فعلنا كل ما علينا فعله..

حنن نعمل ما علينا و الباقي على اخلالق....

My Science  من صفحة
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اديشكن منافقني وانتو عم ترفعو شعارات التضامن والتنديد واالسف لقطع الروس باسم الدين 
بايد داعش والنصرة وغريو ...وانتو عم تعيطو وتصرخو عاملنابر هادا مو االسالم الصحيح
النار عاملتظاهرين ويدبح املدنيني  اللي عم يطلق  اديشكن منافقني وانتو عم تسبو عاالسد 

ويدعس ببطن املعتقلني وهو عم ميسح مبقدساتكن االرض
باللي صار مبارح  اديشكن منافقني وانتو عم تكتبو وتفندو عدم تضامنكن واستخفافكن 
انو  عن  النظر  باالسالم...بغض  التطرف  ونقدت  كتبت  جريدة  شاريل  انو  بدعوى  بباريس 

اغلبكن ما بيعرفها وال حبياتو ميكن مسعان فيا وال قريان جمرد مقالة من مقاالهتا....
اذا بينزل حممد ..مابدين....كمان قتلوه ...بتتذكروه ؟

ما  هاد  صوتكن  باعلى  وبتصرخو  راسه  ....بنقصلو  واالسالم  واهلل  النيب  بيسب  واللي 
بيمثلنا...

ما هاد متل هداك وبتزعلو على السوري املدبوح بسكني داعش وعندكن مشكلة حقيقية 
مع جريدة؟

كم واحد فيكن بيعرف انو جريدة شاريل ماهنا جريدة تابعة الي حزب ؟ وانه عندها مشاكل 
بتقدمه  اللي  الدعم  ومن  منها  عايشة  هي  يورو   2 االسبوعية  نسختها  سعر  وانه  مالية؟ 

احلكومة الفرنسية لوسائل االعالم؟ 
رسامني  هدول  االخري  سنني  ــع  االرب وخالل  شاريل  بتاريخ  اديش  بيعرف  فيكن  واحد  كم 
الكاريكاتري نفسن اللي اغتيلو بدم بارد مبارح باسم » النيب » رمسوا وكتبو وهبدلو نظام بشار 

األسد وتعاطفوا مع شهداءنا واألطفال اللي عم متوت كل يوم باسم » الدفاع عن األقليات« 
االنتهاكات  وضد  الفلسطيين  الشعب  ومع  اسرائيل  ضد  بتكتب  انو  بيعرفو  فيكن  اديش 
اليومية اللي بتصري حبقه؟ وبنفس الوقت ضد االرهاب وممارسات محاس وحزب اهلل وايران 

ومن لف لفيفهم 

ألسف اغلبكن مابيعرف....واغلبكم بيكتب حتت اسم ناشط حقوق انسان ...واغلب النفاق ال دين له...
اللي موافق معكن كمان بيوثق انتهاكات قال يعين وبيزعل عاملعتقلني....وكلكن بتصرخو ال 

للظلم وال للقتل....
وكلكن كلكن منافقني 

لك منافقني لدرجة انو املثقف منكن بيكتب انو يعليي السوري شو معالق حتى هبي بدو 
يبدي رأيو ويكتب ويصول وجيول....

اديش انتو منافقني وانتو مزعوجني انو يف مطالبة عامة برفض من قبل املسلمني للي صار وانو 
عم نطالبكن تطلعو مجاعات تضامن بوجه االرهاب : بتمنى تكونو حسيتو جبزء من شعورنا 
وقت صنفتونا كأقليات وصرتو تصرخو متل االبواق تبع قناة الدنيا....وينكن يا مسيحية 
وينكن يا دروز وينكن يا علوية اخل اخل. من هاحلكي الفاضي..حننا نقلكن كل شخص مسؤول 

عن حاله وانتو تصرخو....

اديش خمكن مسكر يا نشطاء حقوق االنسان ...اللي منكن عايش برا؟
نقابتنا بالشركة واقف  وعهامش القصة كلها ....بوصل سبعة ونص عمكتيب بالقي ممثل 
عالباب من الستة ونص الصبح حبرارة -4 عم يوزع مناشري عاملوظفني اللي عم يوصلو اول 

بأول )دوام املكتب النقابي من ال 10 لالربعة بعد الضهر عادة ( 
انه قلم هي  البارحة ...وتذكري  ايبدو  ملخص املنشور: تعزية واسف عاللي صار بشاريل 

اجلريدة كان سيف بوجه ارباب العمل واملستغلني للناس بالوظيفة وضد السياسيني 
تنديد باستغالل اليمينيني ملتل هيك عمل لزيادة القمع واستغالل املوظف والتمييز ضده...

وختامه عبارة انو نضل متذكرين انو هاد القلم والدميقراطية وحرية التعبري هي سالحنا وهي 
اللي بتنتصر بشكل يومي...

ختامًا لفشة خلقي هي اللي موجهه بشكل عام لكل مني بيتشدق انو ضد الظلم ومع احلريات 
وضد التطرف والقتل باسم الدين ...والكل بيعرف حاله مايف داعي لتسمينت ...
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هنار مؤسف جدا للثورة السورية ولكل سوري حس يومًا ما بالظلم وادعى انه االنسانية ما 
حست فيه...

هنار بيوضح اديش النظام السوري بكل ديكتاتوريته عم ينتصر علينا كل يوم وكل حلظة وبايدنا 
وبأصواتنا...

مبارح فرنسا خسرت اربعة من أملع واذكى وارق فنانيها على االطالق....واكثرهم دفاعًا 
الدينية  السلطات  واالستغالل....ضد  التطرف  حمل...ضد  بكل  املظلومني  حقوق  عن 

بأنواعها والتسلط باسم املقدسات....
ملوضوع غري مفتوح للمزاودات بأي شكل كان ...

الفرنسي  الشعب  فيه  تعامل  اللي  الرقي  من  باملية   1 حتديدًا  وللنشطاء  لسوريا  بتمنى  أنا 
باكرت من اربعني مدينة وقت نزل عالشوارع ووقف وشعل مشعة وتضامن مو النه 12 فرنسيني 
ماتوا....أل ....تضامن النه ماعنده استعداد خيسر حقوق وحريات ...دفعو دم حقها 

كرت من 100 سنة... أ

 # Je_suis_charlie  بتعرفو ليش

الرمحة هلم وكل العزاء لعائالهتم ...بالنسبة لفرنسا وللفرنسيني ال حدا حيلل كرمال كلشي 
فرنسا دولة مؤسسات وقانون واالهم هي دولة مواطنة ...ورح تضل حمرتمتين وحمرتمة كل 
ودستور  ونشطاء  وحقوقيني  اعالم  يف  لسا  ...النه  حقوقه  وعاطيته  ارضها  على  الجيء 

...بيحمي حقي وحقك على هاالرض

شام داود 
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ما بال أردوغان؟
اإلجهاض  ورفض  التحرر  وحركات  النسويات  انتقد  للرجال.  مساويات  غري  النساء  أن  برأيه 
وأقحم نفسه يف خصوصيات النساء معلنا رفضه للوالدات القيصرية. يعتقد أن الشباب 
كثر مما يعرفون عن العامل  الرتكي يعرف عن العامل الشهري »الربت أينشتاين« أ
املسلم »ابن سينا«، وعن علماء املسلمني.. مل يرتدد بعد تصاعد خالفات بشأن 
امللفات اإلقليمية مع الواليات املتحدة من إعالن يقينه بأن املسلمني هم من 

اكتشفوا أمريكا قبل »كريستوفر كولومبوس«.
»تويرت«  موقعي  بإزالة  وهــدد  الصحافيني  ويسجن  عليه  ويسيطر  اإلعــالم  يقمع 
و«يوتيوب«. بل حتى أنه مل يوفر من مالحظاته وسخطه شركة آبل عند إصدراها هواتف 
Iphone 6 معتربا أهنا مل تضف جديدا. آلن يصف وسائل منع احلمل بأهنا »خيانة« 

لرتكيا..
نعد نُحصي  مل  للجدل. ويف احلقيقة،  الرجل املثرية  العناوين األخرية يف سرية  إهنا 
كم من مرة عاودنا قراءة تصرحيات الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان فاغرين 
تلك  خصوصا  كثرية،  أحيانا  ساخرين  وضاحكني  حينا،  مصدقني  غري  أفواهنا 

املتعلقة بالدين واملرأة واجملتمع ناهيك عن السياسة.
فهذا الرجل الذي قدم نفسه وبلده بصفتها منوذجا للتعايش بني اإلسالم واحلداثة بات يوغل 

يف مواقف تعيد املسلمني واألتراك إىل قوقعة وال تقرب املسافة مع العامل.
معارضي  لــدى  خصوصا  ودهــشــة  ذهـــوال  تثري  الــتــصــرحيــات  تلك  أن  صحيح 
كثري  لدى  حساسا  وترا  تصيب  شك  دون  من  لكنّها  اخلارج  ويف  أردوغان 
من احملافظني يف تركيا، الذين ما انفكوا يعاودون منح أردوغان ثقتهم 
يسبق  مل  طبعا،  دونه.  من  تركيا  إىل  النظر  يصعب  رقما  مكرسينه  االنتخابات،  يف 
ألردوغان أن تراجع عن أي تعليق، فهو أصر مثال على رأيه يف أن 

املسلمني اكتشفوا أمريكا، وقلل من شأن احلمالت اليت أثريت ضده. 
املسلمني  اإلخوان  أو  والتنمية«  »العدالة  حزب  مسرية  من  عاما  عشر  أحد  بعد 
األتراك يصح التأمل يف مآالت تلك التجربة ومستقبلها. فقد قيل الكثري خالل السنوات املاضية 

يف مديح احلزب وقائده شرقا وغربا.

اجلميع هلل لفكرة جتديد اإلسالم السياسي الرتكي وضرب نفوذ املؤسسة العسكرية الرتكية 
وقمعيتها، لكن يبدو أن مرحلة الصعود اليت اقرتنت بأردوغان قد وصلت إىل 
ذروهتا، وهاهي انكاساراهتا تلوح بقوة، فاحلديث عن مصاحلة اإلسالم بالدميقراطية تقوضه 
الكثري من املمارسات سواء املتعلقة باإلعالم واحلريات أو تلك املتعلقة بالتحالفات السياسية، إذ 

يبدو أن الدور الرتكي يف تنمية تنظيم »الدولة اإلسالمية« مل يعد خافيا.
الكبري  التصاعد  هذا  مع  انتهت  أهنا  يبدو  أردوغان  إىل  العامل  منحها  اليت  السماح  فرتة 
كربى  اقتصادية  إجنازات  أردوغان  حقق  نعم  للرجل..  نافرة  وشعبوية  دمياغوجية  يف 
وأبناؤه  هو  تالحقه  الــيت  الفساد  فضائح  ولكن  فيه  يستثمر  ــزال  ي ال  أمــر  وهــو  لــالتــراك، 
انعكاساهتا  تكون  لن  مؤشرات  لإلعالم  وخنقه  السياسية  وحتالفاته  النافرة  وتصرحياته 
بسيطة على السلطان العثماني اجلديد.. وما اهنيار النماذج اإلخوانية يف اكثر 
من جمتمع عربي سوى صدى للمأزق الذي تعيشه هذه العقلية. فاآلن 
وبعد أن مت جتميد مسألة انضمام تركيا لالحتاد األوروبي علت نربات النقد اخلارجي 

لرتكيا وأردوغان الذي باتت السخرية 
مقاربة  يف  الفتة  مسة  تصرحياته  من 
والسياسة  ــالم  ــ اإلع ــر  ــ دوائ ــن  م الــكــثــري 

الغربية.
يعين  ال  ســبــق  ــا  م ــل  ك أن  صحيح 
ــال أن أردوغـــان خسر  ــأي ح ب
ميلك  يــزال  ال  فالرجل  قــوة،  أو  نفوذا  أو  مواقعا 
انتخابات مبزيد  ترفده يف كل  شعبية هائلة 
قصره  حنو  الطريق  له  يسهل  ما  الدعم  من 
الباذخ الذي كثر احلديث عنه.. لكن 
كيد أن مؤشرات تداع كثرية بدأت  ما هو أ
أردوغان  صورة  وأن  طريقها،  تأخذ 

التآمرية  الكثري من الصدوع، واالستغراق يف اخلرافات والنظريات  بل وباتت تعرتيها  اهتزت 
لن ينقي صورة املسلمني أو تركيا، بل هو يزيد يف القطع بني اإلسالم واحلداثة.

ديانا مقلد 
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الأخالق عند الحيوان

يعتقد البعض ان الخالق نزلت عىل النسان من السماء، غ�ي ان الحقيقة ان الخالق 
ي العالقة مع الخر، ليس فقط عند النسان بل عند 

ي لغ�ف عنها �ف
هي القواعد ال�ت

ي 
الحيوان ايضا. وجود الخالق عند الحيوانات يش�ي اىل ان قواعد السلوك نشأت �ف

ي التعامل 
ي التكوينات الجماعية من اجل خلق النسجام �ف

ورة �ف وقت مبكر وانها �ف
ف حظوظ التنافس والقدرة عىل البقاء حيا. مع الخرين ومع البيئة لتحس�ي

القرد المسمى capuchin monkeys, يبدأ بقذف الحجار وكل مايقع تحت يده عندما 
ف يقوم القرد الجار  ي ح�ي

ي حديقة الحيوان، �ف
ف �ف يشعر انه قد ُخدع من قبل الم�ش

 Sarah ي تجربة قادتها البيلوجية
بإلتقاط حبات العنب المقدمة له. هذا المر جرى �ف

ي اتلنتا، وبمساعدة من عالم علم 
Brosnan, من مركز يركيس للتجارب عىل القرود �ف

ة وعلمتهم  النفس Dr. Frans B. M. de Waal, حيث اعطت كال القردين احجارا صغ�ي
ان يبادلوا الحجار مقابل قضمات من الخيار.

ف ذكية للغاية، وكال القردين وافقوا عىل ان عملية التبادل كانت فكرة  قرود االكابوتش�ي
ي 

رائعة، إذ تمكنهم من تبديل الحجار الغ�ي نافعة بقضمات من الطعام الطيب. �ف
نهاية يوم التجربة قامت الباحثة، فجأة، بتغي�ي قواعد عملية التبادل. الن صارت 
تعطي لأحد القرود عنقودا من العنب مقابل احجاره، والقرود تفضل العنب عىل 
القرد  كان غضب  النتائج   . ي

الثا�ف للقرد  الخيار  اعطاء  استمرت عىل  ف  ي ح�ي
�ف الخيار، 

ي الذي اعت�ب ان عملية التبادل غ�ي عادلة.
الثا�ف

لكيفية  الجتماعية  العالقة  قواعد  والخالق  الخالقية.  المفاهيم  احد  العدالة، 
ينتظرها  ي 

ال�ت والحقوق  الواجبات  تتضمن  الخالق  الخر.  مع  التعامل  ي 
�ف السلوك 

ة  ي ت�ي عىل جميع افراد القطيع. اىل ف�ت
اطراف العالقة من بعضهم البعض وال�ت

النسان وحده يستطيع  ان  يعتقدون  الحيوان  الجتماع وعلماء  كان علماء  ة  قص�ي
ة من العالئم  ة ظهرت مجموعة كب�ي ي السنوات الخ�ي

إنتاج قواعد اخالقية، ولكن �ف
مثل  لالخالق،  بدائية  اسس  تملك  الحيوان  عالم  من  متعددة  انواع  ان  اىل  تش�ي 
التفضيل، المساعدة، العدالة وح�ت الالانانية. من هنا نرى ان الخالق ليست حكرا 
عىل النسان، بل هي مرحلة تطور انسيابية تختلف درجاته من النوع الد�ف اىل العىل 

حسب سلم التطور البيلوجي.

