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األول الفصل

اخلرافاتواملعتقداتاخلاطئة مقدمة:

التي الحيلة إىل يلَجئون الدينية] القصص يف يرتابون الذين [الناس أن يل يرتاءى
تستعيص التي الكتابية للقصص تناولهم يف امُلحَدثني اليهود من كثريٌ يستخدمها
قصة إىل ووصوًال أيام، ستة يف الخلق قصة من بدءًا وهلة؛ أول من التصديق عىل
من األيرس النصف قصص بني ما نفرِّق نحن حوت. بطن يف يعيش الذي يونان
(التي املخ من األيمن النصف وقصص واقعية) حقيقة نقل بها يُقصد (التي املخ
حقيقة ستكون الرسالة أن بمعنى قصة؛ خالل من ما غاية إبراز بها يُقصد
كوشنر هارولد (الحاخام القصة). واقعية عن الدفاع ممكنًا يكن لم لو حتى

((٢٠١٣)

للخرافة معنيان (1)

علم يف خرافة ٥٠ «أشهر وهو بالكويل، واييل كتب من آخر كتاب من مستوًحى الكتاب هذا
معتقًدا «خرافة» لفظة فيه وتعني ،(٢٠١٠) وآخرون ليلينفيلد سكوت ألَّفه الذي النفس»
االعتقاد مثل الشاكلة؛ هذه عىل خرافاتنا من بعٌض القوية. باألدلة جيًدا مدعوم غري شائًعا
بيت يف حظرية يف ُولد يسوع وأن املقدس، الكتاب من األوىل الخمسة األسفار موىسكتب بأن
فيها املشكوك الشائعة املعتقدات تلك أيًضا الخرافات من نعترب لكننا ديسمرب. ٢٥ يوم لحم
بعض يعتقد املثال، سبيل عىل املؤمنني. أديان تعاليم مع تتناىف أنها مثل أخرى، ألسباب
أنفسهم رون يَُفجِّ الذين أولئك يَِعد القرآن أن املسلمني) غري من حرصله ال (وعدد املسلمني
من باعتبارهما القرآن يف مذمومان واإلرهاب االنتحار من كالٍّ أن غري عذراء. حورية ٧٢ ب
لكن الجحيم، يف البرش يعذبون وأجناده الشيطان بأن كثريون مسيحيون ويؤمن الكبائر.
إنه ما يشء عن نقول حينما األمر. حقيقة يف للمسيحية األساسية التعاليم يتعارضمع هذا



األديان عن خرافة ٥٠ أشهر

الخرافة خاطئ»: «معتَقد للفظة القاموس تعريف من قريبًا معنًى نقصد فإننا «خرافة»،
الدين. يف وخصوًصا منحرف، أو زائف، أو خاطئ رأي أو معتَقد هي

الدراسات حقل يف أهمية من له ملا نذكره أن ينبغي «الخرافة» ل آخر معنًى ة ثَمَّ
عامة بصفة يقصدون فإنهم «الخرافات» عن الدين علماء يتحدث حينما األكاديمي. الدينية
وملاذا أتينا، أين من مثل: الحياة، جوانب من مهمة جوانَب تُفرسِّ التي التقليدية القصص
هذا عىل مثال وخري نعيش؟ أن ينبغي وكيف يميزهم، الذي وما أبطالنا، هم ومن هنا، نحن
الخري معرفة شجرة من بأكلهما هلل وَحوَّاءَ آدم عصيان عن التكوين سفر يف املذكورة القصة
من يشاكله وما الرش لنشأة الوصف هذا يتميز ما غالبًا الجنة. من لهما هللا طْرد ثم والرش،
باملعنى حقيقية بأنها الناس بعض ويؤمن للطبيعة، وخارقة بل عجيبة، بأحداث القصص
حقيقيني. طبي تشخيص أو املرورية الحالة عن تقرير يكون مثلما حقيقية — الحريف
العلماء من كثريًا لكن بالفعل. وقعت ألشياء دقيقة تمثيالت القصص هذه يعتربون وهم
العلمية. أو التاريخية الدقة أساس عىل عليها يُحَكم ال القصص هذه مثل بأن يعتقدون
التاريخية للدقة الحديثة املعايري وضع قبل عامة بصفة ظهرت القصص هذه أن الواقع
يف بأشياء تتعلق ما وأحيانًا التاريخ، قبل ما غياهب يف بأشياء تتعلق ما وغالبًا والعلمية.
كل عىل لكننا والعلم. التاريخ مملَكتَي قدرات تُفوق الوصف بهذا وهي البعيد. املستقبل
األسئلة أكثر من بعٍض عن وتجيب نحن، َمن فهم يف تساعدنا القصصألنها هذه نُِجلُّ حال
قد وماذا بالثقة، الجديرون هم وَمن السيئة، األمور تحدث ِلَم ومنها: الحياة، يف إلحاًحا

بعد؟ يحدث
بأننا إحساس أحيانًا ينتابنا الجنة، يف وَحوَّاءَ آدم قصة مثل قصص إىل نستمع حينما
التي والقيود األوهان عىل تسمو مملكة املتعايل؛ مملكة يف وكأننا أسَمى؛ بواقٍع صلة عىل
كثريًا إن حتى بكثرة األديان يف النوعية هذه من خرافات تناقل يشيع اليومي. الواقع تسم
النوعية لهذه آخر مثال لألديان. األساسية املكوِّنات ضمن الخرافات يُدرجون العلماء من
— هللاُ خَلق القصة، هذه وفق والقرآن؛ املقدس الكتاب يف الخلق» «قصة هو الخرافات من
فقط، أيام بضعة يف عليها ما وكل األرَض — وقدير واحد وهو شخصية، طبيعة له الذي
أن من للتيقن معياًرا كهذه قصص لنا تُقدِّم البرش. مخلوقاته، ألَجلِّ يلزم ما بكل وأمدَّها
الظروف. أحلك يف حتى ُقدًما للميض وسببًا األساس، حيث من لها ينبغي كما هي األشياء
بطريقتها — حقيقية اعتبارها يمكن الرؤية، هذه وفق الدين يف الخرافات تُرى حينما
وبهذا، تتشاركها. التي للمجتمعات والطمأنينة واالستمرارية، السياق، تقدِّم فهي الفريدة؛
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الخاطئة واملعتقدات الخرافات مقدمة:

عاش الذي سالوست الروماني املؤرخ تحدَّث بها. يؤمنون من نظر وجهة من حقيقية تكون
كائنة لكنها قطُّ تحدث لم أمور «الخرافات قال: حينما الرؤية هذه وفق الرابع القرن يف
القرن يف الخرافة علماء أشهر أحد كامبل، جوزيف ووصف .(١٩٩٦ (سالوست، دائًما»
.(١٢ :١٩٦٩) واملوت» الحياة البرشية فيه تتذوق الذي «الرحم بأنها الخرافات العرشين،
تعبريات بأنها الخرافات ،(١٩٩٨) دونيجر ويندي شيكاجو، بجامعة األستاذة وتُعرِّف
الربيطانية الباحثة وتُربز الثقافات. عرب التواصل لنا تتيح عامة برشية تجارب عن تخيلية
تتحدث الخرافات إن بقولها الخرافة من املقدس الجانب (٤ :٢٠٠٥) أرمسرتونج كارين
الواقع بهذا واالعتقاد ما. بطريقة العون له ويُقدِّم عاملنا، جانب إىل كائٍن آَخر «أفٍق عن
يف أسايس موضوع هو — اآللهة عاَلم عليه يُطلق ما أحيانًا الذي — األقوى ولكنه الخفي
بيكاسو بابلو قاله ما بشدة الخرافات تشبه كهؤالء، باحثني نظر وجهة من الخرافة.» علم

.(١٩٢٣ (بوروفيس، الحقيقة» ندرك تجعلنا «أكذوبة الفن: عن
األستاذ فيصف الخرافة، إىل الرومانسية النظرة هذه مثل من آخرون باحثون يحذِّر
زي يف ««أيديولوجية» بأنها الخرافات (١٤٧ :٢٠٠٠) لينكولن بروس شيكاجو، بجامعة
الهوية، س تؤسِّ أخرى، أيديولوجية أي غرار وعىل املنطلق، هذا من والخرافات، روائي.»
بالرشعية. وتصبغه للجماعة، الداخيل النظام أيًضا خ ترسِّ وهي «اآلخرين». من و«تُميِّزنا»
اإلقصائية الهويات عت، وشجَّ بل ضمنيٍّا، َقِبلت التي بالخرافات األول املقام يف لينكولن يهتم
أوروبا معاداة يروجون الذين أولئك مثل األخرى، الجماعات شأن من تقلل التي النوعية من
تناولها التي الخرافات ترتك املقدسة، اآلفاق تبعثها التي الطمأنينة عكس عىل للساميَّة.

أحيانًا. ومدمرة — عميقة عملية آثاًرا لينكولن
نقديٍّا نهًجا دوكينز وريتشارد هاريس، وسام هيتشنز، كريستوفر أمثال ُكتَّاب يتخذ
الحقيقة نوعية بني التفريق يمكنهم ال الناس من كثريًا أن يزعجهم أيًضا. الدينية للخرافات
العادية الحقيقة وبني الخيالية، الخرافة علم قصص تنقلها التي «املقدَّسة» أو «الخاصة»
وبني الخارقة الخرافة بني التمييز يمكنهم ال كثريون الصحف. يف نجدها التي تلك مثل
من بدًال الحقيقة ادعاءات من التحقق أهمية إدراك يف يخفقون وهم الَحْرفية. الحقيقة
أخرى، مرة للمساءلة. خاضعة غري سلطة عن صادرة أنها أساس عىل أعمى قبوًال قبولها
شتان الخلق. قصة مثًال خذ الواقعية. الحياة يف جسيمة مشكالت عن هذا يُسفر أن يمكن
صحيحة القصة بأن تتشبث أن وبني وهدف، غاية لها الحياة أن تأكيًدا فيها تجد أن بني
باعتباره رفضه من بد ال التطور، نظرية مثل ذلك، غري يثبت آخر ِعلم أي وأن حرفيٍّا،
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األديان عن خرافة ٥٠ أشهر

يشري يبدو. ما عىل الواقع هو فهذا ذلك؛ ومع الشك. إليها يرقى ال عليا مرجعية عىل هجوًما
بأن يؤمنون األمريكيني من املائة يف ٤٦ أن إىل ٢٠١٢ عام جالوب مؤسسة أجرته استطالع
معنًى. من الكلمة تحويه ما بكل حقيقية التكوين سفر يف الواردة الخلق قصة تفاصيل
تدريس نحو ميًال يعكس بما ،١٩٨٢ عام عن املائة يف ٢ بنسبة زيادة الرقم هذا يمثل
أفادت ٢٠١٣ عام يف مناسبًا. بديًال خياًرا اعتبارها أو العلم، من بدًال الخلق» «عقيدة
يف األحياء ملادة مدرس ٩٠٠ من ألكثر رأي استطالع بأن تايمز» نيويورك «ذي صحيفة
الخلق قصة من متنوعة أشكاًال يُدرِّسون املائة يف ١٣ حوايل أن كشف املتحدة الواليات
هذا .(٢٠١٣ (ريتش، الداروينية» التطورية النظرية من صحيحة علمية «بدائل بوصفها
«خرافات تدريس حظر املتحدة بالواليات العليا الدستورية املحكمة قرار من الرغم عىل
.([١٩٨٧] ،٥٧٨ إس يو ٤٨٢ أجيالرد»، ضد «إدواردس (قضية علوًما بوصفها الخلق»
عام يف قرار إلصدار األوروبي املجلس برملان أوروبا يف الخلق عقيدة انتشار دفع باملثل،
الذي العلم إنكار أن من القرار يحذِّر التعليم». يف الخلق عقيدة «مخاطر بعنوان ٢٠٠٧
من معينة، جماعة لدى الخلق بخرافة املطلق اإليمان بسبب التطور، نظرية عليه تقوم
البرشية تواجهها التي الكربى التحديات مع للتعامل الرضورية األبحاث يقوِّض أن شأنه

البيئية. والكوارث الوبائية األمراض مثل اليوم،
سامية حقائق تنقل قصًصا بوصفها للخرافات األكاديمي الفهم ونحرتم نُقدر نحن
النظرة نستخدم الكتاب، ألغراضهذا لكننا، العلمي. املنهج رصامة من نة ُمحصَّ حقائق —
باألدلة جيًدا مدعومة غري بها االعتقاد يشيع مزاعم اعتبارها أي الخرافات: إىل التشكيكية
اليهودية — الغرب يف الرئيسية التقاليد عىل تركيزنا سينَصبُّ العلمية. أو التاريخية
باإلضافة أصغر، غربية تقاليد بعضالقصصحول نُدرج سوف لكننا واإلسالم. واملسيحية
الخاطئة بعضاملعتقدات أيًضا وسنناقش الرشقية. التقاليد عن الغربية بعضالخرافات إىل

والالأدريني. امللحدين — دينية متعقدات يعتنقون ال الذين األفراد حول الشائعة
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الخرافات؟ تأتي أين من (2)

هذا يف الواردة كتلك خرافات خلق إىل ميَّالني وتجعلهم البرش، بها يتَّسم عديدة سمات ثمة
الذاتية لصورتنا إطراءً واألكثر األوىل السمات. هذه من ثمانيًا سنتناول وتداولها. الكتاب
نسعى نحن «عاقلة». حيوانات — أرسطو القديم الفيلسوف قال كما — أننا هي البرشية
يجعل ملا تفسري إىل نصبو به. نمر مما املراد وإدراك حولنا، من العالم فهم إىل الدوام عىل
حرصلها. ال أخرى وأمور أخفقنا، وملاذا ننجح، وكيف أعداءً، اآلخر والبعض حلفاء بعضنا

11

http://assembly.coe.int/main.asp?link=/documents/adoptedtext/ta07/eres1580.htm
http://assembly.coe.int/main.asp?link=/documents/adoptedtext/ta07/eres1580.htm
www.gallup.com/poll/148427/say-bible-literally.aspx
www.gallup.com/poll/148427/say-bible-literally.aspx
http://www.nytimes.com/2013/09/29/education/creationists-on-texaspanel-for-biology-textbooks.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/09/29/education/creationists-on-texaspanel-for-biology-textbooks.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/09/29/education/creationists-on-texaspanel-for-biology-textbooks.html?_r=0


األديان عن خرافة ٥٠ أشهر

املايض. وتجارب الحالية التجارب بني التشابه أوجه عن نبحث العالم، فهم محاولة ويف
كما األشياء، أنواع عن مفاهيم ن نكوِّ ثمَّ وِمن بالفعل، نعرفه بما الجديدة األمور ونربط
بهذه وبالتفكري «مسلم». أو «طالب» أنه عىل الجدد املعارف أحد نصنف عندما الحال هي
عىل بناءً معظمهم، أو الجماعة أعضاء كل حول تعميمات فطري نحو عىل نخلق الطريقة،
بواقعة مررنا كنا إن املثال، سبيل فعىل الجماعة؛ أعضاء بعض بها يتصف قد معينة سمة
التي الجماعة أعضاء كل عن سلبية نمطية فكرة ن نكوِّ ما فغالبًا ما، شخص مع سيئة

كانت. ما أيٍّا لنا الفرد هذا يمثلها
حيوانات أننا هي الخرافات، إنشاء إىل وتدفعنا البرش، بها يتصف ثانية سمة
ومجتمعنا فعائلتنا الرعاية؛ نتلقى الجماعات هذه ومن جماعات، يف نولد نحن «اجتماعية».
جماعتنا تحديد من نتمكن أن علينا يتعني ثم، من وأمننا. لسالمتنا األوَّالن املصدران هما
يمثلون قد الذين أولئك وبني بينهم التمييز نستطيع وأن تناغم، يف معهم العيش وتعلُّم
مع والتعايش قبائل. يف يعيشون، كثريون يزال ال مثلما األوائل، البرش عاش لنا. تهديًدا
هم وهل منهم، كلٍّ بني الصالت ونوعية جميًعا، لهويتهم تتبًُّعا يستلزم الفرد قبيلة بقية
العقل تطور بسبب املعنية النظريات إحدى تقول ذلك. إىل وما خطرون، أم متعاونون
عن تخلَّوا إذ أسالفنا؛ إن األخرية سنة ماليني الثالثة خالل للغاية كبرية برسعة البرشي
احتاجوا األفريقي، السافانا إقليم يف اجتماعية جماعات يف يعيشون وبدءوا الغابة حياة
جزء يختص لهذا الناس. من وأكرب أكرب أعداد عن املعلومات من واملزيد املزيد تذكُّر إىل
ولهذا عنها. أساسية معلومات وتسجيل الوجوه عىل بالتعرف اليوم البرشي العقل من كبري
متميزة باعتبارها البرشية جماعتنا تعريف مع ا جدٍّ كثرية خرافات تتعامل أيًضا السبب

األخرى. الجماعات من
أيًضا ولكن وحدها، املبارشة املالحظة خالل من وملن من مع ماذا يفعل َمن نواِكب ال
بها يتسم ثالثة سمة وهذه الغائبني، اآلخرين األفراد عن األفراد مع التحدث خالل من

امة». «نمَّ حيوانات أننا الخرافات: إنشاء إىل بهم وتؤدي البرش،
يف التفكري فعند «أخالقية»؛ حيوانات أننا هي خرافات صانعي تجعلنا رابعة سمة
إىل وما للجماعة ووالءهم وشجاعتهم، وسخاءهم، أمانتهم، نُقوِّم عنهم، والتحدث األفراد
جماعتنا عن نخلقها التي القصص تميل ومثلما الخصال. هذه إىل افتقارهم أو — ذلك
عن نرسدها التي القصص تميل بها، تنعم التي اإليجابية النقاط عىل الضوء تسليط إىل
بالجماعات املتعلقة الخرافات معظم تشوِّه ا، حقٍّ بهم. نثق أالَّ ينبغي ملاذا إبراز إىل الغرباء
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الخرافات تمتدح قلَّما سنرى، وكما اآلخرين. صورة النميمة، معظم شأن شأنها األخرى،
اآلخرين. ديانات

حيوانات أننا هي الخرافات خلق إىل وتْحدوهم البرش بها يتسم التي الخامسة السمة
الروايات الناس ابتدع العالم، أنحاء كل يف السنني من اآلالف عرشات مدار فعىل اصة»؛ «قصَّ
بعضهم وليُسيلَ األخالقية، الِعَرب األطفال وتعليم باألبطال، واإلشادة األحداث، لتفسري —
عنهم حكايات صورة يف األفراد عن املعلومات نخزن ونحن كثرية. أخرى وألغراض بعًضا،
الشكل القصصهي كانت السنني، من آالف بضعة منذ الكتابة اخرتاع وقبل األول، املقام يف
أكثر هذا يمثل اإلطالق. عىل يشء أي عن املعلومات معظم فيه البرش حفظ الذي األسايس
الجيدة، القصص ابتداع نهوى نزال ال أننا عجب فال ثَمَّ وِمن تاريخنا، من املائة يف ٩٨ من

إليها. واإلنصات ورسدها،
إىل تحدونا سمة سادس وهي متخيِّلون، اصون قصَّ لكننا وحسب، اصني قصَّ لسنا
ليست فالدقة بعضاألحيان، يف دقيقة معلومات القصصتنقل كانت فإذا الخرافات. صنع
منذ بدءوا إنهم حتى ا، جمٍّ حبٍّا القصص البرشرسد يحب الجيدة. للقصص رضورية سمة
(١٩٨٢) أونج والرت أشار وكما التخييل». «الرسد اآلن عليه نطلق ما خلق يف سحيق زمن
هكذا، تذكُّرها. احتمال زاد إبداًعا، القصة ازدادت كلما الشفهية، الثقافات بشأن أبحاثه يف
أوصاف تكون فربما وقوته، شجاعته نُقدِّر الذي األسالف أحد عن قصة نرسد كنا إن
من الناس يتناقلها أن احتماًال األكثر هي — والخارقة بل — االستثنائية والقوة الشجاعة
يف بشدة نغايل قد فإننا بعينها، جماعة من بالتهديد نشعر كنا إن باملثل جيل. إىل جيل

السلبية. خصالهم تضخيم
سمة نخشاهم الذين واألرشار بهم نعجب الذين األبطال بشأن النقطة هذه تستدعي
«عاطفية»؛ حيوانات أننا وهي أال الخرافات، خلق إىل وتحدوهم البرش بها يتصف سابعة
مثل مشاعر تثري كانت إذا األمر سيسهل ونتناقلها، ونتذكرها، قصة، انتباهنا تشدَّ فلكي
الجماعات وكره بجماعتنا، والفخر والرهبة، الجنسية، والرغبة والخوف، باألبطال، اإلعجاب
لكن اإلعالم، بهما يعج اللذين والعنف الجنس كمِّ من اليوم الناس بعض يتأفف األخرى.
واألدب املقدس الكتاب من بدايًة الحكايات، رسد محور هما والعنف الجنس كان لطاملا
حول الثاني صموئيل سفر عرشمن الحادي اإلصحاح يف الواردة القصة إىل انظر اليوناني.
وفكر الحرب. يف زوجها مقتل بثشبع، منه حملت أن بعد امللك، داود بها دبر التي الكيفية
أمه. ويتزوج أباه أوديب فيها يقتل التي أوديب» «امللك الرتاجيدية سوفوكليس مرسحية يف
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القصرية الذكريات — الحويف الجهاز — املشاعر تعالج التي املخ من ذاتها املنطقة ل تحوِّ
عاطفيٍّا مثري بحدث املبارشة الخربة تكون ما وعادة أيًضا. األجل طويلة ذكريات إىل األجل
تكون ربما لكن األجل، طويلة ذاكرتنا يف وينحفر فينا يؤثر ما يشء لجعل وسيلة أقوى هي

عاطفيٍّا. مؤثرة قصة هي وسيلة أقوى ثاني
يمكننا باألساطري أيًضا. نفعله ملا ولكن فقط، به نمر ملا معنًى األساطري تمنح ال
ما فغالبًا أخرى، جماعًة ما جماعٌة تضطهد حينما املثال، سبيل فعىل أفعالنا؛ نربر أن
آبارنا، مون يسمِّ الناس هؤالء تربيًرا: املستهَدفة الجماعة عن السلبية الخرافات تُستخَدم
الخرافات ذلك. إىل وما األسود، السحر ويزاولون الشياطني، ويعبدون أطفالنا، ويخطفون
من األغلب عىل كانت املثال، سبيل عىل املؤمنني وغري واملسلمني اليهود عن سندرسها التي
الخرافات خلق إىل ننزع تجعلنا التي البرشية الصفات قائمة استهللنا لقد أعدائهم. صنع
حيوانات أننا فرويد سيجموند مع أيًضا نضيف أن يمكن لكننا عاقلة، حيوانات إننا بقول

اإلطراء. سبيل عىل هذا أقول وال — الثامنة صفتنا وهذه — «معقِلنة»
قضاء لكن الخرافات، مرحلة تخطينا أننا نظن قد التكنولوجية، العلمية ثقافتنا يف
التليفزيون، برامج مشاهدة أو اإلنرتنت، تصفح أو الصفراء، الصحف قراءة يف ساعة
ويانعة. حية تزال ال بها تنضح التي والخرافات الثماني البرشية الخصال هذه أن يُبنيِّ
اإلعجاب تستثري قصة نحب نزال وال ودينية. عرقية نمطية صور وفق نفكر امني نمَّ نزال ال
الجماعات كره أو بجماعتنا، الفخر أو الرهبة، أو الجنسية، الرغبة أو الخوف، أو باألبطال،
وال الرياضية. وفرقنا بالدنا، لجيش والئنا يف يتجىل كما للَقبَلية عرضة نزال وال األخرى.
صناعة يف أيًضا ولكن فحسب، والرياضية العسكرية الحياة يف األبطال تقديس ينتعش
— الجماعة خارج من الناس من الخوف — األجانب رهاب يزال وال واملوسيقى. األفالم

اإلسالموفوبيا. ومن الساميَّة معاداة استمرار من يتضح كما مسترشيًا،
أيرسوأرسع. وتداولها الخرافات جعلتصنع أن إال اإللكرتوني اإلعالم وسائل تفعل لم
وقد الحرضية»، «األساطري أو الحرضية» «الخرافات الحديثة الخرافات عىل يُطلق ما وغالبًا
Snopes.com موقع يصف املثال، سبيل عىل يها. لتقصِّ كاملة إلكرتونية مواقع األفراد أنشأ
الشعبية، والتقاليد الحرضية، لألساطري اإلنرتنت عىل الحاسم املرجعي «املصدر بأنه نفسه
التليفزيوني «ميثباسرتز» برنامج ويخترب املغلوطة.» واملعلومات والشائعات، والخرافات،
بالذهب الجسم طالء بأن الزعم مثل الحرضية، الخرافات ديسكفري) قناة (عىل األمريكي
كثري يتعلق مميتًا. يكون أن يمكن ستيت إمباير مبنى أعىل من أُسقطت بعملة الرضب أو
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سيبرييا، يف يحفرون كانوا الذين الجيولوجيا علماء خرب مثل بالدين، الحرضية األساطري من
يسوع استنساخ يحاول الذي الثاني» املجيء «مرشوع خرب أو باملصادفة، الجحيم واخرتقوا
عىل تضع أن ترفض الطريان رشكات بعض بأن الزعم أو لرفاته، النووي الحامض من
أن يمكن حيث مسيحي طيار ومساعد مسيحي طيار من مكوَّنًا قيادة طاقم الطائرة متن
سنرتك لتتحطم. الطائرة فتُرتك السماء»، إىل املؤمنني «اختطاف عملية يف كالهما يُختطف
عينات عىل نحن ونركز «ميثباسرتز»، وبرنامج «سنوبس» ملوقع الخرافات من النوعية هذه

اآلتية: العامة الفئات ضمن تندرج وهي صموًدا، األكثر العالم خرافات بعض من

عامة. بصفة األديان عن شائعة خاطئة معتقدات •
أنها التاريخية األبحاث ضوء يف تَبنيَّ متنوعة أديان أصول حول شائعة معتقدات •

شك. موضع
من جزءًا ليست لكنها بها، االعتقاد يشيع الدينية، التقاليد إطار يف معتقدات •

رسمي. مذهب
أناس بها يتمسك وممارساتهم، معينة دينية مجتمعات معتقدات عن زائفة مزاعم •

املجتمعات. تلك خارج من

املراجع

Ong, W. (1982) Orality and Literacy, Routledge, New York.
Snopes.com (accessed January 6, 2014).
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الثاني الفصل

عموًما األديان خرافاتعن

أديان. املجتمعات لكل (١)
بالروحي. الدين يتعلق (٢)

للطبيعة. بالخارق الدين يتعلق (٣)
االعتقاد. أو باإليمان الدين يتعلق (٤)
الدين. أركان من ركن العبادة (٥)

شخيص. شأن الدين (٦)
النهاية. يف الدين محل العلم سيحل (٧)

العنف. يف الدين يتسبب (٨)

مقدمة

يكربون ممن وكثريون الدين، هو ا عمَّ ما حد إىل جيدة فكرة لديهم أن الناس معظم يظن
بأديان يسمعون وحينما عموًما. لألديان نموذًجا يستخدمونه واحد ديني تقليد ظل يف
عن أساسيٍّا فهًما لديهم أن ويفرتضون دينهم، مع التشابه أوجه عن يبحثون اآلخرين،
أنه يف املشكلة تكمن األديان. لكل قالبًا دينهم يستخدمون أخرى، بعبارة األخرى. األديان
املسيحية «املوسوعة وفق التاريخ. عرب املختلفة األديان من هائل تنوع هناك كان طاملا
تختلف وهي ديانة، آالف عرشة من أكثر اآلن يوجد ،(2001: vi وآخرون، (باريت العاملية»

كثرية. جوانب يف
وكنيسة األرثوذكس) (الروم األرثوذكسية اليونانية الكنيسة من كلٌّ املثال، سبيل عىل
فهمهما يف تختلفان أنهما بيد مسيحيتان، (املورمون) األخرية األيام لقدِّييس املسيح يسوع
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ومن األخرى. األمور من وعرشات املوت، بعد يحدث وماذا يسوع، يكون ومن هللا، أعلنه ملا
أن فكرة اليهودية ترفض الغربية؛ التوحيدية واإلسالم واملسيحية اليهودية تقاليد بني
واإلسالم أيًضا، هللا هو يسوع إن وتقول الفكرة، هذه تقبل واملسيحية «املسيَّا»، هو يسوع
يسوع أن فكرة يرفض لكنه أخرى، مرة أيًضا سيأتي وأنه بل املسيح، هو يسوع أن يقبل
بالتقاليد الغربية التوحيدية التقاليد نقارن حينما ذلك من أكرب اختالفات تتجىل هللا. هو
بداية، للكون كانت خطي. الزمن للعالم، الغربية النظرة يف والبوذية. للهندوسية الرشقية
الرشقيتني العالم رؤيتَي يف أما فقط. واحدة مرة يحدث حدث وكل نهاية، له تكون وسوف
ماليني وهدمه تشكيله وأُعيد دائًما، موجود الكون دائري. فالوقت والبوذية، الهندوسية
التي العملية خضم يف املرات من يُحىص ال ما ومات وعاش ُولد أيًضا إنسان وكل املرات.

األرواح). (تناسخ ص بالتقمُّ تُعرف
الحقيقة يف تفكريها طريقة حيث من أيًضا والرشقية الغربية التقاليد تختلف
الكون، خالق — هللا هي املطلقة الحقيقة واإلسالم، واملسيحية، اليهودية، يف املطلقة.
املوت بعد إنسان كل يحاِسب وسوف األوامر، بإعطاء الكون يحكم هللا وقاضيه. وَمِلكه،
فالحقيقة الهندوسية يف أما يعاقبه. أو وسيكافئه األوامر، هذه اتباعه مدى عىل بناءً
الواردة القديمة األفكار إلحدى ووفًقا اآللهة. كل عىل يسمو الذي «براهمان» هي املطلقة
أيًضا نفسه هو فرباهمان «األوبانيشاد»، باسم املعروفة للهندوسية املقدسة النصوص يف
البوذية لكن مطلقة. حقيقة هو شخص كل فوعي ثَمَّ، ِمن — العقل أو النفس — «أتمان»
عن جوتاما» «سيدهارتا مؤسسها يُعلِّم لم املطلقة. الحقيقة إىل مختلفة نظر وجهة تتخذ
باستمرار؛ يتغري يشء كل أن علم أنه والواقع أتمان. وال براهمان يوجد ال أنه وذكر آلهة،
الذي جوهري أي — نفيس أنه عىل أراه فما اإلطالق. عىل باقية مواد من فما ثَم ِمن
الحقيقة البوذية، نظر وجهة من وهم. هو — ألخرى وسنة آلخر يوم من نفسه هو يبقى
وهي «نريفانا». تُسمى ذهنية حالة هي وإنما براهمان، أو اآللهة من إلًها ليست املطلقة
يقولون أحالم. بال بنوم شبيهة فهي املفقود؛ هو يميزها ما أهم لكن البهجة، من حالة
من وتوَلد تُعاني جعلتك التي األوهام بكل التعلُّق عن تكف عندما النريفانا إىل تصل إنك
التوحيدية األديان أغلب يف الحياة هدف يكون وفيما خالدة. مادة بأنك االعتقاد مثل جديد،
مع والوجود السماء بلوغ هو والبهائية) واإلسالم، واملسيحية، واليهودية، (الزرادشتية،
األديان فكرة تكون بينما إنه أي النريفانا؛ حالة إىل الوصول هو البوذية هدف فإن هللا؛
رغباتك. تُخَمد أن هي النريفانا ففكرة رغباتك، لك ق تُحقَّ أن هي الجنة عن التوحيدية
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تبدو قد الشمعة. إطفاء هي النريفانا إن الشمعة، بلهب الرغبة يشبِّهون إذ البوذيون؛ يقول
من بدًال لكن آلهة. وجود عىل تنطوي ألنها البوذية من الغربية األديان إىل أقرب الهندوسية
يكن لم وإن — الهندوسية) (يف إله مليون ٣٣٠ هناك التوحيدية، األديان يف الواحد اإلله
وال يحكمونه، وال الكون، يخلقوا لم وهم — حرفيٍّا مأخذًا الرقم هذا يُؤخذ أن املقصود
السماء إىل بإرسالهم ويعاقبونهم الناس يكافئون وال األخري»، الدينونة «يوم يف يرتأسون

الجحيم. أو
بعد الحياة الرشقية عن الغربية التقاليد فيها تختلف التي األخرى املوضوعات من
عمل هي وجودنا وغاية واحدة، مرة األرض عىل نعيش نحن الغربية، األديان ففي املوت؛
إىل تحتاج خطيئة هللا عصيان وطاعته. هللا بعبادة ذلك يُوصف ما وعادة هللا. مشيئة
— آخر عالم يف نُعاَقب أو سنُكافأ إما وعندئٍذ هللا؛ سيحاسبنا املوت وبعد هللا. مغفرة
أو هللا، مع إما سنكون حيث — الطوائف معظم يف عليهما يُطلق كما الجحيم أو السماء
والحل الخطيئة، بفعل هللا عن االنفصال هي إذًا الحياة يف الكبرية املشكلة عنه. ننفصل
الفداء. أو الخالص املسيحيون عليه يُطلق ما خالل من هللا مع لنكون العودة هو الكبري
مبنيَّة لكنها إلهية، بأوامر والبوذية الهندوسية من كلٍّ يف الفضيلة تُخلق ال املقابل، يف
نحٍو عىل تقود الطيبة األعمال الطبيعية. العالم عدالة — «كارما» صورة يف الكون يف
عىل يتعني وال سيئة، عواقب إىل بالطبيعة تقود السيئة واألعمال طيبة، نتائج إىل طبيعيٍّ
عىل الحياة تلك لكن تالية، حياة إىل ننتقل املوت وحني يعاقب. أو يجازي، أو يدين، أن إله

نتناسخ. نحن الجحيم. أو السماء يف وليست األرض،
ال فهي باملشكالت؛ مفعم افرتاض هو متشابهة كلها األديان بأن افرتاض كل إذًا،
عميًقا اختالًفا تختلف ولكنها الحقيقة، وادعاءات العالم، رؤية حيث من فقط تختلف
وراء بما باالعتقاد تقاليد تتميز بينما معها. يتعاملون التي الحياة جوانب — املجال يف
هي بأكملها الحياة أن كثرية تقاليد تَعترب وقيم، طقوس من بذلك يرتبط وما الطبيعة،
التنوع هذا مثل أدرك أن بعد الصحة. وعلوم والُحكم، القانون، ذلك ومن الدين، مجال
تطوير يف الفضل إليه يُعزى الذي — مولر ماكس األملاني عرش التاسع القرن باحث
عىل بناءً الدين بشأن التعميم من حذَّر الدينية)، (الدراسات للدين األكاديمية الدراسة

واحدة.» أي يعرف ال واحدة، يعرف «من قوله: يُقتبَس ما وكثريًا الفرد، تجربة
معظمها الدين، طبيعة حول شائعة خاطئة معتقدات بضعة نحدد الفصل، هذا يف
األديان أحد من املستمدة القوالب عىل بناءً كافًة األديان بشأن التعميم نحو امليل من ينبع

أديان. بضعة من أو
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املراجع

Barrett, D., Kurian, G. and Johnson, T. (eds) (2001) World Christian Ency-

clopedia, 2nd edition, Oxford University Press, New York.

أديان املجتمعات لكل (1)

بشكل الدين يوجد لكن نفسها، املعتقدات مجموعة يف جميعها األديان تشرتك ال
اإلنرتنت)) (عىل كروسمان (أشييل املعروفة. البرشية املجتمعات كل يف بآخر أو

«أديان ل برملان أول ُعقد حينما استُخدمت ما أول العاملية» «األديان عبارة استُخِدمت
الحال، بطبيعة شامًال. الربملان يف التمثيل يكن ولم .١٨٩٣ عام شيكاجو يف العالم»
مثلهم فقد املسلمون أما لليهود، تمثيل هناك وكان االجتماع، عىل املسيحيون هيمن
مثَّل بينما واحد، معلِّم هائًال تنوًعا املتنوعة الهند تقاليد ومثَّل واحد. أمريكي مسلم
تمثيل هناك يكن ولم البوذي. الفكر يف تناغًما األكثر التيارات إنه يقال ما معلِّمني ثالثة
تحديد عىل االتفاق ساد الربملان، انعقاد منذ أنه بيد وأفريقيا. لألمريكتني األصلية لألديان
باعتبارها والطاوية والكونفوشية، والبوذية، والهندوسية، واإلسالم، واملسيحية، اليهودية،
«الدراسات يف األساسية الكتب يف الكبار» «السبعة عليها يُطلق ما وأحيانًا عاملية. أديانًا

منها. استُمدت باألديان املتعلقة التعميمات من وكثري الدينية»،
معايري إىل يستند أنه هذا أسباب ومن التشخيص. هذا يف باطراد العلماء يتشكك
ذلك إرجاع يمكن ال عاملية». «أديانًا تَُعد الكبار» «السبعة يجعل ما بصدد فيها مشكوك
والسيخية الشنتوية من بكثري أقل مرتبة يف تقع فاليهودية الغفرية؛ أتباعها أعداد إىل
«األديان من واحًدا اليهودية اعتبار يمكن عامليني». «دينني يُعتربان ال وهما املعيار، بهذا
إذا لكن — واإلسالم املسيحية — العالم يف أتباًعا ديانتني أكثر أساس تُمثل ألنها العاملية»
تأثريها بسبب أيًضا العاملية األديان من الزرادشتية تُحسب أن فينبغي املعيار، هو هذا كان
األديان أنها اعتبار عىل العاملية» «األديان يف فكرنا إذا واإلسالم. واملسيحية، اليهودية، يف
الكونفوشية الديانتان تُحسب فِلَم العالم، من مختلفة مناطق يف الناس يعتنقها التي
يشري يبدو، ما عىل العاملية»، «األديان تعبري أن فاألدهى ذلك، ومع بينها؟ من والطاوية
تملك مثلما تماًما دين، أنه عىل تمييزه يمكن شيئًا تملك املجتمعات كل أن إىل ضمنًا
عندما مولر استخدمه الذي الندَّ بالضبط هي اللغة كانت الواقع، (يف لغة. كافًة املجتمعات
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واحدة.» أي يعرف ال واحدة، يعرف «من عبارة واستعار لألديان. البحثية الدراسة استهل
تسامًحا أكثر األفراد يجعل أن يمكن الطريقة بهذه الدين إىل والنظر اللغات.) دراسة من
كل بني من وحده — دينهم بأن االعتقاد األفراد بني يشيع أنه مع األخرى، األديان مع
يف دينًا باعتباره فيه نفكر ما أن فكرة الحالتني، كلتا يف األسمى. هو — العالم أديان
من كثري رأي يف مشكالت عىل تنطوي فكرة هي األخرى الثقافات كل يف نظري له ثقافتنا

املعارصين. العلماء
تفرتض، أنها أديان لها املجتمعات كل أن فكرة عليها تنطوي التي املشكالت إحدى
تمييزها يمكن «دينية» أنها عىل تُصنَّف التي الحياة جوانب أو األمور أن تقدير، أقل يف
هناك أن تفرتض أنها ذلك ومعنى الفئة. هذه خارج تقع التي الجوانب أو األمور من
للدين التصنيف هذا يوجد ال األمر، حقيقة يف أنه بيد الدين. يشملها ال للحياة جوانب
ال اللغات من كثريًا إن بل .١٥٠٠ عام قبل وجود له يكن ولم اليوم، املجتمعات كل يف
الكلمة هذه مثل توجد وال («دين»)، religion اإلنجليزي للكلمة مساوية كلمة عىل تحتوي
عىل األمريكتني، يف األصليني السكان قبائل من أيٌّ يتحدث وال القرآن أو املقدس الكتاب يف

الحياة. بقية من متميًزا شيئًا باعتباره «الدين» عن املثال، سبيل
القرن يف أوروبا يف استُخدم ما أول «الدين» مفهوم استُخِدم املؤرخني، من لكثري وفًقا
وفرَّق املدنية. السلطات مضمار وبني الكنيسة سلطة مضمار بني للتمييز عرش السادس
الناس بها اختص التي والخدمة الوالء بعض عىل الحصول راموا الذين واألباطرة امللوك
أراد القومية، الدول لبناء املثال، سبيل فعىل و«السياسة»؛ «الدين» بني ما والبابا األساقفة
قادة تخيلِّ ذلك واقتىض العنف، أو للقوة الرشعي لالستخدام احتكاًرا واألباطرة امللوك
آخر ويف الصليبية. الحمالت يف فعلوا أن سبق كما الجيوش، بناء يف سلطتهم عن الكنيسة
— الدنيا» «هذه ب املتعلقة األمور عىل الكاملة بالسيطرة واألباطرة امللوك طالب املطاف،
«سيَكَلم» كلمة من مشتقة باإلنجليزية «ِسْكيوالر» أو «علماني» (كلمة العلماني العالم أي
سنَّ أرادوا لقد العادية). األزمنة يف املوجودة األشياء إىل تشري التي الالتينية saeculum
، ثَمَّ وِمن الحروب. شن إىل باإلضافة التجارة، وتنظيم الرضائب، وجبي وإنفاذها، القوانني
«اآلخر»؛ العالم مع تتعامل التي األمور عىل أنشطتهم الكنيسة رجال يقرص أن يف رغبوا
أمور عىل أدوارهم وقرص القوة، سياسة عن بعيًدا إبقاءهم أرادوا لقد األبدي. العالم أي
التي املسائل هذه الدينية. الشعائر وإقامة املذاهب، وصياغة املقدس، الكتاب تفسري مثل
املسيحيني، نظر وجهة من «دينية»، أو «مقدَّسة» أنها عىل تشخيصها إىل األمر انتهى

للدين. املناسب املجال هي صارت
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املجتمعات استخدمت فقد السادسعرش، القرن يف جديدة تكن لم «دين» كلمة أن عىل
فضيلة إىل أشار الذي religio «ريليجيو» الالتيني املصطلح والقروسطية القديمة الغربية
وكان وهللا. والحكَّام، والجريان، العائلة، تجاه — كافة االجتماعية التزاماته املرء تنفيذ
وحينما الحياة. مناحي جميع يف مسئوًال تكون أن هو «ريليجيو» لديك يكون أن معنى
،١٢٠٠ عام نحو religion كلمة صورة يف اإلنجليزية اللغة إىل «ريليجيو» مصطلح وصل
«حالة وهو: اإلنجليزية»، للغة أكسفورد «قاموس يخربنا كما مختلًفا معنًى اكتسب
الرهبان «ديانات» عن ذلك بعد املسيحيون سيكتب الرهبانية.» بالنذور مرتبطة حياة
يتغري واآلن .(٦٤ :٢٠٠٩ (كافانوغ، و«الدومينيكان» و«الفرنسيسكان» «البنديكتيني»
الكنسية. السلطات تحكمها التي الحياة جوانب فقط ليعني أخرى مرة املصطلح معنى
عام أوجسبورج» «صلح مثل االتفاقيات، أبرموا قوتهم، من واألباطرة امللوك ليعظم
أن تعني التينية عبارة وهي ريليجيو»، إيوس رجيون «كيوسو مبدأ أرىس الذي ١٥٥٥
قادة من السلطة لنزع املحاوالت هذه ملثل كان ما ملوكهم». دين عىل «الناس يكون
من كبري جانب عىل قبضتها أحكمت الكنسية السلطات ألن بالكامل؛ تنجح أن الكنيسة
الدول عىل مطلق مليك بقوة ١٨٧٠ عام حتى البابا احتفظ لقرون. «السياسية» السلطة
ماساتشوستس والية ضعف مساحتها تبلغ منطقة — اإليطالية الجزيرة لشبه البابوية
الفاتيكان». «مدينة تُدعى التي كثريًا األصغر الدولة بحكم اليوم يحتفظ يزال ال كما —

خت. ترسَّ قد كانت «السياسة» من «الدين» بتمييز الجديدة الفكرة لكن
املعنى بهذا «الدين» طبقوا وأفريقيا، آسيا األوروبيون املسيحيون استعمر حينما
«الهندوسية»، مثل جديدة مفاهيم أنَشئوا ذلك خضم ويف هناك، املجتمعات عىل الجديد
التقاليد من مئات مع املفاهيم هذه وصنَّفوا و«الطاوية». و«الكونفوشية» و«البوذية»،
جنس إىل والنمر األسد من كلٌّ ينتمي مثلما «الدين»، فصيلة داخل أنواع أنها عىل األصغر
كتابه سميث كانتويل ويلفرد أصدر أن منذ يقولوا، أن عىل العلماء دأب كما السباع.
عىل للدين األوروبي املفهوم هذا فرض إن ونهايته»، الدين «معنى ١٩٦٢ عام املميز
سبيل عىل العالم. بقية يف يظنونه وما الناس يفعله ما يشوِّه األوروبية غري الثقافات
مفهوم وال «الدين» مفهوم هناك الناس لدى يكن لم للهند، بريطانيا استعمار ُقبيل املثال،
أحد يتحدث ولم القديمة، الهند يف «هندوس» لكلمة ذكر هناك يكن ولم بل، «الهندوسية».

عرش. التاسع القرن مطلع ُقبيل «الهندوسية» عن
من مجموعة ألي وفًقا أنفسهم يُعرِّفون الهنود كان اللفظة، هذه استحداث حتى
للكتب وفًقا وربما االجتماعي، املستوى أو الحرفة، أو التجارة أو كالعائلة، — املعايري
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يف لهم رعايتها عىل يعتمدون التي اآللهة أو املعني اإلله أو يتبعونها كانوا التي املقدسة
كانت املختلفة الهويات هذه أن عىل لعبادتها. أنفسهم يكرسون التي أو السياقات، مختلف
يُعَرف منفصل مجال يف موجوًدا أحدها يكن لم الحياة؛ من يتجزَّأ ال جزء منها كلٌّ متحدة،
«الهندوسية»، مصطلح تحت مًعا عة مجمَّ املختلفة التقاليد تكن ولم «ديني». مجال بأنه
أو معتقًدا، أو ًسا، مؤسِّ بوصفه للدين العامة الخصائص هذه مثل يف تشاُرُكها يوحدها
حقيقة جانب إىل — فيها تشاركوا صفة أبرز ولعل واحًدا. مؤسسيٍّا تنظيًما أو الهوتًا،
أنهم هي — «هندويس») لفظة معنى لب هي (التي الهندية القارة شبه من كانوا أنهم
لفظة استخدام يرجع ربما األمر، حقيقة يف مسيحيني. أو مسلمني، أو يهوًدا، يكونوا لم
عىل واشتمل ،١٨٧١ عام بريطانيا أجرته للهند منهجي سكاني تعداد أول إىل «هندويس»

إحصاءاته. ضمن الدينية الهوية
مرِّ عىل الناس ماليني واعتقده فعله ما ع يُجمِّ أوروبي مفهوم باملثل، هي، «البوذية»
بالبوذية املعروفة املتنوعة للممارسات املعَلن س املؤسِّ «دين». أنه عىل ويصنِّفه عام، ٢٥٠٠
تعاليم يقدم لم أنه عىل «اليقظ». أي «البوذا»؛ عليه أُطلق الذي جوتاما سيدهارتا هو
األخرى األمور معظم أو فداء أو خطيئة أو جحيم أو سماء أو أرواح أو آلهة أو هللا عن
تقليلها. وكيفية املعاناة انتشار حول تعاليمه تمحورت للدين. الغربية باملفاهيم املرتبطة
فلسفة. أنها عىل تُصنف وكانت «الرواقية»، تسمى مماثلة أفكار القديمة اليونان يف وكانت
الطرق بعض ويُصنَّف الفلسفة، أقسام يف اليوم الجامعات يف البوذية تُدَرس ما وأحيانًا
تعاليم تتلخص نفسانيٍّا. رسالته لب كان الذات». تنمية نفس «علم بند تحت البوذية

األربع»: النبيلة «الحقائق يف البوذا

باملعاناة. مليئة الحياة
االشتهاء). (أو التعلق هو املعاناة سبب

االشتهاء). (أو التعلق عىل التغلب خالل من املعاناة من التحرر يمكن
النبيل». الثُّماني «الطريق هي املعاناة وقف وسيلة

اآلخرة، بأمور النبيل» الثُّماني «الطريق يتعلق ال األربع»، النبيلة «الحقائق غرار وعىل
والبنود حياتهم. جوانب من جانب كل يف ويسلكون البرش بها يفكر التي بالطريقة ولكن
واملعيشة السليم، والفعل السليم، والكالم السليمة، والنية السليم، الفهم هي: الثمانية
التفكري إمعان باألفراد خليق السليم. والتأمل السليم، واالنتباه السليم، والسعي السليمة،
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مهن واختيار تعززها، بطرق والسلوك والتحدث بلوغها، عىل أنفسهم وتوطني أهدافهم، يف
امللهيات. لتفادي دائًما أعينهم نصب أهدافهم ووضع القويم، الطريق يف تبقيهم

االجتماعية للعالقات — فلسفة أنها عىل أيًضا «الكونفوشية» تُصنف ما كثريًا
االلتحاق إىل يسعون من عىل لزاًما كان العرشين، القرن حتى أنه والواقع والُحْكم.
البوذا، غرار وعىل الكونفوشية. مبادئ يف امتحان اجتياز الصني يف الحكومية بالوظائف
ولكنه اآلخرة، الحياة أو األرواح أو اآللهة مثل باآلخرة تتعلق تعاليم كونفوشيوس يُقدِّم لم
جزءًا جميعها اعتُربت التي والحكم االجتماعية العالقات عن القديمة الصينية األفكار نظم
االتزان لتحقق العملية الطرق عىل كونفوشيوس تعاليم تركز العظيم. الكوني النظام من
العمل ومنها الحياة، جوانب كل عىل هذا يشتمل أخرى، مرة الكون. مع تناغم يف والعيش

والُحكم. والفنون والتعليم
يندرج نوع أنها عىل الكونفوشية فئة صنَّفوا املسيحيني والعلماء ين املبرشِّ أن بيد
التقليدية الصينية واملمارسات األفكار من نثريات أيًضا جمعوا كما «الدين»، فصيلة تحت
فصيلة تحت يندرج آخر نوع أنها عىل معها تعاملوا التي «الطاوية» فئة تحت األخرى
األمر، حقيقة يف طاويني وال كونفوشيني ليسوا عموًما الصينيني أن حني يف «الدين»،
التقاليد من كلٍّ من وطقوس تعاليم من جوانب اليومية حيواتهم يف يُدمجون ولكنهم
إىل يُشار البوذيني. املعلِّمني مختلف من املستمدة تلك إىل باإلضافة والطاوية، الكونفوشية
«التعاليم وتُعتَرب للصني. الثالثة» «التعاليم أنها عىل والبوذية والطاوية الكونفوشية تعاليم
ناجحة. حيوات يحيوا أن عىل الناس تساعد مًعا وهي واحد»، كتعليم «متناغمة الثالثة»
من سلطتهم تمييز يف األوروبيني امللوك لتساعد الحديثة «الدين» فكرة تكوَّنت هكذا
أجزاء فيه تشرتك لم وديني علماني مجالني إىل الحياة فصل أن عىل الكنيسة. سلطة
فهو األداة»؛ «استخدام أو «اللغة» «الدين» يشبه ال لذلك، ونتيجة العالم. من كثرية أخرى

القرون. مرِّ وعىل العالم أنحاء يف توجد موضوعية حقيقة إىل يُشري ال
حتى ينطبق للكلمة وافيًا تعريًفا األديان باحثو يقدم لم ملاذا تفسري يف هذا يساعد
عن فضًال والطاوية، والكونفوشية والبوذية والهندوسية واإلسالم واليهودية املسيحية عىل
يف الباحثني بعض حاول «أديان». أنها عىل يصنفونها التي األخرى آالف العرشة التقاليد
ال هذا أن غري اآللهة، أو هللا مع عالقة أنها عىل «دين» لفظة تعريف عرش التاسع القرن
قوم تشتمل ال التي التقاليد من وغريها والطاوية، والكونفوشية، ثريافادا، بوذية مع ينجح
تشمل ال البوذا. تعاليم إىل األقرب وهي البوذية، من نوع أقدم ثريافادا (بوذية آلهة عىل
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آلهة). لها ماهايانا، بوذية أشكال مثل الالحقة، البوذية املذاهب لكن آلهة، أي الثريافادا
يبدو ال مماثلة. ألسباب «العيلِّ» مع عالقة بوصفه «الدين» ل إبهاًما أكثر تعريفات وفشلت
عىل ينطبق نفسه واألمر خارجه، أو الكون وراء يشء بأي عالقة لها ثريافادا بوذية أن
من كلٌّ كان إذ متعالني؛ يعتربوهم لم ولكنهم آلهة، اإلغريق لقدماء كان الكونفوشية.
جبل عىل الناس من مقربة عىل وعاشا وامرأة، كرجل بدوا ماديني، كائنني وهريا زيوس

األوليمب.
«الدين». لوصف شاملة طرق عىل العثور أجل من الدارسون عانى العرشين، القرن يف
االجتماعية، الهوية للدين: سمات سبع (١٩٩٩) سمارت نينيان الشهري األديان باحث حدد
التي واألماكن واألشياء العاطفية، والتجارب واملذاهب، والخرافات، والشعائر، واألخالق،
تعريفات تجاوز (١٩٦٥ عام (تُويفِّ تيليش بول الالهوت عالم حاول املقدسات. تربز
أنه اعتبار عىل الدين تحليل خالل من الغربية التوحيدية نحو تميل كانت التي «الدين»
يبدو التحليل هذا لكن كثريون، باحثون ذلك يف وتبعه للناس. املطلق» «الشاغل عىل يقوم
املوسيقى أو الفن الناس، بعض نظر وجهة فمن التحديد؛ يف ال الشمول يف يرسف أنه
َعدِّ يف يرغبون قد العلماء من قلة لكن املطلق، شاغلهم هي القدم كرة حتى أو الثروة أو
منهم كثري وفعل «دين»، لفظة استخدام عن آخرون باحثون توقف أديانًا. األمور هذه
الذي سميث كانتويل ويلفرد العرشين القرن يف البارز الدينية الدراسات برائد تأثًرا ذلك
من هائلة مجموعة اختزلت محضة غربية بنية بأنه «الدين»، الحديث، املفهوم وصف
وإذ .(٢٩ :١٩٦٢ (سميث، املعتقدات» أو الشعائر إلقامة «نظام إىل البرشية التجارب
بصفة صاروا «دين»، لفظة يكتنفان اللذين وااللتباس الغموض املعارصون العلماء أدرك
أديان إىل يشريون حينما «تقليد» بلفظة عنها مستعيضني بحذر، اللفظة يستخدمون عامة
التدين» «أنماط لصالح امِللِّية التصنيفات تفادي حتى العلماء بعض واقرتح املسيحية. غري
أو مسيحيون أو يهود أنهم عىل الناس تعريف من فبدًال التدين»؛ انعدام «أنماط أو
أو أصوليون أو متزمتون بأنهم تعريفهم العلماء هؤالء يقرتح املثال، سبيل عىل مسلمون
واملسلمني واملسيحيني اليهود بأن االعرتاَف هذا يعكس ِملَّتهم. عن النظر بغض شكوكيون
لديهم مما أكثر بينهم فيما مشرتكة قواسم لديهم تكون ربما املثال، سبيل عىل األصوليني،
هذا، يشيع أن املحتمل من ليس بالطبع، دينهم. بني من املتحررين أو الشكوكيني مع
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االعرتاف أهمية ا حقٍّ يُظهر لكنه الدينية، للهوية واالجتماعية النفسية العواقب إىل نظًرا
بسيطة. فئة ليس «الدين» بأن
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بالروحي الدين يتعلق (2)

وأنا فأنت كنيستك؛ يف ومصلِّيًا هيكلك، يف وراكًعا مسجدك، يف ساجًدا أحبُّك
:٢٠٠٨ (نجار، لبناني وشاعر فنان جربان، (خليل الروح. هو واحد دين أبناء

((١٥٠

فصله يمكن الدين أن بفكرة وثيًقا اتصاًال روحاني هو بما يتعلق الدين أن فكرة تتصل
جميعها يف ليس لكن األديان، بعض يف يربز آخر تمييز هذا الدينية. غري الحياة مجاالت عن

معظمها. حتى أو
املادة. عكس «الروح» وأن «روح»، عىل تقوم «روحي» الصفة أن القواميس تُخربنا

املنقح»: املخترص وبسرت «قاموس يف «روحي» للفظة األول املعنى يف يجيء كما

روحاني. كائن أو جوهر مثل جسماني؛ غري مادي؛ ال الروح؛ من يتألَّف

الخرافة هذه يف املتضمن الزعم عن للتعبري أخرى طريقة أن نجد «الروحي»، ل املعنى بذلك
الفكرة هذه تبدو اليوم مسيحيي نظر وجهة من بالالمادي. تتعلق األديان إن القول هي
كان لطاملا الالماديني. النفس أو والروح املادي الجسد بني والتمييز وتتناسب مألوفة،
يف الالمادي الجزء إنقاذ بمعنى األرواح»، «إنقاذ بأنه عملهم يصفون املسيحيون املبرشون

الجحيم. يف أو السماء يف األبدية يقيض سوف الذي البرش
بني الفرق استحدثوا الغربيني املسيحيني الالهوتيني أن الوسطى العصور يف حدث
أسقف أوغسطينوس، أمثال مفكرون تأثر الالماديني. النفس أو الروح وبني املادي الجسد
مركز الروح رأى الذي أفالطون سيما وال اليونانيني، بالفالسفة األكويني وتوما هيبو،
الرؤية هذه عىل يُطلق للشخص. رضوريٍّا الجسد يكن لم بينما الفرد، هوية وقلب الوعي
بمعنى duo «دو» الالتينية اللفظة من مشتقة لفظة وهي ،dualism «الثنائية» اسم
من وجزءًا مادية، لكونها — أجسادنا أن من الرغم عىل أنه الثنائيون يعتقد «اثنني».
لهويتنا واالتساق االستقرار يمنح مادي غري يشء فثَمة للتغيري، عرضة — الطبيعي العالم
— بطبيعتها خالدة فالروح املادي، الجسد عكس عىل إنه أفالطون ويقول الفريدة.
روحانية، بأنها وحدها الروح الوسطى القرون الهوتيُّو يصف ولم تموت. أن مستحيل

أيًضا. والشياطني واملالئكة هللا لكن
«حيواتهم عن التحدُّث حينذاك املسيحيون استطاع واملادة، الروح بني وبالتمييز
أكسفورد «قاموس يخربنا وكما املادية». «حيواتهم عن مختلفة أنها عىل الروحية»
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أو الروح بأمور «التعلق عرش: السابع القرن يف «روحي» بلفظة ُقصد اإلنجليزية»، للغة
الدنيوية.» أو املادية االهتمامات مقابل مراعاتها

مئات تنطوي روحي. هو وما مادي هو ما بني فيها تمييز ال كثرية ديانات أن غري
أي الروحي؛ املذهب عىل املثال، سبيل عىل وأفريقيا، األمريكتني يف التقليدية الديانات
األرواح بنا تحيط التقاليد، لهذه وفًقا األرواح. أو األنفس تُحرِّكها األشياء كل بأن االعتقاد

«روحانية». مادية غري مملكة من جزءًا ليست هي والصخور؛ األشجار مثل أشياء يف
الطاوية كانت فلطاملا «روحي»؛ هو بما أيًضا التقليدية الصينية األديان تتعلق وال
والكيفية الكون، بها يُنظَّم التي الطريقة عام ٢٥٠٠ مدار عىل الناس تُعلِّمان والكونفوشية
بعضهم األفراد بها يعاِمل أن ينبغي التي والكيفية املجتمع، بها يُنظم أن يُفرتَض التي
التي «السبيل» أي «الطاو»؛ عن الطاوية تُعلِّم «الروحي». عن تتحدث أن دون بعًضا،
نظرة الحياة إىل الطاويون ينظر نتبعها. أن وينبغي الطبيعية، العمليات لها وفًقا تعمل
اليشء وينطبق مادي. غري هو وما مادي هو ما بني جذري فرق إقامة دون شمولية
الناس فيه يحرتم أخالقي نظام عن تعاليم كونفوشيوس قدَّم الكونفوشية. عىل نفسه
العيش بمعنى «ُوو-وي»، هي الطاوية يف األساسية الفضيلة بعًضا. بعضهم ويراعون
الطاوية من كلٌّ يتشارك األحداث. يف التحكم محاولة من بدًال (الطاو)، الكون لسبيل وفًقا
املحيطة واألحداث األمور كل يف تتغلغل فهي الطاو؛ تسودها العالم إىل نظرة والكونفوشية

منفصلة. مادية غري مملكة يف وليست بنا،
الكتابية النصوص يف حتى مادي هو وما روحاني هو ما بني التمييز يتجىل وال
مذكر. الخالق التكوين، سفر يف العربي. املقدس الكتاب يف هللا أوصاف إىل انظر األوىل.

عمله: من يسرتيح ثم أيام ستة يف العالم يخلق هو

آَدُم َفَصاَر َحيَاٍة. نََسَمَة أنِْفِه ِيف َونََفَخ األْرِض ِمَن تَُرابًا آَدَم اإلَلُه الرَّبُّ َوَجبََل
َجبََلُه. الَِّذي آَدَم ُهنَاَك َوَوَضَع ًقا َرشْ َعْدٍن ِيف َجنًَّة اإلَلُه الرَّبُّ وََغَرَس َحيًَّة. نَْفًسا

(٧-٨ :٢ التكوين (سفر

فيقول: املحظورة، الشجرة من أكال بعدما وَحوَّاءَ آدم (٨-٩ :٣) التكوين سفر يصف ثم

آَدُم َفاْختَبَأ النََّهاِر ِريِح ُهبُوِب ِعنَْد اْلَجنَِّة ِيف َماِشيًا اإلَلِه الرَّبِّ َصْوَت َوَسِمَعا
«أيَْن آَدَم: اإلَلُه الرَّبُّ َفنَاَدى اْلَجنَِّة. َشَجِر َوَسِط ِيف اإلَلِه الرَّبِّ َوْجِه ِمْن َواْمَرأتُُه

أنَْت؟»
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حياة، ليمنحه أنفه يف وينفخ إنسان، شكل إىل الرتاب ل يحوِّ هو «روحيٍّا». ليس هللا هنا،
«نَْعَمُل قال، وَحوَّاءَ آدم خلق وعند النهار. حر يهدأ عندما الجنة يف ويميش جنة، ويزرع

.(٢٦ :١ التكوين (سفر َكَشبَِهنَا» ُصوَرتِنَا َعَىل اإلنَْساَن
:٣٣) الخروج سفر يف املقدس. الكتاب أجزاء كل يف هلل املادية األوصاف وتتواىل
:١٨) املزامري سفر ويف ظهره. سرُييه لكن وجهه، يُريه لن بأنه موىس هللا يخرب ،(٢٠–٢٣
:١٠) يشوع سفر ويذكر َفِمِه.» ِمْن آكلة َونَاٌر أَنِْفِه ِمْن ُدَخاٌن و«َصعَد غاضبًا هللا كان ،(٨
ِمَن َعِظيَمٍة ِبِحَجاَرٍة الرَّبُّ «َرَماُهُم األموريني مع معركتهم يف اإلرسائيليني ملساعدة أنه (١١
ما فكثريًا منفصلة؛ مملكة ليس لكنه يعلونا، مكان هي هللا، ُسكنى مكان السماء، َماءِ.» السَّ
املزامري (سفر حاشيته واملالئكة عرش، عىل يجلس الذي هللا يحكمها مدينة أنه عىل ر يصوَّ
«تََطلَّْع هللا: من (١٥ :٦٣ أشعياء (سفر أشعياء يطلب .(٦ :١ أيوب سفر ١٩–٢١؛ :١٠٣
«األعىل» بمعنى إيليون» «إيل هو هللا َوَمْجِدك.» ُقْدِسَك َمْسَكِن ِمْن َوانُْظْر َمَواِت السَّ ِمَن
إىل للتطلُّع مثايل مكان فهي األرض، تعلو السماء ولكون مكان. أسمى يف يعيش الذي
إَِىل تََطلََّع ُسْكنَاُه َمَكاِن ِمْن . اْلبََرشِ بَنِي َجِميَع َرأَى . الرَّبُّ نََظَر َمَواِت السَّ «ِمَن البرش. أمور
يفعل أن هلل يمكن مكان أيًضا هي السماء .(١٤ :٣٣ املزامري (سفر األَْرِض» ُسكَّاِن َجِميِع
أخبار (سفر الذبائح بعض َقبوله عىل عالمة نريانه منها يرسل فهو للبرش؛ منه أشياء

.(١ :٧ الثاني األيام أخبار سفر ٢٦؛ :١٢ األول األيام
أو املالئكة أن غريبًا فليس املقدس، الكتاب يف مادي غري بأنه هللا يُوصف لم إذا
من املبعوثني الثالثة الرُّسل قصة يف املثال، سبيل عىل أيًضا. بهذا يُوصفوا لم الشياطني
يُدعون أخرى وتارة «مالئكة» يُدَعون تارة ،(١٨-١٩) التكوين سفر يف إبراهيم لزيارة هللا
زاروا حينما ثالثة كانوا عرش، الثامن اإلصحاح [يف سدوم يف لوًطا التقيا وعندما «رجاًال».
ثم مًعا الطعام تناولوا املرتجمة]، لوًطا. اثنان زار عرش، التاسع اإلصحاح ويف إبراهيم؛
اللَّذَاِن الرَُّجالِن أيَْن َلُه: َوَقالُوا لُوًطا َفنَاَدوا … َسُدوَم ِرَجاُل اْلَمِدينَِة ِرَجاُل ِباْلبَيِْت «أَحاَط
:١٩ التكوين (سفر معهما]» الجنس [لنمارس ِلنَْعِرَفُهَما إَليْنَا أْخِرْجُهَما اللَّيَْلَة؟ إَليَْك َدَخال

«روحانية». كائنات ليست هذه وضوح، بكل .(١–٥
أنهم عىل والناس املالئكة يف التفكري عىل تحثُّنا فقرات أيًضا الجديد العهد يضم
األخريان واملرأتان املجدلية مريم ذهبت عندما أنه األربعة األناجيل تذكر للغاية. متشابهون
(٥ :١٦) مرقس إنجيل يف قام. أنه ما شخص أخربهن الفصح، صبيحة يف يسوع قرب إىل
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كان (٢-٣ :٢٨) متَّى إنجيل ويف بَيَْضاءَ.» ُحلًَّة َالِبًسا اْليَِمنِي َعِن َجاِلًسا «َشابٍّا كان
(٤ :٢٤) لوقا إنجيل ويف َكالثَّْلِج.» أَبْيََض َولِبَاُسُه َكاْلَربِْق َمنَْظُرُه َوَكاَن … الرَّبِّ «َمَالَك

ِبيٍض.» ِبثِيَاٍب «مَالَكاِن (١٢ :٢٠) يوحنا إنجيل ويف بَرَّاَقٍة.» ِبثِيَاٍب «َرُجَالِن
بأنها املقدس الكتاب يف الرشيرة» «األرواح أو الشياطني ُوصفت املالئكة، غرار عىل
:٨) لوقا إنجيل يف النجسة» «األرواح يسوع يطرد حينما املثال، سبيل عىل مادية. كائنات
َعَىل ِمْن اْلَقِطيُع َفانَْدَفَع اْلَخنَاِزيِر ِيف َوَدَخَلْت اِإلنَْساِن ِمَن يَاِطنُي الشَّ «َفَخَرَجِت ،(٢٦–٣٦
مكانها تغريِّ وهي بوضوح، مادي حيز يف هنا األرواح توجد َواْختَنََق.» اْلبَُحرْيَِة إَِىل اْلُجْرِف

الخنازير. داخل كونها إىل اإلنسان داخل كونها من
الالهوتيون عنه يقول الذي اآلخر اليشء ذكرنا، كما والشياطني واملالئكة هللا جانب إىل
مع أيًضا تتفق ال الفكرة هذه لكن اإلنسان. روح هو ماديٍّا وليس روحاني إنه املسيحيون
حيٍّا. ما شيئًا يجعل ما هي الرُّوح أن املقدس الكتاب يف جاء املقدس. الكتاب يف ورد ما
«ِنِفش» العربيتان الكلمتان هي الروح عن للتعبري املقدس الكتاب يف وردت التي الكلمات
والنََّفس الريح الكلمات هذه تعني و«ِنْوما». «سِبريي»، اليونانيتان والكلمتان و«رَوح»،
بنفخ — التكوين سفر من الثاني اإلصحاح يف آدم هللا أحيا كيف تذكر ل. امُلتَنقِّ الهواء —
األذرع من وأخفَّ أرقَّ مادًة بوصفها املقدس الكتاب يف النفس تُدَرك أنفه. يف حياة نسمة

مادة. تزال ال أنها عىل صلبة، وليست غازية مادة اآلن عليه نُطلق ما هي واألرجل.
باعتباره «الروحي» عىل تقوم ال التي األديان من آالف الراهن الوقت يف فقط يوجد ال
— املسيحية وهو — اليوم «الروحي» عىل تركيزه ُجل يصب الذي الدين لكن مادي، غري
املادة. من خفيًفا نوًعا األرواح يعترب كان إذ املادي؛ لغري مفهوم لديه وليس أيًضا هو بدأ

املراجع
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للطبيعة بالخارق الدين يتعلق (3)

وبسرت») مريم («قاموس للطبيعة. للخارق أو هلل والعبادة الخدمة هو الدين:

التي الفئة تلك — للطبيعة» «خارق هو بما يتعلق الدين أن اليوم الناس يظن ما كثريًا
«سوبر» الالتينية الكلمة تعني والشياطني. واملالئكة واملعجزات هللا مثل أشياء عىل تشتمل
العالم تفسري يمكن وبينما الطبيعة. فوق هو للطبيعة خارق هو فما ثَمَّ وِمن «فوق»؛ أي
فالعالم للجاذبية، نيوتن قوانني مثل بمعادالت واألحياء، والكيمياء بالفيزياء الطبيعي
الدين إىل االنجذاب الناس يفرس ما وكثريًا العلم. بقوانني مقيد غري للطبيعة الخارق
للطبيعة الخارق بالعالم يؤمنون فهم ثَمَّ وِمن يشء، كل يفرس أن يمكن ال العلم إن بقولهم
سبيل عىل املعجزات الناس بها يستوعب التي الطرق ومن الطبيعي. العالم جانب إىل
البرش. لصلوات ليستجيب أو ذاته، عن ليعلن العلمية القوانني هللا خرق أنها هي املثال،

واليهودية املسيحية من املعارصة النسخ من الكثري مع ينجح التفسري هذا أن مع
واليهودية املسيحية مع حتى أو التاريخ، عرب األديان آالف مع ينجح ال فإنه واإلسالم،
الدين إن نقول أن دقيًقا فليس وعليه، .١٦٠٠ عام نحو الحديث العلم مولد قبل واإلسالم

للطبيعة. خارق هو ما حول يدور عموًما
بل للطبيعة؛ والخارق الطبيعي بني آالف العرشة العالم أديان معظم يفرق ال
أفريقيا يف الَقبَلية األديان ففي «طبيعي»؛ أو «طبيعة» كلمة حتى منها كثري يملك ال
واآللهة والسحرة والبرش والحيوانات النباتات املثال، سبيل عىل واألمريكتني وأسرتاليا
األحداث يفرس علم من وما العالم. من جزء ببساطة هو آخر يشء وكل واألشباح واألرواح
اآللهة تعترب ربما علميٍّا. مربرة غري للطبيعة» «خارقة أحداث تتبقى ال ولذا، «الطبيعية»؛
اآللهة لكن — البرش لدى التي تلك من أعظم قًوى — للطبيعة خارقة قًوى لديها واألرواح
والبرش. والحيوانات النباتات عالم عن منفصل للطبيعة» «خارق عالم يف تكون ال واألرواح
أو أنفًسا األشياء لكل بأن االعتقاد أي اإلحيائية؛ فكرة كثرية َقبَلية أديان تتضمن
خارق ما عاَلٍم يف األرواح توجد ال األديان، هذه ويف واألنهار. الصخور حتى أرواًحا،

الطبيعي. العالم عن منفصل للطبيعة،
الطبيعي بني التمييز ينطبق ما نادًرا أيًضا، والصني بالهند الكبرية الديانات ويف
وهانومان، مقدسة، البقرة املثال، سبيل عىل الهندوسية الديانة ففي للطبيعة؛ والخارق
هل «رامايانا». الدينية امللحمة يف وبطل شيفا لإلله عرش الحادي التجسيد هو قرد، وهو

الهندوسية. يف السؤال لهذا معنى ال للطبيعة؟ خارقان أم طبيعيان وهانومان البقر
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يَُعد ال هذا لكن مجدًدا، امليالد أو التناسخ، هو الهندوسية يف الرئيسة املعتقدات أحد
يموتون. حينما لألفراد دائًما يحدث ظل ما فقط هو للطبيعة. خارًقا شيئًا

تعاليم — «اليقظ» أي «البوذا»؛ أصبح الذي الرجل — جوتاما سيدهارتا يقدم لم
النبيلة «الحقائق رسالته، لب يقوم رأينا، كما للطبيعة». «الخارق أو واألرواح اآللهة عن
النبيل» الثُّماني «الطريق ويصف ُمْرِضية. حياة بها تعيش التي الكيفية عىل األربع»،
والنية السليم، الفهم الهدف: هذا يحققوا لكي ويترصفوا يفكروا أن للناس ينبغي كيف
واالنتباه السليم، والسعي السليمة، واملعيشة السليم، والفعل السليم، والكالم السليمة،
الفضائل حتى وال للطبيعة خارق األمور هذه من يشء ال السليم. والتأمل السليم،
الرحمة، أي و«كارونا» الشفقة، أي «ِمتَّا» هي: التي البوذيون غرسها التي األساسية

التعاطفي. الفرح أي و«موديتا»
الهندوس شأن ذلك يف شأنهم — لكنهم الجديد، امليالد من بنوع البوذيون يؤمن
من التحرر نعمة هي التي — «النريفانا» بلوغ يمكن للطبيعة». «خارًقا يعتربونه ال —
الفضائل وممارسة النبيل» الثُّماني «الطريق وفق بالعيش — املتكررة والوالدة املعاناة

األساسية.
يعيش أن ينبغي بكيف والطاوية، الكونفوشية املحليتان، الصني ديانتا تتعلق باملثل،
الناس فيه يحرتم أخالقي نظام عن تعاليم كونفوشيوس قدم سعداء. ويكونوا األفراد
العيش بمعنى «وو-وي»، هي الطاوية يف األساسية الفضيلة بعًضا. بعضهم ويراعون
توجد رغباته. أو املرء إلرادة وفًقا األحداث يف التحكم محاولة من بدًال الكون لسبيل وفًقا
األشياء، بها تحدث التي الطريقة تمثل التي الطاو فكرة والطاوية الكونفوشية الديانتني يف
قد فوقها. وليست وأحداث، أشياء من بنا يحيط ما كل يف موجودة الطاو تلك أن عىل
من جزء أخرى، مرة لكنها، والجبال، األنهار أرواح جانب إىل نْي، املتوفَّ أرواح بنا تحيط

«الطبيعية». البيئة
أوروبا وشمال وروما اليونان أديان مثل تماَرس، تُعد لم التي األديان إىل نظرنا إذا
الذي الواحد العالم من جزء هي التي وثور وفينوس زيوس أمثال آلهة نجد القديمة،
اإلغريقية اآللهة أن يُعتقد كان املثال، سبيل عىل العالم. ذلك فوق وليست البرش، فيه يعيش

آخر. إىل حني من الناس وتزور األوليمب جبل عىل تعيش
ما يعني نعتًا، بوصفه للطبيعة»، «الخارق مفهوم األوروبية، الثقافات يف حتى
أكسفورد («قاموس الطبيعة» قوانني أو العلمي الفهم تتجاوز ما قوٍة إىل «منسوب هو
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العصور يف األوروبيني إىل وبالنسبة نسبيٍّا. املنشأ حديث مفهوم هو اإلنجليزية»)، للغة
إذ «الطبيعي»؛ العالم عن منفصًال عامًلا تعني للطبيعة» «خارق لفظة تكن لم الوسطى،
بها. الترصف عادة بمقدورهم يكن لم بطريقة يترصف شخص لوصف تُستخدم كانت
أنه الواضح من هللا. بربكة باالستعانة يترصفون برش عىل تُطلق كانت األحيان أغلب ويف
عىل للطبيعة» «خارق لفظة تنطبق أن حال بأي املمكن من يكن لم املعنى، لهذا وفًقا
يمكن مادي نظام الطبيعة أن فكرة األوائل الحدثاء املفكرون وضع حاملا لكن نفسه. هللا
يعني للطبيعة» «الخارق أصبح الطبيعية»، «العلوم من وغريها الفيزياء ضوء يف تفسريه
واألشباح والشياطني واملالئكة هللا مثل — الطبيعة لقوانني موضوًعا تكن لم التي الكائنات

واألرواح.

املراجع

Merriam-Webster Dictionary Online, http://www.merriam-webster.com/
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االعتقاد أو باإليمان الدين يتعلق (4)

إجالل يؤثِر أن بد فال إله، يوجد كان إن ألنه، هللا؛ وجود يف حتى بجرأة تشكَّك
كار، بيرت إىل خطاب يف جيفرسون، (توماس األعمى. الخوف إجالل عىل العقل

(١٧٨٧

مرادفًة faith «إيمان» لفظة تُستخَدم ما كثريًا اليوم، اإلنجليزية باللغة املتحدث العالم يف
بعنوان العالم ألديان الشهرية املقدمة ُطِبعت الدين. داريس ِقبل من حتى «دين»، لكلمة
سبيل عىل ،(٢٠١٣) ماكجرو وباربرا إيلوود لروبرت كثرية» إيمانات كثرية، «شعوب
العالم: «أديان (٢٠٠٦) بوكر جون كتاب أيًضا وهناك اآلن. حتى طبعات عرش املثال،
لكلمة مرادفًة «إيمان» لفظة تُستخدم ما وكثريًا وتفسريها». الكربى اإليمانات استكشاف
األمر، حقيقة يف لكن عقائدية». «أنظمة أنها عىل األديان إىل يُشار ولذا belief؛ «اعتقاد»

منهما. أيٍّ إىل «الدين» اختزال يمكن وال متساويني، ليسا واالعتقاد اإليمان
جزءًا (٢٠٠٠ عام (تُويفِّ سميث كانتويل ويلفريد البارز الدينية الدراسات رائد كرَّس
املسيحية العصور يف إنه سميث يقول و«االعتقاد». «اإليمان» بني للتفريق أبحاثه من كبريًا
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إيمان، لكلمة نفسه الالتيني الجذر من (املشتقة االطمئنان تعني «إيمان» لفظة كانت
املتجاِوز أنه يُدرك ما مع عالقة يف عنها املعربَّ سيما وال الثقة، أو ،(fideo «فيديو» وهو
تجاهه االلتزام عن التعبري فيمكن املتجاِوز، هذا كان ما أيٍّا بأنه سميث وعلق كان. ما أيٍّا
التعبري يمكن كما للمجتمع. والوالء األخالقي، والسلوك والفن، الطقس، منها عدة، بأشكال
:١٩٩٨) سميث وذكر املتجاِوز؛ عن عقالنية مذاهب أو تفسريات صورة يف أيًضا عنه
قائًال واسرتسل للمسيحيني». مميزة «سمة هو للمتجاوز الوالء عن التعبري هذا أن (٣٩
أدلة لها ليست معينة بآراء الفكري التسليم الحايل، االستخدام بحسب يعني، االعتقاد إن
ويزعم القرآن. وال املقدس الكتاب يف وارد غري املعنى هذا أن يرى سميث لكن تجريبية.
مقصوًدا يزال ال (وكما الحداثة قبل ما أزمنة يف به ُقصد كما االعتقاد هو وارد هو ما أن
أي العايل» و«التقدير و«الوالء»، «االعتزاز»، بمعنى ،(belieben للكلمة األملاني الجذر يف
مجرد باهلل اإليمان ليس سميث، نظر وجهة من وهكذا، .(٤١ :١٩٩٨ (سميث «الحب»
بهذا هللا. خدمة يف حياته اإلنسان يحيا بأن بااللتزام التعهد لكن هللا، بوجود التسليم
عىل وارًدا هللا وجود يف التشكك يكن ولم هللا. وجود مسبًقا باهلل االعتقاد افرتض املعنى،
بالعيش هلل مخلًصا تكون أن بني الحقيقي االختيار وكان الكتابي. السياق يف اإلطالق
االعتقاد عن التعبري يمكن ال أخرى، بعبارة ذلك. فعل ترفض وأن ملشيئته، إلدراكك وفًقا

األقوال. من مجموعة إىل اختزاله ممكنًا يكن لم باألعمال. إال
يف املركزية نحو طريقه معينة أقوال صحة لقبول الحديث باملعنى االعتقاد شق
بمعلميهم، اقتداءً الطوعي الناس التزام كونها من املسيحية انتقلت حينما املسيحية
بذلك املسيحية اكتسبت حينما الرومانية. اإلمرباطورية يف املواَطنة مستلزمات من وصارت

محددة. مزاعم بقائمة إلقرارهم وفًقا يُعرَّفون املجتمع أفراد كان سياسيٍّا، طابًعا
املعنى هذا جعل يف السبب هو (٣٣٧ عام (تُويفِّ قسطنطني الروماني اإلمرباطور كان
نظر وجهة من املسيحيون اعتُرب مسيحيٍّا. املرء لكون املميزة الصفة «االعتقاد» للفظة
املسيحيني والء لضمان املسيحية، ع رشَّ قسطنطني أن غري منشقة، طائفة األوائل األباطرة
مباني ومنحهم ماديٍّا، األساقفة ودعم الجديدة، حكومته إىل مسيحيني قادة ضم إنه بل له.

كنائس. الستخدامها عامة رومانية ومباني حكومية،
منقسمة كانت التي الرومانية، اإلمرباطورية توحيد إعادة قسطنطني هدف كان
حررهم الذين املسيحيون يساعد أن املحتمل من كان عدة. مستقلة مناطق إىل آنذاك
رسعان لكن اإلمرباطورية. توحيد يف املناطق هذه كل يف مؤخًرا االضطهاد من قسطنطني
فعل. وماذا يسوع، كان من حول املسيحيني القادة مختلف بني خالفات وجود اتضح ما
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بينما لألب، املساوي املخلوق غري هللا ابن هو يسوع أن املثال، سبيل عىل البعض، ذكر
يحل أن قسطنطني أراد له. مساٍو غري فهو ثَمَّ وِمن هللا، خلقه يسوع إن آخرون قال
للمسيحية يمكن ثَم وِمن املعتقدات من موحدة مجموعة عىل ويتفقوا خالفاتهم املسيحيون
٣٢٥ عام اإلمرباطور دعا ولذا، مأمول؛ هو كما دة وموحِّ واحدة، أيديولوجية تكون أن
مدينة الجديدة، اإلمرباطورية عاصمة من بالقرب نيقية مدينة يف مًعا املسيحيني قادة

املسيحيني. لكل التعاليم من مجموعة بإصدار وأمرهم القسطنطينية،
نيقية َمْجَمع يف الكنسية السلطات ناقشت فقد يسرية؛ مهمة هذه تكن لم ، تبنيَّ كما
بدأت الرسمية التعاليم من مجموعة ووضعت املختلفة، مزاعمها الالحقة املجامع يف ثم
األفهام لكن .creed عقيدة كلمة أصل وهي بالالتينية، credo «كريدو» — «أعتقد» بكلمة
هللا أن مفادها التي — الثالوث فكرة حول الخالفات وكانت استمرت. للمسيحية املختلفة

سائدة. — مًعا القدس والروح واالبن اآلب هو
كل تُلزم التي الثيودوسية» «املدونة عن الرومانيون الحكام أعلن ،٣٨٠ عام ويف
أحمق». «مخبوًال يكن يفعل ال ومن بالثالوث. باالعتقاد الرومانية اإلمرباطورية يف شخص
ينزل ولسوف … املهني الهراطقة باسم يُوصمون «ولسوف قائًال: املرسوم واسرتسل
تنزله أن تقرر سوف التي سلطاتنا عقاب ثم اإللهية، الدينونة عقاب األول املقام يف بهم
ُقِطعت سنوات، خمس غضون يف .(٣١ :١٩٤٣ (بيتنسون، اإللهية» املشيئة بحسب بهم
وستة بريسكيليان يُدعى بإسبانيا آبلة مدينة من أسقف — األوائل «الهراطقة» رءوس
تقشعر تَشابُه — به اعتقدوا ليشء وإنما اقرتفوه، لجرم ال أُعدموا، جميعهم أتباعه. من
ما متى املسيحية. قبل ما روما يف املسيحيون اضُطهد ألجلها التي األسباب مع األبدان له
يعانون. يعتنقونها ال من فإن السياسية؛ للرشعية أساًسا معينة دينية أيديولوجية تصبح
املسائل وكانت للمسيحية. املحدِّدة السمَة معينة عقائد يف امُلبيَّنة باملزاعم التسليم ظل
الواحد لإلله الثالثة «األقانيم» أحد بأنه الالهوتيون وصفه الذي — الُقدس بالرُّوح املتعلقة
انقسام وتمحور .١٠٥٤ عام الرشقية املسيحية عن الغربية املسيحية انشقاق صميم يف —
السادس القرن يف الربوتستانتي اإلصالح عرص يف مختلفة طوائف إىل الغربية املسيحية
وضعها التي الصيغة وكانت الحسنة. واألعمال لالعتقاد النسبية املزايا مسألة حول عرش
باهلل، الحقيقي باإليمان يحدث الخالص أن بمعنى وحده»، «اإليمان هي الربوتستانت

الحسنة. باألعمال وليس
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إىل «الدين» واختزال باإليمان، ومساواته لالعتقاد الحديث املعنى أصل هو هذا
من فما الشأن. هذا يف فريدة سميث، يشري كما املسيحية، لكن عقدي». «نظام أو «عقيدة»
الكونفوشية أو الطاوية أو البوذية أو الهندوسية أو اإلسالم أو اليهودية — آخر عاملي دين

معتقدات. نظام أنه عىل نفسه يرى —
— واإلسالم اليهودية من كلٌّ يعرِّف نفسها؟ املسيحية غري األديان تفهم إذًا كيف
— اإللهية القوانني اتِّباعهما أساس عىل مجتمعيهما أفراد — املسيحية إىل األقرب الديانتني
تعني التي السلوك)، (استقامة «األورثوبراكسية» ويؤكدان التوايل. عىل والرشيعة التوراة

الصحيح. التعليم أي املعتقد)؛ (سالمة «األرثوذوكسية» ال الصحيح، الفعل
يف دقة. أقل عقدية أنظمة اعتبارها أن نجد ورشقها، آسيا جنوب ديانات إىل وبانتقالنا
بعض يُخلص إله. مليون ٣٣٠ وجود عن نسمع ما أحيانًا — لها حرص ال آلهة الهندوسية
إىل ويلَجئون الكبرية، اآللهة بعض آخرون ل ويُبجِّ فيشنو. أو شيفا مثل — ألحدها الناس
حول مرتكًزا قديًما تقليًدا الناس بعض ويتبع محددة. مسائل يف لتُعينهم الصغرية اآللهة
إلله املرء إخالص يعني وال لآللهة. متجاوز بأنه ُوصف الذي املطلقة، الحقيقة براهمان،
اآللهة كانت ما وأيٍّا األخرى. اآللهة وجود يرفض أنه إله، ألي اإلخالص غياب أو أكثر، أو
باألقوال تقاَرن أن يمكن بها مقرتنة رسمية مذاهب توجد فال ما، هندويس يعبدها التي

املسيحية. العقائد يف يسوع عن املروية
من والكثري العالم رؤى من بالكثري تُسلِّم — تعددية البوذية الهندوسية، غرار وعىل
لم لكنه هندوسيٍّا، اآلن، نسميه كما جوتاما سيدهارتا التقليد، س مؤسِّ بدأ الحياة. طرائق
كان أعاله، رأينا وكما املعاناة. من التحرر عىل اهتمامه انصب اآللهة. عن تعليًما يقدم
السليمة، والنية السليم، (الفهم الثُّماني الطريق ممارسة بالناس خليق أنه تعاليمه من
السليم، واالنتباه السليم، والسعي السليمة، واملعيشة السليم، والفعل السليم، والكالم
التعاطفي. والفرح والرحمة، الشفقة، يف املتمثلة األساسية والفضائل السليم)، والتأمل
إلهي، وحي هي الحقائق هذه ألن أو إله ألنه ال اليقظ، أي البوذا؛ باعتباره سيدهارتا ل يُبجَّ
السعادة تحقيق ويف املعاناة مع التعامل يف ناجحة كانت درَّسها التي الطريقة ألن ولكن
تُقبل مذاهب ليست األساسية والفضائل الثُّماني الطريق القرون. مرِّ عىل الناس ملاليني

نافعة. كثريون أفراد يجدها أساليب هي وإنما اإليمان، أساس عىل
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نشأ معتَقدات. أو بآلهة ال اإلنسان، بمشكالت البوذية، غرار عىل الكونفوشية، تتعلق
يسرتد أن يمكن كيف فتساءل االجتماعي، والتمزق الحرب زمن يف الصني يف كونفوشيوس
أفكاره أن كونفوشيوس يزعم لم أسبق. قرون يف ساد الذي االجتماعي التناغم املجتمع
عىل بناءً وفريد مطلق نحو عىل صحيحة بوصفها قبولها يجب أو إله، من بها موًحى
قادت أن سبق التي البرشية الحكمة عىل وعثر الصيني، األدب ص محَّ ولكنه اإليمان.
اآلخرين معاملة نموذج عىل هذا بُني املايض. يف االجتماعي التناغم نحو بنجاح الناس

والديهم. الربرة األبناء بها يعامل التي واالهتمام والطاعة باالحرتام
بتناغم تتعايش لكنها ذيوًعا، تقاليدها أكثر لتصبح الصني عرب الكونفوشية انترشت
تقريبًا، الكونفوشية ظهور زمان يف الصني يف الطاوية ظهرت أيًضا. األخرى التقاليد مع
ينَصبَّ لم سعداء. ليكونوا إليه يحتاجون الناس كان ما إزاء مغايًرا نهًجا اتخذت لكنها
توافق عىل ولكن باالحرتام، املتسم الخضوع عىل املبنية االجتماعية العالقات عىل تركيزها
الفضيلة بالطاو. تُعرف التي وإيقاعاته، للكون الطبيعي الرتتيب أنماط مع الناس
بدًال السبيل، مع تناغم يف التعايش أي «وو-وي»؛ هي رأينا، كما الطاوية، يف الرئيسية

املرء. لرغبات وفًقا األحداث يف التحكم محاولة من
يخرب أسقف أو كإمرباطور مركزية سلطة توجد ال الهند، يف الحال هي كما الصني، يف
يف املختلفة التقاليد تتعايش ال هراطقة. يوجد ال ولذا به؛ يعتقدوا أن عليهم يجب ما الناس
بوذيني؛ ورهبانًا طاويني كهنة الواحد املعبد يضم قد أيًضا. األفراد يف ولكن فقط، القرى
الكونفوشية. الطريقة عىل وجنازة الطاوية الطريقة عىل زواًجا واحد شخص يتمم قد
طاوي، معبد يف ويتزوجون الكونفوشية، االجتماعي االحرتام مبادئ الناس يتبع قد
التي القرية وآلهة العائلة آللهة طقوس أيًضا هناك البوذية. التأمل طرق ويمارسون
الديانات يف شك، وال موجودة، املعتقدات كانت بينما هكذا، والكونفوشية. الطاوية سبقت
ًدا محدِّ «اإليمان»، مصطلح يجعل بما املمارسة، عىل ينصب الرتكيز فإن والصينية؛ الهندية

باملثل. واإلسالم اليهودية مع الحال هي كما كاٍف غري
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الدين أركان من ركن العبادة (5)

من تعرِّف هي نفعله؛ شيئًا العبادة ليست عبَّادون. طبيعتهم صميم يف البرش
ما كل عبَدة؛ الجميع عبَدة. وغري َعبَدة إىل البرش م تُقسِّ أن يمكنك ال نكون.