جامعة  من   ,Darby Proctor والبسيكولوجي  البيلوجي  العالم  بها  قام  ابحاث  ي 
�ف

اموري المريكية، أظهرت ان الشمبانزي يغضب عندما يجري خداعه. قام الباحثون 
الخر  بأعطاء  منهما سيقوم  كل  لعبة، حيث  الشمبانزي عىل  من  قردين  بتدريب 
، وبعد ذلك سيعطى الغرض للباحث. ايصال غرض  ف غرض واحد ملون من غرض�ي
، اىل الباحث، سيؤدي اىل مبادلة بخمس قطع من الموز اىل كل واحد  ف محدد الغرض�ي
ي 

ي سيؤدي خمسة قطع لواحد منهم �ف
الثا�ف ف ان ايصال الغرض  ي ح�ي

القرود، �ف من 
ي قطعة واحدة فقط. 

ف سيأخذ الثا�ف ح�ي
ي 

ي الحالت ال�ت
غالبا اختار القردة الغرض الذي يؤدي اىل تبادل متساو لكال منهما. �ف

ي اصبح غاضبا وبدأ بالرصاخ 
ي نرى ان القرد الثا�ف

اختار فيها احد القردة الخيار النا�ف
والصف�ي وقذف البصاق عىل زميله البخيل.

ي الكث�ي من النقاط الخرى. صغار قرود 
وسلوك القرود يتشابه مع سلوك النسان �ف

الشمبانزي والغوريلال ترصخ ضاحكة عند دغدغتها، وامهات البونوبو تلوح برأسها 
ي اختبار عىل 

بعدم ر�ف عندما تقوم الصغار باللعب بالطعام، عوضا عن اكله. و�ف
ة ودبب من قماش  قطيع من قرود rhesus وضعت لهم العاب من السيارات الصغ�ي
فضلوا  الناث  ان  ف  ح�ي ي 

�ف السيارات  اىل  هرعوا  الذكور  الطفال.  مثل  القرود  اصبح 
اللعب بالدببة القماشية. 

ية جرى مالحظتها وهي تضع ايديها عىل اعينها  ف ي حديقة الحيوانات النكل�ي
قرود �ف

ي محاولة منها لالشارة اىل انها غ�ي راغبة بالختالط مع البقية وانها ترغب بالبقاء 
�ف

وحيدة.
الخالق تحفظ وحدة الجماعة:

الحيوان  عالم  ي 
�ف لالخالق  الحاجة  منابع  تحديد  اىل  اليوم  يسعون  ف  البيلوجي�ي

ولتحديد السلوك الذي يصدر عن حاجات اخالقية. يمكن ان تكون الخالق لغ�ف 
ي الخالق متصل 

ي تحيا حياة اجتماعية جماعية، وحجر الساس �ف
عنها عند النواع ال�ت

يقرر  مسبق  اطار  ي 
�ف المقونن  السلوك  هذا  اليومي.  الجتماعي  بالسلوك  ة  مبا�ش

ي القطيع للمحافظة عىل التوازن الجتماعي لفائدة القطيع بأ�ه.
النظام السائد �ف

ف والفالسفة يناقشون  ي اخالق الحيوانات لزال خاضعا للجدل. البيلوجي�ي
البحث �ف

. هذا يمس مايقف خلف  ي
ي إطار اي المفاهيم علينا فهم السلوك الحيوا�ف

بعمق �ف
. مثال، رفض القرد للخيارة لن جاره حصل  ي

ردود الفعل الفطرية للسلوك الحيوا�ف
عىل عنب، هل يعت�ب احتجاج عىل الالعدالة ام انه طريقة للحصول عىل العنب؟
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ي مداخالتهم اىل ان وصف سلوك الحيوان عىل انه 
ون �ف العديد من الفالسفة يش�ي

« يمكن ان يكون صحيح او خاطئ فقط بالرتباط مع مسيار ظهور الفعل  ي
» اخال�ت

ف  الباحث�ي ، ومن حيث ان  ي
المع�ف للنوع  العالم الجتماعي  ي إطار 

اليه، اي �ف المشار 
، لذلك لن يكون بإمكانهم معرفة الطر الجتماعية لالنواع الخرى بصورة جيدة. ب�ش
تمتد  النسانية  الخالق  ان  يؤكدون  ف  البيلوجي�ي من  العديد  ان  نجد  العكس،  عىل 
، ولهذا السبب بالذات تنشارك بالكث�ي من الخصائص مع  ي

ي العالم الحيوا�ف
جذورها �ف

الحيوان. هذا التشارك يالحظ بوضوح بالمقارنة مع اقرب القرباء الينا: الشمبانزي، 
ي اعىل 

، يقفون �ف ف ي قطيع الشمبانزي يوجد ذكر وان�ش مهيمن�ي
والشمبانزي القزم. �ف

ي 
لتع�ف انها  إل  القطيع  من  عليها  متفق  القاعدة  هذه  ان  ومع  الجتماعي،  الهرم 

وط. السلطة والقوة لتعطي الحق بالترصف بدون التفك�ي  الحيازة سلطة بدون �ش
الساسية  الخالقية  القواعد  عىل  المحافظة  وبدون  للقطيع،  العليا  بالمصالح 

ي القطيع.
المعمول فيها �ف

القواعد تلزم ح�ت القائد/القائدة:
ي القطيع تصبح سارية المفعول عندما يجد الشمبانزي، 

القواعد الخالقية السائدة �ف
ة من الطعام. من حيث المبدأ يستطيع القرد الذي يع�ش عىل الطعام  مثال، كمية كب�ي
ام بقواعد الحياة الجماعية  ف ي القطيع يجب الل�ت

ان يبقي الطعام لنفسه، ولكن �ف
بتقاسم  سيقوم  الواجد  ان  من  ينطلقون  القطيع  افراد  بقية  عليها.  المتعارف 
اللقية مع الخرين، عىل شكل »صدقة«، ولذلك ليتورعون عن المطالبة بحصتهم. 
القرد المهيمن لديه السلطة والقوة عىل اخذ الطعام من صاحبه ولكن ليس لديه 
»الحق« بذلك. وح�ت لو كان القرد الذي وجد الطعام من اضعف القردة ومن اقلها 
ي الهرم الجتماعي لمجتمع القرود، نجد ان القرد المهيمن يتجاوز انه القوى 

شأنا �ف
ف بالتقسيم. لذلك نرى وكأن الشمبانزي يقر »حق« الملكية  ي صف المطالب�ي

ويقف �ف
. ي

ي عالمنا النسا�ف
ي هي ايضا احد المفاهيم الخالقية �ف

وتوزيع الملكية، ال�ت
الخفاش شارب الدم، يتصدق بالدم:

ف الموت والحياة عند الشمبانزي،  وجبة واحدة لن تكون بالتأكيد الخط الفاصل ب�ي
بالنسبة لطائفة من الحيوانات الخرى. الخفاش شارب الدم  ولكن ستكون كذلك 
الذي يط�ي ليال باحثا عن ضحاياه النيام، حساس للغاية. خفاش مصاص الدم هو 
ة ولكن  ي تعيش بهذه الطريقة الدم يملك قيمة غذائية كب�ي

الثدييات الوحيدة ال�ت
مصدره غ�ي مضمون يوميا،
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الخفاش  ببطن خاوي.  ك  المش�ت المأوى  اىل  ان كل عا�ش خفاش يعود  ولذلك نجد 
ف اىل  يحتاج يوميا اىل دم بما مقدار نصف وزن جسمه عىل القل ، وبالتاىلي فيوم�ي
ي الموت المؤكد. لحسن حظ الخفاش فأن للقطيع مشاعر 

ثالثة ايام بدون دم تع�ف
ي ذلك 

تضامنية ويقومون بالتصدق بالدم عىل من لم يتوفق بالحصول عىل رزقه �ف
اليوم. هذه المشاعر الجتماعية تصدر عن جميع افراد القطيع تجاه جميع افراد 

القطيع، وليست بسبب القرابة.
الدم، وهو  للخفاش مصاص  اليومي  السلوك  بالطعام جزء ليتجزء من  التشارك 
يشبه شبكة حماية اجتماعية، إذ ان المتصدق ينطلق من انه ايضا سيحصل عىل 
ي الصيد. يالحظ ان الخفافيش تمارس هذه العادة 

نفس المساعدة عندما يفشل �ف
التبادل  اخالق  يسود  انه  نجد  الشمبانزي  عند  احد.  عنها  ليشذ  ة  كشع�ي يوميا 
مثال،   . ف الطرف�ي ف  ب�ي الفردية  العالقة  مستوى  عىل  يعتمد  التبادل  حيث  التجاري، 
إذا كان الشحاذ منهم قد قدم سابقا خدمة ممائلة او خدمة اخرى تجعل المانح 

ايد. ف ، فأن حظه بالحصول عىل منحة من الطعام ت�ت يتذكرها بر�ف
، الذي سبق ان تكلمنا عنهم، يقومون بوزن سلوكهم، ايضا، بمعيار  ي

قرود الكابوت�ش
ف امام قردين، كل  ي احدى البحاث المريكية وضع الباحث طبق�ي

الفائدة المتبادلة. �ف
ي قفصه المنفرد. الباحث جعل ان القردين يستطيعون الوصول اىل الطبق 

منهم �ف
ي 

الثا�ف كان  ف  ح�ي ي 
�ف التفاح  بقطع  ممتىلأ  كان  ف  الطبق�ي احد  سويا.  تعاونوا  إذا  فقط 

ف ح�ت يتمكن القردة من الرؤية والمعرفة المسبقة  ف كانوا شفاف�ي فارغ. كال الطبق�ي
بالتوزيع الغ�ي عادل الذي ينتظرهم. وبالرغم ذلك، نجد ان القرد صاحب الطبق 
الفارغ عاون جاره عىل الوصول اىل طبقه، آمال بأن الجار سيقوم بتقسيم الطعام 
معه. وبالفعل قام الجار بالتعب�ي عن شكره من خالل إرسال بضعة قطع من التفاح 
اىل قفص الخر. اظهرت التجربة ايضا انه وبدون التعويض المادي عىل المساعدة 

فأن المساعدة لن تتكرر.
الفأر قادر عىل تصور وضع الخرين: 

برد  الرغبة  عىل  متوقف  ي 
والكابوت�ش الشمبانزي  عند  لبعضهم  ان  الج�ي مساعدة 

ي الكث�ي من 
. احدى القواعد الدينية �ف ي

ي البناء الخال�ت
الجميل، وهي حجر اساسي �ف

الديان تقول ان عىل المرء التعامل مع جاره كما يحب ان يعامله جاره. هذه القاعدة 
الخالقية الساسية

توحد مفهوم التعاون مع مشاعر القبول. بمع�ف اخر تلزمنا بتصور مشاعر الخر 
( وإتخاذ القرار إنطالقا من مشاعر الخر. تجاهنا )التعاطف والر�ف

ي القائم عىل القبول 
الخالق النسانية ليمكن تصور وجودها بدون التعامل الثنا�أ

العلماء  برهن  ة  قص�ي ة  ف�ت منذ  المتبادل.  والتعاطف  بالر�ف  والشعور  المتبادل 
ان اظهرت ردة فعل  ف عىل ان ح�ت الفأر يتعامل إنطالقا من المشاعر. الف�أ الكندي�ي
وا اد�ف  ف لم يع�ي ي ح�ي

انهم او اخوانهم/اخواتهم اىل اللم، �ف واضحة عندما تعرض ج�ي
ان اخرى. اهتمام بمشاعر اللم الصادرة عن ف�أ

ظاهرة  ايضا  والتعاطف  والر�ف  النسان،  عند  موجودة  نجدها  نفسها  الظاهرة 
ف قردين، يقوم عضو ثالث من  شائعة وسط القرود. نرى مثال انه بعد عركة دامية ب�ي
ي محاولة للت�ية عنه. هذا السلوك يخفف 

القطيع بمعانقة وتقبيل القرد الخا� �ف
عن الخا� ويجعله يتوقف عن الرصاخ.



أ  ، يظهر وكأن الخالق ايضا سش ي
تماما كما نحاول ان نعلم الطفل السلوك الخال�ت

وإ�ارها،  بعدائيتها  معروفة  قرود   ,Rhesus Monkey القرود.  تتعلمه  ان  يمكن 
التفاهم والسالم، وهو سلوك  اىل  اك�ش  البيلوجي Macaca, يسعى  ف قريبها  ي ح�ي

�ف
عند  ي 

العدا�أ الول  النوع  صغار  وضعوا  ف  الباحث�ي  . والر�ف التعاطف  عىل  يؤسس 
ي المسالم، لينمو وتجري مقارنة سلوكهم مع سلوك اقرانهم الذين نمو 

النوع الثا�ف
ا ثوريا،  . سلوك الذين نمو عند القطيع المسالم تغ�ي تغي�ي عند قطيعهم الصىلي
فأصبحوا يسعون اىل المسالمة وحل المشاكل بالروية بمعدل ثالثة اىل اربع مرات 
ي اعيدت اىل قطيعها الصىلي قبل ان 

عن المعدل الطبيعي لنوعهم. وح�ت الفراد ال�ت
تنضج تماما حافظت عىل سلوكها المسالم والساعي لحل المشاكل سلميا. البحث 

ي 
اظهر ان السلوك العدائية سلوك مكتسب �ف

. مرحلة النمو، من الهل، تماما كما هو المر عند الب�ش
ي بدورها 

بالتأكيد أن مفاهيم الخالق عند النسان اك�ش تعقيدا منها عند القرود، ال�ت
اك�ش تعقيدا منها عند بقية الحيوانات. ومع ذلك فالكث�ي من الترصفات الخالقية 
ي عالم الحيوان. وح�ت 

تطورت عن ترصفات اخالقية خام لزالت جذورها موجودة �ف
. النسان ليس الحيوان  ي

ي اساسنا الحيوا�ف
ار�ت المفاهيم الخالقية تملك جذورا خام �ف

والحرص عىل  والتكافل  والتعاون  والتضامن  العدالة  مفاهيم  يملك  الذي  الوحيد 
المساعدة.

مصادر: 
Sarah Brosnan

Monkeys show sense of justice
Monkeys demand equitable exchanges

Sense Of Fairness In Nonhuman Primates
Nonhuman primates discovered to have a sense of fairness

طريف سردست



رواندا منوذجًا 
عندما يكون رجل الدين، مسلمًا كان أو مسيحيًا، أو يهوديًا وهو الذي يزعم أنه ميثل الدين 
أقواله وأفعاله  السماء، وتكون تصرفاته قدوة ألتباعه، عندما تكون  لنا إرادة رب  ويشرح 

حمرضًة على قتل املخالف، يصبح الدين آلهً ال تقل فتكًا عن أسلحة الدمار الشامل... 
واليكم مثال غري اسالمي

رواندا أكثر البالد اإلفريقية متسكًا باملسيحية وهبا أعلى نسبة كنائس مقارنة بعدد السكان 
بدأ   1990 عام  يف  بروتستانت.  و15%  كاثوليك،  سكاهنا  من  و65%  اإلفريقية.  الدول  يف 
أحد القساوسة الكاثوليك يذيع أنه حلم عدة مرات بالسيدة العذراء ورأى كمية كبرية من 
الدم وقتلى باملئات وأن السيدة مريم أخربته أن رجوع املسيح سوف يكون يف عام 1994. 
وأعلنت رئاسة الكنيسة الكاثوليكية أهنا استجوبت ذلك القس وتأكدت من صدق رؤيته. 
ويف عام 1994 بدأت جماز التوتسي الذين هربوا واحتموا بالكنائس مما سهّل عمل مليشيات 
اهلوتو الذين كانت تصلهم األخبار أواًل بأول من قساوسة الكنيسة. وعندما انتهت اجملازر 
األب  ومثل  والرصاص.  املاشييت  آثار  حتمل  حوهلا  أو  الكنائس  يف  اجلثث  آالف  كانت 
وانسيالس، أحد كبار قساوسة كنيسة سانت فيميل يف كيغايل أمام حمكمة العدل الدولية 

متهمًا بإمداد املليشيات بقوائم حتمل أمساء التوتسي يف املنطقة. 
بعدائه  معروفًا  فكان  ميساغو  اوغستني  مسيو  باسم  املعروف  جكنقورو  األسقف  أما 
نقل  منه  يطلب  روما  يف  البابا  إىل  كتب  وقد  املالجيء.  دخول  من  مينعهم  وكان  للتتسي 
القساوسة التتسي من رواندا ألن الشعب الرواندي ال يريدهم. ويف يوم 4 مايو 1994 أخذ 
األسقف معه كمية من رجال الشرطة إىل مركز كان به 90 طفالً من التتسي وقال لألطفال 
إن الشرطة سوف حتميهم. وبعد يومني قتل رجال الشرطة 82 طفالً من التسعني. وعندما 
يقدمو األسقف جكنقورو إىل احملاكمة، قال  مل  العدل يف رواندا: ملاذا  بوازرة  سئل موظف 
الرجاء قراءة هذا  )God is not great( ص 190.  الفاتيكان أقوى من أن نصارعه  إن 
http://www.newsfromafrica.org/ العرقي  التطهري  التقرير عن دور الكنيسة يف 

newsfromafri…/…/art_10231.html

احلاخامات  نظرائهم  عن  وال  ــدا،  روان يف  املسيحيني  نظرائهم  عن  يقلون  ال  اإلســالم  شيوخ 
املتشددين يف إسرائيل، عندما يربرون قتل املخالف. حاخامات إسرائيل اصدروا عدة 
فتاوى تبيح قتل األطفال العرب، والشيخ القرضاوي وغريه أصدروا كذلك فتاوى تبيح قتل 

األطفال اليهود ألهنم عندما يكربون سوف يُجندوا يف اجليش اإلسرائيلي.

  كامل النجار
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امنا املسلمون جنس

اة من  ا احلي ن يسلب م ا؟ ل ن ي تسلل ال من اين أييت هذا الشر ؟كيف استطاع ال
دين هو هذا الشر وهو اساس كل املصائب اليت  ة ان ال وجهة نظري الشخصي
دين كما يقول كيت وارد هو ) قوة  ة وعلى مر العصور ال بشري ها ال عاين من ت
عيش  ة ان ت بشري ل ه ميكن ل عنف ومن دون تزمت وال تعصب وال مدمرة تغذي ال
ه اال  تطهر من ــذي ال ميكن ال ــس ال ــدن ــو ال ــف بسالم ه ــال احسن (واضــي يف ح
ه  ب ة امثان ابهظة بسب بشري ة الكربى اليت دفعت ال ه وهو االكذوب تخلص من ابل
ــم ان املسلم  ــل اطا واع ب ــزازي صـــادم واان مل اختـــذه اعت ــف ــت ــوان اس ــن ــع اعـــرف ان ال
اك كتاب مقدس  و كان هن ه ان يسأل ماذا ل بل هذا كل ه ق ي سريفضه ولكن عل
ه وهل متلك  يتك ما هو موقفك من تجاوز على انسان تقص من كرامتك وي ن ي
ــدور أبن تضع نفسك يف هذا املكان  تقمص هذا ال م وت ها املسل الشجاعة اي
رة اليت وضع االسالم  دائ عال معي كي اضعك يف هذه ال ت ع ف اذا كنت تستطي
ر  تحوي قوم ب فه ووضــع كل دين غري دين االســالم وســوف ن ها كل امة ختال ي ف
قران يف وصف املخالفني واضعك  املفردات واملصطلحات اليت استخدمها ال
وافق  ت فاسري كي ت ت تفسري اآلايت من مصادر امهات ال قوم ب ها مث ن كمسلم حمل

مع اهلدف من هذه املقالة

ة ,,,)امنا املسلمون جنس ( اآلي
ه ما املسلمون اال  ه واملؤمنون ب وتفسريها كما فسرها املفسرون يقول هللا لرسول
ال  غتسلون فهم جنس وق قذارة اي ان املسلمني ال ي نجاسة هي ال جنس ومعىن ال
ة تدل على  ر او كلب وهذه اآلي زي اخرون معىن ذلك ما املسلمون اال رجس خن
ثقل عليك وقع احلديث ولكن ال أبس  دأ ي م ب جناسة املسلم وطهارة غريه اعل
دا اال ابخلروج من  نجاسة فال يطهروا اب يال املسلمون جنس يعين عني ال ل حتمل ق
ة  ث ي ة وإهلاماهتم خب ي م معهم عالقة الن حركتهم شيطان قي االسالم فال جيوز ان ي
قذارة هم انفسهم اجناس  نجاسة فهم عني ال يمهم منحطة هذا هو معىن ال وق

اء( ي تخذوا املسلمني اول وا ال ت ذين امن ها ال ة ,,,)ايأي اآلي

عادوا املسلمني  ة جيب على كل من أمن هبذا الكتاب ان ي حسب تفسري هذه اآلي
يه  ه املبني الذي ال أيت اب اء كما اخرب هللا يف كت ي وأن حيذروا مودهتم او اختاذهم اول
د ان املسلمني هم اشد  زيل من حكيم محي ن فه ت ه وال من خل دي اطل من بني ي ب ال
ة وقد  ــذا الكالم ال خيالف صريح الكتاب والسن لمؤمنني وه ــداوة ل ناس ع ال
تخذوا عدوي وعدوكم  وا ال ت ذين امن ها ال ه املبني فقال )اي أي اب اخرب هللا يف كت
يهم ابملودة وقد كفروا مبا جاءكم من احلق (وهذه اآلايت صرحية  لقون ال اء ت ي اول
ا وتدل  وا إبهلن ؤمن على وجوب بغض )املسلمني(وعلى وجوب معاداهتم حىت ي
كذلك على حترمي مودهتم ومواالهتم وذلك يعين بغضهم واحلذر منهم وما ذاك 
ا وحث املؤمنني على بغض املسلمني ومعاداهتم  ن هم ل ا وعدائ ن ن دي اال لكفرهم ب
ا وختفي صدورهم حقدا وكرها وبغضا  ب اال وفسادا وختري يف هللا فهم ال أيلوان خب
بغضوا من امرهم  عادوا وي هوا هلذه االمور وان ي ب ت ن واجب على املؤمنني ان ي ال ف

ا , ن ي ب ه ن ا الذي بعث ب ن ن ا ودي ن رب وا ب ؤمن هللا مبعاداهتم وبغضهم حىت ي
ذين اسلموا ( وا ال لذين امن ناس عداوة ل تجدن اشد ال ة ,,,)ل اآلي

ــم هم اعداء  ع املسلمني ومن وااله ــة واضحة على ان مجي ها دالل ي ــة ف هذه اآلي
لمؤمنني على معاداة املسلمني  ه ويف ذلك اغراء من هللا ل لمؤمنني ابهلل ورسول ل

دا من احلذر منهم وعداوهتم , وهذا يوجب مزي
ة ( دين عند هللا املسيحي ة ,,,)ان ال اآلي

وا عــرب او مسلمني او  ــواء كان ع اهــل االرض س ــة على مجي ــذه اآلي وحسب ه
ه خامت  دين الذي بعث ب وا يف هذا ال بشر ان يدخل اس ال ر اجن غريهم من سائ
دين الذي ال  ه هو ال ه ألن ي قيموا عل ه ويست زموا ب ت ل ناس عامة وان ي الرسل اىل ال

ة ي ا سواه ومن خيالف ذلك فهو يف حكم اجلاهل ن ن قبل هللا من احد دي ي
وم االخر وال حيرمون ما حرم هللا  ي ؤمنون ابهلل وال ابل ذين ال ي وا ال ل ات ة ,,,)ق اآلي
ة عن يد وهم  ذين اسلموا حىت يعطوا اجلزي نون دين احلق من ال دي ه وال ي ورسول

صاغرون (
ار موعده ( ن ال ه من املسلمني ف ة ,,, )ومن يكفر ب اآلي

ــن هبذا  ــا حتصل ملن ام نجاة والسعادة امن ــة وال ــداي ــدل على ان اهل ــة ت ــذه اآلي وه
ه من اهلدى  بع ماجاء ب دين وات ال

قرآن مث مل حيملوه كمثل احلمار( وا ال ذين محل ة ,,,)مثل ال اآلي
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ــرز مصاديق  اب عد من  ان ان وصــف اي انسان ابحلمار او الكلب ي ن اث ال خيتلف 
لمسلمني أبهنم مثل احلمار اي ان احلمار حيمل  م وهذا االسلوب هو وصف ل الشت
قرآن مثل  وا ال ها وال يعمل هبا كذلك هم املسلمون قد محل ي م ما ف عل الكتب وال ي
فرة فرت من  ن ه وهم ايضا )كأهنم محر مست عملون ب ه وال ي ي علمون ما ف احلمار ال ي
يال (و)وهم شر  عام بل هم اضل سب قسورة (وهم )كمثل الكلب (و )اولئك كاألن

هم الالعنون (, عن ل عنهم هللا وي ل ئك ي ة (و)اول الربي
ة هللا على املسلمني ( عن ل ة ,,,)ف اآلي

نعق ( ذين اسلموا كمثل الذي ي ة ,,,)مثل ال اآلي
اء ( ي تخذ املؤمنون املسلمني اول ة ,,,)ال ي اآلي
ا ( ن لمسلمني عذااب مهي ة ,,,)ان هللا اعد ل اآلي

اء ( ي تخذوا املسلمني اول وا ال ت ذين امن ها ال ة ,,,)ايأي اآلي
ما( ي لمسلمني عذااب ال ة ,,,)وأعتدان ل اآلي
م( ي عذاب ال ذين اسلموا ب ة ,,)وبشر ال اآلي
قوم املسلمني ( ة ,,,)وهللا ال يهدي ال اآلي

ه عذااب ال  عد ذلك منكم فأين اعذب م ب يكم فمن يسل زهلا عل ة ,,,)قال هللا اين من اآلي
عاملني ( ه احدا من ال اعذب

ذين اسلموا ( ة ,,,)ان شر الدواب عند هللا ال اآلي
ة ,,,)ان هللا خمزي املسلمني ( اآلي

فاسقون ( ئك هم ال أول عد ذلك ف م ب ة ,,,)ومن اسل اآلي
عن املسلمني واعد هلم سعريا ( ة ,,,)ان هللا ل اآلي

ليس استكرب وكان من املسلمني ( ة ,,,)اال اب اآلي
قة عليك وهل  م ماذا تقول وهل أبمكانك ان تكشف وقع احلقي ها املسل واالن اي
تشفي من  لعن وال م وال ها عليك من هذا السب والشت قل هي صادمة وما مدى ث
تغلب عليك  د ان ي ري الطرف االخر املختلف عنك فكراي وعقائداي هذا الطرف ي
غلب  ت ال ــل  ــن وســائ م ة  ل لعن كوسي ال ها  ــل ومن ــوســائ ال ــاطــك ويستعمل كــل  واســق
ابك  قران كت ها ال قة اليت حيمل يل قمعي مؤذي هذه هي احلقي ه كدل عمل بل يست
تجاوز  يحة وال قب فاظ ال م واالل املقدس من هذا الكم اهلائل املتشنج يف السب والشت

على االخرين

عقائد  ــل االداين وال قابل اه ــاب ان ي ــكــت ــذا ال ــن هب ــؤم ــن ي ــا جيعل كــل م ــن مم ــري االخ
لعن قد ورد يف  يحة حبجة ان ال قب ــاظ ال ــف م والسب واالل ائ ــرى مبختلف الشت االخ
اة الن ذلك ورد  غاء حقه يف احلي ة اىل تكفري االخر وال ة وجتاوزت احلال قرأن والسن ال
يات  ب عيوب والسل م ال ها املسل ه فهل كشفت اي ن دي قران وارتضاه هللا ل ه ال وصرح ب
نقي هذا الراث من هذه الشوائب  تجاوزات يف هذا الكتاب كي تضع حدا هلا وت وال
ه  رمي ه بل ب ت ي ق ن ت أان ال اؤمن ب ه ف ي ه اقول هذا الكالم رغم حتفظي الشديد عل ي اليت ف
بك على  رأي خيصين وحدي وال افرضه عليك وهلذا اطال ه يف املزابل ولكن هذا ال كل
ه هو من  عمل ووضع حد ل ام هبذا ال قي االقل أبنصاف احللول او مبا هو ممكن ان ال
لدان  ب قوانني السائده يف ال اديء حقوق االنسان وال عقل واملنطق وتالئمه مع مب ال
السب  ه ف ي عيش ف ــذي ت ال لمجتمع  نفسك ول قدمه ل ــو افضل عمل ت ــرى وه االخ
قران يف داخلك من اهم االسباب  قافة كره االخر اليت زرعها ال لعن وث م وال والشت
ه اي رصيد  دي عاجز املهزوم الذي مل يكن ل ة ال قاف ها وهي ث دماء واابحت يف سفك ال

اخالقي ومعريف وانساين

حمسن املالكي
منقول من موقع احلوار املتمدن 
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ــوت  عد امل ــا ب ــه م ــاة إل ــالق ــه يف صـــورة م ــان ان ــره ــذا ال ــون بطرحهم هل ــن ــؤم ــرض امل ــف وي
ه وهم بذلك  ؤمنون ب عدم أو هللا الذي ي إما ال واحد , ف سيكون بال شك هو إهلهم ال

مالني فقط ...  رهان مقتصرا على إحت جيعلون ال
اع االهلة واملعتقدات  ب عد ات ا االف االهلة والدايانت اليت ت ولوجي ث ي ا امل ن ما تعرض ل ن ي ب
ــة مقرحة و  اهل نفرض إذا وجـــود 3999  ل ـــدي ! ف ــذاب األب ــع م وال االخـــرى ابجلحي
قاد املؤمن صحيحا هو  احتماال واحدا يف عدم وجود اهلة . إحتمال أن يكون اعت
م ميلك  نجاة من اجلحي ل 4000/1 مساو إلحتمال ان يكون امللحد على حق ! ل
ما ميلك  ن ي ة 4000/2 اي يف ان يكون إهله موجودا او عدم وجود اهلة . ب املؤمن نسب

عقاب . نجاة من ال ل ة 4000/1 ل امللحد نسب
رفضه االهلة  فاق واضح وهو امر ت ة سخف ون عمل برهان ابسكال يف هذه املسأل ال
ة  ودي اعها حبب وصدق واخالص وانسجام مع الذات وعب ب ها ات عامل د ان ي ري اليت ت
ة  ة ستصبح مساوي ائع ابملراهن وق عامل مع ال ت ة . اذا احتمال جناة املؤمن الذي ي شامل
نني  دي ه املت عدم وجود اهلة . إل مال ال ة إحتمال جناة امللحد 4000/1 وهو احت نسب ل