((١٦ :٢٠٠٢) تريب ديفيد (بول نعبد. َمن أو ماذا مسألة هو هنالك

ظهور الباردة، الحرب تأثري تحت املتحدة، الواليات يف العرشين القرن خمسينيات شهدت
مجلس أعد مكافحتها، مساعي ويف رسميٍّا. امُللِحدة الشيوعية من النطاق واسعة مخاوف
بدعاية مكتملة الدين، لتعزيز شعبية حملة آيزنهاور، الرئيس من بدعم األمريكي، الدعاية
هذا مًعا «نتعبد الكلمات ومعها سعيدة عائالت اإلعالنية الالفتات من آالف صورت قومية.

.(٩٤ :٢٠١١ (سربينج، األسبوع»
تعني الدين ممارسة أن إىل يُشري الذي العام اإلدراك الدعاية مجلس حملة تعكس
واالعرتاف ما يشءٌ بها يتمتع عليا لقيمة اإلخالص إظهار يف كما — األول املقام يف «التعبُّد»
كتاب مثل العاملية لألديان املقدمات من كثري عناوين يف هذا نرى أن ويمكن بها.
هذا ينعكس عبادتنا». طرق كثرية: ديانات واحد، «عالم (١٩٩٦) أوسبورن بوب ماري
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املختلفة؛ الدينية املجتمعات تجمعات عن للتعبري املبتَكر املحبَّذ العام املصطلح يف أيًضا
عبادة». «مراكز أو عبادة» «دور بأنها جميًعا واملعابد والهياكل الكنائس إىل يُشار حيث
تؤمن التي تلك — التوحيدية الغربية الديانات يف بالعبادة الدين ارتباط فهم يمكن
حكام لها قوية ممالك فيها كانت مناطق يف واإلسالم واملسيحية اليهودية نشأت واحد. بإله
حكم رشًقا، وباالتجاه امليالد. قبل الثالثة األلفية منذ تقريبًا مرص الفراعنة حكم مطلقون.
اإلرسائيليون استقر وحاملا الثانية. األلفية مطلع منذ بابل نرصَّ ونبوخذ حمورابي مثل قادة
األسباط شيوخ ال ملوك يحكمهم أن أرادوا األمم». سائر مثل «يكونوا أن أرادوا كنعان، يف
القضاة آخر — صموئيل (حذرهم (٢٠ :٨ األول صموئيل (سفر َقبًْال كانوا كما القضاة أو
كان املطلق، حاكمهم هللا ظل وفيما أخرى). قصة هذه لكن سيئة، فكرة هذه أن من —
عىل يُطلق كان كما امللوك» «ملك حتى أو — املطلق امللك أنه عىل هللا إىل النظر الطبيعي من
السيد غرار عىل السيد، أي «أدوناي»؛ بأنه أيًضا هللا إىل أشاروا كما العتاة. القدامى الحكام
السماوي. وملكوته هللا عرش إىل املقدس الكتاب من مقاطع وتشري العظيم. األرض مالك
يحكم يهوه بأن اعتُِقد األرض، بقاع مختلف يحكمون وأباطرة وفراعنة ملوك كان ومثلما
ملك إلهنا، السيد أيها أنت «مبارك بالكلمات كثرية يهودية صلوات تبدأ لهذا بأرسه. العالم
ُوِصف العسكرية، الفتوحات خالل من بسلطتهم احتفظوا واألباطرة امللوك وألن الكون.»
القبائل ضد معركتهم يف إرسائيل بني قاد حيث (الجيوش)، الجنود» «رب بأنه أيًضا هللا

.(٤٥ :١٧ األول صموئيل سفر يف املثال سبيل (عىل املجاورة
هذا من «ليست مملكة عن وعظ وإن امللك، هللا فكرة يهوديٍّا بصفته يسوع ورث
هو تبشريه من الهدف يزل لم عظيمة. أرضية مملكة عن ال ،(٣٦ :١٨ (يوحنا العالم»
«ِليَأِْت يسوع: يطلب لتالميذه، علمها التي الصالة يف هللا. ُحكم — هللا ملكوت تأسيس
أعلنت وبعدما .(١٠ :٦ (متَّى األَْرِض» َعَىل َكذَِلَك َماءِ السَّ ِيف َكَما َمِشيئَتَُك ِلتَُكْن َمَلُكوتَُك.
هيئة يف املسيحيون يتصوره أن الطبيعي من كان هللا، هو يسوع أن األوىل الكنيسة
عىل يسوع األوىل املسيحية الفسيفسائية والصور اللوحات بعض ر تصوِّ أيًضا. بطريرك
يف الفكرة هذه توطدت الجميع». عىل «املهيمن لعبارة اليوناني املقابل «البانتوكراتور»، أنه
«يسوع كنيسة اليوم الكاثوليكية الكنائس من الكثري عىل يُطلق وهكذا الوسطى، العصور

شائعة. «السيد» بأنه يسوع إىل اإلشارة وتظل امللك»،
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عىل هللا مملكة إقامة هدف أيًضا لديه كان السابع، القرن يف اإلسالم ظهر عندما
سورة أول تبدأ هللا. لحكم االستسالم أي «استسالم»؛ تعني نفسها «إسالم» لفظة األرض.

باآلتي: يوميٍّا، املسلمون يتلوها التي «الفاتحة»، القرآن، يف

َماِلِك * الرَِّحيِم الرَّْحَمِن * اْلَعاَلِمنَي َربِّ هلِلِ اْلَحْمُد * الرَِّحيِم الرَّْحَمِن ِهللا ﴿ِبْسِم
الدِّيِن﴾. يَْوِم

كيف نرى أن السهل من والبرش، هللا بني للعالقة التوحيدي الغربي الفهم هذا نطاق يف
أقىص عن التعبري هي هللا عبادة الدين. جوهر أنها عىل العبادة يف الناس يفكر أن يمكن
حاكم أي رعايا يفعله ملا القصوى النسخة هي وهذه هلل، والخضوع التبجيل درجات
املرء انحناء مثل جسدية أوضاع يف تظهر وهي وقوته. بعظمته املأل عىل يُِقرُّون عندما

األرض. عىل االنبطاح أو السجود أو بالركوع الحاكم أمام
(تمجيده)، الحاكم عظمة عن اإلعالن عىل بالعبادة املقرتنة املمارسات تشتمل
الذنوب، عن بالتكفري التعهد هذا يشمل قد (خطاياه). وإخفاقاته اإلنسان بمذلة واالعرتاف
ألصحاب للخنوع الدنيوي النموذج أيًضا التوحيدية العبادة تعكس مثًال. املرء يصوم كأن
استحسانهم وطلب فعلوه، ما كل عىل بالجميل العرفان تعبريات إدراج عرب السلطة
أشياء بتقديم باملثل الرد من يشء عن والتعبري — بعينها مطالب ذكر وربما — املستمر

(مهاداتهم). قيِّمة
فهي واإلسالم، واملسيحية اليهودية يف والعبادة الدين بني الرابطة قوة تكن مهما
جنوب يف ثريافادا بوذية هي لذلك أمثلة وثالثة األخرى. الديانات من كثرٍي يف سائدًة ليست
الثالث الديانات هذه ظهرت الصني. يف والطاوية والكونفوشية رشقها، وجنوب آسيا
إليه ل يُتََوسَّ أو يُشَكر أو د فيمجَّ الخالق هلل فيها وجود وال بقرون، املسيحية قبل جميعها

يُستغَفر. أو
كان الذي وهو البوذا، تعاليم إىل األقرب يُعترب الذي البوذية شكل هي الثريافادا
هو األساس الهدف متزنة. حياة وعيش املعاناة تقليل بها يمكن التي بالطريقة يُعنى
توجد ال التعلق». من «التحرر الهدف هذا عىل يُطلق ما وكثريًا األشياء. اشتهاء عن االمتناع
إىل الوصول وإنما السماء، يف األبد إىل هللا تمجيد هو األسمى الهدف وليس فتُعبَد. آلهة

الرغبات. عىل بالقضاء تقرتن التي البهجة حالة أي «النريفانا»؛
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الدول حقبة ى تُسمَّ كانت الصني، يف سيايس رصاع حقبة يف كونفوشيوس عاش
واالهتمام املتبادل االحرتام قوامه عادل مسالم مجتمع إرساء إعادة هدفه وكان املتحاربة،
دوق وخصوًصا العظماء، األوىل القرون زعماء إىل تطلع ذلك، يفعل وكي العام. بالصالح
سيتحىل أخالقية، قدوة بصفته القائد بوجود أنه كونفوشيوس ذكر بهم. لالقتداء تشو،
واللياقة، والعدالة، املروءة، هي أكدها التي الفضائل وكانت أيًضا. بالفضيلة الناس
العالقة أساسية. عالقات خمس من تنشأ الفضائل هذه أن رأى وقد والنزاهة، واملعرفة،
األكرب واألخ بالرعية، الحاكم األخرى: العالقات بها وتقتدي بابنه، األب عالقة هي األوىل
«الهسايو»؛ لوالديه البار االبن يُبدي بصديقه. والصديق بالزوجة، والزوج األصغر، باألخ
االجتماعية العالقات به تحتذي أن ينبغي الذي النموذج هو وهذا والعناية، االحرتام أي

الحاكم. ومنهم بإنسانية، للسلوك مدعوُّون املجتمع أعضاء وجميع األخرى.
كونيني، سادة يكونوا لم لكنهم اآللهة، عن كونفوشيوس تحدَّث البوذا، عكس وعىل
مثل «الهسايو» عىل تقوم أن ينبغي اآللهة عبادة إن قال فقد األساس؛ اهتمامه محط وال

األخرى. االجتماعية العالقات
هي الكونفوشية، عكس وعىل الصني. يف اآلخر الكبري األصيل التقليد هي الطاوية
أو هللا عىل تركيزها تصب وال عامة. االجتماعية والهياكل والحكومات القادة يف مرتابة
رأينا وكما عملية. وكل يشء كل ينظم الذي النظام «السبيل»، أي الطاو؛ عىل وإنما آلهة
وفًقا وبنجاح ببساطة العيش وهي «وو-وي»، هي للطاوية األساسية الفضيلة أعاله،
آلهة، عن الطاوية تتحدث والرحمة. التواضع فضيلتَي أيًضا الطاوية تؤكد الكون. لسبيل
الكون، من جزء هم الثمن. كان مهما يُطاعون سائدين حكاًما ليسوا أخرى، مرة لكنهم،

البرش. شأن شأنهم الطاو وتحكمهم
نحو عىل عبادة» «دور والطاوية والكونفوشية الثريافادا بوذية معابد ليست ولذا،
عىل ثريافادا بوذية معابد تحتوي قد واملساجد. والكنائس الُكنُس هي مثلما صارم
عىل الحصول أمل عىل القرابني األشخاص يقدم وقد تالميذه، أو للبوذا وصور رفات
املعابد تُستخَدم قد والتأمل. التعليم لتلقي أماكن األول املقام يف هي املعابد لكن الربكات،
يكن لم والجنازات. الزيجات، عقد مثل الدينية الوظائف ملمارسة أماكن بوصفها الطاوية
له، مخصصة معابد وجود من الرغم عىل إلًها، — البوذا شأن شأنه — قطُّ كونفوشيوس
أماكن أنها عىل األساس حيث من تُوصف املعابد لكن القرابني. حتى يقدمون قد وأناس

شخصه. ال كونفوشيوس، تعاليم لتبجيل
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شأنشخيص الدين (6)

الشعب، عىل يفرضها ال الشخيص، شأنه هي الدينية آراؤه تكون برئيس أومن
كينيدي إف (جون املنصب. ذلك تبوُّئه رشيطة عليه الشعب يفرضها وال

((١٩٦٠)

الدين يتعلق الحياة. وسائر الدين بني الحدثاء واألمريكيون األوروبيون يميز ما كثريًا
أمور من ذلك ويمتاز ،(١٩٩٥) دوركايم إميل البارز االجتماع عالم قال كما باملقدَّس
كثريون أشخاص يذهب «دنيوية». أمور هي األمور تلك والرياضة. واألعمال، كالسياسية،
— شخصية مسألة هو دنيوي، هو ما عكس عىل الدين، أن ويزعمون ذلك من أبعد إىل
(٣١ :٢٠٠٨) جيمس ويليام هارفارد، جامعة فيلسوف كتب قرن، منذ وهللا. الفرد بني
أنهم يفهمون أنهم طاملا عزلتهم، يف وتجاربهم وأفعالهم الناس «مشاعر هو الدين أن

إلًها.» يعتربونه يشء أي مع عالقة يف يقفون
عن للدين الحديث الفصل يف خاص أو شخيص شأن الدين أن فكرة تنعكس
البلدان غرار عىل األوىل، الواليات ربطت املثال، سبيل عىل املتحدة الواليات يف السياسة.
أولئك ضد تمييز هناك كان ثَمَّ، وِمن معينة، مسيحية بطوائف حكوماتها األوروبية،
للواليات الثالث الرئيس املؤسس»، «األب أراد املحددة. الطائفة يف أعضاءً يكونوا لم الذين
عن الجديدة الفيدرالية والحكومة الواليات حكومات تكف أن جيفرسون توماس املتحدة،
ضد وميَّزت لألنجليكانيني، كثرية امتيازات منحت فريجينيا، واليته، كانت املمارسة. هذه
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ما أنه جيفرسون صاغه الذي الدينية للحريات فريجينيا مرسوم ونص األنجليكانيني. غري
أحد: من

أو نوع، أي من دينية هيئة أو مكان، أو عبادة، أي عىل املواظبة عىل يُجَرب
يعاني أو ممتلكاته، أو بدنه يف عليه يَُشق أو يؤذى أو يُقيَّد أو يجرب أو تأييدها،
يَّة بحرِّ الناس كل يتمتع ولكن معتقده؛ أو الدينية آرائه بسبب أخرى بطريقة
هذا يقلل وال والُحجة، بالنقاش وحمايتها الدينية األمور يف بآرائهم املجاهرة

بها. يمس وال منها يزيد وال املدنية صالحياتهم من حال بأي

امُلسوَّدة يف األفكار هذه وأدرجت املتحدة، الواليات دستور ُكِتب حينما قليلة، بسنوات بعدها
ممارسته.» حرية منع أو دين برتسيخ تتعلق قوانني أي الكونجرس يسنَّ «لن األوىل:
عن وا عربَّ أن سبق الذين كونيتيكت بوالية املعمدانيني من مجموعة إىل جيفرسون كتب
«شأن الدين أن عىل معهم اتفاقه عن معربًا رسمية، ديانات تأسيس بشأن مخاوفهم
عبادته» أو إيمانه برشح آخر شخص ألي مدينًا ليس وأنه واإلنسان، هللا بني فقط يقع

.(٥١٨-٥١٩ :١٩٤٣ (بادوفر،
والدولة. الكنيسة بني بفصلها املتحدة الواليات اشتُهرت التاليني القرنني مدار عىل
كينيدي كان الرئاسية. كينيدي إف جون حملة صميم يف هذا كان ،١٩٦٠ عام ويف
بتقديم املطاف نهاية يف ملزمون الكاثوليك بأن مستمرة ُشبهة هناك وكانت كاثوليكيٍّا،
التحيز لهذا ج روَّ السياسة. عن الدين فصل عىل قادرين وغري للفاتيكان، الطاعة فروض
سوف كينيدي بأن الشائعات راجت كالن. كلوكس كو قبيل من جماعات الكاثوليك ضد
الكاثوليكية؛ املدارس يف الفيدرايل االتحاد أموال يضخ وسوف البابا، من أوامره ى يتلقَّ
الكربى، الدينية هيوستن جمعية عىل ا مهمٍّ خطابًا ألقى ،١٩٦٠ سبتمرب ١٢ يف ولذا،
يفرضها ال الشخيص، شأنه هي الدينية آراؤه تكون برئيس «أومن اآلتي: السطر ن تضمَّ

املنصب.» ذلك ئه تبوُّ رشيطة عليه الشعب يفرضها وال الشعب، عىل
تفضيالته غرار فعىل الخاص؛ شأنه شخص كل دين يجعل للدين الفهم هذا
يرغب ربما شخصيٍّا. شأنًا الدين يكون املثال، سبيل عىل والشعر املوسيقى يف الشخصية

ذلك. بفعل ملزًما ليس لكنه عنه، اآلخرين إخبار يف املرء
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الشخص حق — الدين حرية األول أمرين؛ شخيصبني شأن الدين بأن االدعاء يخلط
الشخصية الحرية الدين. طبيعة هو والثاني — دين أي يتبع أال أو دين أي اتباع يف
املرء إن القول لكن الحديث. العالم يف سيما وال بالغ، تقدير محل دينَه املرء اختيار يف
األديان أن يعني ال دين أي اتباع عن االمتناع أو دين أي اختيار يف حرٍّا يكون أن ينبغي
تضاهي التي األشياء هي قليلة ا، حقٍّ فعًال. شخيص» «شأن هي منها يختارون التي
(١٩٩٩) سمارت نينيان األديان علم يف الشهري الباحث حدد االجتماعية. الوطأة يف الدين
والشعائر، واألخالق، االجتماعية، الهوية للدين: سمات سبع العرشين القرن يف عاش الذي
أول املقدسات. تُربز التي واألماكن واألشياء العاطفية، والتجارب واملذاهب، والخرافات،
ما ديٌن يمنحها التي االجتماعية الهوية تضع بوضوح. اجتماعية هذه من سمات ست
الشعائر وأما الناس. تعامل بكيفية املتعلقة القواعد فهي األخالقيات أما جماعة. يف الناس
(يف الخرافات وأما اجتماعية. أعماًال تكون ما عادة لكنها منفرد، نحو عىل تُقام فقد
إىل جيل من تُسلَّم فهي الحياة) من مهمة جوانب تفرس التي للقصص الباحث مفهوم
القادة يعلنها كما ما لجماعة الرسمية التعاليم فهي املذاهب وأما الجماعات. داخل جيل
األهمية ذات واألماكن األشياء وحتى الجماعة. تلك من سلطتهم يستمدون الذين الدينيون

الجماعات. من عليها امُلسبَغة األهمية تلك تستمد ما عادة الدينية،
هناك يكن لم املثال، سبيل عىل القديم، العهد أو العربي، املقدس الكتاب يف رأينا كما
العربي. املقدس الكتاب يف «دين» كلمة توجد ال االجتماعية. الحياة وبقية الدين بني تمييز
شعب مع هللا وتعامل إرسائيل، لشعب والدينية املدنية الرشيعة هي موىس رشيعة وكانت

أنبياء. يُدَعْون ممثلني عرب جماعة، بصفتهم إرسائيل
لتحقيق يسوع محاولة كانت اجتماعية. حركة بوصفها بدأت أيًضا واملسيحية
وحينما يعيش. أن له هللا أراد كما يعيش إنسان كل يجعل أن أي األرض؛ عىل هللا ملكوت
حتى صارت الرابع، القرن يف الرومانية لإلمرباطورية الرسمية الديانَة املسيحية أصبحت
القبول هو دينهم جوهر إن اليوم كثريون مسيحيون يقول تكوينها. يف اجتماعية أكثر
اإلصحاح يف الدينونة يوم يسوع وصف حينما لكن مخلِّصهم. املسيح يسوع الشخيصبأن
التي الشخصية العالقة مقدار هو املعيار يكن لم متَّى، إنجيل من والعرشين الخامس
حاجات سد يف نجاحهم كيفية هو املعيار كان وإنما مخلِّصهم، بصفته معه كونوها

ورفقة. ومأًوى وملبس طعام من اآلخرين
للدين االجتماعية الطبيعة أن نجد الغربية، التوحيدية الديانات وراء فيما نظرنا إذا
حكم الذي العظيم التقليد وهي املثال، سبيل عىل الكونفوشية، وضوًحا. أكثر تزال ال
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االجتماعي للتنظيم اإلرشادات من مجموعة األساس حيث من هي السنني، آالف الصني
والسيايس.

بديانات أفراد بها تَالَعب التي الطرق عىل جيفرسون، توماس مثل نعرتض، ربما
الواليات لدستور األول التعديل عن الدفاع عىل هذا يحثنا وقد منفعتهم، أجل من مختلفة
تربهن نفسها هي مصالحها أجل من للدين الجماعات استغالل احتمالية لكن املتحدة.

شخصيٍّا. وليس اجتماعي شأن األساس حيث من هو الدين أن عن
جون أشاعها التي الفكرة عىل الشك من بظالل أيًضا للدين االجتماعي البعد ويُلقي
الرئاسية االنتخابات ففي ا؛ حقٍّ شخيص دين هو الرئايس املرشح دين بأن كينيدي إف
الرومية األخالقية رؤاه سانتورم ريك جعل ،٢٠١٢ عام املتحدة الواليات يف التمهيدية
الدستور تعديل ينبغي أنه سانتورم ذكر االنتخابية. حملته من جزءًا املحافظة الكاثوليكية
حكمها يف أخطأت قد العليا املحكمة أن وأضاف املثليني؛ وزواج اإلجهاض يُحرِّم بحيث
تمنى، وكما الحمل. موانع استخدام يشمل الخصوصية يف ا حقٍّ لألمريكيني بأن ١٩٦٥ عام
لكن املحافظني. املسيحيني من االنتخابية األصوات من الكثري الترصيحات هذه له جلبت
أصواتهم الدينية معتقداته يشاركونه ال الذين األشخاص يمنحه أال أيًضا منطقيٍّا كان

محًضا. شخصيٍّا شأنًا تكن لم املعتقدات. تلك عىل بناءً
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النهاية يف الدين محل العلم سيحل (7)

اإليمان بني الرصاع حصيلة أن يلحظوا أن املفكرين عامة من وغريهم للعلماء آن
األشياء [نوعية لتصديق اإلطالق عىل وجيه سبب من ما … صفر هي واملنطق
التواضع عن التوقف بالعلماء وجدير الدينيون]، املتعصبون بها يؤمن التي

((٢٠٠٥) هاريس (سام الجميع. أمام بقوة يسطع نورهم وجعل الشديد

والكيمياء الفيزياء تطور مع املنرصمني، القرنني يف املجتمع عىل هائلة تغريات طرأت
الحديثة العلوم مكَّنت االجتماعية. والعلوم النفس علم إىل باإلضافة الحديثة والبيولوجيا
والسيارات، الحديدية، السكك إنشاء شهدت التي الصناعية الثورة حدوث من بدورها
والكمبيوترات اإللكرتونية، واألجهزة التخليقية، واملواد الفضائية، واملركبات والطائرات،

اليوم. حياتنا تشكل التي التكنولوجية العجائب من وغريها
الرائجة األفكار من التقليدية؟ الديانات يف الحديثة والتكنولوجيا العلوم أثرت كيف
والتكنولوجيا العلوم اكتسبت كلما أنه عرش التاسع القرن من األول النصف يف تشكلت التي
االجتماع عالم من كلٌّ ذكر املثال، سبيل عىل الدين. أهمية ترتاجع الناس، حيوات يف أهمية
وسيجموند ،(١٨٨٣ عام (تويف ماركس وكارل ،(١٨٥٧ عام (تويف كونت أوجست البارز
الجنس نشأة من للغاية مبكرة مرحلة يف بدأ الدين أن (١٩٣٩ عام (تويف فرويد
يكن لم حينها أنفسهم. وعن املادي العالم عن القليل يعرفون الناس كان عندما البرشي،
بالسحر استعانوا ولذا بالخرافات؛ بشدة يؤمنون وكانوا منطقيٍّا، تفكريًا يفكرون الناس
هؤالء وذكر األمراض. وإبعاد وفري، حصاد أو سمني، صيد ضمان ملحاولة واألضاحي
بالفعل، وعقولهم وأجسادهم الكون عمل بطريقة الناس معرفة تزايد مع أنه املفكرون
األوقات من وقت يف يظنون الناس كان بينما املثال، سبيل فعىل الدين؛ إىل االحتياج انحرس
الكهرباء تفريغ هو الربق أن العلم علَّمنا السماء، يف اآللهة أفعال من هما والرعد الربق أن
البرش من لها حرص ال أجيال وظنت التفريغ. لهذا الصوتي األثر هو الرعد وأن الساكنة،
البكترييا مثل دقيقة كائنات وراءها أن علَّمنا العلم لكن إلهي، عقاب هي الطواعني أن
أسباب فهم ُسبل ومنحتنا العالم من الغموض العلمية املعرفة أزالت وهكذا، والفريوسات.

حلها. أدوات ثَمَّ وِمن مشكالتنا،
وماركس كونت ظن كما الناس، سيتمكن والتكنولوجيا، العلوم تطور يتواىل فيما
والتحكم حولهم من العالم يف يدور ما تفسري من املطاف نهاية يف غريهم، وكثريون وفرويد
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وهكذا ليفعله، للدين شيئًا هذا يرتك لن آلهة. أو غيبية قًوى أي إىل الترضع دون فيه
الفيلسوف إىل يُعزى ما كثريًا اقتباٍس يف الرأي هذا عن التعبري جرى ويندثر. يذبل سوف
والعلم.» بالعقل اهتدينا كلَّما ينزوي سوف ذكائنا؛ مهد فضلة هو «الدين راسل: برتراند
دانييل — مشابهة أفكاًرا بارزين ملحدين أربعة قدم املاضية، القالئل السنوات يف
هيتشنز. وكريستوفر دوكينز، وريتشارد أعاله)، عنه (املقتبَس هاريس وسام دينيت،
بوصفه الدين السحر: «كرس كتابه يف (٢٠٠٧) دينيت دانييل األمريكي الفيلسوف يفرتض
حولهم. من العالم يف التحكم بمقدورهم أن األوائل البرش طمأن الدين أن طبيعية» ظاهرة
كانت ثَمَّ وِمن واألرواح، اآللهة عن زائفة معتقدات عىل مبنية كانت الطمأنينة هذه أن عىل
بالعلم. عنه االستعاضة وينبغي التمني، عىل قائم فكر قوامه الدين وهمية. الطمأنينة هذه
الدين عن االستعاضة يؤيدان كتابني هاريس سام األمريكي األعصاب عاِلم وألَّف
أمة إىل و«رسالة ،(٢٠٠٤) العقل» ومستقبل واإلرهاب، الدين، اإليمان: «نهاية بالعلم:
ولكن فحسب، العالم فهم يسيئوا لم األوائل البرش إن هاريس يقول .(٢٠٠٨) مسيحية»
إذ لآللهة؛ قرابني األطفال تقديم مثل همجية عادات إىل أيًضا قادتهم الزائفة معتقداتهم
املمارسة تلك كانت كيف املقدس الكتاب يف املذكور بابنه بالتضحية إلبراهيم هللا أمر يُظهر
بالعمل، الدين عن االستعاضة إىل بحاجة إننا هاريس يقول القدماء. لإلرسائيليني مألوفة
أفضل. معاملة بعًضا بعُضنا يعامل كي أيًضا لكن للعالم، أفضل فهم أجل من فقط ليس
«وهم دوكينز ريتشارد الربيطاني التطورية البيولوجيا عاِلم كتاب عنوان ويُظِهر
يف دوكينز يقول املجموعة. هذه يف اآلخرين الثالثة العلماء مع تشابُهه ،(٢٠٠٦) اإلله»
عقالنية أكثر والتطور العظيم االنفجار نظريَّتَي إن الحية الكائنات وأصل الكون تفسري
التفسريات محل الدينية الخرافات إحالل أن عىل ويرص الدينية. التفسريات من وصدقية
مستقلة. ناجحة حيوات يَْحيوا ألن الالزمة األدوات من الناس يَْحرم للحياة العقالنية
باملكافأة ووعود بالعنف تهديدات خالل من األطفال تدريب أن بافرتاض ذلك عىل ويزيد

.(٢٠٠٦) األطفال معاملة سوء من نوع هو أساٍس إىل تستندان ال
من بعًضا (٢٠٠٧) هيتشنز كريستوفر الربيطاني-األمريكي الصحفي الكاتب ويقدم
كل الدين يسمم كيف عظيًما: ليس «هللا كتابه يف هيتشنز يفرد الدين. عىل الهجمات أقوى
ويزعم لألطفال. معاملة إساءة باعتباره للدين عرش) السادس (الفصل كامًال فصًال يشء»
والتزمت، والتعصب للعنرصية ومواٍل التسامح، وعديم عقالني، وغري «عنيف، الدين أن
.(٥٦ :٢٠٠٧) باألطفال.» ومتعسف املرأة ومزدٍر التساؤل، لحرية ومعاٍد بالجهل ومفَعم
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تزايد مع تدريجيٍّا الدين اختفاء نتوقع أن املفرتض فمن كهذه، مقوالت ت صحَّ إن
،٢٠٠٠ عام بحلول بأنه عاًما خمسني منذ العلماء بعض تنبأ عاملنا. عن العلم يفرسه ما
عن كثريًا ابتعدوا الناس ألن بالكامل، علمانيتني الشمالية وأمريكا أوروبا تصبح سوف
علمية، معتقدات أنفسهم وعن الطبيعي العالم عن الناس معتقدات تصبح سوف الدين.
ولكن وحدهم، امللحدون ذلك يتوقع لم العلم. عىل املجتمعية واألعراف القيم تُبنى وسوف
بكلية األستاذ كوكس، هاريف برشَّ املثال، سبيل فعىل أيًضا؛ املتدينني املؤمنني من كبري عدد
.(١٩٦٥) العلمانية» «املدينة مبيًعا األكثر كتابه يف التغريات هذه بمثل ديِفنيتي، هارفارد
مدار عىل أوروبا يف النطاق واسع تحقًقا الدين انحسار بشأن التنبؤات تحققت
تدينًا األقل البلد بأنها املثال سبيل عىل السويد تُوصف ما كثريًا املنرصمة. األربعة العقود
إليها ينتمي التي الدولة كنيسة بها يوجد كان عرش، التاسع القرن أواخر وحتى العالم. يف
عن حكومتهم السويديون فصل العرشين القرن مدار عىل بالتدريج لكن تلقائيٍّا. فرد كل
ويعقدون دون يُعمَّ حيث السويد» «كنيسة يف أعضاءً الساحقة األغلبية تزال وال الكنيسة.
املائة يف ٩٥ يقول عندهم. «الدين» حدود أقىص هي هذه لكن والجنائز، الزواج مراسم
وبحسب «أبًدا». يحرضونها ال أو الكنسية، الجماعية الصلوات يحرضون «قلَّما» إنهم منهم
املائة يف ١٥ سوى يؤمن وال بانتظام. املائة يف ٢ من أقل يحرض نفسها، الكنيسة تقديرات

املوت. بعد بالحياة املائة يف ١٩ سوى يؤمن وال شخيص، بإله الشعب من
هناك، تزدهران والتكنولوجيا العلوم ظلت كما املتحدة. الواليات يف حدث العكس لكن
بلغت املثال، سبيل عىل اإلنجيليني. الربوتستانت بني سيما وال أيًضا، الدين ازدهار استمر
وبلغت ١٩٦٠؛ عام حجمها أمثال ستة ٢٠٠٠ عام يف بأمريكا» الحرة اإلنجيلية «الكنيسة
عمالقة كنيسة ٥٠ هناك كان ،١٩٧٠ عام ويف حجمها. مثل ١٣ املسيح» يف هللا «كنيسة
املتحدة؛ الواليات يف — أسبوعيٍّا أكثر أو شخص ٢٠٠٠ إليها يحرض التي الكنائس تلك —
ليكوود كنيسة اإلطالق، عىل الكربى الكنيسة وتجتذب كنيسة. ١٣٠٠ اآلن عددها ويبلغ
بلدان أكثر هي املتحدة الواليات أسبوعيٍّا. شخص ألف ٤٥ تكساس، بوالية هيوستن يف
وفًقا مسيحيون بأنهم أنفسهم سكانها من املائة يف ٧٦ يعرِّف إذ تدينًا، الصناعي العالم
إن سكانه أغلبية يقول الذي الوحيد املتقدم البلد وهي املتحدة. للواليات السكاني للتعداد
الدين حول بيو منتدى أجراه رأي استطالع ويف حيواتهم. يف األهمية بالغ دوًرا للدين
مرة الجماعية الصلوات يحرضون أنهم األمريكيني من املائة يف ٣٦ ذكر العامة، والحياة

األسبوع. يف األقل عىل واحدة
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الشديد؟ النحو هذا عىل تخطئ أن الدين اندثار بشأن األكاديمية للتنبؤات أمكن كيف
مفهومني إىل تدينه انخفض وتكنولوجيٍّا علميٍّا متقدًما املجتمع كان كلما بأنه الزعم يستند
فإنهم باهلل؛ باالستعانة األمور الناس يفرس عندما أنه أولهما الدين. عن جوهريني خاطئني
يف تطري أن يف الكرة ركل يتسبب مثلما مبارشة بطريقة األشياء هذه يسبب هللا بأن يظنون
لألمراض، املسبِّبة امليكروبات رؤية للعلماء امليكروسكوب يتيح أن قبل أنه صحيح الهواء.
امليكروبات اكتشاف لكن املرض. مسبِّب أنه عىل هللا يف يفكرون املتدينني من كثري كان
إىل بالتأكيد املؤمنني ل يحوِّ لم للمرض. تفسريهم من هللا يستبعدون الناس يجعل لم
ذلك ومن — يشء كل مسبِّب هو هللا بأن اعتقادهم عىل الناس معظم حافظ ملحدين.
أن وهي أال العالم: إىل نظرتهم إىل جديدة حقيقة وأضافوا لألمراض— املسبِّبة امليكروبات
كل خالق هو هللا أن يرون يزالون وال كثرية. ألمراض «املبارشة» األسباب هي امليكروبات
وجهة من هللا يزل ولم أخرى. إىل لحظة من الحياة قيد عىل بقاءهم يحفظ الذي األشياء
تُمرض التي امليكروبات ومنها األحداث، وكل األشياء لكل «املطلق» السبب هو نظرهم
معظم يصيل عندما واليوم، مؤمنني. وظلوا العلم املؤمنني من آالف درس وهكذا الناس.
السبب أن جيًدا يدركون فهم املثال، سبيل عىل ما، عدوى من يشفيهم كي هللا إىل الناس
بصفته هللا من العون يلتمسون أنهم إال خبيثة، دقيقة كائنات هو العدوى لهذه املبارش

والفريوسات. البكترييا ومنها واألحداث، األشياء لكل املطلق السبب
الوظيفة أن هو العلم، باتساع يتقلص الدين أن خرافة يف الثاني الخاطئ االفرتاض
ما تفعل فهي بالتأكيد، ذلك األديان تفعل وبينما األمور. تفسري هي للدين األساسية
سمارت نينيان الدينية العلوم يف الباحث حدد أعاله، رأينا فكما كثريًا؛ ذلك من أكثر هو
واملذاهب، والخرافات، والشعائر، واألخالق، االجتماعية، الهوية للدين: سمات سبع (١٩٩٩)
نجد السبع، السمات هذه من باملقدسات. املقرتنة واألماكن واألشياء العاطفية، والتجارب
يكون أن ويمكن األمور، تفسري عىل تنطويان اللتان فقط هما واملذاهب الخرافات أن
قد بل التفاسري. إيجاد من الشخص عند قيمة أكثر األخرى الخمس السمات من أي
يف أعضاءً يظلون ولكنهم الدينية، مذاهبهم تقدِّمها التي التفاسري األشخاص يتجاهل
والتقاليد والشعائر وباملجتمع، بالهوية يقدِّمه الذي اإلحساس يقدِّرون ألنهم الدين، ذلك
فيها. يلتقون التي واألماكن الجماعة، يف هم الذين والناس األخالقي، والنظام األخرى،
هللا. بوجود املتعلق الجوهري املذهب ومنها املذاهب، يرفضوا أن يمكن الدين رجال وحتى
كلية يف كابالن، مردخاي وهو اليهود، الحاخامات أشهر من واحد درَّس املثال، سبيل عىل
باسم ُعِرف الذي اإللحادي الدين فرع وأسس عاًما، خمسني بنيويورك اليهودية الالهوت
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تالميذ أحد روبنشتاين، إل ريتشارد الحاخام ويُشتهر البناء». إعادة إىل الداعية «اليهودية
الذي (١٩٩٢) املعارصة» واليهودية والالهوت التاريخ أوشفيتز: بعد «ما بكتابه كابالن،
األكثر الكتاب مؤلف روبنسون، جون األنجليكانيان: األسقفان وباملثل، هللا. وجود ينكر
من جديدة «مسيحية كتاب مؤلف سبونج، شيلبي وجون (١٩٦٣)؛ هلل» «ُمخِلص مبيًعا
التقليدية. املسيحية املعتقدات من الكثري يرفضان ملحدان هما ،(٢٠٠٢) جديد» عالم أجل

تقاليدهم. يف الثمينة األمور من الكثري بسبب دين رجال ظلوا جميعهم لكنهم
للدين. الوحيد الغرض هي وطبيعته العالم بمنشأ املتعلقة التعاليم تكن لم هكذا،
لطاملا األول. الفصل يف رأينا كما الحريف باملعنى علوم أنها الدينية بالخرافات يُقصد وال
أنها فاألرجح املتشكِّكني، تكهنات من الرغم وعىل سحيق، زمن منذ معنا األديان كانت

الدوام. عىل معنا ستظل
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العنف يف الدين يتسبب (8)

نحن تفسريه. السهل من أنه أعتقد الخطأ. الرتكاب يجذبنا … فينا يشء
الشمبانزي عن يفرقنا رئيسيات. لكن عليا، رئيسيات أننا صحيح رئيسيات،
األديان عدد يف خصوًصا يتضح نفسه. عن يكشف وهو كرموسوم، نصف
األخرى الرئيسيات مع لنتنازع أمور لتوفري أو أنفسنا، لتعزية نخرتعها التي
اإلنسان أن ال اإلنسان، صنع من هو هللا أن يثبت يشء هناك كان إن عليها.
الشبيهة الكائنات هذه ابتكرتها التي األديان سيكون فبالتأكيد هللا، صنع من
ذلك عىل بناءً باآلخرين إللحاقه استعداد عىل تكون الذي واألذى بالشمبانزي،

(٢٠٠٧أ)) هيتشنز (كريستوفر األساس.

الديني. العنف عن األقل عىل واحًدا خربًا يوم كل يف تحوي الدولية األخبار أن يبدو
املتحدة الواليات يف مسلمون إرهابيون ارتكبها التي الهجمات ببالنا تخطر ما رسعان
تسعينيات مطلع ويف .٢٠٠٥ يوليو ٧ يف املتحدة اململكة ويف ،٢٠٠١ سبتمرب ١١ يف
والكروات األرثوذكسيني، الرصب بني القتال خلَّف السابقة، يوغسالفيا يف العرشين القرن
التاريخ ويمتلئ مسلم. قتيل ألف ٢٠٠ من أكثر املسلمني والبوسنيني الكاثوليكيني،
(١٦١٨–١٦٤٨) الثالثني األعوام حرب قتىل ُقدِّر بالدين. املرتبط بالعنف أيًضا األوروبي
شاملة األملانية، الواليات شعب من املائة يف ١٥–٣٠ بنسبة والربوتستانت الكاثوليك بني
األنجليكانيني وبني الكاثوليك الروم بني ما النزاع استمر أيرلندا، ويف تقريبًا. الذكور نصف
الديانات وليست بينهم. السالم يستتب لم اآلن وحتى عرشوالعرشين، التاسع القرنني طيلة
الرحمة، دين تُعتَرب ما كثريًا التي البوذية فحتى بالعنف؛ املقرتنة وحدها الغربية التوحيدية
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الهند، جنوب تقع التي الجزيرية الدولة تلك — رسيالنكا تتألف العنف. من نصيبها لها
الهندوس من وأقلية بوذية أغلبية من — وحمايتها» البوذية «برعاية دستورها ويُلزمها
عىل الحصول أجل من التاميليون ضغط عندما العرشين، القرن ثمانينيات يف التاميليني.
البوذية األغلبية أيَّدتها لقمعهم، وحشية حملة الحكومة شنت رسيالنكا، من االستقالل
٨٠ بني عددهم يرتاوح قتىل عن ذلك عىل ترتبت التي األهلية الحرب وأسفرت بحماسة.
مايكل من كلٌّ يوضح كما البوذية تاريخ يف فردية حادثة هذه تكن ولم ألف. و١٠٠ ألًفا
الذي االستنتاج .(٢٠١٠) البوذية» «الحرب كتابهما يف يورجنسماير ومارك جرييسون
إىل االنتماء وأن بالفطرة، عنيف الدين أن هو القتل هذا كل من الناس بعض يستخلصه
بعدوانية ويترصفون يعتنقونه، ال من تجاه سلبية مشاعر يمتلكون أفراده يجعل ما دين
كل الدين يسمم كيف عظيًما: ليس «هللا بعنوان هيتشنز كريستوفر كتاب ويف نحوهم.
يكتب املزعومة. األمثلة من الكثري يقتل» «الدين املعنون الفصل يتناول (٢٠٠٧ب)، يشء»
تجربة يف املشاركة إىل دعاه متدين مذيع مع جلسة يف كان ٢٠٠١ عام يف أنه هيتشنز
كبرية مجموعة ورأيت يُخيِّم، والليل غريبة مدينة يف كنت أنك افرتض الرجل: قال فكرية.
من عائدون بأنهم علمت إذا أمانًا أقل أم أكثر بأنك ستشعر هل منك. يدنون الرجال من

أمانًا.» أقل بأنني «سأشعر بثقة: هيتشنز أجاب جماعية؟ صالة

وبلجراد، وبومباي، وبريوت، بلفاست، من كلٍّ يف التجربة بهذه بالفعل مررت
ويف الباء. بحرف تبدأ التي البلدان فقط سأذكر أنني لو وبغداد، لحم، وبيت
كنت ملاذا أسبابي، أوضح أن ويمكن مطلق، نحٍو عىل القول أستطيع منها كلٍّ
املقرتبني األشخاص من املجموعة هذه أن فكرت إذا بالخطر الحال يف أشعر

(١٨ (٢٠٠٧ب: دينية. شعرية ممارسة من عائدين كانوا الغسق يف مني

أن عىل هيتشنز مع اًما، ُخدَّ ُعينوا الذي األديان دارسو ومنهم املتدينني، من كثري يتفق
الجنوبية، املعمدانية بالطائفة الخادم الباحث، استهل هكذا للعنف. نزَّاع خصوًصا الدين
لكنه ما، نوًعا مبتذل «أمر :(١ :٢٠٠١) ا» رشٍّ الدين يصري «حينما كتابه كيمبول، تشارلز
األيام هذه ارتُكب ا ورشٍّ ُقتلوا، وبًرشا اندلعت، حروبًا إن تقول أن األسف، مع حقيقي
ووفًقا البرشي.» التاريخ يف أخرى مؤسسية قوة أي باسم وقع مما أكثر الدين باسم
باللونني العالم إىل ينظر فهو — مطلق ألنه العنف يف بطبعه الدين يتسبب لكيمبول،
و«هم». و«نحن» و«الرش» «الخري» مثل متبادلة إقصائية وبمصطلحات واألبيض، األسود
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كتاب مؤلف املتحدة»، املسيح «كنيسة خادم وينتز، إيه ريتشارد الرأي هذا يف معه يتفق
اللوثري، الخادم مارتي، مارتن وكذلك ،(١٩٩٣) الدين» باسم الرشور الناس يرتكب «ملاذا
نفسها معينة مجموعة تَعترب «حاَلما :(٢٨ :٢٠٠٠) مارتي كتب شيكاجو. بجامعة األستاذ
ويمكن بوضوح، العدو يتحدد اآلخرين، وبني بينها صارمة حدوًدا وترسم إلهيٍّا مختارة

فعليٍّا.» العنف يصبح أن
االجتماع، وعلم الدينية، الدراسات مجاالت يف أيًضا اآلخرين العلماء من عرشات وكتب
َمر عىل والعنف الدين بني خاصة صلة وجود كيفية عن والتاريخ السياسية، والعلوم
كتابه يف ببساطة (2000: xi) يورجنسماير مارك يقول الثقافات. مختلف ويف التاريخ
يف بالعنف يرتبط الدين أن «يبدو الديني»: للعنف العاملي الصعود هللا: عقل يف «اإلرهاب

تقريبًا.» مكان كل
يقدمونها التي العنف أمثلة كل مع العظماء، العلماء هؤالء مزاعم تكون أن يمكن هل

قاطعة؟ التاريخ، َمرِّ وعىل العالم عرب
مختلف ويف التاريخ مر عىل الناس من آخرين ماليني قتلوا الناس ماليني أن صحيح
مقابل «الدين»، يسمى شيئًا إن قول عن االختالف تمام مختلف هذا قول ولكن الثقافات،
كي العنف. ذلك إىل أدى الطبقي»، «الرصاع أو اإلثنية» «الهوية أو «السياسة» يُسمى يشء
أن وإثبات األخرى، األمور هذه من الدين تمييز علينا يتعنيَّ «الدين»، عىل بالالئمة نلقي
من أي لدى يوجد ال أنه االدعاءات هذه مشكلة العنف. لتحفيز منها احتماًال أكثر الدين
يميزه «الدين» ل تعريف خاص، نحو عىل عنيف الدين إن يقولون الذين العلماء هؤالء
التحديد، هذا مثل دون من السياسة. وخصوًصا األخرى، االجتماعية الظواهر من بوضوح

العنف. مسئولية العلماء هؤالء عليه يلقي الذي ما يتضح ال
باهلل االعتقاد املالئم التعريف يشمل أن يمكن ال الدين. تعريف يصعب أنه معروف
بناءً الدين تعريف يمكن ال كما آلهة. عىل تشتمل ال كثرية ديانات ألن رأينا، كما بآلهة، أو
«الدين»، تعريف بمشكلة مارتي يقر نفسه. للسبب للطبيعة» «الخارق أو «املتجاِوز» عىل
«فهو وتحديده»: املصطلح إىل اإلشارة يف تساعد أن شأنها من سمات «خمس يقدم لكنه
والرموز»، الخرافات و«تستهويه مجتمًعا» و«ينشئ النهائي»، اهتمامنا عىل يستحوذ
(مارتي، معني» سلوك التزام أتباعه و«يقتيضمن واملراسم»، الشعائر إقامة عرب و«يتوطد

.(١٠–١٤ :٢٠٠٠
األيديولوجيات سيما وال كثرية، أخرى أمور يف نجدها أن يمكن السمات هذه لكن
السياسة إن يقول مارتي أن للنظر واملثري والوطنية. والقومية املاركسية مثل السياسية،
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يُزَعم التي للحروب ألمثلة استبيان يف جليٍّا هذا يتضح السمات. هذه يف تشرتك ما كثريًا
كثريًا غريها من أكثر بها يُستشهد التي الحرب تكون ربما الدين. بسبب اندلعت أنها
الذي القرن من كبريًا جزءًا تمثل التي ،(١٦١٨–١٦٤٨) الثالثني األعوام حرب هي
من سلسلة الفرتة هذه شهدت شهده. الذي العنف ونصف الربوتستانتي اإلصالح أعقب
اللوثريني انشقاق أعقاب يف الدينية»، «الحروب عليها يُطلق ما كثريًا التي الرصاعات
خلقت الكاثوليكية. الكنيسة عن الربوتستانت من وغريهم والهيجونوتيني والكالفنيني
خالفاتهم وتطورت املختلفة، الجماعات بني العداوَة واملمارسات املعتقدات يف االختالفات
وجاهة يقل ال أنه هي العنف هذا عىل «الديني» وصف إطالق مشكلة مسلح. رصاع إىل
كتابه يف كافانو ويليام أثبت كما اجتماعي، حتى أو اقتصادي أو سيايس بأنه تعريفه عن

.(٢٠٠٩) الديني» العنف «خرافة
يحاربون الهيجونوت الربوتستانت كان ما معظم يكن لم املثال، سبيل عىل فرنسا يف
من يحاربون كانوا وإنما الكاثوليكية، األخالقية أو املراسم أو املعتقدات هو أجله من
القوة انتزاع (الكاثوليكي) امللك محاوالت هي إحداهما كانت سياسيتني؛ مسألتني أجل
قوات إىل قواتهم يضمون الربوتستانت النبالء كان ما غالبًا الرصاع، هذا ويف النبالء. من
قوات الكاثوليكي بوليون دوق قاد املثال، سبيل عىل ١٥٧٣ عام يف الكاثوليك. النبالء
أماكن يف الحال كانت كما فرنسا، ويف .(١٤٤ :٢٠٠٩ (كافانو، امللك ضد الهيجونوت
محاوالت املحليني النبالء مقاومة عىل بأكملها الفرتة يف الرصاع من الكثري انطوى أخرى،
تلك بدأت .(١٦٣ :٢٠٠٩ (كافانو، مركزية. دول يف السلطة تركيز واألباطرة امللوك
كما الكاثوليك. للملوك الكاثوليك النبالء بمعارضة الربوتستانتي اإلصالح قبل املقاومة
كان ،١٥١٦ عام من وبدءًا واألساقفة. امللوك فساد أيًضا الربوتستانت الفرنسيون عارض
فرانسيس امللك منح األديرة. ورؤساء األساقفة تعيني (الكاثوليك) الفرنسيني للملوك يحق
الشئون يف تدريب أي وا يتلقَّ لم لنبالء األحيان أغلب ويف لرفاقه، املناصب هذه األول
والخبري اإلقليمي؛ الحاكم مناصب املثال سبيل عىل تورنو دي كاردينال تبوأ الكنسية.
اثني من أكثر ورئيس وليون؛ وأومربون وبورج أوش من كلٍّ أساقفة ورئيس للملك؛ املايل

.(١٦٧ :٢٠٠٩ (كافانو، نفسه الوقت يف ديًرا عرش
وما نفسه، الدين من جنود بني القتال كان ملا «دينية» حروبًا ا حقٍّ هذه كانت لو
فقد شائًعا، كان األمرين كال لكن مًعا. لتتحالف املختلفة الديانات أتباع جيوش كانت
الرومانية اإلمرباطورية إمرباطور ضد األتراك املسلمني مع الفرنسيون الكاثوليك تحالف
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كثريون كان الذين املرتزقة من شارل قوات معظم وكان الخامس. شارل املقدسة
ضد بروتستانتيون املعركة أرض عىل تَقاتَل ما كثريًا ثَمَّ، وِمن الربوتستانت، من منهم
ساللتني بني األوىل بالدرجة الثالثني األعوام حرب من الثاني النصف وكان بروتستانتيني.
عرش، السابع القرن ثالثينيات يف والبوربون. الهيجونوت أوروبا، من كبريتني كاثوليكيتني
ضد اللوثرية السويد جانب إىل الثالثني األعوام حرب يف فرنسا ريشيليو الكاردينال أدخل
١٦٣٥ عام ويف الثاني. فرديناندو (الكاثوليكي) املقدسة الرومانية اإلمرباطورية إمرباطور
حتى الحرب تلك واستمرت الكاثوليكية، إسبانيا عىل الحرب الكاثوليكية فرنسا أعلنت
إمرباطور وآزر اللوثرية؛ الدنمارك اللوثرية السويد هاجمت ١٦٤٣ عام ويف .١٦٥٩ عام

الدنمارك. الثالث فرديناند (الكاثوليكي) املقدسة الرومانية اإلمرباطورية
بسبب متخاصمني النزاع أطراف فيها يكن لم آخر مثاًال وثالثني ستة كافانو يقدم
السياسية األسباب مقابل «الدين هو للعنف الرئيس السبب يكن لم الديني. االختالف
األسباب عن الدينية الدوافع فصل و«مستحيل املحضة»، االجتماعية أو االقتصادية أو
الخاطئة التسمية كانت هكذا .(١٧٧ :٢٠٠٩ (كافانو، واالجتماعية» واالقتصادية السياسية
والسياسة بالدين متعلِّقة «حروب أنها تقدير أكثر عىل عليها نطلق قد الدينية». «الحروب

االجتماعية.» واملسائل واالقتصاد
نجد النقاش، هذا بداية يف املذكورة األخرى العنف أمثلة بالتفصيل صنا محَّ إذا
تلعب ال الدينية االختالفات أن املقصود ليس الدين. إىل نَسبها يف للتشكك مشابهة أسبابًا
واالجتماعية واالقتصادية السياسية العوامل أن لكن الرصاعات، هذه يف اإلطالق عىل دوًرا
الرئيس السبب باعتبارها الدينية االختالفات لفرز طريقة نجد أن ويستحيل نة، متضمَّ
املسيطرين السنهاليني الرسيالنكيني بني هو املثال سبيل عىل رسيالنكا يف الرصاع للعنف.
أغلب بينما أنه والحق دينية. وليست إثنية اختالفات هذه تَُعد التاميلية. األقلية وبني
هندوس والتاميليون مسيحية. أقلية عىل يشتملون فإنهم ثريافاديون؛ بوذيون السنهاليني

ومسيحية. مسلمة مهمة أقليات منهم لكن غالبيتهم يف
يف االختالفات تعد بأيرلندا، واألنجليكانيني الكاثوليك الروم بني ما الرصاع يف باملثل
باألعمال عالقة أدنى لها وليس للغاية، طفيفة األخالقية والقوانني والطقوس األيديولوجية
أنفسهم عىل — أخرى بقاع يف وكذلك — أيرلندا يف بعضاألنجليكانيني ويطلق بل العدائية.
واقتصادية سياسية قضايا فهو الجماعتني بني العراك لُبُّ أما «أنجلو-كاثوليك». وصف
عرش. الثاني القرن يف بدأت التي أيرلندا عىل اإلنجليز سيطرة وخصوًصا واجتماعية،
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أيرلندا عىل املستمر إنجلرتا نفوذ عىل دليًال األنجليكانية الكاثوليك الروم يرى واليوم،
قاوموا الذين وأولئك األيرلنديني الفقراء دين هي دائًما الكاثوليكية كانت بينما الشمالية،

اإلنجليزي. الحكم
نشأت أيًضا. سياسيٍّا العرشين القرن تسعينيات يف البوسنة يف الرصاع لب كان
األرثوذكسيني، الرصب — متحاربة إثنية جماعات ثالث إىل يوغسالفيا تفكك من البوسنة
القوي الشيوعي الزعيم وفاة بعد املسلمني. والبوشناق الكاثوليكيني، الروم والكروات
عقد أواخر ومع السياسية. الفوىض يف يوغسالفيا سقطت ،١٩٨٠ عام يف تيتو جوزيف
جذوة أشعل رصبي وهو ميلوشيفيتش، سلوبودان هو جديد زعيم ظهر الثمانينيات
كرواتيا قواته غزت ١٩٩١ عام يف سيايس. مكسب أجل من القديمة اإلثنية التوترات
حارصت السكان. من املائة يف ١٢ مثلت التي هناك الرصبية األقلية «حماية» أجل من
الكروات الرجال مئات قتلوا واليابس، األخرض عىل أتوا وبعدما فوكوفار، مدينة قواته
األوروبي واملجتمع املتحدة الواليات اعرتفت ،١٩٩٢ أبريل ويف جماعية. مقابر يف ودفنوهم
ما رسعان الرصب. من ثلثها لكن املسلمني من أغلبيتها كانت التي البوسنة باستقالل
عىل النريان الرصبيون القناصة وأطلق رساييفو. البوسنة، عاصمة ميلوشيفيتش هاجم
هزيلة مقاومة الرصب القى وملا األطفال. من ٣٥٠٠ ومنهم الشوارع، يف املدنيني من آالف
النساء ويغتصبون منهم، املئات ويعدمون والصبيان، الرجال يأرسون بدءوا املسلمني، من
املتحدة الواليات أوقفت األمر، نهاية ويف عرقيٍّا». «تطهريًا العنف هذا ودَعوا والفتيات.
الرصب ذبح أن بعد لكن باإلبادة)، عموًما إليه يُشار كان (الذي الجماعي القتل والناتو
منذ أوروبا يف جماعية إبادة أسوأ يف ِرسِبِرنيتسا مدينة يف آخرين وصبي رجل ٨٠٠٠
عنفهم وكذلك املسلمني، البوسنيني ضد الرصب عنف يكن ولم الثانية. العاملية الحرب
كان وإنما الدينية. وممارساتهم معتقداتهم معارضة باب من الكاثوليكيني، الكروات ضد

الرصبيني. واإلقليم السياسية القوة لزيادة وسيلة
املتحدة، الواليات يف ٢٠٠١ سبتمرب ١١ يف اإلرهابيتني الهجمتني حالة يف
لهم أن مرتكبوها ذكر األمثلة، بقية خالف عىل املتحدة، اململكة يف ٢٠٠٥ يوليو و٧
بقتل يُلزمهم أخالقيٍّا واجبًا عليهم أن زعموا فقد «الجهاد»؛ بتسميتها دينية دوافع
األمريكية القوات تمركز مثل ارتكبوها التي اإلهانات تلك بسبب والربيطانيني األمريكيني
الخليج حرب إبان السعودية، العربية اململكة اإلسالم، دينهم، رأس مسقط يف والربيطانية
سيما وال الغربيَّني، واالستعمار اإلمربيالية من استيائهم عن وا عربَّ أوسع، وبصورة األوىل.
ولذا، هناك؛ اإلسالمية الرشيعة تقويض خالل من املسلمني أرايض عىل السيطرة محاولة
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نظر وجهة من فرق فال ذلك، ومع الهجمات. هذه يف ديني سبب عن نتحدث أن نستطيع
«سياسيٍّا» عنًفا الهجمات هذه كانت ثم وِمن والسياسة، الدين بني األفعال هذه مرتكبي
هذه يف اإلرهابيني رأي عن النظر برصف نلحظ، أن أيًضا مهم «ديني». عنف هي ما بقدِر
القادة أدان دينية. مرجعية إىل تستند تكن لم أفعالهم أن يفعلونه، كانوا فيما الهجمات
االنتحار من فكلٌّ الخامس، الفصل يف سنرى وكما األعمال. تلك العالم عرب اإلسالميون
تحفيز يف ساعد ما هو اإلسالم أو القرآن يكن لم ثَمَّ ِمن اإلسالم. يف الكبائر من واإلرهاب
يُثبت هنا يشء من ما أخرى، مرة واإلسالم. للقرآن الخاطئة التفاسري ولكن اإلرهاب، هذا

العنف. يف التسبب إىل الخصوص وجه عىل نَزَّاع الدين أن
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الثالث الفصل

واليهود اليهودية خرافاتحول
والكتاباملقدساليهودي

الواحد. باهلل القدماء اإلرسائيليون آمن (١)
املقدس. الكتاب من األوىل الخمسة األسفار موىس كتب (٢)

التطور. ونظرية التكوين سفر يتعارض (٣)
خاصة. امتيازات لنَيْل هللا من اختريوا أنهم اليهود يعتقد (٤)

يسوع. اليهود قتل (٥)
شعائرهم. يف املسيحيني دم اليهود يستخدم الدم: فرية (٦)

اليهود. بطرد املتحدة الواليات حكومة فرانكلني بنجامني نصح (٧)
العاملية. للهيمنة اليهود زعماء مؤامرة صهيون»: حكماء «بروتوكوالت (٨)

للمسيحيني. امليالد عيد يمثله ما لليهود األنوار عيد يمثل (٩)

مقدمة

أنواع عىل الفصل هذا يف لها نتعرض التي واليهودية اليهود عن الشائعة الخاطئة املفاهيم
بأن االعتقاد مثل العلمية، البحوث خالل من تغريت خاطئة مفاهيم يعكس بعضها ثالثة.
اعتُِربت تفاسري يعكس وبعضها املقدس. الكتاب من األوىل الخمسة األسفار كتب موىس
قصة بني يختاروا أن ينبغي املؤمنني بأن الزعم مثل اآلخرون، يتقاسمها ال لكن صحيحة
القصص قراءة بني للفروق مثال وهذا التطور. ونظرية التكوين سفر يف املذكورة الخلق
لحقيقة استعارات أنها عىل وقراءتها حرفية، وتاريخية علمية حقيقة أنها عىل النصوصية
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الفصل يف املذكورة األجانب كره نوعية من الخاطئة املفاهيم ومعظم للطبيعة. خارقة
بهم. ويزدرون ويخشونهم جماعتهم خارج هم بمن يرتابون أشخاص أنتجها التي األول

الواحد باهلل القدماء اإلرسائيليون آمن (1)

معظم آمن إلههم. عبادة من فيها تمكنوا التي أرضهم القدماء اإلرسائيليون أراد
والشمس، املوت، آلهة هناك كانت كثرية. بآلهة املتوسط البحر منطقة يف الناس
املتوسط البحر (ممالك يهوه. واحد؛ بإله فآمنوا القدماء اإلرسائيليون أما واملطر.

اإلنرتنت)) (عىل

(الذي إبراهيم القديم األب إىل أديانهم والبهائيون واملسلمون واملسيحيون اليهود ينسب
جديد، من العهد هذا تأكَّد عهًدا. معه هللا أقام الذي امليالد)، قبل ١٨٠٠ عام نحو عاش
امليالد، قبل ١٤٥٠ عام نحو سيناء جبل عىل موىس إىل الرشيعة هللا سلَّم عندما ق وتعمَّ
وكما منذئٍذ. — فقط الواحد باهلل يؤمنون الذين أولئك — باهلل للموحدين إلزاًما وصار
كثرية، آلهة تعبد وإمرباطوريات بقبائل محاط وهو إرسائيل، شعب ظل القصة، تقول

يهوه. واحد؛ إلله مخلًصا
الوصف هذا أن عىل مقنعة أدلة عىل املقدس الكتاب دارسو عثر املاضيني، القرنني يف
يوشيا امللك حرَّم عندما امليالد، قبل ٦٢١ عام بعد ما وقت يف ابتُدع القدماء لإلرسائيليني

يهوه. غري إله أي عبادة أورشليم يف
٦٢١ عام قبل صارم نحو عىل دين موحِّ يكونوا لم اإلرسائيليني أن عىل الدليل وينبثق
سفر يصف اآلثار. وعلم العربي املقدس الكتاب — أساسيني مصدرين من امليالد قبل
والتكريس األخرى اآللهة عبادة من للتخلص يوشيا امللك حملة (٤–٧ :٢٣) الثاني امللوك

وحده: ليهوه

أَْن اْلبَاِب َوُحرَّاَس الثَّاِنيَِة اْلِفْرَقِة َوَكَهنََة اْلَعِظيَم اْلَكاِهَن ِحْلِقيَّا اْلَمِلُك َوأََمَر
أَْجنَاِد َولُِكلِّ اِريَِة َولِلسَّ ِلْلبَْعِل اْلَمْصنُوَعِة اآلِنيَِة َجِميَع الرَّبِّ َهيَْكِل ِمْن يُْخِرُجوا
إِيَل. بَيِْت إَِىل َرَماَدَها َوَحَمَل َقْدُروَن، ُحُقوِل ِيف أُوُرَشِليَم َخاِرَج َوأَْحَرَقَها َماءِ، السَّ
ُمُدِن ِيف اْلُمْرتََفَعاِت َعَىل ِليُوِقُدوا يَُهوذَا ُملُوُك َجَعَلُهْم الَِّذيَن األَْصنَاِم َكَهنََة َوَالَىش
َواْلَمنَاِزِل، َواْلَقَمِر ْمِس ِللشَّ ِلْلبَْعِل: يُوِقُدوَن َوالَِّذيَن ِبأُوُرَشِليَم، يُِحيُط َوَما يَُهوذَا
َواِدي إَِىل أُوُرَشِليَم َخاِرَج الرَّبِّ بَيِْت ِمْن اِريََة السَّ َوأَْخَرَج َماءِ. السَّ أَْجنَاِد َولُِكلِّ
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اْلُغبَاَر َوذَرَّى ُغبَاًرا، َصاَرْت أَْن إَِىل َها َوَدقَّ َقْدُروَن، َواِدي ِيف َوأَْحَرَقَها َقْدُروَن
َكانَِت َحيُْث الرَّبِّ بَيِْت ِعنَْد الَِّتي اْلَمأْبُوننَِي بُيُوَت َوَهَدَم ْعِب. الشَّ ِة َعامَّ ُقبُوِر َعَىل

اِريَِة. ِللسَّ بُيُوتًا يَنِْسْجَن النَِّساءُ

البعل كان من امللك. سليمان بناه الذي أورشليم يف العظيم الهيكل هو الرب» «هيكل
هيئة عىل يُمثَّل كان ما غالبًا للخصوبة، إله هو البعل السماء»؟ أجناد و«كل والسارية
كائن صورة يف تُمثل كانت ما وغالبًا للخصوبة، إلهة فكانت السارية أما مجنَّح. شاب
كانت كبرية». «مجموعة «أجناد» لفظة وتعني شجرة. السفيل ونصفه امرأة العلوي نصفه
السماء. تسكن أنها يُعتقد كان التي السماوية الكائنات من كبرية مجموعة السماء أجناد
يوشيا بتدمري (١٣–٢٠ :٢٣) الثاني امللوك سفر من أعاله املذكورة القصة وتتواىل

أورشليم: خارج الدينية للمذابح

ُسَليَْماُن بَنَاَها الَِّتي اْلَهَالِك َجبَِل يَِمنِي َعْن الَِّتي أُوُرَشِليَم ُقبَاَلَة الَِّتي َواْلُمْرتََفَعاُت
اْلُموآِبيِّنَي، َرَجاَسِة َولَِكُموَش يُْدونِيِّنَي، الصَّ َرَجاَسِة ِلَعْشتُوَرَث اِئيَل إِْرسَ َمِلُك
اِمِريَِّة] السَّ ُمُدِن ِيف إِيَل بَيِْت [وِيف … اْلَمِلُك. َسَها نَجَّ وَن، َعمُّ بَنِي َكَراَهِة َولَِمْلُكوَم

اْلَمذَاِبِح. َعَىل ُهنَاَك الَِّتي اْلُمْرتََفَعاِت َكَهنَِة َجِميَع ذَبََح

عشتورث لآللهة سليمان امللك بناها التي املذابح فقط يوشيا امللك يدمر لم الحملة، هذه يف
أنه واضح املذابح. بعض عىل العبادة قادوا الذين الكهنة ذبح ولكنه وملكوم، وكموش

يهوه. غري أخرى آلهة األقل عىل اإلرسائيليني بعض عبَد الحملة هذه ُقبيل
من آخر مكان يف السماء، تسكن التي اآللهة مجموعة أي السماء»؛ «أجناد تظهر
عىل إياهم منتقًدا لآللهة، َمجمع يف قائم وهو يهوه ٨٢ املزمور يصف املقدس. الكتاب
عن اإلنجليزية اللغة يف (املأخوذ اآلتي االقتباس يف املحتاجني. وإهمال األرشار حماية
ما االقتباس عالمات بني يوجد املقدس) الكتاب من الجديدة املنقحة القياسية النسخة

السماوي: االجتماع يف املجتمعة األخرى لآللهة يهوه يقوله

َوتَْرَفُعوَن َجْوًرا تَْقُضوَن َمتَى َحتَّى يَْقِيض. اآلِلَهِة َوَسِط ِيف ِهللا. َمْجَمِع ِيف َقاِئٌم «هللاُ
وا نَجُّ َواْلبَاِئَس. اْلِمْسِكنَي أَنِْصُفوا َولِْليَتِيِم. ِللذَِّليِل اْقُضوا ِسَالْه. اِر؟ األَْرشَ ُوُجوَه

أَنِْقذُوا.» اِر األَْرشَ يَِد ِمْن َواْلَفِقريَ. اْلِمْسِكنَي
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األَْرِض. أُُسِس ُكلُّ تَتََزْعَزُع وَن. يَتََمشَّ الظُّْلَمِة ِيف يَْفَهُموَن. َوَال يَْعَلُموَن َال
الرَُّؤَساءِ َوَكأََحِد تَُموتُوَن النَّاِس ِمثَْل َلِكْن ُكلُُّكْم. اْلَعِيلِّ َوبَنُو آِلَهٌة َُّكْم «إِن ُقْلُت أَنَا

تَْسُقُطوَن.»

امللوك سفر يُقدم والسارية. البعل هما يهوه مع يتنافسان ما كثريًا اللذان اإللهان كان
هناك امليالد. قبل التاسع القرن يف والسارية البعل أهمية عىل أدلة ١٨ اإلصحاح يف األول
َوَراءَ َوِبَسرْيَِك الرَّبِّ َوَصايَا «ِبَرتِْكُكْم إياه متهًما أخاب إرسائيل ملك إِيلِيَّا هللا نبي يواجه
وبني بينه مناظرة ينظم أن امللك من إِيلِيَّا يطلب .(١٨ :١٨ األول امللوك (سفر اْلبَْعِليِم»

والسارية: البعل أنبياء

اْلِمائَِة أَْربََع اْلبَْعِل َوأَنِْبيَاءَ اْلَكْرَمِل َجبَِل إَِىل اِئيَل إِْرسَ ُكلَّ َّ إَِيل َواْجَمْع أَْرِسْل «َفاآلَن
إِيَزابََل.» َماِئَدِة َعَىل يَأُْكلُوَن الَِّذيَن اْلِمائَِة أَْربََع َواِري السَّ َوأَنِْبيَاءَ َواْلَخْمِسنَي،
َقاَل ثُمَّ … اْلَكْرَمِل َجبَِل إَِىل األَنِْبيَاءَ َوَجَمَع اِئيَل إِْرسَ بَنِي َجِميِع إَِىل أَْخآُب َفأَْرَسَل
َوَخْمُسوَن ِمائٍَة أَْربَُع اْلبَْعِل َوأَنِْبيَاءُ َوْحِدي، ِللرَّبِّ نَِبيٍّا بَِقيُت «أَنَا ْعِب: ِللشَّ إِيلِيَّا
َعَىل َويََضُعوُه َويَُقطُِّعوُه َواِحًدا ثَْوًرا ألَنُْفِسِهْم َفيَْختَاُروا ثَْوَريِْن، َفْليُْعُطونَا َرُجًال.
َوَلِكْن اْلَحَطِب، َعَىل َوأَْجَعلُُه اآلَخَر الثَّْوَر أَُقرُِّب َوأَنَا نَاًرا. يََضُعوا َال َوَلِكْن اْلَحَطِب،
يُِجيُب الَِّذي َواِإلَلُه . الرَّبِّ ِباْسِم أَْدُعو َوأَنَا آِلَهِتُكْم ِباْسِم تَْدُعوَن ثُمَّ نَاًرا. أََضُع َال

(١٩–٢٤) َحَسٌن!» «اْلَكَالُم ْعِب: الشَّ َجِميُع َفأََجاَب هللاُ.» َفُهَو ِبنَاٍر

«ِعنَْد وعليه يشء. يحدث لم ذبيحتهم، عىل بنار يأتي كي باسمه البعل أنبياء دعا عندما
ِيف أَْو َخْلَوٍة ِيف أَْو ُمْستَْغِرٌق َلَعلَُّه إَِلٌه! َُّه ألَن َعاٍل ِبَصْوٍت «اْدُعوا َوَقاَل: إِيلِيَّا ِبِهْم َسِخَر الظُّْهِر

يهوه: إىل إِيلِيَّا صىل عندما لكن (٢٧) َفيَتَنَبََّه!»» نَاِئٌم َلَعلَُّه أَْو َسَفٍر،

اْلِميَاَه َوَلَحَسِت َاَب، َوالرتُّ َواْلِحَجاَرَة َواْلَحَطَب اْلُمْحَرَقَة َوأََكَلِت الرَّبِّ نَاُر َسَقَطْت
«الرَّبُّ َوَقالُوا: ُوُجوِهِهْم َعَىل َسَقُطوا ذَِلَك ْعِب الشَّ َجِميُع َرأَى ا َفَلمَّ اْلَقنَاِة. ِيف الَِّتي
ِمنُْهْم يُْفِلْت َوَال اْلبَْعِل أَنِْبيَاءَ «أَْمِسُكوا إِيلِيَّا: َلُهْم َفَقاَل هللاُ!». ُهَو الرَّبُّ هللاُ! ُهَو
(٣٨–٤٠) ُهنَاَك. َوذَبََحُهْم ِقيُشوَن نَْهِر إَِىل إِيلِيَّا ِبِهْم َفنََزَل َفأَْمَسُكوُهْم، َرُجٌل.»
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والسارية البعل أنبياء من نبيٍّا ٩٥٠ األقل عىل هناك كان املقدس، الكتاب يف جاء ملا وفًقا
عدد لتجاوز فقط، تابًعا ١٢ نبيٍّ لكلِّ كان لو امليالد. قبل التاسع القرن يف إرسائيل يف

شخص. آالف عرشة السارية أو البعل عبدوا الذين
تماثيل مئات عىل ُعِثر القدماء. اإلرسائيليني بني آلهة عبادة انتشار األثرية األدلة تؤكد
عمليات كشفت يوشيا. امللك تسبق التي القرون إىل تعود التي الصغرية املنحوتة السوراي
١٩٧٥-١٩٧٦ عامي أبيب تل جامعة من باحثون أجراها التي سيناء صحراء يف التنقيب
رسومات فيها وكانت امليالد. قبل الثامن القرن من األول النصف إىل تعود حانة بقايا عن
النقوش أكثر العلماء بعض ترجم كبريتني. جرَّتني وعىل الجدران، عىل وكتابات خطية
إن لكن لعقود، الرتجمة هذه حول كبري جدل هناك كان وساريته». «يهوه كالتايل املحرية
أو يهوه قرينة هي السارية أن يظن الكتابة هذه كاتب كان فربما دقيقة، ترجمة كانت

رفيقته.
وموىس. إبراهيم زمن يف القديمة إرسائيل يف يبدأ لم التوحيد أن هو الواضح االستنتاج
كثرية. بآلهة يؤمنون كانوا الذين الناس عىل سياسيٍّا وُفرض بقرون، بعدهما ظهر وإنما

الحايل: العلمي الرأي (١٩٨١) النج برينهارد القديم، العهد يف الباحث يلخص وكما

إرسائيليتان مملكتان أو مملكة تخللتها التي القرن ونصف األربعة القرون يف
تمييزه يمكن ال اآللهة، متعدد سائد دين هناك كان امليالد)، قبل ١٠٢٠–٥٨٦)
أديان نسخ بني اختالفات توجد كانت ما بقدر املجاورة. الشعوب أديان من
املعتقدات هذه فإن آخره؛ إىل والصوريني، واألدوميني واملوآبيني العمونيني
ينبغي منها وكلٌّ األدنى، الرشق وسمت التي الدينية التعددية إطار يف ظلت
اإلرسائيليون ل بجَّ نفسه. األسايس للنمط مختلفة محلية نسخة أنه عىل تفسريه
أنهم عىل وعائالتهم. صحتهم يرعى الذي بهم الخاص الحامي إلههم …
يتعامل الخاص مجاله كان الذي والقومي اإلقليمي اإلله باملثل، يهوه عبدوا
محددة؛ وظائف يؤدون آلهة عبدوا املطاف، آخر ويف والسالم. الحرب وقضايا
وخصوبة واملطر، الطقس، مثل متنوعة: خاصة احتياجات عن املسئولون أولئك

ذلك. إىل وما النساء،

الذهبي العجل يعبدون شعبه ليجد سيناء جبل عىل من موىس عودة قصة يعرفون من
ملتزمني يكونوا لم القدماء اإلرسائيليني أن معرفة تدهشهم لن (٢٤ :٣ الخروج (سفر
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التحديات من كان الالهوتي، للمنظور وفًقا وبالفعل، وحده. هللا بعبادة دائًما برصامة
يقدم وطاعته. الواحد باهلل االعرتاف برضورة مجتمعاتهم تذكري األنبياء واجهها التي
بها يكمل أن يمكن التي للكيفية جيًدا مثاًال والسارية البعل لقصص الدقيق الفحص
يتمخض الذي األمر الالهوتية، املواقف األثرية واألدلة املقدس الكتاب يف األكاديمي البحث

الوحدانية. إىل التحول صعوبة ملدى غنية صورة عن
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املقدس الكتاب من األوىل الخمسة موىساألسفار كتب (2)

األسفار كتب من هو موىس أن املقدسة الكتب يف الكامنة األدلة توضح ال
أخرى أسفاًرا ولكنَّ وحسب، املقدس]، الكتاب من أسفار خمسة [أول الخمسة

(موقع)) josh.org) املوسوي. التأليف تُظهر القديم العهد من

العربي املقدس الكتاب أنها اعتبار عىل املطاف نهاية يف عت ُجمِّ التي الكتابات كتابة بدأت
األوىل الخمسة األسفار عىل يُطَلق تقريبًا. سنة ٢٥٠٠ منذ املسيحيني) عند القديم (العهد
يف الضيق) (باملعنى التوراة — والتثنية والعدد والالويني والخروج التكوين — منها
«البنتاتوش» عليها يُطلق كما اليهودي. التقليد لب عىل تحتوي إذ «التعليم»؛ أو اليهودية،
أهم نفسها، اليهودية يف كما و«مجلدات». «خمسة» اليونانيتني الكلمتني من املشتقة
إرسائيل شعب أخرج أنه كيف الخروج سفر يخربنا موىس. هي األسفار هذه يف شخصية
موىس التقى سيناء جبل وعىل كنعان. يف امليعاد أرض إىل وقادهم مرص يف العبودية من
منذ اليهود حياة حكمت التي الرشيعة لب عىل تحتوي التي األلواح وتسلَّم شخصيٍّا، باهلل
يف حدثني أهم هما سيناء جبل عىل الرشيعة ألواح وتسلُّم مرص من الخروج الحني. ذلك
والطقوس األضحيات تخص التي الرشائع من مجموعة فهو الالويني سفر أما اليهودية.
بالكلمات: تقريبًا رشيعة كل تبدأ اليومية. والحياة والطاهرة، النجسة واألطعمة األخرى،
إىل موىس عرب هللا من الرشائع نزلت الخروج، سفر غرار وعىل «… ِلُموَىس الرَّبُّ «َوَقاَل
عاًما ٤٠ مدار عىل املحورية. الشخصية هو موىس أيًضا، العدد سفر ويف إرسائيل. شعب
وإنما ما بلد إىل هذا يشري وال اليهود، عىل يُطلق كان كما — إرسائيل شعب موىس يقود
نحو الصحراء يف — إرسائيل إىل اسمه تغريَّ الذي يعقوب الَقبيل القائد اليهود، جد إىل
اإلرسائيليني عىل موىس ألقاها عدة خطابات من فيتألف التثنية سفر وأما امليعاد. أرض

امليعاد. أرض لدخول األردن نهر عبورهم قبل إرسائيل) لشعب آخر (مصطلح
فيها املوجودة الرشائع عىل يُطلق ما أحيانًا األسفار، هذه يف موىس أهمية إىل نظًرا
موىس» «أسفار تعني أن يمكن موىس. أسفار نفسها األسفار ى وتُسمَّ املوسوية، الرشيعة
من صار القرون. مدار عىل أقوى معنًى ن تكوَّ لكن موىس، «عن» أسفار أنها ببساطة
البابيل للتلمود ووفًقا أسفار. خمسة موىس «كتب» — إلهي بوحي — إنه تقول أن املعتاد
عىل األسفار هذه هللا أمىل تقريبًا، ٦٠٠ عام إىل يعود الذي لليهودية) املعتَمد («التعليم»
من كلٍّ يف مألوًفا معتقًدا أصبح لكنه نفسه، املقدس الكتاب يدَّعيه شيئًا ذلك ليس موىس.
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يكتب ، معربِّ مثال يف به. يسلِّمون الناس ماليني يزال ال اليوم، وحتى واملسيحية. اليهودية
البرشي املؤلف كان «موىس إن (٢٧ :١٩٩٣) القديم» للعهد «دراسة كتابه يف بنوير إن بي
موىس كتبها هذه الخمسة الرشيعة» «أسفار … الخمسة األسفار من وغريه التكوين لسفر

موىس.» موت يسجل الذي التثنية بسفر ٣٤ اإلصحاح باستثناء وحده،
لالعتقاد نقًدا التثنية سفر من والثالثني الرابع اإلصحاح بنوير استثناء يعكس
عرش السابع القرن عاِلم بدأه نقد وهو التوراة، أسفار خمسة كتب موىس بأن التقليدي
جنازة يصف التثنية سفر من والثالثني الرابع اإلصحاح أن سبينوزا ذكر سبينوزا. باروخ

موىس:

الِجَواءِ ِيف َوَدَفنَُه . الرَّبِّ َقْوِل َحَسَب ُموآَب أَْرِض ِيف الرَّبِّ َعبُْد ُموَىس ُهنَاَك َفَماَت
َوَكاَن اليَْوِم. َهذَا إِىل َقْربَُه إِنَْساٌن يَْعِرْف َولْم َفُغوَر. بَيِْت ُمَقاِبل ُموآَب أَْرِض ِيف
نََضاَرتُُه. ذََهبَْت َوال َعيْنُُه تَِكلَّ َولْم َماَت ِحنَي َسنًَة يَن َوِعْرشِ ِمائٍَة ابَْن ُموَىس
ِيف نَِبيٌّ بَْعُد يَُقْم َولْم … يَْوًما ثَالِثنَي ُموآَب َعَربَاِت ِيف ُموَىس اِئيل إِْرسَ بَنُو َفبََكى
(١٠ ،٥–٨ :٣٤ التثنية (سفر ِلَوْجٍه. وْجًها الرَّبُّ َعَرَفُه الَِّذي ُموَىس ِمثُْل اِئيل إِْرسَ

يفعل. لم أنه سبينوزا استنتج جنازته؟ عن كتب قد موىس يكون أن يمكن كيف
أسفار جميع كتب موىس أن وادعاء تتعارض التي األخرى الحجج من كثري هناك
عرشة اثنتي (١٦٧٠) سبينوزا يقدم والتثنية. والعدد، والالويني، والخروج، التكوين،

منها: حجة،

ِيف نَِبيٌّ بَْعُد يَُقْم «َولْم التثنية سفر من املقتبسة أعاله املذكورة الفقرة تقول (١)
أنبياء ظهور بعد عاش شخص سوى املقارنة هذه يقيم أن يمكن ال ُموَىس.» ِمثُْل اِئيل إِْرسَ

موىس. موت من قرون بعد إال يظهروا لم واألنبياء إرسائيل، يف
حياة إبان مستخدمة تكن لم الخمسة األسفار يف املذكورة األماكن أسماء من كثري (٢)
َداَن». «إَىل أعداءه تبع إبراهيم إن (١٤ :١٤) التكوين سفر يقول املثال سبيل عىل موىس.
يشوع، موت عىل طويل ميضوقت بعد حتى «َداَن» عليه يُطلق يكن لم املكان هذا أن عىل
كتب من كان أيٍّا وعليه، موىس، بعد جاء ويشوع .(٢٩ :١٨) القضاة سفر يف جاء ملا وفًقا
طويل. بوقت موىس بعد عاش شخص فإنه املشابهة؛ والفقرات (١٤ :١٤) التكوين سفر
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العدة إبراهيم فيه يعد الذي املكان ى يسمَّ ،(١٤ :٢٢) التكوين سفر يف باملثل، (٣)
قبل عليه يُطلق لم اسم وهو الرب»، «جبل مورياه، جبل وهو إسحاق، بابنه للتضحية

بقرون. موىس بعد أي األول؛ الهيكل بناء
أُدوَم أْرِض ِيف َمَلُكوا الَِّذيَن اْلُملُوُك ُهُم «َوَهُؤالءِ :(٣١ :٣٦) التكوين سفر يقول (٤)
إرسائيل عىل ملك بعدما عاش وأنه بد فال هذا، كتب من كان أيٍّا اِئيَل.» إْرسَ ِلبَنِي َمَلَك َقبَْلَما
بوقت موىس بعد امليالد، قبل ١٠٠٠ عام نحو حكم الذي شاول، األول، ملكها األقل عىل

طويل.
كنعان، أرض يف اجتاز إبراهيم إن الكاتب يقول ،(٦ :١٢) التكوين سفر يف (٥)
سفر كتابة زمن يف أنه ضمنًا هذا يعني األْرِض.» ِيف ِحينَِئٍذ اْلَكنَْعاِنيُّوَن «َوَكاَن ويضيف،
قد كانوا إرسائيل شعب أن إىل هذا يرجع قد األرض. يف الكنعانيون يعد لم التكوين،
الكنعانيون كان موىس، حياة أثناء لكن امليعاد. أرض باعتبارها كنعان أرض عىل استولوا
الفقرة كتب من هو موىس يكون أن ممكنًا يكن لم ثَمَّ وِمن كنعان، يف ساكنني يزالوا لم

املذكورة.
قبيل من أشياء قائًال الغائب، بضمري موىس عن الخمسة األسفار كاتب يتحدث (٦)
الخمسة، األسفار هذه يف لكن لوجه.» موىسوجًها مع الرب و«تكلم هللا»، موىسمع «وتكلم
طبيعي. بشكل املتكلم بصيغة يتكلم فإنه بها؛ قام التي أعماله عن موىس يتحدث عندما
التثنية سفر ويف «. الرَّبُّ َكلَمِني «ثُمَّ موىس: يقول ،(٢ :٢) التثنية سفر يف املثال سبيل عىل
األسفار يف أعماله تتناول التي القصص كل كتب موىس كان لو «. الرَّبُّ ِيل «َقال :(١٧ :٢)

أجزائها. كل يف الغائب ضمري ال املتكلم صيغة الستخدم الخمسة،

من أوضح إذًا فاألمر قيل، «مما الثامن): الفصل الثاني، الجزء :١٦٧٠) سبينوزا يستنتج
بعد عاش شخص ولكن موىس، يكتبها لم الخمسة األسفار أن الظهرية، وقت يف الشمس

طويل.» بزمن موىس
سيما (وال الكلمات اختيار حللوا الخمسة، األسفار دراسة يف العلماء ق تعمُّ ومع
إىل كثريون وخلُص الالهوتية. واآلراء األدبية، واألساليب هلل)، مختلفة أسماء استخدام
مقبولة لنظرية وفًقا عدة. كتَّاب ولكن واحد كاتب يكتبها لم الخمسة األسفار أن
باسم وتُعرف ،(١٨٨٥) فلهاوزن يوليوس يُدعى أملاني باحث أعدها واسع نطاق عىل
من مختلفة أجزاء يف عاشوا ُكتَّاب أربعُة الخمسة األسفاَر كتب الوثائقية»، «الفرضية
استهاللية حروف بأربعة الُكتَّاب هؤالء إىل العلماء يشري قرون. مدى عىل فلسطني
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YHWH «يهوه» كلمة استخدم الذي الكاتب هو جيه الكاتب وبي. ودي، وإي، جيه، هي:
ما وأحيانًا Yahweh اإلنجليزية اللغة يف يهوه تُكتب املنطوق». غري هللا «اسم باعتباره
«إلوهيم». ولكن البتة يهوه اسم هللا عىل إيه الكاتب يُطِلق ال النقيض، عىل .Jehovah تكتب
الكهنوت عن معلومات أضاف فقد بي الكاتب أما التثنية، سفر مؤلف هو دي والكاتب
آر، هناك كان األربعة، هؤالء كل جانب إىل إنه الوثائقية الفرضية وتقول اإلرسائيليني. بني
الخمسة. األسفار اآلن هو فيما ودي وبي وإيه جيه كتابات صاغ الذي املحرِّر أو ح املنقِّ
بالطبع. موىس، عظمة من يقلل الخمسة لألسفار النقدية الدراسة يف يشء من ما
مرص، يف العبودية من العربانيني ُمحرِّر — اليهودية الديانة يف شخصية أهم فسيظل
الخمسة األسفار كتابة إضافة وكانت سيناء. يف هللا من الرشيعة تسلَّم الذي والشخص
الدراسات أثبتت كما لكن موىس، بعظمة لإلشادة التقليدية الطريقة هي األعمال هذه إىل
طويل زمن منذ ميتًا كان موىس أن األسفار لهذه املتأنية القراءة تكشف الحديثة، العلمية

تدوينها. حني
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الواليات يف سيما وال األصولية، املسيحية الجماعات تقول الزمان، من قرن من ألكثر
الكتاب وصف تناقض ألنها التطور، نظرية يرفضوا أن يجب املسيحيني إن املتحدة،
وهم أيام. بضعة يف والحيوانات والنباتات األنواع كل هللا بها خلق التي للطريقة املقدس
ستوجد التي الحية الكائنات أنواع كل هللا َجبََل الخلق، من السادس اليوم بعد إنه يقولون
انقرضت التي الكائنات إىل باإلضافة كافة، اليوم نعرفها التي والحيوانات النباتات —
تُظِهر كنتاكي، بوالية بطرسربج منطقة يف الخليقة متحف يف الديناصورات. مثل بعد فيما
عىل نوح ُفْلك احتوى فقد جنب؛ إىل جنبًا يعيشون وهم والديناصورات البرش املعارض
فإن الديناصورات؛ يذكر ال التكوين سفر أن من الرغم وعىل واستيجوصور. تريسرياتوب
بد ال لكن بالفعل. موجودة كانت أنها تُثبت األثرية األدلة إن يقولون باملتحف العاملني
الخلق؛ من األوىل األيام يف األخرى الحية الكائنات أنواع كل ومع اإلنسان مع تعايشت أنها

مًعا. ُخلقت األنواع كل أن يذكر املقدس الكتاب ألن
لكان الكون، عمر من األول األسبوع يف خلقت والحيوانات النباتات أنواع كل أن لو
علماء يكون أن بد ال الرأي، لهذا وفًقا وعليه، ذلك. بعد أخرى أنواع تظهر لم أنه مؤكًدا
تطورت السنني، ماليني مدار عىل إنه املثال، سبيل عىل يقولون، عندما مخطئني البيولوجيا

القردة. من البرش وتطور الديناصورات، من الطيور
يستطيعون ال بأنهم التطور نظرية ينكرون الذين املسيحيون األصوليون يعرتف
يؤمنون الذين أولئك إن يقولون لكنهم التكوين، سفر يف املذكورة الخلق قصة إثبات
اإليمان؛ عىل يعتمدان التفسريين فكال أيًضا؛ نظريتهم صحة إثبات يستطيعون ال بالتطور
تشارلز فيه فكَّر ويشء ناحية، من هللا كلمة بني ما هو به نؤمن ملا اختيارنا أن ذلك ويعني
هللا، يف إيماننا نضع أن ينبغي هل أخرى. ناحية من بعده من أتوا الذين والعلماء دارون

واضحة. اإلجابة نظرهم، وجهة من البرش؟ يف أم الكون، خالق
القرن أواخر يف محددون أمريكيون مسيحيون األمر أول يف املقوالت هذه مثَل صاغ
— األصوليني بني األهمية بالغة حينذاك التطور نظرية معارضة أصبحت عرش. التاسع
يف نرشه مجلًدا، ١٢ من ُمكوَّن عمل وهي «األصول»، إىل نسبًة وا ُسمُّ الذين األشخاص
الغرض كان أنجلوس. بلوس املقدس الكتاب معهد و١٩١٥ ١٩١٠ عامي بني ما الفرتة
الدفاع هو الربوتستانت واملعلمني الخدام بني واسع نطاق عىل ُوزِّعت التي املقاالت من
ومنها الحديثة، األجيال من مجموعة هجمات ضد املقدس للكتاب األصوليني تفسري عن
،١٩١٩ عام يف الكاثوليكية). القديم، اللدود العدو إىل (باإلضافة واإللحادية الليربالية
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من وكان راييل. بيل ويليام املعمداني الخادم العالم يف املسيحيني األصوليني جمعية أسس
بذلك ويُقصد املقدس. للكتاب الحرفية الحقيقة — األساسية املعتقدات — األصول بني
يف املذكورة القصة إن وحيث وعلميٍّا. تاريخيٍّا دقيقة املقدس الكتاب آيات من آية كل أن
زائفة التطور نظرية تكون أن بد فال أيام، ستة يف ُخلق العالم إن تقول التكوين سفر

األصوليون. قال كما
جهاًرا التطور نظرية األصوليون األمريكيون حارب العرشين، القرن عرشينيات يف
محاكمة ويف العامة. املدارس يف التطور تعليم تُحرِّم حكومية قوانني سنِّ خالل من
نظرية بتدريس سكوبس، جون هو الثانوية، باملرحلة مدرِّس اتُّهم ،١٩٢٥ عام سكوبس
املحيل العام املدعي يساعد َمن (كان دوالر. ١٠٠ وُغرِّم تينييس، بوالية مدرسة يف التطور
وتوىل مرات، ثالث األمريكية الرئاسة النتخابات ترشح الذي بريان، جيننجز ويليام هو

ويلسون.) وودرو الرئيس حكومة يف الخارجية وزير منصب
الكتاب ألن زائفة تكون أن بد ال التطور نظرية إن القائلة الحجة تزال ال واليوم،
عام جالوب ملؤسسة استطالع يف تقريبًا. األمريكيني لنصف مقنعة صواب، عىل املقدس
يف البرش هللا «خلق جملة: عىل املشاركني من ٪٤٦ اتفق ،(٢٠١٢ (نيوبورت، ٢٠١٢

تقريبًا.» املنرصمة سنة آالف العرشة خالل يف واحدة مرة تقريبًا الحايل شكلهم
يعربِّ ولذا مشبوهون؛ بالتطور يؤمنون الذين أولئك أن األصوليون املسيحيون يَعترب
االنتخابات يف املحافظني املسيحيني الناخبني أصوات إىل يسعون الذين الساسة من كثري
الجمهوري الحزب ترشيح عىل املنافسني بني من النظرية. يف الشك عن األمريكية
بقبول هانتسمان وجون رومني ميت سوى يعرتف لم ،٢٠١٢ عام الرئاسية لالنتخابات
لكن بالجنون، «انعتوني قائًال: اعرتافه استهلَّ لهانتسمان، تغريدة ويف التطور، نظرية
«نظرية مجرد هو التطور بأن كثرية مرات تكساس، والية حاكم بريي، ريك ورصح «…
االنتخابات لخوض املرتشح الطبيب بول رون أيًضا النظرية ورفض يرفضها. شاذة»،
املتحدة الواليات أن عىل النواب ملجلس األسبق الرئيس جينجريتش، نيوت وأرصَّ الرئاسية.
خلق هللا أن فكرة — الخلق عقيدة تدريس ينبغي وأنه املسيحية، املبادئ عىل ست أُسِّ
املدارس. يف أخرى مرة — املقدس الكتاب يقول كما أيام، ستة يف فيه ما وكل العالم
األسبق الشيوخ مجلس وعضو باكمان ميشيل النواب مجلس عضوة من كلٌّ ورفض
من نسخة — الذكي التصميم تدريس ينبغي أنه وذكرا التطور، نظرية سانتورم ريك
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سوى يشء أي ضوء يف تفسريه يمكن ال أنه لدرجة معقد الكون أن تؤكد الخلق نظرية
التطور. نظرية من بدًال — هللا

قصته إن يقولون التكوين سفر يدرسون الذين العلماء كان دارون، زمن يف حتى
اإلصحاح يذكر املثال، سبيل عىل املسيحيني. من كثري يظنها كان التي بالسهولة تكن لم
اإلصحاح قصة ففي األول؛ اإلصحاح يف املذكورة تلك عن للخلق مختلفة قصة الثاني
بعض التضاربات هذه مثل حدت األشجار. يخلق أن «قبل» اإلنسان هللا يخلق الثاني،
التكوين سفر من والثاني األول اإلصحاحني أن يقرتحوا أن إىل عرش التاسع القرن داريس
الكتاب داريس أغلبية اآلن يقبلها فكرة وهي مختلفة، أزمنة يف مختلفون أناس كتبهما
متعذًرا. أمًرا وعقالنية حرفية قراءة النص قراءة أيًضا التضاربات هذه وتجعل املقدس.
يف املذكور «اْلَجَلَد» عن وماذا وبعده؟ األشجار خلق قبل األول اإلنسان خلق أمكن كيف
«َسَماءً»؟ هللا دعاها التي َوِميَاٍه» ِميَاٍه بنَْيَ َفاِصًال «ليَُكْن األرض، فوق قبة ،٦–٨ :١ تكوين
والسماء مسطحة األرض فيها تكون التي العالم إىل القديمة النظرة الوصف هذا يعكس
الرحالت وشاهدوا نفاثة بطائرات حلَّقوا الذين أولئك يتساءل ربما األرض. فوق قبة

موجودة. أنها يعرفون األصوليني لكن القبة، هذه أين الفضائية
حرفيٍّا فهًما التكوين سفر بفهم املقرتنة الحرية من املزيد عىل الباعثة التحديات من
كان ماذا .(١٤–١٩ :١) الرابع» «اليوم يف والنجوم والقمر الشمس خالق بأنه هلل وصفه
اآليتان تقول التكوين، سفر من األول اإلصحاح بداية يف شمس؟ وجود قبل «يوم» يعني
َوالظُّْلَمُة نََهاًرا، النُّوَر هللاُ َوَدَعا َوالظُّْلَمِة. النُّوِر بنَْيَ هللاُ «َوَفَصَل النور خلق هللا إن ٣-٤
والنجوم والقمر الشمس وجود قبل النور هذا يكون أن يمكن كان ماذا لكن َليًْال.» َدَعاَها

«أيام»؟ بثالثة
التكوين سفر فقرات معظم أن وهي أال التكوين، سفر يف أخرى مشكلة هناك تزال ال
سفر يصف وحسب. أقوى ولكنه كاإلنسان، — محدود مادي كائن أنه عىل هللا تصف
الطريقة هذه تتعارض َعِمَل.» الَِّذي َعَمِلِه َجِميِع «ِمْن اسرتاح بأنه هللا (٢ :٢) التكوين
القدرة) ُّ (ُكيلِّ القوة ُّ ُكيلِّ وأنه املادي، بالشكل مقيد غري هللا بأن االعتقاد مع هللا يف للتفكري
مادي بإله باالعتقاد املرء التكوين لسفر املحضة الحرفية القراءة تلزم ذلك ومع وكامل.