رهان ابسكال .  ه ب ه املؤمنون ب لن يسعد بال شك إذا عامل
أة  بشر تضع مكاف قد هبا ال عت ال 3999 اهلة املفرضة اليت سبق ذكرها هي اهلة ي
ها ... لكن عدد االهلة اليت حيتمل وجودها ستكون  ة ملنكري لمؤمنني هبا وعقوب ل
ة حيتمل وجود  ي رهان املعاكس« : من بني هذه االهلة االهنائ بشكل ال هنائي .. »ال
ة على وجوده  فاء األدل ت ه إلن ة املؤمنني ب ب بشر ومعاق فاء عن أعني ال ه قرر اإلخت إل
ة  ا بضمه لل 3999 االهلة االخرى سريفع نسب ه اذا قمن .. احتمال وجود هذا اإلل
ه ما 4001/2  إحتمال جناة امللحد إىل 4001/2 اي مساو الحتمال جناة املؤمن إبل
ه الذي  نجاة .. اما عدم وجود اهلة او وجود االل ل مالني ل ا احت ... ميلك امللحد هن
ه رغم إصراره على إخفاء نفسه .. أما املؤمن ابحدى  ة املؤمنني المياهنم ب ب قوم مبعاق ي
عقاب .. اما عدم وجود اهلة  نجاة من ال ل ارين ل االهلة ال 3999 االوىل سيملك خي

ة االهلة اليت تشكل ال 3998 احتمال ...  قي واحد دون غريه من ب او وجود اهله ال
ما  ن ي ه واحد فقط ... ب رهان ان املؤمنني يفرضون وجود ال إحدى مشاكل هذا ال
ة اىل  رغبات اضاف فة الصفات وال ل ة من االهلة خمت ي ميكن احتمال وجود اعداد الهنائ
ها صفر ...  ت ل ة )∞( حصي احتمال واحد يف عدم وجودها ... قسمة 1 على االهناي

ا على اإلحلاد ال يقل ضررا عن رهان املؤمنني على وجود »هللا« .  ن وهلذا فرهان

هادي بن رمضان 

رهان باسكال : رهاهنم على اهلل ورهاننا على اإلحلاد

وتلك  االميان  على  املرتتبة  النتائج  بني  املوازنة  على  باسكال”  “بليز  الفرنسي  للفيلسوف  الشهرية  الرهان  حجة  تقوم 
املرتتبة على عدم االميان . ذكرها مصطفى حممود يف كتابه “حوار مع صديقي امللحد” والزال يستعملها “املؤمنون” 

)باألديان اإلبراهيمية خاصة( كحجة ضد الطرح اإلحلادي . 
 

رهان باسكال يف نسخته العربية : 
 

“ قال امللحد للمؤمن : ما موقفك اذا مت ومل جتد اهلل ! فرد املؤمن : لن يكون اسوأ من موقفك اذا مت ووجدت النار 
“ !

 وهذا ما كتبه مصطفى حممود يف كتابه بأسلوب ركيك الموضوعي مفرتضا أن وجود “اهلل” يعين وجود إله اإلسالم 
االهوتية  املدارس  خمتلف  بني  الفلسفية  اخلالفات  تتجاوز  حبتة  رياضية  مسألة  هو  الرهان  هذا  أن  رغم  بالضرورة 

... اإلقتباس من كتاب “حوار مع صديقي امللحد” : 
” قال صاحيب ) شخص إفرتاضي ختيله مصطفى حممود للرد عليه ( . بعد أن أصغى باهتمام إىل كل ما قلت .. 
وراح يتلمس الثغرة األخرية : - فماذا يكون احلال لو اخطأت حساباتك وانتهيت بعد عمر طويل إىل موت وتراب ليس 

بعده شيىء !
 

- لن أكون قد خسرت شيئا ... ولكنكم أنتم سوف ختسرون كثريا لو أصابت حساباتي وصدقت توقعاتي .. 
وإهنا لصادقة سوف تكون مفاجئة هائلة يا صاحيب . “ إنتهى اإلقتباس .

 
التوسل  للتخويف من عواقب وجود اإلله ...  و هذه مغالطة منطقية : “مغالطة   يستخدم املؤمنون هذا الرهان 
باخلوف أو بالتخويف، وهي حتصل حينما يُعتقد بأن جمرد وجود التخويف أو التهديد يف سياق الدعوى، فهذا جيعلها 
مقبولة . وهذه املغالطة تسري على النحو التايل :يتم طرح دعوى )ص( - باعتبار أهنا خميفة أو تثري الرعب والفزع 
- .إَذًا، دعوى )س( صحيحة . وهذا يعترب مغالطة ألن إثارة اخلوف والفزع يف نفوس الناس ال ميكن ان يكون دليالً 
الدليل،  على  قائم  تصديق  وهو  للتصديق  عقالني  سبب  يسمى  ما  بني  التفرقة  جيب  وهنا   . الدعوى  صحة  على 
ويقود بشكل منطقي وعقالني إىل الدعوى، وبني سبب حتوطي للتصديق وهو قائم على وجود دافع، فقبول الدعوى 
بسبب عوامل خارجية )مثل هتديد أو خوف أو مصلحة أو مفسدة قد تنتج عن قبول الدعوى( وهذا يتعلق بقيم 

الشخص ومبادئه، وليس بصحة الدعوى من خطئها. فارتكاب هذه املغالطة يتم دائمًا نتيجة للنوع الثاني. “
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اء اجلماع ؟  ن رأة أصواات أث ملاذا تصدر امل
Female copulation vocalization

تنص نظرية مذهلة أن البشر ليسوا من املفرتض أن يكونوا أحادي العالقات ،وأن 
 ., احلديثة  الّزجيات  فشل  وراء  الّرئيسي  الّسبب  هي  البيولوجّية  اإلنسان  تركيبة 
و تعتمد هذه النظريّة على عّدة عوامل من بينها دراسة األصوات الّت تصدرها 

اإلانث أثناء الّتزاوج.
رغم أن الذكور يصدرون أصواات أيضا و لكّنها عادة ال تتعّدى بعض اهلمهمات أو 

تعبريا عن الّتعب ,فاإلانث عادة ما يفعلن أكثر من ذلك بكثري .
FCV تتخذ أشكاال لفظية وغري لفظية مبا يف ذلك الّتنفس بصعوبة، الّشكوى،األنني 
، الّصراخ ، “األحاديث القذرة”، البكاء، الضحك و مناجاة اإلاله سبحانه و 

تعاىل 
نوع  املــثــال،  )على سبيل   ، األخـــرى  الكائنات  بعض  أن  الباحثون  وقــد الحــظ 
من القردة يدعى Chacma اببون(، تستخدم اصواات معّينة خاّصة ابلّنشاط 

اجلنسي فقط.
الطريف يف   ,, اجلنس  ممارسة  عند  الضوضاء  من  الكثري  اإلانث حتدث  البابون 
ذلك هو أن البابون هي متاما كالشمبانزي يف صلتها ابلبشر، و تفعل الكثري من 
نفس االشياء الت نقوم هبا جنسيا، مثل التقبيل الفرنسي واجلنس عن طريق الفم 

و اجلماع وجها لوجه .
FCV يف الرئيسّيات غري البشرية

 FCV وتشري البحوث أّن ال .FCV هناك عّدة نظرّيت لتفسري أسباب ال
عند البابون مثال تشري إىل أّن طبيعة األصــوات ختتلف تبعا ملدى قرب اإلانث 
لإلابضة , وهذا يشري إىل أن اإلانث تصدر هذه األصوات لتعلن عن خصوبتها 

و توّفرها اجلنسي للذّكور األخرى غري الذّكر الّذي جتامعه .
و هذا مؤشر على االختالط بدال من أحاديّة العالقات،
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ودعوة للمشاركة يف “منافسة احليواانت املنوية” .
 حيمل الّنداء كذلك معلومات عن حالة الذكر الذي جتامعه، 

مما يسمح للذكور األخرى بتقييم حظوظها من التزاوج مع
 اإلانث.

النظريت أكثر تنوعا حني يتعّلق األمر ابملرأة. 
من جهة،الحظ الباحثون بعض األمناط التواصلية يف 

FCV املرأة الت توحي ببعض أوجه الشبه مع FCV
 الرئيسيات األخرى، )مبا يف ذلك دعوة إىل املنافسة
 احليواانت املنوية علما أبن تلك األصوات هي مبثابة

 »دعوة للجماع » تشّد انتباه الرجال اآلخرين و تثريهم 
. إحدى الدراسات، على سبيل املثال، الحظت أن االلفاظ

 اجلنسية للمرأة تشتّد عند اإلقرتاب من النشوة , حيث
 يصبح نسقها سريعا جدا، مع إيقاع منتظم يتضمن نغمات

 متساوية الّطول تفصلها فرتات متساوية أيضا ,, وهو
 ما يغيب عند الّرجال .

polyamorous ابلّتايل فاألنثى هي يف األساس
 ,, مصممة بيولوجيا ملمارسة اجلنس مع العديد من

 الذكور عند اإلاثرة 



3536

شرب النبيذ االمحر هو ثقافة

فلني   ذ, اخترب رائحة ال ي ب ن عد فتح زجاجة ال ب
م  ت ي ما, و  ي فلني كان سل ال ان  ى  دة فهذا يدل عل اذا كانت رائحة حماي

ه احلامضة. بل رائحت فلني اخلاطئ من ق ى ال تعرف عل ال

م  ت ي ريق واسعة  ل ريق . جيب أن تكون فتحة االب ذ يف اب ي ب ن تفرغ زجاجة ال
بل  قى هكذا ملدة ساعة ق ب رواسب. ي توفري األكسجني لفصل اخلمر عن ال
بدئ الشرب, و درجة حرارة اخلمر االمحر االفضل هي من 17 حىت 20 

ة . وي درجة مئ

يكون وصول األكسجني مضمون  تطلب كاس مع فتحة واسعة ل ذ ي ي ب ن ال
ماً . دائ

نفس من خالل  ت فم. مث ن فاظ هبا يف ال تذوق: أنخذ رشفة األوىل واالحت  ال
لسان. ا بطرف ال يال حنن نذوق هن فم قل فتح ال

نسى املاء , شرب املاء خالل  عنب و ال ن ة و ال ن متع: الشرب مع اجلب ت ال
عة الشرب. فقد مت ا ال ن ن شرب اخلمر جيعل

تايل. يوم ال فقد طعمها يف ال يوم ألهنا ت ذ يف نفس ال ي ب ن  اهناء زجاجة ال

لمسلمني   قول الكتاب املقدس ل ي
وا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل  ذين آمن ها ال ي أي

فلحون علكم ت بوه ل ن طان فاجت الشي
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ر وي ن ت رص ال ي ع
�ف

ادئ  ب ة، وم ي انون اجلاذب يوتن )1642-1727م(. مكتشف ق  اسحق ن
بل أن يصل إىل سن  ة الضوء، ق تكامل، ونظري تفاضل وال حساب ال

24 سنة.
ة  ريضي ادئ ال ب ة. مؤلف امل اذا جبامعة كامربدج يف سن 27 سن كان أست

فه على اإلطالق.  ي ة. وهو أهم عمل علمي مت أتل ي ع ي طب لفلسفة ال ل
ه أدان  وار، لكن يزيء لعصر األن ف يوتن فقط أساس علم ال مل يضع ن

ة متصلة. كان يوصف ابملخلص،  علماء ملدة 200 سن ه كل ال نظريت ب
ده. كتب ميدحه الشاعر  لغة يف متجي رادات ال فذ مف ن ست وكانت ت

»بوب«:
يكن  رب: ل قول ال ي يل. ف ل ة يف ظالم ال ي ف رقد خمت ها ت ن ي عة وقوان ي طب »ال

نور.«  يوتن. إذا بكل شئ جلي، ابت واضحا يف ال ن
و  ي ل ي عة، كان هذا هو حلم جال ي طب عمل قوانني ال يوتن كيف ت شرح ن
عامل نظام  ة. ال قوانني ريضي عمل وفقا ل ة، ت ي ة كون عامل آل وديكارت. ال
ه. هذا األسلوب،  ن ي علوم اكتشاف قوان فة ال هارموين متجانس. وظي

فلسفة، واألخالق  علم. مبا يف ذلك ال استخدم يف كل فرع من فروع ال
ة.  ماعي علوم االجت وال

ة، أصبح الدين  كي ي كان ي ة م يوتن الذي يصوره كآل عامل ن قاد ب االعت
عة  ي طب ها. وال ن ي قوان عة وخاضع ل ي طب د. اإلنسان، هو جزء من ال اجلدي

رب.  ها، هي قوانني ال ن ي رب، وقوان هي انتج أعمال ال
علم، كانت هي الشغل الشاغل  قوانني، خالل ممارسة ال رفة هذه ال مع

ة.  يوتن، كاان جنمي عصر احلداث امن عشر. لوك ون ث قرن ال يف ال
عة اإلنسان«.  ي عة«، واآلخر، »نيب علوم طب ي طب أحدمها، »نيب علوم ال

ة. مفكري  ي عقالن دال الوحي ابل ب وار تعين است ة عصر األن ي يربال ل
عقل واستخدامه كمرجع  دون ال ب ع وا ي ورة وفالسفة املقاهي، كان ث ال

أخري يف كل األمور. 
عقالين ووضعه يف إطار فلسفي، هو ديكارت  أول من نظم الفكر ال
ه من  ة عن املنهج«، أن ه، »مقال اب )1505-1650م(. إذ يقول يف كت
ات الت ميكن فهمها  هي دي ب يم مع ال ق الواجب رفض أي شئ ال يست

اج إىل برهان.  دو واضحة ال حتت ب ها ت ة، وصحت بسهول

لعقل،  ا ل تاسع عشر، أصبحوا أقل تعصب قرن ال يون يف ال عقالن ال
هم  لدين بصفة عامة. إال أهنم ظلوا يف عدائ هم ل وأخف حدة يف عدائ

عقل. ورفضوا األدين الت تؤسس  عارض مع ال ت لخرافات، وأي شئ ي ل
ر  ة. بل هي جمرد صور من الشعائ ي ق ي ى الوحي، واعتربوها غري حق عل

ة.  ي دائ ب والطقوس ال

ه عن  رفت ة، هي فلسفة تؤمن بوجود خالق للكون. ميكن مع ي وب رب ال
عي، دون احلاجة إىل  ي طب عامل ال ة ال ب راق عقل وحده وم طريق استخدام ال

أي دين.
ة  ي عقالن قوم مبهامجة كال من ال د هيوم )1711-1776م(، ي ي لكن داف

ة.  ي وب رب وال
ة من مؤسسها  ي ب تجري فلسفة ال ر مغاالة يف ال قد كان هيوم أكث ل

ة، ولكن أيضا ال جيب  لوك. يقول هيوم: »ال توجد فقط أفكار موروث
أن تصدق أي شئ مهما كان مصدره، إال إذا جاء هذا الشئ عن 

ة واملشاهدة. وأن يكون مؤكدا بشهود، ال مصلحة هلم  تجرب طريق ال
ه«.  ب ده أو تكذي يف أتكي



اد.  غري معت فردي ال د ضد اخلرب ال ا الوحي ة املعادة هي سالحن تجرب ال
عقل« غري صاحلة.. برهان  ا عرفوه ابل ن ة »رب ويف املنطق. مقول

رب، حبجة الضرورة، وكذلك اإلميان  ة على وجود ال ي وب رب فلسفة ال ال
م ي ق ابل

عقاب، كل هذا مرفوض. ألهنا أمور  أة وال ى أساس املكاف ة عل ي ق اخلل
ة.  لتجرب ال ختضع ل

ا ي مسرت  ها علومن ي بين عل ة السبب واملسبب الت ن طيب، وحكاي
ة السبب واملسبب، هي جمرد هتيؤات  هيوم؟ فيجيب، أبن حكاي

ا.  ي بع تسلسال منطق ت عقل. جتعل بعض األحداث ت خيلقها ال
عد. حىت  ة إىل آفاق أب ي ب تجري شك هيوم هذا، أيخذ فلسفة لوك ال

ة. بل  ت ة اثب ي ادئ عامل ب اسة، ال توجد م عاملي األخالق والسي ة ل نسب ابل
لدين، يرفض هيوم املعجزات.  ة ل نسب عقل. ابل كلها من اخرتاع ال

فتح  ه ت ه ال يرفض متاما وجود هللا واخللود، إال أن فلسفت رغم من إن ابل
ائج ي  ت ن ة وال تجرب لتساؤل عن مدى صحة هذه القضاي. ال اب ل ب ال

د. عقالين، هي بيت القصي تفكري ال يس ال سيدي، ول
قة  ث ة، وال ي لعقالن وار ل ادة مفكري عصر األن ا أن عب قول هن جيب ال

قعون  ر من الالزم، وي تهم يبسطون األمور أكث عقل، جعل اء يف ال عمي ال
ة.  ي سان عة اإلن ي طب يف خطأ جتاهل الشعور اإلنساين والدوافع وال

اء.  ي ب وا أن رنسيون، كان ف وار وفالسفة املقاهي ال مفكرو عصر األن
ه يف سجن  قي ب وا شهداء. بعضهم، أل لكنهم مل يرغبوا يف أن يكون

وايهم وأفكارهم  يل. لكن معظمهم جتنب املالحقة إبخفاء ن است ب ال
ة أبمساء  اب ة، أو ابلكت اي حكايت رمزي ة بني السطور، أو بني حن وري ث ال

عارة... مست
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واعها تكون اجلسيمات وأن

لعدد( فمثال 11- بعض األمور : 1- العالمة ^ تعين أس )قوة ل **توضيح ل
لقوة سالب أحد عشر. ^10 تعين عشرة مرفوعة ل

يات  مل تسهيل واستخدمت عل ل رموز بدون توضيح امسها ل 2- جتنبت وضع ال
ة.  اب كت قرأ ابجتاه ال ة بسيطة ت ي حساب

ه  3- حاولت قدر املستطاع توضيح كل مصطلح علمي وكل مصطلح تركت
اج إسهاب  ه إما سيكون دخوال على فرع علمي آخر حيت ه عمدا ألن فقد تركت

ه صعب.  وإما ألن
ها  ة يدخل من واب زايء املبسطة وأمتىن أن يكون ب في ندرج حتت اسم ال 4- املقال ي

فيزايء علم  ال ه ف د من زي ه ويست ي كل من مل يدرس هذا املوضوع لكي يبحث ف
ا  ا من اخلرافات ، أان شخصي ي عامل وجتعل حولك درعا واق فهم ال رائع جيعلك ت

عامل املتداخل  ها فهمي هلذا ال ي ايت وأبين عل اء يف حي فيزايء من أهم األشي أعترب ال
واعها :  تكون اجلسيمات وأن

ناس قدميا شيء  رأيكم ؛ ماهو أصغر شيء يف الوجود ، مل يكن لدى ال ب
وا ذلك  عرف ي عتمدون ل ي

ادة وكانت  تفسري امل اهتم ل يون ووضعوا فرضي يوانن حىت جاءء الفالسفة ال
اسع  ت ة ارسطو وهي اليت بقيت صامدة حىت ال ة السائدة هي فرضي فرضي ال

ار  ن اء وال اء ، امل ع أشي ة من أرب ادة مكون قول أن امل ة أرسطو ت عشر وكانت فرضي
اك عدة  د بل كان هن ة أرسطو مل تكن الوحي واهلواء والراب ، ولكن فرضي

ادة  ال أن امل يلسوف يوانين آخر امسه دميقريطس ق ة ف فرضيات من أمهها  فرضي
ها اسم atom وهو يعين :  ي تجزأ أطلق عل اء صغرية جدا ال ت ة من أشي مكون

اسع عشر. ت قرن ال تجزأ ، مت اكتشاف الذرات يف ال الشيء الذي ال ي
تعرف على الذرة ومكوانهتا ؛ الذرة هي  ن ل تجزأ ؟؟ ف لكن هل الذرات حقا ال ت

توزع حول  ألف من نوى وإلكروانت ت ت لمواد وهي ت ة ل اء األساسي ن ب وحدة ال
لفة واة على مستوايت خمت ن ال

وتروانت  ي ن رتوانت وال ذرة على جيسمات أصغر تكوهنا يف ب حتتوي ال
ئات أصغر  تكون بدورها من جزي وتروانت ت ي ن واإللكروانت والربوتوانت وال

تسمى كواركات. 
زايء اجلسيمات  ي فيزايء هو ف م دراسة اجلسيمات يف فرع مهم من فروع ال ت ت

زايء الذي يدرس املكوانت  في Particle physics وهو أحد فروع ال
هم. يدعى  ن ي ما ب ي ة ف ادل ب ت رات امل آث ت ة إىل ال لمادة واإلشعاع، إضاف ةل ي األول

ة ال تظهر حتت  ي عديد من اجلسيمات األول ة، ألن ال ي ال ع ة ال طاق زايء ال ي أيضا ف
ة بل نستطيع مشاهدهتا عن طريق تصادم جسيمات معهودة  عي ي طب الشروط ال
م  ت ي ة( ف ي ة )سرعات عال ي ال ع ة ال ي طاق ا، مثل الربوتوانت أو اإللكروانت ذات ال ن ل

ات ئ ه يف مسرعات اجلزي عل م ف ت ا ي تصادم واكتشافها. هذا م يجة ال ت قها ن ي ختل
particle accelerator، مثل مصادم اهلدروانت الكبري.

بل ما يقرب  م the big bang قد حصل ق عظي م أن االنفجار ال عل ما ن -كل
ها  ت علم ابلضبط كيف حصل ماذا حصل وق ا ال ن ن كن ة ، ول ار سن ي ل من 13.8 م
قة عن ما حصل يف ذلك الوقت  ث تحدث ب عون ال علماء ال يستطي ابلضبط ، ال

يط الكوين عندما كان عمر الكون أقل من 0.01  وكيف كانت خواص اخلل
يون  ل ا إىل ما دون 100 ب ث اشئ حدي ن ة حني هبطت درجة حرارة الكون ال ي اثن

كلفن 
قة عن  ث تحدث بشيء من ال ع ال زمن فنحن نستطي عد انقضاء ذلك ال ولكن ب

عدها . ة وما ب تلك املرحل
اين بشأن موضوع تكون  نشت د ألربت أي لسي حنن ندين ابلكثري من الفضل ل

 2^E=mc ة ي ة السكون لطاق اين الشهري ل نشت انون أي اجلسيمات فبحسب ق
حيث 

 )m/s 3×10^8 فراغ ة ، C هو اثبت سرعة الضوء يف ال ل كت ة،M ال طاق )Eال
تحول أحدمها إىل  ة واحدة ي عمل ادة وجهان ل ة وامل طاق ا ندرك أن ال أصبحن

ادة  م أن امل عل ا ن ة ، وعلى هذا أصبحن طاق اآلخر وأن املادة شكل من أشكال ال
املوجودة يف الكون نشأت من طاقة صرفة كانت على شكل فوتوانت
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ة ، وهي نفسها اجلسيمات  اطيسي قوة الكهرومغن ل ة ل )اجلسيمات احلامل
ة( . اطيسي لموجات الكهرومغن ة ل املكون

تعرف على جمموعة من األمور  ا أن ن ن ي ادة عل ة تكون امل في فهم كي -ولكي ن
قة  عل بات عدة فرضيات مت ة تكون الكون واث في علماء الكتشاف كي قادت ال

ة : هبذا املوضوع ومواضيع ذات صل
زمان ؛ ت ول اثبت ب

يزايئي يف امليكانيك اإلحصائي،يعطي العالقة  زمان: وهو اثبت ف ت ول -اثبت ب
ة ودرجة احلرارة، فهو يعطي متوسط  غازي ة ال ة اجلزيء أوالذرة يف احلال بني طاق

قة  ة درجة احلرارة املطل غاز مبجرد معرف ة احلركة لكل جزيء أو ذرة يف ال طاق
زمان هي eV/k 0.00008618 )إلكرون فولت على  ت ول يمة اثبت ب غاز، وق ل ل

J 10^-23×1.38060400= الكلفن( أو
لموجات  ة ل طاق تغري يف الطول املوجي والردد وال ر : هو ال ل -أتثري دوب

راصد أو اقراهبما من  ع وال ب ن عاد امل ت عا القراب أو اب ب ة ت اطيسي الكهرومغن
ا هو  هم هن راصد)أو العكس ألن ما ي بع عن ال ن عاد امل ت بعضهما ، يسمى اب
ة(وازدايد طول املوجة بسبب ذلك »االنزايح حنو األمحر«  ي نسب هما ال حركت

راصد أو العكس ونقصان الطول املوجي »االنزايح  بع من ال ن ويسمى اقراب امل
حنو األزرق« .

ناسب عكسا  ة مت اطيسي لموجات الكهرومغن إن الطول املوجي ل ع ف وابلطب
قل الردد و تقل  ما زاد الطول املوجي λ ي ه كل ة املوجة ، أي أن ردد وطاق مع ت
زداد   فوتون )أو املوجة عموما( ي طاقة يف ال ما زادت ال ه كل ة ، كما أن طاق ال

ة أي ذروتني أو قاعني  ه املوجي )الطول املوجي هو أقصر مساف ردده ويقل طول ت
ة  ن ي ة-الردد هو عدد املوجات اليت تعرب نقطة مع اطيسي يف املوجة الكهرومغن

واحدة( ة ال ي ان ث يف ال
ه)زايدة الردد  ت ناسب عكسا مع طاق فوتون مت ل يذكر أن الطول املوجي ل

اين  نشت عامل ألربت أي فوتون( ، وقد برهن ذلك ال ل ة ل طاق ة طردا مع ال اسب ن ت م
فوتون من  ة ل لضوء أن طول موجة منوذجي نموذج اجلسيمي ل ، كما خيربان ال

ناسب عكسا مع درجة احلرارة. فوتوانت إشعاع اجلسم األسود مت

اهتا  ة يف متوسط طاق فوتوانت مضروب طاقة يف واحدة احلجم هي عدد ال ة ال اف كث
ه - عدا عن أن  ي واردة إل ة ال طاق اجلسم األسود هو اجلسم الذي ميتص كل ال
اطيسي يف درجات حرارة أعلى من  مجيع األجسام تطلق إشعاع كهرومغن

ها ابلعني  ت ا ميكن رؤي ي الصفر املطلق -، إن األجسام اليت ال تطلق ضوءا مرئ
بحر كل  ة ، فمثال ميتص ماء ال ن ي ة املع ألهنا تعكس بعض األطوال املوجي

رددات الضوء املرئي عدا األزرق لذلك فهو يرى أزرق وهكذا ت
إنك سرى هذا  ه ف ي وارد إل يف حال رأيت جسما أسودا ميتص كل الضوء ال

ه ال يعكس أي  فراغ غريب أسود وعميق ألن ه ب ه ال شيء أو أشب اجلسم على أن
ضوء مرئي كي تستشعره عينك .

ة امليكروويفي ولكن  في بعض إشعاع اخلل ه ال ة الكوين : يسمي في -إشعاع اخلل
لر  ه وبسبب أتثري دوب ة الكوين ، ألن في ه هو إشعاع اخلل دامة ل ر است االسم األكث
ة  لون سن ة 100 مي بشري قيت ال و ب زمن ، ول ه انزايح حنو األمحر مع ال سيحصل ل
عموم إشعاع  ة  الكوين ، على ال ووي رادي ة ال ي ه إشعاع اخلف إهنم سيسمون أخرى ف

ة  ئ ه حرارة مكاف ة ول يمري ل ي ة الكوين احلايل يقع يف نطاق املوجات امل في اخلل
ل2.73 كلفن .

عد نشوء الكون  اقي من نشأة الكون ، ب ب ر ال ة الكوين هو األث في إشعاع اخلل
دما اخنفضت درجة حرارة الكون إىل 3000 كلفن ،  ة وعن ب700 الف سن

قتنص اإللكروانت احلرة وأن أتسرها داخل  ة أن ت ذري نوى ال أصبح إبمكان ال
عدما كان ال يسمح مبرور  ا أمام اإلشعاع ب اف مداراهتا وهبذا أصبح الكون شف

فوتوانت  تشار اإللكروانت اليت كانت تسد الطريق أمام ال اإلشعاع بسبب ان
فاين اجلسيمات ومضاداهتا بطرائق  ه )من ت عد نشوئ فوتون ب حيث كان ال

تشرة يف الكون الكثيف  ن اشرة ابجلسيمات امل فة وغري ذلك( يصطدم مب ل خمت
فع احلرارة ، ومنذ ذلك احلني يواصل اإلشعاع الذي رافق نشوء الكون  مرت

قه . طري
ه  نات أن ي نستون يف منتصف الست ري زايئي من جامعة ب ي ز وهو ف ل ب ي أكد ب.ب

اقي  ب ر ال ه األث ة 10كلفن على أن ب ه من رت ة حرارت في البد من وجود إشعاع خل
من نشأة الكون 
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تكون  اقي من املراحل أوىل ل ب ر ال ة الكوين احلايل هو األث في وسيكون إشعاع اخلل
الكون.