راحة. إىل ويحتاج ويتعب يعمل
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سبيل عىل وحواء. آدم مع هللا تعامل قصص يف باملثل باإلنسان هللا تشبيه يظهر
املثال:

آَدُم َفاْختَبَأ النََّهاِر ِريِح ُهبُوِب ِعنَْد اْلَجنَِّة ِيف َماِشيًا اإلَلِه الرَّبِّ َصْوَت َوَسِمَعا
«أيَْن آَدَم: اإلَلُه الرَّبُّ َفنَاَدى اْلَجنَِّة. َشَجِر َوَسِط ِيف اإلَلِه الرَّبِّ َوْجِه ِمْن َواْمَرأتُُه

(٨-٩ :٣ التكوين (سفر أنَْت؟»

ومظهره هللا حجم عن أسئلة تحايش الصعب فمن حرفيٍّا، الفقرة هذه قرأ املرء أن لو
بايثون مونتي كوميديا عنه تعربِّ كما أنه، أم العادي، اإلنسان حجم يف هللا هل مثًال.
ما فعادة هللا؛ معرفة حدود عن إزعاًجا األكثر السؤال وأيًضا للغاية»؟ «ضخم الساخرة،
هللا أن والبهائية) واإلسالم واملسيحية واليهودية (الزرادشتية التوحيدية الديانات تَعترب

وحوَّاء؟ آدم بمكان هللا يَْدِر َلْم ِلَم املعرفة. ُّ ُكيلِّ أي العلم؛ ُّ ُكيلِّ
القرنني مدار عىل املقدس الكتاب علماء من كثري تناول األسئلة، هذه مثل ضوء يف
التاريخ كتابة يف الحديثة طرقنا أن إىل وأشاروا الخلق، قصة حرفية مسألة املنرصمني
كثريون أكد املقدمة، يف رأينا وكما القديم. العالم يف موجودة تكن لم العلم وممارسة
للتحقق قابلة وعلمية تاريخية قصًصا تكون أن بها مقصوًدا يكن لم القصص هذه أن
ما وكل الكون خلق هللا أن منها أساسية. حقائق ذلك، مع تنقل، أن ولكن تجريبيٍّا، منها
حدث التي الدقيقة السبل برشح مطالبًا ليس املقدس والكتاب بأخرى. أو بطريقة فيه
التطور عملية حدوث إىل تشري التي العلمية باألدلة يؤمن أن للمرء يمكن إذ الخلق؛ بها
إنه يقول الذي الكتابي التعليم يقبل يزال ال ذلك ومع السنني، ماليني مدار عىل التدريجي

هللا. لوال ليوجد يشء كان ما
قراءة عىل ويُِرصون التطور نظرية األرثوذكسيني الحاخامات بعض يرفض وبينما
ال التكوين سفر يف الخلق قصة أن كثريون يقبل تأريًخا، أو علًما باعتباره التكوين سفر
للحياة التدريجي فالتطور ذلك، عن وعوًضا الحياة؛ ألشكال التدريجي التطور تستبعد
األصل؛ هو هللا الكلية. اإللهية الخلق خطة من جزء ببساطة هو العلمية باألبحاث ثبت الذي
(١٩٩١) رشودر جريالد كتاب مثل ُكتُب يف عنه املعربَّ املوقف هو هذا األداة. هو والتطور
باملثل، املقدس». والكتاب الحديث العلم بني التناغم اكتشاف العظيم: واالنفجار «التكوين
يف يدعمون ولكنهم للعالم، اإللهي املنشأ عىل واإلصالحيون املحافظون الحاخامات يرص
يرص الحياة. بها تطورت التي للطريقة العلميَّني والفهم االستكشاف أيًضا نفسه الوقت
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ديانة، بوصفها «اليهودية أن عىل املثال، سبيل عىل ،(٢٠٠٥) شواب مايكل الحاخام
دارون يراه فما … هللا يوجهها هادفة عملية الخلق تعتربان املحافظة، اليهودية وبالطبع
شواب؛ يقول والجميلة.» الحاذقة هللا لخطة وإعجازيٍّا طبيعيٍّا تطوًرا نحن نراه عشوائيٍّا،
عىل الحفاظ املمكن من حرفيان، وعلم تاريخ أنه عىل التكوين سفر قراءة من بدًال إنه أي
باملثل، رمزية. قصة أنه عىل قراءته خالل من العلمية االكتشافات صدقية وعىل حقيقته
مع متفقان الطبيعي واالنتخاب التطور علم أن اإلصالحية اليهودية علماء بعض يرى
إن حني ففي ثم، ومن كافة. املتنوعة أشكاله يف العالم لتطور اإللهيني والتوجيه املنشأ
ومن الناس، بها يترصف التي بالطريقة يهتم تقليد ولكنها عقائد، ديانة ليست اليهودية
بني سائد رأي بالتأكيد ثمة الخلق، عقيدة حقيقة ادعاءات بشأن تعليم أي يوجد ال ثم

املقدس. بالكتاب اإليمان مع متعارًضا ليس التطور أن هو اليهودية، املرجعيات
البابا أصدر ،١٩٥٠ عام ففي مشابًها؛ موقًفا الكاثوليكية الرومانية الكنيسة اتخذت
يتناول البرشي» «الجنس بعنوان مرجعية) (رسالة بابويٍّا منشوًرا عرش الثاني بيوس
أنه عىل البابوي املنشور ينص التطور. نظرية ومنها الحديث، الفكر يف القضايا بعض
فدراستها ولذا، الكاثوليكي؛ املذهب مع بالرضورة يتعارض التطور نظرية يف يشء ال

الزًما: الحذر كان وإن مباحة،

للعلوم الراهنة الحالة مع اتساًقا الكنيسة، يف التعليمية املرجعية تحظر ال
رجال جانب من ومناقشات أبحاث تُجرى أن املقدس، والالهوت اإلنسانية
منشأ يف ببحثه يتعلق فيما التطور، مذهب بشأن املجالني كال يف محنَّكني
تُلزمنا حيث — مسبًقا وموجودة حية مادة من ناشئًا باعتباره البرشي الجسم
أنه عىل مبارشة. هللا خلق من هي األرواح بأن باإليمان الكاثوليكية العقيدة
وتلك املؤيدة تلك أي الطرفني؛ كال حجج بها تُوَزن بطريقة ذلك فعل من بد ال
ورشيطة وقياس، واعتدال جدية من يلزم بما عليها ويُحَكم للتطور، املعارضة
مهمة بها املسيح أناط التي الكنيسة لحكم للخضوع مهيأة كلها تكون أن

اإليمانية. العقائد عن والدفاع به، موثوًقا تفسريًا املقدسة الكتب تفسري

إىل فباإلشارة ذلك. من أبعد (١٩٩٦) الثاني بولس يوحنا البابا مىض أحدث، وقت ويف
قال: عرش، الثاني لبيوس البابوي املنشور

البابوي، املنشور هذا صدور عىل قرن نصف من يقرب ما مىض وقد اليوم،
من التطور. نظرية يف افرتاض من بأكثر االعرتاف إىل الجديدة املعارف أدَّت
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سلسلة بعد الباحثني، من قبوًال تزداد النظرية هذه أن ا حقٍّ باملالحظة الجدير
مرغوبًا يكن لم الذي التقارب إن املعرفة. حقول مختلف يف االكتشافات من
مهمة حجة بذاته هو مستقلة، بصفة أُجري الذي العمل نتائج بني ملفًقا وال

النظرية. هذه لصالح

بيانًا (١٩٦٩) األمريكية املتحدة بالواليات املشيخية اإلنجيلية الكنيسة أصدرت باملثل،
تعاليمنا وال بإيماننا، مجاهرتنا وال املقدس، الكتاب «ال أنه فيه تعلن التطور، نظرية حول
احتمالية يستبعد نحو عىل والفورية، املبارشة هللا بأفعال اإلنسان خلق تُعلِّم الشفهية
«ستة مثل عبارات فهموا ربما أسالفهم بأن البيان ويقر علمية.» نظرية باعتباره التطور
ملزمة. ليست األفهام هذه لكن حرفيٍّا، فهًما الرجل» و«ضلع األرض»، تراب و«من أيام»،
كتابًا ليس املقدس الكتاب «إن نفسه، كالفن جون مرجعية إىل مستنًدا البيان، ويسرتسل
املقدس والكتاب التطور نظرية بني الحقيقية العالقة أن إىل «نخلص ثَمَّ، وِمن علميٍّا.»

«… متناقضة غري
إنجلرتا، (كنيسة الخلق» عقيدة عن الشفهية «التعاليم يف األسقفية الكنيسة ورصحت
الكنيس، التعليم يقول كما ذلك»، «ومع التطور. من رسميٍّا موقًفا تتبنَّى ال أنها (٢٠٠٥
األنجليكاني املذهب يف واإلنجييل الكاثوليكي التقليَديْن من كلٍّ من والعلماء الدين «فرجال
عن صادر قرار يف الكنيسة أكدت الحايل. الوقت وحتى دارون زمن من التطور، قبلوا
التطور.» تشمل قد طريقة وبأي شكل بأي الخلق عىل هللا قدرة ،١٩٨٢ عام العام املؤتمر
التكوين، سفر ومنه املقدس، «الكتاب إن ذلك، عىل عالوًة الكنيس التعليم يقول بل
من «شبكة هو التطور أن من الرغم عىل وهكذا، إلهيٍّا.» ُمْمًىل علميٍّا دراسيٍّا كتابًا ليس
وال الكنيس)، التعليم يصفها (التي والتجارب» باملالحظات بقوة «مدعوم فهو النظريات»،
هللا حباهم قد البرش أن يؤكد للخلق الكتابي الوصف إن املقدس. الكتاب مع يتعارض
قدراتنا أو ومخيلتنا، عقلنا أو املرشوطني، غري والرحمة بالحب املتمثلة اإللهية «بالعطايا
خلق التي املحددة السبل يصف وال اإلبداع.» عىل قدرتنا أو حريتنا، أو واألخالقية، املعنوية

هللا. بها
يبدأ التطور، حول رسميٍّا بيانًا (٢٠١٢) املتحدة امليثودية الكنيسة أصدرت وباملثل،
هللا.» خلقه الذي الطبيعي للعالم رشعيٍّا تفسريًا بوصفه بالعلم نعرتف «نحن كاآلتي:
العلم تفاسري أن نجد «فإننا العلمية، املسائل عن الالهوتية املسائل بعزل أنه البيان وينص
الكنيسة وتؤكد الالهوت.» علم مع تتضارب ال والبيولوجي والجيولوجي الكوني للتطور
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خلق خفايا فهمنا يتحسن الطبيعي، للعالم اإلنسان فهَم العلم توسيع مع أنه «نجد ا: حقٍّ
وكلمته.» هللا

تتناىف املقدس الكتاب يف املذكورة الخلق قصة أن عىل مرصة جماعات بالطبع هناك
بميزوري، اللوثرية الكنيسة سنودس هذا ويشمل قبولها. وتحظر التطور، ونظريات
ال املوقف هذا أن عىل املحافظني. املسلمني وبعض الجنوبية، املعمدانية جمعية وكنيسة
اعتباره يمكن وال التقدميون، املسلمون وال السائدة، واملسيحية اليهودية املرجعيات تؤيده

قاطًعا.
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بعاِلم الفكرة هذه تُقَرن هللا. ملكوت بمفاتيح أمسكوا الذين — اليهود من بدًال — وهم
آخر إدراك سوء وثمة املثال. سبيل عىل لوثر، ومارتن أوريجانوس، الثالث القرن الهوت
األرض بملكية هللا من ممنوًحا ا حقٍّ لديهم بأن يؤمنون اليهود أن هو تعقيًدا أكثر ربما

ادعاءهم. يقاوم شخص أي يبيدوا بأن مأمورون وأنهم إرسائيل، دولة أصبحت التي
… ُمَقدٌَّس َشْعٌب «ألَنََّك املقدس. الكتاب يف أساس له املختار هللا شعَب اليهود كْون
كما األَْرِض.» َوجِه َعىل الَِّذيَن ُعوِب الشُّ َجِميِع َفْوَق ا َخاصٍّ َشْعبًا لُه ِلتَُكوَن الرَّبُّ اْختَاَرَك َوَقِد
اإلرسائيليني: يخرب وهو هللا عن عاموس النبي سفر يقتبس .(٢ :١٤) التثنية سفر يف جاء
القياسية النسخة ،٢ :٣ عاموس (سفر «… األَْرِض َقبَاِئِل َجِميِع ِمْن َعَرْفُت َفَقْط «إِيَّاُكْم

الجديدة). املنقحة
عىل اليهودية املرجعيات تفرسها ال هللا اختاره شعب هم اليهود أن فكرة أن عىل
ما فعادة هذا، من وبدًال األبدي. الثواب تحقيق يستطيعون وحدهم هم أنهم تعني أنها
وسوف معينة مهمات أجل من اليهود اختار هللا أن هو بها املقصود أن عىل يفرسونها
َفَقْط «إِيَّاُكْم عاموس: سفر اقتباس يستطرد كما األمر، حقيقة يف تنفيذها. عىل يحاسبهم
اليهودي، التقليد يف ذُنُوِبُكْم.» َجِميِع َعَىل أَُعاِقبُُكْم ِلذَِلَك األَْرِض َقبَاِئِل َجِميِع ِمْن َعَرْفُت
شعبًا يكونون كيف التوراة وتُعلمهم التوراة. وحيه، لتسلُّم ا حقٍّ هللا من اليهود اصُطفي
االلتزام األخرى الشعوب من يُنتظر ال الحرصي. التزامهم هي التوراة ومراعاة صالًحا،
مجمل — التلمود يُعلِّم اآلخرة. يف نصيب لهم يكون لن أنه يعني ال هذا لكن بالتوراة،
البارِّين. لكل متاحة املوت بعد الحياة أن — قرون مدار عىل يهود علماء ألفه الذي الحكمة
إىل فالطريق اليهود، لغري وأما بالتوراة. االلتزام هو اآلخرة الحياة إىل فالطريق لليهود أما

بنزاهة. العيش هو اآلخرة الحياة
يُسجل األرض؟ عن فماذا واليهود، هللا بني العهد أساس هو بالتوراة االلتزام كان إذا
ِمْن األْرَض َهِذِه أْعِطي «ِلنَْسِلَك إلبراهيم: هللا قول العربي املقدس الكتاب من األول السفر
أن السفر يذكر ثم .(١٨ :١٥ التكوين (سفر «… اْلُفَراِت نَْهِر اْلَكِبرِي النَّْهِر إَىل ِمْرصَ نَْهِر
(سفر إبراهيم يطمنئ السفر أن عىل أخرى، لشعوب ملًكا اآلونة تلك يف كانت األرض هذه
… يَْخُرُجوَن ِمنَْك َوُملُوٌك أَمًما َوأْجَعلَُك ا ِجدٍّ َكِثريًا «َوأُثِْمُرَك قائًال: (٦–٨ :١٧ التكوين
إَلَهُهْم.» َوأُكوُن أبَِديٍّا. ِمْلًكا َكنَْعاَن أْرِض ُكلَّ ُغْربَتَِك أْرَض بَْعِدَك ِمْن َولِنَْسِلَك َلَك َوأْعِطي
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أن هللا يأمرهم املوعودة، األرض امتالك نحو اإلرسائيليني يقود وموىس كثرية، أجيال وبعد
بالقوة: األرض يأخذوا

َوَفتََحْت لِح الصُّ إِىل أََجابَتَْك َفِإْن لِح. ِللصُّ اْستَْدِعَها ِلتَُحاِربََها َمِدينٍَة ِمْن تَْقُرُب ِحنَي
تَُساِلْمَك لْم َوإِْن لَك. َويُْستَْعبَُد ِللتَّْسِخرِي لَك يَُكوُن ِفيَها امَلْوُجوِد ْعِب الشَّ َفُكلُّ لَك
َجِميَع ْب َفاْرضِ يَِدَك إِىل إِلُهَك الرَّبُّ َدَفَعَها َوإِذَا َها. َفَحاِرصْ َحْربًا َمَعَك َعِملْت بَل
ُكلُّ امَلِدينَِة ِيف َما َوُكلُّ َوالبََهاِئُم َواألَْطَفاُل النَِّساءُ ا َوأَمَّ يِْف. السَّ ِبَحدِّ ذُُكوِرَها
َهَكذَا إِلُهَك. الرَّبُّ أَْعَطاَك التي أَْعَداِئَك َغِنيَمَة َوتَأُْكُل ِلنَْفِسَك َفتَْغتَِنُمَها َغِنيَمِتَها
ا َوأَمَّ ُهنَا. األَُمِم َهُؤالءِ ُمُدِن ِمْن ليَْسْت الَِّتي ا ِجدٍّ ِمنَْك البَِعيَدِة امُلُدِن ِبَجِميِع تَْفَعُل
َما. نََسَمًة ِمنَْها تَْستَبِْق َفال نَِصيبًا إِلُهَك الرَّبُّ يُْعِطيَك الَِّتي ُعوِب الشُّ َهُؤالءِ ُمُدُن

الجديدة) املنقحة القياسية النسخة ،١٠–١٦ :٢٠ التثنية (سفر

األمر القرون مرِّ عىل اليهودية املرجعيات ت فرسَّ ،(٢٠١١) آيزن روبرت أوضح كما
األخالقية املشكالت قبول «محاولة يف املرجعيات، بعض يشدد شتى. بطرق بالقوة بالغزو
أوًال. الصلح بتقديم األبرياء قتل تحايش محاولة رضورة عىل الكنعاني»، للغزو املالزمة
(آيزن، أخرى.» أرًضا بمنحهم «ُكوفئوا سلًما األرض أخلوا الذين أولئك أن بعضها ويؤكد
أولئك فقط .(١٣-١٤ راباح تثنية ٣؛ تساف تانهوما ٢٧؛ :١٩ راباح عدد ،٩١ :٢٠١١
اليهود الحاخامات تأويالت تحاشت طاملا األحوال، جميع ويف أُبيدوا. الحرب اختاروا الذين
أن حاخامية مصادر وتؤكد األصليني، كنعان أرض سكان بإبادة العام األمر التقليدية
حق) (أو التزام اإلرسائيليني لدى يكن لم ومكانه. بزمانه برصامة مقيًَّدا كان بالغزو األمر

األرض. يف مسامًلا يعيش شخص أي بقتل مستقبيل
نقص بسبب األرض بامتالك اإللهي الوعد مسألة د تعقُّ ازداد الحديث، العالم يف
اآلثار علماء معظم يؤمن الواقع، يف لألرض. إرسائييل غزٍو إىل تشري التي األثرية األدلة
دخالء. بوصفهم يغزوها ولم األصليني كنعان سكان من كانوا اإلرسائيليني بأن املعارصين
اآلخرين. كنعان قاطني عىل مميَّزين أنفسهم رأوا فقد فريدة، دينية هوية لهم كانت وإذ
لهذه وفًقا ما، نوًعا ُطوِّرت فقد الكنعانيني بإبادة فيها اإلرسائيليون أُِمر التي القصص أما
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الذين متعددة آلهة تعبد التي الشعوب من الزواج عن األوائل اليهود لتثبيط النظرية،
بينهم. عاشوا

لدعم واسع نطاق عىل استُِغلت لألرض العنيف اإلرسائيليني غزو قصص أن إالَّ
ويالت من للهروب املعارصين األوروبيني اليهود بني ظهرت التي الحركة تلك الصهيونية،
كان أنفسهم. حماية عىل وقادرين فيها مستقلني يكونون دولة بتأسيس الساميَّة معاداة
ما هو للساميَّة أوروبا معاداة فرضته الذي االنقراض خطر من للحماية االحتياج هذا
األصليني السكان ترشيد يكن لم ثَمَّ وِمن .١٩٤٨ عام إرسائيل دولة إنشاء عن تمخض
أعمى التباع نتيجة هو إرسائيل دولة صارت التي األرض من اليهود غري الفلسطينيني
مأساوية نتيجة كانت إنما اليهود؛ يقاومون الذين أولئك بإبادة املقدس الكتاب ألوامر

كذلك. وستظل الساميَّة ملعاداة
فقط يعتقد لألبحاث، بيو مركز عن ٢٠١٣ عام صادر لتقرير وفًقا أنه املثري، اليشء
بينما ،(٨٦ :٢٠١٣) لليهود إرسائيل أعطى هللا أن اآلن األمريكيني اليهود من املائة يف ٤٠
املائة يف ٦١ ويعتقد بإرسائيل، عاطفيٍّا باالرتباط املتدينني اليهود من املائة يف ٧٥ يشعر
.(٨٧ األرض(٢٠١٣: يف بسالم يتعايشا أن يمكنهما مستقلة فلسطينية ودولة إرسائيل أن
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يسوع اليهود قتل (5)

. قطُّ يتوبوا ولم أبًدا. الحقيقة تلك تتغري لن يسوع. اليهود قتل
(www.jewskilledjesus.com)

بوصفه الثاني القرن منذ واستُغل املسيحي، الالهوت تاريخ يف بعمق متجذِّر االدعاء هذا
الرابع القرنني بني ُعقدت التي الكنسية املجامع أعلنت بعدما الساميَّة. ملعاداة سببًا
اليهود قتل عاملية. أصعدة عىل قتلوه اليهود بأن االدعاء انترش هللا، هو يسوع أن والسادس
يف تخيلها. يمكن جريمة أكرب هو هللا» و«قتل هللا. اليهود قتل إذًا، هللا، هو ويسوع يسوع،
العهد»: «خميس صلوات تذكر الكاثوليكية، والبيزنطية األرثوذكسية اليونانية الكنيستني
الكنيسة يف التقليدية الصلوات كانت ،١٩٥٩ عام وحتى املارقة.» اليهود أمة هللا، «قتلة
الصليب) عىل يسوع موت ذكرى (يوم العظيمة» «الجمعة يوم يف الكاثوليكية الرومانية
من الرش انزع القدير، هللا يا تقول: الغادرين] [أو الخونة اليهود أجل «من صالة تتضمن

ربنا.» املسيح بيسوع أيًضا هم يعرتفوا حتى قلوبهم،
يف ونرى املسيحي. املقدس الكتاب من مستوحاة تعاليم الصلوات هذه تعكس
هللا». «ابن أنه بادعائه هللا عىل بالتجديف يسوع تتهم اليهودية املرجعيات األربعة األناجيل
يسوع بإعدام اليهودية املرجعيات طالبت ثَمَّ وِمن اإلعدام، عقوبتها جريمة هذه كانت
يسوع َمثُل حينما ذلك، ومع .(٧ :١٩ يوحنا ٧٠-٧١؛ :٢٢ لوقا ٦٣–٦٥؛ :٢٦ (متَّى
املرجعيات فاضُطرت يسوع. إلدانة سببًا يجد لم البُنطي، بيالطس الروماني الوايل أمام
ليرصخ املحيل الشعب تهييج خالل من بيالطس عىل سيايس ضغط فرض إىل اليهودية
موت يف أيًضا دور للجمع كان ،(٢٤–٢٦ :٢٧) متَّى إنجيل يف جاء ملا ووفًقا «اصلبه!»

يسوع.
يحدث، بدأ شغبًا ولكن يشء، فعل بمقدوره ليس أنه بيالطس رأى عندما ثَمَّ وِمن
أَنْتُْم.» وا أَبِْرصُ . اْلبَارِّ َهذَا َدِم ِمْن بَِريءٌ «إِنِّي قائًال: الجمع، اَم ُقدَّ يديه وغسل ماءً أخذ
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آخر] [سجينًا بَاَرابَاَس َلُهْم أَْطَلَق ِحينَِئٍذ أَْوَالِدنَا!» وََعَىل َعَليْنَا «َدُمُه ْعِب: الشَّ َجِميُع َفأََجاَب
ِليُْصَلَب. َوأَْسَلَمُه َفَجَلَدُه يَُسوُع ا َوأَمَّ

أهل إىل الرسول بولس رسالة هو املسيح» «قتلة اليهود أن لفكرة مكتوب مصدر أول
الَِّذيَن «اْليَُهوِد، إىل الرسول بولس يشري األول. القرن خمسينيات يف كتبها التي تسالونيكي
.(١٤-١٥ :٢ األوىل تسالونيكي (رسالة نَْحُن» َواْضَطَهُدونَا َوأَنِْبيَاءَُهْم، يَُسوَع الرَّبَّ َقتَلُوا
«حوار يهودي مع تخيلية مناقشة مارتري جاستن الالهوت عالم كتب الثاني، القرن يف
تدمري سبب لرتيفو مارتري يرشح عرش، السادس الفصل ويف .(٢٠١٠ (براون، تريفو» مع
[يسوع].» العادل قتلتم ألنكم بالعدل املحن عليكم «ُفرضت أرضهم: من ونفيهم هيكلهم
أصبحت بعدما سيما وال التالية، القرون يف اليهود عىل البالغية الهجمات ازدادت
الهجاء وأصبح الرابع. القرن أواخر يف الرومانية لإلمرباطورية الرسمية الديانة املسيحية
كتب لليهود». «املعادي عليه يُطَلق املسيحي األدب يف معتاًدا أدبيٍّا لونًا لليهودية املعادي
يف يهاجم إذ رشاسة. وأكثرها الوثائق هذه معظم (١٩٧٩) الفم ذهبي يوحنا القديس
ويقول األخرى. وطقوسهم اليهود احتفاالت يف يشاركون الذين املسيحيني عظات ثماني
عرشة ويرتكبون األنبياء، يرجمون أطفال، وقتلة أصنام، وعبدة «ُفجار، إنهم اليهود عن

قائًال: ويسرتسل فظيعة.» آالف

الغادرون. املسيح قتلة هم وجشعون. اعون وطمَّ ُفجار هم البرش. أخس اليهود
ارة كفَّ من وما املقيتون، املسيح قتلة هم اليهود كريه. دينهم الشيطان. يعبدون
أن بد وال الثأر، عن البتة املسيحيون يتوقف ال قد صفح. وال غفران وال هللا لقتل
املسيحيني وعىل دائًما، اليهود هللا مقت الدهر. أبد إىل العبودية يف اليهود يعيش

يمقتوهم. أن كافة

يضيف يهودي، هو ما كل عن رعيته تبتعد ألن كافية هللا قتل جريمة تكن لم حال ويف
قائًال: الفم ذهبي يوحنا

الضارية. الوحوش من أسوأ هم للشيطان. قربانًا أطفالهم يقدِّمون اليهود
الوثنية، للعبادات املخصص الشياطني ومعبد لألوغاد، وعرين ماخور، معبدهم
ومأوى مشبوه، ومكان املسيح، دم سافكي وملتقى لليهود، إجرامي ومجمع
حيوان. أحقر من أدنى مرتبة إىل اليهود تدنَّى لقد جهنم. هاوية هو الظلم،
هم والخنزير. الشبقة العنزة مستوى إىل ينحطون وُسكرهم فجورهم جعلهم
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يقتلوا، وأن يسكروا، أن بطونهم، يُشبعوا أن واحد: يشء سوى يعرفون ال
عربات وسائقي املرسح يف الرشيرة الشخصيات مثل بعًضا بعضهم ويرضب

الخيول.

الطقوس من يسوع صلب تصوِّر التي املرسحيات أصبحت الوسطى، العصور أواخر يف
تُعرض التي أوبرامرجاو»، بقرية اآلالم «مرسحية وأشهرها أوروبا. يف الشائعة الدينية
هذه املرسحية التجسيد إعادات تقدِّم ما غالبًا األملانية. بافاريا والية يف ١٦٣٤ عام منذ
يُطلق الذي املسيحي التوبة موسم أثناء عادًة تُؤدَّى كانت التي — وموته يسوع ملحاكمة
مقابل يسوع يخون وهو ليهوذا اإلثنية الناحية من نمطية صورًة — الكبري الصوم عليه
فيما «اصلبه!» قائلني البنطي بيالطس إىل اليهود رعاع يرصخ ثم الفضة، من قطعة ٣٠
يف يعيشون الذين اليهود اضطر قرون، مدار عىل رءوسنا.» عىل «دمه اليهود زعماء يقول
يصبوا أن يريدون الذين املسيحيني من االحتياط إىل اآلالم مرسحيات فيها تُعرض مناطق

املسيح». «قتلة عىل غضبهم جاَم
عرش السادس القرن مطلع يف لوثر مارتن بدأه الذي الربوتستانتي اإلصالح تحدى
فبينما اليهودية. معاداة بينها من يكن لم أنه إال الكاثوليكية، الكنيسة يف كثرية أموًرا
كارًها صار فإنه املسيحية؛ إىل اليهود تحويل بإمكان تفاؤله عن شبابه يف لوثر أعرب
إن قائًال يكتب ،(١٥٤٣) وأكاذيبهم» «اليهود مثل أعمال ففي األخرية؛ كتابته يف لهم
وختانهم هللا إىل بنسبهم وتباهيهم هللا، شعب وليسوا زنًى، وأبناء وضيع «شعب اليهود
فيه يتمرَّغون الذي … الشياطني «براز ب مليئون إنهم نجاسة.» اعتباره يجب وناموسهم
حرق إىل لوثر دعا ،(١١١–١١٣ :٢٠٠٦) الكتاب عن مايكل يقتبس وكما الخنازير.» مثل
بيوتهم، وهدم َصالتهم، كتب وإتالف الوعظ، من حاخاماتهم ومنع ومدارسهم، معابدهم
أن ينبغي املسمومة» السامة «الديدان هؤالء أن أيًضا ويكتب بل ممتلكاتهم. ومصادرة
بقتل املسيحي واجب إىل لوثر ويشري بل الدوام. عىل الطرد أو القرسي العمل عىل يُجربوا

نقتلهم.» لم إن خطأ عىل «ونحن يكتب حينما اليهود
يحتوي اليهودية. الدينية الكتابات يف حتى يسوع قتلوا اليهود أن فكرة تغلغلت
قبل ما إىل يعود تعليم أي «برييتا»؛ عىل ٤٣أ، مجلد نهدرين»، «السَّ مجلد البابيل، التلمود
الفتنة. وإثارة السحر جريمتَي عىل يهودية بمحاكمة أُِعدم يسوع إن يقول ،٢٠٠ عام
يف بيضاء مساحة تارًكا للتلمود، الرسمية النصوص من كثري من التعليم هذا وُحذف
يهودية سرية وهي ييشو»، «توليدوت مثل أيًضا، اليهودي الشعبي األدب يف الصفحة.
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الدراسات مركز من لوكشني مارتن ويشري اليهود. إىل يسوع موت ينسب يسوع، لحياة
القرن حتى املسيحية أوروبا يف اليهود أن احتمالية «هناك أن إىل يورك بجامعة اليهودية
اإلنرتنت). عىل (لوكشني، يسوع» قتلوا أسالفهم أن يعتقدون كانوا األقل عىل عرش التاسع
الحرب قبل للساميَّة املعادية سياساتها أملانيا تبنَّت فيما أنه للغرابة مثريًا وليس
أُطلق التي هتلر خطة كانت وهل لليهود. لوثر إلدانة النازيون انجذب الثانية، العاملية
إن خطأ عىل «نحن تقول التي لوثر لفكرة منطقي امتداد سوى األخري» «الحل عليها
أملاني عبقري بأنه إياه واصًفا لوثر» «مارتن هتلر امتدح ١٩٢٣ عام يف نقتلهم»؟ لم
«ليلة عقب .(٢٠٠٦ (سوس، اليوم» نراهم بدأنا كما اليهود «يرى أن استطاع عظيم،
— ١٩٣٨ عام نوفمرب من العارش يف وممتلكاتهم اليهود عىل املدبر الهجوم — البلور»
املعابد حرق ووصف ،١٤٨٣ عام نفسه اليوم يف ُولد لوثر أن إىل تورينجن أسقف أشار
وأثناء .(١١١ :١٩٩٧ (جولدهاجني، مولده بذكرى باالحتفاء يليق حدث بأنه اليهودية
كانوا النازيني بأن كهنتهم من تعليًما ون يتلقَّ سلوفاكيا يف الكاثوليك كان الهولوكوست،
ميخائيل الحاخام توسل ،١٩٤٢ عام سلوفاكيا ويف اليهود. إبادة يف هللا مشيئة يحققون
أجل من تيسو الرئيس عند للتوسط كيمتكو األساقفة رئيس إىل فايسماندل دوف-بري
رئيس رد هذا فكان النازية. املوت معسكرات إىل سلوفاكيا من اليهود ترحيل إيقاف

األساقفة:

سوف هناك والطاعون؛ الجوع من هناك تموتوا لن ترحيل. مجرد هذا ليس
فهذا واحد؛ يوم يف وأطفالكم، نساءكم وكبريكم، صغريكم جميعكم، يذبحونكم
إىل تتحولوا أن هو النجاة يف الوحيد أملكم لكن مخلِّصنا. موت عىل عقابكم هو
(١٦-١٧ :١٩٧٣ (بريكوفيتس، املرسوم. هذا بإلغاء أمًرا سأصدر فعندها ديننا؛

مراجعة إىل املسيحية املرجعيات ودفعت النخاع، حتى العالم املحرقة أهوال صدمت
من «الخونة» كلمة بحذف والعرشون الثالث يوحنا البابا أمر ١٩٥٩ عام ويف تعاليمها.
الثاني الفاتيكان مجمع عقد إىل يوحنا البابا دعا ،١٩٦٢ عام ويف العظيمة. الجمعة صلوات
أصدر سنوات، ببضع بعدها الحديثة. التجارب ضوء يف الكتابية املفاهيم تجديد أجل من
نتج (١٩٦٥) «زمننا»، أي إيتاتي»؛ «نوسرتا بعنوان بابويٍّا منشوًرا السادس بولس البابا
اليهود لوم إيتاتي» «نوسرتا منشور واستنكر الدينية. التعددية حول الكنيسة مداوالت من
اليهود عن يُعربَّ أال «يجب أنه املرسوم ينص يسوع. موت عىل العصور جميع عرب كافة
ويف املقدس.» الكتاب من متَّبًَعا هذا كان لو كما هللا، من ملعونني أو مرفوضني بوصفهم
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السلبية اإلشارات حذف بعد بالكامل العظيمة الجمعة صلوات كتابة أُعيدت ١٩٧٠ عام
هللا. كلمة وا تلقَّ من أول باعتبارهم بهم واعُرتِف بل اليهود، إىل

عام إىل ١٩٧٨ عام من املنصب توىل (الذي الثاني بولس يوحنا البابا استأنف
يف الرسمية رحالته أوىل ويف اليهود. نحو املسيحيني توجهات لتصحيح الجهود (٢٠٠٥
حيث األملاني، الحاخامي واملؤتمر اليهودي املركزي املجلس التقى ،١٩٨٠ عام أملانيا أنحاء
بندكت البابا وعربَّ . قطُّ يُنَقض لم اليهود مع هللا عهد بأن ح ورصَّ الحوار، من املزيد إىل دعا
يف أوالدنا»، وعىل علينا دمه «ليكن ملقولة التاريخية الدقة يف شكوكه عن عرش السادس
بعد كتبها الكلمات هذه أن إىل العلماء من العديد أشار .(٢٠١١) النارصي» «يسوع كتابه
الرومانية اإلمرباطورية استحسان نَيل يحاولون كانوا أشخاص عاًما بخمسني يسوع موت
عن هذا فأسفر الرومانية، الحكومة عىل تمردوا أن سبق الذين اليهود من أنفسهم بتمييز
يسوع وجد بيالطس إن بقول أنه الدارسني ويفرتضبعض .٧٠ عام أورشليم عىل الهجوم
مسئولية أخىل متَّى إنجيل كاتب فإن يسوع؛ إعدام مسئولية «اليهود» َقِبل بينما بريئًا،
أنكور «قاموس (انظر الرومان إىل نفسه هو ييسء ال كي ربما يسوع، صلب من الرومان

.(٣٩٩-٤٠٠ :١٩٩٥ املقدس»، للكتاب
التي اآلالم ملرسحيات اإلرشادات بعض أيًضا الكاثوليكية الرومانية الكنيسة أصدرت
ويظهر التقليدية. النصوص يف الساميَّة معاداة وانحرست الكبري. الصوم خالل تُعرض
إىل يسوع مؤيدو وأُضيف الهيكل. يف الباعة دور واختُزل واستبداًدا. قوة أكثر بيالطس
أوالدنا.» وعىل علينا دمه «ليكن عبارة وُحذفت بيالطس. قرص خارج الصارخة الجموع
عند ب ويُلقَّ العربية، باللغة العبارات من بالعديد ينطق بجعله يسوع يهودية وأُكِّدت
اللوثرية اإلنجيلية الكنيسة تبنَّت ،١٩٩٨ عام ويف ييشوا». «الرابي باسم إليه التحدث
«املبادئ بوثيقة االلتزام عىل اآلالم مرسحية تقدِّم لوثرية كنيسة أي يحث قراًرا بأمريكا
العهد استخدام «يُحظر أنه الوثيقة هذه تنص اللوثرية-اليهودية». للعالقات التوجيهية
موت عىل بالالئمة اإللقاء و«يُحظر الحارض»، الزمن يهود تجاه للعداء مربًرا الجديد
موقع من يتضح كما أسٍف، فمن ذلك ومع اليهودي.» الشعب أو اليهودية عىل يسوع
من مزيًدا يبذلوا أن املسيحيني عىل يزال ال أنه أخرى، ومواقع jewskilledjesus.com

هذا. الساميَّة معاداة جذر يُجتث أن قبل الجهد
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شعائرهم يف املسيحيني دم اليهود يستخدم الدم: فرية (6)

إىل وأرسلوا … هيو اسمه أعوام ثمانية ابن صبيٍّا لينكولن بلدة يهود خطف
طائفتهم من بعًضا واستدعوا اليهود، يقطن حيثما تقريبًا إنجلرتا مدن جميع
كانوا حيث لينكولن، يف تُقدم أن املزمع من أضحية لحضور مدينة كل من
القديس مقتل قصة من (نسخة قربانًا. تقديمه بغية ذكروا، كما صبيٍّا، يُخفون
(٨١ :١٩٠٨ هيامسون، يف مقتبسة باريس، ماثيو تأليف من الصغري، هيو

الجرائم من له حرص ال عدد يف اليهود إىل االتهام بإصبع أشري يسوع، موت عىل عالوة
أوروبا يف الوسطى العصور يف شائًعا كان الذي — الزعم ذلك سخافة أكثرها ومن األخرى.
الدينية. طقوسهم يف دماءهم ويستخدمون املسيحيني األطفال يقتلون كانوا اليهود بأن —
«ترجع الدم» «فرية عليها يُطلق التي الخرافة هذه ،(٢ :٢٠٠٧) بياله ديفيد للباحث وفًقا
حتى التشابه شديدة أشكال يف استمرت وقد … عرش الثالث القرن إىل األوروبي التاريخ يف
حالة وهي ،(١٩١٣) وبسرت ريموند دوجالس اكتشفها أسبق، حالة ثمة لكن هذا.» يومنا
املشوهة جثته عىل ُعِثر إنه يُقال الذي عاًما، عرش اثني العمر من البالغ النورتيش، ويليام
كتب .١١٤٤ عام اليهودي الفصح عيد عشية بإنجلرتا نورتش مدينة من بالقرب الغابة يف
طبيعة أن فيه يدَّعي الطفل عن كتابًا املونماوثي توماس يُدعى املنطقة من بندكتي راهب
يقول اليهود. بأيدي معينة بطقوس ُقتل ويليام أن إىل تشري الجثة عىل املوجودة الجروح
نطاق عىل الناس واقتنع .١١٤٤ عام أضحية أجل من ويليام عىل االختيار وقع إنه توماس
حجاب عىل الحادثة هذه تصور فنية صورة ُرسمت إنه حتى ويليام، «استشهاد» ب واسع
يزال وال .١٤٩٠ عام بُنيت التي نورفولك، بمقاطعة بلندن املقدس الثالوث بكنيسة هيكل
دمه. ويفصدون مسيحيٍّا طفًال يصلبون وهم اليهود صورة مشاهدة اليوم املمكن من

هيو، يُدعى أعوام تسعة ابن إنجليزيٍّا طفًال تتضمن الدم فرية حاالت أشهر ولعل
ُعثر أسابيع ببضعة وبعدها هيو، اختفى .١٢٥٥ عام إنجلرتا يف ميتًا عليه ُعثر أنه يُعتَقد
وصلبه وعذبه خطفه املحليني اليهود أحد أن زعموا أصدقاءه إن ويقال برئ. يف جثته عىل
أنه ويبدو املتهم، اليهودي عىل املحلية السلطات قبضت بيسوع. لالستهزاء محاولة يف —
اتُّهم بأرسه. اليهودي املجتمع منفعة أجل من الصبي قتل بأنه التعذيب تحت اعرتف
١٨ أُعِدم بيسوع. استهزاءً — وصلبه دمه وفصد هيو تعذيب يف باملشاركة يهوديٍّا تسعون
وأُطلق الطفل. إىل معجزات نُِسبت ممتلكاتهم. الثالث هنري امللك وصادر شنًقا، شخًصا
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األغاني تداولت بعدها لينكولن. كاتدرائية يف جسده وُعرض الصغري، هيو القديس عليه
هيو «سري أغنية مثل «استشهاده»، قصة واالسكتلندية اإلنجليزية القصصية الشعبية
التي كانرتبري» «حكايات ويف حديقتها)». إىل الصبي استدرجت (التي اليهودي ابنة أو
يف وإلقائه «لذبحه قاتًال اليهود استأجر كيف الدير رئيسة تروي تشورس، جيفري ألفها
الكنيسة من األمر استغرق أوانيهم.» اليهود هؤالء طهر حيث خارجي، منزل يف … حفرة

التخيلية. القصة هذه تكذِّب حتى عام ٧٠٠ األنجليكانية
موثقة حالة ١٥٠ نحو هناك كان ،(٥٥–٦٦ :٢٠٠٦) الكور وولرت للمؤرخ وفًقا
معظم وكان شيوًعا. األكثر وهو قتلهم، أو اليهود اعتقال يف السبب كانت الدم فرية عن
اليهود بأن االدعاءات كانت وإن الكور، يقول كما الوسطى، العصور يف الحاالت هذه

اليوم. حتى مستمرة الدينية الطقوس أجل من البرشي الدم يستخدمون
املونماوثي توماس ادعى املسيحيني؟ األطفال يقتلوا أن اليهود شأن من كان ملاذا
إىل العودة يمكنهم اليهود إن تقول قديمة بنبوءة وأخربه سبق املحليني اليهود أحد أن
فعليٍّا كانت الدم فرية مزاعم أن غري سنويٍّا. مسيحي بطفل ضحوا أنهم لو القديم وطنهم
كثرية أنحاء يف وفعليٍّا إنجلرتا، أنحاء يف انترشت التي الخبيثة اليهود معاداة من جزءًا
املتعددة، جذورها اليهود معاداة جذور دراسات تقتفي رأينا، وكما املسيحية. أوروبا من
اليهود وأن الخالص أجل من وحدهم اختارهم هللا أن يدَّعون اليهود بأن املزاعم ومنها
القرون قوانني يف اليهود معاداة ملشاعر دنيوية أكثر سببًا نجد أن يمكننا يسوع. قتلوا
بربًا. املال بإقراض للمسيحيني مسموًحا يكن لم األموال. بإقراض يتعلق فيما الوسطى
(سفر بربًا يهوًدا يقرضوا أن العربي املقدس للكتاب طبًقا أيًضا لليهود مسموًحا يكن ولم
اليهود لكن .(٢٠-٢١ :٢٣ التثنية سفر ٣٦-٣٧؛ :٢٥ الالويني سفر ٢٤؛ :٢٢ الخروج
املرابني إىل يلَجئون كثريون مسيحيون كان وعليه اليهود. غري عىل الربا لهم مباًحا كان
اليهود معاداة مشاعر بلغت إنجلرتا، يف متوقعة. حنق مشاعر عن هذا فأسفر اليهود،
٣٥٠ من أكثر دام الذي النفي ذلك ،١٢٩٠ عام البلد من اليهود كل طرد لدرجة أْوَجها

عاًما.
أوقات يف سيما وال أوروبا، أنحاء يف اليهود خيانة حول مشابهة قصص ظهرت
أباد حينما عرش الرابع القرن يف ظهر الذي األسود» «املوت خالل حدث مثلما األزمات،
من الكثري من الرغم فعىل املتوسط؛ بالبحر املحيطة املنطقة يف بأكملها شعوبًا الطاعون
رأينا شعبية. املسيحيني آبار سمموا اليهود بأن االدعاءات اكتسبت العلمية، التفاسري
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بعنوان كامًال كتابًا نرش ،(١٥٤٣) لوثر مارتن الربوتستانتي، اإلصالح قائد أن بالفعل
وأكاذيبهم». اليهود «عن

الساميَّة معاداة جذور مع بجدِّية الكنسية املرجعيات تتعامل لم قبًال، ذكرُت كما
نهاية حتى العلنية االعتذارات تظهر ولم العرشين. القرن منتصف يف إال تعاليمها يف
،١٩٩٤ عام من بدءًا االعتذارات من سلسلة اللوثرية الجماعات أصدرت العرشين. القرن
معاداة تستمر أن األسف دواعي من لكن .١٩٩٨ عام حذوها الكاثوليكية الكنيسة وحذت

املسيحيني. دم يستخدمون اليهود بأن االفرتاءات ومنها الساميَّة
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اليهود بطرد املتحدة الواليات حكومة فرانكلني بنجامني نصح (7)

من الشابة األمة هذه نحمي أن يجب بأننا واشنطن الجنرال مع تماًما أتفق
نزلوا أينما اليهود. هو املحرتمون، السادة أيها الخطر، اللئيمني. واالخرتاق التأثري
التجارية؛ نزاهته وأفسدوا األخالقي؛ شأنه من حطُّوا كبرية، بأعداد بلد بأي
هذه عليه تقوم الذي املسيحي بالدين وازدروا يندمجوا؛ ولم أنفسهم، وعزلوا
وحني الدولة؛ داخل دولة فبنوا ضوابطه؛ باستهداف تقويضه إىل وسَعوا األمة،
والربتغال. إسبانيا يف الحال هي كما ماليٍّا، البلد هذا خنق حاولوا مقاومتهم،

ُطردوا بأنهم املشئوم مصريهم اليهود يندب عام ١٧٠٠ من أكثر مدار عىل
لو حتى أنه السادة أيها لكم أؤكد لكن فلسطني. يسمونه الذي وطنهم من
ملاذا؟ للعودة. حجة بأي الحال يف فسيتذرَّعون رشوط، بال إياه العالم أعطاهم
ال الدماء. مصايص عىل يعيشون ال الدماء ومصاصو دماء، مصاصو ألنهم
والشعوب املسيحيني عىل يقتاتوا أن بد ال فقط. هم بينهم فيما العيش يمكنهم

جنسهم. من ليست التي األخرى
٢٠٠ من أقل ففي دستورها، يف املتحدة، الواليات هذه من تطردوهم لم إن
األرض عىل يسيطرون سوف إنهم حتى هائلة بأعداد هنا األرض سيملئون عام
من دماءنا األمريكيني نحن أهرقنا التي حكومتنا شكل ويغريون ويفرتسونها،

بحرِّيتنا. وجازفنا وممتلكاتنا، بأرواحنا وضحينا أجلها،
الحقول يف أحفادنا يعمل سوف عام ٢٠٠ من أقل ففي تطردوهم، لم إن
أيها احذروا املحاسبة. مكاتب يف مغتبطني هم سيكونون بينما قوتهم، ليكسبوا
يف يلعنونكم سوف أوالدكم فإن دائًما؛ اليهود تطردوا لم إن أنه من السادة

قبوركم.
مهما يكونوا، لن حيث يولدوا فدعوهم آسيويون، اليهود السادة، أيها
أي أفكار تناسب ال أفكارهم إن ذلك. غري آسيا، عن بعيًدا أجيالهم تعاقبت
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أن املرقط النمر يستطيع ال أجيال. عرشة بيننا عاشوا وإن تناسبها ولن أمريكي،
بالدخول، لهم ُسمح لو البلد هذا عىل خطر وهم آسيويون، اليهود رقطه. يغري

الدستوري. املؤتمر هذا ِقبَل من إقصاؤهم وينبغي

املتحدة، للواليات املؤسس األب بأن االدعاء هو الساميَّة، معاداة لخرافات أحدث مثال
الدستوري املؤتمر يف ١٧٨٧ عام أعاله إليه املشار الخطاب ألقى فرانكلني، بنجامني
املؤتمر، يف الجنوبية كاروالينا والية مندوب أن املفرتض من فيالدلفيا. يف ُعقد الذي
بتاريخ آدامز كوينيس جون إىل خطاب ففي له؛ سجَّ من هو بينكني، كوتسورث تشارلز
مرة أول أن غري للمؤتمر. يوميات بدفرت احتفظ أنه بينكني ادَّعى ،١٨١٨ ديسمرب ٣٠
صحيفة يف الكاتب) (مجهول مقال يف ١٩٣٤ عام يف كانت النور فرانكلني نبوءة فيها رأت
بمستشار املعجبني أحد بييل، دوديل ويليام الصحيفة، تحرير رئيس وكان «ليربيشن».
كان للساميَّة معادية منظمة وهو الفيض»، «الفيلق ومؤسس هتلر، أدولف الجديد أملانيا
أفرع األمريكية الواليات معظم يف وكان النازي. بالزي شبيًها فضيٍّا زيٍّا يرتدون أعضاؤها

.١٩٣٦ عام املسيحي الحزب عن للرئاسة بييل وترشح الفيض، الفيلق منظمة من
يف مطبوعة كانت التي بينكني مفكرة يف ًال مسجَّ فرانكلني خطاب كان لبييل، وفًقا
مدير أن غري فيالدلفيا. يف فرانكلني معهد يف محفوظة كانت منها نسخة إن وقال الرس.
وأمناء «املؤرخني أن ذكر ،(١-٢ :١٩٣٨) آلني، باتلر هنري الوقت، ذلك يف فرانكلني معهد

موجودة.» كانت أنها إىل يُشري ثبت أي أو [املفكرة] عىل العثور يستطيعوا لم املكتبة
للساميَّة، معادية صحف يف كثرية مرات فرانكلني نبوءة ظهرت ،١٩٣٤ عام منذ
إىل «خطاب يف الدن بن أسامة إليها أشار كما اإلنرتنت. عىل اآلن عليها العثور ويمكن

:٢٠٠٢ أكتوبر يف األمريكي» الشعب

اقتصادكم بنيتم لكنكم األديان. كل حرَّمته الذي الربا تبيح أمة أنتم
استحوذ املختلفة، ومظاهره أشكاله بكل لهذا، ونتيجة الربا. عىل واستثماراتكم
جوانب يف يتحكمون واآلن إعالمكم، عىل سيطروا ومنه اقتصادكم، عىل اليهود
ما عني وهو حسابكم؛ عىل أهدافهم ومحققني مستعبدينكم كافة، حياتكم

منه. فرانكلني بنجامني حذركم
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مبكًرا مقاًال (١٩٥٤) التشهري مكافحة رابطة نرشت فقد زائف؛ فرانكلني خطاب لكن
بريد: إيه تشارلز الشهري املؤرخ من التعليق هذا املقال ن تضمَّ تزييفه. يفضح

النبوءة بأن لالعتقاد مربر أدنى يُقدِّم واحد أصيل مصدٍر عىل العثور أستطيع ال
فرانكلني خطابات يف واحدة كلمة ولو أجد لم سافر. تزييف مجرد من أكثر هي
— النازيون إليه نسبها كما لليهود املعادية املشاعر تلك مثل عن تعربِّ وأوراقه
من يجعل الدينية اآلراء مسائل يف املعروف تحرُّره أن الواقع واألملان. األمريكان
يف … الواضح التزييف هذا إليه نسبها التي باأللفاظ نطق يكون أن املستحيل

اليهود. ضد تمييز أي ذكر عىل فرانكلني يأِت لم الهجرة، عن كتاباته

بنجامني لغة عن مختلفة عبارات عىل تحتوي فرانكلني نبوءة أن إىل أيًضا بريد أشار
املثال، سبيل عىل العرشين. القرن يف السياسية املناقشات لغة إىل أقرب ولكنها فرانكلني،
مدة بعد اللفظة هذه ظهرت فقد لليهود؛ «وطن» عن فرانكلني زمن يف أحد يتحدث لم
أوروبا معاداة من ملجأ عىل العثور ورضورة بالصهيونية تتعلق مناقشات يف طويلة

.(١٩٣٥ بريد، (انظر للساميَّة
السلطة من مزيًدا الخطاب منح يحاول فرانكلني نبوءة من األول السطر أن واملثري

واشنطن. جورج مع تماًما» «يتفق فرانكلني بجعل
ولم أمريكا، بيهود طيبة عالقة عىل وواشنطن فرانكلني من كلٌّ كان األمر، حقيقة يف
يف العربية الجماعة سعت وعندما للساميَّة. معاداة أي كتاباتهما أو خطاباتهما يف يُظهرا
مساهمات ناشد الذي االلتماس عىل فرانكلني ع وقَّ لها، دائم معبد أول بناء إىل فيالدلفيا

جنيهات. بخمسة نفسه هو وتربَّع دينية»، طائفة كل «مواطني من
،١٧٩٠ عام آيالند رود بوالية نيوبورت مدينة رئيس، وهو واشنطن، زار وحينما
بهذه اختتمه لهم خطاب بكتابة ذلك عىل ردَّ بحفاوة، هناك العربية الجماعة واستقبلته

الكلمات:

جديرين تظلوا أن األرض هذه يف تسكنون من يا إبراهيم نسل يا لكم أتمنى
وشجرة َكْرَمِته ظل يجلسيف منكم كالٍّ ولعل به؛ ومتنعمني جريانكم باستحسان

(١٥ :٢٠٠٥ (هريشفلد يخيفه. يشء وال تينه،
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العاملية للهيمنة اليهود زعماء مؤامرة صهيون: حكماء بروتوكوالت (8)

النزاع أخضعها أم الداخلية، اضطراباتها يف نفسها الدول أستنزَفِت وسواء
بال ضاعت أنها اعتبار حال أي عىل يمكن — خارجيني أعداء لسلطان الداخيل
قشة تماًما بأيدينا هو الذي املال رأس سيطرة ستمد قبضتنا». يف «إنها عودة:

الثامن) الجزء األول، (الربوتوكول بها. التعلُّق من مفرٍّا الدولة تجَد لن

األخاذ العنوان تحت الروسية الحكومة قدَّمته للساميَّة، املعادي لالفرتاء آخر حديث مثال
الروسية األوَكرانا ١٩٠٠ عام نحو الربوتوكوالت هذه ألَّفت صهيون». حكماء «بروتوكوالت
الربوتوكوالت هذه أن ادَّعت التي — القيرصية الروسية لإلمرباطورية الرسية الرشطة —
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والتحكم املجتمع، أعراف تدمري أجل من املتآمرين صهيون لحكماء اجتماع َمحارض هي
النهاية. يف العالم عىل والسيطرة العالم، اقتصادات يف

من نسخ بضع موسكو، يف القيرصيني املسئولني أحد وهو نيلوس، سريجي حرر
الكيفية عن مختلفة قصًصا روى مختلفة، طبعات ويف صهيون». حكماء «بروتوكوالت
شخص من عليها حصل أنه ذكر ،١٩١١ عام طبعة ففي يديه؛ يف الوثيقة بها وقعت التي
إىل الوثيقة نسب ١٩١٧ عام طبعة ويف فرنسا. يف صهيونية منظمة من رسقها قد كان
كانت ،١٩٣٣ عام وبحلول الحديثة. الصهيونية س مؤسِّ (١٨٦٠–١٩٠٤) هرتزل تيودور
نطاق عىل الربوتوكوالت تداول جرى وفيما الربوتوكوالت. من منشورة طبعة ٣٣ هناك
إنها بعضهم قال أصولها. عن التفاصيل من املزيد مختلفون «محررون» اختلق أوسع،

.١٨٩٧ عام بسويرسا بازل، يف األول الصهيوني املؤتمر يف ُقدِّمت
الجماعات ِقبَل من العالم عرب واسع نطاق عىل متداولة «الربوتوكوالت» تزال وال
«بايبل باسم تُعرف مجموعة تنرشها املثال، سبيل عىل الغالب. يف للساميَّة املعادية الدينية
وجهة من تعليقات وتضيف بل ،www.biblebelievers.org.au موقعها عىل بليفرز»
األقل عىل أساقفة ستة أن الربتوكوالت تدَّعي الكاثوليكيني. والروم اليهود بني تربط نظرها
«بايبل جماعة وتضيف .(١٩٢٢–١٩٣٩) عرش الحادي بيوس البابا منهم يهوًدا، كانوا
تزعم فقرة بعد يهوديٍّا. كان اليسوعية، الرهبنة س مؤسِّ لويوال، إجناتيوس أن بليفرز»
— ونارشتها املسيحية أساس — الكاثوليكية الرومانية «الكنيسة أن الربوتوكوالت فيها
«كانت ثَمَّ ومن الستار»، خلف من خفية يد تديرها رسية ألجندة واجهة مجرد كانت
«بايبل جماعة تضيف للعالم»، األكرب التهويد نحو طريًقا األساس حيث من املسيحية
الكنيسة أن إدراك يف ويخفق روحيٍّا، رجًال مؤلفنا ليس أسف، «من التعليق: هذا بليفرز»

املسيحية.» نقيض سوى قطُّ تكن لم الكاثوليكية الرومانية
الوثيقة: عنوان ترشح للربوتوكوالت القياسية اإلنجليزية الرتجمة مقدمة إن

وثيقة، ومسوَّدة وثيقة، مقدمة عىل ملصقة خالصة إىل «برتوكول» لفظة تشري
حكماء محارضاجتماعات «برتوكول» لفظة تعني املعنى، بهذا أعمال. ومحرض
العميقة الدائرة إىل املقدمة الخطابات خالصة الربتوكوالت هذه تقدِّم صهيون.
تطورت التي اليهودية لألمة املتحولة العمل خطة وتكشف صهيون. لحكام
أجزاء تُنرش وكانت العرص. يواكب بما أنفسهم الحكماء ونقحها العصور، عرب
تترسب. الحكماء أرسار كانت إذ القرون عرب آخر إىل حني من للخطة وملخصات

93

www.biblebelievers.org.au


األديان عن خرافة ٥٠ أشهر

برتوكوًال: ٢٤ هناك

األسايس. املذهب (١)
االقتصادية. الحروب (٢)

الغزو. أساليب (٣)
الدين. محل تحل املادية (٤)

الحديث. والتقدم االستبداد (٥)
السيطرة. أسلوب (٦)
العاملية. الحروب (٧)

االنتقالية. الحكومات (٨)
التعليم. إعادة (٩)

للسيطرة. االستعداد (١٠)
الشمولية. الدولة (١١)

الصحافة. عىل السيطرة (١٢)
الرتفيه. وسائل (١٣)
الدين. مهاجمة (١٤)
الوحيش. القمع (١٥)
األدمغة. غسل (١٦)

السلطة. استعمال سوء (١٧)
الخصوم. اعتقال (١٨)
والشعب. الحكام (١٩)
املايل. الربنامج (٢٠)

واالئتمان. القروض (٢١)
الذهب. قوة (٢٢)

الخنوع. غرس (٢٣)
الحاكم. صفات (٢٤)

بالشيوعيني. اليهود عىل الهجمات من كثري ارتبط روسيا، عىل الشيوعيني سيطرة بعد
القضاة عىل «الربوتوكوالت» من نسًخا للشيوعية املعادون الروس وزع ،١٩١٩ عام ويف

الرئاسة. ديوان وأعضاء األمريكيني
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— فورد هنري نرش عندما املتحدة الواليات يف كبرية صدقية «الربوتوكوالت» اكتسبت
سلسلة صورة يف مؤمركة نسخة ،١٩٢٠ عام — السيارات لتصنيع فورد رشكة س مؤسِّ
األوىل، العاملية املشكلة العاملي: «اليهودي بعنوان كتاب صورة يف ثم أوًال، صحفية مقاالت
مايو ٢٢ من إندبندنت» «ديربورن صحيفة يف نُرشت التي املقاالت لسلسلة طبع إعادة

.«[١٩٢٢ يناير ١٤ [حتى ١٩٢٠
كثري لدى أصداءً العالم عىل للسيطرة يهودية مؤامرة حول فورد هنري نظرية لقيت
أفادت ،١٩٢٢ ديسمرب يف هتلر. أدولف منهم وأوروبا، املتحدة الواليات يف الناس من
عىل واحتوى لفورد، كبرية بصورة مزينًا كان هتلر مكتب أن تايمز» «نيويورك صحيفة
فورد». هنري ونرشه كتبه كتاب ترجمة تقريبًا «جميعها الكتب، تغطيها كبرية طاولة

بالدور النازي القيادي ذكر الثانية، العاملية الحرب عقب نورمربج محاكمات ويف
االعتقال معسكرات إىل البندقية من يهودي ألف ٦٦ إرسال عىل محاكمته لدى شرياخ، فون
إلهامه مصدر كانت العاملي» «اليهودي بعنوان فورد هنري منشورات مجموعة أن النازية،
االجتماعية السياسة ونصري النجاح، يف يُحتذى نموذًجا لنا فورد هنري «كان شبابه. إبان
إىل يتطلَّعون الشباب كان حينها، والبؤس بالفقر املرضوبة أملانيا يف أيًضا. التقدمية
يمثل من هو فورد هنري كان هوفر، هربرت الخريِّ الرئيس عن النظر وبرصف أمريكا،

.(١٩٤٦ نورمربج، محاكمات (وقائع أعيننا» يف أمريكا
تايمز» «ذي صحيفة يف املقاالت من سلسلة جريفز فيليب نرش ،١٩٢١ عام يف أنه غري
أجزاءً أن وأثبت للشك. مجاًال يدَع ال بما زائفة كانت «الربوتوكوالت» أن كشفت لندن، يف
وذكر باليهود. عالقة أدنى لها يكن لم سابقة كتابات من مأخوذة كانت الوثيقة من
يف ومونتسكيو مكيافييلِّ بني «حوار أحدهما أساسيان؛ مصدران هناك كان أنه جريفز
الثالث. نابليون الفرنيس اإلمرباطور عن ١٨٦٤ عام يف جويل ملوريس هجاء يف الجحيم»
هذا يف ملكيافييلِّ خطابات من مبارشة العالم عىل بالسيطرة املتعلقة األفكار من كثري جاء
رواية وهي «بياريتز»، هو اآلخر واملصدر بكلمة. كلمة حرفيٍّا مأخوذ بعضها الكتاب،
خططوا اليهود أن فكرة أن يُعتقد الذي جوديش هرمان تأليف من ١٨٦٨ عام صدرت
إرسائيل قبائل أمراء يجتمع جوديش كتاب يف أفكاره. بنات من هي العالم عىل للسيطرة
للسيطرة خططهم يف أحرزوه الذي التقدم عن تقرير لتقديم يهودية مقربة يف عرش االثنا

العالم. عىل
لإلضافة البحث من باملزيد آخرون قام «الربوتوكوالت»، زيف جريفز فضح بعدما
فورد هنري ومنهم آرائهم، عن السابقني «الربوتوكوالت» مروجي بعض وعَدل أدلته. إىل
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ومع خدعوه. مساعديه إن قائًال الوثيقة، نرشه عن ١٩٢٧ عام يف املأل عىل اعتذر الذي
الجاهلني. قرائها يف تؤثر أنها أسف ومن الوثيقة، نرش يتواىل ذلك،
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للمسيحيني امليالد عيد يمثله ما لليهود األنوار عيد يمثل (9)

سعيد. ميالد عيد سعيد أنوار عيد

(«الهانوكا») األنوار بعيد التهنئة بطاقات أن لحظوا العطالت إبان املتسوقني أن شك ال
تُظهر الشمالية. أمريكا يف وزينته امليالد بعيد التهنئة بطاقات جانب إىل تُباعان وزينته
ويُمسك يهودية قلنسوة يرتدي أحدهما متصلني، جليد َرُجَيل املعايدة بطاقات إحدى
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دائمة صغرية بشجرة ويمسك جورب شكل عىل حمراء قبعة يرتدي واآلخر بشمعدان،
ومن سعيد». ميالد عيد سعيد أنوار «عيد البطاقة: عىل املدوَّنة األمنية وتقول االخرضار.
ويبيع و«كريسموكا». «هانوكريسماس» البطاقات عىل تُكتب التي األخرى املدمجة الكلمات
شمعدان عىل تحتوي امليالد، وعيد األنوار عيد زينة من هجينة مجموعة املتاجر بعض
ذات زينات أيًضا وتتوافر مًعا. ميالد عيد وشجرة األنوار) بعيد االحتفال يف (يُستخَدم
(نجمة األنوار» لعيد ترمز بقمة ميالد عيد «شجرة مثل امليالد، عيد ألشجار يهودية رموز
عيد وجوارب امليالد)، عيد شجرة قمة يف تركيبها ليتسنَّى حلزوني سلك يف مثبتة داود
امليالد. عيد شجرة لتزيني مصنوعة صغرية شمعدانات ونماذج داود، نجمة عليها ميالد
األنوار عيد أن لو كما ما، بطريقة متكافئان االحتفالني بأن انطباًعا األمور هذه تمنح
يأتي كالهما حال، كل عىل املسيحي. األنوار عيد هو امليالد وعيد اليهودي امليالد عيد هو
الخامس من بدءًا أيام ثمانية األنوار بعيد اليهود يحتفل تقريبًا. نفسه الزمني اإلطار يف
يف امليالد بعيد املسيحيون ويحتفل اليهودي. التقويم بحسب كيسليف شهر من والعرشين
تزامن ،٢٠٠٥ عام يف حدث مثلما السنوات، بعض ويف ديسمرب. من والعرشين الخامس
السنة أجزاء أكثر يف تأتي التي األخرى الدينية االحتفاالت غرار وعىل التاريخان. هذان
من أمسية كل ويف األنوار، عيد الهانوكا ى يُسمَّ الضوء. عىل االحتفاالن هذان ينطوي ظالًما،
ويضعون أيًضا، الشموع املسيحيون يوقد الشمعدان. يف الشموع تُوَقد الثماني، األمسيات
اجتماعيان احتفاالن أيًضا هما امليالد وعيد األنوار عيد امليالد. عيد شجرة عىل األنوار
أمريكا يف اليهود يتبادل بهما. خاصة أغاٍن وتُنَشد معينة أطعمة فيهما تُصنع للغاية،
واملسيحيون اليهود ويهتم العالم. أنحاء كل يف املسيحيون يفعل مثلما الهدايا، الشمالية

األطفال. إىل الهدايا بتقديم
حديثة ظاهرة هو األنوار بعيد اليهودي االحتفال مع امليالد عيد انصهار أن غري
اليهودي التاريخ أستاذ سارنا، لجوناثان وفًقا األول. املقام يف الشمالية أمريكا يف وتحدث
فقط، («البوريم») املساخر عيد يف الهدايا تبادل اليهود اعتاد برانديز، بجامعة األمريكي
املتحدة، الواليات يف قوميٍّا عيًدا امليالد عيد أصبح حينما عرش، التاسع القرن أواخر يف لكن
يف سيما وال العرشين، القرن أمريكا يف األنوار. عيد إىل املساخر عيد من الهدايا منح تحول
تحدث لم امليالد. عيد غرار عىل األنوار بعيد االحتفال إىل اليهود نزع الهولوكوست، أعقاب
الشمالية أمريكا يف نشهده ما تداني درجة بأي إرسائيل، ومنها بلد، أي يف التغريات هذه

.(٢٠١٠ (روزنستوك،
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كتاب مؤلفة روان، بجامعة األمريكية الدراسات قسم مديرة أشتون، ديان تقول
األنوار عيد يف الهدايا تبادل عادة إن (٢٠١٣) تاريخية» ملحة أمريكا: يف األنوار «عيد
األطفال عند امليالد» عيد «حسد ل استجابة العرشين، القرن خمسينيات يف فعليٍّا نمت
لجعل الهدايا لتبادل الرتويج يف والحاخامات اليهود األطفال نفس علماء فبدأ اليهود.
وتظن امليالد. عيد هدايا ون يتلقَّ ال ألنهم محزونني ال يهوًدا، بكونهم سعداء اليهود األطفال
يكتبان كانا سينسيناتي، مدينة من خاص بوجه مؤثران حاخامان هناك كان أنه أشتون
ينعمون سوف اليهود األطفال إن الحاخامات [أحد] «قال القومية. اليهودية الصحف يف
وإيقاد ومرسحيات أغاٍن فيه ميالد، عيد أي بروعة احتفال ومجيد، عظيٍم أنوار بعيد
البالغني جانب من مراعاة من بالفعل األنوار عيَد هذا وبدَّل وحلوى. ومثلجات شموع،
يف اليهود، لألطفال خصوًصا ا مهمٍّ يُعترب احتفال إىل األول املقام يف اليهودية للشعائر

.(٢٠٠٩ توداي»، «روان (صحيفة باليهودية» اهتمامهم عىل للحفاظ مسًعى
العالقات حيث من بالثناء جديًرا امليالد وعيد األنوار عيد دمج إىل امليل يكون قد
هذا أن عىل عهدها. وتطاول الساميَّة ملعاداة القبيح اإلرث خلفية عىل سيما وال االجتماعية،
بخالف ذاته. حد يف كلٌّ مراعاتها، تستحق التقليدين بني مهمة فروًقا يُخفي قد االنصهار
يف تماًما مختلفان االحتفاَلنْي فإن امليالد؛ وعيد األنوار عيد بني الظاهرية التشابه أوجه

األقل. عىل مظاهر ثالثة
وبهذا هللا؛ بأنه املسيحيون يؤمن الذي يسوع، بميالد االحتفال هو امليالد عيد أوًال:
الفصح. عيد يوم هو اآلخر واليوم املسيحي، التقويم يف يومني أهم من واحد فهو الوصف،
أوىص التي السبعة الكتابية األعياد أحد وليس صغري، يهودي عيد فهو األنوار عيد أما
والعرشين الثالث اإلصحاح يف املسجلة وهي موىس، طريق عن إرسائيل شعب هللا بها
عىل اليهود، املحاربني املكابيني، انتصار ذكرى األنوار عيد يحيي الالويني. سفر من
وإعادة امليالد، قبل ١٦٧ عام املستبدة اليونانية-السورية الرابع أنطيوخوس إمرباطورية

النرص. ذلك تحقيق بعد أورشليم يف الهيكل تدشني
وإعادة املكابيني ثورة لكن املسيحي، املقدس الكتاب يف ل ُمسجَّ يسوع ميالد ثانيًا:
األحداث من قرنني قبل ُكِتب الذي العربي، املقدس الكتاب يف مسجَلني ليسا الهيكل تدشني

األنوار. عيد ذكراها يحيي التي
األنوار. وعيد امليالد عيد ُكنَْهي بني أيديولوجي صدام يوجد أنه األهم وهو ثالثًا:
هو التقليد هذا أصبح حينما لكن يهوديٍّا، بدأ ديني تقليد بمؤسس امليالد عيد يحتفل
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ذكرى فيحيي األنوار عيد أما اليهود. اضطهد الرومانية، لإلمرباطورية الرسمي الدين
اليونانية-السورية اإلمرباطورية يف االنصهار امليالد قبل الثاني القرن يف اليهود رفض
الشموع تُمثِّل حيواتهم. هو الثمن كان ولو حتى الرومانية، اإلمرباطورية قبل جاءت التي
الهيكل تدشني إعادة إبان خاللها مضاءً املصباح ظل التي الثمانية األيام الشمعدان عىل
لرفضهم اليهود وقتلت دنَّسته قد كانت التي اليونانية-السورية القوات من استعادته بعد
إللههم مخلصني للبقاء اليهود كفاح األنوار عيد يمثل ثَمَّ ِمن اليونانية. اآللهة عبادة
مع األنوار بعيد االحتفال فخلط ثَمَّ، وِمن أخرى. عبادة ممارسة من بدًال وتقاليدهم،
،٢٠١١ عام يف املأل عىل املشكلَة هذه طرحت تقريبًا. له معنى ال آخر بدين االحتفال
هي: الرئيسية حجتها وكانت اليهود. لآلباء مجلة وهي «كفيلر»، مجلة يف هورن جوردانا

فلقد دينهم؛ غري آخر دين أي يمارسوا أن عىل املوت يؤثِرون املكابيون كان
وهذا يهوًدا. أي كانوا؛ ما غري يكونوا أن يمكنهم ولن يكونوا لن أنهم أدركوا
نحتفل عندما به نحتفل ما هو آخر، أحًدا ال نحن، َمن نكون أن عىل التصميم
عىل تنفد ال التي اليهودية األغاني وال الهدايا، ليس األنوار عيد األنوار. بعيد
والتحدي الشجاعة هو رأيي، يف به، نحتفل ما العيد». «روح وليس يوتيوب،
الحقيقية. املعجزة هي «تلك» الحقيقية. وهويتنا يهوديتنا حماية سبيل يف
بقية ظالم ضد يكافحون إذ للناس؛ اليهودية الهويات هذه أنوار هي املعجزات

بإفنائهم. يهدد الذي العالم
أننا للعالم لنُظهر نوافذنا يف نضيئه األنوار، عيد شمعدان نيضء عندما
عىل بأنه نحتفل نحن. بمن نحتفل آخر». شيئًا «ال يهوًدا بكوننا فخورون
سوف هنا. نزال ال فإننا والكراهية، االضطهاد من السنوات آالف من الرغم
مرياث وارثو نحن ألوالدهم. ذلك سيعلِّمون بدورهم وهم نحن، من أوالدنا نعلِّم

بثمن. يُقدَّر ال تاريخي
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الرابع الفصل
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يسوع. لحياة عيان شهود روايات هي األربعة األناجيل (١)
الجحيم. أو الجنة إىل أرواحنا تذهب نموت حينما إنه املقدس الكتاب يقول (٢)

لحم. بيت يف حظرية يف ديسمرب ٢٥ يوم يسوع ُولد (٣)
مسيحيٍّا. يسوع كان (٤)

األرسة. بقيم يبرش يسوع كان (٥)
املسيحيني. عند مقدسة املصلوب يسوع صورة كانت طاملا (٦)

الوسطى. العصور يف العلم الكنيسة قمعت (٧)
مسيحيني. ليسوا الكاثوليك (٨)

مسيحية. دولة بوصفها املتحدة الواليات ست أُسِّ (٩)

مقدمة

يسوع ميالد تاريخ قبيل من الفصل، هذا يف املطروحة املغلوطة املفاهيم معظم يتفق
العلمي البحث أوضح التاريخية. لألحداث فهم سوء بأنها الخرافة وصف مع ومكانه،
املعتقدات يف جوهريٍّا التأثري دون الخاطئة املفاهيم هذه مثل من الكثري حقيقة املتأني
يبرش كان يسوع بأن االدعاءات مثل الخاطئة املفاهيم بعض أخرى، جهة من األساسية.
لها مسيحية، دولة بصفتها ست أُسِّ املتحدة الواليات وأن األرسية، بالقيم الناس بني
مثال فهو العلم قمعت املسيحية بأن الزعم أما اليومية. الحياة عىل مهمة انعكاسات
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هذا يف املذكورة الخرافات بقية غرار عىل املسيحية. ملناهضة استُخدمت التي لالدعاءات
الجيدة. للقصص الدائمة القوة يثبت جميعها الكتاب،

يسوع لحياة عيان شهود روايات هي األربعة األناجيل (1)

يوحنا لوقا، مرقس، متَّى،
فوقه: أستلقي الذي فرايش احرسوا

األربعة فرايش أركان أنتم
برأيس، يحيطون الذين األربعة املالئكة أنتم

يصيل وآخر يحرس واحد
بعيًدا. روحي يحمالن واثنان

الوسطى القرون يف الروضة ألطفال (ترنيمة
(١٧٠٤ رقم الشعبية، للرتانيم رود فهرس

املقدس الكتاب يف األربعة لألناجيل العام التبجيل هذا األطفال رياض نشيد يعكس
متَّى إىل املنسوبة تلك — األربعة «الكنسية» باألناجيل التسليم إن الجديد. العهد املسيحي،
عن عربَّ بروذرو ستيفن الدينية الدراسات عاِلم أن لدرجة شائع — ويوحنا ولوقا ومرقس
إنجيل «مجرد اسم ذكر بإمكانهم كان فقط األمريكيني البالغني نصف أن من صدمته
يعرفه أن يحتاج ما الدينية: األمية «محو الشهري كتابه يف األربعة»، األناجيل من واحد
متداولة كثرية أخرى أناجيل هناك كانت أنه والحق .(٢٠٠٨) يعرفه» وال — أمريكي كل
اليوم. حتى منها الكثري نجا وقد للمسيحية، األوىل العديدة القرون مر عىل املسيحيني بني
رسميٍّا األناجيل قَرصت الرومانية املسيحية املرجعيات أن فقط الرابع القرن يف وحدث
املحظورة األناجيل من كثري واكتُشف األخرى. األناجيل بقية ومنعت فقط، أربعة عىل
عىل املجموعة احتوت .١٩٤٥ عام بمرص حمادي نجع يف الغلق ُمحكمة ِجرار يف مطمورة
وتعاليمه يسوع حياة قصصعن وهي الغنوصية، األناجيل تُدعى التي النصوص من عدد

.(١٩٧٩ باجلز، (انظر اليوم غريبًا يبدو إنه عنه يُقال ما أقلُّ منظور من مرسودة
ذلك مع فهناك األربعة، الكنسية األناجيل أسماء يعرفون ال الناس كان إن حتى
أناسشهدوها. لسان عىل يسوع حياة يف لألحداث واقعية حكايات تنقل بأنها شائع اعتقاد
بجامعة الجديد العهد عاِلم املثال، سبيل عىل األخرية، السنوات يف لألناجيل الفهم هذا أكَّد
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شهادات بوصفها األناجيل العيان: وشهود «يسوع كتابه يف بوكهام ريتشارد كمربيدج،
معه. يختلفون املقدس الكتاب علماء أغلبية أن غري .(٢٠٠٦) العيان» شهود

ستُصبح التي الجديدة الحركة انتشار يف األناجيل ساعدت والثاني، األول القرنني يف
تعني التي القديمة اإلنجليزية الكلمة من مشتقة «إنجيل» لفظة املسيحية. بعد فيما
لألناجيل، وفًقا هللا». ابن املسيح، يسوع بشارة «بدء بآية: مرقس إنجيل يبدأ «البشارة».
من إرسائيل شعب يحرِّر سوف ملك إىل يُشري مصطلح وهو «املسيَّا»، هو يسوع
جاءت ومنها «املمسوح»، بمعنى «كريستوس»، هي لها اليونانية واللفظة مضطهديهم،
األربعة األناجيل تنقلها التي األساسية الرسائل أن ومع (املسيح). «كريست» كلمة

التفاصيل. يف كبريًا اختالًفا تختلف فهي متشابهة،
موت بعد الفارغ القرب زرن اللواتي النساء لقصة األربعة األناجيل نَُسخ إىل بالنظر
ليدهنَّ ذهبن وسالومة يعقوب، أم ومريم املجدلية، مريم أن مرقس إنجيل يخربنا يسوع.
تطلَّعن القرب، باب عن الحجر لنا يدحرج َمن بينهن فيما يُقلن كن وفيما يسوع. جسد
َالِبًسا اْليَِمنِي َعِن َجاِلًسا َشابٍّا َرأَيَْن اْلَقْربَ َدَخْلَن ا «َوَلمَّ بالفعل. ُدحرج قد الحجر ووجدن
ِلتََالِميِذِه َوُقْلَن «اذَْهبَْن قائًال: وأخربهنَّ قام، يسوع أن الشاب طمأنهنَّ بَيَْضاءَ.» ُحلًَّة
ويقول .(٥–٧ :١٦ (مرقس َلُكْم» َقاَل َكَما تََرْونَُه ُهنَاَك اْلَجِليِل. إَِىل يَْسِبُقُكْم إِنَُّه َولِبُْطُرَس
إذا القرب، وصلتا وعندما نساء، ثالث ال الصباح، يف امرأتان هناك كانت إنه متَّى إنجيل
.(١–٤٠ :٢٨ (متَّى القرب ليفتح الباب عن الحجر ودحرج مالك، وجاء حدثت، قد بزلزلة
َوَمْريَُم َويَُونَّا، اْلَمْجَدِليَُّة، «َمْريَُم األقل: عىل خمٍس إىل النساء عدد يزيد لوقا، إنجيل ويف
«إِذَا الرجال/املالئكة: عدد يتضاعف ثم .(١٠ :٢٤ (لوقا « َمَعُهنَّ َواْلبَاِقيَاُت يَْعُقوَب، أُمُّ
النسختني هاتني يف للجليل ذكر يوجد وال .(٤ :٢٤ (لوقا بَرَّاَقٍة» ِبثِيَاٍب ِبِهنَّ َوَقَفا َرُجَالِن
رأت وحينما القرب، إىل وحدها ذهبت املجدلية مريم إن يوحنا إنجيل ويقول القصة. من
وأخربتهما: ويوحنا بطرس سمعان إىل ركضت ولكنها تدخل، لم القرب، عن مرفوًعا الحجر
سمعان وركض .(١-٢ :٢٠ (يوحنا َوَضُعوُه» أَيَْن نَْعَلُم َوَلْسنَا اْلَقْربِ ِمَن يَِّد السَّ «أََخذُوا
املسيح. جسد بها ملفوًفا كان التي الكتانية األكفان وجدا وهناك القرب، إىل ويوحنا بطرس
أنه ظنت وشخًصا مالكني رأت عندئٍذ بالبكاء. وأجهشت مريم ومكثت البيت إىل عادوا ثم
كان أنه أدركت باسمها، البستاني نطق وعندما بكائها. سبب عن سألها الذي البستاني

.(١٠–١٦ :٢٠ (يوحنا األموات من قام الذي بالفعل يسوع
(مؤلِّفي اإلنجيليِّني أن هي إجابة أوضح القصص؟ هذه بني االختالفات تعليل ما

يصفونها. كانوا التي للقصص عياٍن شهوَد يكونوا لم املفرتَضني) األناجيل
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تصف فهي عيان؛ شهود روايات تبدو األربعة الكنسية األناجيل أن يُعتَقد ما غالبًا
ويرشب يأكل الناس، أنواع جميع بني يميش حقيقيٍّا شخًصا بوصفه قرب عن يسوع
كاتب يوحنا إنجيل من األخري الجزء يُعرِّف وبالفعل، املرىض. ويشفي ويعظ، معهم،
[األخري] اْلَعَشاءِ َوْقَت َصْدِرِه َعَىل َ اتََّكأ الَِّذي … يُِحبُُّه يَُسوُع َكاَن الَِّذي «التِّْلِميذ بأنه السفر
يكن لم ثَمَّ وِمن .(٢٤ ،٢٠ :٢١ (يوحنا َهذَا» َوَكتََب ِبَهذَا يَْشَهُد الَِّذي التِّْلِميذُ ُهَو َهذَا …
يسوع. أصدقاء كتبها األربعة األناجيل أن اعتبار إىل القرون مرِّ عىل نزعوا الناس أن غريبًا
األقرب عرش االثنا الرجال رسله، ويوحنا ولوقا ومرقس متَّى أن اليوم كثريون يظن باملثل
التالميذ أو الرسل من أحد عن نسمع لم أننا غري [أتباعه]. تالميذه األقل عىل أو يسوع، إىل
العلماء يتفق ويوحنا، متَّى يان يُسمَّ الرسل من اثنان كان وفيما لوقا. أو مرقس اسمه
ضوء ويف ذلك، عىل عالوة ويوحنا. متَّى إنجيَيل يكتبا لم الرجلني هذين أن عىل عموًما
مؤلفي من أحد من ما أنه عىل عموًما العلماء يتفق التفاصيل، يف املوجودة التضاربات
كان حتى أو سجلها، التي األحداث عىل ا حقٍّ عيان شاهد كان املفرتضني األربعة األناجيل

شخصية. معرفة يسوع يعرف
ظهر بعقود. يسوع رحيل بعد ُكِتبت األناجيل جميع أن الواقع يف العلماء يعتقد
يوحنا وإنجيل األغلب، عىل الثمانينيات يف ولوقا متَّى وإنجيال ،٧٠ عام نحو مرقس إنجيل
العلماء ويحدد عقود. مرِّ عىل األناجيل يف الواردة القصص وُطوِّرت و١٠٠. ٩٠ عامي بني
يتناقلون الناس كان الشفهية: املرحلة هي األوىل املرحلة كانت العملية. لهذه مراحل ثالث
ومعجزاته، لعظاته، روايات عىل هذه اشتملت عمله. أو يسوع قاله عما قصًصا باملشافهة
يف وأعماله. يسوع أقوال عن قصًصا الناس ن دوَّ الثانية، املرحلة يف وقيامته. وَصْلبه،
يف وصاغوها واملنطوقة، املكتوبة القصص من مواد األناجيل ُكتَّاب انتقى الثالثة، املرحلة
األربعة. األناجيل من ُكتب ما أول كان مرقس إنجيل أن عىل أيًضا العلماء يتفق البشارات.
إنجيل يف آية ٦٦١ إجمايل فمن بكثافة؛ منه يقتبسان ومتَّى لوقا إنجيَيل أن إىل ويشريون
،٣٥ :١٩٨٨ (هيلمز متَّى إنجيل يف آيات و٦٠٦ لوقا، إنجيل يف آية ٣٦٠ تظهر مرقس،
عيان شاهد يكن لم أنه عىل يتفقون العلماء كان وإن مجهولة، هذا مرقس وهوية .(١٤٢
(مذكور مرقس يوحنا يُدعى شخًصا إن القديمة التقاليد أحد يقول وصفها. التي لألحداث
يسجل روما يف كان حينما اإلنجيل هذا ألَّف (٣٧ و١٥: ١٢ :١٢ الرسل أعمال سفر يف
كان املقصود الجمهور بأن لأللفاظ املؤلف اختيارات من بعٌض يوحي بطرس. عظات

إيطاليا. يف يعيش يهودي غري جمهوًرا
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إىل تحوَّل يهودي غري طبيبًا، لوقا إنجيل مؤلف كان مبكر، مسيحي لتقليد وفًقا
املجتمعات إىل املوجهة (الرسائل) للخطابات الشهري املؤلف لبولس، وصديًقا املسيحية،
،١١ :٤ الثانية وتيموثاوس ،١٤ :٤ كولويس (انظر املتوسط البحر حول املتنوعة املسيحية
بولس، من معلومات لوقا إنجيل مؤلف ى تلقَّ فربما صحيًحا، هذا كان (إذا .(٢٤ وفيلمون
بعد الجديدة الحركة إىل انضم وكالهما (. قطُّ يسوع يلَق لم لوقا، مثل مثله بولس، لكن
يصفانها. التي األحداث يشهد لم منهما أيٍّا أن العلماء يعتقد ثَمَّ ِمن بسنوات؛ يسوع موت
سوريا يف يهودي-مسيحي مجتمع يف األرجح عىل ُكتب متَّى إنجيل إن العلماء يقول
من مواد اقتبس لوقا، إنجيل مؤلف غرار عىل مؤلفه، أن يعتقدون وهم و٩٠. ٨٠ عامي بني
اختصاًرا «كيو» املجموعة هذه عىل العلماء يطلق اآلن. مفقودة يسوع أقوال من مجموعة
يكون أن املستبعد من لوقا، مع الحال وكما «مصدر». تعني التي األملانية «كويال» لكلمة
ثانوي مصدر عىل االعتماد إىل حاجة يف عظاته إىل واستمع تنقالته يف يسوع الَزم شخص

«كيو». مثل
يوحنا القديس هو مؤلفه أن إىل يُشري الذي اإلنجيل ذلك يوحنا، إنجيل عن ماذا لكن
بإمكان كان هل لكن االدعاء. بذلك املسيحيون سلَّم التاريخ، معظم مدار عىل الرسول؟
األناجيل عن االختالف تمام يوحنا إنجيل يختلف اإلنجيل؟ هذا كتابة ا حقٍّ الرسول يوحنا
الكلمتني من املتشابهة) (أي «السينوبتية» األناجيل عليها يُطَلق التي األخرى الثالثة
ما أحيانًا بينها. الشديدة للتشابهات نتيجة و«مظهر»، «مًعا» تعنيان اللتني اليونانيتني
العظة أو نفسه املثل لعرض متوازية أعمدة ثالثة الجديد العهد تتناول التي الكتب تضم
عموًما األناجيل هذه تتفق ولوقا. ومرقس متَّى أناجيل يف يظهر كما يسوع عن الخرب أو
األناجيل عكس عىل يوحنا، إنجيل أن إال أيًضا. العامة يسوع خدمة يف األحداث ترتيب عىل
األخرى األناجيل تحتوي وبينما محتواه. من املائة يف بتسعني سواه دون ينفرد املتشابهة،
خدمة أحداث تأريخ ويختلف منها. أيٍّ عىل يوحنا إنجيل يحتوي ال األمثال، من الكثري عىل
من كثري عن يوحنا يكتب األناجيل. تلك يف الوارد ذلك عن أيًضا يوحنا إنجيل يف يسوع
تتحدث بينما سنوات، ثالث تبدو يسوع خدمة يجعل نحٍو عىل اليهودي، الفصح أعياد
خدمة من فقط واحدة سنة مغطية فقط، واحد يهودي فصح عيد عن املتشابهة األناجيل
:٢ إصحاح (يف الهيكل من الصيارفة يطرد وهو يسوع قصة عن يوحنا ويحكي يسوع.
الحدث هذا إن يقولون فكلهم ولوقا، ومتَّى مرقس أما يسوع. خدمة بداية يف (١٣–١٦
لوقا ١٢-١٣؛ :٢١ متَّى ١٥–١٧؛ :١١ (مرقس يسوع حياة من األخري األسبوع يف وقع

.(٤٥-٤٦ :١٩
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عما عميًقا اختالًفا يختلف يسوع تصوير أن هو يوحنا إنجيل يف األهم األمر ولعل
هللا، ابن بوصفه يسوع إىل تشري الثالثة فاألناجيل األخرى؛ الثالثة األناجيل يف موجود هو
موجود هو ثَمَّ وِمن األلوهية، مكتمل يسوع يوحنا، إنجيل يف بًرشا. ُولد أنه تذكر لكنها
اإلغريقية الفلسفة من مفهوم وهو «الكلمة»، بمعنى «لوجوس»، هو يسوع األزل. منذ
لصنع ديميريج الخالق يستخدمها التي الذهنية املخططات — أفالطون» «أشكال ل مشابه

العالم: يف األشياء

ِعنَْد اْلبَْدءِ ِيف َكاَن َهذَا هللا. اْلَكِلَمُة َوَكاَن ِهللا ِعنَْد َكاَن َواْلَكِلَمُة اْلَكِلَمُة َكاَن اْلبَْدءِ ِيف
(١–٣ :١ (يوحنا َكاَن. ا ِممَّ ءٌ َيشْ يَُكْن َلْم َوِبَغرْيِِه َكاَن ِبِه ءٍ َيشْ ُكلُّ ِهللا.