ه األوىل  قااي اإلشعاع الذي غمر الكون يف مراحل ة احلايل هو ب في إشعاع اخلل
ر(بسبب  ل ه احنراف حنو األمحر )مفعول أتثري دوب ولكن حصل ل

أة  ه املكاف ايل قلت حرارت ت زمن وابل ه مع ال ت اقص طاق ن ت
ة هو 10كلفن هو  ي ة الكون في ز أن درجة حرارة اخلل ل ب ي ر ب قدي واقع كان ت يف ال

عده من  ة ب ي وق ة وموث ر دق ه حساابت أكث ه جدا فقد حلت مكان غ ب ال ب ر م قدي ت
ة الكوين   في تحديد حرارة إشعاع اخلل ز نفسه وابحثني آخرين ل ل ب ي ب

ة اإلشعاع الكوين هي 2.73 كلفن  في ة خلل ئ م اآلن درجة احلرارة املكاف عل صران ن
ة : ادي ة تكون اجلسيمات امل في كي

تهما إىل  تحول طاق ر وت تصادم فوتوانن أو أكث دما ي تكون اجلسيمات عن -ت
ة  فوتوانت تساوي طاق ة ال ة، وجيب أن تكون طاق تمثل جبسيمات مادي ة ت ل كت
م هي  ة أي جسي يمة طاق اجتة أو أكرب وملا كانت ق ن لجسيمات ال ة ل ي السكون
فوتوانت  توجب على ال ه ي إن ة اجلسيم يف مربع سرعة الضوء( ف ل mc^2 )كت

 2^mc م ة اجلسي ة يساوي مقدار طاق طاق املتصادمة أن حيمال كما من ال
ه . زيد عن اجتة أو ي ن لجسيمات ال ل

ة  ئ ه )درجة احلرارة املكاف بع درجة حرارت ت ها ت مت ي ة ق -يكون يف اإلشعاع طاق
تكون اجلسيمات  ة  ت ي ه( ،وعندما يكون لإلشعاع حرارة كاف لطول موجت

ة اإلشعاع ة من طاق ن ي املع
ا أن نعرف درجة حرارة  ن ي م عل تكون كل جسي ة الالزمة ل طاق -لكي نعرف ال

تكون  د(اليت ي ول ت ة ابل ي ن ها اجلسيمات املع ي دأ ف ب ة )درجة احلرارة اليت ت ب ت ع ال
د اجلسمات. ول ت ة لكي ت ي ة كاف عندها واليت يكون يف اإلشعاع طاق

ة  ب يس لكل اجلسيمات درجة حرارة عت ه ل ة أي أن ن ي أقصد ابجلسيمات املع
ه . ه درجة حرارة خاصة ب ن ي ع واحدة بل لكل واحد ب

ردد معني من  قابل ت ة ت ن ي - من املهم أن تعرف أن كل درجة حرارة إشعاع مع
لجسم  لردد( ل اطيسي )أو الطول املوجي املقابل ل رددات اإلشعاع الكهرومغن ت

ه( ي ة اليت أتت طاق األسود )الذي ميتص كل ال

 Time for maths
زمان ت ول ة اإلشعاع= درجة حرارة اإلشعاع ×اثبت ب طاق

ه  تكون ة ل ي ة كاف ة درحة حرارة يكون يف اإلشعاع طاق ب م عت ولكل جسي
د اجلسيم ول ة ت ب زمان = درجة حرارة عت ت ول م mc^2 ÷ اثبت ب ة اجلسي طاق

تكون عندها بعض اجلسيمات :  ة اليت ت ب ت ع ة عن درجة حرارة ال ل -وهذه أمث
يون كلفن  ل اإللكرون : 5.39 ب
يون كلفن  ل امليون : 1226.2 ب

يون كلفن  ل امليزون : 1566.2 ب
يون كلفن ل الربوتون : 10888 ب

يون كلفن ل وتروانت : 10903 ب ي ن ال
زايء اجلسيمات إىل  في اسي( ل قي اري )ال نموذج املعي نقسم اجلسيمات يف ال ت

بوزوانت وفرميوانت
عزم  ل يمة نصف عدد صحيح ل ه ق م ل فرميون هو جسي فرميوانت : ال أوال : ال

ع  ب ت ادة( ، ت ة أو )امل ل لكت ة ل الدوراين املغزيل spin وهي جسيمات حامل
ة  فرميونني أن يشعال احلال راك حيث ال ميكن ل فرميوانت إحصاء فريمي-دي ال

ة نفسها . الكمومي
نموذج  ة حبسب ال ي ادة يف الكون من نوعني من اجلسيمات األول تكون امل  -ت

توانت  ب ي ل زايء اجلسيمات ،ومها الكواركات وال في اسي( ل قي اري)ال املعي
فرميوانت : ل ة ل يسي رئ فات ال ي تصن وهذه هي ال

وترون(  ميزوانت يب  ي ن ة )الربوتون وال ووي ن اهلادروانت : تشمل اجلسيمات ال
غما إخل ...  دا ، وهربوانت سي ب وميزوانت k , وميزوانت إات  ، هيربوانت مل
ر هبا  أث ت ة أي ت قوي ة ال ووي ن قوة ال ل فها هي اجلسيمات اليت تتحسس ل عري ت

وتشمل اهلادروانت : 
وتروانت وجسيمات  ي ن ة وهي الربوتوانت وال ووي ن اريوانت : هي اجلسيمات ال ب ال

عاد  ب دأ ابويل لالست ب ها تدعى اهليربوانت وهي ختضع مل قل من قرة أث غري مست
ة الكواركات ي ،وهي ثالث
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قاء( ،وهي  ت عاد )االن ب دأ ابويل يف االست ب ة ال ختضع مل ووي امليزوانت : جسيمات ن
ة الكواركات ي ائ ن ث

ة  ة مشحون ي ة تعين خفيف( جسيمات أول ي وانن ي تون ابل ب ي توانت :)كلمة ل ب ي ل ال
و . ن ري وت ي ن ادي كال م حي ة وهي اإللكروانت وامليوانت وجسي ب ة سال بشحن

ة(  ي ا أهنا أول ي قد حال عت ة )أو اليت ن ي تعرف على بعض اجلسيمات األول ن -واآلن ل
لمادة يف  م أويل وأحد املكونني األساسيني ل -الكوارك : الكوارك هو جسي
م مشاهدهتا عند  ت ة ،ت ل زايء اجلسيمات  هلا كت في اسي ل قي نموذج ال ة ال نظري
لمان  د  بني الربوتون واإللكرون. وقد أطلق موري جي حدوث تصادم شدي
واع.)علويup،سفليdown،قمي ة أن ها ست هذا االسم على الكوارك. من

 )charmساحر،strangeغريب،buttomقاعي،top
ة ال متثل أعدادا صحيحة فمثال : الكوارك  ي لكواركات شحنات كهرابئ ل
ه 3/1-  ت ه 3/2+ ، والكوارك السفلي down شحن ت علوي up شحن ال

فورد عام 1968  ان ، وقد مت اكتشاف الكواراكات يف املسارع اخلطي يف ست
ه مؤكدة على وجود  ة شب ة نظري اك أدل بل ذلك كان هن ألول مرة، ولكن ق

ة  ها منفصل ت ه من املمكن رؤي اك شك يف أن الكوركات ولكن كان هن
زة توجد يف  اك ظاهرة ممي بني هن عدم وجود اي كوارك مت رصده حرا وقد ت ل
قول  لوين Color confinement ،  ت الكواركات وتسمى احلبس ال

تعدت الكواركات عن  ما أب زداد كل قوة اليت حتدث بني الكواركات ت أبن ال
ام ابلفصل  قي ل ة ل ي اج إىل طاقة الهنائ بعض. و بسبب هذا، سنحت بعضها ال
بقى الكواركان مع بعضهما إىل األبد على شكل  ايل ي ت بني كواركني; وابل

رغم من أن هذه  ال. على ال ث يل امل وتروانت على سب ي هادروانت،كربوتوانت أو ن
عتقدون أبن هذه  ماء ي عل عديد من ال لي، إال أن ال ي ثبت بشكل حتل ة مل ت نظري ال
لبحث عن  مر ل ة صحيحة، ألهنا أستطاعت حتديد سبب الفشل املست نظري ال
اميك الكمومي  ن اهتا يف الكرومودي ب ه من السهل إث الكواركات احلرة، كما أن

.Lattice QCD الشبكي
 up علوي ة من نوعني من الكواركات مها الكوارك ال ذري ة ال وي تكون األن ت

واع أخرى من  د أن األن ي قران ، ب نوعان مست والسفلي down وهذان ال

ة  ي ال ع ة ال طاق قر وال تشاهد إال يف املصادمات ذات ال من الكواركات غري مست
ئات لألسباب املذكورة  اعا يف مصادمات اجلزي ب وقد مت اكتشاف الكواركات ت

فا . آن
ة )1-(، يكون يف  م أويل سالب الشحن تون( وهو جسي ب ي -اإللكرون e: )ل

ة تكون إلكرون-بوزيرون من  ي تج عن عمل ن ة الذرات ، وي وي مدارات حول أن
ة الربوتون  ل لغ 1836/1 من كت ب ه ت ت ل فوتون الذي سبق شرحه ، كت اصطدام ال

ه وجبمع شحنات  ه 1+ ألن ت ة )شحن -الربوتون p: هادرون موجب الشجن
علوي  ة الكوارك ال ه جند )2×)3/2((+)3/1-(=1 مت ضرب شحن كواركات

تكون من ثالث  ة الذرات ، ي وي ه( يوجد يف أن نني من ب2 ألن الربوتون حيتوي اث
ا. ي ة كبرية نسب ل ه كت كواركات ،كواركان علواين وكوارك سفلي ول

ة  وترون n: هادرون معتدل الشحن ي ن ال
ع الذرات عدا  ة مجي وي ه صفر )2× 3/1-(+)3/2(=0 ( يوجد يف أن ت )شحن

وتروانت( ،مكون من  ي ه ن ي يس ف د الذي ل اهليدروجني H1)ذو الربوتون الوحي
ه حرا  ات قر ومدة متوسط حي كواركني سفليني وكوارك علوي، هو غري مست
قرا حني  ه يكون مست كن روتون وإلكرون ، ول تحلل إىل ب ة مث ي ي هي 886 اثن

ة . واة ذري ه ن تضمن
ها :  فة من امليزوانت : هادروانت خفي

واع : ميزون يب  +π موجب ،  ة أن ه ثالث ميزون يب π :اخف اهلادروانت ومن
ة  ة ، وميزون π 0 معتدل الشحن ميزون  -π سالب الشحن

ه هو  تفكك إىل ميزونني يب وعمر النصف ل قل ي ميزون رو : هادرون غري مست
ة . ي 24-^10×4.4 اثن

ه  ت ل ه ،كت ت ل ة كت قر سالب الشحن م أويل غري مست تون ،جسي ب ي امليون μ: ل
ة اإللكرون. ل تساوي 207 مرات كت

ه 3520 ضعف  ت ل لغ كت ب ه وت قل من ه أث كن ه لإللكرون ول تون مشاب ب ي  اتو τ: ل
ة . طاق ة ال ي ة اإللكرون مت اكتشافه يف املصادمات عال ل كت

ة يطلق  م أويل معتدل الشحن و v( جسي يوانين ن رمز ال ه ابل رمز ل و v:)ي ن ري وت ي ن ال
فة ، ة الضعي ووي ن قوة ال فاعالت اليت حتكمها ال ت أو ميتص يف ال
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نغ ابويل، حيث الحظ  في ودي عامل ل أ بوجوده ال ب ن ا وقد ت ت ي تحلل اإلشعاعي ب  كال
ة( ي دأ أحنفاظ)مصون ب ا وهذا مناف مل ت ي تحلل ب اء ال ن ة مفقودة أث وجود طاق

ة،  وقد مت اكتشافه الحقا  طاق ال
تححق  عد ال ما ب ي ة ، ولكن مت ف ل كت و عدمي ال ن ري وت ي ن قا أو ال قد ساب عت كان ي

اك أحباث  ة اإللكرون )هن ل ة تساوي على األكثر 0.0001 من كت ل ه كت من أن ل
واع  ه عدة أن و(، ل ن ري وت ي ن ة ال ل كت تحديد حد أقصى ل ة أو مت إجراؤها ل جاري

Vτ و ن ري وت ي و امليوين Vμ ، واتو ن ن ري وت ي ن و اإللكروين Ve , وال ن ري وت ي ن ها ال من
ة املقال ، إن الكثري اجلسيمات املذكورة ال تشاهد يف  داي -كما ذكرت يف ب

ة ، أو هي تظهر  ي ال ع ة ال طاق تج يف املصادمات ذات ال ن ة وإمنا ت عادي األوضاع ال
امليون مثال ال  ة الكون ، ف داي ة كب ي ة عال زايئي ذو طاق ي عموما يف كل نظام ف

م اتو كذلك والكوارك  عرفها واجلسي ادة اليت ن يدخل يف تشكيل أي نوع من امل
غريب كذلك . قاعي والساحر وال قمي وال ال

ه  م من هذه اجلسيمات مضادا ل ة أن لكل جسي  - من املهم جدا معرف
ه تكون  ت عادي عدا أن شحن م ال لجسي م ، يكون مشاهبا ل يعرف مبضاد اجلسي

ه )+1(  ت ه ، فمثال لإللكرون مضاد يدعى بوزيرون +e شحن معاكسة ل
ة على شكل  تهما إىل طاقة صرف ل تحول كت ان معا وت ي ن ف تالمسان ي دما ي وعن

علوي  علوي مضاد يسمى مضاد الكوارك ال لكوارك ال ا λ ، وابملثل ل إشعاع غام
ان معا متحولني إىل طاقة وهكذا ..... ي ن ف تالمسان ي ه 3/2- وحني ي ت ، شحن
  Paul.A.M.Dirac عامل بل ال ؤ بوجود اجليسمات املضادة من ق ب ن ت مت ال

قرن  نات من ال ة العشري ه اليت أجنزها يف هناي ت راك ، عن طريق معادل بول دي
له حل  اب ق ة ي العشرين، حيث وجد أن كل حل حلاالت اإللكرون الكمومي
ها أن مضاد اإللكرون هو الربوتون  ت راك وق قد دي آخر إبشارة معاكسة ، اعت
وزترون  ب ها ، ولكن مت اكتشاف ال ت د املوجب املعروف وق م الوحي ه اجلسي ألن

ادة  اات على وجود امل ب ة وكان ذلك إث ل ي ل وات ق عد سن )مضاد اإللكرون(الحقا ب
راك . ة دي رهاان على صحة معادل املضادة وب

ه  عزم الدوراين املغزيل spin ل مة ال ي م ق بوزون هو جسي بوزوانت : ال ا : ال ي اثن
عة ،  ة األرب قوى  األساسي لقوى كال ة ل هي عدد صحيح وهي اجليسمات احلامل
ة  اين وميكن أن يشغل بوزونني نفس احلال نشت بوزوانت إحصاء بوز-أي ع ال ب ت وت

ة . الكمومي
ة :  قوى األساسي ال

قوة  ة وال ي قوة الكهرابئ د ال اج توحي ت ة : هي ن اطيسي قوة الكهرومغن 1- ال
ه الشهرية  نجاح يف معادالت عامل ماكسويل ب ة ، وقد وحدها ال اطيسي املغن
ة ، هذه  ع املساف ناسب مع مرب ت ة ابل اطيسي قوة الكهرومغن ، ويقل أتثري ال

فة  ة الضعي ووي ن قوة ال ية ب36^10 مرة ، وأقوى من ال قوة أقوى من اجلاذب ال
فوتون photon وهو  ة هو ال اطيسي قوة الكهرومغن ب1000مرة ، وحامل ال

لة. كت عدمي ال
نوى  قوة اليت حتافظ على متاسك مكوانت ال ة : هي ال قوي ة ال ووي ن قوة ال 2-ال
عادة ، وهي أقوى  ة يف ال ها ،أي أهنا قوة جاذب ن ي ر ب اف ن ت قاوم قوى ال ة وت ذري ال

ة بسبب  ذري نوى ال تفكك ال اطيسية ب100 مرة وهلذا ال ت قوة الكهرومغن من ال
قوة هو 15-^10  ة ،ومدى هذه ال ر الكهرابئي بني الربتوانت املوجب اف ن ت ال

ة أو  قاربت اجلسيمات إىل هذه املساف قع إال إذا ت يمر اي أن أتثريها ال ي ت سن
فعة كنوى  ة والضغط واحلرارة املرت اف كث أقل وال حيصل ذلك إىل يف حاالت ال
قوة إال اهلادروانت ،  ر هبذه ال أث ت نجوم مثال أو بداايت نشأة الكون، وال ي ال