يقدِّم يوحنا إنجيل أن الحدثاء العلماء يستنتج ليسوع، الفريد الوصف هذا ضوء يف
بعد انبثقت التي اليونانية بالفلسفة متأثرة املسيح) يسوع طبيعة (فهم «كريستولوجيا»
املقربون. يسوع رفاق فيها عاش التي البيئة عن االختالف شديدة بيئة ويف يسوع، موت
أن ينبغي ال وصفوها، التي األحداث عىل شهود يكتبها لم األناجيل بأن الزعم أن بيد
عيان» شهود روايات أنها [األناجيل] تزعم «ال غرضها. ليس ذلك ألن املؤمنني، قلق يثري
دي آلني هارفارد، بجامعة الالهوت بكلية الجديد العهد عالم يقول كما يسوع، لحياة
مستمعيها تُلهم بطرق يسوع تعاليم عن رسائل نقل هو غرضها إنما .(١٩٩٨) كاالهان
أن وبدا اآلخر، عن أحدهم يختلفون كانوا اإلنجيليني جماهري لكن وتشجعهم. وتقنعهم
سبيل عىل املتنوعة. املجتمعات هذه من لكلٍّ الخاصة الظروف مع يتعاملون كانوا املؤلفني
متمم باعتباره يسوَع يصف ولذا األول؛ املقام يف اليهود إىل موجًها متَّى إنجيل كان املثال،
امللك. داود نسل من ينحدر سوف املسيَّا إن القائلة النبوءة مثل القديم، العهد نبوات
هذا ويقول لحم. بيت يف يسوع يُولد اإلنجيل هذا يف ولذا لحم؛ بيت هو داود موطن كان
اْلَعذَْراءُ ذَا «ُهَو : ِبالنَِّبيِّ الرَّبِّ ِمَن ِقيَل َما يَتِمَّ «َكْي عذراء، كانت مريم إن أيًضا اإلنجيل
.(٢٢–٢٥ :١ (متَّى َمَعنَا)» هللاُ تَْفِسريُُه: (الَِّذي انُوئِيَل» ِعمَّ اْسَمُه َويَْدُعوَن ابْنًا َوتَِلُد تَْحبَُل
الكلمة وهي «رابي»، الجموع تدعوه اإلنجيل، هذا يف ورد كما الناس بني يسوع خدمة ويف
اليهود، غري إىل األول املقام يف ًها موجَّ لوقا إنجيل كان النقيض، وعىل معلم. لكلمة العربية
ولذا ونبوءاته. العربي املقدس بالكتاب دراية عىل يكونوا لم الذين باليونانية، الناطقني
يحقق يسوع أن يذكر وقلَّما العربي، املقدس الكتاب من قليلة اقتباسات اإلنجيل هذا يضم
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أنهم لوقا إنجيل مؤلف يذكر «رابي»، بكلمة يسوع الجموُع تنادي أن من وبدًال نبوءات.
«السيد». لكلمة املقابلة اليونانية بالكلمة ينادونه كانوا

األناجيل تحويها التي يسوع قصص تفاصيل يف االختالفات تقلل ال أخرى، مرة
رسائل صحة من مؤلفيها هوية حول العلماء يثريها التي األسئلة وال األربعة، الكنسية
الحكايات هذه أن إىل ببساطة تشري هي الحدثاء، العلماء نظر وجهة من الروايات. هذه
املحتمل من كان ملا ذلك، ولوال للتاريخ. حرفيٍّا تسجيًال تكون أن بها مقصوًدا يكن لم
الكثرية الروايات بني من األربع الروايات هذه انتقت التي الكنسية املرجعيات تختار أن
قبيل من تفاصيل عىل تسمو تنقلها التي فالحقائق مختلفة؛ نسخ أربع متاحة كانت التي

القرب. عند النساء وعدد يسوع، مليالد املحددين واملكان الزمان
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أرواحنا تذهب نموت عندما إنه املقدس الكتاب يقول (2)
الجحيم أو الجنة إىل

ألنام. أضطجع اآلن
نفيس. يحفظ أن هللا أدعو
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االستيقاظ. قبل أموت أن يل كان وإن
الرب. عند روحي فلتسكن

لألطفال) (صالة

يشء قول الشائع من حدث، عما صغري طفل ويتساءل العائلة، أفراد أحد يموت حينما
الجنائزي البيت يف مرتبًكا الطفل كان وإن السماء.» إىل الجدة صعدت «لقد قبيل: من

قبيل: من شيئًا نضيف فقد الصندوق، داخل يف الجدة جسد حيث

السماء. إىل صعدت التي هي «روحها» الصندوق. يف الذي الجدة «جسد» ذلك
هللا. مع األبد إىل روحها ستحيا تموت. أن يمكن ال روحها لكن جسدها، مات

لفهم جيد مثال هو الحديث، العرص يف إنجييلٍّ أنجُح ،(٢٠٠٦ (ميتشام، جراهام بييل
قد املوت. أخىش ال «أنا قال: «نيوزويك»، مجلة مع له حوار ففي املنطلق؛ هذا من املوت
اللحظة يف أنه أومن ألنني نفسه، املوت ليس لكن العملية، من الخوف من قليل يساورني

الرب.» محرض يف سأكون جسدي، روحي فيها تفارق التي
الروح صعود بأنه للموت الوصف هذا الناس من الكثري مسامع عىل تردد ما كثريًا
من ما مذكوًرا. ليس املقدس. الكتاب يف مذكور أنه يفرتضون أنهم لدرجة السماء، إىل
أيٌّ يعترب ولم املوت. وصف يف الروح كلمة حتى يذكر الجديد أو القديم العهد يف كاتب

تموت. أن يمكن ال أي بطبيعتها؛ خالدة الروح منهم
إىل تَُرتجم التي الكتابية الكلمات الثاني، الفصل يف الثانية الخرافة يف رأينا كما
هي — اليونانية اللغة يف و«ِنْوما» و«سبريي» العربية، اللغة يف و«ِنِفش» «رَوح» — «روح»
واليوم، اللغات. معظم يف «روح» كلمة عىل هذا ينطبق و«نََفس». و«ريح» «هواء» الكلمات
الكتاب ُكتَّاب لكن مادي، غري يشء أنها عىل «الروح» أو «النفس» يف نفكر الغالب، يف
املادة، من ا جدٍّ وخفيف رقيق صنف هي الروح املقدس، الكتاب يف ذلك. يفعلوا لم املقدس
يف الحال وكما حيٍّا. تجعله ما هي نفسه أو اإلنسان روح غاًزا. اآلن عليه نطلق ما مثل
أن لحظوا ألنهم الطريقة؛ بهذه فكروا العربانيني أن الظن أغلب قديمة، أخرى ثقافات
ما هو النْفس أو الروح، أو فالنََّفس، ثَمَّ ِمن يتنفس. الحي أن هو وامليت الحي بني الفرق
آخر يشء أي يفنى مثلما املوت عند يفنى فهو بالطبع؛ خالًدا ليس والنََّفس حيٍّا. يجعلك
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أي إىل يذهبون ال هم والجديد، القديم العهدين يف املوتى وصف بحسب الشخص. يخص
ُكتاب بعض يعرب كما ذلك، من بدًال هللا. بمعية ليكونوا السماء إىل ليس وبالطبع مكان،
:٩) الجامعة سفر كاتب كان الرتاب.» يف يرقدون «هم ملطف: بأسلوب املقدس الكتاب

فظاظة: أكثر (٢–٦

َولِلنَِّجِس َولِلطَّاِهِر اِلِح ِللصَّ يِر ِّ َولِلرشِّ يِق دِّ ِللصِّ َواِحَدٌة َحاِدثٌَة . ِلْلُكلِّ َما َعَىل اْلُكلُّ
األَْحيَاءِ ِلُكلِّ … ِلْلَجِميِع َواِحَدًة َحاِدثًَة أَنَّ ْمِس: الشَّ تَْحَت ُعِمَل َما ُكلِّ أََرشُّ َهذَا …
أَنَُّهْم يَْعَلُموَن األَْحيَاءَ ألَنَّ اْلَميِِّت. األََسِد ِمَن َخرْيٌ اْلَحيَّ اْلَكْلَب َفِإنَّ َرَجاءٌ يُوَجُد
. نُِيسَ ِذْكَرُهْم ألَنَّ بَْعُد أَْجٌر َلُهْم َوَليَْس َشيْئًا يَْعَلُموَن َفَال اْلَمْوتَى ا أَمَّ َسيَُموتُوَن
ِيف األَبَِد إَِىل بَْعُد َلُهْم نَِصيَب َوَال َزَماٍن ُمنْذُ َهَلَكْت َوَحَسُدُهْم َوبُْغَضتُُهْم َوَمَحبَّتُُهْم

ْمِس. الشَّ تَْحَت ُعِمَل َما ُكلِّ

عىل املوت األخرى العربي املقدس الكتاب أسفار ومعظم وأيوب، املزامري سفرا أيًضا يرى
املقدس. الكتاب يف املوت بعد الحياة عن شيئًا نفسه هللا يذكر ال لإلنسان. دائم فناء أنه

.(١٩ :٣ التكوين (سفر تَُعوُد» تَُراٍب َوإَىل تَُراٌب «ألنََّك آلدم: يقول العكس، عىل بل
بأن رجاءً قدَّمتا نبويتني رؤيتني أن العربي املقدس الكتاب يف الحًقا فقط وحدث
اآلية تشري حيث ،(١٤-١٥ :٢٦) أشعياء سفر يف واحدة املوت. فناء إبطال ممكنًا يكون

اإلرسائيليني: يقمع كان الذي الشعب إىل يبدو ما عىل األوىل

ِذْكِرِهْم. ُكلَّ َوأَبَْدَت َوأَْهَلْكتَُهْم َعاَقبَْت ِلذَِلَك تَُقوُم. َال أَْخِيَلٌة يَْحيَوَن. َال أَْمَواٌت ُهْم

لإلرسائيليني: أفضل بيشء تُبرش نبوءة توجد ،١٩ اآلية يف أسطر ببضعة بعدها ثم

اْلُجثَُث. تَُقوُم أَْمَواتَُك. تَْحيَا
َاِب. الرتُّ ُسكَّاَن يَا تََرنَُّموا اْستَيِْقُظوا.

أَْعَشاٍب، َطلُّ َطلََّك ألَنَّ
األَْخِيَلَة. تُْسِقُط َواألَْرُض
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اإلصحاح بداية يف — اإلرسائيليني لبعض — املستقبلية القيامة حول األخرى الفقرة توجد
العالم: نهاية حول رؤية يف دانيال، سفر من عرش الثاني

َشْعِبَك ِلبَنِي اْلَقاِئُم اْلَعِظيُم الرَّئِيُس املالئكة] [أحد ِميَخاِئيُل يَُقوُم اْلَوْقِت ذَِلَك َوِيف
ى يُنَجَّ اْلَوْقِت ذَِلَك َوِيف اْلَوْقِت. ذَِلَك إَِىل ٌة أُمَّ َكانَْت ُمنْذُ يَُكْن َلْم ِضيٍق َزَماُن َويَُكوُن
األَْرِض تَُراِب ِيف الرَّاِقِديَن ِمَن َوَكِثريُوَن ْفِر. السِّ ِيف َمْكتُوبًا يُوَجُد َمْن ُكلُّ َشْعبَُك

. األَبَِديِّ ِلالْزِدَراءِ اْلَعاِر إَِىل َوَهُؤَالءِ األَبَِديَِّة اْلَحيَاِة إَِىل َهُؤَالءِ يَْستَيِْقُظوَن

كانت إذا ما حول اليهود بني كبري جدل هناك كان يسوع، فيه عاش الذي األول القرن يف
جماعة وهي الجماعات، إحدى تمسكت األموات. قيامة اعتقاد تربر النبوية الرؤى هذه
أخرى، جماعة اعتنقت أبدي. فناء هو املوت إن القائلة التقليدية النظر بوجهة الصدوقيني،
هللا يبعث سوف العالم نهاية يف بأنه تفاؤًال أكثر نظر وجهة الفريسيني، جماعة وهي
القيامة عن نفسها الفكرة بهذه يسوع نادى يعاقبهم. أو ويكافئهم ويحاسبهم، املوتى،
يقول ال القيامة، إىل إشاراته جميع يف ذلك، ومع وعقاب. بثواب متبوعة األخرية، والدينونة
إن يقول تعليمه كان الجحيم. أو السماء يف يكون سوف ما هي األرواح إن أبًدا يسوع
نظر وجهة من يعاَقبون. أو ويُكاَفئون ويُدانون، املوت، من يُقامون سوف األشخاص
متكاملة، وحدة اإلنسان األول، القرن يف عاشوا آخرين يهود نظر وجهة من كما يسوع،
الجسد، عن بمعزل توجد أن يمكن الروح إن أبًدا يقول وال روح. حياة، قوة تحركه جسد
تمثل حيث السماء إىل تسافر أن روح بإمكان إن حتى أو بطبعها، خالدة الروح إن أو
أتوا الذين املسيحيون زعمها عىل اعتاد التي األمور هذه كل — السماء يف اإلنسان كينونة

بعُد. فيما
أو العربي املقدس الكتاب من نابعة السماء إىل الخالدة األرواح ذهاب فكرة تكن لم إذا
إىل تسلَّلت أنها اإلجابة بعُد؟ فيما املسيحيني من مقبولة صارت فكيف الجديد، العهد من
بالفالسفة متأثرين كانوا الذين األعضاء من مزيًدا الجديدة الحركة اكتساب مع املسيحية
من يتألفون البرش أن يعتقد أفالطون كان رأينا، كما أفالطون. سيما وال اليونانيني،
فهو األسايس الجزء أما بالثنائية. هذا يُعَرف أسايس. غري واآلخر أسايس أحدهما جزأين،
غري الجزء وأما األبد. إىل يحيا ذاته حد يف وهو — بالطبيعة الخالد العقل، أو الروح
تواصل الروح ألن الحياة يواصل اإلنسان لكن باملوت. فيفنى الجسد، وهو األسايس،
كما عدة. تخمينات اليونانيني لدى كان املوت، حني للروح يحدث ما يخص وفيما الحياة.
األرض. عىل جديد جسد يف أخرى مرة تتجسد إنها كثريون قال الهندي، الفكر يف الحال
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من بالتدريج املسيحيون املفكرون ل تحوَّ امليالد، بعد األوىل األربعة القرون خالل
تأثريًا أعظمهم وكان األفالطونية. الثنائية، األفكار إىل املوت بعد الحياة عن الكتابية األفكار
ألدهشته، يسوع سمعها لو أموًرا ذكر الذي ،(٣٥٤–٤٣٠) هيبو أسقف أوغسطينوس،
العصور وبحلول ودنيويٍّا.» فانيًا جسًدا تستخدم عقالنية «روح هو اإلنسان أن مثل
املوت. حني السماء إىل تذهب التي الخالدة األرواح عن يتحدثون املسيحيون كان الوسطى،
نوفمرب، من الثاني يف األرواح» جميع «عيد ب يحتفلون تقريبًا مسيحي ١٠٠٠ نحو وكان
العيدين كال ينطوي نوفمرب. من األول يف به يُحتفل الذي القديسني» جميع «عيد يعقب كي
أيًضا كالهما ويتضمن لألشخاص. مكافئة كانت لو كما األرواح يف التفكري عىل املقدَّسني
وامَلْطهر السماء يف أحياءً ما بطريقة يكونون األموات فإن األموات؛ هللا يقيم قبلما أنه فكرة
أرواح ر تكفِّ قد حيث للعقاب، مكان هو امَلْطَهر الكاثوليكية، الرومانية للكنيسة [وفًقا
أجل من تتقدس ثَمَّ وِمن ماضيهم، خطايا عن املسيح نعمة يف وهم ماتوا الذين أولئك
ألدهشتهم؛ األفكار هذه الجديد والعهد العربي املقدس الكتاب ُكتَّاب سمع لو السماء].
الجحيم. أو السماء إىل ترحل أرواًحا وليسوا الرتاب» يف «يرقدون املوتى أن اعتربوا فهم

املراجع
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لحم بيت يف حظرية يف ديسمرب ٢٥ يوم يسوع ُولد (3)

يرقد، حيث إىل تتطلع املتأللئة السماء ونجوم الحبيب. يسوع نام امِلذَْود يف
عرش) التاسع القرن من امليالد عيد أغاني (إحدى ِمذَْوده. يف نائًما يسوع الطفل

مجسمة نماذج — املذاود العائالت وماليني الكنائس آالف تقيم ديسمرب شهر نهاية يف
املزرعة، حيوانات بهم ويحيط مذود. يف يسوع بالطفل ويوسف مريم فيها تعتني لحظرية
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صورة هذه الحظرية. مكان إىل نجم أرشدهم الذين الثالثة املجوس حكماء إىل باإلضافة
يقولون املحافظني، أو الليرباليني من سواء املتبرصين، واملسيحيني الدين علماء لكن خالبة،

املقدس. الكتاب يف توجد ال تخيلية بتفاصيل مليئة الصورة هذه إن
الهدال، ونبات امليالد، عيد أشجار عن شيئًا يعرف ال يسوع أن الناس معظم يدرك
قصة يعرف لم يسوع أن إىل يفطنون من هم الناس من بكثري أقل وعدد نويل. وبابا
اللذين ومتَّى، لوقا إنجيَيل مع امليالد قصص بدأت أيًضا. املذود خالل من املقدمة امليالد
ومتَّى لوقا إنجيَيل من كلٍّ كاتبا يُقابل لم يسوع. ميالد من األقل عىل عاًما ٨٠ بعد ُكِتبا
باعتبارها قصصه يقدم منهما كالٍّ لكن منه، معلوماتهما يتلقيا لم ثَمَّ وِمن ، قطُّ يسوع
بها. يفهمونها اليوم املسيحيني من كثري يزال ال التي الكيفية هي وتلك مباًرشا، تأريًخا

فسنواجه تاريًخا، اعتبارهما عىل ولوقا متَّى إنجيَيل قراءة حاولنا فلو ذلك، ومع
يُدِرج داود. امللك إىل وصوًال يسوع نسب سلسلة اقتفائهما طريقة إحداها مشكالت.
األلف األعوام فرتة يف جيًال ٤١ به لوقا إنجيل لكن ويسوع، داود بني جيًال ٢٨ متَّى إنجيل
إنجيل لكن يسوع، والد باعتباره بيوسف فيه النسب سلسلة إنجيل كل ويستهل ذاتها.
هايل. هو يوسف والد إن لوقا إنجيل يقول بينما يعقوب، هو يوسف والد أن يدَّعي متَّى
وصادوق، وأخيم، وأليود، وأليعازر، بمتان، نسبه سلسلة يعقوب من متَّى إنجيل ويُواصل
بمتثات، هايل من نسبه سلسلة فيواصل لوقا إنجيل أما وهكذا. وأبيهود، وألياقيم، وعازور،
من اآلخر الطرف يف وهكذا. وناحوم، وعاموص، ومتاثيا، ويوسف، وينا، وملكي، والوي،
ويهوشافاط، وآسا، وأبيَّا، ورحبعام، سليمان، ثم داود، امللك متَّى يُدِرج النسب، سلسلة
ومليا، ومينان، ومتاثا، ناثان، ثم داود، امللك لوقا إنجيل يدرج نفسها ولألجيال وهكذا.

وهكذا. وألياقيم،
وإن مًعا، صحيحتني النسب ساللتا تكون أن يمكن ال الهائلة، التناقضات هذه مع
إحداهما لنؤثِر وجيًها سببًا نملك ال كنا وملَّا مًعا. خاطئتني تكونا أن بالطبع املمكن من كان
يُفرتض إذًا ملاذا تأريًخا. بوصفها منهما أيٍّا لنقبل وجيه سبب لدينا فليس األخرى، عىل
تأريخ؟ ولوقا متَّى إنجيَيل يف يسوع بميالد الخاصة األخرى التفاصيل بأن التسليم بنا

إذ تقريبًا؛ ٣٣٦ عام إىل ديسمرب ٢٥ يف يسوع بميالد لالحتفال تأريخ أقدم يعود
روما يف املوجودون أولئك بدأ الرومانية. اإلمرباطورية يف القوة يكتسبون املسيحيون بدأ
يحتفلون كانوا الرومان إن املؤرخون لنا يقول ديسمرب. ٢٥ يف املسيح ميالد بعيد االحتفال
يف مسيحي عيد لوضع جيًدا توقيتًا هذا كان ثَمَّ ِمن ديسمرب، أواخر يف أخرى دينية بأعياد

التقويم.
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الرومانية املهرجانات بني التشابهات عرش الثامن القرن منذ املسيحية علماء لحظ
األوائل املسيحيني إن (١٧٢٧ عام (املتوىفَّ نيوتن إسحاق السري قال امليالد. عيد وبني
يف نهار أقرص وهو الشتوي، االنقالب مع ليتزامن ديسمرب من والعرشين الخامس اختاروا
،١٧٤٣ عام ويف طوًال. النهار ويزداد السماء يف فشيئًا شيئًا الشمس بعده ترتفع السنة،
إله ميالد «عيد يواكب عيدهم جعلوا املسيحيني أن إىل جابلونسكي إرنست بول أشار
يف (2005: xxxvii) فريزر جيمس الخرافات عالم وزاد الروماني. يُقهر» ال الذي الشمس
اختارت املسيحية الكنيسة أن يبدو «هكذا، معلًقا: العرشين، القرن مطلع يف الرشح هذا
الشمس من الوثنيني عبادة ل تحوِّ كي والعرشين الخامس يف مؤسسها ميالد بعيد االحتفال

الِرب.» شمس ى يُسمَّ كان الذي املسيح إىل
ديسمرب من والعرشين الخامس يف يُقهر» ال الذي الشمس «إله ميالد عيد كان
تقريبًا ٦٠٠ عام من بدءًا الهند يف يُعبَد كان الذي ميثرا لإلله مخصًصا عيًدا يصادف
ويف حاليٍّا). (تركيا آسيا غرب جنوب ثم فارس، بالد إىل ميثرا عبادة انتقلت امليالد. قبل
األرايض يف الرومانيني الجنود بني شائعة امليثرانية الديانة كانت امليالد، بعد ٢٠٠ عام
ميثرا كان األحيان بعض يف آسيا. غرب جنوب من يُستقَدمون كانوا الذين الجرمانية
وكان امليالد لعيد نتخذها التي الشجرة أصول تعود وربما الخرضة، دائمة بشجرة يُمثَّل

.(٧٥ :١٩٦٣ (فريماسرين، ميثرا شجرة إىل أملانيا منشؤها
وهو أال ثالث، بعيد يحتفلون الرومانيون كان ديسمرب، ٢٥ يوم يسبق الذي األسبوع يف
الساتورناليا كاتولوس الروماني الشاعر وصف ساتورن. لإلله ص املخصَّ الساتورناليا،
فاملزاج ولذا، الهدايا؛ وتُقدَّم األصدقاء، ويتزاور الوالئم، تُقام فيه العام، يف وقت أفضل بأنه
كانوا الذين املسيحيون شجب قديم. روماني مثيل له امليالد بعيد نربطه الذي املبهج
ميذر إنكريز القس كتب امليالد. بعيد االحتفاَل البيوريتانيني، مثل الروح، هذه يعارضون
امليالد بعيد احتفل من أول كانوا الذين األوائل «املسيحيني أن (٣٥ :١٦٨٧) بوسطن من
ألن وإنما الشهر، هذا يف ُولد قد املسيح أن منهم ظنٍّا ذلك، يفعلوا لم ديسمرب، ٢٥ يف
تلك يحيلوا أن أرادوا وقد روما، يف الوقت هذا يف يُقام كان ساتورناليا، الوثنيني، عيد
الكريسماس أصول وبسبب .(٤ :١٩٩٧ نيسنباوم، (انظر مسيحية.» أعياًدا الوثنية األعياد
ماساتشوستس والية يف مرشوع غري به االحتفال كان وقد البيوريتانيون، حرمه الوثنية،

.١٦٨١ عام حتى ١٦٥٩ عام من
فإنه الروماني؛ التقويم مع جيًدا ديسمرب ٢٥ يف امليالد بعيد االحتفال يتناسب بينما
ِيف «َكاَن يسوع ُولد عندما إنه يقول الذي ،(٨ :٢) لوقا إنجيل يف جاء ما مع يتفق ال
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يف يعيشون ال والرعاة َرِعيَّتِِهْم.» َعَىل اللَّيِْل ِحَراَساِت يَْحُرُسوَن يَن ُمتَبَدِّ ُرَعاٌة اْلُكوَرِة ِتْلَك
الوقت. هذا بحلول جفت تكون والخرضة العشب ألن الشتاء، يف غنمهم ويرعون الحقول

املوسم. من مبكر وقت يف املقصوص التبن عىل ذلك من بدًال يعتمدون وإنما
يسوع ميالد قصة تتناول التي الكنسية األناجيل من أيٌّ يأِت لم ذلك، عىل عالوة
ِيف َوأَْضَجَعتُْه َطتُْه «َقمَّ أمه إن يقول (٧ :٢) لوقا إنجيل كان وإن حظرية، كلمة ذكر عىل
املسيحية اللوحات من كثري يف كان وإن حظرية، يف املذود هذا يكون أن يُحتمل اْلِمذَْوِد.»
فوق بالضبط ،٣٣٠ عام لحم بيت يف املهد كنيسة قسطنطني اإلمرباطور بنى كهف. يف

الكنيسة. تحت بكهف موجودة البقعة وهذه فيها. ُولد يسوع أن يُعتقد التي البقعة
لحم، بيت يف ُولد يسوع بأن الزعم يف يتشككون العلماء أن ذلك من األهم األمر ولعل
أن عىل ولوقا. متَّى إنجيَيل يف هذا ورد أورشليم. جنوب أميال ستة تبعد التي البلدة تلك
امللك أن متَّى يذكر لحم. بيت يف ويوسف مريم يفعله كان ما عىل يتفقان ال اإلنجيلني
عامني من أقل يبلغون الذين األطفال جميع بذبح وأمر الرضيع، يسوع قتل أراد هريودس
موت وبعد مرص. إىل ومريم بالصبي فر حلم، يف يوسف مالٌك حذر وملَّا لحم. بيت حول
يوسف إن يقول لوقا لكن .(٦–٢٣ :٢ (متَّى بالرجوع ليوسف آخر حلم أوحى هريودس،
ذهبا فقط إنهما ويقول شماًال. ميًال ٩٠ تبعد التي النارصة من الواقع يف كانا ومريم
إحصاء إجراء أراد الذي أوغسطس، الروماني اإلمرباطور من أوامر عىل بناءً لحم بيت إىل
للسكان إحصاء إجراء إىل تشري تاريخية سجالت توجد ال أجدادهم. بلدان يف للسكان
تاريخية أدلة توجد وال أوغسطس. القيرص حكم تحت الرومانية اإلمرباطورية أنحاء يف
الناس بجعل — لوقا يصفها التي بالطريقة للسكان إحصاءً أجروا الرومان أن إىل تشري
تعداد حساب هو السكاني اإلحصاء من الغرض للتسجيل. أجدادهم َمواطن إىل يسافرون

عليهم. الرضائب فرض يمكن حتى ويعملون يعيشون حيثما السكان
العمل أيًضا «يهودا» يف لحم بيت يف ُولد يسوع بأن الزعم صحة يف يطعن ومما
عامي بني ما الفرتة إىل تعود التي املواد من به بأس ال قدًرا أظهر الذي هناك األثري
القرن من شيئًا تُظهر لم لكنها امليالدي، السادس القرن ومن امليالد، قبل و٥٥٠ ١٢٠٠
مع األثريني كبري ،(٢٠٠٥) أورشي أفريام بَحث امليالدي. األول القرن أو امليالد قبل األول
تكن لم أنها وأورد سنوات، عرش عىل يزيد ملا لحم بيت مدينة موقع اإلرسائيلية، اآلثار هيئة
«أركيولوجي»، دورية يف أورشي كتب وبعده. يسوع ميالد قبل قرون طوال فعالة مدينة
الفرتة من آثار عن للمعلومات تام غياب «ثمة األمريكي: اآلثار معهد عن تصدر التي
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أنه عىل .(٤٢ :٢٠٠٥ (أورشي، تقريبًا» يسوع فيها ُولد التي الحقبة من أي الهريودية؛
بيت يف ُولد قد يسوع يكون أن األناجيل كتبوا الذين لإلنجيليني واضحة بصورة املهم من
امللك. داود َمْوطن كانت لحم بيت ألن أبواه، إليها ينتمي التي البلدة كانت ما أيٍّا لحم،
داود نسل من املسيَّا يأتي أن متوقًعا وكان املسيَّا، هو يسوع كان ولوقا، ملتَّى ووفًقا
َلْسِت يَُهوذَا أَْرَض َلْحٍم بَيَْت يَا «َوأَنِْت :(٢ :٥) ميخا سفر من نبوءة متَّى أضاف امللكي.
.(٦ :٢ (متَّى اِئيَل» إِْرسَ َشْعِبي يَْرَعى ُمَدبٌِّر يَْخُرُج ِمنِْك ألَْن يَُهوذَا ُرَؤَساءِ بنَْيَ ْغَرى الصُّ

أيًضا: لوقا يخربنا وعليه

َداُوَد َمِدينَِة إَِىل اْليَُهوِديَِّة إَِىل ِة النَّاِرصَ َمِدينَِة ِمْن اْلَجِليِل ِمَن أَيًْضا يُوُسُف َفَصِعَد
اْمَرأَِتِه َمْريََم َمَع ِليُْكتَتََب وََعِشريَتِِه. َداُوَد بَيِْت ِمْن ِلَكْونِِه َلْحٍم بَيَْت تُْدَعى الَِّتي

.(١–٥ :٢ (لوقا ُحبَْىل َوِهَي اْلَمْخُطوبَِة

الثمني التقليد يف التاريخية التفاصيل حول املثار الجدل هذا مثل يؤثر أن املستبعد من
أنه هو للمسيحيني املهم األمر لحم. بيت يف الشتاء يف حظرية يف يسوع بميالد لالحتفال
— العلمي الخرافة ملفهوم مكتمًال مثاًال يرضب ما وذلك مقدسة، مهمة أجل من ُولد

راسخة. حقيقة ينقل لكنه التاريخية دقته يف مشكوك بيشء اإليمان
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مسيحيٍّا يسوع كان (4)

حياته عن نعرف وقلَّما لحم. بيت يف امليالد قبل ٦ عام نحو املسيح يسوع ُولد
انتشاًرا. العالم ديانات أكثر إحدى املسيحية، أسس شبابه يف لكنه املبكرة،

اإلنرتنت)) (عىل biography.com)

نوبل جائزة حائز توتو ديزموند األنجليكاني األساقفة رئيس نرش سنوات، بضع منذ
أن املمكن من وكان .(٢٠١١) مسيحيٍّا» ليس «هللا عنوانه كتابًا ،١٩٨٤ لعام للسالم
من كثري يَعترب أيًضا». هو مسيحيٍّا ليس «يسوع بعنوان فصًال الكتاب هذا إىل يضيف
لفظتي قطُّ يستخدم لم لكنه «املسيحية». تُدعى جديدة ديانة س مؤسِّ يسوع أن املسيحيني

رحيله. بعد إال وجود لهما يكن لم ألنهما «مسيحي»، أو «املسيحية»
وهي «املمسوح». تعني التي كريستوس، اليونانية الكلمة من مستمدة «املسيح» كلمة
عنه قالت الذي امللك داود نسل من اآلتي امللك تعني التي «مسيَّا»، العربية الكلمة ترجمة
هو أنه تعني «املسيح» يسوع تسمية أعدائه. من إرسائيل شعب يخلِّص إنه النبوءات

«املسيَّا».
وقعت ألحداث روايات يف فقط، مرات ثالث «مسيحي» لفظة تتكرر الجديد، العهد يف
«َمِسيِحيِّنَي» التََّالِميذُ «َوُدِعَي :(٢٦ :١١) الرسل أعمال سفر يقول يسوع. رحيل بعد
امللك كان عندما ،(٢٨–٣١ :٢٦) الرسل أعمال سفر يف ثم أَوًَّال». [سوريا] أَنَْطاِكيََة ِيف
ويأتي َمِسيِحيٍّا؟». أَِصريَ أَْن تُْقِنُعِني «ِبَقِليٍل له: فقال بولس، يستجوب أغريباس اليهودي
تَأَلََّم إْن «وَلِكْن :(١٦ :٤) األوىل بطرس رسالة يف املقدس الكتاب يف لها استخدام ثالث

االْسم.» هذا ألْجِل هللاَ َد يَُمجِّ أْن بَْل يَْخَجَل، أالَّ َفَعَليِْه ،« «َمِسيِحيُّ ألنَُّه أََحُدُكْم
موطن اسم عىل — «النارصيون» وهو أال يسوع أتباع عىل يُطلق آخر اسم هناك كان
أمام يُحاَكم بولس كان عندما ،(٥ :٢٤) الرسل أعمال سفر ففي النارصة؛ مدينة يسوع،
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بنَْيَ ِفتْنٍَة َوُمَهيَِّج ُمْفِسًدا الرَُّجَل َهذَا َوَجْدنَا إِذْ «َفِإنَّنَا تَْرتُلُُّس: املدعي يقول الروماني، الوايل
يِّنَي.» النَّاِرصِ ِشيَعِة َوِمْقَداَم اْلَمْسُكونَِة ِيف الَِّذيَن اْليَُهوِد َجِميِع

من جزءًا ليس بولس أن ظنَّ أنه بولس عن تَْرتُلُُّس بها تكلم التي الطريقة توضح
كالمه يف يتضح كما نفسه، بولس رأى وهكذا يهودية. طائفة من جزء وإنما جديد، ديٍن

تَْرتُلُُّس: إليه وجهها التي التهم ضد نفسه عنه دافع حينما

ِيف ألَْسُجَد َصِعْدُت ُمنْذُ يَْوًما َعَرشَ اثْنَْي ِمِن أَْكثَُر ِيل َليَْس َُّه أَن تَْعِرَف أَْن َقاِدٌر أَنَْت
َوَال ْعِب الشَّ ِمَن ًعا تََجمُّ أَْصنَُع أَْو أََحًدا أَُحاجُّ اْلَهيَْكِل ِيف يَِجُدونِي َوَلْم أُوُرَشِليَم.
الَِّذي الطَِّريِق َحَسَب أَنَِّني ِبَهذَا: َلَك أُِقرُّ َوَلِكنَِّني … اْلَمِدينَِة ِيف َوَال اْلَمَجاِمِع ِيف
النَّاُموِس ِيف َمْكتُوٌب ُهَو َما ِبُكلِّ ُمْؤِمنًا آبَاِئي إَِلَه أَْعبُُد َهَكذَا «ِشيَعٌة» َلُه يَُقولُوَن

(١١–١٤ :٢٤ الرسل أعمال (سفر َواألَنِْبيَاء.ِ

ويداوم أورشليم، يف الهيكل يف يتعبد ذلك، وبعد يسوع، اتباع يف يبدأ أن قبل بولس كان
أمام نفسه عن يدافع كان وعندما واألنبياء. املوسوية بالرشيعة ويؤمن املعابد، زيارة عىل
كان يسوع اتباع يف يبدأ أن قبل وأنه الدوام، عىل يهوديٍّا كان أنه إىل أشار أغريباس، امللك
جزءًا كان لو .(٥ :٢٦ الرسل أعمال (سفر َفرِّيِسيٍّا» ِعْشُت األَْضيَِق ِعبَاَدِتنَا َمذَْهِب «َحْسَب
اليهودية املرجعيات والتَّهمته اليهودية، العادات اتبع وما الهيكل، يف تعبَّد ملا آخر، ديٍن من
َوُهْم ُفوا «انَْرصَ استجوبته التي األخرى والقيادات أغريباس امللك لكن ة. الردَّ أو بالهرطقة
أَِو اْلَمْوَت يَْستَِحقُّ َشيْئًا يَْفَعُل َليَْس اإلِنَْساَن َهذَا «إِنَّ َقاِئِلنَي: بَْعًضا بَْعُضُهْم يَُكلُِّموَن

.(٣١ :٢٦ الرسل أعمال (سفر اْلُقيُوَد»»
ومات وعاش ُولد يسوع أن الواضح من أكثر، بل بولس، مع الحال كانت وكما
الهيكل، يف وعلَّم تعبَّد عرش. االثنا تالميذه كان وكذلك يهوًدا، وعائلته أمه كانت يهوديٍّا.
وعىل العربي. املقدس الكتاب من أخرى وأجزاءً موىس رشيعة يناقش كان ما وكثريًا
والدينونة األموات بقيامة يؤمن كان باستمرار، معهم يتحدث كان الذين الفريسيني غرار
واألنبياء الناموس َل» ِألَُكمِّ بَْل ألَنُْقَض ِجئُْت «َما مهمته: عن وقال العالم. نهاية يف األخرية
أنه يُثبتوا ولكي املسيَّا، كان إنه تابعوه وقال فيها. نشأ التي اليهودية الديانة أي —
يسوع نَسب ولوقا متَّى إنجيال تتبَّع املقدسة، الكتب به تنبَّأت الذي اليهودي امللك كان
العون الكنعانية املرأة تطلب حينما ،(٢٣-٢٤ :١٥) متَّى إنجيل يف داود. امللك إىل وصوًال
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اِئيَل إِْرسَ بَيِْت ِخَراِف إَِىل إِالَّ أُْرَسْل «َلْم البداية: يف يسوع قال املضطربة، ابنتها شفاء يف
هو «هذا رأسه فوق مكتوبًا كان ُصلب، عندما إنه كلها األربعة األناجيل وقالت الَِّة.» الضَّ

اليهود». ملك
سفر يقول الهيكل. يف يهوًدا بوصفهم التعبد يف أتباعه استمر يسوع، رحيل وبعد
يخاطبون وكانوا واملعابد، الهيكل يف برشوا ويوحنا وبطرس بولس إن الرسل أعمال
اليهود بني مختلفة فكرية مدارس هناك كان إرسائيل». «رجال بوصفهم هناك الناس
يسوع كان والغيورين. والصدوقيني، الفريسيني، بأسماء بعضها ُعرف الوقت. ذلك يف
مع آمنوا فقد اآلخر؛ البعض مع ويختلفون الجماعات هذه من بعٍض مع يتفقون وأتباعه
الصدوقيون. به يؤمن لم ما وهو املثال، سبيل عىل املوت، بعد والحياة بالقيامة الفريسيني
الروماني بالحكم اإلطاحة يف الغيورين رغبة رفضوا ثَمَّ وِمن أيًضا، مساملني كانوا وقد
األخرى اليهودية الجماعات وبني يسوع أتباع بني اختالف أكرب كان العنف. باستخدام
يهوديٍّا اعتقاًدا األمر نهاية يف كان باملسيَّا االعتقاد لكن املسيَّا؛ هو يسوع بأن اعتقادهم
يهودية جماعة أي أو يسوع أتباَع اليهود بني الخالفات هذه من أي يجعل لم هكذا. وظل

جديد. دين يف أخرى
أن املنطقي من لكان جديد، دين بدء يف يرغب كان يسوع أن لو ذلك، عىل عالوة
والحفاظ الدين هذا تنظيم ينبغي كيف توضح تعليمات كتابة ما أحد من يطلب أو يكتب،
أي كتابة أحد من يطلب ولم يشء، أي يسوع يكتب لم علمنا، حدِّ عىل لكن، بقائه. عىل
أفراد بأيدي سنة و٧٠ ٤٠ بني ما ترتاوح بفرتة رحيله بعد إال األناجيل تُكتب ولم يشء.

الجماعة. لتنظيم مبهمة تعليماٍت سوى تضم لم لكنها قط، يَلَقوه لم
جديد دين ظهر أن إذًا حدث كيف يهوًدا، األوائل وأتباعه يهوديٍّا، يسوع كان إذا
يف رويًدا رويًدا تحدث عملية هذه كانت العلماء، من الكثري أشار كما «املسيحية»؟ يُدعى
التبشريي بولس عمل فيها تسبب مما وكان بعده. وربما األول، القرن من الثاني النصف
بولس وَعظ هناك واليونان. اآلن) (تركيا آسيا غرب جنوب مثل بقاع يف فلسطني وراء فيما
يصريوا بأن رجالهم يُلزم لم األمميني، تحويل ويف اليهود). (غري واألمميني اليهود من كالٍّ
الجماعة، إىل األمميني من واملزيد املزيد انضمام ومع الوقت، وبمرور أوًال. بختانهم يهوًدا

فشيئًا. شيئًا يهودية أقل الحركة صارت
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يف الهيكل هدم هو اآلخرين واليهود يسوع أتباع بني لالنقسام آخر سبب كان
أن كثريون يهود كره الوقت، ذلك يف تقريبًا. ٣٠ عام يسوع مات .٧٠ عام يف أورشليم
قرون. ستة رجوًعا الفرس، وقبلهم اليونانيون، ذلك قبل يحكمهم وكان الرومان. يحكمهم
السيطرة من التحرر أجل من يحاربوا أن الغيورون، رأسهم وعىل اليهود، بعض أراد
بتدمري الرومان وردَّ .٦٦ عام يف رصيح تمرد حدث أن إىل الرومان كره تفاقم األجنبية.
عىل تقوم اليهودية مزاولة تعد لم بعدها، املدينة. بقية من وكثري أورشليم يف الهيكل
طرق تطورت ثَمَّ وِمن هيكل. هناك يعد لم إذ الهيكل؛ يف التعبد أو الذبائح تقديم
رفع عىل نظرهم وجهة من الطرق هذه فاشتملت الفريسيون، أما اليهودية. ملزاولة جديدة
فشيئًا شيئًا التقليد هذا وتطور اليومية. الحياة يف وتطبيقاته الناموس ودراسة الصلوات
باليهودية. اليوم ببساطة تُعرف التي (املعلمون) الحاخامات يقودها التي اليهودية إىل
يف آلت مختلفة بطرق فتطوروا لديهم، أهمية أقل الناموس كان الذين يسوع، أتباع وأما
الرئيسيتان اليهوديتان الجماعتان وأما املسيحية. تُدعى التي التقاليد إىل املطاف نهاية

الهيكل. هدم بعد اختفتا فقد والصدوقيون، الغيورون األخريان،
يسوع بني التوتر عن نقرأ وفيها الهيكل، هدم بعد إالَّ األربعة األناجيل تُكتب لم
ألنه األرجح؛ عىل «اليهود» من نفسه ليميز يسوع يكن لم «اليهود». يُدعى الذي والشعب
والتسعينيات والثمانينيات السبعينيات عقود من األناجيل ُكتَّاب لكن منهم، واحًدا كان
بطريقة يصوِّروهم أن أمكنهم ثَمَّ وِمن اليهود، عن كليٍّا أو جزئيٍّا وا انشقُّ األول القرن يف

لليهود. عداوة أكرب ُكتب، إنجيل آخر وهو يوحنا، إنجيل يُظهر مناوئة.
،٧٠ عام الهيكل هدم بعد أنه تزعم التقليدية التاريخية السجالت كانت ما كثريًا
املسيحية من كالٍّ إن اليوم يقولون العلماء من كثريًا لكن اليهودية، من املسيحية «انبثقت»
من كلٌّ يرشح هكذا .٧٠ عام قبل اليهود يفعله كان مما نشأتا قد الحاخامية اليهودية «و»
.(١٩٩٠) املقدس» الكتاب وصنع والسياسة «القوة كتابهما يف األمور كوت وماري روبرت
مًعا: ُولدتا قد واملسيحية الحاخامية اليهودية من كالٍّ إن (١ :١٩٨٦) سيجال أالن يقول
عن بوضوح مختلفتان كلتاهما جديدتني، ليهوديتني توأمني» «والدة عن الحديث «يمكننا

سبقتهما.» التي الدينية األنظمة
الواضح فمن ،٧٠ عام الهيكل هدم بعُد فيما األحداث يف تفكرينا طريقة تكن ما أيٍّا

مسيحيني. ال يهوًدا، وأصدقاؤه وعائلته يسوع كان عقود، بأربعة ذلك قبل أنه
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األرسة يبرشبقيم يسوع كان (5)

املساعدة نقدم نحن النجاح: عىل العائالت ملساعدة مكرسة عاملية مسيحية خدمة
هللا، مه صمَّ كما الزواج عن تعربِّ سليمة زيجات بناء أجل من لألزواج واملوارد
املبادئ عىل القائمة والقيم لآلداب وفًقا أوالدهم تربية يف ملساعدتهم ولآلباء
«فوَكس خدمة س مؤسِّ اإلنرتنت)، (عىل دوبسون يس جيمس (دكتور الكتابية.

فامييل») أون

محطة ٢٠٠٠ من ١٩٧٧ عام بدأت التي اإلذاعية فامييل» أون «فوَكس حوارات تُبَث
قلب نبضات املسيحية. األرسة «قيم christian-life-advisor.com موقع ج ويروِّ إذاعية.
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شبكة عىل مسيحية برتانيم مصحوبة مشابهة برامج نجد أن ويمكننا املسيحية!» العائلة
الذي األمر — املحورية يسوع رسالة هي األرسة» «قيم أن فكرة إن اإلذاعية. اليف فامييل
نوًعا حديثة ظاهرة هي — ليسوع األليم الصلب عىل الرتكيز مع صارخ نحو عىل يتناقض

ما.
وايلدمون، إيه دونالد يد عىل ،١٩٧٧ عام أيًضا األمريكية األرسة جمعية ست أُسِّ
جمعية تملك مسيسيبي. والية يف ساوثهيفن، بمدينة متحدة ميثودية كنيسة أول راعي
نحو — للتهذيب الوطني االتحاد األساس يف تُدعى كانت التي — األمريكية األرسة
اإلخباري وبرنامجها األمريكية». األرسة «راديو شعار تحت وتشغلها إذاعية محطة ٢٠٠
مواقع خالل من تحشد وهي العالم. أنحاء يف بالتزامن يُبَث onenewsnow.com
اإلنرتنت عىل املليونني داعميها onemilliondads.comو onemillionmoms.com مثل

الئقة: غري تجدها التي التليفزيونية الربامج لرعاة الشكوى لتقديم

هي الكتابية الحقيقة عىل سة املؤسَّ الثقافة أن األمريكية األرسة جمعية تعتقد
التأسيسية؛ نصوصنا رؤية مع يتفق بما وعائالتنا، أمتنا رفاهة يخدم ما أفضل
للتغيري عنرص أعظم هو املسيح يسوع بشارة خالل من الشخيص التحول وأن
تكون أن هو األمريكية األرسة جمعية إليه ترنو ما إن … ثقافة أي يف الكتابي
املتزايدين واالنحالل الفجور من مرتاًعا كنت إن املسيحية. الفعالية يف رائدة
فتفضل شمعة، إلضاءة ومستعًدا الظالم، لعن وسئمت أمتنا، يقتحمان اللذين
األمريكية، األرسة (جمعية وأحفادك. أوالدك أجل من هذا افعل إلينا. باالنضمام

اإلنرتنت) عىل

واللواط السحاق مناهضة بمسائل مرتبطة األرسة» «قيم فعالية أصبحت ما رسعان
لتحسني سلسلة أكرب ديبوت، هوم رشكة دعمت بعدما الجنس. وتغيري الجنسية والثنائية
األرسة جمعية نظمت اللواطيني، حقوق مسريات من العديد املتحدة، الواليات يف املنازل
ماسيز متاجر سلسلة من مسيحية موظفة ُطِردت وعندما ملتاجرها. مقاطعة األمريكية
نظَّمت النساء، مالبس تغيري غرفة يستخدم امرأة مالبس يرتدي رجًال تدع أن لرفضها
تصدَّر الذي الرئيس العنوان وكان ماسيز. ملتاجر مقاطعة األمريكية األرسة جمعية
َطردت اللواطية! ماسيز «قاطعوا هو trustchristorgotohell.org اإللكرتوني موقعها
مالبس تغيري غرف بدخول امرأة مالبس يرتدي لشاذ السماح لرفضها مسيحية امرأة

بالنساء.» خاصة
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«الصوت نفسه عىل يُطلق أخرى. ناشطة مسيحية حركة هو األرسة أبحاث مجلس
ارتقى ،١٩٨٣ عام «منذ إنه يقول وهو بأمتنا»، السلطة أروقة يف العائلة أجل من الرائد

العام.» والرأي العامة السياسة يف والحرية واألرسة باإليمان األرسة أبحاث مجلس
عىل ينطوي ما عادة فإنه األرسة»، «قيم مصطلَح املسيحيون هؤالء يستخدم وإذ
قبل الجنس وممارسة الزيجات، لتعدد أيًضا ولكن الجنسية، للمثلية فقط ليس معارضة،
وما ومثاله. يسوع تعاليم يف متأصلة القيم هذه نظرهم، وجهة ومن واإلجهاض. الزواج،
— القضايا هذه من أيٍّ عن تحدث ما نادًرا يسوع أن هو حسبانهم يف وضعه يف يخفقون
األرسة». «قيم عبارة يف «األرسة» كلمة إليها تشري التي األمر، واقع يف النووية األرسة عن أو
املجتمعات يف اليوم الحياة عن للغاية مختلفة القديمة فلسطني يف الحياة كانت
هي — أكثر أو واحد وطفل وأم أب من املكونة — النووية األرسة الغربية. الصناعية
الدينيني والقادة األبطال من الكثري لدى يكن لم املقدس، الكتاب يف حديثة. مؤسسة
األخريات الزوجات إىل يُشري عام مصطلح — «رساري» أيًضا ولكن وحسب، عدة زوجات
التقليد أبو إبراهيم، تزوج معهن. جنسية عالقة إقامة يمكن الالتي والجواري والعشيقات
يَّة ُرسِّ هاجر جاريتها اتخذ اإلنجاب، عىل قادرة تكن لم عندما لكن سارة؛ من التوحيدي
أخبار (سفر زوجات سبع من طفًال عرش أحد داود امللك وأنجب إسماعيل. له وولدت له،
الكتاب يخربنا أورشليم. يف الهيكل وبنى ملًكا، سليمان األصغر ابنه وخلفه .(٣ األول األيام
.(١–٣ :١١ األول امللوك (سفر يَّة ُرسِّ و٣٠٠ زوجة ٧٠٠ اتخذ امللك سليمان أن املقدس
مدار عىل أي — طويل بوقت يسوع زمن بعد ما إىل امليالد قبل ١٠٠٠ عام قبل ومن
مرشوًعا الزوجات تعدد كان — والجديد القديم العهدان خاللها ُكتب التي القرون جميع
لديهم كان من هم قليلني ألن الدنيا، الطبقات بني منتًرشا يكن لم وإن إرسائيل، شعب بني

متعددة. أرس إلعالة املال من يكفي ما
يُقدِّر لم أنه نرى أن يمكننا أيًضا، قاله وما يسوع بها عاش التي الطريقة راعينا إذا
يحددون من هم وأسالفه املرء نسل كان األول، القرن خالل فلسطني يف النووية. األرسة
غري رجل ُوجد ما ونادًرا وينجب. يتزوج أن بالغ كل من املتوقع من كان ثَمَّ ِمن هويته،
السجالت يف ورد حسبما ينجب، أو يتزوج لم يسوع أن غري الثالثني. سن يف متزوج

التاريخية.
األرسة عن للغاية مختلفة كذلك يسوع بها نادى التي للحياة املثىل الطريقة كانت
ما لكن كامل، بدوام وظيفة يف كالهما أو األبوين أحد يعمل اليوم، الحديثة. النووية
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يقدرها التي األرسية الحياة اإلطالق. عىل وظيفة أي يف عمل يسوع أن إىل مؤرش من
ال األناجيل لكن يمتلكونه. كانوا لو وحبذا مستقر، منزل يف الحياة هي اليوم املسيحيون

مطلًقا. منزل لديه كان بالغ وهو يسوع أن إىل تشري
مجرد أنه عىل منزل أو لوظيفة يسوع افتقار األناجيل تصف ال ذلك، عىل عالوة
أيًضا. هم الفاقة يف العيش إىل أتباعه دعا إنه وتقول حياته. ألسلوب الشخيص اختياره
لم ،(٢٠ :٦ (لوقا ِهللا» َمَلُكوَت َلُكْم ألَنَّ اْلَمَساِكنُي أَيَُّها «ُطوبَاُكْم قائًال: يسوع وعظ وعندما
كانت وإنما الفالحني، فقراء تعني التي اليونانية الكلمة هي استخدمها التي الكلمة تكن
تليها: التي اآلية مع يتناسب وهذا امُلعِدمني. الشحاذين إىل لإلشارة املستخدمة الكلمة
املسيحيني من كثري يتجاهل .(٢١ :٦ (لوقا تُْشبَُعوَن» ألَنَُّكْم اآلَن اْلِجيَاُع أَيَُّها «ُطوبَاُكْم
:(٣ :٥) متَّى إنجيل عىل ذلك من بدًال ويركزون لوقا، إنجيل يف املذكورتني اآليتني هاتني
لكن، الفاقة. ال للتواضع، مدح أنها عىل تُفرسَّ ما عادة التي ِبالرُّوِح»، ِلْلَمَساِكنِي «ُطوبَى
وآخرون، (كوجان املرشوح» املقدس الكتاب من الجديدة أكسفورد «نسخة تقول كما
االقتصادية الظروف عىل هنا «الرتكيز ،(٢٠ :٦) لوقا إنجيل يف جاء عما (١٨٤٠ :٢٠١٠

الروحية.» الحاالت عىل وليس واالجتماعية،
أو العيش، كسب أو وظيفة، عىل الحصول إىل يسوع دعا أن وقت أي يف يحدث لم
مستقرة، أرسية حياة إىل يدُع لم فقط ليس يسوع أن الواقع أرسة. إعالة أجل من االدخار

يُعارضها: كان أنه يبدو ولكن

َسيًْفا. بَْل َسَالًما ِألُْلِقَي ِجئُْت َما األَْرِض. َعَىل َسَالًما ِألُْلِقَي ِجئُْت أَنِّي تَُظنُّوا َال
َوأَْعَداءُ َحَماِتَها. ِضدَّ َواْلَكنََّة َها أُمِّ ِضدَّ َواالبْنََة أَِبيِه ِضدَّ اإلِنَْساَن َق ِألَُفرِّ ِجئُْت َفِإنِّي
ابْنًا أََحبَّ َوَمْن ِني يَْستَِحقُّ َفَال ِمنِّي أَْكثََر ا أُمٍّ أَْو أَبًا أََحبَّ َمْن بَيْتِِه. أَْهُل اإلِنَْساِن
املنقحة القياسية النسخة ٣٤–٣٧ :١٠ (متَّى ِني. يَْستَِحقُّ َفَال ِمنِّي أَْكثََر ابْنًَة أَِو

الجديدة)

يُبِْغُض َوَال َّ إَِيل يَأِْتي أََحٌد َكاَن «إِْن :(٢٦ :١٤) لوقا إنجيل يف يسوع وَْعظة رصاحة واألكثر
يَْقِدُر َفَال أَيًْضا نفسها) (حياته نَْفَسُه َحتَّى َوأََخَواِتِه َوإِْخَوتَُه َوأَْوَالَدُه َواْمَرأَتَُه ُه َوأُمَّ أَبَاُه
،(٥٩–٦٢ :٩) لوقا إنجيل ويف الجديدة). املنقحة القياسية (النسخة ِتْلِميذًا» ِيل يَُكوَن أَْن
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بال حتى عائلتيهما، عن الحال يف ينفصال أن منهما ينتظر يتبعاه، أن رجلني يأمر حينما
وداع:

َفَقاَل أَِبي.» َوأَْدِفَن أَوًَّال أَْمِيضَ أَْن ِيل ائْذَْن َسيُِّد «يَا َفَقاَل: «اتْبَْعِني.» ِآلَخَر: َوَقاَل
ِهللا.» ِبَمَلُكوِت َونَاِد َفاذَْهْب أَنَْت ا َوأَمَّ َمْوتَاُهْم يَْدِفنُوَن اْلَمْوتَى «دَِع يَُسوُع: َلُه
بَيْتِي.» ِيف الَِّذيَن أَُودَِّع أَْن أَوًَّال ِيل ائِْذْن َوَلِكِن َسيُِّد يَا «أَتْبَُعَك أَيًْضا: آَخُر َوَقاَل
يَْصلُُح اْلَوَراءِ إَِىل َويَنُْظُر اْلِمْحَراِث َعَىل يََدُه يََضُع أََحٌد «َليَْس يَُسوُع: َلُه َفَقاَل

الجديدة) املنقحة القياسية (النسخة ِهللا.» ِلَمَلُكوِت

(٥٨ :١٩٩٤) كروسان دومينيك جون يدعوه ما يُظهران إذًا، ودعوته، يسوع حياة كانت
يسوع يكن لم إن لكن ا.» جدٍّ كثريًا هذا ويتكرر األرسة، قيم عىل تقريبًا وحشيٍّا «هجوًما
طريقة كانت إن «القيم»؟ ب الخاص الجزء عن فماذا األرسة، قيم يف «األرسة» ب يبرش
فهل تماًما، اليوم اإلنجيليني للمسيحيني النووية األرسة عكس هي إليها دعا التي الحياة
الجنسية، املثلية مثل أمور بشأن األخالقية أحكامهم مع األقل عىل يتفق أالَّ شأنه من كان

واإلجهاض؟ الزواج، قبل الجنس وممارسة
إىل املسيحيني من كثري يستند يشء. أي يسوع يقل لم الجنسية املثلية مسألة يف
اْضَطَجَع «َوإذَا :(١٣ :٢٠) الالويني سفر يف سيما وال العربي، املقدس الكتاب تعاليم
َعَليِْهَما» َدُمُهَما يُْقتَالِن. إنَُّهَما ِرْجًسا. ِكالُهَما َفَعال َفَقْد اْمَرأٍة اْضِطَجاَع ذََكٍر َمَع َرُجٌل
يف الواردة التعاليم من الكثري تحدى يسوع لكن الجديدة). املنقحة القياسية (النسخة
يوم يف الناس شفائه بسبب يُنتَقد كان كيف األناجيل تخربنا العربي. املقدس الكتاب
(مرقس السبت يف لتناولها السنابل ولقطف املثال، سبيل عىل ،(١–٥ :٣ (مرقس السبت
(سفر املوت عقوبتها كانت فقد الحني، ذلك يف الهينة باملسائل هذه تكن لم .(٢٣–٢٨ :٢
بُْت «السَّ كان: هذا عىل يسوع ردَّ لكن .(٣٢–٣٦ :١٥ العدد سفر ٢؛ :٣٥ ،١٤ :٣١ الخروج
القياسية النسخة ٢٧ :٢ مرقس (بشارة بِْت» السَّ ألَْجِل اِإلنَْساُن َال اإلِنَْساِن ألَْجِل ُجِعَل إِنََّما
من فما الجنسية، املثلية عن يسوع من أقوال أي إىل االفتقار إىل ونظًرا الجديدة). املنقحة
الصارمة وعقوباته الالويني سفر يف الوارد التجريم سريفض كان ما أنه من للتأكد طريقة

باملثل.
الصدفية، واألسماك الخنزير لحم تناول يُحرِّم الالويني سفر أن أيًضا باملالحظة جدير
املوت عقوبة يُنزلون وال القواعد. بتلك يلتزمون ال املسيحيني معظم لكن املثال، سبيل عىل
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تحريم يُعترب إذًا ملاذا .(٢ :٣٥) الخروج سفر يأمر كما السبت يف يعملون الذين بأولئك
اللواطيون يكن لم يسوع، زمن يف أنه، ذلك من واألهم ُمْلزًما؟ الجنسية املثلية أفعال
أيًضا كذلك يكن لم لكن اليهودي، املجتمع يف النطاق واسع بقبول يحظون والسحاقيات
يسوع اختلط املستقالت. النساء وال الرومانيون، الجنود وال املربوصون، وال السامريون،
انتقدته وقد ملساعدتهم. بوسعه ما كل وفعل الجماعات، هذه كل من بأفراد بحرِّية
األناجيل تشري كما شخص، كل يُعامل يسوع كان إذا ذلك. فعله عىل الدينية املرجعيات
االعتقاد إىل يدعو وجيه سبب يوجد فال للحب، ومستِحق ذاته حد يف قيِّم أنه عىل األربعة،
هويتهم عىل بناءً الناس إدانتها يف األرسة» «قيم حركة يدعم أن شأنه من كان يسوع بأن

الجنسية.
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املسيحيني عند مقدسة املصلوب يسوع صورة كانت طاملا (6)

املقدس، املسيح رأس أيا
الثاقبة! باألشواك توَّجوك
النازف، املسيح رأس أيا

بقوة! جرحوك
بك! واستهزءوا شتموك
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األقدس، وجهك بهاء خطايانا شوَّهت
املالئكة، حشود تعشقه الذي

أمامه. وترتعد
،(١٨٢١–١٨٧٧) بيكر ويليامز هنري كلمات من (ترنيمة
(١٠٩١–١١٥٣) كلريفو دير رئيس برنارد من مستلَهمة
((١٦٠٧–١٦٧٦) جرهارد وبول

الصلبان تُميِّز الغرب، أنحاء كل يف الصليب. هو عامليًة الغربية املسيحية رموز أكثر
الهندسية الرسوم تتخذ الوسطى، العصور ومنذ األخرى. املسيحية واملباني الكنائس
باسم الكاثوليكية الرومانية الكنائس معظم ى ويُسمَّ صلبان. شكل الكنائس ملعظم
«الصليب» كلمتي الربوتستانتية الكنائس من الكثري أسماء وتتضمن املقدس»، «الصليب
األعمال آالف وثمة الصليب. هي ما مسيحيٍّ لقٍرب القياسية والعالمة املصلوب». و«املسيح
ويُدخل الصليب. عىل يسوع جسد يف املسمار دق — يسوع صلب تصوِّر التي الفنية
من املاليني مئات ويرتدي مالبسهم، تصميم يف الصليب املسيحية الدينية الرتب من الكثري

أخرى. وحيل سالسل يف الصلبان املسيحيني
من البرشي الجنس أنقذ الصليب، عىل يسوع بموت أنه الغربيون املسيحيون تعلَّم
ويضيف يقولوا. أن كثريون اعتاد كما األرض عىل وعاش ُولد هذا أجل من األبدي. العقاب
البرشية، خطايا مقابل هلل به ندين الذي الدَّين عنا دفع الصليب عىل بموته أنه كثريون
التكفريية امليتة هذه كانت املوت. بعد السماء إىل للذهاب الناس أمام الطريق فتح وبذا
الصليب يرمز أن الالئق من ولذا، املؤمنني؛ نظر وجهة من التاريخ، يف حدث أهم هي

الغربية. للمسيحية
والتأمل للتوبة مكرَّس وقت وهو الكبري، الصيام بموسم املسيحيون يحتفل الربيع، يف
الكاثوليكية الرومانية الكنيسة لكهنة كنسية رتبة — اآلالميون يكرس يسوع. صلب يف
توضح التي العظات يُلقون إذ يسوع. بها ُصلب التي الطريقة عن للوعظ حياتهم —
يديه، راحتَي يف ت ُدقَّ قد كانت املسامري أن فلو — يديه راحتَي يف تُدق لم املسامري أن
ذلك، من بدًال الصليب. عىل من ولسقط يديه، لحم تمزق املسامري جعل وزنه ثقل لكان
صنع الصليب. عىل لب الصَّ ألم يف يبقى حتى ُرسغيه، يف العظام بني املسامري ت ُدقَّ
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نحٍو عىل يصور حتى ،٢٠٠٤ عام يف املسيح» «آالم فيلم جيبسون ميل املمثل/املخرج
َصْلبه. يف يسوع عانى كم درامي

األرض عىل يسوع مهمة يف املحوري الجانب باعتباره يسوع صلب عىل الرتكيز لكن
باركر. آن وريبكا بروك ناكاشيما ريتا العاملتان أثبتت كما ما نوًعا متأخر ر تطوُّ هو
العالم هذا حب املسيحية قايضت كيف الفردوس: «إنقاذ كتابهما يف املؤلفتان تفرتض
امُلَعدَّة الصلب، ر تصوِّ التي املسيحية الفنية األعمال أن ،(2008: xi) واإلمرباطورية» بالصلب
واألديرة الكنائس زارتا فقد التاسع؛ القرن بعد إال تظهر لم الكنائس، يف العام للعرض
األوائل، املسيحيون فيها عاش أخرى وبقاع وتركيا إيطاليا يف واملتاحف واألرضحة واملدافن
لم لكنه العارش، القرن قبل ما إىل تعود التي يسوع صور من عرشات عىل عثرتا حيث

منها. أيٍّ يف الصليب عىل مصلوبًا يكن
معاًىف املسيحي التاريخ من األول النصف إىل تعود التي الصور تُظهره لذلك، خالًفا
بال منها كثري يف ويظهر معلِّم. أو معجزات، صانع أو شاٍف، أو راٍع، هيئة يف — وسعيًدا
ملونة، نباتات به خالب طبيعي منظر وسط واقًفا يكون ما وغالبًا طويل. وبشعر لحية،
يأتي: كما املوضوع وباركر بروك توجز غزالن. أو بجع، أو يمام، أو متدفقة، أنهار أو

أن كيف أوضح بقدر رأينا األوىل، الكنائس من أخرى كنيسة أثاث يف نظرنا حاملا
برصية بيئة للمسيحيني امِلساحات أتاحت الفردوس. من أبعاًدا صوَّرت منها كالٍّ
واملياه الذهبية، الشمس وأشعة الليل، منتصف سموات يف النجوم من كونًا وارفة:
مليئة وارفة ومروًجا حيوية، مملوءة وحيوانات باألسماك، تعج التي املتأللئة
السائدة الصورة هي أدركنا، كما الفردوس، كانت … الفاكهة وأشجار باألزهار

(2008: xiv وباركر، (بروك األوىل. املسيحية املقدسة لألماكن

فكيف فردوس، يف يعيش قويٍّا يسوع قرون تسعة طيلة لوا بجَّ قد املسيحيون كان إذا لكن
بروك تقول املوت؟ حتى يُعذَّب هزيًال يسوع عبدوا بعدها جاءوا الذين املسيحيني أن حدث
أول صنع َمن نعرف أن يجب املسيحي، الخيال يف التحول هذا نفهم لكي إننا وباركر
صليب هو باقيًا يزال ال األعمال هذه من عمل أقدم إن للكنائس. لب الصَّ لعملية فني عمل
نحت وهو كولونيا. بكاتدرائية بصنعه) أمر الذي األساقفة برئيس نًا تيمُّ ي (ُسمِّ جريو
٩٦٥ عام الساكسونيون صنعه البلوط، خشب من الطبيعي بالحجم املصلوب للمسيح
شارملان، جيوش املسيحية اعتناق عىل أجربتها جرمانية قبائل والساكسونيون تقريبًا.
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كان انكسارهم، فبعد .(٧٧٢–٨٠٤) الحروب من سلسلة يف هزمهم أن بعد الفرنجة، ملك
الساكسونيني عىل الحرب بشن شارملان يكتِف ولم واملوت. العماد بني يختاروا أن عليهم
أراضيهم ومنح منهم، آالف عرشة نفى انتصاره، بعد ولكنه، عاًما، ثالثني من أكثر
صليب يعكس وباركر، بروك ترشح وكما هزيمتهم. يف ساعدته جماعة وهي لألبوترايت،
رؤيتهم فرضوا لقد املسيحية. إىل الساكسونيني تحويل خالله من جرى الذي العنف جريو
القرون ويف مثلهم. ضحية إىل يسوع حولوا وبهذا الجديد، دينهم عىل ملعاناتهم املأساوية
التفاصيل جاعلة دموية، أكثر الصلب موضوع تتناول التي الفنية األعمال أصبحت التالية،

جيبسون. وميل اآلالميني الرهبان رؤية صميم يف يسوع ملعاناة املرعبة
يف مهمٍّ تحوُّل حدوث مع الغربية الكنائس يف الصليب يسوع تماثيل عرض تزامن
فكرة — ارة الكفَّ نظرية انتشار شهدت التي هي الفرتة هذه كانت فقد املسيحي؛ الالهوت
(تُويف كانرتبري أسقف أَنِْسلم، كتاب يف — البرشية الخطيئة َديْن ليدفع ُصلب قد يسوع أن
تفسريات املسيحيني من األوىل األجيال لدى كان هللا؟». د تجسَّ «ملاذا بعنوان ،(١١٠٩ عام
تقريبًا املسيحيني الالهوتيني جميع قال وموته. بحياته يسوع أنجزه ملا تماًما مختلفة
وإن الشيطان، والية تحت نسلهما وجميع هما وقعا الخطيئة، يف وحواء آدم بوقوع إنه
يفديهم كي الشيطان مع هللا أبرمها التي الصفقة من جزءًا كان الصليب عىل يسوع موت
وجريجوريوس وإيرينيئوس، أوريجانوس، املفكرين هؤالء بني من كان «يخلِّصهم». أو
إىل الكبري. وجريجوريوس الفم، ذهبي ويوحنا وأوغسطينوس، وأمربوز، نيصص، أسقف
يحصل أن للشيطان أمكن كيف بسيًطا: سؤاًال أنسلم ه وجَّ الالهوتيني، املفكرين هؤالء كل
يريد ما يفعل أن هللا يستطيع املحدود؟ غري القدير هللا من البرشي الجنس عىل الوالية عىل
السرتداد الشيطان مع صفقة إبرام إىل اضُطر هللا أن ففكرة ثَمَّ، وِمن عناء؛ وبال الحال يف

صحيحة. تكون أن يمكن ال البرشي الجنس
— نظريته أنسلم اقرتح حينئٍذ، سائدة كانت التي الفداء نظريات كل من بدًال
عندما وعليه، الكاملة. بالطاعة خليقته له تدين الكون، ملك بصفته هللا، إن قال: ارة. الكفَّ
الخطيئة؛ يف وبوقوعهما يستحقه. فيما خاناه فإنهما عدن؛ جنة يف هللا وحواء آدم عصا
أسوأ األمور جعل ما َديْنه. ردِّ من بد فال خطيئتهما، هللا يغفر ولكي َديْنًا، خلقا فإنهما
غري كائن حق يف اإلساءة أن آدم، من األصلية الخطيئة ورث الذي البرشي الجنس عىل
يكن لم محدود. غري ثمن دفع لذلك وتستلزم محدودة، غري إساءة هي — هللا — محدود
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غري كائن سوى يستطيع ال بالطبع. محدود، غري ثمن دفع عىل يقدر البرشي الجنس
هللا، «إىل» محدود غري ثمن دفع هو مطلوبًا كان ما وهكذا، ذلك. فعل — هللا — محدود
اإلنسان، هللا موت حققه ما هو أنسلم، رأي يف وهذا البرشية. عن نيابًة هللا ِقبَل» «من
أن ينبغي وال هللا، سوى أحد يدفعه أن يستطيع «ال الثمن كان ملَّا أنسلم، بكلمات يسوع.
إنسان» صورة يف املتجسد هللا يدفعه أن إذًا الرضوري من كان اإلنسان، سوى أحد يدفعه

الصليب. عىل بموته الثمن هذا يسوع دفع السادس). الفصل هللا؟» تجسد («ملاذا
تلَق لم ولكنها الغربيني، املسيحيني بني أنسلم وضعها التي ارة الكفَّ نظرية راجت
رسميٍّا انشقوا أن سبق الذين اليونانيني، األرثوذكس مثل الرشقيني املسيحيني بني رواًجا
من قرون بعد ،١٠٥٤ عام الكبري» «االنشقاق يف الكاثوليكية الرومانية الكنيسة عن
املسيح لوا يبجِّ فلم يسوع، حياة جوهر الصلب يروا لم الرشقيني املسيحيني وألن التباعد.
وهو القدامى، النقاد أحد علَّق أنسلم. مع الجميع ينجرف لم الغرب، يف وحتى املصلوب.

قائًال: ،(١١٤٢ عام (تُويف أبيالر بيرت

يرضيه أن أو يشء، ألي ثمنًا الربيء دم [هللا] يطلب أن وفاسًدا قاسيًا يبدو كم
موت إىل هللا ينظر بأن بالك ما — بريء شخص ذبح األشكال من شكٍل بأي
رسالة عىل («تعليق كله. العالم مع تصالح بموته بأنه القبول هذا بمثل ابنه

(٢٩٣ :٢٠٠٨ وباركر، بروك كتاب يف مقتبس رومية»، أهل إىل

الغربية. املسيحية يف راجت الكفارة نظرية لكن
كالفن وجون (١٥٤٦ عام (تُويف لوثر مارتن املصلحان عدَّل قرون، بأربعة بعدها
عىل عقوبة باعتباره الصلب عىل لريكزا أنسلم، عند الكفارة نظرية (١٥٦٤ عام (تُويف
النظرية، لتلك وفًقا للكفارة. العقابية البدلية نظرية اآلن أفكارهما عىل يُطَلق الخطيئة.
وهو، الناس، خطايا ذنب عليه وضع هللا فإن خطيئة؛ بال كان يسوع أن من الرغم عىل
هو الصليب عىل موته وكان يستحقونه. كانوا الذي العقاب احتمل مكانهم، أخذ أن بعد
أصبح ثَمَّ وِمن وبره. هللا غضب من أرىضكالٍّ ثَمَّ وِمن البرش، خطايا لجميع الكامل الثمن

الخطأة. يسامح كي اآلن حرٍّا هللا
األعوام خالل للمسيحيني محورية صارت املسيح صلب عملية أن من الرغم عىل

الدوام. عىل كذلك تكن لم فإنها األخرية؛ التسعمائة

129



األديان عن خرافة ٥٠ أشهر

املراجع

Anselm of Canterbury (2013)Cur Deus Homo: ToWhich Is Added a Selection

of His Letters, Hard Press Editions, Stockbridge, MA.
Brock, R.N. and Parker, R.A. (2008) Saving Paradise: How Christianity

Traded Love of This World for Crucifixion and Empire. Beacon Press,
Boston.

الوسطى العصور يف العلم الكنيسة قمعت (7)

٣٠٠ عام منذ … أوروبا أنحاء كل العلمية الذاكرة فقدان ظاهرة رضبت
الجامدة والعقيدة اإليمان قمع القرون، تلك خالل األقل. عىل ١٣٠٠ عام حتى
شديد ل بتمهُّ القدماء الجغرافيون رسمها التي النافعة العالم صورة املسيحيان
مكتبة أمني ،(1983: x) بورستني (دانييل متناهية. وبدقة كبرية ومعاناة

الكونجرس)

املسيحية يدي بني العلمي البحث مصري عن شائًعا فهم سوء أعاله املذكور االقتباس يعكس
باللغة دوًما مبيًعا األكثر العلمي الكتاب — «الكون» كتاب يف باملثل، الوسطى. العصور يف
الذين لألشخاص زمنيٍّا إطاًرا (٢٨٠ :١٩٨٠) ساجان كارل الفلكي يقدم — اإلنجليزية
قبل ٥٤٦ عام نحو (تُويف امللطي بطاليس القديمة اليونان من يبدأ الفلك، بعلم اقرتنوا
يقفز بعدئٍذ لكنه ميالديٍّا)، ٤١٥ عام (تُوفيت السكندرية هيباتيا إىل ينتقل ثم امليالد)،
وتعليق دافينيش. وليوناردو كولومبوس بكريستوفر الزمني اإلطار ليستكمل عام ألف
املخطط منتصف يف األلفية «الفجوة أن: هو املظلمة» «العصور يسميه ما عىل ساجان
تشارلز افرتض أحدث، وقت ويف البرشي.» للنوع فادحة ضائعة فرصة تمثل البياني
الرسمي الدين املسيحية أصبحت بعدما هائلة بدرجة انحرست العلوم أن (٢٠٠٣) فريمان

الرومانية. لإلمرباطورية
«العصور خالل أنه مسامعهم إىل تناهى الكتب، هذه يقرءوا لم الذين أولئك حتى
كريستوفر يثبت أن األمر واحتاج األرضمسطحة. أن األوروبيون املسيحيون ظنَّ املظلمة»

مستديرة. أنها القصة، وفق الحديثون، العلماء ثم كولومبوس
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مراًرا واملسيحية العلوم بني الرصاع تصف التي العبارات تلك بمثل منا كثريون سمع
١٥٠ من أقل منذ بدأ الرصاع هذا أن الواقع قديم. رصاع أنه نظن قد أننا لدرجة وتكراًرا
«علماء» وأنفسهم «علًما»، عملهم تسمية يف الطبيعة درسوا الذين األشخاص يبدأ لم عاًما.
«تاريًخا أو طبيعية» «فلسفة يفعلونه ما يسمون كانوا ذلك، قبل .١٨٠٠ عام بعد إال
يكن لم لكن و«اإليمان»، «املنطق» حول مناقشات ثارت طاملا القرون، مرِّ وعىل طبيعيٍّا».
القرن مطلع يف أنه غري املسيحية. وبني «علًما» اآلن نسميه ما بني مفرتَض رصاع هناك
العلم كان كيف تناقش التي عناوينها يف «علم» وكلمة تظهر الكتب بدأت عرش، التاسع
الالهوت وكليات املدارس بدأت ١٨٦٠ عام وبحلول متعارضني. يكونا، لم أو واملسيحية،
(نمربز، واملسيحية العلم توافق إظهار وظيفتهم كانت جامعيني أساتذة تعيني يف األمريكية

.(٣ :٢٠٠٩
الكنيسة أن فكرة بارزتان أمريكيتان شخصيتان أيدت عرش، التاسع القرن أواخر يف
ومؤرخ؛ وطبيب، عالم، وهو دريرب، ويليام جون وهما العلم: قمعت خاصًة الكاثوليكية
جاء ملا وفًقا رأسها. من وأول كورنيل جامعة يس مؤسِّ أحد وهو وايت، ديكسون وأندرو

الوسطى: العصور أوائل يف الكنيسة فإن ٥٢)؛ :١٨٧٤) دريرب عن

ثَمَّ وِمن … الكنيسة وتقاليد املقدسة الكتب يف توجد كلها املعرفة أن أكدت
سلكت لقد … وفيصلها املعرفة مستودع باعتبارها نفسها الكنيسة بت نصَّ
تقدُّم سبيل يف عثرة حجر صارت فقد بأكمله؛ الوظيفي مستقبلها حدد مساًرا

عام. ألف من أكثر مدى عىل الفكري أوروبا

كلٍّ أنصار جانب من والعلم، الكاثوليكية الرومانية الكنيسة «تُعترب أيًضا: دريرب وقال
.(٣٦٣ :١٨٧٤) يجتمعا» أن يمكن وال مطلًقا؛ تعارًضا متعارَضني منهما،

من املؤلَّف عمله يف وايت ديكسون أندرو الكاثوليكية عىل الهجوم هذا يف أمعن
وايت فرضية تتضح .(١٨٩٦) املسيحي» العالم يف والالهوت العلم حرب «تاريخ مجلَّدين
التكوين و«من التطور»، إىل الخلق «من مثل فصول عناوين يف العلم قمعت الكاثوليكية أن
و«من الطب»، إىل املعجزات و«من والفيزياء»، الكيمياء إىل السحر و«من الجيولوجيا»، إىل

الجنون». إىل الشيطاني املس
دريرب من — واملسيحية العلم بني العالقة يف «الحرب» نموذج رواج من الرغم عىل
إىل خرافة إنه يقولون املعارصين العلوم مؤرخي فإن — وساجان بورستني إىل ووايت
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نمربز رونالد كتاب يف عة مجمَّ مقالة ٢٥ يف الخرافة لهذه نافًعا تصحيًحا نجد كبري. حد
.(٢٠٠٩) والدين» العلم حول أخرى وخرافات السجن إىل يذهب «جاليليو

األرضمسطحة» أن يُعلِّمون كانوا أولئك الوسطى العصور «مسيحيو بعنوان فصل يف
كروية. األرض أن وأدركوا سبق اإلغريق أن إىل كورماك ليزيل تشري املثال، سبيل عىل
تُثبت األرض عرب أحدها يتحرك إذ السماء يف للربوج املتغرية املواضع أن أرسطو ذكر
يبلغ محيطها أن إراتوستينس الرياضيات عالم وقدَّر كروية. تكون أن بد ال األرض أن
جميع يتفق وكاد ميل. ٢٤٩٠٢ يبلغ إنه الحديثة التقديرات وتقول تقريبًا؛ ميل ألف ٢٥
كروية. كانت أنها عىل األرض شكل موضوع تناولوا الذين األوائل املسيحيني املفكرين
(تُويف وأوغسطينوس ،(٤٢٠ عام (تُويف وجريوم ،(٣٩٧ عام (تُويف أمربوز هؤالء من وكان
رفض لكنه تقريبًا)، ٣٢٠ عام (تُويف الكتانتيوس هو الوحيد مخالفهم وكان .(٤٣٠ عام
الوسطى العصور ُكتَّاب بني مماثل اتفاق هناك وكان وعلومهم. اليونانيني فلسفة كل
يف مرصعاش من مسيحي نسطوري وهو إنديكوبليستس، كوزماس باستثناء املسيحيني،
األكويني توما مثل مسيحيون ُكتَّاب اقتبس الوسطى، العصور أوج ويف السادس. القرن

معها. اتفاقهم مع األرض شكل كروية عىل أرسطو أدلة
أغلب يف والعلم الكاثوليكية بني التعارض إلثبات ون يُحاجُّ الذين أولئك يستشهد
«مذكرة كتابه يف سأل الذي تقريبًا)، ٢٤٠ عام (تُويف ترتليان املبكر بالالهوتي األحيان
ا حقٍّ اليونانية] [الفلسفة أثينا عالقة «ما السابع): الفصل ،٢٠١٢) الهراطقة»، ضد
أكاديمية بني يجمع الذي الوفاق وما يشء. ال يستنتج: ثم املسيحية]؟» [الديانة بأورشليم
إىل املسيحي حياة تستند ترتليان، نظر وجهة من وفاق. ال ويزعم: والكنيسة؟ [أفالطون]
استخدمها املسيحية، غري للمصادر اللدود الخصم هذا حتى لكن الفلسفة. إىل ال اإليمان،
كتابه ففي ٨–١٨)؛ :٢٠٠٩ (نمربز، ليندبرج ديفيد يوضح كما أغراضه، وافقت عندما
يريد عندما املثال، سبيل عىل الثالث الفصل ويف الثالث)، الفصل ،٢٠١٠) الوثنيني» «إىل
يد عىل تكوَّن إما وأنه بد «ال يقول: إلًها، يكون أن يمكن الكون أن فكرة دحض ترتليان
الجامد للرأي وفًقا أحد، بفعل يتكون لم أنه أو املستنرية، أفالطون لرؤية وفًقا ما، كائن
إىل ترتليان ويخلص أيًضا.» نهاية له أن فالبد بداية، له كان تكوينه أن وبما إلبيقور؛
املوضع هذا يف ترتليان أظهر إلًها. يكون أن يمكن ال ونهاية بداية له الذي اليشء أن
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نفسه اليشء ينطبق عموًما. والفلسفة الطبيعية بالفلسفة كبرية معرفة أخرى مواضع ويف
القيساري باسيليوس القديس مثل اليونانية، للفلسفة أوائل آخرين مسيحيني نقاد عىل
لقد الكنيسة. باسم متحدثني يكونوا لم األفراد هؤالء أن غري تقريبًا). ٣٧٩ عام (تُويف

الرومانية. لإلمرباطورية الرسمية الديانة املسيحية تصري أن قبل عاشوا
متحدثيها أكثر كان لإلمرباطورية، الرسمية األيديولوجية املسيحية ُدعيت وحينما
املفكرين أبرز ا حقٍّ كثريون ويعتربه .(٤٣٠ عام (تُويف أوغسطينوس هو تأثريًا الرسميني
ألوغسطينوس العام النهج يتلخص املنطق. استخدام يحبذ كان وقد التاريخ. يف املسيحيني
.(٢٠١٢ سبارو-سيمبسون، يف ١٢٠ (الرسالة تؤمن» كي وافهم تفهم، كي «آمن شعاره يف
لكن املسيح، يسوع طبيعة مثل يعلنها، أن هللا عىل كان أشياء ثمة إن أوغسطينوس قال
حركة مثل والتفكري، التجربة خالل األشخاصمن يعرفها أن يمكن أيًضا كثرية أشياء ثمة
ال الطبيعي العالم عن الناس تعلَّمه ما أن رأى وقد والحيوانات. النباتات وطبيعة النجوم

الواقع. يف يؤيده وإنما هللا، أعلنه ما مع يتعارض
املعرفة، من أنواًعا باعتبارها «العلوم» ل أرسطو إليه توصل الذي املعنى باستخدام
اعتبار مع العلوم»، «سيد الوسطى العصور يف الالهوت عىل يُطلق كان ما كثريًا
يف النموذج هذا ينطبق الالهوت. تخدم التي العلوم من واحدة الطبيعية» «الفلسفة
يف أوغسطينوس يستعني .(١٩٨٢) التكوين» لسفر الحريف «املعنى أوغسطينوس كتاب
الكواكب، عن والروماني اليوناني العلم من األفكار من بالكثري العالم، هللا خلق كيف رشحه
األربعة، والعنارص والجزر، واملد والزمن، واملواسم، والطقس، والصوت، والضوء، والقمر،
أن بد ال إننا أوغسطينوس يقول هللا، لخلق الديني املغزى ولفهم والحيوانات. والنباتات،
الفلسفة من املعرفة هذه مثل تأتي أدائها. وكيفية خلقها التي األشياء كنه عن شيئًا نعرف
املسيحيني عن يُعِرض ال ثَمَّ ِمن اكتسابها، عىل بقوة يحث التي — العلم أي — الطبيعية

اطالًعا: األكثُر املسيحيني غريُ

األخرى، العالم وعنارصهذا األرضوالسموات عن فكرة لديه املسيحي غري حتى
وعن النسبية، ومواضعها أحجامها عن وحتى بل ومدارها، النجوم حركة وعن
واملواسم، السنوات دورات وعن للتنبؤ، القابلني القمر وخسوف الشمس كسوف
هذه يعترب وهو ذلك، إىل وما واألحجار والشجريات، الحيوانات، أنواع وعن
أن والخطري بل الشائن من عندئٍذ والتجربة. املنطق إىل استناًدا مؤكدة املعرفة
بنا وخليق املوضوعات؛ هذه عن بالتفاهات ينطق وهو … مسيحيٍّا امللحد يسمع
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أسقف (أوغسطينوس الحرج. املوقف هذا مثل وقوع لدرء السبل كل نتخذ أن
(٤٢-٤٣ :١٩٨٢ هيبو،

العصور يف الكنيسة سياسة هو والالهوت العلم بني ما التوافق أوغسطينوس تأكيد أصبح
كثري انبثق التي األوروبية، الجامعات إنشاء أيَّدوا الكنيسة مسئويل أن والواقع الوسطى.
من كلٍّ لدى كان ،١٢٠٠ عام وبحلول الكاتدرائيات. ومدارس األديرة مدارس من منها
أنحاء يف جامعة ٦٠ هناك كان ،١٥٠٠ عام وبحلول جامعات، وأكسفورد وباريس بولونيا
الذين الطالب من بمجموعة ١١١٥ عام نحو بدأت قد أكسفورد جامعة وكانت أوروبا.
الرابع إنوسنت البابا ومنحها فرايدسوايد. سانت بدير أوغسطينيِّني كهنٍة حول تجمعوا
١٢٠٩ عام نحو كامربيدج جامعة وأُنشئت متقدمة. شهادات منح يف الحق ١٢٥٤ عام

.١٣١٨ عام والعرشون الثاني يوحنا البابا بها واعرتف
الطبيعي. العالم الوسطى العصور جامعات يف املناهج من املائة يف ٣٠ نحو تناول
مثل العلوم فروع يف تعليًما وا تلقَّ قد الطالب من اآلالف مئات كان ،١٥٠٠ عام بحلول
كانت .(١٩٨٤ (جرانت، والبيولوجيا واملنطق، والفلك، والفيزياء، والبرصيات، الهندسة،
إىل الرجوع دون تُدرَّس وكانت الجامعة، لطالب الدرايس املنهج من جزءًا املوضوعات هذه
املاجستري، مستوى يف عادة منفصلة، كلية ِقبَل من يُدرَّس الالهوت وكان الكنيس. املذهب
املوضوعات بني ومن .(٢٠٠٩ (شانك، الهوتي تدريب أي الجامعات طالب معظم يتلقَّ ولم
بعد يأتي كان إذ شعبية؛ األقل هو الالهوت كان املاجستري، مستوى يف تُدرس كانت التي

والطب. القانون
وكانت الطبيعية. الفلسفة حجج تُستخَدم كانت ما كثريًا الالهوت، كليات يف حتى
القارئ األكويني، توما ناقشها التي هللا وجود إلثبات الخمس» «الطرق هي أشهرها
الحركة إن أرسطو «فيزياء» من املأخوذة األوىل الطريقة تقول أرسطو. ألعمال النَّهم
عن املأخوذة الثانية، الطريقة وتتحدث ثابتًا. ُمحرًِّكا تستلزم العالم يف األخرى والتغريات
اإلمكانية «من الثالثة، الطريقة وتستخدم الكون. يف لألشياء أوىل» «علة عن أيًضا، أرسطو
يشء خرج ملا األوقات، من وقت أي يف فراًغا الكون كان لو أنه البدهي املبدأ والرضورة»،
يخلق فإنه الكمال؛ املطلق هو هللا ألن — الرابعة الطريقة توما أخذ . قطُّ الفراغ هذا من
مشتق لكنه أرسطو إىل نُسب كتاب وهو العلل»، «كتاب من — األخرى األشياء يف الكمال
الخامسة الطريقة وتشبه بروقلس. الجديدة األفالطونية فيلسوف عمل من الواقع يف
إلثبات املعارصة الذكي التصميم حجة كثريًا وتصميمها، الطبيعة نظام من املشتقة لتوما،
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أفالطون عمل عن األصل يف املأخوذة الفلسفية، املصادر من كثري من وتأتي هللا. وجود
«طيماوس».