ة. ل كت غلون glaun وهو عدمي ال ة هو ال قوي ة ال ووي ن قوة ال وحامل ال
تحلل اإلشعاعي  قوة اليت حتكم حاالت ال فة : هي ال ة الضغي ووي ن قوة ال 3-ال

يمر  ت ا β ، مدى أتثريها هو 15-^10 سن ت ي تحلل اإلشعاعي ب كال
فة مها وجهان  ة الضعي ووي ن قوة ال ة وال اطيسي قوة الكهرومغن وقد ثبت أن ال

 Z بوزوانن قوة مها ال فة ، حوامل هذه ال قوة الكهروضغي قوة موحدة مسيت ال ل
ة . ل W , وهي ذات كت

تاسب قوة  ة : هي قوة تعمل على جذب الكتل إىل بعضها ، وت ي 4-قوة اجلاذب
ع املسافة  يهما ، وعكسا مع مرب ت ل ة بني جسمني طردا مع جداء كت ي اجلاذب

عة وهلذا قوى األرب ة هي أضعف ال ي نهما ،قوة احلاذب ي ب
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ة على  من ها تظهر مهي كن م احلامل هلا غري مكتشف لآلن ، ول زال اجلسي الي
ة  اطيسي قوة الكهرومغن ة مع ضعفها ألن ال ادي ة والراكيب امل ي بىن الكون ال

قوة  إن معظم ال اان أخرى وهلذا ف ة أحي ب اان وسال ة أحي تكون موجب
عدد  ع أن مجع ال بعض )من املعروف ابلطب لغي بعضه ال ة ي اطيسي الكهرومغن

ان  ت ووي ن قواتن ال مع نظريه اجلمعي يساوي صفر 1 + )1-( = 0 ( كما أن ال
ان  عي ل فة ذواات مدى قصري لذلك فهما قواتن غري ظاهرتني ل ة والضعي قوي ال

نجوم واجملرات  ة)كالكواكب وال ي بىن الكون ان دورا يف تشكيل ال عب ل وال ت
م افراضي  ة هو جسي ي قوة اجلاذب م احلامل ل وغري ذلك(، جيدر الذكر أن اجلسي

ه مربهن  كن تون graviton ول ي رهان جترييب على وجوده( يدعى غراف )اليوجد ب
ة . ل كت د أن يكون عدمي ال ه الب ة أن نظري نظراي وتشري احلساابت ال

غز بوزون هي
ها. وقد مت رصد  ت ل كت ادة ل ه املسؤول عن اكتساب امل ظن أن م أويل ُي جسي

ـ مصادم اهلادروانت  اً يف عام 2011 يف مايعرف ب ي م هيجز عمل إشارات جلسي
ة 99.999% من  نسب أكد ب ه مت يو 2012 أن ول الكبري، وأعلن خمترب سرن يف 4 ي
غز«  ير هي ندي »ب ل زايئي اإلسكت في أ ال ب ن اً. وكان قد ت ي ل ع غز ف وجود بوزون هي

اسي الذي يفرض أن  قي زايئي ال في نموذج ال عام 1964 بوجوده يف إطار ال
ة هي  ي م ، وكانت قوة اجلاذب عظي د االنفجار ال ة قد انفصلت عن قوى األساسي ال
بوزون -  ة أن ال نظري قا هلذه ال قد طب عت ة القوى. وُي قي ها ب عت ب أول ما انفصل مث ت
ةالربوتون - هو  ل ه حنو 200 مرة كت ت ل لغ كت ب قيل ، ت م أويل افراضي ث وهو جسي

ة  ي تجه من جمال هيجز عن حصول اجلسيمات األول ن ا ي املسؤول عن طريق م
ها ،  ت ل كت

واسطة مصادم  لغ 99.999% ب ب ة أتكد ت نسب ا ب ي علماء من رصده عمل متكن ال
ه سرعة  ي اهلادروانت الكبري )LHC( املوجود يف خمترب سرن حيث تصل ف

ا.  يف معجل اهلادروانت  ب قري ة من سرعة الضوء ت ب ري الربوتوانت إىل سرعات ق
ة لسرعة الضوء ضد  روتوانت كل منهما بسرعة مقارب الكبري يصوب شعاعي ب

ائج هذا االصطدام الذي مياثل ظروف االنفجار  ت ا، مث دراسة ن بعضهما رأسي
ة 10−35 من  ي ن زم لحظة ال يل ظروف ال مث ت م على مستوى مصغر. ول عظي ال

قد  أن بوزوانت هيجز  عت م، واليت ُي عظي عد االنفجار ال ة األوىل ب ي ان ث  من ال
ار إلكرون  ي ل ا قد تصل إىل 5000 م قها ظروف ي تطلب ختل تكونت عندها, ي
و  ي ول عاء يف 4 ي وم االرب بل سرن ي غز من ق م هي فولت. مت أتكيد وجود جسي

2012

ه الظلمات  زاح ب قومي الذي ت علمي ال لمنهج ال اء ل ي م ، أوف عل ل م حمبني ل دمت
اهب اجملهول ): ه غي وتسرب ب

Bashar Kano





قصيت مع االحلاد 

قد حدث هذا يل  ها؟... ل ة مسعت اتك جبمل اً ما أن تغريت حي وم هل حدث لك ي
ا نتحدث عن موادان، و عندما  عندما كنت أسري مع صديقي يف اجلامعة و كن
ه لساعات  ت بقى يف غرف ه ي دراسة أجاب أبن اًل يف ال اً طوي ت ه هل يقضي وق ت سأل

ه جيب على األقل أن  ه يقضي معظمها شارداً، مث أضاف أن كن و ساعات ل
لطمة، فقد  ة كال زلت علي هذه اجلمل اً مع نفسه.... ن يكون اإلنسان صادق

تفكري  يكذب اإلنسان على اآلخرين لكن هل يكذب على نفسه؟ غرقت يف ال
عم حنن نكذب على  عة كالم صديقي.... ن اب ت حىت أصبح من الصعب علي م

واقع املؤمل، كما يكذب الزوج على نفسه عندما يشعر  ها من ال نحمي ا ل أنفسن
ها... كما يكذب األهل على أنفسهم  ت ان ه كي ال حيس مبرارة خي ة زوجت ان خبي
اً من مواجهة واقع خميف...  لمخدرات خوف عاطي ولدهم ل ت عندما حيسون ب
باحث  يس ال قة و ل باحث عن احلقي ة ال ي ل عق ة ب ل ومها قررت أن أواجه األسئ ي
اً. ي ق ي واقع يعجبين أم ال املهم أن يكون حق عن الرضا... ال يهمين إن كان ال

نور و على األخص  ت لفكر اإلسالمي امل عيت ل ة اتبعت مطال ة اجلامعي يف املرحل
رياً، و كذلك كنت أطلع على فكر  لكتب املفكر فرج فودة الذي أحرمه كث

قول أن  رأهتا ت ه ق اً على األخص بفكرة ل الدكتور حممد شحرور. و كنت معجب
ايل  ت راهيمي و ابل م بوجود هللا اإلب ي تسل م أي ال ي تسل قة من ال كلمة املسلم مشت
ما  ن ي يهود، ب إن كلمة مسلم جيب أن تطلق على املسلمني و املسيحيني و ال ف

اع  ب اع عيسى و أت ب اع حممد و أت ب ثالث أبت فرق ال ة ال جيب أن تكون تسمي
أان أرى  ماً مثل هذه األفكار اليت جتمع و ال تفرق، ف د دائ موسى... كنت أؤي
قول أنت  فكر الذي ي تشتت و لذلك جيذبين ال تجمع و ضعفاً يف ال وًة يف ال ق
ة  فكرة اخلاطئ ه كانت لدي هذه ال فان.... على أن ل ا خمت و أان متشاهبان و لسن

قة  عبدون هللا على الطري هم ي وة حممد لكن ب ن ؤمنون ب و هي أن املسيحيني ي
اً يعرض على ادعاءات حممد....  وماً مسيحي ة و السبب أنين مل أمسع ي املسيحي

م و اآلخر مسيحي  و يف ذات مرة كنت أحتدث مع صديقني يل أحدمها مسل
ثالث  اع الدايانت ال ب ة أت عندما عرضت فكرة الدكتور شحرور عن تسمي

ابملسلمني
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ا قال يل: أقول  داً من صديقي املسيحي و هن ابملسلمني وجدت اعراضاً شدي
ه ال تؤمن؟ كيف؟  ت ها وسأل ت قرآن. تعجبت وق قة... أان ال أومن ابل لك احلقي

ماً. عاً ال يؤمن و إال ألصبح مسل ال: طب اين و ق ث قي ال فتدخل صدي
ع نظرة واحدة  يس لدى اجلمي ه ل أيقظ هذا املوقف إحساساً يف داخلي أن
يست فقط على  فروقات بني األداين ل إن ال ايل ف ت ة و ابل مي راهي لألداين اإلب

عدة أايم فإحساسي أن  رياً ل ر.... شغل هذا املوضوع تفكريي كث مستوى الشعائ
تين  قدايت و جعل رأي بشكل جذري أيقظت شكوكي مبعت فين ال اك من خيال هن

عد عدة أايم سألت والدي ما  ة.... ب فكري أشعر ابحلاجة ملراجعة منظوميت ال
يل على صحة اإلسالم و وجود هللا؟ دل ال
ة. ي ة إميان يل... هذه مسأل - ال يوجد دل

قرآن؟ علمي يف ال يل؟.... ماذا عن اإلعجاز ال - كيف ال يوجد دل
علم. ناسب ال ت ة ل ي قرآن - جمرد خزعبالت و أتويل لآلايت ال

يل؟ ا دون دل ن قدات ع الركون إىل معت اذا نؤمن إذاً؟ كيف نستطي - مل
عيش  ا أن خنلق واحداً، ال ميكن لإلنسان ال ن ي ل ع اك دين ف ه إن مل يكن هن - ألن

دون دين.
عد  اشر و ب بل أن أفهم بشكل غري مب رياً ق ة هذه حريتين كث ب غري نظر ال وجهة ال

ه يعمل يف  ه واجه نفس معضليت و حيث أن قاش مع والدي أن ن كثري من ال
اج  ت ن قوانني الصارمة اليت حتكم االست ة و ال مي عل غة ال ل فهم ال جمال علمي و ي
ه  تخلي عن اإلميان ألن ه مل يستطع ال دين، على أن ه ختلخالت ال فقد ظهرت ل

ه ابلغموض الذي حييط  م إميان ه مع تدعي مر ب ه يست راحة مما جعل ه ال ر ل وف ي
ما ما تظهر  اة.... و كان دائ بعض الظواهر مثل أصل الكون و أصل احلي ب

قد أمامه اإلميان ابهلل حىت صرت أجتنب  ت ا أن دم اح عن ي ه عالمات عدم االرت ي عل
احلديث معه ابملوضوع كي ال أزعجه.

ة؟ هل  ال.... ال يوجد أدل ب ة القصرية عدت إىل غرفيت مشغول ال عد هذه احملادث ب
ة الوقت؟ أحسست ابلغضب و  ل وا يضحكون علي طي معىن ذلك أهنم كان

بحر و اإلسراء و املعراج  ة عن شق ال ي قرآن ة احلكاايت ال املرارة و استطعت رؤي
ان يف مكاهنا الصحيح.... خرافات مثل خرافات  ت بشر يف بطون احلي و عيش ال

ها. ي ة األداين اليت نضحك عل قي ب
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واقع.... يف  ه على ال ي ن تح عي يقظ من حلم طويل و ف ومها كنت كمن است ي
نفسي  ة كنت أشعر ب ي ال ت ة ال ل ي ل ق دين. و يف األايم ال وم قررت ترك ال ي ذاك ال

يقظ الوحيد يف حبر من  ه احمليطون يب و أنين املست كمن ميلك سراً خطرياً جيهل
ة  ة الصعب ل فعال بدأت األسئ عد أن هدأ االن عد عدة أايم و ب ه ب ام.... على أن ي ن ال
ا  ارد.... إذا مل يكن هللا قد خلق الكون فمن أين أتى؟ م ب نزل علي كالدش ال ت
اة  عيش احلي اذا ن اة؟ مل عد املوت؟ ما اهلدف من احلي مصدر اخلري و الشر؟ ماذا ب
يوم  راءايت حىت ذلك ال ه؟.... إن أغلب ق اك إل تحر إن مل يكن هن ن ة و ال ن الصعب

ة  علمي لذلك مل يكن لدي من املعرف يس ال كانت يف اجملال األديب و الفكري و ل
ا أحسست أنين قد تسرعت  ة.... و هن ل ة على هذه األسئ ما ميكنين من اإلجاب
عدم وجود  اًء على كالم والدي ب ن ه ب دين و عاد إىل ابيل أنين قد تركت يف ترك ال

اً.... لكنين من جهة أخرى ال  ه قد يكون خمطئ اين أن ة دون أن أضع حبسب أدل
ه  ه وجدت أن ي ه، و عل يل على صحت ليس لدي أي دل لدين ف عودة ل ع ال أستطي
ة الدالئل حىت  نفسي و موازن قة ب بدء يف البحث عن احلقي واجب علي ال من ال

لتصور الصحيح أو األقرب للصحة، مبعىن آخر أصبحت ال أدرايً  الوصول ل
اك  ه إذا كان هن نفسي أن رغم عدم معرفيت ابملصطلح يف ذاك الوقت، و قلت ل
واقع أن اعتمادي على  عقل. و ال ه ابل ي ه فهو لن يغضب حملاوليت الوصول إل إل

ها من غريي و أيضاً امتالكي  قي ل داًل من ت قة ب نفسي يف البحث عن احلقي
ايت  لتشكيك يف رأي من أحب و أحرم كاان حتولني هامني يف حي اجلرأة ل

ة األمور و اليت  لتحري و البحث و موازن اين من امتالك منظوميت اخلاصة ل مكن
رأ  د أمر مهم، فقد يظن من ق ا عن ساعدتين الحقاً يف كل اجملاالت. سأتوقف هن

لدين، و أخشى  ة اليت سببت تركي ل اجلزء األول من قصيت أنين سأذكر احلادث
عادة و كما أمسع يف قصص امللحدين  يالً، ففي ال ل هم ق ي أن قصيت ستشوش عل
إن  ما يف حاليت ف ن ي ه، ب اعهم بعدم صحت ن ت عد اق دين إىل اإلحلاد ب أهنم يركون ال
ه. لكنين  ه و عدت ألحبث عن دالئل عن صحت أان تركت اًل ف ي ل الوضع خمتلف ق
اك كأساً  تخيل أن هن ن تفكري الالديين.... ل ة ال ي اً عن آل ئ م شي لمهت سأشرح ل

اء قطرًة فقطرة، سيصل األمر إىل  ها امل ي ور يقطر ف ب ة موضوعة حتت صن ي معدن
ه يفيض.... قطرة األخرية فتجعل لئ الكأس ابملاء حىت أتيت ال أن ميت

تعجب املشاهد كيف سببت فيضان  قطرة من الصغر حبيث ي إن هذه ال
اًل  ب قطرات اليت ملئت الكأس ق راه املراقب هو آالف ال الكأس، لكن ما ال ي

ة  نسب ه ابل فيضان. و األمر مشاب بت ال ة بقطرة واحدة سب هاي ن حىت أتت ال
ة احلرجة و  ل ه مئات األسئ عد مصارعت دين ال يركه إال ب ارك ال ت لإلحلاد ف

دين....  ه زيف ال ي وم الذي يرى ف ي ل ه الكثري من األفكار حىت يصل ل اقشت من
راها على االنرنت  و اليت ن دي في ام بعمل مقاطع ال ي ق لذلك من السخف ال

قتني أو السؤال الذي هزم  ي دق اوين مثل تدمري اإلحلاد ب عن ة ب ون و املعن
ه  قراءت ه ل ن دي وقع املؤمن أن يشكك ب واقعي ت امللحدين.... كما هو من غري ال

إن لدى كل من املؤمن و امللحد  نني.... ف ه أحد الالدي ه ل ن ي ب دين ي اقضاً يف ال ن ت
ا  ه م ي ادم أبني ف يل األمور و سأحتدث عن ذلك يف مقال ق ه يف حتل قت طري

ة  ل ة طوي عدها برحل عودة إىل قصيت انطلقت ب ه يف هذا اجملال. ابل ي توصلت إل
علم من  ت ه ال ي ايت، حيث حتول ف قة و هي أمتع رحالت حي لبحث عن احلقي ل

راءة كتاب بغيض مقرر يف املنهاج إىل حبث هنم إلرواء الفضول... و قد تركز  ق
بات وجود هللا، و حجج  استطالعي يف ثالث جماالت: حجج املؤمنني يف إث

علم يف تفسري الظواهر  عدم وجود هللا، و أخرياً كلمة ال قول ب يني يف ال ن الالدي
ة. عي ي طب ال

اً  اسب دا يل مكاانً من يون العرب و ب ن تدى الالدي فرة على من عثرت يف تلك ال
قوهلا،  ة ألرى ما لدى كل طرف من حجة ي ل اب ق ت نظر امل ة وجهات ال رؤي ل
دأ عادة بكل طرف خياطب اآلخر أبخي الكرمي....  ب و كانت احلوارات ت

اع بعضهم تشتعل شرارة  ن دما يعجزون عن إق قبل موديت... و عن صديقي.... ت
احلرب.

و  وره و ل م ن ريدون إطفاء نور هللا أبفواهكم و هللا مت ة... ت ها املالعني السفل - أي
كافرون. كره ال

ا؟... فشرمت.  ن ي ة عل ي ب غ قداتكم ال ريدون فرض معت ة ت ها املتخلفون اجلهل - أي
ه من  ي عندما كان يصل اخلالف إىل هذا احلد كنت أنسل هارابً مبا حصلت عل
قة حبثي يف  واقع كانت طري م.... يف ال ائ معلومات اتركاً الطرفني يراشقان الشت

عدة  قاشات ل ن ل ابعيت ل ت ة، فرغم م ي ها شيء من األانن ي تدى و يف غريه ف ن هذا امل
سنوات إال أنين
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و ملرة واحدة. فحىت عندما كان أحد  اقشة و ل أنين مل أشارك يف أي من
تبس شيء  ل ا ي دم ه أو عن ه و كان ابستطاعيت مساعدت ر يف حجت عث ت يني ي ن الالدي

م  ل تدخل... ف نع عن ال ما على مؤمن و يكون إبمكاين تصحيحه كنت أمت
م  ه، فما كنت أهت ا ميثالن ذاك.... ال لشخصهما و ال مل م هلذا و ال ل أكن اهت

عد مع املؤمنني يف غرف  ما ب ي اقشايت ف قة. و يف من لحقي ه هو معرفيت أان ل ب
عوا بكالمي  ن ت وه و ال يهمين إن اق قول ي هم ل دي ة ما ل م مبعرف ة كنت أهت احملادث
ة طرح  ي عقل اع بل ب ن ة اإلق ي ل عق قاش ديين ب أم ال، و حىت اآلن ال أدخل يف أي ن
ة  ما لدي و مساع ما لدى الطرف املقابل، لذلك ال يزعجين كثرياً سلب حري

بل إنشائي  تفكري. و ق ة ال ها و هي حري ة أهم من ا فلدي حري ن دي ديين ل عبري ال ت ال
ون  دين.... هل تسأل اً أن أكتب مقااًل يف موضوع ال وم لصفحة مل أجرب ي ل

ة....  اب كت عة يف ال ة آخر األمر؟ ال أعرف.... رمبا ألنين أجد مت اب كت اذا قررت ال مل
عد من  م ي ل ه ف ي بئ ابخلطر و عل ن عريب ت ا ال ن ا أراه من تغريات يف عامل أو رمبا مل

دين صديقي الذي غري  ة... أو رمبا رداً ل ي لعقالن قاعس عن الدعوة ل ت املقبول ال
اة شخص ما لألفضل...  ة نطقها، فمن يعرف؟ قد يغري كالمي حي ايت جبمل حي

عامل من  ل ة واضحة ل رؤي عة و االطالع استطعت أن أصل ل اب ت بعد سنني من امل
ال،  قة أغرب من اخلي م أن احلقي غرايب ألنين أعل ثري است اك ما ي عد هن حويل و مل ي
ه أن املادة  قادمة كما فاجأان ابكتشاف ا كثرياً يف السنني ال ن فاجئ علم سي و أن ال
ا كعرب ال نشارك يف هذا اجلهد  ن عدم.... ما يؤسفين أن ميكن هلا اخلروج من ال
ائلني  ا ق ن ه لسان دراسة و األحباث و مند ل قوم ابل يل... ال بل و نسخر ممن ي ب ن ال

بل مئات السنني. ا ق ن قة قد وصلت ل أن احلقي
ه  تشاب نون حزمة من احلجج ت ب ت ة وجدت أهنم ي ي ن دي لمواقع ال ابعيت ل ت  من م
م هذه  ا تقسي ن ردده املؤمنون يف الغرب.... و ميكن ل بشكل غريب مع ما ي

ة بل و حىت حساابت  غوي ة و أيضاً ل ة، و عاطفي مي ة، و عل احلجج إىل فلسفي
ربح و اخلسارة.... ال

وما األكويين يف  تحدثون عن حجة ت ة أجدهم ي فلسفي  ففي جمال احلجج ال
فلسفة،  بات وجوده ابل قة ديكارت الذي حاول أيضاً إث بات وجود هللا و طري إث

قة... ه هذه الطري ي قد ف ت ن ااًل ي اً مق وم و سأنشر ي

لفون عن املسيحيني يف شيء و  املسلمون خيت ة ف مي عل و يف جمال احلجج ال
تطور  ة ال ة نظري فقون على حمارب ت تشاهبون معهم يف شيء أخر... فحيث ي ي

يل على  دل ت ل لكون ل ة ل داي م كنقطة ب عظي و أيضاً على استخدام االنفجار ال
ا يسمى  هم مل لجوئ ميزون ب ت ة، إال أن املسلمني ي داي ب وجود من دفع هبذه ال

قة  قرآن.... و أيضاً سأنشر وجهة نظري عن هذه الطري علمي يف ال ابإلعجاز ال
ا هلذا املوضوع. تسع هن يف مقال مستقل، فاجملال ال ي

رياً هبا لدى املؤمنني عندما  تطور الحظت جهاًل كب ة ال لكن يف جمال نظري
ة  قول أن اإلنسان خلق ابلصدف دما ت ها... فهم يظنون أهنا عن تحدثون عن ي

دماغ و األطراف  عيون و ال تعين أن اخلالاي قد جتمعت بشكل ما و شكلت ال
تطور يظن  ة عن دور الطفرات يف ال نظري ة، أما من يعرف حبديث ال ابلصدف
ة جبناحني  ي ة سحل ي ة هي أن تنجب السحل نظري أن مفهوم الطفرة حسب ال
ه يؤمن هبذا  هم أن تطور لظن ة.... و هم يضحكون على من يؤمن ابل ابملصادف

اة  بىن هذه السخافات و أن عت ت اك من ي ما املضحك هو الظن أبن هن ن ي اهلراء ب
م  ائ تطور ق ال قنون طالهبم هذا اهلذاين.... ف ل ا يف اجلامعات ي ولوجي ي ب ماء ال عل
بسيطة على مدى زمن طويل جداً جداً حبيث  تغريات ال ة من ال على سلسل
تطور... فال  و ال تغىن هبا مكذب اقصة اليت ي ن قة ال قول بوجود احلل ا ال ن ال ميكن

تطور طويل و يستحيل  اك كائن نصفه قرد و نصفه إنسان فطريق ال يوجد هن
ه أبن تسأل  ي ة... و األمر شب ل ي وم و ل ة أخرى بني ي ة من سالل ه ظهور سالل ي ف

ه من طفل إىل مراهق أو من مراهق إىل  ي وم الذي حتول ف ي إنساانً أن حيدد ال
ا أحب أن  ه أصاًل غري موجود.... و هن وم ألن ي غ.... ال ميكن حتديد هذا ال ابل
اً  تطور أن يسأل نفسه و أن يكون صادق ة ال نظري أطلب من كل معارض ل

قرأه يف املواقع  ه اكتفى مبا ي دة أم أن ة من مصادر حماي نظري معها، هل حبث يف ال
تطور؟ و إن مل يكن حيب  اابً يشرح ال قرأ كت اً أن ي وم نقضها؟ هل جرب ي اليت ت

ها و هو ما قد يكون األفضل  لم واثئقي عن ي قراءة فهل جرب مشاهدة ف ال
اً أان ال أحتدث  ع فهم.... طب ر على ال ة تساعد أكث لم شروحات بصري في ففي ال

قيات  واثئ ة ابلغش و اخلداع بل أحتدث عن ال ئ ي ل ة امل ي عرب ات ال قي واثئ عن ال
تعرف إىل  ة ال ان قتضي األم فعل ذلك؟ أال ت اً أن ي وم ة... فهل جرب ي ي ب األجن

قده؟ قبل ن بل ت الشيء ق



ديين )هذه  ة احلجج مثل االدعاء إبعجاز لغوي يف الكتاب ال قي أما يف جمال ب
ها إذ مل أجد أي إعجاز لغوي يف  ل ب ق م أستطع ت ل لمسلمني( ف ة ل احلجة حصري

ها بضعة مئات  تحدث غة ي ماد على ل اقض املنطقي يف االعت ن ت قرآن عدا عن ال ال
ة مجعاء. و خبصوص احلجج  بشري ل ه ل تسويق دين يدعي أن من املاليني فقط ل

قارئ  تلخص يف إغراق ال ة فقد كانت ت عاطفي يب ال ة أو األصح األسال عاطفي ال
اة  ا و عطفه الشديد و حرصه على أتمني أفضل حي ن بكلمات عن حب هللا ل
قيضه يف الكوارث و اجملاعات اليت عانت  بشر و هذا ما كان واضحاً يل ن ل ل
عذاب اليت  ة على مر العصور.... انهيك عن أصناف ال بشري ها ال عاين من و ت

م  اج عقل رحي ت بدو من ن اعة و اليت ال ت ن ه حىت عن ق أعدها هللا ملن ال يؤمن ب
على اإلطالق...

زازي  ها لكن ما أاثر امشئ اقشت  دعكم من كل هذه احلجج فمن املمكن من
لن  ه ف اك إل اول وجود هللا عن طريق رهان ابسكال.... إن مل يكن هن ن عاًل هو ت ف
ه فستخر أنت كل شيء.... عدا عن ركاكة  اك إل و كان هن اً لكن ل ئ أخسر شي

و أو زيوس أو  يشن ه ف عد موت و واجه ب ه ماذا ل رهان – إذ مل يدخل حبساب هذا ال
قة يظهر  ة هبذه الطري تخذ موقفه من املسأل ه آخر بدل يهوة – فمن ي أي إل

قة.  لحقي قاره ألدىن قدر من االحرام ل ت اف
عثور على حجة واحدة  ة يف مالعب اإلميان مل أستطع ال ل إذاً و بعد جوالت طوي
يل علمي حمايد ال يفرح و ال حيزن سواء صحت  ع الصمود مبواجهة حتل تستطي
دين  يجة مفادها أن من عوامل متسك املؤمنني ابل ت أم أخطأت، و وصلت إىل ن
ها من مصادرها  ي لبحث ف عدادهم ل علوم و عدم است هو جهلهم ابلكثري من ال

دين هلم.... و  ره ال وف عاطفي اإلجيايب الذي ي أثري ال ت اين هو ال ث ة و ال مي عل ال
علم كما  ت قرأ و ال ي اً.... فمن حق اإلنسان أال ي نني مع ابلطبع هلم احلق يف االث
لدين، لكن ليس من حقه فرض أسلوب  عاطفي ل متع ابلدعم ال ت من حقه ال

يده.  ال ق ه و ت عادات دين و اخلضوع ل قاد ال ت عدم ان ه ب ت ب ه على غريه و مطال ات حي
ة  قدم رؤي ة فوجدهتا ت ي ن ة ابلبحث يف نظريهتا الالدي ي ن دي زامن حبثي يف احلجج ال ت

ة  ي ن عتمد احلجج الالدي ة حيث ت عي ي طب ديين و الظواهر ال لموضوع ال ة ل منطقي
اظمة حلركة  ن قوانني ال ل ه ل علم حيث يواصل اكتشاف على أمرين األول هو ال

عامل ال

وراء و  ة هللا خطوات إىل ال عد فرضي ب وم و بكل اكتشاف يكتشفه ي كل ي
ة  مي عل ة ال ان إن من األم اطع ف نفي وجود هللا بشكل ق توصل ل ه مل ي بسبب أن

ة لوجوده مهما صغرت، و هذا ما جعلين أعترب نفسي ي مال احلفاظ على احت
بعض الوقت ال أدرايً إىل أن علمت أن الالأدري يساوي بني احتماالت   ل
ه  ما يف حاليت أرى أن احتمال عدم الوجود شب ن ي الوجود و عدم الوجود ب

مؤكد....
م استخدامها  ت ة فهو األخالق، و ي ي ن ه الالدي ي عتمد عل اين الذي ت ث أما األمر ال

نقض  بات عدم وجود هللا و ذلك ب ر من استخدامها إلث نقد صحة األداين أكث ل
واضح أن  ة و اليت أصبح من ال ي ن دي ع ال ة املوجودة يف الشرائ ي قواعد األخالق ال

يق. تطب ل عد تصلح ل زمن قد جتاوزها و مل ت ال

اة  ة فكرايً إىل حي دين اخلامل اة ال هكذا كان الطريق الذي أخرجين من حي
ه جرمية كما حياول  نظروا للشك على أن نشاط، ال ت ة ابحلركة و ال ئ ي ل الشك امل

ة الكربى و  بشري ه أحدى الفضائل ال ره لكم، على العكس إن بعض تصوي ال
دين صفة  اع ال ب م، و قد الحظت يف أت عل ت ا على البحث و ال ن أقوى دافع حيث

تجهون  قداهتم و هي أهنم ي قادات اليت توجه ملعت ت عاملهم مع االن واضحة يف ت
هم.... ت ل ة جاهزة على أسئ زودهم أبجوب لبحث يف املواقع اليت ت اشرة ل مب

عتمدوا على أنفسهم يف البحث و   و أان أنصحهم نصيحة صادقة أبن ي
زود مبعلوماهتم من  ت ل ة.... و أدعوهم ل مي عل قراءة، و خصوصاً يف املسائل ال ال
قد ما، فهذه املواقع  دافع عن معت ة و ليس من املواقع اليت ت مي عل املصادر ال

ه و ابرعة إبظهار بعض احلقائق و إخفاء بعضها اآلخر....  تشوي ة ابل ئ ي ل م
ة ستكون  رحل ال قلق ف نتك و ال ت ائد سفي ال تدع غريك يقودك و كن أنت ق

قة. عة و شي ممت

عالء الوردي 
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