وخالل األكويني، لتوما عمل أشهر هي الطبيعية، الفلسفة من النابعة الحجج هذه
،١٥٦٧ عام ويف قديًسا. والعرشون الثاني يوحنا البابا أعلنه وفاته بعد عقود خمسة
ويف ثقة)، محل مرجعية كان أنه (بمعنى الكنيسة طبيب الخامس بيوس البابا أعلنه
للمذهب الشايف البيان هو األكويني الفكر أن عرش الثالث ليو البابا أعلن ،١٨٧٩ عام
املمكن من كان ما الكاثوليكية. والجامعات الكليات كل يف تدريسه يجب وأنه الكاثوليكي،
للعلم. مناهضة كانت الوسطى العصور كنيسة أن لو البابوات أولئك من أيٌّ به يعرتف أن
العلوم عىل هيلبورن جون من املقتبس الفلك، بشأن التايل التعليق تطبيق يمكن

عامة:

الفلك لدراسة واالجتماعي املايل الدعم من الرومانية الكاثوليكية الكنيسة قدمت
العصور أواخر يف القديم التعلم من التعايف من بدءًا قرون، ستة تتجاوز ملدة
وربما أخرى، مؤسسة أي قدمته مما أكثر التنوير، عرص إىل ووصوًال الوسطى

(٣ :١٩٩٩ (هيلبورن، األخرى. املؤسسات كل

الحق، وقت يف حدثت التنوير وعرص ونيوتن لجاليليو العظيمة االكتشافات أن صحيح
يقول كما الطريق. دت مهَّ الوسطى العصور يف الكنيسة دعمتها التي العلمية األعمال لكن
هوبكنز: جونز بجامعة والتكنولوجيا العلوم وتاريخ الكيمياء أستاذ برينسيب، لورنس

الثورة عليها يُطلق التي للفرتة املذهلة التطورات أن اآلن العلوم مؤرخو يدرك
إىل تعود التي اإليجابية واألسس املساهمات عىل كبري حد إىل قامت العلمية
يف القروسطية والنظريات املالحظات قدمت … الوسطى العصور أوج فرتة
ونقاط مهمة معلومات وغريها، واملادة والفلك، والحركة، البرصيات، حقول
يف الجامعات تأسيس إن عرش. والسابع السادسعرش القرنني لتطورات انطالق
األكاديمي، لالهوت املنطقية والرصامة النقاش، ثقافة وظهور الوسطى، العصور
(برينسيب، العلمية. للثورة رضوريني وثقافة مناخ توفري يف ساعدت كلها

(١٠٥ :٢٠٠٩
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مسيحيني ليسوا الكاثوليك (8)

تعاليم كل تتناىف مسيحية. ليست الكاثوليكية الرومانية «الكنيسة» احذر!
… تكراًرا املقدس الكتاب مع العميل التطبيق يف الكاثوليكي الروماني الدين
يجاهر ولن العالم يف دينية طائفة أكرب هي الكاثوليكية الرومانية الكنيسة إن
(عىل jesus-is-lord.com) للغاية. كبرية ألنها ذلك بقول ين املبرشِّ معظم

اإلنرتنت))

الكاثوليكيون ليس jesus-is-savior.comو jesus-is-lord.com ملوقَعي وفًقا
حقيقة أوًال: الزعم؛ لهذا أسباب عرشة faithdefenders.com موقع يقدم مسيحيني.
عن نيابًة هللا لدى تتشفع أن يمكنها يسوع، أم مريم، أن تعترب الكاثوليكية الكنيسة أن
ُولدت مريم أن مفاده تعليًما تُقدِّم الكاثوليكية الكنيسة أن ثانيًا: لها. يُصلُّون الذين هؤالء
ثالثًا: وروًحا. جسًدا السماء، إىل أُِخذت ماتت، عندما وأنها األصلية، الخطيئة ترث أن دون
أن الكنيسة تفيد رابًعا: الدوام. عىل عذراء كانت مريم أن أيًضا الكاثوليكية الكنيسة ترشح
السماء. دخول قبل الخطيئة وصمة من رون يَُطهَّ حيث امَلْطَهر، إىل يذهبون سوف الناس
لعل سادًسا، والقديسني. واملالئكة العذراء ومريم املسيح صور الكنيسة تجيز خامًسا:
بحلهم امُلخولني للكهنة بخطاياهم باالعرتاف الناس تُلِزم الكنيسة أن هو األبشع األمر
بأنها ديفندرز فيث موقع (يصفها أخرى مقدسة أرسار بتلقي الناس تُلزم سابًعا، منها.
املفوَّض خلفاء هم البابوات أن أيًضا الكنيسة تُعلِّم ثامنًا، الخالص. لتحقيق «أعمال»)
تاسًعا، للمجتمع. عليا مرجعية بمنزلة يكون بأن يسوع خوَّله الذي األصيل «الوكيل» أو
الكنيسة تشرتط وأخريًا، األصلية». «الخطيئة وصمة يزيلوا كي َع الرُّضَّ الكاثوليكيون د يُعمِّ
واضًحا يكون أن ينبغي أنه إىل الحجة تخلُص األسباب، هذه أجل من كهنتها. عزوبة
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مسيحيٍّا املرء يكون أن يمكن ال … يتفقان ال الكاثوليكي والتعليم الكتابية املسيحية «أن
اإلنرتنت). عىل faithdefenders.com) مًعا» ملتزًما وكاثوليكيٍّا املقدس بالكتاب مؤمنًا
الوثائق أقدم بني فمن للمعمدانيني؛ التقليدي املوقف املعارصة النظرة هذه تعكس
(الكنيسة ١٦٨٩ عام إىل ترجع التي املعمداني» اإليمان «إقرار وثيقة للمعمدانيني الرسمية
جمعية اعتمدتها إذ املعمدانيني؛ عند مهمة العقيدة هذه تزال ال اإلنرتنت). عىل املعمدانية،
قضايا تتناول فصًال ٣٢ من تتألف وهي .١٧٤٢ عام بفيالدلفيا املعمدانية الكنائس
عن املعمدانية الكنيسة فصل إىل دعت التي القضايا تلك منها املعمداني، للمعتَقد أساسية
املعتقدات تلك من كثري األساسية املعتقدات بني ومن األول. املقام يف األنجليكانية املسيحية
«األقانيم» ذي الواحد (هللا الثالوث هللا اعتقاد مثل املسيحيني، معظم يتشاركها كان التي
األصلية، والخطيئة يوجد، ما لكل اإللهي واملنشأ القدس)، والروح واالبن، اآلب، الثالثة:
للخالص وسيط املسيح وبأن (العهد)، مشيئته يفعلون الذين أولئك بإنجاء هللا د وتعهُّ
بوصفه بيسوع االعتقاد بني ما االختيار عىل القدرة هي التي الحرة واإلرادة البرشي،
يحصلوا أن يمكن ال الناس أن ذلك يعني ذلك. عن االمتناع أو للخالص الوحيد املصدر
الناس أن الصالحة األعمال تُظِهر وإنما صالحة؛ بأعمال القيام خالل من الخالص عىل
والخضوع يسوع خالل من الخالص اعتقاد اختاروا بأن بالفعل النجاة عىل حصلوا قد

الكامل. بالتغطيس ملعمودية
طبيعة أيًضا املعمداني» اإليمان «إقرار وثيقة من والعرشون السادس الفصل يناقش
تتألف اإلنرتنت). عىل املعمدانية، (الكنيسة (الكاثوليكية) أو العامة املسيحية الكنيسة
بالخالص اعتقادهم إظهار اختاروا الذين (أولئك للمختارين» الكامل «العدد من الكنيسة
يسوع «الرب يسوع. واحد، قائد سوى لها وليس الكامل)، بالتغطيس التعميد خالل من
وتأسيسها الكنيسة لدعوة السلطان كل اآلب ِقبَل من امُلخوَّل الكنيسة رأس هو املسيح
بابا يكون أن يمكن «وال الفصل: يسرتسل وسيادي.» أسمى نحٍو عىل وقيادتها وتنظيمها
وإنسان املسيح، عدو هو وإنما ثَمَّ، ِمن الكنيسة رأس هو األشكال من شكل بأي روما
الذي ذلك وكل املسيح، مواجهة يف الكنيسة يف نفسه يمجد الذي الهالك، وابن الخطيئة،
يمكن فال املسيح عدو البابا كان وملَّا مجيئه.» ببهاء الرب يدمره سوف الذي هللا؛ يُدعى
أنفسهم ني ُمسمِّ البابوي، للسلطان يخضعون الذين أولئك بأن ويستطرد مسيحيٍّا. اعتباره

أيًضا. مسيحيني اعتبارهم يمكن ال كاثوليكيني،
االصطالحية، الناحية ومن مسيحيني. أنفسهم يعتربون الكاثوليكيني أن شك ال
فيما املسيحيون يختلف قد «املسيَّا». — املسيح هو يسوع يعترب شخص أي هو املسيحي
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بأنهم أنفسهم يُعرِّفوا أن اختاروا داموا ما مسيحيني يظلون دارج، بتعبري لكن بينهم،
مسيحيون.

التاريخية أصولهم تعود البابوية. السلطة املعمدانيني رفض م تفهُّ يمكن ذلك، ومع
األول» السيادة «مرسوم يف البابا سلطة عن استقاللها أعلنت التي اإلنجليزية، املسيحية إىل
إنجلرتا. كنيسة قادة بعده من وخلفاءه نفسه الثامن هنري امللك أعلن .١٥٣٤ عام الصادر
تسع العمر من البالغ ابنُه هنري خَلف بالخيانة. لالتهام عرضة كان ذلك خالف من وكلُّ
ومددوها. الدينية هنري سياسات عليه األوصياء واصل الذي السادس إدوارد سنوات،
التي ماري الشقيقة غري أخته خلفته عرشة، السادسة سن يف نحبه إدوارد لقي وعندما
لالتهام عرضة كان خالفها من وكلُّ الكاثوليكية. تثبيت وأعادت السيادة مرسوم فسخت
الدينيني. املنشقني مئات إعدامها بسبب الدموية» «ماري لقب ماري حازت بالهرطقة.
إليزابيث وخلفت االضطهاد. لتجنب املنفى إىل اإلنجليز الدين رجال من مجموعة وذهبت
امللوَك الثاني» السيادة «مرسوم ب نصَّ ،١٥٥٨ عام ويف ماري، الشقيقة غري أختَها األوىل
بيوس البابا أعلن ١٥٧٠ عام يف ذلك، عىل ا وردٍّ للكنيسة. رءوًسا أخرى مرة الربيطانيني
األوىل، إليزابيث الربيطانية للملكة والءهم أعلنوا الذي ألولئك الكنيس الحرمان الخامس
بدا ما عىل الدين رجال بني وسخط خالف هناك ظل ذلك ومع باملهرطقة. إياها ناعتًا
التعليم أصل املؤرخون يردُّ املسيحية. عىل سيايس طابع وإضفاء الدنيوية يف إرساًفا
وهو عرش، السابع القرن مطلع يف عاشوا الذين املنشقني الخدام هؤالء أحد إىل املعمداني

سميث. جون
وليس وحده، املقدس الكتاب إىل محتكمني املسيحي، التعليم نقاء وأتباعه سميث أكد
املسيح» «عدو فكرة الكتابية التعاليم ومن الكنسية. املرجعيات صنع من التي املذاهب
آخر يف يسوع يعود حينما بأنه تنبؤ بأنها اإلشارة تُفهم يوحنا). رسائل يف (املذكورة
املستخدمة العبارات أن عىل ويهزمه. الرش الشديد الشخص لهذا يتصدى فسوف الزمان،
ليست — الهالك» و«ابن الخطيئة»، «إنسان — ١٦٨٩ عام الصادر اإليمان» «إقرار يف
تسالونيكي رسالة الرسول، بولس إىل منسوبة رسالة من وإنما يوحنا رسائل من مأخوذة
مجتمعه، إىل بالفعل عاد قد كان يسوع إن القائل الرأي عىل الرسالة هذه تعرتض الثانية.
… الخطيئة «إنسان وأن اضطرابات حدوث بعد إال يحدث لن الثاني املجيء أن وذكرت

.(٣ :٢ الثانية (تسالونيكي يُستعَلن سوف الهالك» ابن
املعمدانية الكنيسة أن إىل بوضوح الرصيحة املصطلحات هذه مثل استخدام يشري
اإلحساس هذا لعل الرومانية. الكنيسة ِقبَل من بشدة مهددَّة بأنها شعرت الوقت هذا يف
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مستمرة، زالت ما مسيحية ليست الكاثوليكية الكنيسة أن فكرة لكن انتهى، بالخطر
الكاثوليكية الكنيستني بني االختالفات إن اإلنرتنت. عىل باملثقفني محصورة وليست
املايض. القرن يف لها تتصدى الدينية املرجعيات جعلت التي بالدرجة كبرية واملعمدانية

بعنوان ١٩٩٤ يونيو يف قراًرا املتحدة بالواليات الجنوبية املعمدانية الجمعية أصدرت
أخرى مرة الوثيقة هذه أكدت الرومانية». والكاثوليكية الجنوبية املعمدانية بشأن «قرار

االثنتني: بني االختالفات

طبيعة مثل: مسائل يف الكاثوليكيني الرومان عن تاريخيٍّا املعمدانيون اختلف
وتفسريها، املعمودية ودور ووظيفتها، الكنيسة وشخصية وسبله، الخالص
البابا، وعصمة القديسني، وتبجيل مريم، العذراء وتقديس الرباني، والعشاء
باعتبارهما والتقليد املقدس الكتاب بني والعالقة الكنسية، القيادة وهيكل
املعمدانية (الجمعية واملمارسة. لإليمان والتعليمية الروحية السلطة مصدَري

(١٩٩٤ الجنوبية،

وقيم اإلنسان حياة قدسية بشأن املخاوف يف اشرتكتا الطائفتني بأن سلَّم القرار أن غري
الدين يف لالختالف اعتبار دون األفراد كل حقوق «وكفالة اإلباحية، ومعارضة األرسة،
خليق وعليه، األخرى.» األخالقي االهتمام نطاقات من والكثري والطبقة، والنوع والعرق
ذلك، ومع املشرتكة. املخاوف مواجهة أجل من التضافر املسيحية» «املنظمات بجميع
وحدها «بالنعمة للتربير التاريخي» املعمداني «باملذهب ملتزمة أنها إىل الوثيقة خلصت
الجهود أو الصالحة األعمال من إضافة أي دون وحده باملسيح وحده اإليمان خالل من
املسيحية.» الرسالة أساسيات من هو وحده باإليمان التربير أن نؤكد ونحن البرشية؛
بني اإلرسالية والشهادة بالتبشري التزامها «تؤكد الجنوبية املعمدانية فالجمعية ثَمَّ وِمن
تؤكد أخرى، بعبارة وحده.» باملسيح األصيل باالعتقاد املتَّسمني غري واألفراد املجتمعات
من «جزءًا يصريوا كي املسيحية اعتناق إىل بحاجة يزالون ال الكاثوليكيني أن الوثيقة

املسيح.» وتمجيد املقدس الكتاب بتعاليم تنادي التي الجماعات
يُشري أنه عىل فهمه يمكن فربما التناقض، من يشء به البيان هذا أن من الرغم وعىل
أُحرز ذلك ومع مسيحيني. يصريوا كيما التحوُّل إىل بحاجة يزالون ال الكاثوليكيني أن إىل
منذ جارية الكاثوليكية-املعمدانية الحوارات ظلت الطائفتني. بني ما االتصاالت يف تقدُّم
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من سلسلة عرش السادس بندكت البابا عقد ٢٠٠٧ عام ويف العرشين. القرن ثمانينيات
،٢٠١٣ عام استقالته بندكت البابا إعالن وفور والكاثوليك. املعمدانيني بني النقاشات
التي الكريمة للحفاوة تقديره عن أبتون، جون املعمدانية، العاملية الجمعية رئيس أعرب
وعلق وآراءها». األخرى املسيحية الجماعات «أفكار احرتامه وعن البابا، بها استقبلهم
املجتمع أمدَّ «قد كان عرش السادس بندكت البابا بأن كاالم نيفيل للجمعية العام األمني
عزَّزت قد الحوارات وأن املتمعنة»، الدراسة يستحق بالتأمالت غني بمستودع املسيحي

.(٢٠١٣ العاملي، املعمدانيني (تحالف املسيحي» «الشهود
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مسيحية دولة بوصفها املتحدة الواليات أُسست (9)

مجلس (عضو مسيحية. أمة بوصفها األمريكية املتحدة الواليات الدستور أنشأ
أجري حوار يف ٢٠٠٨ عام يف الرئايس املرشح ماكني، جون األمريكي، الشيوخ

((٢٠٠٧ (جيلجوف، beliefnet.com موقع مع ٢٠٠٧ عام

الكنائس أبنية وترفع تماًما. والسياسة املسيحية تتشابك األمريكية، املتحدة الواليات يف
جميعهم دين، رجال النواب ومجلس األمريكي الشيوخ مجلس ويعني األمريكية. األعالم
يف هللا إىل الساسة ع يترضَّ ما وكثريًا الصلوات. بتالوة جلسة كل الفتتاح املسيحيني، من
يف بريي. ريك تكساس، والية حاكم مثل جماعية مسيحية صلوات يقود وبعضهم خطبهم؛
الديمقراطي الحزب ترشيح لنيل حملة شاربتون آل املعمداني الخادم خاض ،٢٠٠٤ عام
املعمدانية بالطائفة الخادم حصل ،٢٠٠٨ عام ويف الرئاسية. االنتخابات لخوض له
من لتسميته املندوبني أصوات عدد حيث من الثاني املركز عىل هاكابي مايك الجنوبية
واشنطن يف القومي الصالة إفطار سنويٍّا يُعقد ،١٩٥٣ عام ومنذ الجمهوري. الحزب ِقبَل
من أعضاء اليوم هذا يف الزوَّار استضافة ويتوىل فرباير. شهر من األول الخميس يف
فعالياته وتشتمل محافظة، مسيحية جماعة وهي الزمالة، مؤسسة وتنظمه الكونجرس،
والسياسة الدين ويخلط وعشاء، وغداء إفطار ووجبات االجتماعات، من سلسلة عىل

التجارية. واألعمال
هو الوالء وَقَسم نثق»، «باهلل كلمتا األمريكية والورقية املعدنية العمالت عىل تظهر

الوطني: النشيد مقاطع أحد ويقول هلل». خاضعة واحدة «ألمة

األحرار، الرجال يقف حني أبًدا إذًا ولتكن
الحرب؛ وخراب املحبوب وطنهم بني

السماء من املنَقذة األرض عىس والسالم، بالنرص مباركة
أمة! وجعلتنا حفظتنا التي بالقوة تُشيد أن
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عادلة، قضيتنا تكون عندما ننترص، أن علينا إذًا
نثق» «باهلل بعدئٍذ شعارنا ويكون

بالنرص سرتفرف بالنجوم اة املوشَّ والراية
الشجعان! وموطن األحرار أرض عىل

الرتشح قبوله فلدى خطاباته؛ يف املسيحية اللغة ريجان رونالد الرئيس استخدم ما كثريًا
َعَىل َمْوُضوَعٌة «َمِدينٌَة أنها عىل أمريكا عن تحدَّث ،١٩٨٤ عام الجمهوري الحزب عن
كبرية أصداء لها كان (١٤ :٥ (متَّى الجبل عىل املوعظة من مأخوذة عبارة وهي َجبٍَل.»
.١٦٣٠ عام وعظٍة يف أوًال وينثروب جون البيوريتاني استخدمها أن منذ األمريكيني لدى
ومبنية مزهوة، شاهقة «مدينة أنها عىل أمريكا إىل أشار ،١٩٨٩ عام وداعه خطاب ويف
بناس تعج هللا، من هي ومباركة العاتية، الرياح وقوة املحيطات من وأقوى الصخر، عىل

وسالم.» تناغم يف مًعا يعيشون األنواع مختلف من
فقد باملسيحية؛ يربطونها ما كثريًا تاريخهم، من بأحداث األمريكيون يحتفل وحينما
نسخة البالد، إلنشاء الثانية املئوية بالذكرى احتفاًال فالويل، جريي خدمات هيئة أصدرت
الحرية لناقوس صورة األمامي غالفها وعىل الثانية، املئوية للذكرى املقدس الكتاب من
(١٧ :٣) الثانية كورنثوس رسالة من اقتباس فوق ،«١٧٧٦–١٩٧٦» عبارة جانبه وإىل

يٌَّة.» ُحرِّ ُهنَاَك الرَّبِّ ُروُح َوَحيُْث …» يقول:
أن املستغرب من فليس األمريكية، والسياسة املسيحية بني الخلط هذا كل إىل بالنظر
االدعاء هذا مسيحيٍّا. بلًدا لتكون املسيحيون أسسها أمريكا بأن الظن يخالجهم كثريين
يف ماكني جون الشيوخ مجلس عضو مثل اإلعالمية، والشخصيات الساسة عرشات ادعاه
األمريكي الدستور يذكر ال األمر، حقيقة يف أنه، غري الجزء. هذا بداية يف املذكور االقتباس
الدستور، يف وردت قد دين كلمة كانت وإن املقدس. الكتاب أو هللا، أو يسوع، أو املسيحية،
لتبوء مؤهًال بوصفه ديني امتحان اشرتاط أبًدا يجوز «ال أنه لتأكيد فقط هذا كان فقد
بل .(٣ الفقرة ،٥ (املادة املتحدة» الواليات ظل يف عامة مسئولية أو رسمي منصب أي

رسمي. دين أبًدا لها يكون لن الدولة أن مؤكًدا للدستور، األول التعديل وتمادى
الوقت، ذلك يف األوروبية البلدان معظم غرار عىل األمريكية، املستعمرات ملعظم كان
دين وجود فكرة رفضوا الدستور واضعي أن غري الحكومة، تدعمها رسمية ديانات
واضطهاد الطغاة ملساندة ذريعة يصري أن يمكن قومي فدين الجديدة. لألمة رسمي
عىل املتحدة الواليات مؤسسو أرصَّ ثَمَّ وِمن أوروبا. يف بالفعل حدث وكالهما األقلية،
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الدستور، يف السياسة عن الدين لفصل السابقة الواقعة وكانت السياسة. عن الدين إبعاد
وتم ،١٧٧٧ عام جيفرسون توماس كتبه الذي الدينية» للحريات فريجينيا «إعالن هي
توماس صديق ماديسون، لجيمس ووفًقا عام١٧٨٦. يف عليه تنقيحات إدخال بعد تمريره
لعقل قوانني سن يف الطموح األمل األبد إىل «أخمد اإلعالن هذا رئيًسا، وخليفته جيفرسون،

اإلعالن: يف يُذكر .(١٧٨٦ (ماديسون، اإلنسان»

أي عىل املواظبة عىل شخص أي إجبار يجوز ال أنه العمومية الجمعية تُِقر
أو يُقيَّد أو يُجَرب أن أو تأييدها، أو نوع، أي من دينية هيئة أو مكان، أو عبادة،
آرائه بسبب أخرى بطريقة يعاني أو ممتلكاته، أو بدنه يف عليه يَُشق أو يؤذى
األمور يف بآرائهم املجاهرة بحرِّية الناس كل يتمتع ولكن معتقده؛ أو الدينية

والُحجة. بالنقاش وحمايتها الدينية

يف ُكِتبت اتفاقية يف أُِقرت مسيحية دولة بوصفها س تؤسَّ لم املتحدة الواليات أن حقيقُة
األمة تممت ١٧٩٦ عام يف آدمز. جون رئاسة ظل يف وُوقعت واشنطن، جورج رئاسة ظل
أنه عرشة الحادية املادة تنص الحالية). بليبيا يُعَرف (فيما طرابلس مع معاهدة الجديدة
بناء إىل األمريكية الحكومة تتطلع باملسيحية، املتحدة الواليات يربط يشء ال أنه إىل بالنظر

املسلمة: األغلبية ذات طرابلس دولة مع طيبة عالقات

عىل األحوال، من حال بأي مؤسسة، ليست األمريكية املتحدة الواليات حكومة
أو املسلمني رشائع ضد عدائي طابع بأي تتسم ال إنها حيث — املسيحي الدين
أو حرب أي يف قطُّ تدخل لم املذكورة الواليات إن وحيث — ِسلمهم أو دينهم
ما أنه الطرفان يعلن [مسلمة]، محمدية أمة أي ضد العدوان أعمال من عمل
بني القائم االنسجام إفساد يف أبًدا ستتسبب الدينية اآلراء من تنبع ذريعة من

اإلنرتنت) عىل أفالون، (مرشوع البلدين.

تستبعد ال مسيحية أمة بوصفها س تؤسَّ لم األمريكية املتحدة الواليات أن حقيقة إن
كتبوه وما قالوه فيما متمعنة نظرة لكن مسيحيني. كانوا مؤسسيها أن إمكانية بالطبع
إىل نظرة هي الربوبية ربوبيني. كانوا وإنما مسيحيني، يكونوا لم معظمهم أن تبنيِّ
يؤمن واملفكرين. العلماء بني وراجت عرش، الثامن القرن يف التنوير عرص يف نشأت العالم
يف تُسمى التي الطبيعة، لقوانني وفًقا يدور يرتكه وأنه العالم، خلق هللا أن الربوبيون

العلمية. القوانني األحيان بعض
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الجاذبية. قوانني إىل انظر الطبيعة. قوانني خرق يمكن ال اإلنسان، قوانني خالف وعىل
بني هنا ها اختالف ثمة فستصيبه. هاوية، صخرة تحت مبارشة يقف شخص كان إن
بقوانني باإلخالل الصلوات بعض يجيب هللا أن املسيحيون يعتقد واملسيحيني. الربوبيني
إىل وصىل ساقطة صخرة ليجد أعىل إىل ونظر عميق واٍد عرب يميش ً امرأ أن لو الطبيعة.
يقولون الربوبيني لكن تختفي. حتى أو مسارها تغري الصخرة هللا يجعل قد فعندئٍذ هللا،
تحكمه العالم بأن يؤمنون الربوبيني وألن يخرقها. فلن الطبيعة، قوانني أرىس إذ هللا إن
يف التدخل هللا من تطلب التي بالصلوات أو باملعجزات يؤمنون ال فهم الطبيعة، قوانني

لألشياء. الطبيعي النظام
يرفضون فإنهم الطبيعة؛ يف يتدخل هللا بأن يؤمنون ال الربوبيني وألن هذا، عىل عالوة
مجموعة هي املقدسة الكتب نظرهم، وجهة من املقدسة. بالكتب لبرش أوحى هللا أن فكرة
صورة يف يتجسد لم فهو أيًضا، العالم، يف يتدخل ال هللا كان وإن البرشية. الكتابات من

الثالوث. مبدأ أيًضا الربوبيون يرفض ثَمَّ وِمن هللا. ليس يسوع إنسان.
فرانكلني، بنجامني يف لنتأمل املتحدة، للواليات املؤسسني لآلباء تمثيلية وكعينة
ماديسون. وجيمس جيفرسون، وتوماس آدمز، وجون واشنطن، وجورج بني، وتوماس

مسيحيٍّا. منهم أيٌّ يكن لم املؤرخني ملعظم وفًقا
يف أمريكي وأشهر املؤسسني اآلباء أكرب (١٧٩٠ عام (تُويف فرانكلني بنجامني كان
«إعالن وكتابة الثورة تنظيم يف ساعد فقد وكاتبًا، سياسيٍّا وزعيًما عامًلا كان وملَّا عرصه.
إنجلرتا. كنيسة رفض مسيحيٍّا — منشًقا بدأ الدينية، املسائل ويف والدستور. االستقالل»

مراهقته: سنوات خالل حياته مجرى غريَّ حدثًا يصف فرانكلني لكن

أثًرا يفَّ تركت أنها وحدث … الربوبية تهاجم التي الكتب بعض يدي يف وقع
دحضها بغية املقتبَسة الربوبية حجج إن حيث بها؛ ُقصد الذي لذلك معاكًسا
ربوبيٍّا رصُت ما رسعان باختصار، نفسه؛ الدحض من كثريًا أمتن يل بدت

ص٢٧) :١٩٩٦ (فرانكلني بالكامل.

يَر لم فإنه ذاته؛ تلقاء من يدور العالم يَدَع الذي الخالَق بوصفه هللا رأى فرانكلني ألن
ال املحدود، غري اآلب هو، أنه سوى أدرك أن يمكنني «ال مناسبتني. والعبادة الكنائس
.(١٧٢٨ (فرانكلني، قطًعا» ذلك من أسمى ولكنه منا، ثناءً أو عبادة يطلب وال ينتظر

الثورة بدء يف الطوىل اليد له كانت (١٨٠٩ عام (تُويف بني توماس أن الظن أغلب
معظم كان .(٢٠٠٥ (بني السليمة» «الفطرة كتاب ١٧٧٦ يناير يف نرش عندما األمريكية
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سلمي، بشكل حلها يمكن بريطانيا مع خالفاتهم أن يتمنون الوقت ذلك يف األمريكيني
ثَمَّ وِمن أبًدا، بنزاهة، تعاملهم لن بريطانيا بأن جادل التحرييض بني منشور أن غري
قدَّم نفسه. بالقدر ثوريٍّا بني كان الدينية، األمور ويف استقاللهم. يعلنوا أن بهم يجدر
،١٧٩٥ ،١٧٩٤) والخيالية» الحقيقية الثيولوجيا تحقيق العقل: «عرص مبيًعا األكثر كتابه
ولألديان للمسيحية عقالني نقد إىل باإلضافة األمريكيني، جموع إىل الربوبية (١٨٠٧

كافة. األخرى الطائفية
العقل»: «عرص كتاب من األول الجزء يف العارش الفصل يف متمثلة بني ربوبية

«العلة أنه فكرة هي هللا باسم يلصقها أن اإلنسان يستطيع التي الوحيدة الفكرة
عىل الداخلية األدلة ذاته يف يحمل نراه يشء كل … األشياء كل علة األوىل»،
وكأنه يحملنا، ما هو األدلة هذه من املنبثق واالقتناع … نفسه يصنع لم أنه
تمام مختلفة طبيعة من األبد، إىل موجودة أوىل بعلَّة اإليمان عىل بالرضورة،
وهذه كلها؛ األشياء توجد وبقوتها به، سمعنا مادي وجود أي عن االختالف

هللا. اإلنسان يسميها األوىل العلة

أعراًفا لصاغوا بني، يقول كما األوىل، بالعلة اإليمان بهذا راضني الدينيون الزعماء كان لو
الصالح: الكيل الالمحدود األبدي هللا مع تتناىف أفكاًرا صاغوا هذا من بدًال لكنهم معقولة.

املوجعة، القاسية واإلعدامات الشهواني، والفسق السفيهة، القصص قرأنا كلما
أكثر سيكون املقدس، الكتاب نصف من أكثر بها يعج التي الحرون، واالنتقام
ساعد للرش تاريخ إنه هللا. كلمة ندعوه أن من الشيطان كلمة ندعوه أن مالءمة
األول، الجزء ،١٨٠٧ ،١٧٩٥ ،١٧٩٤ (بني، متوحشة. وجعلها البرشية إفساد يف

الرابع) القسم

مع الفجور ارتكب «القدير» بأن نؤمن أن يعلِّمنا الجديد؟ العهد يعلِّمنا ماذا
(بني، إيمانًا. يُدعى الفجور بهذا واالعتقاد منه؛ لتتزوج لرجل مخطوبة امرأة

العرشون) القسم الثاني، الجزء ،١٨٠٧ ،١٧٩٥ ،١٧٩٤

للبالد رئيس وأول تبجيًال، املؤسسني أكثر (١٧٩٩ عام (تُويف واشنطن جورج كان ربما
ربوبيٍّا كان إنه املؤرخني معظم عنه يقول ذلك ومع اإلنجيلية، الكنيسة اجتماعات يرتاد
جوفرنور أخربني «طاملا توماسجيفرسون زعم إىل هذا يف يُستند .(١٤-١٥ :١٩٦٣ (بولر
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به آمن مما أكثر (املسيحية) النظام بهذا يؤمن يعد لم واشنطن الجنرال بأن موريس
فإنه الدينية؛ األمور يف كتب قلَّما واشنطن أن ومع .(١٨٠٠ جيفرسون، (توماس هو»

الدين: بِشقاق ازدرائه عن آخر إىل حني من يُعربِّ كان

مستعصية كراهية ومشاعر ملرارة منِتجة الدينية التناقضات تكون ما دائًما
نوينهام، إدوارد إىل خطاب واشنطن، (جورج آخر. سبب أي من ينبع مما أكثر

(١٩٨٣ سيلدس، يف ،١٧٩٢ أكتوبر ٢٠

للواليات رئيس ثاني ،(١٨٢٦ عام (تُويف آدمز جون لدى كان واشنطن، غرار وعىل
مؤسسة أنها رأى التي املسيحية، داخل الكثرية االنقسامات تجاه سلبي ه توجُّ املتحدة،
يرفض كان أنه بدا وبالفعل، املقدس. الكتاب ال الكنيسة، قادة أنشأها التي املذاهب عىل
بمجامع تأمرنا وصية نجد اإلنجيل من موضع أي «يف مذكراته: يف وكتب الكنيسة. سلطة
وكمٍّ واشرتاكات، وأَيْمان، واعرتافات، وعقائد، ومراسيم، ومجالس، واجتماعات، كنسية،
ضمن من وكان األيام؟» هذه يف تحتها رازًحا الدين نجد التي األخرى التفاهات من مهوٍل
السخافة» تحته تتسرت مناسبًا «غطاءً آدمز اها سمَّ التي املسيح ألوهية «التفاهات» هذه

.(٤ :١٨٥٠ (آدمز،
الرئيس االستقالل، األسايسإلعالن املؤلف ،(١٨٢٦ عام (تُويف توماسجيفرسون آمن
هو املسيح إن يقول الذي التعليم رفض لكنه أخالقيٍّا. معلًِّما وبيسوع بالخالق، الثالث،
وثالثة جسم له آخر سريبريوس بوحش هللا تشبِّه «خزعبالت بأنه املبدأ هذا إىل مشريًا هللا،
غرار وعىل .(١٩٨٣ والسرت، آدمز ١٨٢٢؛ ديسمرب ٨ سميث، جيمس إىل (خطاب رءوس»
ذكر خطأً. كان الطوائف آالف إىل املسيحية انقسامات أن جيفرسون رأى رئيسني، أول

فرجينيا»: عن «مذكرات كتابه يف

يتعرضون األبرياء واألطفال والنساء الرجال من وماليني املسيحية دخول منذ
االتساق. نحو أُنملة قيد نتقدَّم لم ذلك ومع والسجن؛ والتغريم والتعذيب للحرق
منافقني، اآلخر والنصف حمقى العالم نصف جعل أن اإلكراه؟ أثر كان ماذا

(١٩٥٤ (بيدين، املسكونة. أرجاء كل يف والخطأ الغش عزز أن

«نجد لألناجيل: االنتقاد شديد كان فإنه آدمز؛ من ثورية أكثر كان جيفرسون وألن
وافرتاءات» ولتعصب ولخرافات، مستحيلة، وألمور بذيء، لجهل أرضية األناجيل يف
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يسوع تعاليم أنه رأى ما عىل جيفرسون يُبقي ولكي .(٣٢٥ :١٩٠٤-١٩٠٥ (فورد،
األجزاء لصق ثم للطبيعة الخارقة األجزاء بحذف الجديد العهد ح نقَّ الثمينة، األخالقية
يسوع «حياة عليه فأطلق هو أما جيفرسون»؛ «إنجيل عليه يُطلق واليوم مًعا. املتبقية
وينتهي قصصاملعجزات، النصكل هذا يحذف .(٢٠٠٩ (جيفرسون، وأخالقه» النارصي
ِفيِه ُصِلَب الَِّذي اْلَمْوِضِع ِيف «َوَكاَن يوحنا: إنجيل من عرش التاسع اإلصحاح من بفقرة
َحَجًرا َوَوَضَعا يَُسوَع. َوَضَعا َفُهنَاَك . َقطُّ أََحٌد ِفيِه يُوَضْع َلْم َجِديٌد َقْربٌ اْلبُْستَاِن َوِيف بُْستَاٌن

وَرَحال.» الَقْرب باِب َعىل َكبريًا
ناقًدا أيًضا الدستور» «أبا ب يُلقَّ كان الذي (١٨٣٦ عام (تُويف ماديسون جيمس كان
مرشوع يف تنظر فرجينيا والية كانت حينما ،١٧٨٥ عام يف املنقسمة. املتعددة للكنائس
من السابع القسم يف ماديسون كتب املسيحية، تعاليم ملساندة الرضائب لجبي قانون

الدينية»: التقويمات ضد واحتجاج «تذكار وثيقته

وفاعليته، الدين نقاوة تحفظ أن من بدًال الكنسية، املؤسسات أن التجربة تشهد
التأسيس كان تقريبًا قرنًا عرش خمسة مدار فعىل مناقضة؛ عملية لها كانت
بقدر مكان كل يف ساد ثماره؟ كانت فماذا اختبار. محل للمسيحية الرشعي
هذا وبني العامة، بني وخنوع وجهل الدين، رجال بني وتكاسل كربياء آخر أو

(٢٠١٣ (بوركيت، واضطهاد. وتعصب خرافات وذاك

الفكرة؟ بدأت وكيف فمتى إذًا، مسيحية، أمة بوصفها تنشأ لم املتحدة الواليات كانت إذا
التبشري — املسيحي التبشري من عديدة موجات الجديد البلد شهد عرش، التاسع القرن يف
لقدييس املسيح يسوع «كنيسة مثل جديدة ديانات مولد إىل باإلضافة — باإلنجيل
تعاليم إىل املبرشين من كثري أضاف السبتيني». و«األدفنتست (املورمونية) األخرية» األيام
بعضهم اها وسمَّ هللا؛ مع خاصة عالقة لها كانت الجديدة األمة أن فكرة التقليدية املسيحية
االنتقاد شديدي كانوا الدولة. مؤسيس آراء يعكس لم التوجه هذا لكن الجديدة». «إرسائيل
خادم تأفف ،١٨٣١ عام الصحف يف وردت التي الوعظات إحدى يف أنه لدرجة للمسيحية
أمتنا «مؤسيس أن من نيويورك، بوالية ألباني مدينة يف ويلسون بريد دكتور يُدعى أسقفي
منهم أيٌّ يعربِّ لم اآلن حتى انتُِخبوا «الذين الرؤساء أن ومن كفاًرا»، تقريبًا كلهم كانوا

.(١٢٠ :١٩٠٦ (ريمسربج، للمسيحية» اعتقاٍد عن
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مقدمة

حيوانات أننا إحداها الخرافات. صنع إىل تؤدي عدة برشية صفات األول الفصل يف ذكرنا
إىل األحيان من كثري يف يؤدي الغرباء من الخوف األجانب؛ لرهاب نزَّاعة اجتماعية
هذا يف الساميَّة. معاداة خرافات يف النزعة لهذه أمثلة الثالث الفصل يف ورأينا الكراهية.
«اإلسالموفوبيا»، عليه يُطلق اليوم وكراهيتهم. املسلمني من الخوف آخر: مثاًال نرى الفصل
باللغة ُكتبت محمد، اإلسالم نبي لحياة سرية يف استُخدم ما أول استُخدم مصطلح وهو
أللفونس هللا» نبي محمد، «حياة — للجزائر الفرنيس االحتالل خالل ،١٩١٨ عام الفرنسية
ظهور أول حتى طويًال تمتد جذور للظاهرة .(١٩٣٧) إبراهيم بن وسليمان دينيه إتيان



األديان عن خرافة ٥٠ أشهر

ظاهرة أصبحت لكنها األوسط. الرشق عىل الرومانية للسيطرة تهديًدا بوصفه لإلسالم
باسم إرهابيون ارتكبها التي الوحشية األعمال منذ وأوروبا املتحدة الواليات يف بارزة

املاضية. العرشين السنوات طوال اإلسالم

املراجع

Dinet, A.É. and ben Ibrahim, S. (1937) La Vie de Mohammed, Prophète

d’Allah, G.-P. Maisonneuve, Paris.

مسلمون العرب وكل عرب املسلمني معظم (1)

بيني أن تصادف مواطن مهذب، عائلة رب أوباما] [باراك سيدتي، يا ال
التجمعات أحد يف ماكني (جون األساسية. املسائل حول كبرية اختالفات وبينه
عىل ا ردٍّ ،٢٠٠٨ أكتوبر، ١٠ يف أوهايو، بوالية كولومبوس، مدينة يف االنتخابية

((٢٠٠٨ (شري، عربيٍّا. كان ألنه خطًرا كان أوباما السيد إن يقول تعليق

املسلمني كل أن املسلمني: حول السائدة الخرافات أعاله إليها امُلشار الحادثة تكشف
هو اإلسالم عربًا. ليسوا املسلمني من الساحقة األغلبية أن الواقع يُخَشون. وأنهم عرب،
ما أو شخص، بليون ١٫٦ حوايل املسلمني عدد يبلغ حيث العالم؛ يف ديانة أكرب ثاني
باللغة ناطقة أغلبية ذات دولة ٢٢ وهناك األرضية. الكرة سكان من املائة يف ٢٣ نسبته
والكويت، واألردن، والعراق، ومرص، وجيبوتي، القمر، وجزر والبحرين، الجزائر، العربية:
السعودية، العربية واململكة وقطر، وُعمان، واملغرب، وموريتانيا، وفلسطني وليبيا، ولبنان،
لكنها — واليمن املتحدة، العربية واإلمارات وتونس، وسوريا، والسودان، والصومال،
ليسوا املسلمني من الساحقة األغلبية بالعالم. املسلمني من املائة يف ٢٠ من أقل تشكل

عربًا.
٤٠٠٠ تبعد التي إندونيسيا، هي املسلمني من عدد أكرب عىل تحتوي التي الدولة
من أكثر أي مسلم؛ مليون ٢٠٠ من أكثر موطن إندونيسيا عربية. دولة أقرب عن ميل
إندونيسيا تيل التي والبلدان عربي. بلد أشهر تعد التي بمرص، املسلمني عدد ضعف
إجمايل من املائة يف ١١ بنسبة باكستان، هي املسلمني من سكاني تجمع أكرب حيث من
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املائة. يف ٩٫٢ بنسبة بنجالديش املائة، يف ١٠٫٩ بنسبة الهند العالم، يف املسلمني عدد
من كبرية أعداًدا تضم التي األخرى العربية غري البلدان من عربيٍّا. بلًدا منها أيٌّ ليس
٢٦٫٨ بها التي أوزبكستان مسلم، مليون ٧٥٫٧ يقطنها التي نيجرييا املسلمني السكان
مسلم. مليون ١٦٫٤ بها التي وروسيا مسلم، مليون ٢٣٫٣ بها التي الصني مسلم، مليون
العربية اململكة يف عددهم مثل وتقريبًا سوريا، يف عددهم من أكرب بالصني املسلمني وعدد

السعودية.
املسلمني السكان من عدد أكرب عىل تحتوي التي البلدان األوسط، الرشق يف حتى
يُشري املصطلح أن األغلب لكن «عربي»، لكلمة واحد تعريف يوجد وال عربية. ليست
العربية. مثل سامية لغة هي العربية اللغة العربية. باللغة األصليني الناطقني أولئك إىل
األمهرية اللغة تليها شيوًعا، املنطوقة الساميَّة اللغات أوسع هي العربية اللغة أن والواقع
العربية تليهما أفريقيا)، رشق يف مسيحية أغلبيتها دولة وهي إثيوبيا، سكان بها (يتحدث
التي — اآلرامية اللغة األخرى). اللغة هي العربية بإرسائيل؛ الرسميتني اللغتني (إحدى
يف الناس بعض بها يتحدث زال وما أيًضا، سامية لغة هي — يسوع بها يتحدث كان
وإيران. تركيا يف األوسط الرشق بلدان يف املسلمني من سكاني تجمع أكرب يوجد سوريا.
مختلفة وكتابة ومفردات بنية لها الرتكية مختلفة. لغوية مجموعة إىل الرتكية اللغة تنتمي
فارس بالد تُسمى كانت إيران أن الواقع الفارسية؛ هي إيران لغة العربية. عن تماًما
وهي واألملانية. باإلنجليزية صلة ذات هندية-أوروبية، لغة هي الفارسية .١٩٣٥ عام حتى

العربية. يف عما أيًضا مختلفتان وبنيتها مفرداتها لكن لة معدَّ عربية كتابة تستخدم
باستثناء العربية، األغلبية ذات البلدان فكل مسلمني. العرب كل ليس هذا، إىل إضافة
عدد األول. املقام يف املسيحيني املسلمني، غري السكان من كبرية نسبة تضم السعودية،
يف ١٠ بني ما التقديرات ترتاوح — األوسط الرشق يف األكرب هو بمرص املسيحيني السكان
تقرتب التي نسبتهم حيث من الكربى هي لبنان أن مع — السكان من املائة يف و١٨ املائة
من انتقلوا األوسط الرشق يهود معظم أن من الرغم وعىل سكانها. من املائة يف ٤٠ من
ويهود ُفرس، يهود هناك يزال ال ،١٩٤٨ عام إنشائها عقب إرسائيل إىل العربية البلدان
يهودية. امرأة هي نونو، هدى املتحدة، الواليات لدى البحرين سفرية عرب. ويهود أتراك،
عرب» «أمريكيون بأنهم أنفسهم يُعرِّفون الذين السكان أغلبية املتحدة، الواليات ويف
مثل سياسية شخصيات هؤالء بني من مسلمني. وليسوا مسيحيون — ثلثيهم نحو —
وكذلك ميتشل، وجورج شالال، ودونا أبراهام، وسبنرس سنونو، وجون عيىس، داِرل
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وجراح عبود، جوزيف األزياء ومصمم رحال، وبوبي فلوتي، دوج مثل رياضية شخصيات
فرانك املوسيقار مثل والفنانون، مكوليف، كريستا الفضاء ورائدة دبيكي، مايكل القلب
واملمثلة شلهوب، توني واملمثل مالك، ويندي واملمثلة عبدول، باوال املوسيقية والفنانة زابا،

حايك. سلمى
الكراهية. جرائم ساحة يف مأساوية عواقب واملسلمني العرب بني ما للخلط كان
يعني ال عربًا. رجاًال كانوا ٢٠٠١ سبتمرب ١١ يف اإلرهابية الهجمات مرتكبي أن يف شك ال
الكراهية جرائم ارتفعت متوقع، هو كما لكن، إرهابيون، العرب الرجال كل أن بالطبع هذا
األسف، مع سبق، فقد ذلك، ومع ا. حادٍّ ارتفاًعا البشعة األحداث تلك بعد العرب ضد
الهجوم أيًضا املسلمني واألمريكيني العرب األمريكيني ضد الكراهية جرائم أعقبت أن
حيث أوكالهوما، بوالية سيتي أوكالهوما بمدينة الفيدرايل املبنى عىل ١٩٩٥ عام اإلرهابي
شخص. ٥٠٠ من أكثر وجرحت شخًصا، ١٦٨ بحياة باملتفجرات محملة شاحنة أودت
البيض املسيحيني من وكالهما نيكوالس، وتريي فاي مك تيموثي التفجري هذا يف أُدين
ضحية راحوا مسلمني وال عربًا ليسوا كثريين أناًسا أن ذلك، من واألكثر العرب. غري
تقليد أتباع وهم السيخ، الرجال صار املسلمني. و/أو العرب ضد املوجهة الكراهية جرائم
أربعة فبعد مراًرا. ضحايا مميزة، عمامات بارتداء معروفون آسيا جنوب من توحيدي
يُدعى أريزونا بوالية بنزين محطة صاحب اغتيل سبتمرب، ١١ هجمات من فقط أيام
سأل حينما ،٢٠٠٩ نوفمرب ويف الهجمات. من واضح ثأر عملية يف سودهي، سينغ بالبري
اإلطارات بقضيب الرجل رضبه االتجاهات، عن رجًال األرثوذكس الروم طائفة من كاهن
بإرهابي. أمسك أنه مبلًغا (الطوارئ) ٩١١ برقم واتصل األرض، عىل وثبَّته الحديدي،

املراجع

Shear, M.D. (2008) McCain Moves to Soften the Tone at Rallies, if Not in
Ads, Washington Post, October 11.

مختلًفا إلًها املسلمون يعبد (2)

املعروف مكة، يف القمر إله ُهبَل، أكان سواء … الديني الرصاع يمزقه كله العالم
يف املذكور هللا اليهودي-املسيحي، «يهوه» كان أم األسمى، هو «هللا» باسم
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املسيحية، اإلذاعة شبكة رئيس روبرتسون، (بات األسمى. هو املقدس الكتاب
يف ،١٩٨٨ عام يف األمريكية للرئاسة املرشحني وأحد ريجنت، جامعة س مؤسِّ

((٢٠٠٣ (روبرتسون، ٢٠٠٣ ديسمرب بإرسائيل، هرتسليا بمدينة خطاب

املسلمون، يعبده الذي اإلله «هللا»، بأن شائع اعتقاد ثمة أعاله، املذكور االقتباس يشري كما
الذين اآلخرين املسيحيني املبرشين ومن اآلخرون. دون املوحِّ يعبده الذي «هللا» عن يختلف
كنيسة راعي التليفزيوني، املبرش بارسيل، رود وثنيٍّا، إلًها يعبدون املسلمني أن يؤكدون
األمريكية الرئاسية االنتخابات خالل أوهايو. والية كولومبوس، بمدينة هارفست ورلد
جلب صمتًا: «كفانا كتابه يف ماكني. جون حملة مع االنتخابية الحملة خاض ،٢٠٠٨ لعام
بارسيل يقدِّم ،(٢٠٠٦) أجراسها» تدق الحرية تزال ال بينما … ألمريكا األخالقي الوضوح
النصوص «تسلَّم محمد فالنبي «الخداع»؛ عىل القائمة املسيح» عدو «ديانة أنه عىل اإلسالم
روح الحقيقة يف هو ««هللا» إن ويقول الحقيقي.» هللا من ال الشياطني من بها امُلوَحى

رشيرة.»
مختلًفا. إلًها يعبدون املسلمني إن يقولون الذين الوحيدين املسيحيون املبرشون وليس
الشهري اإللكرتوني املوقع عىل God؟» هللا ليس Allah «هللا» «ملاذا ب امُلعنونة فالتدوينة
الكتاب هللا يكون أن يمكن ال اإلسالم هللا أن أولهما أمرين؛ تناقش ووتش» «إسالم
وذبح والعبودية، والشهوانية، العنرصية، عىل يحض إذ أخالقيٍّا؛ كامل غري ألنه املقدس؛

الداعر. سلوكه غ ليسوِّ «هللا» اخرتع محمًدا أن ثانيًا: املؤمنني. غري
أن الرأي موضوعي شخص ألي محمد وحياة للقرآن متأنية دراسة أي ستكشف
اخرتع الكائن. هذا مثل من الوحي يتسلَّم أو للطبيعة خارق إله إىل قطُّ يتحدث لم محمًدا
امللفقة تعاليمه ويستغل سياسية، قوة نفسه ليمنح مجرم إله إىل وحوَّله «هللا» محمد
يوجد وال إلجرامه. ورشعيٍّا دينيٍّا تربيًرا بوصفها ُمتخيَّل، «هللا» من تسلمها أنه يزعم التي
ماَرس «هللا»، بمباركة واحد. يف اثنان — واحد و«هللا» محمد محمد. خيال يف إالَّ «هللا»
واالغتصاب واالستعباد والسلب واإلبادة والذبح واالغتيال والقتل والتعذيب الخديعة محمد
هذه وصارت كفار. ضد تُرتكب أنها طاملا الجنة جزاؤها (رشعية)، حالًال أفعاًال بوصفها

اإلنرتنت). عىل ووتش»، («إسالم األبدية «هللا» رشيعة الالأخالقية الرشيرة التعاليم
لكلمة العربية الرتجمة إال ليست «هللا» لفظة فإن االدعاءات؛ هذه من الرغم عىل
هللا. إىل لإلشارة العرب واليهود املسيحيون يستخدمها التي الكلمة وهي (الواحد)». «اإلله
«هللا» لفظة العربية اللغة إىل املقدس الكتاب ترجموا الذين املسيحيون املبرشون استخدم
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إلًها تعني «هللا» كلمة أن اعتقدوا أنهم لو ليفعلوه كانوا ما يشء وهو هللا، إىل لإلشارة
أكثر «هللا» لفظة نجد التكوين سفر من األوىل الصفحة يف العالم خلق وصف ويف وثنيٍّا.

هللا». «ابن يسوع يُسمى األربعة، لألناجيل العربية الرتجمة ويف مرة. عرشة اثنتي من
اللغة ففي و«هللا»؛ God كلمتَي تساوي أيًضا العربية من القريبة اللغات توضح
املالطية، اللغة ويف هللا. إىل Allaha «اللها» كلمة تشري بها، ينطق يسوع كان التي اآلرامية،
إىل «ألال» كلمة تشري األول، املقام يف الكاثوليكيون بها ويتحدث العربية عىل تقوم التي

هللا.
إن قول ،Allah هللا يعبدون ألنهم God «هللا» يعبدون ال املسلمني إن قول يشبه إذًا،
املتحدثني وإن األملانية)، يف هللا (لفظ Gott يعبدون ألنهم God «هللا» يعبدون ال األملان
امللتوي، املنطق لهذا وفًقا باإلسبانية). (هللا Dios يعبدون ألنهم God يعبدون ال باإلسبانية

.pan والخبز brot الخبز يأكلون ألنهم bread «الخبز» واإلسبان األملان يأكل ال
يف اإلسالم قبل يوجد كان الذي ُهبل اإلله هو «هللا» بأن روبرتسون بات زعم نجد
يزعم نموٍّا». العالم أديان ألرسع التصدي اإلسالمي: «الغزو (٢٠١١) موري روبرت كتاب
وقد محمد، مجيء قبل العربية الجزيرة شبه يف السائدة الثقافة كانت الصابئة أن موري
بأن استنتاجه استمد أنه ويبدو «هللا». يسمونه كانوا للقمر إلًها يعبدون معتنقوها كان

هللا. إىل لإلشارة «هللا» كلمة القرآن استخدام من القمر إله يعبد كان محمًدا
أي إىل به يشار ال لكن اإلسالم، قبل ما إىل يرجع تراث «هللا» للفظ الواقع، يف
املمكن من وكان «إيل»، العربية بالكلمة ا، عامٍّ مصطلًحا بوصفه يرتبط، فهو معني؛ إله
أدركوا اإلسالم قبل ما عرب أن إىل التاريخية األدلة تشري إله. أي إىل لإلشارة استخدامه
قوة. أقل أخرى آلهة جانب إىل يوجد كان «هللا»، بلفظة إليه يُشار قوي، خالق إله وجود
كبنات — محمد رأس مسقط — مكة من بالقرب آلهة ثالثة إىل بالفعل القرآن ويشري
(عام القديمة الحالية) (العراق البابلية أتراخسيس» «ملحمة يف نفسه املصطلح ذُكر هلل.
قبل الثاني (القرن األنباط مملكة إىل تعود نقوش إىل باإلضافة تقريبًا)، امليالد قبل ١٧٠٠
كانت مبارشة، اإلسالم قبل العربية). الجزيرة شبه من وأجزاء الحالية األردن يف امليالد
ويعتقد الَقبَلية. اآللهة مئات أتباع إليه يحج موقًعا مكة، يف مقدس مكان وهي الكعبة،

قوة. األكثر الخالق اإلله بهذا مرتبطة كانت أنها أيًضا العلماء
الجليل األب األساس يف الكعبة بنى للقرآن، وفًقا اإلسالمي. املعتقد مع هذا يتفق
الناس ضل القرون، مرِّ عىل لكن هللا، الواحد، لإلله وكرَّساها إسماعيل، وابنه إبراهيم
باإلله الناس يُذكِّر أن محمد مهمة وكانت القبلية. اآللهة عبادة إىل وانرصفوا طريقهم
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وأعاد املزيفة اآللهة رفات من الكعبة ر طهَّ املطاف، نهاية ويف هللا. الحقيقي، الواحد
هلل. تكريسها

رسول محمًدا وأن هللا، إال إله ال أن «أشهد اإلسالمية الشهادة يف التعهد هذا عن يُعرب
أيًضا: القرآن يف عنه يُعربَّ كما هللا.»

اْلَعْرِش َعَىل اْستََوى ثُمَّ أَيَّاٍم ِستَِّة ِيف َواْألَْرَض َمَواِت السَّ َخَلَق الَِّذي هللاُ َربَُّكُم ﴿إِنَّ
أََال ِبأَْمِرِه َراٍت ُمَسخَّ َوالنُُّجوَم َواْلَقَمَر ْمَس َوالشَّ َحِثيثًا يَْطلُبُُه النََّهاَر اللَّيَْل يُْغِيش

(٥٤ األعراف: (سورة اْلَعاَلِمنَي﴾. َربُّ هللاُ تَبَاَرَك َواْألَْمُر اْلَخْلُق َلُه

َوالنََّهاُر اللَّيُْل آيَاِتِه ﴿َوِمْن الواحد: هللا إال يشء أي أو القمر عبادة أيًضا اإلسالم يحرِّم
إِيَّاُه ُكنْتُْم إِْن َخَلَقُهنَّ الَِّذي هلِلِ َواْسُجُدوا ِلْلَقَمِر َوَال ْمِس ِللشَّ تَْسُجُدوا َال َواْلَقَمُر ْمُس َوالشَّ

.(٣٧ لت: ُفصِّ (سورة تَْعبُُدوَن﴾
إَِليُْكْم َوأُنِْزَل إَِليْنَا أُنِْزَل ِبالَِّذي ﴿آَمنَّا خصوًصا: واملسيحيني لليهود القرآن ويقول
الرئيس أن املثري واليشء .(٤٦ العنكبوت: (سورة ُمْسِلُموَن﴾ َلُه َونَْحُن َواِحٌد َوإَِلُهُكْم َوإَِلُهنَا
قناة مع ٢٠٠٧ أكتوبر ٤ يف مقابلة ففي الزعم؛ هذا َقِبل بوش دبليو جورج األمريكي
بأرسه، العالم بأن وأومن القدير، باهلل «أومن قال: ،(٢٠٠٧ «برصاحة»، (برنامج العربية
يف وكرر نفسه.» لإلله يصيل أخرى، ديانة أي أتباع أو املسيحيون أو املسلمون سواء
املسلمون له يصيل الذي هللا أن أومن الكون. لكل واحًدا إلًها هناك أن «أومن نفسها: املقابلة
إال الشمولية.» بهذه أومن إبراهيم. أوالد كلنا وأخريًا، فأوًال له. أصيل الذي هللا نفسه هو
دبليو جورج ترصيحات عىل بالغضب اإلعالم ووسائل اإلنرتنت هاج أيام، غضون يف أنه
يف ٧٩ عارض اإلنجيليني، املسيحيني القادة آلراء استطالع ويف وقتها. يف الرئيس بوش،
«اإلله بعنوان مقال ويف يؤمها. التي الكنيسة من طرده عدة قساوسة واقرتح آراءه. املائة

توماس: كال عديدة، صحف يف يكتب الذي العمود كاتب كتب نفسه؟»

فحسب، اإلسالم مع صارًخا تناقًضا مسيحية عليه يُطلق ما مذاهب تتناقض ال
اإلله نعبد كلنا كنا إن … يعتقده إنه الرئيس يقول ملا مخالًفا شيئًا تعلِّم ولكنها
أحمدي محمود اإليراني الرئيس دعوة يلبي أن بالرئيس يجدر فحينئٍذ نفسه،
الذي الفرق ما لحنقهما. هدًفا يعود وال اإلسالم ويعتنق الدن، بن وأسامة نجاد

(٢٠٠٧ (توماس، نفسه؟ اإلله كلنا عبدنا إن سيحدث
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لتعنت مثال هذا البسيطة، املغلوطة املعلومات عىل تقوم التي الخرافات خالف عىل
واملسلمني القرآن أقوال من الرغم عىل األجانب. كره إىل جذورها تعود التي الخرافات
املسلمني أن قبول ببساطة يرفضون املسلمني رهاب يعانون ممن كثريين فإن والعلماء؛

عاديون. دون موحِّ هم
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اإلسالم، نبي محمد، يُوصف ما وأحيانًا واملسيحية. لليهودية معاديٍّا أجنبيٍّا غريبًا دينًا
املقدس الكتاب القرآن، يكون الرأي، لهذا وفًقا اليهودي-املسيحي». «التقليد عدو بأنه
املقدس الكتاب إىل بالنسبة محمد، خالل من هللا من به موًحى أنه املسلمون يعتقد الذي

املسيح. إىل بالنسبة املسيح عدو بمنزلة
السابقة، الخرافة يف ذكرنا كما ،٢٠٠٨ لعام األمريكية الرئاسية االنتخابات يف
كنيسة وراعي التليفزيوني املبرش بارسيل، رود مع تليفزيوني لقاء يف ماكني جون ظهر
صمتًا» «كفانا كتابه يف بارسيل يفرد أوهايو. بوالية كولومبوس، بمدينة هارفست ورلد
والحضارة اإلسالم بني «الحرب من يحذر هللا»، مخادعة «اإلسالم: بعنوان فصًال (٢٠٠٦)

املسيحية»:

رصاعنا نفهم حتى اإللهي غرضها ا حقٍّ تنجز أن يمكنها بالدنا أن أعتقد ال
رؤية بغرض جزئيٍّا ست أُسِّ قد أمريكا أن هي الحقيقة … اإلسالم مع التاريخي
إىل جيلية دعوة كان ٢٠٠١ سبتمرب ١١ أن أعتقد وأنا ًرا، مدمَّ الزائف الدين هذا

(٩٠ :٢٠٠٦) بعُد. تجاهلها يمكننا ال األسلحة

بمدينة سنرت» أوتريتش ورلد «دوف راعي جونز، تريي القس أعلن ،٢٠١٠ صيف ويف
القرآن»؛ لحرق العاملي «اليوم يكون سوف ٢٠١٠ سبتمرب ١١ أن فلوريدا، والية جينزفيل،
السليم املسيحيني احتقار يُظهر سوف املأل عىل القرآن من نسخ إتالف أن ذكر فقد
الدينيني، القادة من وكثري أوباما باراك الرئيس من مناشدات وبعد الشيطان». «دين ل
عليها أطلق محاكمة جونز عقد أشهر، بستة بعدها لكن الحدث. جونز القس ألغى
التهمة وكانت القضاة. رداء مرتديًا قاضيًا، نفسه بًا منصِّ القرآن»، ويوم الدويل «القايض
مذنبًا. القرآن املحلَّفني هيئة وجدت ساعات، ست وبعد العنف»، «إثارة هي للقرآن املوجهة

ساب. وين القس — حرًقا التدمري وهي — العقوبة ونفذ
املسيحي؛ التاريخ يف سحيق زمن إىل ومحمد القرآن عىل النوع هذا من هجمات تعود
الكنيسة آباء آخر الدمشقي، يوحنا ندد ،٦٣٢ عام محمد وفاة من واحد قرن فبعد
يف سوريا، يف دمشق، يف يوحنا نشأ ومهرطًقا. زائًفا نبيٍّا باعتباره بمحمد اليونانيني،
بعنوان املعرفة»، «ينبوع البارز عمله من الثاني الجزء ويتناول املسلمني. حكم ظل
أنه إال عجالة، يف الهرطقات معظم (١٥٣–١٥٩ :١٩٥٨ (تشيس، الهرطقة» «بشأن
«اإلسماعيليني»، ب املسلمني إىل يُشري وإذ عديدة. صفحات له فيُفرد اإلسالم عند يتوقف
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القديمة الجذور ويتتبع املسيح. أعداء بَمْقِدم ونذيًرا خرافة اإلسالم عىل يوحنا يُطلق
أنه عىل النَّسب هذا إىل ينظر أن من بدًال لكن، هاجر. وجاريته إبراهيم حتى للمسلمني
عبدة كانوا إنهم يوحنا يقول املسلمون، يفعل مثلما التقليد، أصالة تؤكد تاريخية صلة
«املؤلفات من مجموعة بأنه القرآن وصفه وبعد زائًفا. نبيٍّا كان محمًدا وإن أصنام،
جانب إىل والطالق، ي، والترسِّ الزوجات، تعدد القرآن إجازة من يوحنا يسخر السخيفة»،
من الثانية السورة يرفض كما القرآن، يف فعليٍّا املوجودة غري الغريبة القصص بعض
يستحق مما أكرب بقدر والحمقاء» السخيفة «باألمور تعج أنها إىل مشريًا بأكملها، القرآن
ختان تشرتط اإلسالمية الرشيعة بأن تماًما زائًفا زعًما يوحنا يُقدم ثم رسدها. عناء
املسيحيني راحة بيوم يلتزمون أو دون، يتعمَّ ال املسلمني أن من حنقه عن يُعرب ثم النساء،

.(١٩٥٨ (تشيس،
مهرطق بأنه محمًدا اإلسالم عن األول األصيل املسيحي املؤلَّف هذا يصف ثَمَّ وِمن
بني السياسية املنافسة تفاقمت للمسيحية. ورافض وحمقاء»، سخيفة «أموًرا يقول فاسق
املطاف آخر يف مفضية أوسطية، الرشق واإلسالمية األوروبية املسيحية اإلمرباطوريات
الحروب — ١٠٩٦ عام من بدءًا األوسط، الرشق يف األوروبية الهجمات من سلسلة إىل
باعتبارهم شيطانية بصورة املسلمني املسيحيون أظهر الحروب هذه سياق يف الصليبية.
القصص من لواحدة وفًقا شطًطا. للمسيحية محمد رفض قصص وازدادت وثنيني،
حركة بدأ إنه حتى بابا، يُنتَخب لم ألنه بشدة محبًَطا كارديناًال محمد كان الشعبية،

الجديدة. اإلسالم
اإلطالق عىل أفضل للمسيحية عدوٍّا كان محمًدا بأن لالقتناع مثال هناك يكون ال قد
أعمال أعظم من واحدة الناس بعض يعتربها التي لدانتي، اإللهية» «الكوميديا مثال من
املتعاظمة. للخطايا الجحيم من دوائر تسع «الجحيم»، األول، املجلد يصف الغربي. األدب
يمزقون الذين األشخاص أي الشقاق»؛ «زارعو الثامنة الدائرة من التاسع الخندق يف يجثم
يف العقاب كان وملا عيل. وصهره عمه وابن محمد هو هنا الرائد واملثل املجتمع. نسيج
مراًرا بسيف شيطان يمزقهما أن هي وعيل محمد فعقوبة الجريمة، يناسب «الجحيم»

الدهر. أبد إىل وتكراًرا

كاملخلوق فارًغا يظل الحواف أو الغطاء مكسور برميل حتى ال
مخرجه. إىل عنقه من مبقوًرا رأيته الذي

يحوي الذي النتن وكيس رئته وأيًضا أحشاؤه. تدلت ركبتيه بني
البرش. فضالت
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انظر يل: وقال صدره بهما فاتًحا يديه مدَّ النظر أمعن أنا وبينما
ينوح أمامي عيل وهذا محمد! أنا َمآِيل إىل انظر أتمزق. كيف

ذقنه. إىل جبينه من الرأس مفلوق
هنا تراها لذا والتفرُّق للرذيلة نارشة عاشت هنا، تلمحها روح كل

األجساد. ممزقة
وكل نحن ويمررنا الوحشية، الطريقة بهذه يزيننا شيطان وخلفنا
درب يف دورتنا أكملنا إذا البتار سيفه تحت الوادي هذا معذَّبي

نحوه. ثانية نعود تندمل كلما جراحنا ألن ذاك اآلالم. هذه

(٢٢–٤٢ ،٢٨ األنشودة ،٢٠٠٢ (دانتي

اليهود املسيحيني جانب إىل لتشمل محمد أعداء تضم التي الرقعة اتسعت القرون، مرِّ عىل
العشوائية األمثلة وأحد الجحيم. يف يتعذَّب وهو محمد صور انترشت لذلك ونتيجة أيًضا.

لهذا: املعارصة

كان، الذي … محمد سوى ليس دانتي؟ جحيم يف للشقاق زراع أكرب وَمن
الذي الناجح» «هتلر التاريخ، يف للكراهية ومولِّد كاره أكرب مراًرا، لحظت كما
املسلمني غري أن املاضية سنة واألربعمائة األلف مدار عىل املسلمني يعلِّم ظل
ونبيه؛ هللا إنكارهم بجريمة القتل يستحقون فاسدون هلل أعداء هم جميعهم
يمكن ال التي املسلمني غري من البرشية كل ضد املسلمني حرب شن الذي الرجل
اإلنرتنت) عىل رايت»، ذي فروم («فيو موجوًدا. اإلسالم ظل دام ما تنتهي أن

القرن يف هناك كان اليهودية. وال املسيحية تعاليم ترفضه لم محمًدا أن فالواقع هذا، ومع
الناس بعض كان كبري. ديني تنوع محمد، عاش حيث العربية، الجزيرة شبه يف السابع
توحيدية (ديانة صابئني والبعض مسيحيني، والبعض يهوًدا، والبعض اآللهة، متعددي
إله — واحًدا إلًها «األحناف» هؤالء عبد طائفيني. غري موحدين كانوا والبعض قديمة)،
يذكر صابئون. أو مسيحيون أو يهود أنهم عىل أنفسهم يُعرِّفوا لم لكنهم — إبراهيم
تذكُّر إىل الناس يدعو نبي أنه عىل محمًدا ويقدم وأنبياءها، الجماعات هذه كل القرآن
القرآن يدعو وهلل «الخضوع»؛ «إسالم» كلمة تعني واتِّباعها. واإلنجيل التوراة تعاليم
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فإنه واملسيحيني؛ اليهود يرفض القرآن أن فكرة عكس وعىل يخضع. أن شخص كل
األحد. الواحد هللا من الوحي وا تلقَّ الذين الكتاب» «أهل باعتبارهم يحتضنهم

إبراهيم الجليل األب بدأه الذي التقليد ي ويُنقِّ يواصل أنه عىل محمًدا القرآن يقدم
تقاليد واإلسالم واملسيحية اليهودية تسمية يف السبب هو وهذا املقدس. الكتاب يف املذكور
الذي اإلبراهيمي التقليد نطاق يف مصلًحا بوصفه تبشريه يسوع بدأ ومثلما «إبراهيمية».
هكذا «املسيحية»، بعُد فيما ي ُسمِّ جديًدا إبراهيميٍّا دينًا وبدأ «اليهودية»، بعُد فيما ي ُسمِّ
كان النقيض، عىل األخرى. اإلبراهيمية التقاليد عن منفصًال جديًدا دينًا يبدأ محمد يكن لم
األساسية الرسالة هو به ينادي كان ما التقاليد. لهذه وفًقا يَحيَون الناس جعل إىل يسعى
عادلة. مجتمعات بإقامة مشيئته ليفعلوا البرش خلق وهو هللا، إال إله ال — املقدس للكتاب
ألنها والكنائس املعابد أيًضا ولكن وحسب، املساجد بحماية املسلمون يؤمر لم القرآن، ويف

هللا. اسم فيها يُذكر
وبعد طبيعيني. حلفاء واملسيحيني اليهود رأى موطنه، مكة، يف دعوته محمد بدأ ملَّا
هناك، املوجودة الجماعات بني اتفاًقا املدينة»، «دستور وضع ،٦٢٢ عام املدينة إىل انتقاله
الدينية، الحرية منها متساوية؛ حقوًقا الدستور هذا كفل اليهودية. القبائل من كثري ومنها
تُستَخدم الدينية للحرية املدينة دستور ضمانات وكانت الدستور. يحرتمون الجميع دام ما

اإلسالمية. الرشيعة ُطبقت أينما الدينية للحرية نموذًجا
بعض مع اختالفات فلديه هللا، وحي واإلنجيل التوراة أن تأكيد القرآن يُعيد وبينما
عالقة لليهود بأن الزعم القرآن يرفض الكتابني. لهذين واملسيحية اليهودية التأويالت
كما هللا. إىل للوصول متساوية فرص لديهم الناس جميع أن مؤكًدا هللا، مع حرصية
وجهة من أقانيم. ثالثة من ثالوث هو هللا وأن هللا هو يسوع بأن االعتقاد أيًضا يرفض
املقدََّسني الكتابني صحة القرآن يؤكد التوحيد. فكرة تخرق االدعاءات هذه القرآن، نظر
وفًقا والعيش صحيح نحو عىل فهمهما إىل ببساطة الناس ويدعو وأصالتهما، له السابَقني

لتعاليمهما.
القرآن يصفه الذي عيىس وخصوًصا كبري، باحرتام القرآن يف مقدَّمون األنبياء كل
من ُولِد عيىس إن القرآن يقول واملسيح. معجزات، وصانع األنبياء، أعظم من واحد بأنه
األناجيل يف ترد لم معجزة أيًضا ويذكر بل املوتى. وأحيا واملرىض، الُعْمي وشفى عذراء،
.(١١٠ املائدة: سورة ٣٩؛ عمران: آل (سورة فيه الحياة نْفخ ثم الطني من طائر َخْلق —
يف باسمها املذكورة الوحيدة املرأة وهي يسوع. أُم مريم، اسم عىل القرآن يف سورة وتوجد

األناجيل. يف يرد مما أكثر القرآن يف اسمها ويرد القرآن،
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عادل، مجتمع إقامَة هللا إرادة وتنفيذ األحد هللا معرفة إىل كلهم الناس القرآن يدعو
أن يزعم وهو خالقهم. أعني يف الناس جميع يتقاسمها التي املساواة املجتمع يف ليُنِشئوا
اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ آَمَن ﴿َمْن الصابئون أو النصارى، أو اليهود، سواء املؤمنني، جميع
البقرة: (سورة يَْحَزنُوَن﴾ ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف َوَال َربِِّهْم ِعنَْد أَْجُرُهْم َفَلُهْم َصاِلًحا وََعِمَل
ولكن الدينية، املرء هوية ليس القرآن نظر وجهة من املهم إذًا، .(٦٩ املائدة: سورة ٦٢؛
اليهود كل ليس إنه بالتحديد القرآن يقول بالعدل. ويترصف الحق يعتقد املرء كان إذا ما
ال اآلخر والبعض صحيح، نحو عىل ويسلك يعتقد منهم فالبعض سواءً؛ النصارى وال
يجادلوهم. بأالَّ مأمورون فاملسلمون ثم من .(١٠٩-١١٠ عمران: آل (سورة هذا يفعل
العنكبوت: (سورة ُمْسِلُموَن﴾ َلُه َونَْحُن َواِحٌد َوإَِلُهُكْم ﴿إَِلُهنَا لهم: وقولوا قائًال: ويستطرد

.(٤٦
أن لدرجة واليهودية املسيحية يُدين القرآن بأن االعتقاد واسع نطاق عىل ينترش
خارج القرآن من معينة نصوص قراءة إىل هذا يرجع ربما يصدقونه. املسلمني بعض
واليهود املسيحيون كان لإلسالم األوىل األيام يف لحظة جاءت املثال، سبيل عىل السياق.
إقامة اإلسالمي املجتمع أفراد بعض أراد ذلك، من الرغم وعىل اإلسالم. من فيها يسخرون
والنصارى اليهود هؤالء يتخذوا بأال املسلمني القرآن نصح السياق هذا يف معهم. تحالفات
سبق الذين املجتمعات أفراد بعض عن نص أيًضا هناك .(٥١ املائدة: (سورة أولياء
هللا حوَّلهم لآلخرين، و«عربة» و«كعقاب»، عنه، ارتدُّوا ولكن املايض يف الوحي وا تلقَّ أن
البقرة: سورة ،٥٩-٦٠ املائدة: (سورة اإلشارات) إحدى يف وخنازير ِقَردة (أو ِقَرَدة إىل

.(١٦٦ األعراف: سورة ،٦٣–٦٥
األمر، حقيقة يف كافة. واملسيحيني اليهود يُدين ال القرآن أن تبنيِّ أخرى آيات لكن
هناك فليس ولذا صالحون؛ بعضهم َسَواءً﴾. ﴿َليُْسوا والنصارى اليهود أن القرآن يؤكد
شديد القرآن إن .(١٩٩ عمران آل سورة ،١١٣-١١٤ عمران: آل (سورة تهم ُموادَّ يمنع ما
من جزء الديني التنوع أن إىل الواقع يف يخلص بل الديني. التنوع قبوله يف الوضوح

اإللهي: التدبري

َشاءَ َوَلْو [للممارسة] َوِمنَْهاًجا َعًة ِرشْ ِمنُكْم َجَعْلنَا الدينية] [املجتمعات ﴿ِلُكلٍّ
الثالثة] املقدسة [الكتب آتَاُكْم َما ِيف ِليَبْلَُوُكْم َوَلِكْن َواِحَدًة ًة أُمَّ َلَجَعَلُكْم هللاُ
تَْختَِلُفوَن﴾. ِفيِه ُكنْتُْم ِبَما َفيُنَبِّئُُكْم َجِميًعا َمْرِجُعُكْم ِهللا إَِىل اْلَخرْيَاِت َفاْستَِبُقوا

(١١٨ هود: بسورة قارن ٤٨؛ املائدة: (سورة

163



األديان عن خرافة ٥٠ أشهر

املراجع

Chase, F.H. (ed) (1958) The Fathers of the Church: St. John of Damascus,

Writings. Catholic University of America Press, Washington.
Dante (2002) Inferno, translated by Robert Hollander, and Jean Hollander,

Anchor, New York.
Parsley, R. (2006) Silent No More: Bringing Moral Clarity to America…While

Freedom Still Rings, Charisma House, Lake Mary, FL.
Spencer, R. (2013) Does the Qur’an Teach Hate? www.jihadwatch.org/

2013/09/robert-spencer-in-frontpage-magazine-does-the-quran-
teach-hate.html (accessed January 8, 2014).

View from the Right (online) Muhammad in Hell, www.amnation.com/vfr/
archives/018507.html (accessed January 8, 2014).

إضافية قراءات

Reeves, M. (2003) Muhammad in Europe: A Thousand Years of Western

Myth-Making, New York University Press, New York.
Sonn, T. (2010) Islam: A Brief History, second edition, John Wiley & Sons,

Ltd, Chichester.
Tolan, J. (2002) The Saracens: Islam in the Medieval European Imagination,

Columbia University Press, New York.

املقدسة الحرب «الجهاد» يعني (4)

املنرصم، األسبوع اإلجابات إحدى جاءت «جهاد»؟ العربية اللفظة تعني ماذا
أنحاء كل يف املسلمني مناشدة اإلسالميني الزعماء من حسني صدام طلب حينما
ما إذا األرشار» «األمريكيني هزيمة من يتمكن كيما جهاده إىل لالنضمام العالم
هذا، يوحي كما بالجهاد. املتحدة الواليات نفسه هو هدد ثم العراق؛ هاجموا
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الرشعي املجهود هو الجهاد أدق: نحو عىل أو مقدسة». «حرب هو الجهاد
األقاليم حساب عىل املسلمون يحكمها التي األقاليم لتوسيع الجماعي اإللزامي

((٢٠٠٢) بايبس (دانييل املسلمني. غري يحكمها التي

تايمز» نيويورك «ذي صحيفة وصفتها التي — جيلر باميال أطلقت ،٢٠١٣ ربيع يف
الحرية»» عن للدفاع األمريكية «املبادرة إلرسائيل املساندة للجماعة التنفيذي «املدير بأنها
موقع عىل رشجز» «أطلس مدونتها زيارة (يمكن نشطة ومدوِّنة (٢٠٠٧ وتنج، (ياتشينو
املخاطر حول العامة لتثقيف حملًة — (http://atlasshrugs2000.typepad.com
اليهود، قتل يؤيدون إلرهابيني واقتباسات صور نرش الحملة تضمنت للجهاد. الحقيقية
يف إعالنات املسلمني حملة شملت أمريكيون. مسلمون يجريها كان حملة عىل ا ردٍّ وجاءت
وتنج، (ياتشينو إرهابيون بأنهم املسلمني عن السائدة النمطية الصور ملواجهة محاولة

.(٢٠٠٧
فهمهم بأن مقتنعني املسلمون يظل جيلر، مثل املسلمني غري جهود من الرغم عىل
«جهاد» لفظة أن هو االنتشار الواسع فاالفرتاض ذلك، ومع صحيح. جهاد كلمة ملعنى
هي هذه أن لدرجة الكفار»، ضد «الحرب أو املقدسة» «الحرب أو «الحرب» تعني

اإلنرتنت. عىل املوجودة القواميس يف للمصطلح املنترشة التعريفات
التي ذاتها بالطريقة املسلمني ِقبَل من «الجهاد» مصطلح يُستخَدم األمر، حقيقة يف
إىل يُشري عام، مصطلح هو املسيحيني. ِقبل من صليبية» «حملة مصطلح بها يُستخَدم
يدعو ومما الفاقة. أو املرض، أو الظلم، مثل الكبرية العقبات مواجهة يف الكفاح أو الجهد
تشويش حدوث إىل أدَّت أفعالهم لتربير اإلرهابيني ِقبَل من استخدامه إساءة أن األسف إىل
يمكن وال هذا، من أوسع معناها مقدسة». «حربًا «جهاد» لفظة تعني ال معناه. حول

اإلسالمية. التعاليم سياق يف إال فهمه
اليهودية مع والقيم التاريخ يتقاسم وهو تقليديٍّا. توحيديٍّا دينًا نفسه اإلسالم يعترب
التقليد ي ُسمِّ (لهذا وإبراهيم هللا بني بعهد بدأ الذي الديني التقليد يف شقيقتيه واملسيحية،
وا تلقَّ أيًضا هم ألنهم الكتاب»، «أهل اإلسالم يف واملسيحيني اليهود عىل يُطَلق اإلبراهيمي).
داعيًا واإلنجيل، التوراة إىل استحسان يف القرآن يشري ما وكثريًا األنبياء. من حقيقيٍّا وحيًا
البرشية يدعون كافة األنبياء كان اإلسالمية، للتعاليم وفًقا تعاليمهما. تذكر إىل الناس
يتقاسمها التي املساواة املجتمع يف يُْحيوا بأن األمر طاعة من بد ال نفسه. اليشء لفعل
أو القوة أو الثروة يف ليس — متساوين البرش جميع هللا خلق هللا. أعني يف جميًعا الناس
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القرآن يقول هللا. عىل واالعتماد األساسية، والحقوق األخالقية، املسئولية يف ولكن املوهبة،
ويهتموا ويصونوها، الناس بني املساواة ليحموا خلفاءه، يكونون بحيث البرش خلق هللا إن
هذه بأن يقر وهو والعبيد. واليتامى، الفقراء، املجتمع: أعضاء بأضعف ا خاصٍّ اهتماًما
يفقدون ما وأحيانًا بأن يقر وهو والعبيد. الضعف، إىل ينزعون فالبرش صعبة؛ مهمة
الطريق. نضل عندما والصفح بالهداية يعد القرآن أن إال النوازل. مواجهة يف شجاعتهم
يواصلون الذين ألولئك عظيم بأجر هللا يعد الجهد. بذل يف نستمر أن هو املهم اليشء
جهادنا. هو الحساب أساس يجاهدون. ال الذين ألولئك قاٍس وبعقاب بإخالص، الجهاد
الذين أولئك كل نوايانا. أساس عىل وإنما الكبرية إنجازاتنا أساس عىل هللا يحاسبنا لن
— الصالحات ويعملون يؤمنون الذين أولئك القرآن، يقول كما هللا، سبيل يف يجاهدون
الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا شيئًا. يخشون ال — غريهم أم مسلمني أم مسيحيني أم يهوًدا أكانوا سواء
َحقَّ ِهللا ِيف َوَجاِهُدوا * تُْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم اْلَخرْيَ َواْفَعلُوا َربَُّكْم َواْعبُُدوا َواْسُجُدوا اْرَكُعوا آَمنُوا
القرآن. لغة العربية، باللغة «الجهاد» هو النضال هذا .(٧٧-٧٨ الحج: (سورة ِجَهاِدِه﴾
الجشع — املرء عند الدنيا الغرائز لكبح املبذولة الجهود كل للجهاد. مستويان هناك
فيها يستدعي أوقات تأتي لكن األكرب». «الجهاد جوانب من جانب هي — واألنانية والكسل
يف الحاالت. بعض يف محبَّذة بصرب املعاناة إن القرآن يقول القتاَل. العدالة أجل من الكفاُح
نْيَا الدُّ ِيف َُّهْم ئَن َلنُبَوِّ ُظِلُموا َما بَْعِد ِمْن ِهللا ِيف َهاَجُروا ﴿َوالَِّذيَن للمسلمني: يُقال النحل سورة
(سورة يَتََوكَّلُوَن﴾ َربِِّهْم وََعَىل َصَربُوا الَِّذيَن * يَْعَلُموَن َكانُوا َلْو أَْكَربُ اْآلِخَرِة َوَألَْجُر َحَسنًَة
[الظاملني] ﴿ادُْع االضطهاد من عانوا للذين يُقال أخرى حاالت يف لكن .(٤١-٤٢ النحل:
َعاَقبْتُْم َوإِْن * … أَْحَسُن ِهَي ِبالَِّتي َوَجاِدْلُهْم اْلَحَسنَِة َواْلَموِْعَظِة ِباْلِحْكَمِة َربَِّك َسِبيِل إَِىل
.(١٢٥-١٢٦ النحل (سورة اِبِريَن﴾ ِللصَّ َخرْيٌ َلُهَو َصَربْتُْم َوَلِنئْ ِبِه ُعوِقبْتُْم َما ِبِمثِْل َفَعاِقبُوا
(سورة َلَقِديٌر﴾ ِهْم نَْرصِ َعَىل هللاَ َوإِنَّ ُظِلُموا ِبأَنَُّهْم يَُقاتَلُوَن ِللَِّذيَن ﴿أُِذَن القرآن: ويعلن
األمر لزم إذا وقتلهم ظامليهم بمحاربة اإلرسائيليني هللا أمر كما باملثل، .(٤٠ الحج:
َوَال يَُقاِتلُونَُكْم الَِّذيَن ِهللا َسِبيِل ِيف ﴿َوَقاِتلُوا القرآن: يقول ،(١٠–١٤ :٢٠ التثنية (سفر

السورة: وتسرتسل .(١٩٠ البقرة: (سورة اْلُمْعتَِديَن﴾ يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ تَْعتَُدوا

ِمَن أََشدُّ َواْلِفتْنَُة أَْخَرُجوُكْم َحيُْث ِمْن َوأَْخِرُجوُهْم ثَِقْفتُُموُهْم َحيُْث ﴿َواْقتُلُوُهْم
َقاتَلُوُكْم َفِإْن ِفيِه يَُقاِتلُوُكْم َحتَّى اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد ِعنَْد تَُقاِتلُوُهْم َوَال اْلَقتِْل
َوَقاِتلُوُهْم * َرِحيٌم َغُفوٌر هللاَ َفِإنَّ انْتََهْوا َفِإِن * اْلَكاِفِريَن َجَزاءُ َكذَِلَك َفاْقتُلُوُهْم
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الظَّاِلِمنَي﴾. َعَىل إِالَّ ُعْدَواَن َفَال انْتََهْوا َفِإِن هلِلِ يُن الدِّ َويَُكوَن ِفتْنٌَة تَُكوَن َال َحتَّى
(١٩١–١٩٣ البقرة (سورة

األصغر». «الجهاد هذا يُسمى القتاَل، العدالة أجل من النضال يستدعي حينما
ينطوي كان ملَّا األكرب»، «الجهاد يف التحكم اإلسالمية الرشيعة تستطيع ال بالطبع،
أنها عىل القرآن. بكلمات املنكر»، عن والنهي باملعروف «األمر ل تقريبًا الجهود كل عىل
إال العسكري الجهاد إعالن يمكن ال العسكري. الجهاد لتنظيم موسع ترشيع عىل تنص
للوصول مناسبة وجهود إنذار يسبقه أن بد وال األصول، بحسب مشكَّلة حكومة خالل من
النساء سيما وال — املدنيني حماية من بد وال اإلسالم)، إىل (الدعوة سلمية تسوية إىل
احرتام ويجب داٍع، دون املمتلكات تخريب يجوز وال — الدين ورجال والعجزة واألطفال

النريان. إطالق وقف مطالب
شجبت السبب، لهذا بوضوح. اإلرهاب للجهاد الرشعية الرشوط هذه تستبعد
اإلرهابية الهجمات وأيًضا سبتمرب، ١١ أحداث العالم أنحاء يف اإلسالمية املرجعيات
الرشيعة يف بند هناك األمر، حقيقة يف اإلسالمية. للرشيعة انتهاكات باعتبارها األخرى،
مصطلح «الحرابة» «الحرابة». وهو أال اإلرهاب: موضوع يشمل الكالسيكية اإلسالمية
فيها يفقد والتي استفزاز، يسبقها لم التي الهجمات وكل والقرصنة الطرق قطع يشمل
حكم عقوبتها التي اإلسالمية الرشيعة يف الوحيدة الجريمة وهي حياتهم. أبرياء أناس
للرسقة، مختلفة عقوبات عىل الكالسيكية اإلسالمية الرشيعة تنص اإللزامي. اإلعدام
وتراعي صارمة إثبات قواعد تتطلب وكلها كر، والسُّ ة، والرِّدَّ زوًرا، بالزنا واالتهام والزنا،
اإلسالم. هدف عني تنتهك ألنها شنيعة جريمة تُعترب الحرابة أن غري فة. املخفِّ الظروف أخذ
املجتمع «السالم». بلفظة هللا»، ملشيئة «الخضوع تعني التي «إسالم»، لفظة ترتبط
والدين، (الحياة، لإلنسان األساسية الحقوق فيه تُصان الذي املجتمع ذلك هو اإلسالمي
لفظة ترتبط سالم. يف كافة أعضاؤه يعيش وبذلك والعقل/الكرامة)، وامللكية، واألرسة،
املعروفة اإلسالمية، الرشيعة تجيزها التي الحرب ليست لكنها «الحرب». بلفظة «حرابة»
باملناطق ترتبط األرجح وعىل رشعي، غري قتال هي الحرب األصغر». «الجهاد باسم
واإلرهاب فالحرابة ثَمَّ وِمن وكرامته. اإلنسان حقوق فيها تُصان ال التي لإلسالم امُلعادية
تكون قد أنه مع األخرى، السائدة التوحيدية األديان يف الحال هي وكما اإلسالم. نقيضا هما
اإلسالم. تعاليم يف للحرب قداسة فال أخريًا، مالذًا بوصفها األحيان بعض يف مربَّرة الحرب
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العنف القرآن يُشجع (5)

عىل تحض التي اآليات من الكثري عىل يحتوي القرآن أن صحيح «هل سؤال:
العنف؟»

محاربة إىل املسلمني تدعو آيات ١٠٩ عىل القرآن يحتوي موجز: جواب
أوامر وبها تماًما، رصيحة اآليات هذه بعض اإلسالمي. الحكم أجل من الكفار
الذين واملسلمون يختبئون. كانوا أينما الكفار وقتل واألصابع الرءوس بقطع
إىل يرسلهم سوف هللا بأن ويُنذرون «النفاق» ب يُنعتون القتال يف يشرتكون ال
إىل تدعو التي تقريبًا اآليات كل عكس وعىل الذبح. يف يشرتكوا لم ما الجحيم
أنها بمعنى غالبًا، مطلقة القرآن يف العنف آيات فإن القديم؛ العهد يف العنف
عن السالم دين يُعلِّم («ماذا املحيط. للنص التاريخي بالسياق مقيدة ليست

اإلنرتنت)) عىل TheReligionofPeace.com) وردت] [كما العنف؟»
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القرآن بأن مقتنعني كثريون صار اإلسالم، باسم اإلرهابيون ارتكبها التي الفظائع بسبب
يصبح أن لضمان العنف أعمال يف الدوام عىل املشاركة املسلمني عىل ينبغي أنه ا حقٍّ يعلِّم
سكان من املائة يف ٢٣ نحو حاليٍّا يشكلون املسلمني ألن ونظًرا مسلمني. الناس جميع
الحظ حسن من أنه غري املسلمني. غري خوف إلثارة كافيًا االدعاء هذا يكون فربما العالم،
املذكور االقتباس يف بها ر املصوَّ بالطريقة دينهم يرون من هم املسلمني من ا جدٍّ قليلني أن
أن الواقع السالم». «دين باسم ساخر نحٍو عىل ى ُمسمٍّ ويب موقع من املأخوذ أعاله
وتؤمن السالم، دين أنه عىل اإلسالَم فهمها بموجب تحيا املسلمني من الساحقة األغلبية
الكتاب يأمر مثلما تماًما تاريخي، بسياق مرتبطة ا حقٍّ هي العنف إىل القرآن دعوات بأن
(سفر وعاي أريحا يف والحيوانات واألطفال والنساء الرجال جميع بقتل العربي املقدس

.(١–٢٩ :٨ ،٢٠-٢١ :٦ يشوع
أنه عىل الجهاد املسلمون ويفهم واإلرهاب. االنتحار يشجب اإلسالم أن قبُل من ذكرنا
تلك تنطوي وعندما هللا. مشيئة ويفعلوا صالحني أناًسا يصبحوا أن أجل من قوية جهود
بوصفه إعالنه تستلزم صارمة لقواعد وفًقا خوضه من بدَّ فال عسكري، رصاع عىل الجهود
غري حماية مع الواجب، النحو عىل به ُمعرتف دولة رئيس قبل من وحسب، أخريًا مالذًا
من فبدًال ُمستنَكرة؛ فإنها الرشوط؛ هذه كل تنتهك اإلرهابية الهجمات كانت وملَّا املقاتلني.
حرب أي «حرابة»؛ أنه عىل اإلسالمية للرشيعة وفًقا يُصنَّف فإنه جهاًدا؛ اإلرهاب اعتبار
َفَكأَنََّما اْألَْرِض ِيف َفَساٍد أَْو نَْفٍس ِبَغرْيِ نَْفًسا َقتََل ﴿َمْن القرآن: يقول كما مرشوعة. غري

.(٣٢ املائدة: (سورة َجِميًعا﴾ النَّاَس أَْحيَا ََّما َفَكأَن أَْحيَاَها َوَمْن َجِميًعا النَّاَس َقتََل
«آيات باسم القدم منذ تُعَرف وهي القتال. إىل تدعو القرآن يف آيات ثمة أن بيد

الرئيسية: اآلية تقول التوبة). (سورة التاسعة السورة يف وتوجد السيف»

َوُخذُوُهْم َوَجْدتُُموُهْم َحيُْث ِكنَي اْلُمْرشِ َفاْقتُلُوا اْلُحُرُم اْألَْشُهُر انَْسَلَخ ﴿َفِإذَا
قارن السيف»؛ «آية ،٥ التوبة: (سورة َمْرَصٍد﴾ ُكلَّ َلُهْم َواْقُعُدوا وُهْم َواْحُرصُ
آية أنها عىل املفرسين بعض إليها يشري نفسها، السورة من ٢٩ باآلية ذلك

سيف).

هذا يفهمون قد اآلية لهذه السائد والتفسري القرآن تعليم مجمل يعلمون ال الذين أولئك
إبان هذا يحدث أال رشيطة إله، من أكثر يعبدون الذين الناس بقتل مطلق أمر أنه عىل
لفهم الحسبان يف وضعهما ينبغي قضيتان هناك لكن وأخريًا. أوًال اآلية تبدأ فهكذا هدنة.

اآلية. هذه املسلمني جمهور بها يفهم التي الطريقة
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الفرتة مدار عىل تغري السياق وهذا التاريخي، سياقه ضوء يف يُفهم القرآن أن أوًال:
القرن يف العربية الجزيرة شبه يف املؤمنني مجتمع خاللها اه تلقَّ التي عاًما ٢٣ البالغة
عامة أخالقية مبادئ عىل يشتمل فهو ِللنَّاِس﴾؛ ﴿ُهًدى بأنه نفسه القرآن يصف السابع.
املحتاجني، مع والكرم واإلخالص باألمانة بالتحيلِّ الناس أمر مثل األبد، إىل صالحة تُعترب
أجل من خصوًصا مة مصمَّ كانت نصائح عىل أيًضا يشتمل كما املحن. أوقات يف والصرب
تتغري، الظروف كانت وعندما يواجهها. املجتمع كان التي دة املحدَّ التحديات مواجهة

أحيانًا. تتغري املحددة النصائح كانت
الذين أولئك منتقًدا االجتماعية العدالة عن دعوته محمد بدأ حينما املثال، سبيل عىل
وعاداه الفقراء، من شعبية قاعدة له انجذبت الفقراء، ويضطهدون الثروات يكدسون كانوا
شعر املعاناة. أشد بهم وأنزلوا محمد، أتباع اضطهاد يف مكة أثرياء بدأ األثرياء. من كثري
عىل بها يردون التي الطريقة حول اإلرشاد فطلبوا الحيلة، وقلة بالضعف محمد أتباع
أعمال عن والبعد بصرب، معاناتهم ل بتحمُّ القرآن نصحهم السياق هذا يف االضطهاد. هذا

القرآن: يقول الثأر.

الظَّاِلِمنَي يُِحبُّ َال إِنَُّه ِهللا َعَىل َفأَْجُرُه َوأَْصَلَح َعَفا َفَمْن ِمثْلَُها َسيِّئٌَة َسيِّئٍَة ﴿َوَجَزاءُ
الَِّذيَن َعَىل ِبيُل السَّ إِنََّما * َسِبيٍل ِمْن َعَليِْهْم َما َفأُوَلِئَك ُظْلِمِه بَْعَد انْتََرصَ َوَلَمِن *
(سورة اْألُُموِر﴾. َعْزِم َلِمْن ذَِلَك إِنَّ َوَغَفَر َصَربَ َوَلَمْن * … النَّاَس يَْظِلُموَن

(٤٠–٤٣ الشورى:

َجاَهُدوا ثُمَّ ُفِتنُوا َما بَْعِد ِمْن َهاَجُروا ِللَِّذيَن َربََّك إِنَّ ﴿ثُمَّ القرآن: يقول آخر موضع ويف
.(١١٠ النحل: (سورة َرِحيٌم﴾ َلَغُفوٌر بَْعِدَها ِمْن َربََّك إِنَّ َوَصَربُوا

مكة، شمال املدينة، إىل مكة يف موطنهم من وأتباعه محمد انتقل املطاف، آخر يف
أن غري ومزدهًرا، قويٍّا مجتمًعا يؤسسوا أن واستطاعوا املحلية، القبائل بهم رحبت حيث
الرصاع أن وحدث محمد. من النصح طلب إىل فسعوا مهاجمتهم؛ يف استمروا مكة أهل
ولم هدنة. لتكون تقليديٍّا مخصصة كانت التقويم يف فرتة خالل أوَجُه بلغ مكة أهل مع
هناك وكانت الندرة. شديدة موارد عىل الصحراء يف يعيش قبَيل مجتمع سوى هذا يكن
بعض. عىل بعضها الغارات تشن القبائل كانت ما وكثريًا املوارد، تلك عىل ضارية منافسة
إتمام لألشخاص فيها يمكن الهدنة من نوًعا بوصفها التقليدية الحرم» «األشهر صت ُخصِّ
املجتمع كان ثَمَّ ِمن لتهديدات. التعرض من خوف دون التجارة ومزاولة الحج مراسم
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للدفاع الكافية القوة يمتلكون اآلن باتوا مكة، يف موقفهم عكس وعىل ممزًقا. اإلسالمي
اآلن فهم بصرب، الشدة بتحمل إشادة مجرد املرة هذه تكن لم النصيحة لكن أنفسهم، عن

يفعلوا؟ أن عساهم ماذا الحرم! األشهر إبان للهجمات يتعرضون
القتال: للمسلمني القرآن يجيز املختلف، السياق هذا يف

َسِبيِل َعْن َوَصدٌّ َكِبريٌ ِفيِه ِقتَاٌل ُقْل ِفيِه ِقتَاٍل اْلَحَراِم ْهِر الشَّ َعِن ﴿يَْسأَلُونََك
أَْكَربُ َواْلِفتْنَُة ِهللا ِعنَْد أَْكَربُ ِمنُْه أَْهِلِه َوإِْخَراُج اْلَحَراِم َواْلَمْسِجِد ِبِه َوُكْفٌر ِهللا
الحج: سورة يف املذكورة باآليات ذلك قارن ٢١٧؛ البقرة: (سورة اْلَقتِْل﴾. ِمَن

(٣٩-٤٠

السيف. آيات فيه نزلت الذي السياق هو هذا كان
كانوا الذين الناس بعض امُلَحاَرص: املسلم املجتمع أمام آخر تحدٍّ هناك كان
شعوب عند قديمة معضلة هذه نفسها. قبائلهم من أعضاءً الحقيقة يف كانوا يهاجمونهم
جيتا». «البهاجافاد الهندويس املقدس الكتاب يف أساسيٍّا عنًرصا تشكل معضلة القبائل،
غري أقاربه. مقاتلة البطل يشأ ولم القبائل، بني حرب هناك كانت امللحمية، القصة تلك يف
القرآن يقول باملثل، واجبه. هذا ألن األحوال جميع يف بالقتال إليه يوعز كريشنا الرب أن
التي واملمتلكات القبيلة يؤثِروا أالَّ يجب بأنه يخربهم ثَمَّ ِمن القتال. يف مرتددون الناس إن
عليهم يجب وإنما .(٢٤ التوبة: (سورة املسلم املجتمع نجاة عىل مكة يف وراءهم خلَّفوها
املجتمع بسيادة االعرتاف يف راغبني املهاجمون ويكون االضطهاد يتوقف أن إىل القتال

املسلم.
التعرض عند باالقتتال واألمر النفس، عن دفاًعا القتال إجازة مع حتى ذلك، ومع
َسِبيَلُهْم َفَخلُّوا الزََّكاَة َوآتَُوا َالَة الصَّ َوأََقاُموا تَابُوا ﴿َفِإْن املسلمني: يذكِّر القرآن فإن للهجوم،
التوبة: (سورة أعاله املقتبسة السيف آية من اآلخر النصف هو وهذا َرِحيٌم﴾ َغُفوٌر هللاَ إِنَّ
يَْسَمَع َحتَّى َفأَِجْرُه اْستََجاَرَك ِكنَي اْلُمْرشِ ِمَن أََحٌد ﴿َوإِْن مبارشة: التالية اآلية وتسرتسل .(٥
َلُهْم َفاْستَِقيُموا َلُكْم اْستََقاُموا َفَما … * يَْعَلُموَن َال َقْوٌم ِبأَنَُّهْم ذَِلَك َمأَْمنَُه أَبْلِْغُه ثُمَّ ِهللا َكَالَم
املسلمني دعوة القرآن يكرر شبيه نص ويف .(٦-٧ التوبة: (سورة اْلُمتَِّقنَي﴾ يُِحبُّ هللاَ إِنَّ
ِمْن ﴿َوأَْخِرُجوُهْم بها. املبادرين هم يكونوا أال عىل يهاجمونهم الذين أولئك مقاتلة إىل
يَُقاِتلُوُكْم َحتَّى اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد ِعنَْد تَُقاِتلُوُهْم َوَال اْلَقتِْل ِمَن أََشدُّ َواْلِفتْنَُة أَْخَرُجوُكْم َحيُْث

.(١٩١-١٩٢ البقرة: (سورة َرِحيٌم﴾ َغُفوٌر هللاَ َفِإنَّ انْتََهْوا َفِإِن * … ِفيِه
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ويشنون بهم يرتبصون سوف املسلمني أن من املسلمني يخىشغري ألن داعي ال ثَمَّ ِمن
بمقاتلة العربي املقدس الكتاب أمر يُؤخذ ال فمثلما مسلمني؛ يصريوا أن إىل مستمرة حربًا
النساء واغتنام يِْف» السَّ ِبَحدِّ ذُُكوِرَها َجِميَع ْب و«اْرضِ مساملتك»، «يرفضون الذين أولئك
:٢٠ التثنية (سفر ِلنَْفِسَك» َفتَْغتَِنُمَها َغِنيَمِتَها ُكلُّ امَلِدينَِة ِيف َما و«َوُكلُّ والبهائم واألطفال
القرآنية السيف آيات فإن مطلق؛ أبدي أمر أنه عىل الجديدة)، الدولية الرتجمة ،١٠–١٤
االقتتال ظروف السيف آيات تخاطب وبينما التاريخي. السياق خارج أيًضا تؤخذ ال
ِهللا َسِبيِل ِيف ﴿َوَقاِتلُوا أهمها: من أشمل، إرشادية خطوًطا تقدِّم أخرى آيات فإن املحددة؛
األعمال انتهاء لدى أنه، عىل عالوة .(١٩٠ البقرة: (سورة تَْعتَُدوا﴾ َوَال يَُقاِتلُونَُكْم الَِّذيَن
أَْن ِديَاِرُكْم ِمْن يُْخِرُجوُكْم َوَلْم يِن الدِّ ِيف يَُقاِتلُوُكْم َلْم الَِّذيَن َعِن هللاُ يَنَْهاُكُم ﴿َال العدائية،

.(٨ املمتحنة: (سورة اْلُمْقِسِطنَي﴾ يُِحبُّ هللاَ إِنَّ إَِليِْهْم َوتُْقِسُطوا تََربُّوُهْم
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النساء معاملة إساءة القرآن يبيح (6)

الجناة يشعر فال لالنتهاك، رشعيٍّا أساًسا يمنح العقوبات. هذه القرآن يقر
:٢٠١٣) عيل حريس (آيان مجتمعهم. أو ضمريهم من بتأنيب وال خجل، بأدنى

املسلمني) بني النساء معاملة سوء تناقش كافرة ،(٣٠٧

من العالم، أنباء يف والفتيات النساء معاملة إساءة قضايا برزت األخرية، العديدة العقود يف
الرعاية من الفتيات وحرمان اإلناث، من األجنة وإجهاض االغتصاب، عن األخبار مئات
باملهر»، املتعلقة الوفيات و«حاالت الرشف»، باسم القتل و«جرائم التعليم، أو الصحية
لكن العالم، عرب مختلفة بلدان من األخبار هذه تأتي لإلناث. الجنسية األعضاء وتشويه
التي األخبار تلك فهي خاص؛ باهتمام تحظى اإلسالمية املجتمعات من تأتي التي تلك
الربامج من بعٌض يُلقي بالدين. املعاملة إساءة وربط الجناة دين ذكر احتمال فيها يزيد
اإلسالم عىل النساء إىل اإلساءة بالئمة لإلسالم املعادية الويب مواقع من وكثري اإلخبارية

النساء. معاملة إساءة للرجال يجيز القرآن، املقدس، كتابه إن قائلني نفسه،
التي الشنيعة املعاملة عيل حريس آيان تروي دالَّة. حالًة أعاله املذكور االقتباس يُعد
انتهاكاتهم. يربر الدين أن اعتقدوا أناس أيدي عىل الصومال يف طفلة وهي لها تعرضت

ملحدة. وتصري اإلسالم تلفظ أن إىل دفعتها أنها لدرجة للغاية مريرة تجاربها كانت
الرئيسية الصفحة تعلن املرأة، ضد العنف يبيح اإلسالم أن لخرافة آخر مثال يف
اإلسالم ضد «إننا :(www.infideltaskforce.com) فورس» تاسك «إنفيدل يُسمى ملوقع
وفاء أعمال جوهره يف فورس» تاسك «إنفيدل يستعرض ينتجه.» الذي واإلرهاب املتشدد
.١٩٨٩ عام املتحدة الواليات إىل هاجرت املولد سورية نفسانية طبيبة وهي سلطان،
اإلسالم» رشور تفضح اإلسالمي العالم أججت التي الشجاعة املرأة يكره: «إله كتابها
كما اإلسالم، يطلق حيث سوريا؛ يف لنشأتها املريرة ذكرياتها عىل س مؤسَّ ،(٢٠٠٩)
أشكاًال تصف وهي الكالب. من قليًال أفضل معاملة النساء ملعاملة للرجال الِعنان تقول،
أنها علم حينما املرأة الرجل فيها قتل محارم اغتصاب قصة منها االنتهاكات، من متنوعة
أن إىل سلطان وفاء الدكتورة تخلُص القضايا، هذه مثل يف التفكري من سنوات بعد حامل.
األخرى العنف أشكال إىل باإلضافة املسلمة، البلدان يف النساء لها تتعرض التي االنتهاكات
القرآن إله إن وتقول اإلسالم. — واحد مصدر من تنبع املسلمون، الرجال يقرتفها التي

كره. إله هو
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معاملة إلساءة تعرَّضتا سابقتني، ملسلمتني مثاالن عيل حريس وآيان سلطان وفاء
النساء معاملة إساءة يرين أخريات مسلمات لكن اإلسالم. إىل مصدرها وَعَزتا مريعة،
ماالال (البشتونية) الباكستانية املراهقة الفتاة رصحت املثال، سبيل عىل لإلسالم. انتهاًكا
املتجهة الحافلة يف ركوبها أثناء وجهها يف نارية أعرية ت تلقَّ وأن سبق التي — يوسفزاي
اإلسالم اسم استخدام اإلرهابيون «ييسء املتحدة: األمم أمام خطاب يف — املدرسة إىل
واإلنسانية السالم دين اإلسالم … الشخصية مصالحهم أجل من البشتون ومجتمع

.(٢٠١٣ (يوسفزاي، واألخوة»
تحدث النساء معاملة إساءة بأن يعرتفون الذين املسلمني العلماء من كثري ة وثمَّ
ثَمَّ ِمن أباحه؛ القرآن أن يعتقدون املسلمني بعض وبأن املسلمة، املجتمعات يف بالفعل
معاملة وثيقة، هو األمر واقع يف القرآن أن إثبات أجل من طاقاتهم العلماء هؤالء يحشد
حقوق لحماية مكرَّسة ولكنها آخر، دين أي يف مما شمولية أكثر فقط ليست فيها املرأة

النساء. ومنهم الناس، جميع
اإلناث من كالٍّ رصاحة بمخاطبته التوحيدية املقدسة الكتب بني من القرآن ينفرد
سيدخل أنثى، أو ذكر من صالًحا، عمًال يعمل من إن يقول فريدة آية ففي والذكور؛

الجنة:

َواْلَقاِنتَاِت َواْلَقاِنِتنَي َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْسِلَماِت اْلُمْسِلِمنَي ﴿إِنَّ
َواْلَخاِشَعاِت َواْلَخاِشِعنَي اِبَراِت َوالصَّ اِبِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقنَي َوالصَّ
ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفِظنَي اِئَماِت َوالصَّ اِئِمنَي َوالصَّ َقاِت َواْلُمتََصدِّ ِقنَي َواْلُمتََصدِّ
َعِظيًما﴾. َوأَْجًرا َمْغِفَرًة َلُهْم هللاُ أََعدَّ َوالذَّاِكَراِت َكِثريًا هللاَ َوالذَّاِكِريَن َواْلَحاِفَظاِت

(٣٥ األحزاب: (سورة

احتقار وكان والفقراء، األغنياء بني هائل تفاوت محمد فيه عاش الذي العالم يف كان
إنتاجية أقل ألنهنَّ الرضيعات، البنات وأْد الفقراء بني الشائع من وكان مسترشيًا. املرأة
إنه بقوله املمارسة هذه القرآن يُحرِّم إعالتهن. عىل قادرة تكن لم العائالت وألن اقتصاديٍّا،
وينتقد بل .(٩ التكوير: (سورة ُقِتَلْت﴾ ذَنٍْب ﴿ِبأَيِّ املوءودة تُسأل سوف القيامة يوم يف
ألن الوالد هذا مثل يخجل عندما البنات. والدة قيمة من يبخسون الذين أولئك القرآن
رش هذا إن القرآن يقول َاِب﴾، الرتُّ ِيف ُه يَُدسُّ أَْم ُهوٍن َعَىل ﴿أَيُْمِسُكُه ويتساءل أنثى وليدته
وهو اآلباء. من البنني شأن شأنهنَّ البنات إرث وجوب ويؤكد ،(٥٩ النحل: (سورة محض
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(كوفسكي، عرش السادس القرن نهاية حتى منه محرومات األوروبيات النساء كانت حق
.(٣٤٢ ،٣١٧ :١٩٨٨

فإن وأوالدهم؛ زوجاتهم بإعالة األزواج وإلزام سيتزوجن، النساء أن وبافرتاض
سورة إخوة؛ لهن كان (إن إخوتهن نصيب نصف املرياث من نصيبهن أن ينص القرآن
القرآن: يقول فيها. والتحكم ثروتهن باكتساب للنساء مسموح أنه إال .(٧–١٢ النساء:
عالوة .(٣٢ النساء: (سورة اْكتََسبَْن﴾ ا ِممَّ نَِصيٌب َولِلنَِّساءِ اْكتََسبُوا ا ِممَّ نَِصيٌب ﴿ِللرَِّجاِل
واِلَدي إىل عطية الزوج يقدم بموجبه الذي التقليدي، «املهر» القرآن يُحرِّم ذلك، عىل
نفسها العروس إىل يُقدَّم أن بد ال املهر أن القرآن يشرتط لسلعة. ثمنًا يبدو مما العروس،
كنَّ لو كما النساء توريث القرآن يُحرم باملثل، .(٤ النساء: (سورة لها يحلو ما به لتفعل

.(١٩ النساء: (سورة اإلسالم قبل شائًعا كان كما مقتنيات،
اإلسالم قبيل منترشة كانت التي الزواج ممارسات من عدد يف أيًضا القرآن يتدخل
كانت اإلسالم، قبل ما العربية الجزيرة شبه يف املعاملة. إساءة من املرأة تحمي بطرق
عدد النساء من التزوج الرجل بمقدور وكان املقتنيات، من أنهنَّ عىل ا حقٍّ يُعاَملن النساء
الزوجات. تعدد القرآن يحد شاء. متى وتركهن نفقاتهن، ل تحمُّ يمكنه ما بقدر شاء ما
ِيف تُْقِسُطوا أَالَّ ِخْفتُْم ﴿َوإِْن يقول: الحماية، إىل وحاجتهن اليتيمات إىل يتطرق وعندما
َفَواِحَدًة تَْعِدلُوا أَالَّ ِخْفتُْم َفِإْن َوُربَاَع َوثَُالَث َمثْنَى النَِّساءِ ِمَن َلُكْم َطاَب َما َفانِْكُحوا اْليَتَاَمى
مصونة عالقة بأنه الزواج القرآن يصف باملثل .(٣ النساء: (سورة أَيَْمانُُكْم﴾ َمَلَكْت َما أَْو
اللِّبَاس مثل يكونوا أن ينبغي األزواج إن ويقول .(٢١ الروم: (سورة َوَرْحَمًة﴾ ًة ﴿َمَودَّ
حدوث مستلزًما املزاجي، الطالق يُحرم كما .(١٨٧ البقرة: (سورة بعًضا بعضهم يقي
كل بعد الزوجان يستطع لم وإذا املجتمع. من موقرين أعضاء وتحكيم مؤقتني، طالقني

.(١-٢ الطالق: (سورة حينئٍذ الطالق يمكنهما مًعا، التعايش هذا
الحال فكما بالعبودية؛ يقر هو أعاله، لحظنا وكما عرصه. وثيقة ا حقٍّ هو القرآن
االقتصادي النسيج من يتجزأ ال جزءًا العبودية كانت العرص، هذا يف أخرى تقاليد يف
التي ذاتها بالحقوق يتمتع رجل، لعبد يُولد الذي الطفل كان اليهودية، ويف االجتماعي.
ويشجع اإلنسان كرامة إىل يدعو القرآن أن عىل زوجاته. من الرجل أطفال بها يتمتع
املسلمة. البلدان ومنها البلدان، كل يف ُمجرَّمة العبودية اليوم، العبيد. تحرير عىل الناس
السياق القضية: هذه حول األرجح عىل للجدل إثارة قرآنية آية أكثر مناقشة تتمحور

اآليات. من للكثري التاريخي
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:(٣٤ (اآلية النساء سورة يف للجدل املثرية اآلية توجد

أَنَْفُقوا َوِبَما بَْعٍض َعَىل بَْعَضُهْم هللاُ َل َفضَّ ِبَما النَِّساءِ َعَىل َقوَّاُموَن ﴿الرَِّجاُل
َحِفَظ ِبَما أزواجهن] [غياب ِلْلَغيِْب َحاِفَظاٌت َقاِنتَاٌت اِلَحاُت َفالصَّ أَْمَواِلِهْم ِمْن
اْلَمَضاِجِع ِيف َواْهُجُروُهنَّ هللا] [بتعاليم َفِعُظوُهنَّ نُُشوَزُهنَّ تََخاُفوَن ِتي َوالالَّ هللاُ

َكِبريًا﴾. َعِليٍّا َكاَن هللاَ إِنَّ َسِبيًال َعَليِْهنَّ تَبُْغوا َفَال أََطْعنَُكْم َفِإْن بُوُهنَّ َواْرضِ

الدينية، التقاليد يف شائع هذا العائلة. رأس الرجل أن فكرة بسبب للجدل مثرية اآلية ليست
ِلِرَجاِلُكنَّ اْخَضْعَن النَِّساءُ «أيَّتَُها أفسس: أهل إىل رسالته يف بولس يقول إذ املسيحية؛ ومنها
َكَما َوَلِكْن … اْلَكِنيَسِة َرأُْس أَيًْضا اْلَمِسيَح أَنَّ َكَما اْلَمْرأَِة َرأُْس ُهَو الرَُّجَل ألَنَّ ، ِللرَّبِّ َكَما
قد .(٢٢–٢٤ :٥ (أفسس: ءٍ» َيشْ ُكلِّ ِيف ِلِرَجاِلِهنَّ النَِّساءُ َكذَِلَك ِلْلَمِسيِح، اْلَكِنيَسُة تَْخَضُع
الرأي هذا حول األخرى، الديانات يف املتحررين غرار عىل املتحررون، املسلمون يتجادل
خاصٍّ نحٍو عىل للجدل مثرية النساء سورة من والثالثني الرابعة اآلية أن غري التقليدي،
بل، — النساء عن مسئولون الرجال أن باآلية املقصود أن يبدو أوًال: آخرين؛ لسببني
سبيل عىل نعلم لكننا يعولونهن. ألنهم — بالنساء «مكلَّفون» الرتجمات، بعض يف وكما
عرش بخمسة تكُربه وكانت الحال، ميسورة كانت خديجة، األوىل، محمد زوجة أن املثال
فمن املسلمون، به يقتدي قياسيٍّا نموذًجا محمد كان وملَّا لديها. يعمل وكان تقريبًا، عاًما
صانع ثَمَّ وِمن العائل، يكون أن دائًما الرجل عىل يجب أنه يقصد القرآن إن القول الصعب
التي « بُوُهنَّ «اْرضِ لفظة هو اآلية يف للجدل إثارة فاألكثر هذا، ومع العائلة. يف القرارات
تستخدم اليوم كثرية ترجمات زالت وما ،strike أو hit إىل اإلنجليزية يف تُرتجم ما عادة
خفيفة الرضبة تكون أن وجوب إىل يُشري الذي التقليدي التنبيه إضافة مع اللفظتني هاتني

الوجه. إىل أبًدا د تُسدَّ وال
أو «ابتعدوا» يعني أنه عىل الفعل هذا املعارصة التفاسري من عدد يرتجم هذا، مقابل
خارج لذلك أمثلة عىل العثور ويمكن العربية، اللغة يف عدٌة معاٍن فللفعل عنهن؛ «ارحلوا»
الرتجمات يف املذكورة املعاني ومنها املعاني، من عدد له كان الفعل أن إلثبات القرآن
بمعنى hit اإلنجليزية يف strike لفظة بها تعني التي ذاتها بالطريقة (ربما املختلفة
أن هو األهم لكن «يدرك»). أو «يحدث» أو «يبدأ» بمعنى نفسه الوقت ويف «يرضب»
الذي املعياري والنموذج القرآن رسالة من كالٍّ تنتهك « بُوُهنَّ «اْرضِ بمعنى التي الرتجمة
﴾ ﴿تَُضارُّوُهنَّ أن عليكم يُحَظر إنه القرآن من آخر موضع يف للرجال يُقال محمد. رسخه
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(سورة معهن التعايش يستطيعون ال الالتي الزوجات أولئك حتى ﴾ َعَليِْهنَّ ﴿ِلتَُضيُِّقوا أو
.(٦ الطالق:

بوا يؤدِّ أن لألزواج املقبول من أنه يعتقدون يزالون ال املسلمني من كثريًا أن ننكر ال
القرن مدار عىل اإلسالم يف اإلصالحية الحركات انتشار عن هذا تمخض بدنيٍّا. زوجاتهم
املسلمني تدعو الحركات وهذه عرش التاسع القرن أواخر منذ املنرصمني. القرن ونصف
إيالء مع كافة، املجتمع أعضاء بشأن يرتقوا كيما صحيًحا فهًما املقدس كتابهم فهم إىل
األعراف أن أيًضا ينكر أن أحد يستطيع ال هذا، من الرغم وعىل للنساء. خاص اهتمام
هي وباكستان أفغانستان يف طالبان وحالة الثقافية. األعراف مع تختلط ما كثريًا الدينية
هم «الطالب» وهؤالء البشتونية، باللغة الطالب «طالبان» لفظة تعني وضوًحا. األكثر
للرشف عميق والء لديهم البشتونيون الهائل. البشتوني القبَيل االتحاد من األساس يف
امرأة أن فكرة ومجرد املرأة. وعفة والشجاعة الكرم عىل تقليديٍّا يقوم الذي القديم الَقبَيل
عالمًة أقاربها، يقتلها كي كافيًا تحريًضا تكون قد مرشوع غري جنيس نشاط يف انخرطت
املنزل. يف بالبقاء ويُْلَزمن الرجال، عن النساء تُفَصل لهذا يُمس. لم الَقبَيل رشفهم أن عىل
يف الباكستانية الفتاة عىل النار القبيلة أفراد أحد إطالق سبب هو هذا أن الظن أغلب
الفتيات قيادة عىل أرصت عندما — بشتونية فتاة وهي — يوسفزاي ماالال املراهقة عمر
كان وإن السلوك، هذا مثل يُبيح ال اإلسالم أن تعلم ماالال أن عىل املدرسة. إىل األخريات
خروجها عقب املتحدة األمم أمام خطابها يف أعلنت لهذا ذلك؛ غري يعتقدون قد مهاجموها
واملجتمع اإلسالم اسم استخدام يسيئون «اإلرهابيون :٢٠١٣ يوليو يف املستشفى من
.(٢٠١٣ (يوسفزاي، وأوالدهم» بناتهم تعليم يف الرغبة لديهم فالبشتونيون … البشتوني
مسلمني أيدي عىل جسيمة معاناًة عاننَْي مسلمات هناك أن يف شك ال أنه مع وعليه،
املرأة انتهاك يبيح اإلسالم إن مقولة فإن دينيٍّا؛ مباحة النساء إىل إساءتهم أن يعتقدون

محمد. رضبه الذي واملثال للقرآن الكيل التعليم ضوء يف مستحيلة مقولة هي
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الجنة يف حورية وسبعني باثنتني االنتحاريني القرآن يَِعد (7)

بنزين محطة يف (الفتة السماء. يف انتظارك يف اإلرهابيون عذراء. تموتي ال
((٢٠١٣ (هوسمان، بملووكي

عىل حورية وسبعون اثنتان الجنة يف تستقبلهم سوف املسلمني أن فكرة استحوذت
وصارت الويب، ومواقع الكتب عرشات يف مقتبسة فنراها الغربي؛ العام الرأي مخيلة
يف املثال، سبيل عىل السواء. عىل اإلسالم وكارهي الهزليني واملمثلني للُكتاب غنية مادة
لريي دينيس الكوميدي الكاتب املمثل يملكها التي اإلنتاج رشكة نرشت ،٢٠١١ ديسمرب
ست عمرها ساخرة محاكاة (www.whosay.com/DnisLeary) سيي» «هو موقع عىل
عىل إرهابيٍّا ويصبح اإلسالم يعتنق الذي براون تشاريل هي كارتونية لشخصية سنوات

حورية. ٧٢ عىل الحصول أمل
تكبد حرفيٍّا. فهًما يفهمه بعضهم أن شك وال أيًضا، املسلمني بني الزعم هذا ينترش
املسلمني من كثري مزاعم تسجيل عناء (٢٠٠٩) جيلر باميال املحافظة املفكرة ويب موقع
ارتباًطا أكثر حورية والسبعني االثنتني زعم أن بيد القرآن. عىل س مؤسَّ املعتقد هذا بأن

الجنة. ُمتع تعوضها سوف األرضية معاناتهم أن يزعمون الذين باإلرهابيني

178

https://secure.aworldatschool.org/page/content/the-text-of-malala-yousafzais-speech-at-the-united-nations
https://secure.aworldatschool.org/page/content/the-text-of-malala-yousafzais-speech-at-the-united-nations
www.whosay.com/DnisLeary


والقرآن واملسلمني، اإلسالم، عن خرافات

يف يشرتكون الذين أولئك أو للمنتحرين أجر بأي يعد ال اإلسالم أن فالواقع هذا، ومع
لألبرياء العشوائي القتل — واإلرهاب االنتحار من كلٌّ أعاله، ناقشنا فكما اإلرهاب؛ أعمال

اإلسالم. يف الكبائر من ان يُعدَّ —
َوَمْن * َرِحيًما ِبُكْم َكاَن هللاَ إِنَّ أَنُْفَسُكْم تَْقتُلُوا ﴿َوَال خصوًصا: االنتحار القرآن يُدين
النساء: (سورة يَِسريًا﴾ ِهللا َعَىل ذَِلَك َوَكاَن نَاًرا نُْصِليِه َفَسْوَف َوُظْلًما ُعْدَوانًا ذَِلَك يَْفَعْل
فقدان أو اليأس عن يعربِّ إذ اإلسالمية؛ التعاليم مختلف يف االنتحار منع ويتكرر .(٢٩-٣٠

اإلسالمية. الرشيعة يف محظور وهو هللا. يف األمل
لألعمال االستنكارات مئات يتوافر اإلسالمية. الرشيعة يف أيًضا مذموم اإلرهاب
http://kurzman موقع عىل اإلنرتنت عىل اإلسالمية املرجعيات أصدرتها اإلرهابية،
البيانات من كثري ويوضح ..unc.edu/islamic-statements-againist-terrorism
أعاله، أوضحنا كما أخرى، مرة جهاًدا. اعتبارها يمكن ال اإلرهابية األعمال أن االستنكارية
عىل الجهاد هذا يشتمل أن يمكن هللا. مشيئة تنفيذ أجل من الكفاح إىل الجهاد يشري
أجل من املبذول الجهد أنواع من نوع وأي األكرب») «الجهاد تقليديٍّا (يُسمى الذات كبح
أجل من الجهاد يتخذ أن يتعني وعندما االجتماعية. العدالة تحقيق يف اإلسالم هدف تعزيز
مالذًا بوصفه إعالنه اشرتاط يتضمن موسع، لترشيٍع يخضع فإنه عسكريٍّا؛ شكًال العدالة
ال محميني. املقاتلني غري يكون وأن صحيح، بشكل به معرتف دولة رئيس قبل من أخريًا
اعتبار من وبدًال مذمومة. فهي ثم وِمن الرشطني، هذين من أيٍّا اإلرهابية الهجمات تلبي
رشعية. غري حرب أي «حرابة»؛ أنه عىل تصنفه اإلسالمية الرشيعة فإن جهاًدا؛ اإلرهاب

َقتََل ﴿َمْن يقول فالقرآن األبرياء؛ قتل بسبب أوًال: رئيسني؛ لسببني محرمة الحرابة
أَْحيَا ََّما َفَكأَن أَْحيَاَها َوَمْن َجِميًعا النَّاَس َقتََل ََّما َفَكأَن اْألَْرِض ِيف َفَساٍد أَْو نَْفٍس ِبَغرْيِ نَْفًسا
نفوس يف الخوف العشوائي العنف يبث ثانيًا: .(٣٢ املائدة: (سورة َجِميًعا﴾ النَّاَس
الخوف من النوع وهذا األرض». يف «َفَساد أي اجتماعي، تنافر إىل ذلك ويؤدي الجميع،
جزء هي «سالم» لفظة أجله. من اإلسالم جاء الذي واألمان بالسلم اإلحساس عكس هو
من مشتقتان و«إسالم» «سالم» ولفظتا عليكم». «السالم لإلسالم: الرسمية التحية من
الرشيعة فإن اإلرهاب؛ من الناجمة األرضار لبشاعة ونتيجة العربية. اللغة يف نفسه الجذر

اإلرهاب. جريمة عىل اإلعدام عقوبة تفرض اإلسالمية
سيكون إنه القرآن يقول هل الجنة؟ يف أبدي ثواب لهم الذين الصالحني عن ماذا لكن

الجنة؟ يف الحوريات عرشات استقبالهم يف
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املعاناة مشبًِّها حيس، بتفصيل اآلخرة الحياة القرآن يصف املقدس، الكتاب غرار عىل
سيجلس إذ املادية. باملباهج ميلء ببستان الجنة ومتع النار، يف باالحرتاق الجحيم يف
املياه من وفرة ستكون وحيث جميلة، أقمشة من مصنوعة وثرية مقاعد عىل الناس
رفيقات شخص ولكل يسكر. وال شاربها يثمل ال خمر وأيًضا بل واللحوم، والفواكه
فرسها التي هي «الزوجات» أو العذارى» «الرفيقات وهذه الشباب. ودائمات عذارى

قبُل. من أبًدا الجنس يمارسن لم إناث أنها عىل التقليديني املفرسين بعض
أولئك زوجات إىل لإلشارة منها مرتان نصوص، أربعة يف «حور» لفظة ذكر ورد
(سورة جزاءً باعتبارها ومرة ،(٢٠ الطور: وسورة ،٥٤ الدخان: (سورة الجنة يف الذين
مشتقة ليست «حور» واللفظة وموجزة، مخترصة اإلشارات أن غري .(٢٢–٢٤ الواقعة:
كانت أنها اللغة علماء يفرتض للتخمني. مرتوكة مسألة فمعناها ثَمَّ وِمن عربي، جذر من
وتعدِّل نفسه. السياق يف «لؤلؤ» كلمة أيًضا تستخدم وبالفعل ناصع، أبيض لون إىل تشري
بيضاء» أعني «ذوات أي «ِعني» بصيغة العبارة تأتي ثم من «َعنْي»، كلمة القرآنية اإلشارات
األعني» «بيضاوات رفيقات عبارة تشري أن يمكن إالَم لكن كاللؤلؤ». ناصعة أعني «ذوات أو

األعني»؟ «لُؤلُئيات أو
ناصعات رفيقات إىل املوجزة القرآنية اإلشارات بني تشابًها الدين مؤرخو يرى
األبرار أرواح تقود التي املالئكية الكائنات عن القديمة الزرادشتية تعاليم وبني البياض
آخر يف يُحاَسبون سوف الناس إن إليران، القديمة الديانة الزرادشتية، تقول السماء. إىل
ويف انتظارهم. يف فالعقاب يكونوا لم ومن فسيُكاَفئون؛ ونزيهني أمناء كانوا فمن الزمان؛
ضيق جرس اجتياز الناس عىل سيتعني تحدٍّ. شكل عىل الحساب سيكون األوصاف، بعض
يوجد الجرس من اآلخر الجانب وعىل املنصهرة. بالصخور مشتعلة برك فوق عاليًا معلق
كائن هيئة يف اآلخر، الجانب عىل ينعكس بنور األنقياء أرواح ستتوهج حيث الفردوس؛
عرب بأمان البارَّ يقود سوف الذي الروح رشيك أو التوأم من نوع «عذراوي»)، (أو نقي

سيتحدان. حيث الفردوس إىل الهاوية
األفريقية الديانات بعض يف لألرواح املرشدة الكائنات تلك بمثل االعتقاد يوجد
الغالب يف الكائنات هذه تأخذ حيث واملسيحية، اليهودية يف الشعبية التقاليد إىل باإلضافة
ويفرس املمات»، بعد األرواح «قائدات الكائنات هذه مثل عىل العلماء يطلق مالئكة. شكل
املفرسين أن شك وال الكائنات. هذه أنها عىل القرآن يف املذكورة العني الحور كثريون
بعد األرواح «قائدات بظاهرة دراية عىل كانوا الجنس ضوء يف فرسوها الذين القدماء
لكن القرآن، يف موضع أي يف يرد لم ٧٢ الرقم أن يعلمون كانوا أنهم األرجح املمات».
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والسبعني االثنني يمثل حيث الزرادشتية، يف مميز رقم هو ٧٢ الرقم مذهلة، مصادفة يف
الزرادشتية الديانة أتباع ويرتدي الزرادشتي. املقدس الكتاب منها ن يتكوَّ التي فصًال
ليست ولعلها البياض. ناصع صوفيٍّا خيًطا ٧٢ من مصنوًعا الصلوات أثناء ا خاصٍّ حزاًما
«مرشد أو «الدليل» يعني — الكوستي) (أو الكوشتي — الحزام هذا اسم أن مصادفة

األرواح».
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الديمقراطية يرفضاملسلمون (8)

القصة تغرَّنَّكم أو تخدعنَّكم ال غري. ال وحده، واإلسالم باإلسالم، االلتزام علينا
هو السياسة يف لالنخراط الوحيد الطريق بأن تُنادي التي الناقصة املراوغة
الجماعة (زعيم وحرام. ممنوعة العملية هذه العلمانية. الديمقراطية العملية
بأسرتاليا، ويلز، نيوساوث بوالية حشد يف التحرير، حزب املحافظة، اإلسالمية

((٢٠١٠ إل، إيه إيه آر (منظمة ٢٠١٠ يوليو ٤ يف

التحرير حزب جماعة من أعاله املقتبسة الترصيحات تلك شاكلة عىل تعليقات ضوء يف
الديمقراطية. يرفضون املسلمني أن الناس من كثري اعتقاد مدهًشا يكون ال قد الرصيحة،
العلوم أستاذ أشهرهم وكان الرأي. هذا عىل املسلمني غري العلماء من كثري أثنى بالفعل،
سكانها أغلبية التي البلدان يف النظر أجال فقد هنتنجتون؛ صمويل األمريكي السياسية
تعتمد أنظمة أو َمَلكية، حكومات هائلة: بدرجة ديمقراطية «غري أنها ووجد املسلمني، من
هذه، من مزيج أو فردية، ديكتاتوريات أو عسكرية، أنظمة أو الواحد، الحزب حكم عىل
الحاالت بعض يف ومعتمدة محدودة، َقبَلية أو عشريية أو عائلية قاعدة إىل تستند ما وعادة
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سوء هنتنجتون اكتسب .(١١٣ :١٩٩٦ (هنتنجتون الخارجي» الدعم عىل كبرية بدرجة
الديمقراطي. والغرب اإلسالمية» «الحضارة بني حضارات» «رصاع ب تكهنه بسبب السمعة
حتى مستحكًما الديمقراطية غياب يف األقل عىل راضني كانوا املسلمني بأن التصور وكان
— العربي» «الربيع — ٢٠١٠ عام تونس يف بدأت التي الديمقراطية االنتفاضات موجة إن
كلينتون: هيالري حينها، الخارجية وزيرة ذلك عن عربت كما املراقبني. من كثريًا صدمت
بها تنبئوا من هم وقليلون يتخيلها، أن أحد بوسع يمكن لم عربية انتفاضة بصدد «نحن
(مايرز، القديمة» السائدة السابقة املدركات من الكثري تمحو وهي سنوات. بضع منذ
يرفضون املسلمني أن هو عنه تتحدث كانت الذي السائد السابق اإلدراك كان .(٢٠١١

الديمقراطية.
باسم يتحدثون الديمقراطية يرفضون ممن غريه وال التحرير حزب ال الواقع، يف
العالم مستوى عىل املسلمني أن الحديثة الرأي استطالعات أثبتت فقد املسلمني؛ أغلبية
آلراء اإلطالق عىل عاملي رأي استطالع أول نتائج نُرشت للغاية. الديمقراطية يؤثِرون
استطالع وجد .(٢٠٠٨) ومجاهد إسبوزيتو كتاب يف جالوب معهد أجراه املسلمني
األغلبية ذات الدول من دولة ٤٠ حوايل يف شخص مليار ١٫٣ آراء غطى الذي الرأي
نحو عىل ذكروا الغرب، يف يستهويهم ما أكثر عن املسلمون ُسئل «حينما أنه املسلمة،
وحينما التعبري.» وحرية النزيهة، القضائية واألنظمة والتحرر، السياسية، الحرية متكرر
الديمقراطي، للحكم املحدَّدة املقومات عن التعمق من بمزيد الرأي مستطلعو استقىص
يف ٪٩٥) الرأي الستطالع خضعت التي البلدان معظم يف عظمى «أغلبيات أن وجدوا
أتيحت لو إنها قالت إندونيسيا) يف و٩٠٪ إيران، يف و٩٣٪ مرص، يف و٩٤٪ فاسو، بوركينا
يُعرِّفونها التي للجميع، التعبري بحرِّية لتكفلت جديد، لبلد دستور صياغة فرصة لها
واالجتماعية السياسية القضايا يف آرائهم عن بالتعبري املواطنني لجميع «السماح أنها عىل

.(٢٠٠٨ ومجاهد (إسبوزيتو الراهنة»» واالقتصادية
الحادي القرن مسلمي أن عن بوضوح جالوب استطالعات يف املقدمة البيانات تربهن
بني ضخمة رأي استطالعات وإجراء للديمقراطية. مؤيدون العموم يف هم والعرشين
األسئلة كانت لو لكن حديثة، ظاهرة هو األرضية الكرة أنحاء يف اإلسالمية املجتمعات
كان األمر، حقيقة يف مختلفة. اإلجابات جاءت لربما العرشين، القرن يف ُطِرحت ذاتها
«الديمقراطية». مصطلح استخدام يف املسلمني السياسيني املصلحني بني واضح تردد هناك
اإلسالم. عىل غريب إنه قائلني استخدامه، رفضوا األوائل املصلحني بعض أن إىل هذا يرجع
قانوني مسوغ منح للناس يتيح أن شأنه من مطلقة حرية البرش منح أن التربير وكان
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التي الفرتة يف املسلمني خربة من املخاوف هذه نبعت والرسقة. البغاء مثل فاجرة، ألفعال
سوريا من كلٌّ يحصل لم اإلسالمية. البلدان معظم عىل األوروبية البلدان فيها سيطرت
أربعينيات يف إال فرنسا عن استقاللها عىل املثال، سبيل عىل وتونس، والجزائر واملغرب
خمسينيات يف بريطانيا عن استقاللهما والعراق مرص ونالت وستينياته. العرشين القرن
األوروبية البلدان وكانت ذاتها. الفرتة يف إيطاليا عن استقاللها ليبيا ونالت العرشين، القرن
امُلستعَمرين. أعني يف للغاية فاجًرا سلوًكا سلكت لكنها ديمقراطية، بأنظمة تنعم جميعها
كانوا فإنهم «الديمقراطية»؛ مصطلح األوائل املصلحني هؤالء رفض من الرغم وعىل
الترشيعية السلطتني بني القوة بتوازن تتسم تشاورية، تمثيلية حكومات إقامة إىل يدعون
تغلب العرشين، القرن أواخر ويف الدينية. الحرية ومنها اإلنسان، وحقوق والتنفيذية،
نطاٍق عىل يستخدمونها وبدءوا «الديمقراطية» كلمة من نفورهم عىل املصلحني جمهور
األصوات بأغلبية فاز الذي اإلسالمي النهضة حزب زعيم رشح املثال، سبيل عىل واسع.
اإلسالمي الحكم أن ،(١٩٩٤) الغنويش راشد بتونس، ديمقراطية انتخابات أول يف
عن إال يُسِفر ال هذا كان إذا املصطلح رفض يف منطق ال وأنه أساسه، يف ديمقراطي
أفضل أن ،١٩٩٧ عام املنتخب إيران رئيس خاتمي، محمد أكد باملثل، املسلمني. غري إرباك

.(١٩٩٧) الديمقراطية هو الحديث العالم يف للمسلمني الحكم أشكال
االنتخابات يف السلطة اعتلت التي الحكومات من حكومتان واجهت ،٢٠١٣ عام يف
املرصية الحكومة خلع جرى فقد معارضة؛ العربي، الربيع أنشطة بعقدها طالبت التي
التونسية الحكومة زالت وما شعبي، بدعم عسكري انقالب يف املسلمني اإلخوان بقيادة
الديمقراطية األنظمة يف الحال هو كما لكن شعبيٍّا. سخًطا تواجه النهضة حزب بقيادة
عن االختالف تمام الديمقراطية عرب انتخابهم جرى أشخاص معارضة تختلف الغربية،

نفسها. الديمقراطية معارضة
استطالع (٢٠١٢) لألبحاث بيو مركز أجرى العربي، الربيع انتفاضات أعقاب يف
النتائج: فكانت الديمقراطية؛ من موقفهم عن املسلمة األغلبية ذات البلدان من ستة يف رأي
إرساء يف العارمة الرغبة تستمر العربي، للربيع حراك أول عىل عام من أكثر ميض «بعد
قوية أغلبيات تؤمن املسلمة. األغلبية ذات األمم من وغريها العربية األمة يف الديمقراطية
للحكومة، شكل أفضل هي الديمقراطية بأن واألردن وتونس ومرص وتركيا لبنان يف
الحكم من تحديًدا األكثر الجوانب بشأن أما الباكستانيني.» من كثري بذلك يؤمن كما
النساء كانت وإن للنساء، املتساوية الحقوق تؤيد الساحقة األغلبيات فإن الديمقراطي؛
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عن وا عربَّ العرب بعض أن عجب ال بالطبع. الرجال من الرؤية هذه عن تعبريًا أكثر
فقد الديمقراطي؛ التحول صاحبت التي االضطرابات بسبب الديمقراطية يف أملهم خيبة
بلغت الذي التأييد من ٢٠١٢ عام يف نقاط ٤ بنسبة للديمقراطية املرصيني تأييد انخفض
التأييد عن األرقام تكشف ذلك، ومع املثال. سبيل عىل ،٢٠١١ عام يف املائة يف ٧١ نسبته

الديمقراطية. واملبادئ للديمقراطية املتواصل
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لإلرهاب إدانتهم إعالن يف املسلمون يخفق (9)

ألفني الدكتور (املذيع لإلرهاب؟ إدانتهم إعالن يف املسلمون يخفق ملاذا
(باشا، املؤمنني» «أم روايته حول باشا كامران مع حوار يف جونز أوجستوس

((٢٠٠٩

ولكنه دائم لزعم مثاًال بوصفه أعاله املقتبس السؤال ُسئل أنه باشا كامران املؤلف أفاد
.(٢٠٠٩ (باشا، شديد» ذهول يف ويرتكني تقريبًا، يوم كل السؤال هذا عيلَّ «يُطرح زائف:
منذ اإلرهاب متكرر نحو وعىل فعًال تستنكر املسلمة املرجعيات كانت طاملا الحق؛ وله
«االتفاقية اإلرهاب، ضد مشرتك بيان أول املسلمني. بني سياسية أداًة اإلرهاب ظهر أن

.١٩٩٨ عام العربية الدول جامعة أصدرته اإلرهاب»، ملكافحة العربية
أعمال الوثيقة استبعدت اإلسالمية، والرشيعة «اإلنسانية» املبادئ مع اتساًقا
ذلك، خال وما األجنبي، االحتالل من أراضيها تحرير أجل من تكافح التي الجماعات
أو «األسلحة ل والحيازة والبيع والتصنيع والتخريب، األفراد، عىل الهجمات استنكرت
إرهابية.» اعتداءات الرتكاب تُستخَدم قد التي املواد من غريها أو املتفجرات، أو الذخائر
ففي العربية؛ البلدان يف املرتَكب اإلرهاب عىل ا ردٍّ العربية الدول جامعة بيان جاء
كثريًا راديكالية، جماعة وهي اإلسالمية»، «الجماعة ارتكبت العرشين، القرن تسعينيات
بشاعة أكثرها وكانت املرصية. الحكومة إلسقاط مساعيها يف اإلرهابية الهجمات من
من معظمهم شخًصا، ٦٢ مقتل عن أسفرت التي األقرص، مدينة يف ١٩٩٧ نوفمرب هجمة
الحال هي وكما حينئٍذ، مرصيني. كانوا عموًما الهجمات ضحايا أغلب لكن السائحني،
،٢٠٠٩ ديسمرب يف بالفعل. مسلمني اإلسالم باسم املرتكب اإلرهاب ضحايا أغلب كان اآلن،
تنظيم إرهاب ضحايا حول تقريًرا بوينت وست يف األمريكية العسكرية األكاديمية نرشت
٢٠٠٤ فمنذ … مسلمون القاعدة ضحايا من الساحقة «األغلبية أن إىل خلص «القاعدة»،
هي ضحايا ٣٠١٠ عددهم البالغ الضحايا إجمايل من الغربيني نسبة كانت ،٢٠٠٨ حتى
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تفجريات ضحايا عىل التقرير يشتمل .(١ :٢٠٠٩ وآخرون، (هلفستاين فقط» املائة يف ١٥
حول سنوية تقارير األمريكية الخارجية وزارة تُصدر ،٢٠٠٤ عام ومنذ ولندن. مدريد
عن تقريرها وخلُص غريه. أو اإلسالم باسم املرتَكب سواء العالم، مستوى عىل اإلرهاب
تحمل يف استمروا «املسلمني أن: إىل (٢٠١٢ اإلرهاب، ملكافحة القومي (املركز ٢٠١٢ عام
اإلرهاب، لضحايا الديني االنتماء تحديد فيها أمكن التي الحاالت ففي … اإلرهاب. أوزار
عىل باإلرهاب املتصلة الوفيات من املائة يف و٩٧ ٨٢ بني ترتاوح بنسبة املسلمون عانى

املاضية.» الخمس السنوات مدار
يكن لم وبينما اإلرهاب. اإلسالمية املرجعيات تستنكر الضحايا، هوية كانت ما أيٍّا
ا، حقٍّ الوحشية األعمال هذه مثل يرتكبون املسلمني أن تصديق املسلمني من كثري بمقدور
بدأ قاطعة. إدانة األعمال هذه تُدين أنها العالم مستوى عىل اإلسالمية املرجعيات أعلنت
سعيد: أغا الدكتور األمريكيني، املسلمني تحالف رئيس قال إذ الهجمات؛ يوم يف هذا
اللهجات. بأشد نُدينها ونحن والبرشية، اإللهية الرشائع من كلٍّ ضد هي الهجمات «هذه
عىل الرسيع بالقبض املطالبة يف األمة صوت إىل صوتهم األمريكيون املسلمون ويضم
وعائالتهم» الضحايا مع تعاطفنا عن نُعرب ونحن بهم، مشددة عقوبات وإنزال الجناة
املؤتمر ملنظمة العام األمني أصدر ،٢٠٠١ سبتمرب ١٢ ويف اإلنرتنت). عىل (كورزمان،

البيان: هذا املسلمة، األغلبية ذات البلدان جميع تمثل التي الوحيدة الهيئة اإلسالمي،

املتحدة الواليات يف الرئيسية واملنشآت املباني عىل الدموية الهجمات أعقاب يف
الدكتور أعرب ،٢٠٠١ سبتمرب من عرش الحادي املوافق الثالثاء باألمس،
عن دولة، ٥٧ من املكونة اإلسالمي املؤتمر منظمة عام أمني بلقزيز الواحد عبد
وإصابة مقتل عن أسفرت التي الهجمات بتلك سماعه لدى أساه وبالغ فجيعته
بلقزيز الدكتور أعرب وقد األبرياء. األمريكيني املواطنني من للغاية كبري عدد
املواثيق كل مع تتناىف التي والوحشية اإلجرامية األعمال لتلك وإدانته شجبه عن
جدة، صحفي، (بيان اإلسالم. أبرزها التي السماوية واألديان اإلنسانية والقيم

اإلنرتنت) عىل كورزمان، :٢٠٠١ سبتمرب ١٢ السعودية، العربية اململكة

العالم يف احرتاًما وأكثرهم السنة الدين علماء أشهر القرضاوي يوسف الشيخ يكون ربما
صيته ويذيع أسبوعيٍّا. املاليني والحياة» «الرشيعة التليفزيوني برنامجه يشاهد اليوم.
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حرب تكتيكات استخدام يف حقهم ومنها الفلسطينيني، حقوق عن الحار دفاعه بسبب
التايل: البيان أصدر سبتمرب، ١١ هجمات عىل ردٍّا لكن اإلرسائيليني. ضد العصابات

ومؤسسات العاملي التجارة مركز استهدفت التي الهجمات بسبب قلوبنا تدمى
األمريكية للسياسة الشديدة معارضتنا من الرغم عىل املتحدة، الواليات يف أخرى
اإلسالم، إن واالقتصادية. والسياسية العسكرية الجبهات عىل إلرسائيل املتحيزة
الكبائر؛ من أبرياء برش عىل الهجوم ويعترب اإلنسان، روح يُقدِّس التسامح، دين
ِيف َفَساٍد أَْو نَْفٍس ِبَغرْيِ نَْفًسا َقتََل ﴿َمْن القرآنية: اآلية يف تعاىل هللا قال فقد
َجِميًعا﴾. النَّاَس أَْحيَا ََّما َفَكأَن أَْحيَاَها َوَمْن َجِميًعا النَّاَس َقتََل ََّما َفَكأَن اْألَْرِض
سبتمرب ١٢ السعودية، العربية اململكة جدة، صحفي، (بيان (٣٢ املائدة: (سورة

اإلنرتنت) عىل كورزمان، :٢٠٠١ ،

األمريكية، العسكرية السياسة وإدانة الفلسطينيني بتأييد اشتُهروا من بني من كان أيًضا،
سبتمرب: ١١ أعقاب يف أعلن وقد إليران. األعىل املرشد خامنئي، عيل هللا آية

القنابل ومنها األسلحة، أنواع من نوع أي وباستخدام مكان أي يف الناس قتل إن
أو الكيميائية، أو البيولوجية األسلحة أو املدى، الطويلة القذائف أو النووية،
منظمة بفعل هذا أكان وسواء حربية، طائرات أو مسافرين طائرات باستخدام
املذابح هذه مثل وقع إن فرق يوجد وال … مرفوض عمل هو أفراد؛ أو بلد أو
البوسنة أو ياسني دير أو شاتيال أو صربا أو قانا أو ناجازاكي أو هريوشيما يف

(٢٠٠١ (خامنئي، وواشنطن. نيويورك أو العراق أو كوسوفو أو

املسلمني اإلخوان جماعة قادة أعلن ،٢٠٠١ سبتمرب ١٤ يف صادر مشرتك بيان ويف باملثل،
وحركة بنجالديش، يف اإلسالمية والجماعة باكستان، يف اإلسالمية والجماعة بمرص،
والحزب التونيس، اإلسالمي النهضة وحزب (حماس)، الفلسطينية اإلسالمية املقاومة

أخرى: إسالمية مرجعية و٤٠ املاليزي، اإلسالمي

يف وقعت التي ،٢٠٠١ سبتمرب من عرش الحادي املوافق الثالثاء أحداث روَّعت
عىل وهجوم النطاق واسع ودمار هائلة وفيات عن وأسفرت املتحدة الواليات
بأشد نشجب إذ ونحن أدناه. املوقعني اإلسالمية الحركات قادَة الربيئة، األرواح
نُعرب واإلسالمية، اإلنسانية األعراف كل مع تتعارض التي األحداث اللهجات
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اإلسالمية الرشائع يف متأصلة اإلدانة وهذه أسانا. وبالغ العميق تعاطفنا عن
اإلنرتنت) عىل (كورزمان، األبرياء. عىل الهجوم أشكال كل تُحرِّم التي الرشيفة

عىل لألمريكيني عقابًا هذا فعلوا أنهم زعموا سبتمرب ١١ إرهابيي أن البيان قادة أدرك وإذ
يقول قائًال: البيان يسرتسل الفلسطينية، للحقوق اإلرسائيلية االنتهاكات حكومتهم تأييد
.(٢٠٠١ نيوز»، إيه إس («إم أُْخَرى» ِوْزَر َواِزَرٌة تَِزُر «َوَال الكريم: القرآن يف تعاىل هللا

عىل مماثلة. شجب بيانات صدرت وبوسطن، ولندن مدريد هجمات أعقاب ويف
مجلس من كلٌّ عليها صدَّق فتوى الشمالية بأمريكا الفقهي املجلس أصدر املثال، سبيل
اإلسالمية والجمعية الشمالية، ألمريكا اإلسالمية والجمعية األمريكية-اإلسالمية، العالقات
املسلمني، واملهندسني العلماء وجمعية املسلمني، االجتماعيات علماء وجمعية األمريكية،

الفتوى: يف جاء وكما العامة، للشئون اإلسالمي واملجلس

املتحدة. الواليات يف للمسلمني وقيادة ومسجًدا منظمة ١٣٠ من وأكثر …
الظروف، كانت ما أيٍّا أشكاله بكل والتطرف اإلرهاب الدوام عىل شجبنا لطاملا
الديني التطرف برصامة اإلسالم يُدين الرصيح. املوقف هذا تأكيد نعيد ونحن
يف اإلرهاب أو التطرف يربر ما هناك ليس الربيئة. األرواح ضد العنف واستخدام
االنتحارية التفجريات خالل من وممتلكاتهم املدنيني حياة استهداف إن اإلسالم.
الذين وأولئك — اإلسالم يف ممنوع — حرام هو أخرى هجوم وسيلة أي أو
عىل (كورزمان، «شهداء». وليسوا مجرمون هم الوحشية األعمال هذه يقرتفون

اإلنرتنت)

املسلمني بأن أيًضا يُقرُّون ولكنهم وحسب، اإلرهاب اإلسالمية املرجعيات تُدين ال
اإلسالمية املفوضية أصدرت فقد بأعمالهم؛ القيام من اإلرهابيني منع مسئولية يتحملون
فقط املسلمني عىل يُحَظر «ال تقول: مدريد، تفجريات أعقاب يف فتوى بإسبانيا
الذين أولئك منع عن هللا أمام مسئولون أيًضا ولكنهم األبرياء، ضد جرائم ارتكاب
الترصيحات هذه اإلنرتنت). عىل كورزمان، ٢٠٠٥؛ مارس ١٠) ذلك» فعل ينوون
الربوفيسور جمعها اإلرهاب يشجبون مسلمني عن الصادرة املشابهة البيانات وعرشات
عىل اإلنرتنت عىل عليها العثور ويمكن الشمالية. كارولينا بجامعة كورزمان تشارلز
http://kurzman.unc.edu/islamic-) اإلرهاب» ضد إسالمية «ترصيحات موقع
سبتمرب، ١١ هجمات عىل فقط شهر مرور وبعد .(statements-against-terrorism
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العسكرية املؤسسة ألفراد تؤكد أخرى فتوى الشمالية بأمريكا الفقهي املجلس أصدر
لقتل التقليدي الحظر عىل تسمو بلدهم عن الدفاع عن مسئوليتهم أن املسلمني األمريكية
يُرهبون الذين أولئك ضد االتحاد املسلمني جميع عىل «يجب أنه الفتوى تنص املسلمني.
أن املقبول «من ثَمَّ، وِمن مربَّر.» سبب بغري األبرياء قتل يبيحون الذين وأولئك األبرياء،
أي ضد القادمة املعارك يف القتال يف املسلمون األمريكية العسكرية املؤسسة أفراد يشارك

.(٢٠٠١ وآخرون، (القرضاوي ضدهم» إرهابًا ارتكب أنه دولتهم تُقرِّر طرف
جالوب معهد أجراه استطالع وجد اإلرهاب. ضد موقفهم املسلمون يعلن ثَمَّ، ِمن
من ١٠ كل من بالغني أمريكيني ٧ األقل «عىل أنه األمريكيني املسلمني آلراء ٢٠١١ عام
مطلًقا، مربرة غري [اإلرهابية] الهجمات أن عىل يتَّفقون الرئيسية الدينية الجماعات كل
منهم ٪٨٩ رفض حيث معارضة، األكثر هم املسلمون األمريكيون كان أخرى مرة لكن
يعلنون ال املسلمني أن خرافة تستمر ذلك، ومع .(٢٠١١ (نوراث، الهجمات» هذه مثل
يف بوسطن ماراثون تفجريات أعقاب يف أخرى مرة التساؤل ثار اإلرهاب. ضد موقفهم
تدوينة رشيد، قاسم املؤلف وهو الغاضبني، املسلمني أحد نرش هذا، عىل ا ردٍّ .٢٠١٣ أبريل
العنف؟» نُدين حينما ا حقٍّ املسلمني تسمعون «هل بعنوان بوست» «هفينجتون لصحيفة

.(٢٠١٣ (رشيد،
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اإلسالمية فرضالرشيعة يف األمريكيون املسلمون يرغب (10)
املتحدة الواليات عىل

نسمة مليار ١٫٤ عددهم البالغ العالم مسلمي من العظمى األغلبية تتمسك
اإلسالمي، القانون أو الرشيعة، فرض إىل الحاجة عىل تتفق دينهم من برؤيٍة
دبليو جورج الرئيس حكومة يف العام النائب موكايس، (مايكل العالم. عىل

((٢٠١٣ (سايتز-والد، ٢٠١٣ مارس ١٦ بوش،

http://creepingsharia.wordpress) الزاحفة» «الرشيعة بعنوان ويب موقع طرح
كنيسة تفجري عىل ا ردٍّ البلية؟» هذه لهزيمة الشجاعة العالم يملك «متى سؤاًال: (.com
األقل عىل فرًدا ٧٥ مقتل عن أسفر ٢٠١٣ سبتمرب ٢٢ يف بباكستان بيشاور مدينة يف
العاملية اإلسالم «حرب بعنوان املوقع عىل منشور فيديو يرشح األولية. للتقارير وفًقا
قرون مدار عىل األخرى واألقليات املسيحيني اضطهد طاملا اإلسالم أن املسيحية» عىل
من املزيد بيشاور فظائع قدمت املوقع، نظر وجهة ومن بحذافريها». ذاتها «باألساليب
محل اإلسالمية الرشيعة وإحالل أمريكا عىل السيطرة إىل يسعون املسلمني أن عىل األدلة
تحدث كارثة هي الزاحفة «الرشيعة فإن باملوقع؛ التعريف صفحة تزعم وكما قوانينها.
للرشيعة واملنهجي د واملتعمَّ البطيء «التقدم أنها عىل سنُعرِّفها الحر. العالم أنحاء يف
«الجهاد هو بكثرة مستخدم آخر مصطلح ثمة … املسلمة» غري البلدان يف اإلسالمية

اإلنرتنت). عىل الزاحفة»، («الرشيعة املتسلل»»
ففي اإلسالمية؛ الرشيعة من الخوف هذا يتشاطرون األمريكيني من كثريًا أن يبدو
ولويزيانا وكانساس أريزونا واليات إىل الشمالية كارولينا والية انضمت ،٢٠١٣ يوليو
تحظر املتحدة الواليات من والية سابع لتصبح وتينييس، الجنوبية وداكوتا وأوكالهوما
للرشيعة ٢٠١٠ عام أوكالهوما والية حظَر فيدرايل قاٍض أبطل وقد اإلسالمية. الرشيعة
رسمية. ديانة أي «تأسيَس» للدستور األول التعديل بحظر أخلَّ أنه وجد عندما اإلسالمية
غريت األول، التعديل انتهاك الرشيعة حظر يف نجحت التي األخرى الواليات تتجنب ولكي
عرشة خمس واقرتحت «أجنبي». قانون كلمة «الرشيعة» بكلمة مستبدلة قوانينها، لغة

.٢٠١٢ يف للرشيعة مناِهضًة قوانني أخرى والية
أغسطس يف بروكينجز ومؤسسة العام الدين بحوث معهد أجراه رأي الستطالع وفًقا
قانونًا الرشيعة إقامة إىل يسعون املسلمني بأن تقريبًا األمريكيني ثلث يؤمن ،٢٠١١

.(٢٠١١ (مارابودي، املتحدة للواليات
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مرشحان عزَّز ،٢٠١٢ لعام األمريكية الرئاسية لالنتخابات االستعدادات فرتة وخالل
الرشيعة سيطرة من األمريكيني نفوس يف الخوف الثالثة الجمهوريني املرشحني من
«تهديٌد بأنها الرشيعة سانتورم ريك وصف األمريكي. القضائي النظام عىل اإلسالمية
هي»، ما نقول وأن تعريفها إىل «نحتاج سانتورم: قال .(٢٠١١ (إليوت، ألمريكا « وجوديٌّ
ودستورنا» األمريكي القانوني الفقه مع متعارض الرشيعة قانون . رشٌّ «وهي مضيًفا:
الرشيعة. يمنع فيدرايل قانون َسنِّ إىل جينجريتش نيوت املرشح ودعا .(٢٠١١ (بينني،
الرشيعة أن «أعتقد قال: ،٢٠١٠ عام واشنطن يف إنرتبرايز أمريكان معهد مع له حوار ويف
هناك أن من وحذر نعرفه.» كما العالم ويف املتحدة الواليات يف الحرية لبقاء قاتل تهديد
«أدوات يستخدمون مسترتين» «جهاديني أيًضا هناك لكن القاعدة، مثل وحشيني جهاديني
يسعى وكالهما الجهاد، يف منخرط كالهما … وفكرية ودينية ومجتمعية وثقافية سياسية
الحضارة محل للرشيعة الراديكايل الفرض إحالل وهو نفسه، النهائي الوضع فرض إىل

.(٢٠١٠ موريس-سانتورو، (ماك الغربية»
ثالثة عن األمريكي القانون محل اإلسالمية الرشيعة إحالل بشأن املخاوف تكشف
اإلسالمي املركز زعيم منها معتقَدين أول تناول الرشيعة. عن األقل عىل خاطئة معتقدات
أوًال: تينييس؛ بوالية الرشيعة مناهضة مناقشة خالل أحمد، محمد اإلمام ناشفيل، بمدينة
يعيشون التي األرض قوانني يطيعوا أن يجب أتباعه بأن يعلِّم اإلسالم أن اإلمام أوضح
لإلسالم، األوىل األيام يف اإلسالمي. القانون يف راسخ موقف هذا .(٢٠١١ (سميتانا، فيها
اإلسالمية، الرشيعة تحكمها حكومات ظل يف املسلمني من العظمى األغلبية عاشت حينما
األول، املقام يف باملسافرين يتعلق كانوا، أينما األرض لقانون األفراد خضوع حكم كان
الحديث؛ العالم يف لكن فقط. حني إىل أجنبية أرض يف كانوا الذين والطالب التجار مثل
الجميع، لتشمل القاعدة ُمدِّدت دينية، أقليات بوصفهم العالم مسلمي ثلث ربما يعيش إذ

الرشيعة. تحكمها ال بلدان يف الدائمني أو املؤقتني املقيمني
املسلمني التزام بوجوب الحكَم الحديثة املواطنة فكرة تنظم التي األحكاُم عززت
بقوانني االلتزام يشمل اإلسالم، يف عقد بمنزلة املواطنة فيها. يعيشون التي األرض بقانون
الرشيعة من كامل فرع ر تطوَّ األمر، حقيقة يف مواطنيها. أحد املرء يكون التي الدولة
املوقف الفرع هذا يتناول الحديث. العالم يف األقليات» «فقه باسم يُعَرف اإلسالمية
وقت أقرب يف أجنبية بلدان يف يعيشون الذين املسلمني رجوع يفرتض الذي التقليدي
باليًا. الحكم هذا يعترب الحديث، الفقه يف اإلسالمية. الرشيعة تحكمها مناطق إىل ممكن
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السياسة العملية يف والبناءة الكاملة املشاركة إىل املسلمني اليوم اإلسالمية الرشيعة تدعو
املسلمني يُطمنئ الذي الشمالية بأمريكا الفقهي املجلس من الحكم هذا يأتي الديمقراطية.
مواطنيها جميع حقوق األول املقام يف ترعى التي الحرية بلد هي املتحدة «الواليات بأن
آخر» إىل حني من تتجىل التي التطبيق مشكالت من الرغم عىل واألعراق، األديان جميع من

.(١٣٧ :٢٠١٣ (فريسكني،
معظم يتقاسمها أخالقية قيم عىل تقوم اإلسالمية الرشيعة أن اإلمام يوضح ثانيٍّا،
فعليٍّا تقصد «ماذا أحمد: يتساءل امللكية. حقوق واحرتام والعدالة الحق مثل األديان،
أتريدني ترسق. ال الرشيعة قانون يل يقول اإلسالمية؟ بالرشيعة االلتزام يمكنني ال بقولك

.(٢٠١١ (سميتانا، بنك؟» عىل وأسطو أرسق أن
أنها الرشيعة: عن الثالث الخاطئ املعتقد إىل اإلسالمية للقيم املشرتكة القواسم تشري
املجتمعات تعتربها التي القيم مع تماًما تتناىف التي الثابتة القوانني من مجموعة تشمل
بممارسات الرشيعة مساواة من جزئيٍّا ينبع اإلدراك هذا أن ريب ال إنسانية. الحديثة
الهجمات ومنه — اإلرهاب أعاله، رأينا كما يربرها. اإلسالم أن يزعمون الذين اإلرهابيني
ائي وعدَّ لندن، يف النقل ونظام مدريد، وقطارات والبنتاجون، العاملي، التجارة مركز عىل
اإلرهابيون يمثل ال اإلسالمية. للرشيعة انتهاك هو — بيشاور وكنيسة بوسطن، ماراثون

أكرب». «هللا فيها صاحوا التي املرات عدد كان مهما اإلسالمية الرشيعة
الرشيعة مساواة الغربية للقيم مضادة الرشيعة إن القائل الفهم سوء أيًضا يعكس قد
مصطلح أن نعرف أن املهم من اإلسالمية. الرشيعة يف التقليدية الجنائية العقوبات ببعض
مجمل إىل نطاق أوسع عىل تشري — «مسار» أو «درب» لكلمة العربية الكلمة — «رشيعة»
جميع الرشيعة تغطي املثىل، الناحية فمن اإلسالم؛ يف والدينية األخالقية السلوك قواعد
مثل العامة األمور إىل ووصوًال والصوم، الصالة مثل الخاصة األمور من بدءًا الحياة، أوجه
فقهية مدارس أربع توجد حيث اإلسالمية؛ الرشيعة يف هائل ع تنوُّ ثمة والطالق. الزواج
كل يف الحال هي كما معني، لترشيع الدقيقة التفاصيل حول نهائي ال وجدل رئيسية،
مقاصدها: أو الرشيعة أهداف هدى يف يسري كله اإلسالمي الترشيع لكن القانونية. األنظمة

والكرامة. والنسل، واملال، والعقل، والدين، النفس، حفظ
عقوبات عليها (يُطلق املعينة بعضالعقوبات عىل التقليدية اإلسالمية الرشيعة تحتوي
ذات البلدان معظم أعراف ومنها الحديثة، باألعراف مقارنة مروِّعة تُعترب التي الحدود)
التقليدية، العقوبات تطبيق إعادة الرصحاء التقليديني بعض يؤيد وبينما املسلمة. األغلبية
املسلم األوروبي العالم يقرتح وضعها. حول املسلمني العلماء بني محتدم جدل فثمة
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وعىل .(٢٠٠٥ (رمضان، الحدود عقوبات لتنفيذ مؤقتًا» «تعليًقا رمضان طارق البارز
األخرى الحديث العرص قبل ما مجتمعات بعض يف الجسدية بالعقوبات التهديد غرار
روادع تكون أن بها ُقصد القوانني هذه فإن — الحديثة السجون أنظمة إنشاء قبل —
مزروعي، عيل البارز املسلم األمريكي العالم رصح كما اليوم، مجتمع يف لكن للجريمة.
األكثر التقليدية القوانني بني ومن .(١٩٩٧ (مزروعي، فاعلية أكثر عقوبات قوانني لدينا
العليا الباكستانية املحكمة رئيس يقول ة). الرِّدَّ (حد الدين عن االرتداد تحريم للجدل إثارة
التأكيد ينتهك اإلعدام بعقوبة تهديد تحت الرِّدَّة حظر إن الرحمن عبد إس دكتور السابق
يرفض .(١٩٧٢ الرحمن، (عبد الضمري وحرية الدينية للحرية اإلسالم جانب من األسايس
الدين، عن االرتداد بسبب املوت عقوبة سابًقا، مرص يف دينية قيادة أعىل جمعة، عيل أيًضا
شخصية (مقابلة اآلخرة الحياة يف يأتي فسوف العقاب، يستوجب األمر كان إذا إنه قائًال
يفرض الذي القانون أن الطالبي محمد التونيس املؤرخ ويُفرس .(٢٠١٢ صون، تمارا مع

.(٢٠٠٦ (الطالبي، والخيانة الرِّدَّة بني ما خلط من ناتج ة الرِّدَّ عىل اإلعدام عقوبة
املبادئ اتِّباع يقصدون فإنهم عموًما؛ الرشيعة إىل املسلمون يشري حينما حال، أي عىل

الشهرية: القرآنية اآلية يف امُللخصة لإلسالم العامة األخالقية

ِباهللِ آَمَن َمْن اْلِربَّ َوَلِكنَّ َواْلَمْغِرِب ِق اْلَمْرشِ ِقبََل ُوُجوَهُكْم تَُولُّوا أَْن اْلِربَّ ﴿َليَْس
اْلُقْربَى ذَِوي ُحبِِّه َعَىل اْلَماَل َوآتَى َوالنَِّبيِّنَي َواْلِكتَاِب َواْلَمَالِئَكِة اْآلِخِر َواْليَْوِم
َوآتَى َالَة الصَّ َوأََقاَم الرَِّقاِب َوِيف اِئِلنَي َوالسَّ ِبيِل السَّ َوابَْن َواْلَمَساِكنَي َواْليَتَاَمى
َوِحنَي اءِ َّ َوالرضَّ اْلبَأَْساءِ ِيف اِبِريَن َوالصَّ َعاَهُدوا إِذَا ِبَعْهِدِهْم َواْلُموُفوَن الزََّكاَة

(١٧٧ البقرة: (سورة اْلُمتَُّقوَن﴾. ُهُم َوأُوَلِئَك َصَدُقوا الَِّذيَن أُوَلِئَك اْلبَأِْس

يقول وكما املتحدة. الواليات وقانون الرشيعة بني ما تَعاُرض ال أنه األغلبية ترى لهذا
أمريكا»: يف املسلمني عن خرافات «خمس مقاله يف الرءوف عبد فيصل نيويورك إمام

عىل يجب أنه عىل قرون طيلة العالم أنحاء يف املسلمني العلماء معظم اتفق
محمد النبي خه رسَّ مبدأ وهو فيها. يعيشون التي األرض قوانني اتباع املسلمني
املسيحي الحبشة ملك إىل أتباعه بعض أرسل إذ امليالد؛ بعد ٦١٤-٦١٥ عام
املسلمني أن فقط األمر ليس سالم. يف أهلها مع تعايشوا حيث حمايتهم، ليتوىل
دستور ملعارضة سياسية أو تاريخية أو قرآنية أسانيد لديهم ليس األمريكيني
الرشيعة مقاصد مع يتناغم املتحدة الواليات دستور ولكن املتحدة، الواليات
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يتعبَّدون إذ املتحدة الواليات يف بالفعل الرشيعة املسلمون يمارس أيًضا. وُمثُلها
(٢٠١١ الرءوف، (عبد املتحدة. الواليات بقوانني ويلتزمون بحرِّية
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السادس الفصل

أخرى غربية تقاليد خرافاتعن

النار. الزرادشتيون يعبد (١)
أسود. سحر الفودو (٢)

الشيطان. السحرة يعبد (٣)
للماريجوانا. متعاطون الراستافاريون (٤)

لهم. يحلو بما العامليون التوحيديون يؤمن قد (٥)

مقدمة

وربما واملسيحية اليهودية يف نفكر فإننا معظمنا، بال عىل الغربية الديانات تخطر عندما
خاطفة نظرة سنلقي الفصل، هذا يف الوحيدة. الغربية الديانات ليست هذه لكن اإلسالم.
الديانات مع مهمة تفاعالت ذات لكنها االختالف، تمام مختلفة أصغر تقاليد خمسة عىل
القصص ورسد األجانب لكراهية األمثلة من املزيد سنرى التفاعالت تلك يف السائدة. الغربية

التخييل.

النار الزرادشتيون يعبد (1)

الكريمة، التقدمة الصالحة، التقدمة وهذه االبتهال، وهذا القربان هذا أبارك
تُطَعمني ليتك … مازدا أهورا ابنة النريان أيتها لِك املقدمة املساعدة تقدمة
الطعام عىل تحصلني ليتك — الكريم البخور منك ويفوح — الجيد بالحطب
وال اشتعالك وليَُدم املعبد، هذا يف باالشتعال وانعمي الصالح! والوقود — الجيد
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العظيم االسرتداد حتى مديد، لعمر ولتَْستَِعِري املعبد، هذا من توهجك ينقطع
… العالم لهذا الصالح العظيم االسرتداد زمن حتى للعالم،

األبد، وإىل اآلن أستحق، ال أني رغم مازدا، أهورا ابنة النريان أيتها امنحيني
وصيتًا عظيًما، ثوابًا أنال ليتني واملبارك. واملبهج الساطع اآللهة نعيم يف مقعًدا

الدائم. باالبتهاج روحي ولتمتلئ حسنًا،
والعظيمة. الخرية الحامية الروح أيتها مازدا، أهورا نريان يا عليك السالم

دارمستيرت)) (ترجمة للزرادشتيني صالة للنريان»، («ابتهال

يتلونها من بأن انطباع الصلوات هذه يقرأ من لدى يتولَّد قد أعمق، خلفيات معرفة دون
تمثل التي الزرادشتية الشعائر مشاهدة من نفسه االنطباع إليهم يصل وقد النار. يعبدون
إىل النار يعبدون الزرادشتيني بأن الزعم تحول األمر، حقيقة يف منها. ا مهمٍّ جزءًا النار

الزرادشتي. التاريخ مدار عىل االضطهاد من فرتات عن أسفر األوثان، بعبادة اتهام
املسيحيني لكن الغرب. يف الناس ملعظم كثريًا مألوًفا ليس «زرادشتية» مصطلح
ِمَن «َجاءُوا املجوس إن متَّى إنجيل يقول املجوس. الزرادشتية: كهنة اسم يألفون
ذََهبًا ثمينة، هدايا معهم أحرضوا وقد اْليَُهوِد»، «َمِلك باعتباره ليسوع ليسجدوا ِق.» اْلَمْرشِ
الواقعة، هذه ذكر عىل األخرى األناجيل من أيٌّ يأتي ال .(١–١١ :٢ (متَّى َوُمرٍّا َولُبَانًا
مشهد يكتمل ال إنه حتى التقليدية، امليالد عيد قصص من أساسيٍّا جزءًا أصبحت لكنها
زرادشت اسم سماع يألفون واألدب املوسيقى طالب إن كما بدونها. امليالد عيد مشاهد من
تكلم «هكذا شهرية، رواية عنوان يف نيتشه فريدريك األملاني الفيلسوف ويستخدمه النبي.
القصيدة يف شرتاوس ريتشارد املوسيقي املؤلف وكذلك هللا، موت فيها يناقش زرادشت»،
عاش الزرادشتية، نبي زرادشت، أن يُعتقد نيتشه. عمل من استوحاها التي السيمفونية

امليالد. قبل ١١٠٠ عام نحو
تعود العالم. يف توحيدية ديانة أقدم هي يقال، كما الزرادشتية، أن هو شهرة واألقل
فيه السائد العرف كان عاَلم ويف األقل. عىل امليالد قبل السادس القرن إىل الفارسية أصولها
(Zoroaster «زورواسرت» السمه اليوناني (النطق زرادشت علََّم اآللهة، تعدد اعتقاد هو
عىل والخري الخداع، عىل الحق لتفضيل كلها الخليقة يدعو الذي القدير، هللا، إال إله ال أنه
البرش جميع مازدا أهورا باسم يُعَرف الذي اإلله وسيحاسب الظلمة. عىل والنور الرش،
بكلمات والتفوُّه طيبة، بأفكار االحتفاظ آثروا الذين أولئك يجازي وسوف موتهم، عند

الخري. وفعل حسنة،
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القصص تقول الالحقة. التقاليد مع الزرادشتية التعاليم عنارص من كثري يتشابه
أيًضا التقليد ويحكي جنيس. رشيك غري من بالطفل وحبلت عذراء كانت أمه إن القديمة
الناس استمالة يحاول سوف عدوٍّا له أن النبي فيها يسمع السماء إىل إعجازية رحلة عن
من فحسب رضورية ليست األخالقية البرشية واالختيارات الخري. من بدًال الرش الختيار
الشيطاني الكائن هذا هزيمة عن أيًضا ستسفر ولكنها السعادة، عىل الحصول أجل
يقعون فسوف الحتمي االنتصار هذا إحباط يختارون الذين أولئك أما عنها. وسيُجَزى
عىل املساِعدة هي فال حيادية، اختياراتهم كانت َمن بينما موتهم، عند العقاب طائلة تحت
بعد حتى والرش. الخري بني يعلقون سوف فأولئك لذلك، املعطِّلة هي وال الخري، انتصار
ويف األحياء. صلوات خالل من مكافأة عىل العالقة وتلك امُلعاَقبَة األرواح تحصل قد املوت،
عذراء. من مخلِّص سيولد السموات، وتُظلم انترص الرش وكأن يبدو حينما الزمان، آخر
الناس ويحيا العالم، ويتجدد الرش، الخري ويهزم األخرية. الدينونة إىل املوتى يقيم وسوف

أبدي. نعيٍم يف آثامهم من يتطهروا أن بعد
الزرادشتية أن يعتقدون العلماء من كثريًا أن لدرجة مألوف العنارص هذه من بعٌض
مألوفة املمارسات وبعض واإلسالمي. واملسيحي اليهودي الفكر ظهور يف بالفعل أثرت
والصلوات التوبة، عىل العزم وعقد للكهنة، بآثامهم الناس اعرتاف وجوب مثل أيًضا،
والفم. والقدمني والذراعني الوجه غسل يسبقها التي بالفارسية) (نماز اليومية الخمس

نوعها. من فريدة تبقى األخرى الزرادشتية املمارسات بعض لكن
تظل مقدسة طقسية نار تُشعل وفيها النار. معابد الزرادشتية العبادة ُدور ى تُسمَّ
املعبد. كهنة مهمات من هو متقدة بالحطب امُلطعمة النريان وإبقاء ونهاًرا. ليًال متقدة
هذا، إىل باإلضافة األلوهية. إىل وأخريًا والعدالة، الرب إىل ثَمَّ وِمن التطهري، إىل النار ترمز
به ويُحتفل الشتاء، بداية عيد وهو اِده» «السَّ النار. باستخدام احتفالني الزرادشتيون يقيم
نريان إشعال يرمز الربيعي. االعتدال يف يوًما بخمسني الجديد الزرادشتي العام بدء قبل
«القفز عيد هو سوري»، شنبه و«جهار والرش. الظالم عىل والخري النور انتصار إىل ضخمة
ببدء االحتفال عن يعلن الذي وهو السواء، عىل والكبار األطفال يحبه الذي النريان» فوق
الصغرية النريان أكوام ويشعلون البذالت، الناس يرتدي وفيه (النوروز). الجديد العام
والتوت. الجوز من خاصة هدايا عىل للحصول األبواب األطفال ويطرق فوقها، ويقفزون
بعض اعتقاد إىل قاد ما هو واالحتفاالت العبادة يف واسع نطاق عىل النار استخدام
فارس لبالد الرسمية الديانة هي الزرادشتية كانت النار. يعبدون الزرادشتيني بأن الناس
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الحديثة املسلمني قواُت هزمت حينما السابع، القرن إىل الثالث القرن من الحالية) (إيران
األديان من واحدة الزرادشتية أن املسلمة املرجعيات من كثري اعترب أكارستَها. التشكيل
غري والجزية. الوالء مقابل يف بممارستها سمحت ثَمَّ وِمن واملسيحية، كاليهودية التوحيدية
الزرادشتيون تعرَّض بالكفر، االتهامات وتحت متشددين. كانوا املسلمني الحكام بعض أن
غادرت الوقت، ومع اضُطهدوا. الحاالت، بعض ويف للهدم. ومكتباتهم ومعابدهم للتضييق،

البارسيني. باسم يُعَرفون حيث الهند إىل فارس بالد الزرادشتيني أغلبية

املراجع

The Sacred Fire, September 13, 2012, http://archive.is/hbR4 (accessed
January 12, 2014).

إضافية قراءات

Boyce, M. (1975–1982) A History of Zoroastrianism I and II, Brill, Lei-
den/Küln.

أسود سحر الفودو (2)

حتى يناير، ١٢ يف هايتي والية زلزاٌل دمر أن بعد ساعة ١٨ تميض تكد لم
ومصريها. والهوتها األمة تاريخ عن متلفًزا خطابًا روبرتسون بات القس قدَّم
لإلطاحة الشيطان» مع عهًدا «قطعوا املتمردين عبيدها بأن هايتي معاناة علَّل
تفارقهم». ال «واللعنات الحني ذلك ومنذ الزمن، من قرنني منذ بالفرنسيني

((٢٠١٠) فريدمان جي (صمويل

أوصاف انتشار فريدمان مقال يناقش للفودو. إدراكه يف وحيًدا روبرتسون القس ليس
ترينيتي بكلية األستاذ ديسمانجلز، جي بليزيل ويستشهد للفودو، والتحقري» اإلهانة «بالغة
سيما وال عرش، التاسع القرن عنرصية إىل هذا يُرجع الذي كونيتيكت والية يف بهارتفورد،
من بدءًا — بالفودو املتمثلة — «الخرافة» الجتثاث جهوًدا بهايتي الكاثوليكية الكنيسة بذل

200

http://archive.is/hbR4


أخرى غربية تقاليد عن خرافات

الدين والرجس» «الشعوذة محل يحل أن هو الهدف وكان عرش. التاسع القرن ستينيات
استمرت .(١١٩ :٢٠١١ وبارافيسيني-جيربت، أوملوس (فرناندز الكاثوليكية «الحق»:
الفودو، معابد تدمري عىل واشتملت العرشين، القرن أربعينيات أوائل خالل الحمالت هذه

ممارسيها. من املئات وقتل
الديانات إحدى الفودو أن الواقع شعوذة. أو خرافة أنها الفودو ممارسو يَعترب ال
الكاثوليكية جانب إىل الجزيرة سكان من املائة يف ٨٠ نحو ويمارسها هايتي، يف الرسمية
الفودو بأن (١٢٠ :٢٠١١) وبارافيسيني-جيربت أوملوس فرناندز يفيد الرومانية.
الروحية الهايتي الشعب احتياجات حسب األخرى إىل «إحداهما تنسابان والكاثوليكية
الرومانية.» والكاثوليكية الفودو تَعاُرضبني ال املمارسني، نظر وجهة ومن واالستشفائية.
من الجيبي بلغة الناطقة الشعوب دين وهو الفودون، إىل الفودو أصول ترجع
من وأجزاء وبنني توجو نحو الرشق إىل الحديثة غانا من تمتد أفريقيا غرب يف منطقة
ويف بعُد. فيما هايتي صارت التي الفرنسية املستعمرة إىل عبيًدا أُخذوا الذين نيجرييا،
املتسامحة الفودون طبيعة وبسبب اإلقصائية، املتعصبة الدينية الفرنسيني سياسات ظل
املتعلق نظامه يف الكاثوليكية من عنارص فشيئًا شيئًا العبيد دين أدخل االستيعابية،
ضعيًفا، بينها التواصل كان العبيد، مجتمعات معيشة ظروف إىل ونظًرا واألرواح. باآللهة
أشكال الحايل الوقت يف توجد ولذا متفردة؛ محلية صفات تقاليدهم اكتسبت وبالتدريج
وسورينام. الدومينيكان وجمهورية وكوبا والربازيل بورتوريكو يف الفودون من مختلفة
نيو (أو لويزيانا فودو باسم الشعبية التقاليد ومن هايتي فودو من هجني ويُعَرف

أورليانز).
(من «بونِدِيي» باسم يُعَرف واحد بإله اإليمان يف الفودو يف التوحيد عقيدة تَربز
«اللَُّوا» أو «اللُّو» وتقوم الطيب». «اإلله أو الفرنسيتني) Bon Dieu ديو» «بون كلمتَي
باسم تُعرف التي القوية األرواح من مجموعة وهي والبرش، اإلله بني الوسيط بدور
بجانب عموًما لَُوا كل ويرتبط «األخفياء». أو «القديسني» أو «املالئكة» أو «الغامضني»
هذه من كثري يرتبط كما الحماية. أو الزراعة، أو الخصوبة، مثل الحياة، جوانب من معني
األعظم الحارس يرتبط املثال، سبيل عىل املسيحية. يف لة ُمبجَّ معينة بشخصيات األرواح
التواصل، عن املسئول ِلجبا، بابا والروحي، األريض العاَلَمني بني الفاصل الطرق ملفرتق
وترتبط املسيحي. الشعبي األدب يف اللؤلئية السماء أبواب حارس بطرس، بالقديس
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الرغبات بسبب املطاف نهاية يف حزينة تبقى التي والجمال الحب لوا فريدا، إرزويل اللُّوا
شفيعة كلري، بالقديسة السوق، لوا آييزان، وترتبط يسوع. أم املكلومة، بمريم املتبادلة غري

الصائغني.
الذين للعبيد املفرتضة املناطق أو باألعراق ترتبط «أمم»، إىل اللوا تُصنَّف ما وعادة
وسينيجا (أنجوال)، ووانجول (إيجبو)، وإيبو برتو)، (أو وبيتوو رادا، مثل جلبوها،
تراث يف اللوا أصول التصانيف هذه تعكس وربما وكونجو. (غينيا)، وغينني (السنغال)،
تخصهم معينة لوا أن عائالٌت تعترب إذ الفودو؛ يف الصالت هذه آثار وتبقى القديم. األجداد

األحيان. بعض يف
ببعض تربطهم خاصة صالت بوجود كاثوليكية مجتمعات تشعر مثلما حال، كل عىل
شخصية عالقات الفودو مجتمعات تقيم بهم، تيمنًا كنائسهم ون يسمُّ الذين القديسني
املختلفة وقدراتهم بشخصياتهم دراية عىل فهم يختارونهم؛ الذين الشفعاء مع للغاية
الطقوس يف يستخدمونها التي األخرى واألشياء والطعام لأللوان املحددة وتفضيالتهم
الفودو شعائر تنطوي ثَمَّ، وِمن ورقصاتهم. وإيقاعاتهم أغانيهم ويراعون بهم، املتصلة
أنفسهم الفودو ممارسو ي يسمِّ وهكذا املفضلة. بأشيائها وإرضائها اللوا استحضار عىل

(السيفيتي). األرواح» «ُخدام
(هونفور)، املعبد يف أو (األونفو) املنزل يف عائيل إطار يف الفودو شعائر أداء ويمكن
أو الذكور األئمة لدى أن ويُعتقد مامبو). أو (مانبو أنثى أو (أونجان) ذكر إمام مع
وأنهم اللوا، مملكة الطبيعة، وراء ما لعالم روحيٍّا فهًما الكهنة، شأن شأنهم اإلناث،
أيًضا يقدمون الديانات، من كثري يف الرعوية الشخصيات غرار وعىل اللوا. قوى هون يوجِّ
هو كما والحماية الشفاء أجل من العشبية العقاقري إىل باإلضافة لألفراد، واإلرشاد النصح

شائع.
ُخداَم واإلناث الذكور األئمة يُدرِّب مساعداتهم، وتوجيه األرواح إرضاء يف وللمساعدة
الجماعة، لوا لدى املفضلة األشياء وإعداد الطعام طهو املعبد ام ُخدَّ ويتوىل (األونيس). املعبد
إىل باإلضافة — اللوا يستحرض الذي «الصوت» — الهائل التطبيل يف مهم بدور ويقومون
املعبد ُخدام بها يقوم التي األدوار ومن الفودو. مراسم يف املستخدمة واألغاني الرقص
بأن الغالب يف يُوصف الذي — التوجيه من النوع هذا كان (وإن املستحَرض اللوا توجيه
خالل من اللوا يُعَرف وحاملا الُخدام). عىل يقترص ال — «يمتطيه» أو الخادم «يركب» اللوا
أشياؤه اللوا إىل تُقدَّم «املركوب»، الشخص عىل تظهر معينة سلوكية أو صوتية عالمات
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يُقدِّم الكاثوليكي، القداس يف يحدث كما أخرى، بعبارة الخدمات. منه وتُطَلب املفضلة
معينة. مقاصد أجل من ويصلون العطايا الجمع أفراد

الشعبية واملمارسات واملعتقدات الفودو بني ما التمييز عىل الفودو علماء يحرص
يُطلق التي الشعوذة فئة تحت املمارسات هذه مثل يُصنَّف بها. تقرتن ما كثريًا التي
اإلناث أو الذكور األئمة اختصاص نطاق يف تكون وال الدين، ال األسود»، «السحر عليها
غرب بلغة يُعَرف الذي الشعوذة من النوع هذا يتضمن يمارسها). قد بعضهم كان (وإن
زومبي إىل األشخاص وتحويل الناس، عىل التعويذات إلقاء و«جوجو» «بو» باسم أفريقيا
سم باستخدام الزومبي خلق يمكن املوت» ومعاناة «املوت ملوسوعة وفًقا أشهر. نحو عىل
ميتًا. يبدو الشخص تجعل التي الغيبوبة من نوع إىل يؤدي الينفوخ، سمك من مستخرج
تأثريات من يقلل ترياًقا، يعطي أن الخداع من النوع لهذا املحنك للممارس يمكن عندئٍذ
(أكرمان والوعي». والذاكرة، اإلرادة، من «مجرًدا لكن مستيقًظا الشخص ويرتك السم،
احتمال وهو املشعوذ، سيطرة تحت الشخص يبدو الحالة هذه يف .(٤٧٤ :١٩٩١ وجوتري،

الصدقية. من نوًعا املشعوذون يُمنَح وهكذا بذلك، يؤمنون من نفوس يف الذعر يبث
عىل القدرة املمارسني هؤالء مثل يدَّعيها التي مأساوية األقل األخرى املزاعم ومن
ال املمارسات هذه مثل لكن صوره. إحدى تشويه خالل من ما بشخٍص الرضر إلحاق
نظر وجهة فمن الفودو؛ مصطلح صنعها التي الشمولية الحياة طريقة نطاق يف تدخل
دورها يتمثل التي األرواح بخدمة يتميز حياة أسلوب هو الفودو هايتي، فودو مماريس
يسلكوا أن األرواح تباركهم الذين أولئك من ويُنتظر العيش. ورغد الصحة وجلب بالحماية
املآيس بهم حلَّت الذين أولئك أن ويُعتقد للجماعة. والسخاء الوالء ويُظهروا كريًما، سلوًكا
تميل «ال باوت، سانس راسني مامبو لسان عىل جاء وحسبما األرواح. خدمة يف أخفقوا
الفرد جريرة دائًما هو مكروه وأي … والقوة الحماية تمنح هي أخالقيٍّا. سلوًكا [اللوا]
(جري، ينبغي» كما نفسه يحمي أن يف فشل الفرد هذا ألن جزئيٍّا، األقل عىل يصيبه، الذي

الشعوذة. إىل اللجوء ال اللوا، بخدمة التعهد هي إذًا السليمة واالستجابة .(٢٠٠٠
العلماء من مجموعة أسست للفودو، الحقيقية الطبيعة عن الفهم سوء النتشار نتيجة
الصحيح الفهم بنرش تضطلع «كوزانبا» باسم منظمة باربارا بسانتا كاليفورنيا بجامعة
الستخدام الكونجرس مكتبة إىل التماس تقديم الناجحة جهودها أوائل من وكان للفودو.
بني ما اللَّبس من املزيد لتجنب voodooismو voodoo كلمتي من بدًال Vodou كلمة

الشعبية. واملمارسات الفودو

203



األديان عن خرافة ٥٠ أشهر

املراجع

Ackerman, H.W. and Gauthier, J. (1991) The ways and nature of the zombie,
Journal of American Folklore, 104, 466–494.

Fernandez Olmos, M. and Paravisini-Gebert, L. (2011) Creole Religions of

the Caribbean: An Introduction from Vodou and Santeria to Obeah and

Espiritismo, 2nd ed, New York University Press, New York.
Freedman, S.G. (2010) Myths obscure Voodoo, source of comfort in

Haiti, International New York Times, February 19, www.nytimes.com/
2010/02/20/world/americas/20religion.html?_r=0 (accessed January
9, 2014).

Grey, K.S. (Mambo Racine Sans Bout) (2000) Morality, Power, and the

Vodou Tradition in Haiti (December 3), available at www2.webster.edu/
~corbetre/haiti/voodoo/morality.htm (accessed January 9, 2014).

KOSANBA A Scholarly Association for the Study of Haitian Voudou, http://
www.research.ucsb.edu/cbs/projects/haiti/kosanba/ (accessed Janu-
ary 12, 2014).

الشيطان السحرة يعبد (3)

الكتاب سلسلة تمنح بوتر. هاري بسلسلة لالبتهاج وجيه سبب السحرة لدى
توداي» إيه إس «يو صحيفة أجرت حينما أنه إذًا عجب ال هائًال. دعًما «الحرفة»
للقبول متحمًسا كان وكم بوتر، بهاري إعجابه عن عربَّ السحرة، أحد مع حواًرا
jesus-is-) شيطاني!» سحر («كل العامة. بني السلسلة تْلقاه الذي الواسع

((savior.com

املراهقة والساحرة بوتر، هاري سالسل أن هو االقتباس هذا يف عنه املعربَّ الهاجس
هي محًضا. ترفيًها ليست الشعبية الثقافة من أخرى وجوانب و«الشفق»، سابرينا،
موقع يرشح اليوم. الشباب عىل للسيطرة نفسه الشيطان يستخدمها خطرة وسائل
تتعامل فأنت القدس»، «الروح مع تتعامل تكن لم ما أنك املخلص» هو «يسوع الويب
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والِعرافة، التاروت، وأوراق والتنجيم، «األبراج، الشيطانية الحيل تتضمن الشيطان. مع
واملندل، الكف، وقراءة املستقبل، وقراءة األرواح، تحضري وجلسات والسحر، والشعوذة،
والقوة الجديد، العرص ل وتأمُّ واليوجا، باملوتى)، (االتصال والنكرومانسية الطالع، وقراءة
والجرعات والرَُّقى، والتمائم، الشموع، وإشعال الصينية، واألبراج (الكونية)، امليتافيزيقية
والشيطان ذلك.» إىل وما األيقونات، ذات واألساور والسبح، والتعويذات، السحرية،
سمعنا. كما جميل»، «كذاب ألنه بريئة ظاهرها يف تبدو التي الوسائل هذه مثل يستخدم
العرص بدايات يف أوروبا يف سائًدا افرتاًضا الشيطان بعبادة السحر مساواة كانت
كثريون. ظن كما الخارقة قواهنَّ عىل الساحرات تحصل كانت الشيطان فمن الحديث.
،١٦١٢ عام صيف يف بإنجلرتا، النكشري مقاطعة يف للساحرات املحاكمات من سلسلة وبعد
هذه يعلو وكان النكاسرت». مقاطعة يف للساحرات الرائع «االكتشاف املنشورات: أعلنت
وذيل وأجنحة قرون له أسود ذكر حول يرتاقصن دميمات نساء أربع صورة الكلمات
تلك مثل من كثري (يوجد رءوسهم فوق وحوش ثالثة يُحلِّق كان فيما األطراف، مدبب
عرشة التسع «الساحرات إجمايل ومن .(www.pendlewitches.co.uk موقع عىل الصورة
عليهن وُحكم ساحرات عرش أُدينت املنشور، يف أسماؤهن وردت الالتي السمعة» السيئات

.(١٨ :٢٢ (خروج تَِعيُش» َساِحَرًة تَدَْع «ال الكتابية الوصية وفق شنًقا باإلعدام
جرت التي الساحرات محاكمات يف بقوة الشيطان الح إنجالند، نيو يف األطلنطي، عرب
البيوريتانية الثقافة تلك يف اعتقاد ساد ماساتشوستس. بوالية ١٦٩٢-١٦٩٣ عاَمي يف
يدخل أن للشيطان بموجبه يمكن الشيطان مع عقًدا أبرمن الساحرات بأن الربوتستانتية
يُكتفى كان ما كثريًا أنه ومع اآلخرين. الناس يؤذي كي مظهرهن ويستخدم أجسادهن
االستماع جلسات فإن سالم»؛ يف السحرة «محاكمات باسم املحاكمات هذه إىل باإلشارة
وأندوفر. إيبسويتش بلدتَي يف أيًضا ولكن فقط، سالم وبلدة سالم قرية يف تُعقد تكن لم
البحثية التقديرات معظم بحسب النساء. من أغلبهم شخص، ٢٠٠ من أكثر فيها واتُّهم
تراوح و١٨٠٠، ١٤٠٠ عاَمي بني السحر ممارسة بتهمة أُعِدموا الذين األشخاص لعدد

.(CatholicCulture.org) ألًفا و٥٠ شخص ألف ٣٠ بني ما عددهم
إىل يقدَّم أن املمكن من كان أوًال: املحاكمات؛ هذه يف األدلة من أنواع خمسة استُخدم
أخطاء، يف وقعوا أو رفضوه ما فإذا الربانية، الصالة تالوة مثل ليؤدوه، تدريب املتهمني
الوحمات أو الشامات مثل البدنية العالمات ثانيًا: سحرة. أنهم عىل دليًال هذا يكون فقد
الجريان شهادة ثالثًا: الشيطان. لدخول أماكن تكون أن يمكن أنها يُعتقد كان التي
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«األدلة رابًعا: تعويذة. عليهم ألقوا املتهمني أن إىل املشكالت بعض يُرِجعون كانوا الذين
أن يعتقدون البيوريتانيون كان ملا املتهم. شكل عىل شبح أو روح ظهور أي الطيفية»؛
دليًال الطيف هذا مثل اعتربوا رضاه، دون معني إنسان شكل يتخذ أن يمكن ال الشيطان

املتهمني. اعرتاف خامًسا: ساحر. هي املنتحلة الشخصية أن عىل
يعرتف. أن الشخص مصلحة من كان سالم يف السحرة محاكمات يف أنه الغريب
بأسماء يُْدلوا أن منهم ويُطلب جن، بالسَّ يُعاَقبون كانوا يعرتفون كانوا الذين فأولئك
يُعَدم لم لكن املحاكمة، انتظار يف السجن يف حتفهم منهم أربعة لقي وقد آخرين؛ سحرة
بالشيطان، عالقة وأي للسحر ممارستهم أنكروا الذين العرشون املتهمون أما منهم. أيٌّ
كومة تحت السحق — كبًسا وواحد شنًقا، منهم عرش تسعة أُعدم وأُعدموا. كلهم فأُدينوا

وأُعدما. كلبان املحاكمات هذه يف أيًضا أُدين األحجار. من
قس وهو ميذر، كوتون الخمسة القضاة من قضاة ثالثة استشار املحاكمات، خالل
ُكلِّف اإلعدام، أحكام تنفيذ وبعد ميذر. إنكريز هارفارد، جامعة رئيس ابن بيوريتاني،
ماساتشوستس. خليج مستعمرة يف العليا للسلطات املحاكمات فيه غ يسوِّ كتاب بتأليف
كتب أُعدموا. الذين أولئك من كثريين ميذر يُدين الخفي»، العالم «عجائب الكتاب، هذا يف
فهو فيها، السحر وجود إثبات يمكن التي املواقف قلة «عىل بيشوب: بريدجيت بشأن
وقاحة املخلوقات أكثر من «واحدة بأنها مارتن سوزانا ووصف وشائن.» للعيان واضح

.(١٦٩٣ (ميذر، العالم» يف ا ورشٍّ وبذاءة
شهرة؛ األكثر هي عرش السابع القرن يف السحرة محاكمات أن من الرغم عىل
لها الرئيس املحرك وكان عرش. الخامس القرن أواخر يف كانت املحاكمات بداية فإن
وجيمس كرامر هاينريتش الدومنيكيَّني، الراهبنَي كلَّف الذي الثامن إينوسنت البابا هو
تعويذات يُلقون أملانيا يف الشيطان عبدة إن تقول التي الشائعات من بالتحقق شربينجر،
ألَّف ،١٤٨٦ عام ويف أخرى. أرضار وإلحاق املحاصيل، وتََلف األجنة، إسقاط يف تتسبب
كانت وإنما الشيطان، وعبدة السحرة عن تقرير مجرد تكن لم وثيقة وشربينجر كرامر
للوثيقة الالتيني العنوان وكان وإدانتهم. معهم والتحقيق السحرة لضبط دليل بمنزلة
التي الالتينية الكلمة هي «ماليوس» .Malleus Maleficarum ميلفيكاروم» «ماليوس هو
أن إىل ضمنًا العنوان هذا يشري «الساحرات». فتعني «ميلفيكاروم» وأما «مطرقة»، تعني
الكتاب هذا يُنرش أن الكبرية لإلثارة مدعاًة وكان السحرة. ملكافحة سالًحا كان الكتاب هذا
.(٢٠٠٧ وشربينجر، (كرامر عقود ببضعة قبلها املخرتَعة الطباعة آلة باستخدام رسيًعا
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ففي السحرة؛ تهديد يف املشككني عىل أولها يردُّ أجزاء. ثالثة من الكتاب يتألف
يُعطِّل أن يستطيع من هو وحده هللا إن أوغسطينوس القديس قال الخامس، القرن
هذا ساد للطبيعة. خارقة قًوى السحرة وال الشيطان يملك ال ثَمَّ ِمن الطبيعة، قوانني
اعتقاد أن بونيفاس القديس أعلن الثامن، القرن ويف الوسطى. العصور بداية خالل الرأي
إمرباطور وجعل مسيحيٍّا. وليس وثني اعتقاد هو للطبيعة خارقة قوة السحرة امتالك
ثَمَّ ِمن اإلعدام. عقوبتها جريمة السحرة حرق شارملان املقدسة الرومانية اإلمرباطورية
من هذا يف نجحا وقد الحجج. من مجموعة عىل التغلب وشربينجر كرامر عىل تعنيَّ
الرضر يُوِقعن كن حيث الشيطان؛ وكيالت دور الساحرات فيها أدَّت حاالت وصف خالل
مسائل يف أْوَجها تبلغ الشيطان قوة أن وذكرا للطبيعة. الخارقة الشيطان قوى باستخدام
الرغبة بأن الراهبان ورصح معارشته. بعد ساحرات النساء تصبح الغالب، ففي الجنس؛
شهوة من تنبع كلها السحر «أعمال وأن الرجال، عند منها أكرب النساء عند الجنسية
وتعويذاتهن، الساحرات الكتاب من الثاني الجزء يصف النساء.» عند رشهة هي جنسية،
الساحرات الستجواب دليل فهو الثالث الجزء أما إفشالهن. وسبل تجنيدهن، وأساليب

ومحاكمتهن.
النساء ألن األول املقام يف النساء عىل تركيزه ميلفيكاروم» «ماليوس كتاب يصب
حتى «شهوانية». أكثر اإلناث ألن يزعم، كما الشيطان، لسلطان خضوًعا الرجال من أيرس
الذكور من السحرة إىل اِإلشارة املؤلفان أراد (لو الساحرات. تعني «ميلفيكاروم» كلمة

.(maleficorum «ميلفيكوروم» كلمة الستخدما العنوان، يف واإلناث
كتاب مبيعات املقدس، الكتاب عدا آخر، كتاب أي مبيعات تتخطَّ لم قرنني مدار عىل
عقود أربعة خالل طبعة ٢٠ منه وصدرت مرة، ١٣ طبعه أعيد ميلفيكاروم». «ماليوس
من بعٍض يف املوجودة الرتفيهية القيمة إىل جزئيٍّا تعود شعبيته أن ريب وال فحسب.

املثال: سبيل عىل حكاياته.

األعضاء يجمعن اللواتي الساحرات تلك بشأن إذًا نعتقده أن يمكن الذي وماذا
ثم مًعا، عضًوا ثالثني أو عرشين إىل تصل قد كبرية، بأعداد أحيانًا الذكورية
أعضاء وكأنها تتحرك حيث صندوًقا، عليها يغلقن أو طائر عش يف يضعنها
كل أن نرى به؟ التحدث ويشيع كثريون، رآه كما والذرة، الشوفان وتأكل حية،
ذلك رأوا الذين أولئك حواس إن حيث وخداعه، الشيطان من بعمل يحدث هذا
عضوه، فقد عندما أنه يحكي ما رجًال ألن إليها. أرشنا التي بالطريقة ُضلِّلت
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أن املكلوم الرجل فأخربت إليه. إعادته منها ليطلب معروفة ساحرة إىل لجأ
الذي العش من له يروق عضو أي يأخذ أن يمكنه حيث معينة، شجرة يتسلق
قالت كبريًا، عضًوا يأخذ أن حاول وعندما األعضاء. من الكثري فيه يوجد كان
[«ماليوس أبرشيٍّا. كاهنًا يخص ألنه العضو، هذا تأخذ أن يمكن ال الساحرة:

السابع] الفصل األول، السؤال الثاني، الجزء ميلفيكاروم»

وحلق مالبسهن، من املتهمات تجريد الكتاب يف املطروحة التحقيق أساليب تضمنت
مع عالقة أي وجود إىل تشري أخرى عالمات أو شامات عن والبحث الجسم، شعر كل
عىل بهنَّ املشتبه الساحرات تُعذَّب مقنع، غري الدليل هذا أن اتضح إذا الرشيرة. األرواح
يوم يف املتهمات إحضار ميلفيكاروم» «ماليوس يقرتح منهن. اعرتاف عىل الحصول أمل
أنفسهم. القضاة عىل التعويذات إلقاء يف فرصهن لتقليل الخلف إىل يرسن وهنَّ املحاكمة،
البارز املرجع هو الكتاب هذا أصبح ميلفيكاروم»، «ماليوس نرش تلت التي القرون يف
أوروبا، يف السحر تاريخ العلماء درس فيما أنه غري بالشيطان. وعالقاتهن الساحرات عن
وبني الشيطان. وعبادة الحقيقيات الساحرات بني ما قطُّ صلة هناك تكن لم أنه اكتشفوا
مثرية الشيطان عبادة تهمة تعترب «الويكَّانيني»، أيًضا أنفسهم ون يسمُّ الذين اليوم سحرة
كما مسيحي معتَقد فهذا اإلطالق؛ عىل الشيطان بوجود الويكانيون يؤمن ال للسخرية.

يقولون.
للمسيحية السابقة الطبيعية األديان إىل جذوره ترجع تقليد «الويكَّا» أو السحر
خارًقا وليس الطبيعة، يف ومتأصل طبيعي اإلله أن هو األساس واملعتَقد أوروبا. يف
إليها الوصول يمكن التي اإللهية بالقوى نابض املادي فالعالم لها؛ متجاوًزا أو للطبيعة
قرنيه ولعل القرنني. ذو واإلله اإللهة هي الرئيسية اآللهة والرقى. التعويذات خالل من
قرنان له الشيطان أن فكرة لكن الشيطان، يف التفكري عىل املسيحيني حمال اللذان هما
وكتب املقدس فالكتاب الوسطى؛ القرون مسيحيو اخرتعها فلكلورية فكرة نفسها هي
وال ماعز، أرجل وال قرون، ال — للشياطني مادية أوصاف أي تذكر ال املسيحي الالهوت

شوكات. وال مدببة، ذيول
جماعات يف منظمون وهم كافة. الحياة دروب من ويأتون وذكور، إناث اليوم سحرة
واالحتفاالت الشعائر وتتفق امرأة. ترأسها ما عادة السحرة»، «تجمعات تُسمى محلية
يحتفلون تقريبًا مايو من األول املوافق الزرع وقت ففي الطبيعية؛ والعمليات املواسم مع
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العيد مع يتزامن الذي «السامهني»، بعيد يحتفلون الحصاد وقت ويف «البيلتني»، بعيد
الهالوين. — القديسني» جميع «عيد املسيحي

أن املفرتض فمن السحر، أعمال من ذلك غري ويأتون التعاويذ السحرة يلقي وبينما
«قانون األساسية مبادئها من األذى. إللحاق ال فقط، الخري أجل من األعمال هذه تكون

أضعاف. ثالثة لك يُرد سوف لآلخرين تفعله ما — الثالثة» األضعاف
ماساتشوستس بوالية ريهوبوث ببلدة للويكَّانيني العادية االجتماعات أحد ُوِصف

:١٩٩٩ أكتوبر ٣١ يف تايمز» نيويورك «ذي بصحيفة

وفوق صغري، منزيل فناءٍ يف دائرة بالًغا ٤٠ شكَّل بساعة، الشمس مغيب قبل
وكثريون سوداء، مالبس يرتدون معظمهم جرداء. شجرة أغصان رءوسهم
هي — املحليني للسحرة ٌع تجمُّ — املناسبة أن غري عباءات. يرتدون منهم
رأسها فوق سيًفا شقراء امرأة تُشهر وسطهم يف كئيبة. وليست مثرية مناسبة
شرييل وتقول الجماعة. داخل الساعة عقارب اتجاه يف وتسري السماء، إىل يُشري
مدينة من بالقرب البلدة بهذه التجمعات أحد يف الكهنة رئيسة سوليما-ماسون،
من دائرة إيقاد عىل تركزوا أن «أريدكم آيالند: رود والية عاصمة بروفيدنس
«سوف تضيف: الدائرة اكتمال وبعد نَة.» السَّ عجلة لدفع حولنا من الطاقة
الجميع: فيجيب الحب.» خالل ومن والتعليم التسامح خالل من املستقبل نغري

ساحًرا.» بصفتي العهد هذا «أقطع

«الويكَّانيني» لدى ليس املايض، يف للساحرات محاكمات عقدوا الذين املسيحيني عكس عىل
أو الخطأ، عن منزَّهة مقدسة كتب لديهم وليس به. يعرتفون الهوت وال عليها، يدانون ِبدَع
اليونانية الديانات بمعتقدات يسلمون «الويكَّانيني» من وكثري مركزية. دينية مرجعيات
اإليمان ينطوي ال «الويكَّا» ديانة يف لكن شعائرها، ويمارسون القديمة والكلتية والرومانية

فردية. وتفضيالت نظر وجهات مسألة هي وإنما املذهب. عن باستماته الدفاع عىل
من فكثري قديمة، ديانة ورثة أنفسهم يَعتربون «الويكَّانيني» أن من الرغم عىل
أحد جاردنر، جريالد العرشين القرن خمسينيات يف صاغها وممارساتهم معتقداتهم
أدبًا بوصفها «الويكَّا» عن كتب بتأليف ابتدأ الذي الربيطانيني، امليدانية الخدمة موظفي
الذي العام ويف السحر. ملكافحة الربيطانية القوانني ظل يف االضطهاد يتحاىش كي خياليٍّا
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«معنى ثم ،(٢٠٠٤) اليوم» «السحر جاردنر نرش ،١٩٥١ عام القوانني، هذه فيه أُبطلت
وممارساتها معتقداتها أبقت التقليدية السحرة اجتماعات كانت .(٢٠٠٤) السحر»،
معتقداتهم بعض عن الكتابة له أتاح جاردنر اجتماع أن غري لالضطهاد، تحاشيًا ا، رسٍّ

مجرَّمة. تعد لم إذ الوقت؛ ذلك يف وممارساتهم
بل الشيطان، عبادة أن السحر عن الحًقا ألفها التي وكتبه جاردنر كتابات تؤكد
«الويكانيني» أن صحيح السحر. ديانة يف لهما مكان ال الشيطان، بوجود االعتقاد وحتى
ورئيس الكهنة رئيسة تمارس قد حيث الكربى»، «الشعرية يف كما بالجنس، يحتفون

الشيطان. مع الجنس السحرة من أيٌّ يمارس ال لكن بالفعل، الجنس الكهنة
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للماريجوانا متعاطون الراستافاريون (4)

رئيس (عنوان راستا. يصنع ال الحشيش تدخني ليون: لسنوب الراستا أتباع
((٢٠١٣ (برينهاردت، «نيوزواير» عىل

القرن تسعينيات يف آر، جي برودس كالفني أنجلوس، لوس بمدينة الراب مغنِّي اشتُهر
عىل يُطِلق اإللكرتوني ملوقعه ووفًقا دوج. سنوب باسم يُعَرف كان حينما العرشين
الوصف يعلن جديد». من «املخلوق بعنوان فيلًما أنتج وقد ليون، سنوب اآلن نفسه
كابر، آندي «فايس»، مجلة منتج يتتبع الدخان، من سحابة «وسط للفيلم: التسويقي
وتجاريٍّا، روحيٍّا تحوًال يشهد حيث جاميكا، إىل حج رحلة يف دوج، سنوب الراب، مغنَي
يشري كما لكن، (٢٠١٤ (نتفيلكس، الريجي.» فنان ليون، سنوب باسم الظهور ويعاود
يستمتع بأنه سنوب اشتُهر هذا. صحة يف متشككون املراقبني بعض االفتتاحي، االقتباس
لتدخني عذر مجرد جديد» من «خلقه أن يعتقدون املراقبني بعض أن ويبدو باملاريجوانا؛

الحشيش. من املزيد
األلفية مجلس (أو األفريقي اإلثيوبي الشتات التحاد األلفية مجلس املتشككني من
لم ما سنوب بمقاضاة املجلس هدَّد جارديان»، «ذي صحيفة يف ورد ملا وفًقا للراستا).
ماريل ببوب والولع الحشيش «تدخني إن قائلني ليون، باسم نفسه تسمية عن يتوقف
.(٢٠١٣ (بيرتيديس، الراستافارية» األصلية الثقافة د يحدِّ ما هما ليسا الريجي وموسيقى
ال والراستافارية ماريل بوب وموسيقى املاريجوانا تدخني بني العالقة أن ريب ال

فعًال. الراستافارية أتباع به يؤمن ما هو شهرة األقل لكن أحد. عىل تخفى
إىل يشريون إنما «الراستافارية»، مصطلح الراستافاريون يستخدم ال بدء، ذي بادئ
إثيوبيا يف ُولد الذي — ماكونني نشأ ماكونني. تافاري أتباع «راستافاريني»، باسم أنفسهم
املسيحي التقليد يف — سبأ وملكة سليمان امللك إىل نسبها يرجع ملكية لعائلة ١٨٩٢ عام
«راس». لقب هذا ومنحه إقليميٍّا، حاكًما عرشة الثامنة عمر يف ُعنيِّ اإلثيوبي. األرثوذكيس

211



األديان عن خرافة ٥٠ أشهر

لقب عىل املنصب هذا بموجب وحصل ،١٩٣٠ عام إلثيوبيا إمرباطوًرا راستافاري ج تُوِّ
األمهرية. باللغة سياليس» «هيال الثالوث»، «قوة

مناهًضا ناشًطا بوصفه يبزغ بدأ قد جاريف ماركوس كان جاميكا، يف اآلونة، تلك يف
هذا نال .١٩١٤ عام السود» وضع لتحسني العاملية «الجمعية أسس وقد للعنرصية.
يف خطابية جولة يف جاريف رشع العاملي. االنتباه وجذب جاميكا، يف واسعة شعبية التنظيم
للجمعية فرًعا وافتتح األتباع، من املزيد اكتسب حيث ،١٩١٦ عام املتحدة الواليات أنحاء
كانت الجمعية وألن ورلد». «نيجرو هي صحيفة، وأنشأ السود، وضع لتحسني العاملية
إليها املنتمني األعضاء رقعة اتسعت فقد االقتصادي، واالستقالل االجتماعية التنمية تؤيد
وتواىل ستار. بالك شحن خط منها املرشوعات، من عدًدا الجمعية أطلقت نجاحها. ودوَّى
لتحسني العاملية للجمعية دويل مؤتمر عقد من تمكَّن ١٩٢٠ عام ويف جاريف، صيت ذيوع

آخرها. عن سكوير ماديسون حديقة فامتألت بنيويورك، السود وضع
من عدد يف وتورط التالية. السبع السنوات مدار عىل املتحدة الواليات يف جاريف مكث
للرابطة الرشيك املؤسس بويز، دو بي إيه دبليو منهم آخرين، سود قادة مع النزاعات
بتهمة وأدين قانونية. مشكالت واجه كما امللونني. املواطنني أوضاع لتحسني الوطنية
حيث ،١٩٢٧ عام جاميكا إىل وعاد السجن، يف عامني وقىض االحتيال، يف الربيد استخدام

أفريقيا. األصيل وموطنه وعىل هللا عىل تركيزه يرتسخ بدأ
الشعبية، جاريف ماركوس خطب يف خاص بشكل متكررة عبارة جاميكا شعب لحظ
«هلمَّ جاريف: قول الراستافاريني تقارير تسجل أفريقي. مللك الوشيك بالتتويج تنبئ
(جاالجري قريب.» الخالص يوم ألن أسود، ملك تتويج سيتم حيث أفريقيا، إىل انظروا
النبوءة. حقق إثيوبيا يف ١٩٣٠ عام راستافاري تتويج أن بدا .(2006: I: 111 وأشكرافت،
(وِمن يهوذا» سبط «أسد لقب سياليس هيال أخذ وعندما نبي. منزلة جاريف ماركوس وبلغ
فقط، جاريف لنبوءات تحقيًقا باعتباره إليه يُنظر لم ليون)، سنوب الجديد، سنوب اسم ثَمَّ
يَُهوذَا، ِسبِْط ِمْن الَِّذي األََسُد َغَلَب َقْد ذَا ُهَو تَبِْك. «َال العربي: املقدس الكتاب لنبوءات ولكن
الثالوث»، «قوة وبوصفه املنتَظر. املسيَّا بدا أنه الواقع .(٥ :٥ الرؤيا (سفر َداُوَد» أَْصُل

إلًها. بدا
أتباعه لكن إلًها. أو املنتَظر املسيَّا كونه وأنكر أرثوذكسيٍّا، مسيحيٍّا سياليس هيال كان
معتَقًدا البداية يف وأنشئوا به. اإليمان عىل تقوم حركة كوَّنوا بالراستافاريني اآلن املعروفني
الحياة إىل العودة من يتمكنون سوف وأنهم القرسي، الشتات من يخلِّصهم سوف أنه
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ذلك وبحلول .١٩٦٦ عام حتى جاميكا يَُزر لم سياليس هيال لكن أفريقيا. يف الكريمة
عىل تركيزهم من أقل بقدر أفريقيا إىل العاجلة العودة عىل يركزون أتباعه كان الحني،

(ياه). وهللا البرشية بوحدانية واإليمان الطاهر العيش عىل مرتكز حياة نمط
والقهوة والحليب املصنعة األطعمة من خاليًا نباتيٍّا غذائيٍّا نظاًما الراستافاريون يتبع
األفريقيني إلضعاف الِبيض يستخدمها وسيلة الكحوليات يعتربون هم والكحوليات.
واستخدامهم البيضاء الشعوب لجشع رمًزا «بابل» الراستافاريون يستخدم واستعبادهم.
،(١٧ (اإلصحاح الرؤيا سفر يف العظيمة» «بابل فعلت مثلما تماًما الناس، لتدمري الخداع
بابل، قيم من النقيض الطرف وعىل األَْرِض.» َوَرَجاَساِت الزََّواِني «أُمُّ بأنها ُوصفت حيث
االتحاد يف األبدية الحياة بلوغ وإمكانية جمعاء البرشية بوحدة الراستافاريون يؤمن
املقدس «الكتاب أو بايبي»، «الهويل يف املعتقدات هذه من بعٌض يَُرشح األرض. عىل باهلل
الكتاب من دقيقة نسخة بأنه الراستافاريون ويؤمن ،١٩٢٤ عام نُرش الذي للسود»،
شعورهم يحلقوا بأالَّ القايض الراستا تقليد أن املثري فمن ذلك، ومع املسيحي. املقدس
َعىل ُموَىس يَُمرُّ ال اْفِرتَاِزِه نَذِْر أَيَّاِم «ُكل العربي: املقدس الكتاب يف العدد سفر من مأخوذ
،٥ :٦ العدد (سفر َرأِْسِه» َشْعِر ُخَصل َويَُربِّي ًسا ُمَقدَّ يَُكوُن … األَيَّاِم َكَماِل إِىل َرأِْسِه.
املرعبة» «الضفائر املميزة الراستا شعر تصفيفة تسمية (سبب جيمس). امللك نسخة
رؤية عند البيض لدى املتولد الخوف تعكس بأنها ذلك الدارسني بعض يعلل جدل. مثار
خشية تعكس أنها اآلخر بعضهم ويظن التصفيفة؛ بهذه شعورهم فة ُمصفَّ أشخاص

هلل.) الحميدة الراستا
تََجلٍّ املسيَّا، أنه عىل بحفاوة استُقبل ،١٩٦٢ عام جاميكا سياليس هيال وصل حينما
انقالب عقب موته إعالن أن الراستا أتباع ويعتقد يسوع. كان مثلما تماًما «ياه»، ل
الدينونة. يوم أخرى مرة يتجىلَّ وسوف حيٍّا، يزال ال وأنه خدعة، هو ١٩٧٤ عام عسكري
سياليس هيال بحياة خاصة أحداث حول الراستافارية االحتفاالت معظم يتمحور
الراستافارية التجمعات عىل ويُطَلق جاميكا). إىل وزيارته وتتويجه، مولده، عيد (منها
بتدخني الراستا أحداث جميع تبدأ النقاش. عىل تركز وهي التعقل»، «جلسات العادية
املقدس الكتاب يف مذكور بأنه الراستا يؤمن الذي املقدس» «الُعشب (املاريجوانا)، الجانجا
ِلْلبََهاِئِم ُعْشبًا اْلُمنِْبُت [هللا] «جعل :١٤ :١٠٤ املزامري سفر يف املثال سبيل (عىل العربي
موقع عىل األمر لهذا الراستافاريني فهم عىل العثور يمكن اإلِنَْساِن.» ِلِخْدَمِة ًة َوُخْرضَ
تركيز موضع ليس الجانجا لكن .(www.earthcultrueroots.com/rastafarism.htm
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كرامة عن تُعرب بطريقة العيش أهمية عىل ذلك من بدًال الرتكيز ينصبُّ وإنما األحداث.
الشهرية: كلماته يف ذلك عن ماريل بوب عربَّ وكما اإلنسان.

الناس معظم يخال
السموات، من سيَنزل العظيم هللا أن

الغمة، يُبعد
باالنتشاء. يشعرون الجميع ويجعل

الحياة، قيمة علمت لو لكنك
األرض. عىل إلهك عن فستبحث

السبيل: عرفت واآلن
اإلله! بحق حقوقك. النتزاع انهض

انهض») («أَِفق،

يَعتربون الراستافاريني أن واضح لكن ال، أم التحدي يقبل كان إذا ما سنوب يوضح لم
تظل هذا كل ورغم تقليدهم. بؤرة يف الصحي الحياة ونمط اإلنسان وكرامة الحرية
الحق ينالوا لم الراستافاريني أن واملثري جاميكا. يف حتى بالفعل قانونية غري املاريجوانا

.(٢٠٠٨ (بوفام، إيطاليا يف إال دينية ألسباب املاريجوانا تعاطي يف القانوني
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لهم يحلو بما العامليون التوحيديون يؤمن قد (5)

وهي هللا، تتبع أنها تزعم أن منظمة ألي يمكن كيف احتيال! التوحيدية العاملية
«كلمة رفض هو هذا قول إن مجهول؟ هللا هل معتقدات؟ منظومة تملك «ال»
تعتقد ال أنها تزعم أن ديانة ألي الغرابة غاية أمر هللا). تُعرِّف (التي هللا»
مقبول. يشء أي أن هو عليه املتفق الوحيد اليشء جماعة. بوصفها يشء أي
عارية!» التوحيدية («العاملية تريده. يشء أي تعتقد أن يمكنك أنه املفجع من

اإلنرتنت)) عىل (ستيوارت،

واملسيحية اليهودية رحم من الفصل هذا يف تناولناها التي الدينية التقاليد معظم خرج
«اإلصالح حركة يف املتغلغلة التوحيدية جذورها لها التوحيدية العاملية لكن واإلسالم.
االعتقاد — عامليتهم أعضاؤها ويُرِجع عرش. السادس القرن يف بزغت التي الربوتستانتي»
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وإكليمندس أوريجانوس مثل أوائل، مسيحيني الهوتيني إىل — سيَُخلَّصون الجميع بأن
ست أُسِّ التي األمريكية، التوحيدية الجمعية من كلٌّ اندمج ،١٩٦١ عام يف السكندري.
التوحيدية. العاملية لتصريا ،١٨٦٦ عام ست أُسِّ التي العاملية، أمريكا وكنيسة ،١٨٢٥ عام

املتحدة. الواليات يف موجودين أعضائها معظم يزال وال
عقيدة رفضهم املسيحية الطوائف عن التوحيديني العامليني تميز التي األشياء من
ُمَعلًما يسوع كان فربما يقولون، وكما أقانيم. ثالثة هللا إن يقول الذي التعليم — التثليث
العامليون وينزع ميالده. قبل يوجد ولم هللا، يكن لم لكنه باهلل، خاصة بعالقة حظي رائًعا
«توحيدي». مصطلح جاء ثَم وِمن هللا، وحدة تأكيد إىل باهلل يؤمنون الذين التوحيديون
أو ملحدون التوحيديني العامليني نصف من أكثر ألن هنا باهلل» يؤمنون «الذين نقول
العام. املسيحيني وتيار التوحيديني العامليني بني آخر كبري تمييز وهذا — أدريُّون ال
األصلية بالخطيئة املتعلقة األساس املسيحية العقيدة أيًضا التوحيديون العامليون يرفض
هذه وعقوبة وحواء، آدم من كلٌّ فيها وقع التي األوىل الخطيئة إن يقول الذي التعليم —

البرش. جميع ورثهما الخطيئة،
منهم كثريين فإن إلًها؛ يسوع يَعتربون ال التوحيديني العامليني أن من الرغم وعىل
يَعتربون الذين أولئك أجل ومن إلهية. برسالة آٍت عظيم ديني ُمعلِّم أنه عىل إليه ينظرون
التوحيدية. العاملية املسيحية الزمالة ثمة للكلمة، الواسع باملعنى «مسيحيني» أنفسهم
الجمعية مثل أخرى، خيارات ثمة املقدس، الكتاب يف الوارد باهلل يؤمنون ال الذين وألولئك

التوحيديني. العامليني الوثنيني وعهد اإلنسانية، التوحيدية العاملية
وبني بينهم آخر اختالف عن التوحيديني العامليني بني للتنوع األمثلة هذه تكشف
الصادر اإليمان «قانون قبيل من الهوتية عقيدة يفرضون ال أنهم العام: املسيحيني تيار
التوحيديون العامليون ينكر ذلك، ومع ويستمنسرت». إيمان «إقرار أو نيقية»، مجمع عن
نظرهم، وجهة من لهم. يحلو بما االعتقاد بإمكانهم أن أو معتقدات، أي لديهم ليس أنه
العامليني جمعية صاغت الالهوت. ال — الناس يتعامل كيف — الُخلُق هو الدين يف يهم ما

التالية: السبعة» «املبادئ يف معتقداتها الفكري والجهد العناية من بكثرٍي التوحيديني

شخص. لكلِّ املتأصلتني والكرامة القيمة •
اإلنسانية. العالقات يف والرحمة واملساواة العدالة مراعاة •

جماعاتنا. بداخل الروحي النمو عىل والتحفيز بعًضا بعضنا قبول •
واملعنى. الحقيقة عن واملسئول الحر البحث •
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املجتمع ويف جماعاتنا داخل الديمقراطية العملية واستخدام الضمري حق احرتام •
عموًما.

للجميع. والعدالة والحرية السالم قوامه عاملي مجتمع إقامة تعزيز •
منه. جزءًا نُشكِّل الذي الوجود لكلِّ التكافل نسيج احرتام •

ومسلمة ومسيحية يهودية متنوعة، دينية تقاليد يف اإللهام التوحيديون العامليون يجد
موقع يقتبس العالم. رؤى من وغريها وكونفوشية، وطاوية وبوذية وهندوسية
http://www.uua.org/beliefs/) اإلنرتنت عىل التوحيديني العامليني جماعات رابطة
التاريخ مرِّ عىل «تراقصنا قولها: رولنز كاثلني الكاهنة عن (principles/index.shtml
والحديثة، القديمة املصادر وتعاليم والحكمة، والنبوة، والتعجب، الغموض إيقاعات عىل

الحي»: «تقليدهم مصادر باعتبارها التالية البنود املوقع يدرج نفسها.» والطبيعة

الثقافات، كل يف املؤكَّدين الساميني، والتعجب الغموض بذلك املبارشة الخربة •
وتدعمها. الحياة تخلق التي القوى عىل واالنفتاح الروح تجديد إىل تحركنا التي
الرش قوى نواجه كي تتحدانا التي وأفعالهم النبويني والنساء الرجال كلمات •

التغيريية. الحب وقوة والرحمة بالعدل وبنياته
والروحية. األخالقية حياتنا يف تُلهمنا التي العالم أديان من املنبثقة الِحَكم •

جرياننا بحب هللا حب مع التجاوب إىل تدعونا التي واملسيحية اليهودية التعاليم •
أنفسنا. نحب كما

األبحاث ونتائج املنطق توجيه إىل باإلصغاء تنصحنا التي اإلنسانية التعاليم •
والروح. العقل تعصب من وتحذرنا العلمية،

الحياة دورة تمجد التي األرض كوكب عىل املرتكزة للتقاليد الروحية التعاليم •
الطبيعة. إيقاعات مع تناغم يف بالعيش وتوصينا املقدسة،

الواقع يريدونه. يشء بأي يؤمنون التوحيديني العامليني أن مطلًقا ليسصحيًحا هكذا،
باألشخاص إال يرحبون وال واألخالقية، الفكرية املبادئ من كبري قدر عىل يتفقون أنهم
يؤمن شخًصا صفوفهم يف ليقبلوا كانوا فما املبادئ؛ بهذه اإليمان يشاركونهم الذين
يؤمن شخًصا وال — لها قيمة ال التقليدية واألفكار األخالق إن القائل املبدأ — بالعدمية
جديد، نازي أو عنرصي، بأبيض وال بها، إال خالص ال واحدة حقيقية كنيسة هناك بأن
ليسوا التوحيديون العامليون التصويت. يف حقها من املرأة يحرم أن يريد شخص أو

سامية. معايري يملكون ولكنهم معتقداتهم، يف عشوائيني
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السابع الفصل

الرشقية التقاليد خرافاتعن

واحد. ديني تقليد الهندوسية (١)
الطبقي. النظام الهندوسية تروج (٢)

األصنام. الهندوس يعبد (٣)
للبوذيني. إله بوذا (٤)

بوذا. هو هو-تي) (بوداي الضاحك بوذا (٥)

مقدمة

فهو الثقافات؛ كل عىل بحذافريه «دين» مصطلح ينطبق ال الثاني، الفصل يف ذكرنا كما
متماسكة، ومعتقدات ممارسات مجموعة (أ) أنها عىل تُعرَّف التي الحديثة املسيحية يوائم
الدينية غري الجوانب من تمييزها يمكن وهكذا الحياة، من املقدس بالجانب تتعلق (ب)
حينما األوروبيني، لكن الرشقية، التقاليد مع السمتني هاتني من أيٌّ يتوافق ال الحياة. من
لتقاليدهم. مشابهة الحال بطبيعة اعتربوها األقىص، والرشق الهند تقاليد فهم حاولوا
من أخرى خرافات وتنتج الفصل. هذا يف فيها سننظر التي الخرافات بعض إىل هذا وأدى

ممارسوها. يفهمها كما التقاليد هذه فهم يف اإلخفاق نتيجة بسيط فهم سوء

واحد ديني تقليد الهندوسية (1)

اليوم الجملة هذه تسمع أن يمكنك حياة.» طريقة هي ديانة. ليست «الهندوسية
والتحدُّث الهندوسية الثقافة ملناقشة النشء يجلس أينما استقبال صالة كل يف

((٢٠١٣ (فيالنسوامي، حياة؟» طريقة أم ديانة («الهندوسية: الهند. عن
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بأنه ديانة ليست الهندوسية بأن الزعم ليصف أعاله املذكور االقتباس صاحب مىض
عىل صدقية أي يمنحه أو يقبله أن مفكر امرئ ألي يمكن «ال واستطرد: خاطئة.» «مقولة
اعتبار إن الجذابة!» الجملة هذه بمثل متدثرة النظري منقطعة حماقة من لها يا اإلطالق.
هذا أن والواقع خطرية، تداعيات له يكون أن يمكن أمر هو ذلك غري أو دينًا ما يشءٍ
عن بعيًدا لكن، دينًا. ليست الهندوسية بأن الزعَم العنيف فيالنسوامي رفض سياق هو
فالهندوسية بحذر؛ استخدامه ينبغي «هندوسية» مصطلح أن العلماء يفرتض العواقب،
فهي املثال؛ سبيل عىل املسيحية، عىل املصطلح هذا به ينطبق الذي باملعنى دينًا ليست
«هندوسيٍّا»، يُدَعى من كلُّ يقبلها التي واملمارسات املعتقدات من واحدة منظومة ليست
الجانب بأنه تعريفه يمكن الحياة جوانب من جانب عىل بسالسة تقترص أن يمكن وال

«الدنيوية». الحياة من متمايًزا «الديني»،
تشري وعربية فارسية كلمة وهي «هندو»، كلمة من «هندوسية» مصطلح يأتي
يجري (الذي السند نهر من الرشقية الضفة عىل يعيشون الذي األشخاص إىل ببساطة
املدلول عىل برصامة مقصورة «هندو» كلمة وكانت باكستان). قلب يف اليوم مبارشة
عىل يطلقون الفارسيون وكان األيديولوجية. أو الدينية بالهوية لها عالقة وال الجغرايف،
عليه يطلقون فكانوا العرب أما «هندوستان»، فيه يعيشون الهندوس كان الذي املكان
تمييز هو الوحيد الغرض كان «هندويس»، مصطلح الهند شعب استخدم وحينما «الهند».
الدينية الهوية عن يعرب مدلول للكلمة يكن لم أخرى ومرة األجانب. املحتلني من أنفسهم

.(١٩٧٣ (أوكونيل،
الذين الهنود إىل لإلشارة «هندو» لفظة استخدام يف رشعوا من هم األوروبيون كان
تميِّز ولم الدينية. هويتها الكلمة مانحني يهوًدا، وال مسلمني، وال مسيحيني، يكونوا لم
أخريان. أصليتان هنديتان ديانتان وهما السيخية، أو اليانية الديانة وأتباع الهندوس بني
اليهودية. أو اإلسالم أو للمسيحية ديني نظري عىل للداللة «الهندوسية» مصطلح ُسكَّ حينئٍذ

عرش. التاسع القرن يف إال االنتشار يف تبدأ ولم إنجليزية، كلمة وهي
يتبعون الذين والسيخ اليانيني الحايل، استعمالها بحسب «هندويس»، لفظة تستبعد
بحجية القبول — وهذا «الفيدا»، كتب بحجية يعرتفون ال لكنهم أصلية، هندية تقاليد

«هندوس». بأنهم الناس لوصف محدًدا أصبح ما هو — «الفيدا» كتب
تسبيح وتراتيل آلهة، عن وقصص الخلق، قصص من مجموعات من «الفيدا» تتألف
أربع يف منظومة وهي فلسفي. وتأمل مختلفة، لشعائر وتعليمات وصلوات، لآللهة،
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فيدا». و«األتارفا فيدا»، و«السما فيدا»، و«الياجور فيدا»، «الريج رئيسة: مجموعات
الحقائق مع انسجاًما منسجمني كانوا أناس السحيق املايض يف اها تلقَّ «الفيدا» أن ويُعتقد
الفضل براهمان إىل يُنَسب ولذا املجردة. املطلقة الحقيقة «براهمان»، مع وبالطبع الكونية،

أيًضا. املقدسة «الفيدا» كتب ومصدر الكون، مصدر أنه يف
مثل الطبيعية للظواهر تشخيصات يَُعد بعضها ومتنوعة. كثرية الهندوسية آلهة
متعدد اآلخر البعض بينما الشخصية، وحيد اآلخر والبعض والسماء. والعواصف النار
أو الطريقة، بهذه الطاقة اعتبارها يمكن املثال، سبيل عىل شاكتي، اإللهة الشخصيات.
ثَمَّ وِمن الخالق، طاقة يعتربونها البعض إن بل نفسها. هي إلهة أو مختلفة، آلهة طاقة

الخالقة. نفسها فهي
اإلله بينها ومن غريه. من أكثر مألوف بعضها إلًها، ٣٣ فيدا» «الريج كتاب يصف
«زيوس العظيم هو اإلغريقية امليثولوجيا يف بيتا ديوس ونظري السماوي. اآلب بيتا، ديوس
الروماني اإلله الرومانية امليثولوجيا يف ويقابله اآللهة. كل رب زيوس»، «اآلب باتر»،

جوبيرت. األسمى
مثل الطبيعية للظواهر تشخيصات يُعترب بعضها ومتنوعة. كثرية الهندوسية آلهة
متعدد اآلخر البعض بينما الشخصية، وحيد اآلخر والبعض والسماء. والعواصف النار
«القوة» تعني التي — «شاكتي» كلمة تستخدم أن يمكن املثال، سبيل عىل الشخصيات.
ذكور آلهٍة طاقة إىل تشري أن يمكن أو «ديفي»، أيًضا تُدعى مفردة إلهة اسم باعتبارها —
هي ديفي أو شاكتي تكون الهندوسية التقاليد أحد ويف بل شاكتيه». منهم «لكلٍّ مختلفني

األسمى. الكائن
معروف اآلخر بعضها بينما الهند، من معينة مناطق يف إال معروف غري اآللهة بعض
العقبات». «مذلِّل بأنه املعروف الفيل رأس ذو اإلله جانيشا، هذا ومثال العالم. مستوى عىل
الحظ جلب يف عليه يعتمدون هندوسيني أنفسهم يعتربون ال أناًسا أن لدرجة شهري وهو

وإلهة. إله مليون ٣٣٠ هو عليه املتعارف وإلهاتها الهندوسية آلهة عدد السعيد.
العظيمة» «اآللهة بني من اآلخر. البعض من أعظم يعترب الهندوسية آلهة بعض
بإلهة مقرتن منهما وكلٌّ جديد. من الخالق الهادم وشيفا الحافظ، فيشنو (املاهاديفا)
اإلله تساعد فهي املعرفة، إلهة ساراسواتي، أما به. الخاصة شاكتي تُدعى أن يمكن
اإللهة هي شيفا العظيم اإلله وقرينة فيشنو. اإللَه الرَغد، إلهة الكشمي، وتساعد براهما؛
اآللهة ثالث هو براهما أن يعتقد قديم تقليد وثمة شاكتي. أيًضا تُدعى التي ديفي
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أشكال من شكل أو فيشنو أو شيفا سواء — اآلخرين عن بالنيابة يخلق إله العظيمة،
ديفي.

فلسفي تقليد هناك هندوسيٍّا. املرء ليكون رضوريٍّا ليس آلهة أو بإله االعتقاد لكن
«الفيدا»، كتب غرار عىل «األوبانيشاد». وهو آخر، نص إىل يستند الهندوسية، يف عميق
السحيق، املايض يف عاديني غري أفراد «سمعها» أو اها تلقَّ «األوبانيشاد» نصوص أن يُعتَقد
«الفيدا». مثل بحجية تتمتع فهي ولذا املنشأ؛ إلهية أنها يُعتقد ثم ومن يؤلفوها. ولم
الخالدة، املطلقة، للحقيقة تجليات هم جميعهم اآللهة أن «األوبانيشاد» نصوص تُعلِّم
نهاية يف تعدو ال واإللهات اآللهة كل براهمان. وهي: الجميع، تستوعب التي والحقيقية

إنسان. كل ذلك ومن حي، كائن كل وكذلك لرباهمان، تجليات كونها املطاف
«الفيدا»، كتب خاتمة تُعترب «األوبانيشاد» نصوص أن لدرجة متجذر التعليم هذا
بالتجارب حافلة لها حرص ال أعمار إىل فهمها يحتاج أن ويمكن «الفيدانتا»، هي أو
(يصل الفردي املادي الوجود حدود من يتحرر الفهم، هذا املرء يحقق وحينما والتأمالت.
ما يصبح («السامسارا»)، املتكررة الوالدات دورة من الفرد تحرر ومتى «املوكشا»). إىل

بالحقيقي. متحًدا ا: حقٍّ دائًما املرء عليه كان
الفيدي األدب يف املطروحة الحكمة تتناول التي الفكرية املدارس من كثري ثمة
عىل األلوهية، من أسمى أو إلًها، بوصفه — مختلفة بطرق براهمان تقدِّم وهي وتفاسريه.
وسائل الكلمات أن لدرجة ذلك، مع للغاية، سامية املطلقة» «الحقيقة وهذه املثال. سبيل
هذه من عنها. عوًضا («اليوجا») األفعال من متنوعة بأنواع ويُوىص بلوغها. عن قارصة

الخاشع. والتنسك والتفكر التأمل وأيًضا النفس، وضبط األخالقية، املعيشة األفعال
أن الهندوسية املمارسات تدرك النهاية، يف واحدة كلها الحقيقة تكون مثلما لكن،
الكون. أنحاء كل يف كلها األفعال تتجاوب أخرى، بعبارة ودقيقة. ثابتة الكون قوانني
االحرتام وإظهار العائلية، باملسئوليات االضطالع مثل — الصالحة لألفعال تكون ثَمَّ وِمن
التحرر درب عىل الفرد تقدُّم تشمل إيجابية آثار — والتأمل والدراسة، واإللهات، لآللهة
بدافع تحدث التي األفعال تلك مثل السيئة، لألفعال وتكون املتكررة. الوالدات دورة من
الكون لقانون وفًقا يترصف أن املرء واجب من ولذلك، املعاكسة. اآلثار والجبن، الجشع
و«قانون «الواجب» من كلٍّ إىل لإلشارة يُستخَدم نفسه «دارما» مصطلح أن لدرجة

«كارما». باسم السببية مبدأ ويُعَرف الكون».
تتقاسم فإنها الهندوسية؛ باسم جمعيٍّا تُعرف التي الهندية التقاليد تتنوع مثلما
باإلضافة و«الكارما»، و«الدارما»، املطلقة»، «الحقيقة بمفاهيم تُوصف التي العالم رؤية
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«فيدا» كلمة معنى — «املعرفة» أو «الحكمة» هذه تنقل التي املقدسة الكتب احرتام إىل
مزاولة أو معينة عقائد اعتناق يُشرتط ال أنه من الرغم عىل وهكذا، السنسكريتية.
ديانة. اعتبارها يجوز اليوم نفهمها كما فالهندوسية الهندوس، عند بعينها ممارسات
الهندوسية أن لذاتها الهندوسية تعريف يؤكد ،(٢٦٤ :١٩٩٨) ويتمان سيمون وبتعبري

بغزارة.» محتوياتها تنوعت مهما واحد، دينيٌّ «كلٌّ
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الطبقي النظام الهندوسية تروج (2)

وقد مهنية. فئات يف األشخاص لتصنيف عملية هو عموًما، الطبقي، النظام
مرتسخ الطبقي النظام وألن لقرون. الهندي املجتمع جوانب من كثري يف تغلغل
نوع أخرى، وأشياء هو يُميل، فهو العمل، تقسيم عىل ويقوم الدين، يف بعمق
قد التي االجتماعية والتفاعالت ما امرأة وراءها تسعى أن يمكن التي املهن
األخرى الديانات تتبع ال الهندويس. الدين أوجه أحد هي الطبقات بها. تحظى
(مانيان، للمبتدئني» الهند يف التجارية األعمال («مزاولة النظام. هذا الهند يف

((٢٠٠٧
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يف األربع» الرئيسة «الطبقات وصف أعاله املقتبس الهند يف الطبقي النظام تفسري يواصل
السنسكريتية). باللغة «طبقة» (كلمة «الفارنا» أيًضا تُسمى أنها إىل ُمشريًا الطبقي، النظام
تقول التي الصلة ذات املسلَّمات وكذلك شائع، فهم سوء هو بالفارنا الطبقة مساواة إن
ليست الطبقات أن الواقع الهندوسية. عىل ومقصورة الدين، من بها موًىص الطبقات إن
النظام أما الهندوسية. املقدسة الكتب يف املرتسخة هي فقط والفارنا الفارنا، نفسها هي
االنتشار واسع وهو القرون، مرِّ عىل فشيئًا شيئًا تكوَّن اجتماعي بنيان فهو الطبقي
الهند. يف واملسلمة املسيحية املجتمعات بعض يف حتى ملحوظ نحو عىل ظاهر أنه لدرجة
املجتمع. إىل الناس يقدمها التي املساهمات تحددها اجتماعية فئات أربع الفارنات
الرعاة هم والفيشيا والحكام، املحاربون هم والكشاتِريا والعلماء، الكهنة هم الرباهمة
يصف اآلخرين. لدى يعملون الذين أولئك هم والشودرا والتجار، والحرفيون واملزارعون
هذا أن عىل قوتهم»، الناس كسب «كيفية بأنها ببساطة املحدِّدة السمات الباحثني بعض
عامًلا بوصفه بمسئولياته، املرء اضطالع كان للفارنا. النصويص األساس ثراء عن يعربِّ ال
املهن — عامًال أو تاجًرا أو حرفيٍّا أو مزارًعا أو راعيًا أو حاكًما أو محاربًا أو كاهنًا أو
مهنة فكل مقدًسا؛ واجبًا — التقليدي املجتمع يف كلها الحياة دروب تغطي كانت التي

بالتساوي. باالحرتام جديرة جميعها ثم ومن املجتمع، سري إلنجاح رضورية كانت
الهندوسية. يف الخلق قصص أشهر من واحدة يف بالفارنات الديني اإلقرار يظهر
أو «ذات» من وسكانه العالم انبثق كيف املقدس الهندويس فيدا» «الريج نص يصف
ومن املحاربون؛ ذراعيه ومن الكهنة؛ العلماء جاء فمه من «بوروشا». أوَّيل، «إنسان»
الفارنات هي هذه العمال. قدميه ومن والتجار؛ والحرفيون واملزارعون الرعاة فخديه

األربع.
مستَمدة وليست «الجاِتيات»، هي باآلالف. فتَُعد املقابل يف االجتماعية الطبقات أما
مانو. قوانني يف الواردة القواعد إىل تقليديٍّا إقرارها ويرجع املقدسة. «الفيدا» كتب من
اضطرابات شهدت التي الفرتة وهي امليالدية، األوىل القرون إىل مانو قوانني العلماء يُرجع
النص يقدَّم االجتماعي. الرتتيب بشأن مفهومة مخاوف فيها وسادت الهند، يف سياسية
أكيدة، صدقية تمنحه وسيلة وهي براهما، اإلله أبناء أحد تلميذ تأليف من أنه عىل نفسه
وليس («سِمريتي») «تقليدي» بأنه يُعَرف أدبي صنف إىل الهندويس الفكر يف ينتمي لكنه

(«رشوتي»). املنشأ إلهي
وواجباتها، سماتها وصف يف وتُسهب الفارنات، إنشاء مانو قوانني تسرتجع
القرون، مدار وعىل املرأة. وضع مثل املتنوعة االجتماعية والقضايا النقاوة، ومستويات
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االجتماعي الرتاتب الهندي املجتمع ن كوَّ مانو، لقوانني العديدة الرشوحات خالل ومن
الطبقي». «النظام باسم الحديث للعالم معروًفا بات الذي املعقد

مع شك بال يتداخل االجتماعية للرتاتبية صارم نظام عىل النظام ذلك انطوى
حتى لها حرص ال فروق توجد أنه من الرغم عىل مهيمنني، الرباهمة يظل الفارنات.
النظام خارج أناس أيًضا وهناك األخرى. الفارنات يف توجد كما الرباهمة، فارنا داخل
الذين املنبوذون، يمثل الفارنات. يف توجد ال ظاهرة وهي — «املنبوذون» — بالكامل
السائد، املجتمع من شون مهمَّ واملنبوذون الهند. سكان سدس «الداليت»، باسم يُشتهرون
اآلخرين. الهنود مع االختالط أو األكل، أو العبادة، أو الدراسة، يف الحق من ومحرومون

إليهم. لإلشارة مستخدم آخر مصطلح وهو يُالَمسون»، «ال حرفيٍّا هم
الدنس عن القديمة األفكار إىل وصوًال املنبوذين مالمسة حظر فكرة منشأ تتبُّع ويمكن
امليتة الكائنات أو الحيوية الجسد بسوائل االحتكاك يؤدي التقليدي، املجتمع ففي والنقاء؛
تتضمن التي التنقية بطقوس عالجه من بد ال القبيل هذا من احتكاك وأي النجاسة. إىل
اليهودية يف حتى العالم. أنحاء يف مجتمعات يف الظاهرة هذه توجد والصلوات. التطهر
ثَمَّ وِمن النجاسة، مصادر من والنفاس الحيض يَُعد الحديثنَْي واإلسالم األرثوذكسية
للنظام وفًقا لكن الطبيعية. حياتهن استئناف قبل للشعائر وفًقا النساء تتطهر أن بدَّ ال
هذه مثل مع منتظم اتصال يف رزقهم سبل تجعلهم ملن مالزمة حالة النجاسة الطبقي،
مجاٍر، وعمال شوارع، ومنظفي جلود، ودابغي جزارين، يعملون من ذلك يشمل املواد.

منازل. ومديري وخادمات،
الكتب تُعلِّم أعاله، رأينا فكما الكارما؛ بأفكار أيًضا املتدنية املنبوذين مكانة ترتبط
الفرد تقرب سوف الصالحة األفعال كونية. تبعات األفعال لكل أن الهندوسية املقدسة
السيئة األفعال أما النقي، الوجود ببهجة وتملؤه املتكررة، الوالدات دورة من التحرر من
يُفَرتض قد ، متدنٍّ اجتماعيٍّ وضٍع يف ُولدوا الذين أولئك هكذا، املضاد. التأثري لها فسيكون

ذلك. به يستحقون ما فعلوا أنهم
الطبقي النظام أن فكرة الحديث العالم يف املصلحني من كثري يرفض ذلك، ومع
يحظر الهندي الدستور أن والواقع «الداليت». ملحنة ا خاصٍّ اهتماًما ويولون دينيٍّا، مباح
ويجعل امليالد، محل أو الجنس أو الطبقة أو العرق أو الدين أساس عىل التمييز
ورفض القانون. بمقتىض للعقاب خاضًعا املالمسة» «حظر أساس عىل املبني التمييز
لفظ استخدام حتى غاندي، املهاتما إنجلرتا، عن االستقالل أجل من الهند كفاح زعيم
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يعتقدون الذين أولئك وسط حتى («هاريجان»). هللا» «أوالد املنبوذين ودعا يُالَمس». «ال
كتب الجديد. لشكله نقاد يوجد دينية أصول إىل يرجع أن يمكن الطبقي النظام أن
يخدم كان النظام أن (٢٠٠١ عام (تُويف كريشناناندا سوامي املوقر الرباهمي املعلم
والتعصب الرجعية محله «حلت الوقت بمرور لكن االجتماعي، االستقرار األصل يف
الحقيقي الدين وممارسة يتناىف بما والكراهية، والجشع األنانية انتشار خالل من
إىل مراحل عىل تدريجي ارتقاء إىل الداخيل الروحاني التطلع عن اجتماعيٍّا تعبريًا بوصفها
الصفحة http://www.swami-krishnananda.org/disc/disc_03.pdf) القدير» هللا

.((٢٠١٤ يناير ١٢ التصفح (تاريخ الثالثة
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األصنام الهندوس يعبد (3)

وقبيحة. ومشوهة، الصنع، متقنة غري وكلها — هائل أصنام متحف [بيناريس]
توين (مارك الكوابيس. من وحشية كغوغاء ليًال، املرء أحالم خالل تتجمع
أقدس من وهي حاليٍّا)، (فارانايس بيناريس مدينة زيارة لدى ،(٥٠٤ :١٩٨٩)

الجانج) نهر ضفاف عىل للهندوسية، املدن
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آلهة لجمع الصور آالف هو الكوابيس» من وحشية «غوغاء بعبارة توين وصفه ما كان
يف مكان كل يف واإللهات اآللهة صور وجد لكنه فارانايس، يزور كان فقد الغفري؛ الهند
يف الحافالت، عىل األجرة، سيارات يف املكاتب، يف املتاجر، يف البيوت، يف املعابد، يف الهند:

الجدران. عىل املظالت، عىل املسارح،
صورهم. عدد وكذلك تقريبًا، له حرص ال الهندوسية يف اآللهة عدد أعاله، رأينا كما
مستوية أسطح عىل الرسومات أو التماثيل يف سواء — تُصوَّر مميزة مالمح له إله وكل
عادة الفيل. رأس ذا جانيشا اإلله ذكرنا أن سبق زاهية. وبألوان شديٍد بتفصيٍل —
وجواهر ذهبي بتاج الوهاجة، واألزرق والبنفسجي والوردي الربتقايل باأللوان ر يُصوَّ ما
وتكون الالمع. الذهبي باللون ور تُصَّ ما فعادًة تُقهر، ال التي دورجا اإللهة أما كثرية.
منها كلٌّ — األقل عىل أذرع أربع ولها جانيشا. من أكثر حتى باملجوهرات عة مرصَّ
ما دائًما ولكنها أسًدا، أو نمًرا ممتطية األحيان بعض يف وتظهر معنًى، ذا شيئًا تحمل
املقابل، يف فتظهر لدورجا، األخرى الذات كايل، أما عذبة. ابتسامة شفتيها عىل ترتسم
الجماجم من مصنوعة مجوهراتها األسود. حتى أو األزرق، أو بالكامل، البنفسجي باللون
عن تكشف ما وأحيانًا خبيثة، سخرية يف للخارج يتدىلَّ ألسنتها) (أو لسانها البرشية؛

أحيانًا. اللهب ألسنة وسط الجثث، عىل وتقف أنيابها.
الحفظ لدورة العظيم اإلله شيفا، الرَّب يُرى أن يمكن تفصيًال. أقل الصور بعض
شخصيته يف تصويره عند أذرع أربع ذي رجل هيئة عىل لطيفة وضعية يف والدمار،
«لينجام» باسم يُعَرف بسيط حجري بعمود رمزية أكثر صورة يف ويُمثَّل الرقص». «رب
له وتد شكل عىل العمق قليل إناء «بيتا») (أو «يوني» مع يظهر ما وكثريًا «لينج»)، (أو
عن بوضوح اللينجام يعربِّ قد امليالد». «محل أو «األصل» أو «العبور» إىل يرمز مزراب،
عىل تُرى قد التي — بيوني ملتحًما يظهر اللينجام أن إىل وبالنظر دائًما. البارزة شيفا قوة
يمثِّالن وقد الذكري. للعضو رمًزا يُعترب قد فإنه — األنثوية الجنسية لألعضاء رمز أنها

قة. الخالَّ الطاقة مًعا
اللبن تقديم عىل واليوني، باللينجام إليهما يُرَمز اللذين وشاكتي، شيفا عبادة تشتمل
أو اللينجام عىل تُسكب التي أخرى، أشياء إىل باإلضافة والزهور، السمن، أو العسل أو
األخرى. لآللهة «البوجا» من مشابهة أنواع وتُقدَّم اليوني. خالل من تسيل ثم بها، يُدهن
مرئيٍّا» و«تكون اإلله ترى» «أن وهو «دارشان». العبادة جوانب من آخر جانب عىل يُطلق
أو املعابد، يف اآللهة صور إىل القرابني الناس يقدم حينما «الدارشان» حدوث يمكن له.
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بيوم يحتفلون حينما أو اآللهة، ألحد شهرية صور بها توجد أماكن إىل الحج رحالت أثناء
االستعراض. طريق امتداد عىل خاصة صورة ليشهدوا الحشود إىل باالنضمام ما إله عيد
للصور، العطايا وتقديم اآللهة، صور من الهائلة املجموعة إىل الخارج من بالنظر
األصنام؛ عبادة بسهولة هذا يشبه أن يمكن الصور، هذه محرض يف الوجود عىل والتكالب
املقدس الكتاب يف جاء كما منحوتة» «صوًرا يعبدون الناس وكأن يبدو أن يمكن إنه أي
األْرِض ِيف َوَما َفْوُق ِمْن َماءِ السَّ ِيف ا ِممَّ َما ُصوَرًة َوال َمنُْحوتًا ِتْمثَاًال َلَك تَْصنَْع «ال العربي:
يف التحريم هذا يرجع .(٤ :٢٠ الخروج (سفر األْرِض.» تَْحِت ِمْن اْلَماءِ ِيف َوَما تَْحُت ِمْن
التي التماثيل — الذهبي» «العجل مثل أشياء يعبدون كانوا الناس أن إىل املقدس الكتاب
يومنا حتى واملسلمون اليهود يرفض إلهية. قوة لها أن أسطوري نحو عىل يعتقدون كانوا
واإلله الصورة بني ما الخلط خشية املقدسة، للشخصيات تماثيل أو لوحات صنع هذا

نفسه.
الصور يف األعني تمثيالت يف متجلية الهندوسية يف اإلله مع البرصي التواصل أهمية
حينما وحتى لبعضها؛ ذلك من أكثر وحتى ثالثة؛ بعني مرسوم اآللهة من كثري الهندوسية.
يف املتخصصة العاِلمة ت عربَّ لونهما. أو حجمهما يف يُباَلغ ما فغالبًا فقط، عينان تتجىل
يف الضخمة األعني نظرة «تلتقي قائلة ذلك عن (٧ :١٩٩٦) إيك ديانا الهندوسية الديانة

الهندوسية.» العبادة صميم يف هو للنظرات التبادل وهذا العابد، نظرة مع الصورة
العابدون يؤمن محله. غري يف الهندوسية، حالة يف األصنام، عبادة ادعاء أن غري
هو فاإلله ثَمَّ وِمن نفسه. اإلله وليست لإلله، تجسيد سوى ليست املنحوتة األشكال أن
ملموس تجلٍّ الواقع يف هو «صنم» أو صورة هيئة عىل يبدو ما الصورة. ال د، يُمجَّ الذي
يف لآللهة تعددية من فما أعاله، رأينا وكما ذلك، ومع الهندوس. نظر وجهة من لإلله
اآللهة من عدد ألي يمكن وال براهمان. املطلقة، للحقيقة تََجلٍّ وهي إال الهندويس الفكر
الحقيقة لكن محدِّدة. سمات وال له، شكل ال فرباهمان براهمان. يستوعب أن الصور أو
املرئي. العالم يف األشياء من الالنهائية التنويعة يف تتجىل حد وال لها شكل ال التي املطلقة
يف «األوبانيشاد»، املقدس الهندويس النص يف التعددية يف الكامنة الوحدة هذه عن يُعربَّ
يبدأ «الفيدا». كتب حكمة «استوعب» الذي («الرييش») «الحكماء» وأحد تلميذ بني حوار

اآللهة. عدد عن يسأل بالتلميذ

وستة.» وثالثمائة آالف «ثالثة الحكيم: أجاب
بالضبط؟» اآللهة عدد ما لكن «أجل، التلميذ: قال
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وثالثون.» «ثالثة
بالضبط؟» اآللهة عدد ما لكن «أجل، قال:

«ستة.»
بالضبط؟» اآللهة عدد ما لكن «أجل، قال:

«ثالثة.»
بالضبط؟» اآللهة عدد ما لكن «أجل، قال:

«اثنان.»
بالضبط؟» اآللهة عدد ما لكن «أجل، قال:

ونصف.» «واحد
بالضبط؟» اآللهة عدد ما لكن «أجل، قال:

«واحد.»
(٢٧ :١٩٩٦ (إيك،

فبمقدور املطلقة، الحقيقة يستوعب أن إلله (صورة) تجسيد أو واحد إله يستطع لم إن
نويل ما نادًرا العادية الحياة يف لكن املطلقة. الحقيقة جوانب بأحد يومئ أن منها كلٍّ
يرشح وكما الفرصة. تلك لنا يتيح املطلق لهذا فريد بتجسد واالحتفاء للمطلق. انتباهنا

فيشنو: لعبادة التقليدي الُكتيب

سيثبت فأين شكل، بال كان فإن الهيئة؟ غياب يف هللا يف نتأمل أن يمكننا كيف
إىل ينزلق أو التأمل عن يَِزل به، يتشبث شيئًا العقل يجد ال متى نفسه؟ العقل
فقط هو الشكل أن هذا مع متذكًرا ما، شكل يف العاقل يتأمل هكذا إغفاء. حالة

ص٤٥) :١٩٩٦ (إيك، حقيقة. وليس مركَّبة صورة
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Twain, M. (1989) Following the Equator, American Publishing Co., Hartford
CN.

للبوذيني إله بوذا (4)

ويتعلمون — املخدوعني الكاثوليكيني الرومانيني غرار عىل — البوذيون يزعم
(كما األمر حقيقة لتمثاله. «يُصلُّون» فقط إنهم قائلني بوذا، يعبدون ال أنهم
يف بالفعل يركعون البوذيني أن الصفحة) هذه عىل العديدة الصور يف سرتون

(٢٠١١ (ستيوارت، الشيطانية» بوذا «عبادة لبوذا. وتبجيل عبادة

التوحيدية األديان سوى يعرفون ال الذين األشخاص ينزع األول، الفصل يف رأينا كما
قبيل من تماثيل الناس يرى وحينما العبادة. هو ديانة أي قوام أن يف التفكري إىل الغربية
بوذا أن يفرتضون فقد قدًما)، ١١٢) مرتًا ٣٤ ارتفاعه يبلغ الذي بكني يف بوذا» تان «تيان
يُعبَد. ويسوع ويسوع، بوذا بني تشابه أوجه ذلك، مع املسيحيني، بعض يلحظ يُعبَد. إله
وبعد فأكرب. أكرب جموع بني ثم البداية، يف األتباع من صغرية مجموعة بني برشَّ كالهما
الكنائس شيَّدوا األرض. أصقاع كل يف رسالتيهما ينرشون رسًال أتباعهما أصبح موتهما
تنتهي هنا لكن والراهبات. الرهبان رتب وصنعوا وبوذا، يسوع تماثيل تئوي التي واملعابد
«روح ذا حكيًما ُمعلًِّما كان البوذا. يُعبَد فال إلًها، بوصفه يسوع يُعبَد بينما التشابه. أوجه
كان علَّمه وما ُمعلِّم، سوى يكن لم لكنه — تماثيله بعض بضخامة لها يرمز — عظيمة»

الحياة. عذاب عىل للقضاء عالًجا
ُمِنح «املستنري»). إىل يُرتَجم ما (أحيانا «اليقظ» ويعني اسًما. وليس لقب، «بوذا»
سيدهارتا اسمه كان امليالد. قبل الخامس القرن يف الهند شمال يف عاش لرجل «بوذا» لقب
ملًكا سيصري إنه تقول مولده قبل نبوءة ظهرت البوذي، التقليد ووفق أمريًا. وشبَّ جوتاما،
ألنها الحياة، مشكالت من وقاه ولذا، خطاه، يتبع أن امللك أبوه أراده وقد دينيٍّا. زعيًما أو
وعاش حسناء، أمرية وهي عمه، ابنة من سيدهارتا تزوج الدين. إىل الناس تقود ما غالبًا
العرشينيات أواخر يف وهو سيدهارتا، أن غري بالخارج. العالم معاناة جاهًال أبيه، قرص يف
شاهد املعزول، قرصه وخارج العالم. شكل ليستطلع القرص عن بعيًدا جال عمره، من
موت عىل ينوحون ونادبني املرض، يعانون ظهورهم، العمر أحنى أشخاًصا سيدهارتا
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القرص، ونعيم عائلته ترك أنه لدرجة الشاب قلب شغاف التجارب هذه ت مسَّ أحبائهم.
للمعاناة. عالج استكشاف يف ورشع

من ينهل تقليديني، هندوس معلِّمني بمعية الدراسة يف سنوات سيدهارتا أمىض
الطرق من أيٌّ يُقدِّم لم لكن الذات. إنكار أشكال أقىص ومنها ممارساتهم، ويتبع حكمتهم
عن يكف أن قرَّر املطاف، آخر يف إليه. يسعى كان الذي املعاناة من التحرُّر التقليدية
خرج وقت، بعد إليه. ل توصَّ أن إىل ويتأمل ببساطة يجلس وأن آخر، إىل ُمعلِّم من االنتقال
يف رأينا كما «البوذا». وأصبح وعالجها. املعاناة سبب من كالٍّ اكتشف «يقًظا»؛ تأمله من
املعاناة، تشوبها الحياة أن األربع»: النبيلة «الحقائق يف تعاليمه تتلخص الثاني، الفصل
الرغبة، عىل بالقضاء تحاشيها يمكن املعاناة وأن التعلق)، (أو الرغبة تسببها واملعاناة

الثُّماني: الطريق اتباع هي عليها القضاء وطريقة

صحيًحا. فهًما العالم تفهم أن بمعنى السليمة: الرؤى
الرغبة. بإنهاء االلتزام السليمة: التطلعات

برفق. التحدث وإنما بغضب، التحدُّث أو الكذب تجنُّب السليم: الكالم
وأمني. سلمي نحو عىل السلوك السليم: الفعل

حي. كائن بأي الرضر إلحاق عن االمتناع السليمة: العيش طريقة
السعي. يف املثابرة السليم: السعي

املرء. يفعله وما يحدث ملا تامٍّ انتباٍه إيالء السليم: االنتباه
بعمق. عليه الرتكيز خالل من موقف أي يف بالسالم التمتع السليم: الرتكيز

بالرأفة والتحيل ببساطة، والعيش الرغبة، عن الكف خالل من للمرء يمكن أخرى، بعبارة
السالم. ويجد املعاناة، ويتجنب له، تحمله بما الحياة يقبل أن الحية، الكائنات كل نحو
كان الذين الخمسة النُّساك بني وعظها للبوذا. األوىل الوعظة لب هو التعليم هذا كان
نرش يف ورشع — البوذيني الرهبان جماعة — األوائل «السانغا» وأصبحوا معهم، يعيش
لم املسيحيني، املبرشين عكس وعىل املعاناة. من يتحرَّروا أن لآلخرين يمكن حتى الرسالة
العميل الشأن عىل بالكامل تركيزهم انصب وإنما آلهة. عن أو هللا عن وأتباعه بوذا يعظ

عليها. التغلب وكيفية البرشية باملعاناة املتعلق
األصيل بالتعليم ملتزمة البقاء مجتمعاٌت حاولت آسيا، أنحاء يف البوذية انترشت وحاملا
وكامبوديا، وتايالند، وميانمار، رسيالنكا، يف اليوم املوجودة تقاليدهم عىل ويُطلق للبوذا.
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خمسة نحو مرور بعد لكن الصغرى). (امَلْركبة «هينايانا» أو «ثريافادا» بوذية والوس،
أفكار أضيفت واليابان، وكوريا الصني إىل البوذية دخول ومع البوذا، موت عىل قرون
تقاليد تحتوي الكربى). (امَلْركبة «ماهايانا» بوذية ى تُسمَّ تقاليد إلنشاء جديدة وممارسات
مع مساعدتهم، طالبني لهم الناس ويصيل املخلِّصني، بدور تقوم شخصيات عىل املاهايانا

«بوذيساتفا». لقب الشخصيات هؤالء عىل ويُطلق برش. ولكنهم آلهة ليسوا أنهم
أن إىل وتكراًرا مراًرا يُولدون األشخاص بأن البوذيون يؤمن الهندوس، غرار عىل
السعيدة الوجود حالة يف ويدخلون د، التجسُّ تكرار عن يتوقفون حينئٍذ، «يقظني». يصبحوا
قوسني قاب وأصبح «اليقظة» بلغ الذي الشخص هو والبوذيساتفا بالنريفانا. تُعرف التي
يزالون ال الذين أولئك كل عىل اإلشفاق باب من ولكن النريفانا، حالة دخول من أدنى أو
عىل اآلخرين ليساعد النريفانا عن يتنازل امليالد، وتكرار املعاناة دورة يف يجاهدون
«بوذا أحيانًا يُدعى الذي أفالوكيتسافارا، هو البوذيساتفا أهم من واحد االستنارة. بلوغ
يطلبون الذين أولئك إليها سيجلب خاصة، سماوية مملكة يف يعيش إنه يُقال الرحمة».
غرار وعىل كانون. تُسمى أفالوكيتسافارا من أنثوية نسخة ثمة اليابان، يف مساعدته.
أمام البوذيون يصيل حينما كذلك تبدو قد أنها مع إلهة، ليست هي اآلخرين، البوذيساتفا

كانون. تمثال
يُدعى راهبًا إن يُقال النقية»، «األرض يُدعى الذي املاهايانا بوذية أنواع أحد يف
— مباركة نقية أرًضا يخلق فسوف النريفانا بلغ إذا أنه مرة ذات أقسم دارماكارا
التماًسا باسمه عوا تشفَّ الذين الناس إليها وسيدعو — السماء عن الغربية بالفكرة شبيهة
السنسكريتية اللغة يف «أميتابها» الشخصية هذه عىل يُطلق موتهم. لحظة ملساعدته
يسوع بدور أشبه له، يصلون الذين ألولئك مخلًِّصا بصفته ودوره، اليابانية. يف و«أميدا»

إلًها. ليس يسوع، عكس عىل لكنه، املسيحية، يف
عىل سريًا الزن. بوذية إلًها ليس البوذا أن بوضوح تُثبت التي املاهايانا تقاليد ومن
من للتخلُّص وسيلة بوصفه التعلق من التحرر عىل الزن طائفة معلمو يشدِّد بوذا، خطى
كما االجتماعية، واملراكز باملمتلكات فقط ليس التعلق من نتحرر أن بنا خليق الرغبة.
املنطقي التفكري تحرير يحاولون ولذا، أيًضا؛ التفكري وأنظمة باملفاهيم ولكن يقولون،
قبيل من مربكة أسئلة — تالميذهم عىل «ُكَوان» ألغاز بطرح املألوفة مساراته من املعتاد
املألوفة، التفكري مسارات من بالتحرر واحدة؟» بيد التصفيق عن الصادر الصوت «ما
قصص إلحدى وفًقا نفسه. والبوذا املقدسة البوذية النصوص احرتام نزع عىل يشجعون
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ُمَؤن غطى قد الجليد وكان الشتاء، عزِّ يف ديًرا (٨٢٤ عام (تُويف تانكا املعلم زار الزن،
تماثيل أحد وأنزل املذبح، إىل اتجه الربد، من يرتجف تانكا كان وملَّا الحطب. من الرهبان
هناك إن بل ليستدفئ. النريان إشعال يف واستخدمها قطع، إىل وحطمه الخشبية، البوذا

فاقتله.» البوذا، قابلت «إذا تقول: الزن يف حكمة
املعابد من آالف ثمة واليوم، إلًها. ليس لكنه عظيم، ديني تقليد س مؤسِّ هو إذًا البوذا
من جزءًا ليست البوذا تماثيل لكن للبوذا. تماثيل منها وأكثر العالم، أنحاء يف البوذية
العملية البوذا تعاليم عىل انتباههم تركيز عىل الناس ملساعدة هناك موجودة هي العبادة.

الثُّماني. الطريق طول عىل مساعيهم يف وإلهامهم املعاناة، طبيعة يخص فيما للغاية

املراجع

Stewart, D.J. (2011) Buddha Devil Worship, www.jesus-is-savior.com/
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بوذا هو هو-تي) (بوداي الضاحك بوذا (5)

لبيتك. والسعادة السالم يجلب السعيدة األماني بوذا
دلك عىل فاحرص والفرح، والعافية الثراء من املزيد تجتذب أن أردت إذا
الضاحك بوذا يُشتهر ولعائلتك. لنفسك أمنية وتمنَّ يوم، كل الضاحك بوذا بطن
تماثيل صنع يف نتخصص نحن … والسعادة الثراء يجلب الذي بوذا أيًضا بأنه
جميع الجودة. الرفيعة بالصنعة ونعتني التفاصيل، ونراعي الجودة، عالية بوذا
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تماثيل عن (إعالن فريدة. قطعة وكل يدوية» «صناعة ننتجها التي بوذا تماثيل
وفانكوفر) بنيويورك إنك بوذا ويلث رشكة باعته الضاحك بوذا

األخرى والظواهر شِوي»، و«الفنج التأمل، بها يحظى التي الحالية الشعبية مع ترافق
الناس يها يسمِّ التي الصور األقل عىل أو البوذا، لصور كبري رواج بالبوذية، الصلة ذات
هي الصور أشهر من واحدة البوذا. ليست الصور هذه بعض أن هي املشكلة البوذا.
عليه يُطلق ما كثريًا القلب، من يضحك الصدر، عاري أصلع بدين ذكر لشخصية
العاملون يخرب وقد التماثيل، هذه مثل كثرية صينية مطاعم تعِرض الضاحك. بوذا
هدايا منشور عرض ومؤخًرا، والرغد. والثراء السعيد الحظ يجلب بطنه دلك أن الزبائن
تماثيل «ستة (http://acacialifestyle.com/six-littlebuddhas/p/51068) شهري
( مبرشِّ (رقم الضاحك لبوذا تماثيل «ستة إن للعمالء قيل هدايا. صندوق يف صغرية» بوذا
ليس املزعوم الضاحك بوذا أن غري املديد.» والعمر والرغد والسعادة الصحة إىل ترمز

األمر. حقيقة يف البوذا
«بوداي»، هو له الصيني الَعَلم واسم الصني. يف ظهر ما أول الضاحك بوذا ظهر
فيسمى اليابان يف أما داي»، «بو عليه يُطلق فيتنام ويف «الودود». أو «امُلِحب» بمعنى
الرشاب، أو الطعام تناول يف أحدهم يفرط وعندما والنوادل. املطاعم شفيع وهو «هوتي».

«بوداي». تأثري إىل املزاح، سبيل عىل ذلك، األصدقاء يُرجع قد
الشخص. هذا يحمله الذي الكيس إىل إشارة القمايش» «الكيس تعني «بوداي» لفظة
من حوله. ون يلتفُّ ما كثريًا الذين األطفال أجل من والحلوى والطعام باألرز الكيس يمتلئ

والفقراء. والضعفاء األطفال شفيع أصبح طيبته
(زن) تشان مذهب يف بوذي لراهب محاكاة نُحت قد بوداي أن املؤرخون يخربنا
عام. ١٥٠٠ من بأكثر البوذا بعد — العارش القرن يف الصني يف عاش تشييس يُدعى
الناس مع لطفه كان جائًال. متسوًال يعيش ورشع الدير، عيشة سئم وبشاشته، ولطيبته
املطاف، نهاية يف أسطورية شخصية يصري أن يف سببًا الطريق قارعة عىل يلقاهم الذين

املعجبني. من جماعة حوله ت والتفَّ
يُعتَقد مخلِّص وهو بوذا، بمايرتيا بوداي مماهاة جرت اآلسيوية، التقاليد بعض يف
بأنه تنبأ البوذا إن ويقال البرشي. الجنس يتدهور عندما البعيد املستقبل يف سيأتي أنه
والحسد األنانية يف ينغمسوا أن وبعد رسالته. الناس ينىس سوف سنة، آالف خمسة بعد
فرتات يخوضون وسوف أعمارهم، متوسط وينخفض صحتهم ستتدهور والكراهية،
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سوتا»، «كاكافاتي البوذي املقدس الكتاب يقول والحروب. واألمراض املجاعات من طويلة
والعرشين: السادسة نيقايا) (ديغا املحادثات مجموعة يف

مايرتيا، يُدعى مبجل» «شخص إخوتي يا العالم يف يظهر سوف الزمن، ذلك يف
ال وقائد العوالم، بمعرفة وملم وسعيد، وألوهية، حكمة ومملوء اليقظة، مكتمل
أنا كما بوذا مبجل، والبرش، اآللهة ومعلم لالنقياد، املستعدين للبرش له مثيل

(١٩٩٥ وكاربنرت (ديفيدز تماًما. اآلن

هذا بوذا يصف ،(٢٣٩ :١٩٥٩ (كونز، مايرتيا» مجيء «نبوة «املايرتيافيانكارنا»، يف
مهيبة: وسيمة ضخمة شخصية بأنه املخلِّص

صبغة لبرشته ستكون األرض؛ أقايص يف يُسمع سماوي صوت له سيكون
أطرافه وستكون عريًضا، صدره وسيكون رونق، جسده من وسيشع ذهبية،
١٢٠] ذراًعا ثمانون قدُّه اللوتس. بتالت مثل عيناه وستكون النضج، مكتملة

عرًضا. قدًما] ٣٠] ذراًعا وعرشون طوًال، قدًما]

أيٍّا لكن الضاحك، بوذا وبني بينه االلتباس ذلك تفرس التي هي مايرتيا حجم ضخامة لعل
البوذا. يُعترب ال منهما
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الثامن الفصل

املؤمنني غري خرافاتعن

بالدين. جاهلون املؤمنني غري (١)
للفضيلة. أساًسا املؤمنني غري يمتلك ال (٢)

لها. غاية ال الدينية املعتقدات من الخالية الحياة (٣)
الدين. هو مثلما إيمان مسألة هو اإللحاد (٤)

مقدمة

الذين أولئك سيما وال املتدينني، «غري» عن فصًال األديان عن كتاب يف ندرج أن عسانا ملاذا
لبعض تهديد مصدر عادًة يَبدون املؤمنني» «غري أن هو الجواب باهلل؟ اإليمان إىل يفتقرون
تُدرك جماعة أي مع الحال هي وكما واملسلمني. املسيحيني وخصوًصا املتدينني، املؤمنني

معادية. خرافات كلها وكانت عنهم، الخرافات تنامت دة، مهدَّ أنها

بالدين جاهلون املؤمنني غري (1)

املاء. وجود تُنِكر كسمكة اإللحاد

سمك، حوض يف ذهبية سمكة صورة أسفل (تعليق
((٢٠١٣ (ساسريدوتس، أحمق» «اإللحاد بعنوان مقال يف

املؤمنني. غري يعرف ال بينما األديان، عن الكثري يعرفون أنهم املتدينون يفرتض ما غالبًا
لستيفن وفًقا الرابع، الفصل يف رأينا فكما االفرتاضني؛ كال تدحض كثرية دراسات لكن
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يعرفه» وال — أمريكي كل يعرفه أن يحتاج ما الدينية: األمية «محو كتابه يف بروذرو
األناجيل من أيٍّ اسم تذكر أن تستطيع ال املسيحيني من صادمة أغلبية ثمة ،(٢٠٠٧)
عرَّف األمريكية، الثانوية باملدارس النهائية السنة طلبة لها خضع اختبارات ويف األربعة.
لينو جاي شو» «تونايت برنامج مقدم أراد زوجان. أنهما عىل وعمورة سدوم نصفهم
يذكروا أن االستوديو يف جمهوره من املئات فسأل االدعاءات، هذه مثل صحة يخترب أن
يجيب أن الجمهور من أحد يستطع لم عرش. االثني املسيح تالميذ من واحد تلميذ اسم

.(٢٠٠١ (هارديمان،
التي الدراسات من واحدة يف ديانتهم. غري األخرى بالديانات جهًال أكثر األمريكيون
املبارك الشهر بأنه رمضان فقط املائة يف ٣٦ عرَّف الثانوية، املدارس طلبة عىل أُجريت
يستنتج اليهودي». الغفران «عيد إنه القائلة اإلجابة منهم املائة يف ١٧ واختار اإلسالمي؛
.(١ :٢٠٠٧) بالدين» الشديد والجهل العميق بالتدين يتصفون «األمريكيني أن بروذرو
فثمة املتحدة، الواليات يف هو عما الديني االنتماء يقل حيث املتحدة، اململكة يف أما
سوى يتمكن لم ،٢٠٠٣ لعام موري استطالع يف الدينية». «األمية من مماثل مستًوى
واستطاعت األربعة. األناجيل من واحد إنجيل اسم ذكر من الربيطانيني من املائة يف ٥٥
إىل الدراسات إحدى وتوصلت القرآن. املقدس، املسلمني كتاب اسم ذكر قليًال أكرب نسبة
األساسية الحقائق تماًما يجهلون يكادون وصغاًرا، كباًرا بريطانيا، يف الناس «عامة أن
أوفستد تقرير ل وسجَّ .(٢٠٠٧ (كرابرتي، األخرى» العاملية والديانات باملسيحيني املحيطة
معرفة بضآلة تتعلق مشكالت الربيطانية» املدارس يف الديني «التعليم حول ٢٠٠٧ لعام
املدارس مستوى يف املتخصصني وبتعيني االبتدائية، املدارس مستوى يف بالدين املدرِّسني

الثانوية.
الذين السكان عامة مثل الدينية بالحقائق جاهلون هم هل املؤمنني؟ غري عن ماذا
ملنتدى تقرير ينبئ الدين، عن الناس معرفة مقدار يخص فيما رأيهم؟ بروذرو استطلع
«امللحدين أن التقرير أورد بالكثري. (٢٠١٠) لألبحاث بيو بمركز العامة والحياة الدين
املعرفة عن جديد استبيان يف الدرجات ألعىل املحرزة الجماعات بني من … والالأدريني
يف والكاثوليك، الربوتستانت، وعموم اإلنجيليني، الربوتستانت عىل بذلك متفوقني الدينية،
البارزة.» وشخصياتها وتاريخها الرئيسة العالم لديانات األساسية التعاليم حول أسئلة
وعموم اإلنجيليون املسيحيون حققه مما أعىل درجات أيًضا واملورمون اليهود أحرز

األسقفية). والكنيسة امليثودية، الكنيسة وأتباع اللوثريني، (مثل املسيحيني
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املتوسط املشارك وكان الدين. عن سؤاًال ٣٢ من مكون امتحان عىل بيو تقرير اعتمد
إجابة ٢٠٫٩ املتوسط يف حققوا والالأدريني امللحدين أن إال صحيحة. إجابة ١٦ يحرز
عىل و٢٠٫٣ ٢٠٫٥ قدره بمتوسط تقريبًا نفسها النتائج واملورمون اليهود وأحرز صحيحة.
وللكاثوليك صحيحة، إجابة ١٦ للربوتستانت الصحيحة اإلجابات متوسط وكان التوايل.
٤٢ بنسبة أعىل نتائج يحرزون والالأدريون امللحدون كان وهكذا صحيحة. إجابة ١٤٫٧

الدينية. للمعرفة اختبار يف الكاثوليك أحرزه مما املائة يف
العامة والحياة الدين بمنتدى الباحثني كبار أحد سميث، جريجوري نظر وجهة من
أبداها التي بالدين الكربى واملعرفة اإللحاد بني ارتباط يوجد لألبحاث، بيو بمركز
يقتيض ولذا، الديني؛ التعليم من ما نوع عىل الناس من الساحقة األغلبية تنشأ امللحدون.
يراعون ال الذين الدينية الطوائف أعضاء يزال ال فبينما واعيًا؛ اختياًرا ملحًدا املرء كون
األفراد عىل يجب ما، نوًعا «مؤمنني» باستمرار أنفسهم يَعتربون يمارسونها ال أو الشعائر
ضمنًا القرار ذلك «يفرتض سميث: يقول وكما ملحدين. يصريوا أن قصد عن يختاروا أن
الدينية باملعرفة بقوة يرتبط الذي األمر وهو األمور.» لهذه ُمِنح التفكري من شيئًا أن

.(٢٠١٠ إن»، إن («يس
امتحانًا يقدم العامة والحياة الدين عن بيو فمنتدى بالدين، معرفتك اختبار أردت إن
http://features.pewforum.org/quiz/us- اآلتي: الرابط عىل سؤاًال ١٥ من مكونًا

.religious-knowledge/?q=16
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للفضيلة أساًسا املؤمنني غري يمتلك ال (2)

«ينبغي هناك ليس أخالقيان. وخطأ صواب يوجد ال اإللحاد، يف األمر، يف فكر
تحذف فإنك حياتك؛ من هللا تحذف عندما ألنه ملاذا؟ أخالقيان. ينبغي» وال
الفضيلة اإللحاد، منظور من املوضوعية. األخالقية الحقيقة به تقام الذي املعيار

((٢٠٠٩ (سليك، األخالقية» تعليل يف اإللحاد («فشل الجميع. متناول يف

عن يختلف باهلل اإليمان إىل فاالفتقار اجتماعية؛ بوصمة موصوم اإللحاد أن إنكار يمكن ال
من الساحقة األغلبية نظر وجهة من طائرة. أطباق أو أشباح وجود اعتقاد إىل االفتقار
صحيفة بني مشرتَك رأي استطالع أظهر باملرة. مقبولة غري نظرية اإللحاد األمريكيني،
األمريكيون بها ينظر التي السلبية مدى ٢٠٠٧ عام جالوب ومؤسسة توداي» إي إس «يو

التالية: بالصيغة مطروحة كلها العرشة االستبيان أسئلة كانت امللحدين. إىل

أن وحدث الرئيس، ملنصب عامة بصفة عالية كفاءة ذا شخًصا حزبك رشح إذا
الشخص؟ لذلك ستصوت فهل ، الشخص هذا
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وفيما بنعم، األمريكيني من املائة يف ٩٥ أجاب «كاثوليكي»، كلمة السؤال يف كانت عندما
املائة يف ٧٢ حصدوا «املورمون» وحتى بل نعم. املائة يف ٩٢ قال «يهوديٍّا»، مرشًحا يخص
ينتخبوا أن املمكن من كان إذا عما الناس االستطالع سأل عندما لكن بنعم. اإلجابة من
بنعم، فقط املائة يف ٤٥ أجاب «ملحد»، أنه وتصادف حزبهم اختاره الكفاءة عايل مرشًحا

.(٢٠١٢ (جودناف، ال املائة يف ٥٣ وقال
أكرب وصمة يُلصقون األمريكيني أن نجد الجريان، إىل الساسة من انتقلنا ما وإذا
بمدرسة األول بالصف الطالبة آلكويست، جيسيكا لحظت ،٢٠١٠ عام يف املؤمنني. بغري
عىل معلقة الفتة وجود آيالند، رود بوالية كرانستون بمدينة ويست سكول هاي كرانستون
املدرسة». «صالة عنوانها أقدام، ثمانية طولها املنصة، من بالقرب املدرسة مرسح جدار
السموات»، يف الذي «أبانا بالكلمات: الصالة تبدأ .١٩٦٣ عام منذ هناك موجودة كانت
آخره. إىل لطفاء، نكون وأن بوسعنا، ما كل فعل يف الرغبة يوم» كل «يمنحنا أن هللا وتدعو
ألنها الصالة، لصيغة رافضة كانت وإنما عنها، امُلعربَّ امُلثُل عىل معرتضة جيسيكا تكن لم
هنا.»» إىل تنتمني ال «أنِت أراها: كلما تقول وكأنها األمر «بدا جيسيكا: علَّقت ملحدة.
بشأن املدنية للحريات األمريكي االتحاد إىل شكوى املدرسة يف اآلباء أحد قدَّم وعندما
جيسيكا وتحدثت العامة، االستماع جلسات من سلسلة املدرسة مجلس عقد الصالة، الفتة
مارس ويف الالفتة. بإزالة فيها تطالب فيسبوك عىل صفحة أطلقت كما جميعها. فيها
الصالة إلبقاء ثالثة مقابل أصوات أربعة بأغلبية كرانستون مدرسة مجلس صوَّت ٢٠١١
من آيالند، رود فرع املدنية، للحريات األمريكي االتحاد طلب حينئٍذ، املرسح. جدار عىل
جيسيكا. وافقت الصالة. إزالة أجل من املرفوعة القضية يف املدَّعي تكون أن جيسيكا
عامة مدرسة يف الالفتة وجود بأن الفيدراليني القضاة أحد حكم ،٢٠١٢ يناير أوائل ويف
قاطنو ه وجَّ أيام، وخالل الدين. يف الحكومة حيادية مبدأ انتهك ألنه للدستور؛ مخالف
تهديدات جيسيكا ت وتلقَّ الحكم. باستئناف للمطالبة املدرسة مجلس اجتماعات املدينة
إذاعي برنامج ويف املدرسة. إىل بمرافقتها ُكلِّفت الرشطة إن حتى اإلنرتنت، عىل هائلة
صغري «يشء بأنها جيسيكا كرانستون مدينة من بالومبو بيرت الوالية نائب وصف شهري،
الجماعة من إليها مرَسلة وروًدا إليها توصل أن الزهور لبيع متاجر ثالثة ورفضت رشير.»
املدرسة من ٢٠٠٩ عام خريجات إحدى وقالت الدين». من التحرر «مؤسسة اإللحادية
قالت الصالة. تالوة عىل مجرب أحد ال أنه إىل مشريًة «حمقاء»، إنها جيسيكا عن الثانوية
ألن بجيبك، النقود جميع من فلتتخلص الصالة]، [الفتة بهذا تؤمن ال كنت «إن الفتاة:

.(٢٠١٢ (جودناف، نثق»» «باهلل عليها مكتوب دوالرية ورقة كل
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والدين؛ الفضيلة بني الربط من ينبثق املؤمنني غري ضد التحيز أن كثريًا ح يُرجَّ
خطأ. هو وما صواب هو ما بشأن اإلرشاد تقدِّم أنها لألديان األساسية الخصائص فمن
واملسيحية اليهودية — الثالث الغربية التوحيدية الديانات تُعلِّم أخالقية». «بوصلة تقدِّم
التي العرش» «الوصايا هي هللا رشائع وأشهر ورشائع. أوامر أصدر قد هللا أن — واإلسالم
أمر قوانني أي «ميتسفوت»؛ ٦١٣ لديهم فاليهود متنوعة؛ بأشكال دين املوحِّ كل يتقاسمها
أركان بخمسة يلتزمون لكنهم القوانني، من معني عدد لديهم فليس املسلمون أما هللا. بها
هذا والحج، والصوم، الزكاء، وإيتاء الصالة، وإقامة محمد، وبنبوة باهلل الشهادة أساسية:
استنتاج إذًا الطبيعي ومن الرشيعة. يف متضمنة أخرى ومحظورات تكاليف إىل باإلضافة
جون كتب أخالقية. إرشادات بال يعيشون إلهية، سلطة بأي يعرتفون ال الذين أولئك أن
إن حتى البرشية، الطبيعة يف فساد بوجود «نعلم الديني: اإلصالح حركة زعيم كالفن،
.(١٨٨٥ (كالفن، ينهاه» رادع هناك يكن لم ما جاره عينَي يقتلع أن يمكن شخص كل
عن (٤٦٠ :١٩٦٥) أديسون جوزيف املقاالت مؤلف كتب عرش، الثامن القرن مطلع ويف

بانتظام: الجماعية الصلوات حضور عىل الناس َحْمل إىل الحاجة

الوحشية األعمال من نوع يف ينغمسوا أن شأنهم من الريف أهل أن أكيد
األوقات، محددة متكررة الذات إىل عودة فرتات هناك تكن لم ما والهمجية،
لكي عاداتهم، وبأنقى حاالتهم، أفضل يف وهم مًعا القرية أفراد كل فيها يجتمع

األسمى. الكائن عبادة يف مًعا ويشرتكوا واجباتهم، لهم تَُرشح …

كارامازوف» «اإلخوة رواية شخصيات إحدى كارامازوف، ديمرتي لسان عىل جاء وكما
هناك يكن لم «لو دوستويفسكي، فيودور الرويس عرش التاسع القرن روائي ألَّفها التي
له؟» يحلو ما يفعل أن لإلنسان مباًحا سيكون أنه ذلك يعني أال القرب، بعد حياة وال هللا

.(١٩٨٣ (ديستويفسكي،
متدينًا، يكون أن بد فال أخالقيٍّا املرء يكون كي أنه فكرة انتشار من الرغم عىل
هارفارد بجامعة النفس علم أستاذ يرى الرأي. هذا مع يتفقون ال كثريين علماء فإن
مستقالٍّ العالم ثقافات بني الفضيلة بشأن ا عامٍّ اتفاًقا ثمة أن (٢٠٠٨) بينكر ستيفن
جميع تتفق البرشي. التطور ضوء يف تفسريه يمكن االتفاق ذلك إن ويقول الدين. عن
جيد. أمر عائلتك بأفراد االعتناء وأن سيئة، أمور والقتل والرسقة الكذب أن عىل الثقافات
هذه أكانت سواء األيديولوجية، أنظمتها يف وتُدمجها القيم هذه جميًعا الثقافات تعكس
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البرشية الجماعات أن إىل يعود هذا إن بينكر يقول ال. أم دينية بأنها تُعرَّف األيديولوجيات
لذلك وأنجبت واالزدهار، للبقاء أكرب فرصة لديها كانت القيم هذه لديها كانت التي األوىل
تحث لم برشية جماعات هناك كانت لو الكوكب. عىل هيمنوا الوقت بمرور أكثر. نسًال
مختلة لصارت والقتل، والرسقة الكذب عن تثِنهم ولم عائالتهم، بأفراد االعتناء عىل الناس
ويطرح فضيلة. لديها التي الجماعات مع تنافسها يف تفنى أن لدرجة بشدة وظيفيٍّا
أخالقية مبادئ خمسة هايدت، جوناثان هو آخر نفس عاِلم أبحاث إىل باالستناد بينكر،

العالم: أنحاء يف الثقافات يف موجودة

الناس. إيذاء تجنَّب •
الغشاشني. وعاِقب املحسنني، وكافئ الجميل، ُردَّ — النزاهة عزِّز •

للجماعة. مخلًصا كن •
القادة. احرتم •
النقاوة. انرش •

صارت وهكذا األوائل، للبرش تطورية ميزة منَح القيم هذه مثل امتالك أن بينكر يرشح
املوروثة. البرشية طبيعتنا من جزءًا

نجد أن إذًا املفرتض فمن بطبيعتهم، أخالقيني ال امللحدون كان لو هذا، عىل عالوة
تشري اآلخرين. واملؤمنني املسيحيني من أعىل بنسب األخالقية القوانني ينتهكون أنهم
(لكل بكثري أقل هو جرائم بارتكاب امُلدانني امللحدين عدد أن إىل لذلك، خالًفا اإلحصائيات،
األمريكية املتحدة الواليات مساجني من فقط املائة يف ٠٫٢ املتدينني. املؤمنني من فرد)
حضور نسبة بأعىل تحظى التي األمريكية الوالية يف القتل جرائم معدل ويبلغ ملحدون.
ذات الواليات أن حني يف القتل، لجرائم القومي املعدل ضعف لويزيانا، وهي الكنائس، يف
معدالت بها تنخفض وأوريجون، فريمونت مثل الكنائس، يف املنخفضة الحضور معدالت
سكانها من املائة يف ١٠ من أقل يعلن التي الدولة تلك — اليابان وتحظى القتل. جرائم
معدالت تنخفض الصناعية. البلدان بني قتل جرائم معدل بأقل — هللا بوجود يقينهم عن
من أقل أن من الرغم عىل باملثل، وهولندا وأملانيا وبريطانيا النرويج من كلٍّ يف الجريمة
معدالت بأعىل املتحدة الواليات تحظى املقابل، يف هللا. بوجود اإليمان يدَّعون سكانها ثلث

.(٢٠٠٩ (زوكرمان، للجريمة معدالت وأعىل — الصناعية البلدان بني الديني االعتقاد
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لها غاية ال الدينية املعتقدات من الخالية الحياة (3)

(ريك غاية. بال الحياة ستظل ذلك، تعي أن وإىل هللا، أجل ومن هللا بيد ُخلقَت
«الحياة مبيًعا األكثر الكتاب وصاحب أمريكي إنجييل واعظ (٢٠٠٢) وارين

موجود؟») أنا ملاذا الهدف: نحو املنطلقة

مبيعات موجود؟» أنا ملاذا الهدف: نحو املنطلقة «الحياة وارين ريك الدكتور كتاب حقق
أفضل كان ويكيل»، «بابليرشز ملجلة ووفًقا ،٢٠٠٣ عام يف نسخة. مليون ٣٠ تجاوزت
من مبيًعا الكتب أفضل ولكن مبيًعا، الدينية الكتب أفضل فقط ليس — مبيًعا الكتب
بوالية فورست ليك بمدينة سادلباك لكنيسة س مؤسِّ راٍع هو وارين العالم. يف نوع أي
لخدماته. أسبوعيٍّا فرد ألف ٢٢ يجذب إذ املتحدة؛ الواليات كنائس كربى رابعة كاليفورنيا،
حياة من األساس الغاية إن يقول املحورية. وارين فكرة أعاله املذكور االقتباس يوضح
هدف ذلك وسيشكل ذلك، لفعل طريقه يجد أن فرد كل عىل هللا. تمجيد هي اإلنسان

سعادته. ومصدر حياته
أنك بفكرة الهائل االفتتان الكنيسة، إىل الحضور وأعداد وارين كتاب مبيعات تربهن
املوت؛ بعد السماء يف أنفسهم املسيحيني من الكثري يتخيل حينما حتى هللا». لتعبد «ُخلقَت

اآلبدين. أبد إىل هلل والتسبيح الرتاتيل يُنِشدون وهم أنفسهم يتصورون فإنهم
إن ولذا، غاية؛ لحياته حدَّد هللا بأن بالطبع يؤمن فلن باهلل، يؤمن ال أحد كان إن
يعتقد فلن غاية، لها هللا يضع أن هي غاية اإلنسان لحياة لتكون الوحيدة الطريقة كانت
اإلنسان لحياة لتكون الوحيدة الطريقة هي أهذه لكن غاية. لحياتهم أن إذًا امللحدون

غاية؟
وتشعر منفرًدا، عزًفا لباخ مقطوعة تعزف سنوات ثماني عمرها تشيلُّو عازفة تخيَّل
يف تشيلُّو عازفة أشهر لتصبح حياتها تكريس عىل تعزم إنها حتى أدائها عن بالرضا
إىل البيولوجيا معمل يف يتوصل جامعيٍّا طالبًا تخيَّل القادمة. ما يو يو لتكون العالم،
عىل العمل يف حياته يُميض أن ويقرر الرسطانية، الخاليا تثبيط بشأن مذهل اكتشاف
ما عىل لحياتيهما؟ غايتني اليافعني هذين لدى إن القول يمكننا أال الرسطان. عالجات

بهذا. اإلقرار يمكننا يبدو
لحياته؟ غاية لديه منهما كالٍّ إن نقول أن بمقدورنا يزال أال ملحدان. أنهما هب اآلن،
كان إن وجهودك؟ وقتك ينظم عام هدف لديك يكون أن هو لحياتك غاية امتالك أليس
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يكون أفال الهدف، هذا حول وجهوده وقته ونظَّم ا، عامٍّ هدًفا اختار اليافعني هذين من كلٌّ
ال؟ أم باهلل يؤمنان أكانا سواء إذًا، غاية لحياته

يكتب: لحياتيهما. غاية يجدا «لم» اليافعان هذان وارين، ريك لرأي وفًقا

عادة ألننا وذلك السنني. آلالف الناس الحياة من الغاية عن البحث حريَّ لطاملا
حول متمحورة أسئلة نطرح نحن أنفسنا. الخاطئة: البداية نقطة من ننطلق ما
أهدايف، هي ما بحياتي؟ أفعل أن ينبغي ماذا أكون؟ أن أريد «ماذا مثل: ذواتنا،
يكشف لن أنفسنا عىل الرتكيز لكن مستقبيل؟» أجل من وأحالمي وطموحاتي،

(١٧ :٢٠٠٢) حياتنا. غاية أبًدا

من امُلعطاة وليست هللا، من املحدَّدة بالغاية حياتنا» «غاية عبارة يقيد وارين أن هنا يبدو
نتحدث حينما عادة، التقييد؟ بهذا نسلِّم أن بنا يجدر ملاذا لكن حياته. هذه الذي الشخص
إن الغاية. هذه اختار أنه احتمالية االعتبار يف نأخذ فإننا ما، شخص أفعال من الغاية عن
فقد وأخفضهما، حديديني ثقلني أرفع خطوة كل مع أنني وَلِحظَت للميش، وأنت أنا ذهبنا
تقول فلن ،« ذراَعيَّ عضالت أقوِّي «كي لك: قلت إن هذا؟» فعل من الغاية «ما تسألني:
تكون أن يمكن بالطبع «أنت».» اخرتتَه يشء ألنها الغاية، هي هذه تكون أن يمكن «ال يل:
هكذا، حياتي. من الغاية عىل نفسه اليشء وينطبق أنا. أختارها غاية أفعايل أحد من الغاية
تكون أن هي غاية للحياة بها تكون التي الطرق «إحدى» أن يف ا محقٍّ وارين يكون بينما
األقل عىل غاية، للحياة لتكون «الوحيدة» الطريقة ليست هذه فإن هللا؛ حددها غاية لها
محدَّدة املرء حياة غاية تكون أن لزاًما ليس العادي. باملعنى «غاية» كلمة استخدمنا إذا

الحياة. هذه صاحب الشخص اختيار من تكون أن يمكن خارجه؛ من
هل أخرى: مشكلة تظهر غاية، اإلنسان لحياة لتكون الطريقتني هاتني يف فكرنا إذا
كان لو حتى — لحياتك آخر شخص حددها غاية لديك تكون أن بالرضورة الجيد من
منها؟ الغاية ما النجار؟ مطرقة إىل انظر وظيفة. أو هدف الغاية هللا؟ هو الشخص هذا
منهما الغاية — العشب جز آلة أو األطباق غسالة إىل انظر الخشب. يف املسامري تثبيت

اسميهما. من واضحة
العجول، ووالدة اللبن، إدرار بقرة؟ من الغاية ما الحية. الكائنات إىل ننتقل اآلن دعونا
أن للبقرة الجيد من هل مفروًما. ولحًما مشويٍّا ولحًما رشائح تصري أن املطاف آخر ويف

البرش؟ مالكيها من الغايات هذه لحياتها تَُحدد
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لو ماذا غاية. آخر شخٌص لهم حدَّد الذين البرش إىل أخرى درجة نرتقي أن يمكننا
افرتاض السؤال يعني هنا؟» وجودك من الغاية «ما وسألتك: حفل يف إليك اتجهت أنني
أو الطباخني فريق من فرد ألنك مثًال لنقل وإنما ذلك، أردت ألنك الحفل يف لست أنك
سلبيٍّا ا ردٍّ سرتد أنك الظن فأغلب الحفل، يف ضيًفا األمر حقيقة يف كنت إن النظافة. طاقم
أي وظيفة؛ تؤدي إنما أنك إىل ضمنًا يشري فهو هنا؟» وجودك من الغاية «ما السؤال عىل

آلة. من جزء أو أداة، — البالط تلميع آلة أو األطباق غسالة غرار عىل — إنك
يفعله ما هو هذا لكن اآللة، من بالغاية اإلنسان من الغاية تشبيه غريبًا يبدو قد

كتابه: يف تماًما وارين ريك

ُخلقَت بما نفسك تخرب أن تستطيع أن يستحيل ولذا نفسك؛ تخلق لم أنت
وال منه، الغاية تعرف فلن ، قطُّ قبُل من تَره لم اخرتاًعا أعطيتك لو ألجله!
من هو املالك دليل أو الصانع وحده يخربك. أن يستطيع أيًضا نفسه االخرتاع

(٢٢ :٢٠٠٢) منه. الغاية عن يُفصح أن يستطيع

وجودك من الغاية «ما سؤايل: من وحسب تستاء لن ربما الحفل. َمثَل إىل أخرى مرة لنعد
ُحدِّدت التي الغاية ما سألتك إذا أكرب بإهانة ستشعر األرجح عىل لكنك الليلة؟» هنا
آخر؛ شخص أهداف خدمة أجل من يحيا الذي الشخص عن تعربِّ كلمة ثمة كلها. لحياتك
كيفما استعمالها يمكنني ثَم وِمن عشبي، جزازة أمتلك مثلما «عبد». هي الكلمة هذه
كما استعمالهم ثَمَّ ِمن ويستطيعون البرش، يمتلكون أنهم اعتربوا الرقيق ُمالك فإن أشاء؛
حسابات الرقيق ُمالك أجرى األهلية، الحرب قبل األمريكية املتحدة الواليات يف لهم. يحلو
زراعة مناطق يف متنوعة. ظروف ظل يف العبيد يعيشها أن يمكن التي املدة عن دقيقة
من الشاق العمل من عامني انتزاع يمكنهم أنه بعضهم حسب املسيسبي، مثل القطن
لعاشوا الشاق، العمل هذا بمثل يكلفوهم لم لو مرًضا. أو إرهاًقا يموتوا أن قبل العبيد
شأنهم من وكان سنويٍّا، القطن من نفسها الكمية ليحصدوا يكونوا لم لكنهم أطول، مدة
الكلفة تحليل من النوع هذا يبدو حياتهم. مدار عىل الطعام من املزيد يستهلكوا أن
شخص امتالك قوامها كان التي العبودية من طبيعيٍّا جزءًا كان لكنه قاسيًا، واملنفعة

حيواتهم. غايات وتحديد آخرين أشخاًصا واحد
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لحيواتنا غاية يضع هللا بأن يؤمن الذي وارين ريك مثل شخص هنا يعرتض قد
إن يُقال العبيد، مالك غرار فعىل تشابه؛ أوجه هناك لكن العبيد. كمالك ليس هللا إن قائًال
أن خطأً: االنتحار لكون املسيحي التقليدي السبب هو هذا ِملكه. نحن البرش؛ يملك هللا
أنهيت وإذا لك. وليس هلل مرتوك موتك فموعد ثَمَّ وِمن لك، ال هلل، ملٌك وحياتك جسدك
مالك ملكية حقوق تنتهك مثلما تماًما هللا، ملكية حقوق تنتهك بذا فإنك بنفسك، حياتك

عبيده. أحد قتلت إذا العبيد
أن العبيد «يحب» لم بينما العبيد: ومالك هللا بني كبري واحد اختالف يوجد أال لكن
تسبيح أجل من يوجدون أنهم فكرة الناس من كثري «يحب» حياتهم، غاية مالكهم يحدد
مكانًا السماء يتصورون هم ذكرنا، كما وبالفعل، العبادة؛ مراسم إىل يتطلعون فهم هللا؛
يكرهون العبيد كل يكن لم أنه إىل هنا ها نشري أن بنا خليق اآلبدين. أبد إىل هلل للتسبيح
يقصم شاق بعمل مكلَّفني املنازل» «عبيد يكن لم الحقول»، «أقنان عكس فعىل سادتهم.
املوكلة والوظائف ممتلكات، بوصفهم وضعهم قبلوا بعضهم الحارقة. الشمس يف الظهر

بقسوة. يعاَملوا لم إذا سيما وال سادتهم، بعضهم وأحب بل إليهم.
بفكرة وسلَّموا إليهم، أُسندت التي الغايات قبلوا الذين العبيد أولئك عن نتساءل لعلنا
شخص لحياتهم حددها غاية لديهم كانت أن سيئًا كان هل يمتلكهم. آخر شخًصا أن
سوى حياتهم يف يعرفوا لم الناس أولئك ألن أنه توضيح عىل العبودية مناوئو دأب آخر؟
ُغسلت فقد اإلنسانية، الحرية قيمة يف التفكري من ُممنَهج بشكل ُحرموا وألنهم الوضع، هذا

أخالقيٍّا. مقبول غري بنظام للقبول أدمغتهم
الشخص أن ذلك مع يبدو آخر، شخٌص شخٍص غايَة فيه يحدِّد نظاًما برَّرنا لو حتى
ذلك ويصدق الغاية. بهذه يرىض أن يجب — الرايض العبد مثل — غايته ُحدِّدت الذي
هللا أن يعتقدون التي الغاية يختارون فهم وارين؛ ريك أمثال مسيحيني عىل بالطبع
غايتهم أيًضا ولكنها لهم، هللا غاية فقط ليست أنها نظرهم، وجهة ومن لحياتهم. حددها

ألنفسهم. هم
غايات أجل من حيواتهم يكرسوا أن يريدون أنهم وقرروا رأيهم عن عدلوا إذا أما
حينها؟ الحال ما — الرسطان عالج املثال، سبيل عىل لنُقل، — هللا تمجيد غري أخرى
أن غري حياتك. أهداف تحديد تحاول أن الخطأ من إنه أعاله وارين ريك اقتباَسا يقول
يقصده ما هو وهذا البرشية. الحرية جوهر هو أهدافك تحديد أن يرون الناس من كثريًا
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«يف هللا بها حبانا التي الطبيعية حقوقنا عن الشهرية جملته يف العاملي» االستقالل «إعالن
السعادة». وراء والسعي والحرية الحياة،

غاية لحياتك يكون أن الجيد من بها يبدو التي الوحيدة الطريقة األحوال، جميع يف
امللحدون يعتنق ال وبالطبع، هللا. تمجيد غاية وارين ريك يعتنق الغاية. هذه تقبل أن هي
ألنفسهم. غاية اختاروا إذا غاية لها تكون أن ممكنًا يزال ال حياتهم أن إالَّ الغاية، تلك

غاية. أو معنًى لحياتهم أن امللحدون يعتقد مًدى أي إىل تقيس إحصائيات تتوافر ال
بعٍض يف فكِّر معنًى. بال حياتهم أن يعتقدون ال عموًما امللحدين أن واضح أنه بيد
منهم كلٌّ قدم — أينشتاين وألربت كوري، وماري داروين، شارلز امللحدين: أشهر من
أن يمكن األبحاث يف الكدِّ يف حرصلها ال قىضساعات شخٍص كأي للعلوم. هائلة إسهامات
بال عملهم كان وإنما ذاته. حد يف العمل ملجرد الجهد هذا بمثل االضطالع يمكن ال يُشَهد،
هائل عدد عن امللحدين» «مشاهري قوائم تكشف البرش. من إخوانهم خدمة أجل من شك
تضم القوائم هذه أن واملثري األعمال. ورجال والرتفيهيني والفنانني والباحثني العلماء من
األرشيدوق اغتال الذي الرجل برينسيب، جافريلو املشهورين: املجرمني من فقط اثنني
أطلق الذي لوفنر، يل وجاريد األوىل، العاملية الحرب اندالع إىل فأدى فرديناند، النمساوي
لوفنر أقرَّ آخرين. أشخاص ستة وقتل جيفوردز، جابرييل أريزونا، والية نائبة عىل النريان
املؤبد. السجن عقوبة اآلن يقيض وهو بجرمه، الشخصية انفصام باضطرابات امُلصاب
حياته يَعترب لم كأفعالهما، املنحطَّني السمعة، سيئَي الشخصني هذين من أيٍّا أن لنفرتض

معنًى. بال
يكون عندما سيما وال اإللهية، الغاية عىل املفِرط الرتكيز أن العلماء بعض يرى
الهادفة. الحياة عىل ضار تأثري له يكون أن يمكن اآلخرة، يف املتوقع الثواب عىل منصبٍّا
والحياة «املوت الحديث كتابه يف شيفلر صامويل نيويورك بجامعة الفلسفة أستاذ يفرتض
محدودة، حياتنا بأن االعرتاف من الحياة يف غايتنا نستمد أن علينا أن (٢٠١٣) اآلخرة»
أن يزعمون الناس من كثريًا بأن شيفلر يعرتف بعدنا. الحياة يف مستمرون اآلخرين لكن
العكس يقرتح لكنه معنًى. ذات األرضية حيواتهم يجعل ما هو اآلخرة بالحياة االعتقاد
بعدنا، من العيش سيواصلون وأصدقاءنا عائالتنا لكن نهائي، موتنا بأن أقررنا إذا تماًما.
العمل يف الغاية نجد أن فسيمكننا بعدهم، العيش وأصدقاؤهم عائالتهم ستواصل مثلما

صحي. عالم هو يرثونه الذي العالم أن لضمان
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الدين هو مثلما إيمان مسألة هو اإللحاد (4)

لتطاول نسخة أحدث يُمثل هو نفسها. كاملسيحية كامل ديني التزام اإللحاد
يدعونا هللا وأن الواقع، يف العالم نحكم ال ألننا السخط نتيجة هللا، عىل اإلنسان
أساقفة (رئيس أنفسنا. فيه نعبد الوثنية من شكل هو له. حيواتنا لنسلم
(٢٠١٠ أبريل ٢ العظيمة»، «الجمعة وعظة يف جنسن، بيرت بأسرتاليا، سيدني

إثبات يتعذر قد بينما إنه الناس من كثري يقول اإللحاد، حول تدور التي املناقشات يف
أعاله املذكور االقتباس يعكس يوجد. «ال» هللا أن إثبات أيًضا يتعذر فإنه هللا؛ وجود
ال الذين أولئك مع املساواة قدم عىل هم باهلل يؤمنون الذين أولئك أن شائًعا: استنتاًجا

اإليمان. ُكنه هو وهذا عليه، دليل ال بيشء يسلم كالهما باهلل. يؤمنون
أفضل الواقع يف هو باهلل اإليمان أن ليزعموا االستداليل النهج هذا املؤمنني بعض ويمد
التصميم إىل وحسب انظر — هللا وجود عىل دليًال تجد أن السهل من ألنه اإللحاد؛ من
يُرى. ال إلًها سيما وال يشء، وجود عدم إثبات يصعب بينما — الطبيعي العالم يف الكامن
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نورمان يقول ملحًدا»، ألكون كاٍف إيمان لديَّ «ليس بعنوان كتاب يف املثال، سبيل عىل
:(٣٢ :٢٠٠٤) توريك وفرانك جيسلر

بما مؤكدة هي حقيقي» املقدس «الكتاب وأن هللا» «وجود قبيل من استنتاجات
بكثري أكثر إيمانًا مسيحي غري تكون أن يستلزم ثَمَّ، وِمن للشك. مجاًال يدَع ال

مسيحيٍّا. تكون أن يستلزمه مما

من هائًال قدًرا اإللحاد «يقتيض جونسون: فيليب يقول وتوريك، جيسلر كتاب غالف عىل
ويسوق املسيح.» يسوع بشارة إىل مبارشة والعقل املنطق درب يؤدي بينما األعمى اإليمان

ذاتها: الحجج اإلنرتنت) (عىل مينيسرتيسز» ريزون اس «لت الويب موقع

ذلك. نفي محاولة يف الناس بعض اجتهد مهما اعتقاد، نظام هو اإللحاد إن
حتى أو يساوي، (اعتقاًدا) إيمانًا موجود غري هللا أن فكرة اعتناق يستلزم
اعتقاد نظام اإللحاد صنع هللا. بوجود لإليمان املسيحي يحتاجه قد ما يفوق،
عىل تركيزهم ينصبُّ ما وعادة إله، لديهم يكون لئال (دينًا/فلسفة) علمانيٍّا
الحية الكائنات أن افرتاض امللحد وعىل َصنَعه. َمن محل هللا خلق حلَّ الطبيعة.
شخصية، بذات ليست فوىض من انبثقت املعقدة الفريدة، بالشخصية، املتمتعة
أو زمني تفسري لديهم ليس يشء. ال من يخرج أن يشء عىل كان نظام. وبال
اإللحاد يفرتض خليقة. عليه ونطلق نراه فيما غاية من وما بداية. ألي كيفي
ذاته املحتَمل جعل ما شيئًا أن عىل الحقيقة وتربهن الفعيل. يُنشئ املحتَمل أن
مكب يف امللقاة الخردة تتخذ ال واقعية. يجعلها ما املحتَمالت لكل واقعيٍّا.
تصميمها. عىل قادر يشء دون ذاتها تلقاء من مبنًى أو طائرة شكل النفاية
الكائنات أدق حتى برباعة. م مصمَّ أنه الكون وأثبت م، ُمَصمِّ التصميمات لكل
أن ملحًدا يكون كي املرء عىل يتعني … فضائية مركبة من تعقيًدا أكثر هي
يعلم بأنه يرصح كي بالكون، متقنة معرفة لديه يشء، كل يعرف عليًما، يكون
فتَّش يكون أن ذلك يفعل كي املرء عىل وسيتعني موجود. غري هللا بأن يقينًا
مكان كل يف مستكشًفا األوقات، كل ويف حاليٍّا املعروف العالم بقاع كل شخصيٍّا

املنظورة. غري األشياء أو للمادة، املرئية وغري املرئية العنارص

َالاعتقادهم يجعلون امللحدين بعض والجزم. الالجزم بني ما يخلط أنه الرأي هذا مشكلة
من يجعلون ال امللحدين معظم لكن إله.» يوجد ال أنه أعرف) (أو «أومن كقول: جزًما،
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وهذا إيجابيٍّا، وليس سلبي، يشء هذا باهلل. يؤمنون ال أنهم هنالك ما كل جزًما. الالاعتقاد
ملحًدا. ليكون املرء يحتاجه ما كل هو

مصوَّر باهلل االعتقاد ادعاء وعدم يوجد، ال هللا أن بإيجابيٍة االدعاء بني ما الفرق
إييل الدكتورة تقول حيث «اتصال» (١٦٨ :١٩٨٥) ساجان كارل رواية يف شائقة بطريقة

أُرِواي:

أنني أقصد فهل بالنفي، أجبُت فإن البنية. غريب باهلل؟] تؤمن [هل السؤال
هذان موجود؟ بأنه مقتنًعا لست أنني أقصد أم موجود، غري هللا بأن مقتنع

تماًما. مختلفان سؤاالن

آلهة، أي قطُّ مسامعها إىل يتناَه لم الهادي املحيط جزر إحدى عىل تعيش قبيلة تخيَّل
اآللهة يف التفكري ألن باهلل، أو بآلهة يؤمنوا لن هم املقدس. الكتاب يف املذكور هللا ومنها
وجود بعدم «أومن منهم: الواحد يقول أن أبًدا يمكن ال ثَمَّ وِمن ذهنهم. عىل حتى يرد ال

ملحدين. سيُعتربون لكنهم هللا.»
الناس ماليني ويؤمن أخرى. آلهة وعن هللا عن ثقافتنا يف البالغني معظم سمع بالطبع
وفيشنو، شيفا مثل بآلهة شخص مليار من أكثر ويؤمن املقدسة، الكتب يف الوارد باهلل
أحد وجد آلهة. بأي يؤمنون ال كثريين لكن آخره. إىل القرنني، ذي الويكَّا وبإله وباإللهات،
املتحدة اململكة يف األفراد نسبة أن (٢٠٠٤) نيوز» يس بي «بي أجرته الرأي استطالعات
عليهم يتعني ال ملحدين، األشخاص يكون كي املائة. يف ٣٩ كانت باهلل» يؤمنون ال «الذين
باهلل. االعتقاد إىل يفتقروا أن هو عليهم ما كل إيجابيٍّا. جزًما ويقيموا موقًفا يتخذوا أن
الوارد هللا عن املدرسة يف تعلموا وعندما متدينني، غري والدين كنف يف هؤالء بعض تربى
هؤالء من أيٍّا بأن اإليمان عىل يشء يحفزهم لم وغريهم، الهند وآلهة املقدس، الكتاب يف
يشءٍ اعتقاد هو اإليمان ألن اإليمان، يشرتط ال لالعتقاد االفتقار هذا مثل حقيقي. اآللهة

يشء. بأي اعتقاًدا ليس لالعتقاد واالفتقار ما،
««أعتقد» حتى أو آلهة.» توجد ال أنه ««أعلم» قول: امللحدين عىل يتعنيَّ ال هكذا
أو آلهة بوجود يؤمنوا أال — سلبي يشء هو األمر يحتاجه ما كل آلهة.» توجد ال أنه
مرِّ عىل ظهر لقد حرفيٍّا. اآللهة ملاليني كلنا نُكنُّه يشء لالعتقاد االفتقار هذا الواحد. «هللا»
دين آالف عرشة العاملية» املسيحية «املوسوعة تحيص األديان. من اآلالف عرشات التاريخ
الناس، كل إله، مليون ٣٣٠ — الهندوسية — منها واحدة ديانة تحوي اليوم. العالم يف
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القرن مسيحيو عوقب «ملحد»، للفظة مبكر استخدام يف بها. ملحدون الهندوس، عدا
يؤمنوا لم ألنهم «ملحدين» لكونهم الرومانية السلطات ِقبل من بوليكاربوس مثل الثاني
روما. بآلهة ملحد بأكمله العالم واليوم الدولة. آلهة من وغريهم ومارس وجونو بجوبيرت
بثور». «ملحدون كلنا أيًضا. «ثور» النوردية امليثولوجيا بإله مؤمنًا أحد أي يُعد لم
ال ثور أن — إثبات عن فضًال — تأكيد إىل مضطر بأنه قطُّ قبُل من شعر منا كم لكن
اإليمان انعدام هللا بوجود اإليمان انعدام يشبه قد ملحد، شخص نظر وجهة من يوجد؟
إيمان. انعدام هو وإنما اإليمان، من نوًعا هذا ليس — ثور بوجود جميًعا نتقاسمه الذي
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و«اكره خفية»، هللا عمل و«طرق اإليمان»، من «النظافة املقدس: الكتاب يقول (١)
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هذه و«ستزول نفسك»، مع صادًقا و«كن حديد»، من بقضيب أوالدكم و«أدبوا الرشور»،
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الشيطان.»
املرض. يسبب ألنه الخنزير لحم أكل املقدس الكتاب يحرم (٢)
املقدس. الكتاب بها تنبأ التي العالم نهاية هو األبوكاليبس (٣)

الجحيم. يف الناس وأجناده الشيطان يعذب (٤)
كاألطفال. ِحسان مالئكة الكروبيم (٥)

الرومان. أيدي عىل امُلمنهج االضطهاد املسيحيون عانى (٦)
جون. تُدعى أنثى بابا هناك كانت (٧)

أيرلندا. من الثعابني باتريك القديس طرد (٨)
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هللاخفية»، عمل و«طرق اإليمان»، من «النظافة املقدس: الكتاب يقول (1)
أنفسهم»، يساعدون هللامن و«يساعد الخاطئ»، وأَِحبَّ الخطيئة، و«اكره

صادًقا و«كن حديد»، من بقضيب أوالدكم و«أدبوا الرشور»، كل أصل و«املال
من والغفران البرش، شيم من و«املعصية أيًضا»، هذه و«ستزول نفسك»، مع

الشيطان.» مشغل العاطلة و«األيدي هللا»، شيم

وحاملا املقدس). الكتاب يف واردة (أي كتابية تبدو التي املأثورة األقوال من كثري ثمة
االعتقاد يسود السلطة، يف هم َمن ِقبل من سيما وال الناس، مسامع عىل كثريًا ذكرها يتكرر

املقدس. الكتاب من بأنها

اإليمان.» من «النظافة

بيكون فرانسيس لسان عىل اإلنجليزية اللغة يف العبارة لهذه مشابه لقول ذكر أول ورد
من تَُعد الجسد نظافة كانت «لطاملا وتقدُّمها»: املعرفة «إتقان عمله يف (١٥٦١–١٦٢٦)
–١٧٠٣) ويسيل جون زمن يف شاع التعبري أن بد وال .(٢٠٠١ (بيكون، هلل» الخشوع
«ليست اقتباس: عالمتي بني وضعه ويسيل ألن امليثودية، الحركة مؤسيس أحد ،(١٧٩١

.(١٩٨٦ (أوتلر، اإليمان»» من ا حقٍّ «فالنظافة الدين. من الرثاثة
(٩ :١٩) املزامري سفر يف فسنجد مشابه، قول عن بحثًا املقدس الكتاب فتَّشنا إذا
العربية الكلمة األبد.» إىل ثابتة نظيفة، الرب «مخافة الجديدة: جيمس امللك نسخة يف
واألخالق. الطقوس حيث من دنس غري تعني التي «َطهور» هي «نظيفة» إىل هنا املرتجمة

خفية.» هللا عمل «طرق

يتحرك «هللا بعنوان ،(١٧٣٤–١٨٠٠) كوبر ويليام تأليف من ترنيمة يف القول هذا ورد
األول: املقطع يقول خفية». بطريقة

خفية، بطريقة يتحرك هللا
العجائب؛ يصنع
البحار، ويطأ

الرياح. ويمتطي
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أعقاب يف كتابتها إىل اهتدى وقد كوبر، كتبها ترنيمة آخر هذه كانت لألسطورة، وفًقا
أن كوبر قرر اكتئاب، بنوبة مصابًا كان فيما الليايل، إحدى ففي االنتحار؛ محاولته
يُقله أن السائق من وطلب أجرة، سيارة استدعى التيمز. نهر يف غرًقا حياته من يتخلص
الشوارع يجوب السائق ظل لندن. شوارع يف سريهما عرسَّ الكثيف الضباب لكن النهر، إىل
ودون السيارة. من كوبر إلنزال وتوقف أخريًا استسلم أن إىل طويل لوقت ومحبًطا تائًها
الضباب أن نفسه يف كوبر فكَّر كوبر. منزل إىل عادا قد أنهما وجدا كالهما، يدري أن

حياته. إلنقاذ الخفية هللا طريقة كان الكثيف

الخاطئ.» وأِحبَّ الخطيئة، «اكره

إىل حني من ويرتدد الرسول، بولس أو يسوع أقوال من وكأنه املتسامح الشعار هذا يبدو
عرش بتسعة وبولس املسيح زمن بعد ورد األمر حقيقة يف لكنه املسيحية، الِعظات يف حني
اكره لكن الخاطئ، «أَِحبَّ :١٩٢٩ عام الذاتية سريته يف غاندي موهانداس كتب قرنًا.
أيًضا؛ هيبو أسقف أوغسطينوس القديس كتبه الشعار لهذا مشابه قول وثمة الخطيئة.»

للخطايا.» وكرهي لإلنسان حبي خالص «مع عبارة ٢١١ رقم رسالته يف يستخدم إذ

أنفسهم.» يساعدون من هللا «يساعد

الكتابية الفكرة مع يتناىف أنه األمر وحقيقة املقدس. الكتاب يف يرد لم لكنه قديم القول هذا
ألنفسهم. فعله عن يعجزون ما الناس أجل من ليفعل العالم يف يتدخل هللا أن مفادها التي
التي العربة»، وسائق «هرقل إيسوب خرافة يف جاء ما القول هذا لظهور األوىل املرات من

العمل: يف كدَّ بمعنى Put your shoulder to the wheel تعبري أيًضا فيها ورد

وحدث بشدة. موحولة طريق عرب ثقيلة حمولة ينقل عربة سائق كان مرة ذات
جرَّ األحصنة حاولت وكلما الطريق، منتصف يف العربة عجالت غاصت أن
وصىل ركبتيه عىل العربة سائق خر الوحل. يف أكثر تغوص كانت العربة،
له: وقال ظهر، هرقل أن إال محنتي.» يف أغثني هرقل، «أيا قائًال: القوي لهرقل
يساعدون من اآللهة تساعد العمل. يف وكدَّ انهض رجل، يا هكذا تنبطح «ال

مؤرخ) غري (جاكوبز، أنفسهم.»
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يف «هللا» املفردة اللفظة باستخدام القول ظهر ،١٧٣٦ يف عام، ألَفي من بأكثر بعدها
أفكار مع الفكرة هذه توافقت أملاناك». ريتشارد «بور السنوية فرانكلني بن صحيفة
العالم خلق هللا بأن يؤمنون فالربوبيون مسيحيٍّا؛ وليس ربوبيٍّا كان ألنه فرانكلني؛
وألن القوانني. هذه وفق بذاته يعمل تركه بعدئٍذ لكنه بها، يعمل التي العلمية والقوانني
أن أجل من هللا إىل املرفوعة الصلوات فإن فرانكلني؛ فكر بحسب العالم، يف يتدخل ال هللا
مهاراتهم عىل يُعوِّلوا أن الناس عىل الصعاب، أوقات ويف الجدوى. عديمة الغوث يد يمد

االبتكار. عىل وقدرتهم

الرشور.» لكل أصل «املال

بولس يقول املقدس. الكتاب يف ورد قوٍل من فيها ُمبالغ نسخة هو القول هذا أن األرجح
إِِذ الَِّذي وِر، ُ الرشُّ ِلُكلِّ أَْصٌل اْلَماِل َمَحبََّة «ألَنَّ :(١٠ :٦) تيموثاوس إىل األوىل رسالته يف
جيمس). امللك (نسخة َكِثريٍَة» ِبأَْوَجاٍع أَنُْفَسُهْم َوَطَعنُوا اإلِيَماِن، َعِن َضلُّوا َقْوٌم ابْتََغاُه
الرتجمات جميع تتفق لكن املال. حب سببها ليس التي الرشور أنواع بعض هذا يشمل

نفسه. املال يف وليست املال، «حب» يف تكمن املشكلة أن عىل

حديد.» من بقضيب أوالدكم «أدبوا

القول بهذا لألطفال البدني العقاب بأهمية يؤمنون الذين األشخاص يستشهد ما كثريًا
يشبه فإنه املقدس؛ الكتاب يف يرد لم القول هذا أن ومع املقدس. الكتاب من باعتباره

األمثال: سفر يف وردت فقرات أربع

:١٣ األمثال (سفر التَّأِْديَب. َلُه يَْطلُُب أََحبَُّه َوَمْن ابْنَُه يَْمُقُت َعَصاُه يَْمنَُع َمْن
(٢٤

(١٥ :٢٢ األمثال (سفر َعنُْه. تُبِْعُدَها التَّأِْديِب َعَصا اْلَوَلِد. ِبَقْلِب ُمْرتَِبَطٌة اْلَجَهاَلُة

ِبَعًصا أَنَْت بُُه تَْرضِ يَُموُت. َال ِبَعًصا بْتَُه َرضَ إِْن ألَنََّك اْلَوَلِد َعِن التَّأِْديَب تَْمنَِع َال
(١٣-١٤ :٢٣ األمثال (سفر اْلَهاِويَِة. ِمَن نَْفَسُه َفتُنِْقذُ

(سفر ُه. أُمَّ يُْخِجُل َهَواُه إَِىل اْلُمْطَلُق ِبيُّ َوالصَّ ِحْكَمًة يُْعِطيَاِن َوالتَّْوِبيُخ اْلَعَصا
(١٥ :٢٩ األمثال
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األطفال حاجة فكرة فإن املقدس؛ الكتاب يف مبارشة مذكور غري القول هذا أن مع وعليه،
فيه. موجودة البدني التأديب إىل

نفسك.» مع صادًقا «كن

أخالقيٍّا، سليم نصح هو النفس خداع يف االنغماس وتجنُّب النفس مع بالصدق النصح إن
فاصدقها» «نفسك عبارة يف والتأخري التقديم أن عىل عالوة املقدس. الكتاب قيم مع ويتفق
كانت التي اإلنجليزية اللغة مثل يبدو يجعالنه نفسك) (بمعنى thine كلمة واستخدام
الكتاب من جيمس امللك نسخة بها ُكتبت التي اللغة وهي قرون، أربعة منذ سائدة
جيمس امللك نسخة كتابة زمن من قريبًا شكسبري ويليام ألفه البيت هذا ألن ذلك املقدس.
الفصل من الثالث املشهد يف «هاملت»، الرتاجيدية مرسحيته يف وجاء املقدس. الكتاب من

اليرتس: ابنه ناصًحا بولونيوس يقول حيث األول،

فاصدقها، نفسك يشء: كل فوق
والنهار، الليل كتعاقب بحذافريه، هذا احفظ

الجميع. مع صادًقا فستكون فعلت، إن

املقدس: الكتاب من أنه يُظن ما أحيانًا آخر بيتًا مبارشة األبيات هذه قبل بولونيوس يقول
تكن.» ال دائنًا أو «مدينًا

أيًضا.» هذه «ستزول

أيًضا فهذه تجربة، جودة تكن ومهما ستنتهي، حتًما فإنها تجربة، سوء يكن مهما
العربية اللغات يف أيًضا» هذه «ستزول بَمثل شبيهة أمثال األوسط الرشق يف ستنتهي.
العصور يف الفارسيني الصوفية شعراء إىل البعض ينسبها والرتكية. والعربية والفارسية
بل امَلثَل. الحكيم سليمان امللك يقول فيها بقصص اليهودي الفولكلور ويحفل الوسطى.
الخاتم هذا يرتدي من وألن خاتم. منقوشعىل املثل أن فيها جاء خرافية قصة أيًضا وهناك
بدورهم. تعساء يصريون السعداء ولكن سعداء، التعساء يصري زائل، يشء كل أن يدرك
الغربيني استهوت حينما عرش التاسع القرن يف وامَلثَل الخرافية القصة هذه انترشت
اإلنجليزية اللغة يف امَلثل من أولية نسخة ظهرت والرشق. فارس بالد من القادمة األشياء
لفقدانه ديور البطل ينتحب وفيها «ديور»، بعنوان العارش القرن يف ظهرت قصيدة يف
أبطال من كثري اجتازها التي بتلك بها يمر التي املحن ديور يقارن للبالط. شاعًرا وظيفته
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هذه وستزول تلك، «زالت بالبيت مقارنة كل يختتم حيث القديم، اإلنجليزي الفولكلور
أيًضا.»

هللا.» شيم من والغفران البرش، شيم من «املعصية

مرات، سبع ألخيه يغفر أن عليه ينبغي هل يسوع بطرس يسأل حينما متَّى، إنجيل يف
التي الربانية الصالة ويف .(٢٢ :١٨ (متَّى َمرَّاٍت» َسبَْع َمرًَّة َسبِْعنَي إَِىل «بَْل يسوع يجيبه
إَِليْنَا» ِلْلُمذِْنِبنَي أَيًْضا نَْحُن نَْغِفُر َكَما ذُنُوبَنَا َلنَا «يْغِفر أن هللا من يطلب يسوع، ألفها
فمن الجديد، العهد يف الغفران عىل الرتكيز إىل وبالنظر .(٢–٤ :١١ لوقا ،٩–١٣ :٦ (متَّى
هللا» شيم من والغفران البرش، شيم من «املعصية مقولة أن يظنون قد الناس أن الواضح
يسوع بعد كتبها وإنما كذلك، ليست لكنها الجبل» عىل «املوعظة يشبه يشء من تأتي
مقاله يف ،(١٦٨٨–١٧٤٤) بوب ألكسندر الربيطاني والفنان الشاعر قرنًا عرش بسبعة
نُِسب كيف تفسري يف يساعدنا شهري بيت عىل أيًضا املقال هذا يحتوي النقد». يف «أطروحة

خِطر.» أمر القليل «التعليم املقدس: الكتاب إىل األقوال هذه بعض

الشيطان.» مشغل العاطلة «األيدي

أخالق البيوريتانيون جلب أن منذ باإلنجليزية املتحدثة األمريكية البلدان يف شهري املثل هذا
العمل األمريكيون املسيحيون اعترب لطاملا إنجالند. نيو سواحل إىل الربوتستانتية العمل
تعترب املنظور هذا من واإلحسان. والرجاء اإليمان مع املساواة قدم عىل فضيلة الشاق
كتاب يعرض الرذائل. من يكونا لم إن خِطَرين، — العمل عن التوقف — واللعب البطالة

ه: التوجُّ هذا كونيتيكت بوالية امليثودية الداخلية املدارس إحدى يف اإلقامة قواعد

دقات مع وشتاءً، صيًفا صباًحا الخامسة تمام يف االستيقاظ التلميذ عىل يتعني
باللعب. العالم يصفه ما وهو يشء ال يف منغمًسا التلميذ سيكون … الناقوس
سيلعبون صغار وهم يلعبون الذين أولئك ألن هوادة، بال القاعدة هذه فلُرتَاَع
«نورثويسرتن صحيفة ١٧٩٦»؛ الطالب عىل املفروضة («القيود كبار. وهم

(١٩١٦ أدفوكيت»، كريستيان
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هذا واتس آيزاك الرتانيم، كاتب اإلنجليزي، القس أدمج بعقود، القاعدة هذه كتابة قبل
:(١٧١٥ لألطفال»، املقدسة («الرتاتيل لألطفال يؤلفها التي الرتانيم من واحدة يف البيت
يل يوِجد عمل بال أكون وحينما للغاية. مشغوًال أكون حرفة أو عمل يف أنهمك «حينما
البطالة «األدمغة مثل القول لهذا متنوعة نسخ ظهرت ألزاولها.» رشيرة أعماًال الشيطان
ملرييديث املوسيقى» «رجل مرسحية يف وبيت عرش، الثامن القرن يف الشيطان» َمعامل

للشيطان.» ملعب البطال الدماغ أصدقائي، «يا يقول: العرشين القرن يف ويلسون
األشكال. من شكل بأي املقدس الكتاب يف يَِرد لم فإنه القول؛ شعبية من الرغم عىل
عىل األربعة األناجيل يف يرد لم باملرة. كتابيٍّا ليس الشاق العمل تبجيل كل أن والواقع
يف العمل ضد صارمة قواعد القديم العهد يف اليوم، عمل يسوع ملزاولة ذكر أي اإلطالق
:٣١) الخروج سفر يقول اليهودية. يف اليوم حتى باقية زالت ما قواعد وهي السبت، يوم

َقتْال.» يُْقتَُل بِْت السَّ يَْوِم ِيف َعَمًال َصنََع َمْن «ُكلُّ (١٥
الكتاب إىل املأثورة األقوال بها ننسب التي السهولة عن األمثلة هذه لنا تكشف ماذا
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املرض يسبب ألنه الخنزير لحم أكل املقدس الكتاب يحرِّم (2)

يُعترب الخنزير كان املقدس الكتاب زمن ويف لنا، األفضل هو ما هللا يعرف
فالخنزير يشء؛ أي يأكل الخنزير أن هو لهذا الرئيسة األسباب أحد … نجًسا
الحيوانات يأكل الخنزير امليت! ابنه يأكل الخنزير … والنفاية القمامة يأكل
ليك كنيسة راعي أوستني، (جويل زبَّالة. الخنازير واملصابة. املريضة األخرى

اإلنرتنت)) عىل (أوستني، تكساس. والية هيوستن بمدينة وود،

تحكم التي القواعد من مئات عىل املسيحي) القديم (العهد العربي املقدس الكتاب يحتوي
يف و«النجسة» «الطاهرة» بالحيوانات املتعلقة القواعد تلك أشهرها من اليومية. الحياة
األنواع لكن طعاًما. مقبولة والغنم، كالبقر «الطاهرة»، الحيوانات والعدد. الالويِّني سفَري
«تريفا»، عليها ويطلق البتة. تناولها يجوز وال «رجسة» والكركند الخنزير مثل «النجسة»

عامة. بصفة محرَّمة وهي للرشيعة، وفًقا تُذبح لم أنها بمعنى
الكتابية التحريمات هذه عىل أعاله املذكور التعليق صاحب أوستني، القس يقع
حديث منطقي سبب بتقديم املتمثل الشائع الخطأ يف الطعام، من معينة أنواع لتناول
والقمامة»، القاذورات يف «يعيش أنه تعني «نجس» كلمة أن فيرشح قديمة. لوصية
إن أوستني ويقول باألمراض. ستصيبنا ألنها «النجسة» الحيوانات تناول حرم هللا وأن
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بقايا عىل تقتات ال النقيض، الطرف عىل والغنم، املاشية مثل «الطاهرة» الحيوانات
«هل التليفزيون، ومشاهدي الجمع يسأل ثم الطازجة. الحشائش تأكل وإنما الطعام،
عىل يتغذى حيوان أم والقاذورات، القمامة عىل يتغذَّى حيوان لحم تتناول أن تؤثر
البحرية الكائنات هللا لوصف نفسه التعليل أوستني يقدِّم والنظيفة؟» الطازجة الحشائش
حيث املحيط أعماق يف تعيش إنها عنها فيقول «نجسة»، بأنها والجمربي الكركند مثل

األخرى. الكائنات فضالت تتناول
لكن األمراض، تسبب التي بالجراثيم النظيف غري الطعام نربط الحايل، الوقت يف
يف إال باألمراض ارتباطها يتضح ولم عرش، السابع القرن حتى تُكتشف لم الجراثيم
فهل بالجراثيم، دراية عىل املقدس الكتاب ُكتَّاب يكن لم لو وحتى عرش. التاسع القرن
حملها خالل من األمراض، تسبب التي الحيوانات هي «النجسة» الحيوانات أن ظنوا
ماري اإلنسانيات عاملة تذكر هذا. يفرتض من أول أوستني القس يكن لم للطفيليات؟
عام الصادر عمله يف كيلوج إتش إس كتب املوقف. لهذا مبكًرا مفًرسا (٢٠٠٢) دوجالس

(لندن): « للمفرسِّ املقدس «الكتاب ،١٨٤١

يف يقع [الالويني] فر السِّ هذا لنواميس املحدِّد الرئيس املبدأ أن املحتمل من
واملعدية الطفيلية األمراض فكرة إن … الوقائية والصحة العامة الصحة نطاق
بشدة استحوذت أنها يبدو الحديث، األمراض علم يف كبرية مكانة احتلت التي
(دوجالس، العامة. بالصحة الخاصة رشائعه كل عىل وهيمنت موىس فكر عىل

(٣١ :٢٠٠٢

دوجالس تشري منطقية، الكتابية الطعام لرشائع الوقائية الصحة نظرية تبدو ما بقدر
يف تماًما معقول آخر تفسري الواقع يف يوجد وأنه تاريخية، مغالطة عىل تنطوي أنها إىل
و«رجسة» «نجسة» الحيوانات بعض أن والتثنية الالويني ِسفرا أعلن الكتابي. السياق
هذين يف الحيوانات تُصنَّف نوعها. من للحيوانات كتابيٍّا الراسخة املعايري تُلبي ال ألنها
اليابسة، عىل تعيش حيوانات مجموعات: ثالث إىل أيًضا، التكوين سفر يف كما السفرين،

الهواء. يف تحلق وحيوانات املياه، يف تعيش وحيوانات
مشقوق، ظلف لديها يكون أن بد ال لقبولها: معياران فثَمَّ اليابسة، حيوانات أما

أخرى. مرة لتمضغه طعامها تجرتُّ — «مجرتَّة» تكون أن بد وال
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الَِّتي اْلَحيََوانَاُت ِهَي َهِذِه اِئيَل: إْرسَ ِلبَنِي «ُقوال َوَهاُروَن: ِلُموَىس الرَّبُّ َوَقاَل
ِظْلَفنْيِ َوَقَسَمُه ِظْلًفا َشقَّ َما ُكلُّ األْرِض: َعَىل الَِّتي اْلبََهاِئِم َجِميِع ِمْن تَأُكلُونََها
يَُشقُّ ا َوِممَّ يَْجَرتُّ ا ِممَّ تَأُكلُوَها َفال َهِذِه إالَّ تَأُكلُوَن. َفإيَّاُه اْلبََهاِئِم ِمَن َويَْجَرتُّ
يَْجَرتُّ ألنَُّه َواْلَوبَْر َلُكْم. نَِجٌس َفُهَو ِظْلًفا، يَُشقُّ ال َلِكنَُّه يَْجَرتُّ ألنَُّه اْلَجَمَل الظِّْلَف:
َفُهَو ِظْلًفا يَُشقُّ ال َلِكنَُّه يَْجَرتُّ ألنَُّه َواألْرنََب َلُكْم. نَِجٌس َفُهَو ِظْلًفا يَُشقُّ ال َلِكنَُّه
نَِجٌس َفُهَو يَْجَرتُّ ال َلِكنَُّه ِظْلَفنْيِ َويَْقِسُمُه ِظْلًفا يُشقُّ ألنَُّه َواْلِخنِْزيَر َلُكْم. نَِجٌس

(٣–٨ :١٤ التثنية سفر وانظر .١–٧ :١١ الالويني (سفر َلُكْم.»

يكون أن بد فال مقبولة تكون فلكي املاء؛ يف تعيش التي للحيوانات مختلفة قواعد وثمة
وحراشف. زعانف لها

ِيف اْلِميَاِه ِيف َوَحْرَشٌف َزَعاِنُف َلُه َما ُكلُّ اْلِميَاِه: ِيف َما َجِميِع ِمْن تَأُكلُونَُه َوَهذَا
اْلِبَحاِر ِيف َوَحْرَشٌف َزَعاِنُف َلُه َليَْس َما ُكلُّ َلِكْن تَأُكلُوَن. َفإيَّاُه األنَْهاِر َوِيف اْلِبَحاِر
َمْكُروٌه َفُهَو اْلِميَاِه ِيف َحيٍَّة نَْفٍس ُكلِّ َوِمْن اْلِميَاِه ِيف َدِبيٍب ُكلِّ ِمْن األنَْهاِر َوِيف

(٩-١٠ :١٤ التثنية سفر وانظر .٩-١٠ :١١ الالويني (سفر َلُكْم.

والكركند الجمربي أن غري مقبول، طعام هي األخرى واألسماك والتونة لمون فالسَّ وعليه،
مقبولة. غري والحراشف الزعانف عديمة األخرى البحرية والكائنات واملحار،

تسبب أنها ليس املقدس، الكتاب يف «نجسة» بأنها األطعمة بعض يَِصم ما إذًا،
حيوانات لكونها رضورية تَُعد التي الخصائص بعض تنقصها أنها وإنما األمراض،
«نجسة» بأنها الخنازير ُصنفت فقد البحر؛ يف تعيش حيوانات أو اليابسة عىل تعيش
أحد عليها ينطبق أنها «نجسة»: بأنها واألرانب الِجمال ألجله ُصنفت الذي نفسه للسبب
البحر رسطانات يجعل وما اليابسة. حيوانات بشأن كالهما وليس الكتابيَّني املعياَرين
الكائنات صفات من رضوريتني صفتني إىل تفتقر أنها هو «نجسة» أنها عىل تُصنَّف

والحراشف. الزعانف وهي أال — البحرية
عندما أنه دوجالس توضح هكذا؟ «نجسة» لفظة املقدس الكتاب ُكتَّاب يستخدم ملاذا
مكرًرا: يقول فإنه مقبول؛ غري اآلخر والبعض طعاًما مقبولة األنواع بعض أن هللا أعلن
:١٩ ،٤٥ :١١ الالويني سفر يف املثال سبيل (عىل ُقدُّوٌس» أنَا ألنِّي يِسنَي ِقدِّ «َفتَُكونُوَن

.(١-٢
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تفسريها من بد ال فإنه بالقداسة؛ باألمر تُستهل األوامر من كالٍّ أن إىل وبالنظر
والرجاسة القداسة بني ما تعارٌض هناك يكون أن بد ال األمر. هذا ضوء يف
(٥١-٥٢ :٢٠٠٢ (دوجالس، امُلفصلة. القيود لكل شامًال مغًزى يقدم ما وهو

«مقدس» لفظة جذر إن دوجالس تقول الحيوانات؟ عىل تطبيقها يمكن وكيف القداسة ما
اليشء، فصل يمكن ولكي األشياء. باقي عن ومفصول مميز فاملقدس «مفصول»؛ هو
تميِّز التي الخصائص بكل يتمتع أن من بد ال وصحيًحا: مكتمًال يكون أن من بد فال
قطًعا، آخر. يشء كل من تماًما ومميًزا كامًال لكونه — مطلٍق نحٍو عىل قدوس هللا نوعه.
تصري أن للمخلوقات يمكن لكن املخلوقات، سائر من تماًما ومميز كامل مخلوق يوجد ال
من وخلوها نوعها، من األشياء تميز أن املفرتض من التي الصفات بكل بتمتعها مقدسة

املخلوقات. من أخرى أنواًعا تخص التي الصفات
يُقدَّم حيوان كل بأن هللا يأمر حيث الالويني، سفر يف والكمال القداسة فكرة نرى
شائبة. تشوبهما ال كاملني يكونا وأن بد ال القربان، تقديم يتوىل كاهن وكل هللا، إىل تقرُّبًا

ألنَّ إَلِهِه. ُخبَْز ِليَُقرَِّب ْم يَتََقدَّ َفال َعيٌْب ِفيِه أْجيَاِلِهْم ِيف نَْسِلَك ِمْن َرُجٌل َكاَن إذَا
َوال َزَواِئِديٌّ َوال أْفَطُس َوال أْعَرُج َوال أْعَمى َرُجٌل ال يَتََقدَّم. ال َعيٌْب ِفيِه َرُجٍل ُكلَّ
َوال بَيَاٌض َعيْنِِه ِيف َمْن َوال أْكثَُم َوال أْحَدُب َوال يٍَد َكْرسُ أْو ِرْجٍل َكْرسُ ِفيِه َرُجٌل

(١٧–٢٠ :٢١ الالويني (سفر اْلُخَىص. َمْرُضوُض َوال أْكَلُف َوال أْجَرُب

أقل أخرى، بعبارة يجعله، نوعه، من كامل نموذج من أقل املخلوقات أحد يجعل يشء أي
مقدس. غري ثَمَّ وِمن املكتمل، من

من مختلفة أنواع بني التوليف مميزة غري األشياء تجعل التي األخرى الطرق ومن
«ال :(١٩ :٩) الالويني سفر يقول وعليه مقدسة. غري ثَمَّ وِمن نقية غري فالخالئط األشياء.
«. ِصنَْفنْيِ ِمْن ُمَصنٌَّف ثَْوٌب َعَليَْك يَُكْن َوال ، ِصنَْفنْيِ تَْزَرْع ال َوَحْقَلَك ِجنَْسنْيِ بََهاِئَمَك تُنَزِّ
«الشاتنز» لضبط األثواب فرز وظيفتهم رجال هناك األرثوذكسية، اليهودية يف اليوم، وحتى

والصوف. الكتان قبيل من األلياف خليط أي امُلحرمة؛
يمكن التي الحيوانات يف والكمال التميز عىل التشديد هذا كل تطبيق يمكن كيف
القداسة، بلوغ أجل من يثابرون البرش كان إذا أوًال؛ تناولها؟ يمكن ال التي وتلك تناولها
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األطعمة إال يتناولوا أال بهم خليق مقدًسا. يتناولونه الذي الطعام يكون أن من إذًا بدَّ فال
اإلرسائيليون كان نوعها. من الكمال يف املثل بها يُرضب التي األطعمة بمعنى الكاملة،
هي نظرهم وجهة من اليابسة حيوانات نماذج كانت ثَمَّ، ِمن األول، املقام يف رعاة
من األنواع هذه يميز كان وما وماشية. وماعز غنم من يرعونها: كانوا التي الحيوانات
الكتاب ُكتَّاب صنف ثَمَّ وِمن ومجرتة. الظلف مشقوقة كانت أنها هو األخرى الكائنات
ثَمَّ وِمن وصحيحة، كاملة أنها عىل الصفتان هاتان لديها التي اليابسة حيوانات املقدس
فكانت الخنازير، مثل الصفتني، لكلتا افتقرت التي الحيوانات أما وطاهرة. مقدسة فهي
التي الحيوانات اتخذوا أيًضا، املائية للحيوانات املقدس الكتاب ُكتَّاب تصنيف ويف نجسة.
سائر عن لألسماك املميزة والسمة األسماك. وهي أال لهم، نماذج أكرب بقدر يعرفونها
األساسيتان الصفتان هما فهاتان ثَمَّ، وِمن والحراشف. الزعانف هي البحرية الكائنات
حيوان فهو ثَمَّ وِمن حراشف، وال زعانف املحار يملك ال كاملة. مائية لكائنات املميزتان
يفتقر ال أنه إىل بالنظر إزعاًجا، أكثر الكركند يكون املعايري هذه وبحسب ناقص. بحري
اليابسة، حيوانات بحركة أشبه بطريقة يتحرك أيًضا ألنه ولكن فحسب، الصفتني كلتا إىل
حيوانات صفات مع صفاته تتداخل ولكن فقط، ناقًصا الكركند يكون ال وعليه، امليش. أي
بذاتها قائمة صفات يمتلك وال مميز، غري كونه يف الخنازير عىل يزيد ثم ومن اليابسة.

نجس. فهو ثَمَّ وِمن األنواع، بقية عن للفصل قابلة
الخنازير لحم تناول لتحريم املقدس الكتاب قواعد أن إىل دوجالس تخلُص هكذا
املقدس. الكتاب يقول مثلما تماًما النجاسة، تجنُّب بل األمراض، بتجنب تتعلق ال واملحار
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املقدس الكتاب بها تنبأ التي العالم نهاية األبوكاليبسهو (3)

َوأُْعِطيَا تَتْبَُعُه، َواْلَهاِويَُة اْلَمْوُت، اْسُمُه َعَليِْه َواْلَجاِلُس ، أَْخَرضُ َفَرٌس َوإِذَا َفنََظْرُت
األَْرِض. َوِبُوُحوِش َواْلَمْوِت َواْلُجوِع يِْف ِبالسَّ يَْقتَُال أَْن األَْرِض ُربِْع َعَىل ُسْلَطانًا

الجديدة) جيمس امللك نسخة ،٨ :٦ الرؤيا سفر يف الرابع الفارس (وصف

(الزرادشتية التوحيدية األديان بني مشرتك نعرفها كما للعالم القادمة بالنهاية االعتقاد
تميزها سوف العالم نهاية إن تقول وكلها والبهائية)، واإلسالم واملسيحية واليهودية
بمجيء العربي املقدس الكتاب من دانيال سفر يخربنا املثال، سبيل عىل معينة. أمارات
وسيسحق قرون، عرشة له سيكون إذ ا؛ حقٍّ بشًعا آخرها سيكون عظيمة، وحوش أربعة
دانيال، يقول كما ذلك، املؤمنون يخىش أالَّ يجب لكن يأكلها. ثم برجليه كلها األرض
األَْرِض تَُراِب ِيف الرَّاِقِديَن ِمَن «َوَكِثريُوَن الحياة. إىل سيعودون املوتى من كثريين ألن
.(٢ :١٢ دانيال (سفر « األَبَِديِّ ِلالْزِدَراءِ اْلَعاِر إَِىل َوَهُؤَالءِ األَبَِديَِّة اْلَحيَاِة إَِىل َهُؤَالءِ يَْستَيِْقُظوَن

األزمنة» «نهاية أن وتكرر دانيال، سفر إىل املسيحية املقدسة النصوص تشري
(متَّى اْلَعاَلِم» ابْتَِداءِ ُمنْذُ ِمثْلُُه يَُكْن َلْم َعِظيم «ِضيق ومجيء اْلَخَراِب»، «ِرْجَسة ستميِّزها
عن تفصيًال أكثر مؤرشات لوقا إنجيل ويقدِّم .(١٤–٢٠ :١٣ مرقس ،١٥–٢٢ :٢٤
َواْلَقَمِر ْمِس الشَّ ِيف َعَالَماٌت «َوتَُكوُن االستعداد: من القراء يتمكن حتى األيام» آخر «أمارات

.(٢–٣٣ :٢١) « تَِضجُّ َواألَْمَواُج اْلبَْحُر ِبَحرْيٍَة. أَُمٍم َكْرُب األَْرِض وََعَىل َوالنُُّجوِم
باملثل: مذهلة األيام لنهاية القرآن أوصاف

َوإِذَا * َْت ُسريِّ اْلِجبَاُل َوإِذَا * انَْكَدَرْت النُُّجوُم َوإِذَا * َرْت ُكوِّ ْمُس الشَّ ﴿إِذَا
النُُّفوُس َوإِذَا * َرْت ُسجِّ اْلِبَحاُر َوإِذَا * ْت ُحِرشَ اْلُوُحوُش َوإِذَا * ُعطَِّلْت اْلِعَشاُر
* ْت نُِرشَ ُحُف الصُّ َوإِذَا * ُقِتَلْت ذَنٍْب ِبأَيِّ * ُسِئَلْت اْلَمْوءُوَدُة َوإِذَا * ُزوَِّجْت
نَْفٌس َعِلَمْت * أُْزلَِفْت اْلَجنَُّة َوإِذَا * َرْت ُسعِّ اْلَجِحيُم َوإِذَا * ُكِشَطْت َماءُ السَّ َوإِذَا

(١–١٤ التكوير: (سورة ْت﴾. أَْحَرضَ َما

األمارات وأماراتها. للعالم الوشيكة للنهاية اهتمام أكرب يولون من هم املسيحيني لكن
سفر وهو الجديد)، (العهد املسيحي املقدس الكتاب من األخري السفر يف بالتفصيل مذكورة
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وهو يوحنا». «أبوكاليبس باسم األصل يف معروف أنه إال الرؤيا، سفر غالبًا عليه يُطلق
كلٌّ فرسان، أربعة يظهر األول، الختم وبفتح أختام». بسبعة املختوم فر «السِّ عن يخربنا
األبوكاليبس». فرسان «أربعة — و«أخرض» وأسود، وأحمر، أبيض، فرًسا؛ يمتطي منهم
ويسبب ِهللا». َكِلَمِة أَْجِل «ِمْن ذُبحوا الذين ألولئك رؤيا تظهر الخامس الختم وبفتح
َواْلَقَمُر َشْعٍر، ِمْن َكِمْسٍح َسْوَداءَ َصاَرْت ْمُس «َوالشَّ عظيمة، زلزلة السادس الختم فتح
َوُكلُّ ، ُمْلتَفٍّ َكَدْرٍج انَْفَلَقْت َماءُ َوالسَّ … األَْرِض إَِىل َسَقَطْت َماءِ السَّ َونُُجوُم ِم، َكالدَّ َصاَر
«يَْوُم بأنه يُوصف يوم يف يحدث ما هو هذا َمْوِضِعِهَما.» ِمْن تََزْحَزَحا َوَجِزيَرٍة َجبٍَل
صار األوصاف، لهذه املذهلة الطبيعة إىل وبالنظر .(٦ الرؤيا (سفر اْلَعِظيُم» َغَضِبِه
تستخدم ما وعادة العالم. نهاية إىل تشري كارثية أحداث «أبوكاليبس» بلفظة يُقصد
ذاك فهو األبوكاليبيس» «األدب أما القيامة، يوم سيناريوهات لوصف «أبوكاليبيس» لفظة
متعلقة أسئلة عن اإلنرتنت عىل وبالبحث األيام. بنهاية املرتبطة األحداث يتناول الذي
تدور وألعاب أفالم إىل أو — العالم نهاية إىل تشري التي املراجع مئات نجد باألبوكاليبس،
وأيًضا www.goodreads.com/quotes/tag/apocalypse (مثل: العالم نهاية حول

.(www.brainyquote.com/quotes/keywords/apocalypse.html
تنبئوا فقد حرفيٍّا، فهًما املقدس الكتاب يف الواردة األوصاف الناس من كثري فهم وإذ
هذه اقرتنت ما وكثر دقيقة. غري الحظ لحسن كانت وإن مذهلة، بتفاصيل األيام بنهاية
بكثري املفرتضني األعداء من وغريهم الطغاة مماهاة حد إىل السياسية، بالويالت التنبؤات
أمارات أنها عىل فيها تسببوا التي االضطرابات وتأويل يوحنا، أبوكاليبس شخصيات من
نفوس يف الراحة تبعث كانت التأويالت هذه مثل أن املفارقة ومن وشيكة. النهاية أن عىل
املجيء األيام نهاية يف املرعبة األحداث هذه يتبع أن املفرتض من ألنه الناس، بعض
عىل والطمأنينة. السالم من بفرتة ويبرشِّ املسيح عدو يحارب الذي املسيَّا ليسوع، الثاني
تأويل وهي — آريوس بدعة يحارب كان الذي بواتييه، أسقف هيالري، تنبأ املثال، سبيل
نهاية بأن — هرطقية بدعة ٣٨١ عام ُعقد الذي القسطنطينية مجمع اعتربه للمسيحية
الثالث إنوسنت البابا وأشار .(www.religioustolerance.org) ٣٦٥ عام ستكون العالم
ظهور من عاًما ٦٦٦ بعد ينتهي سوف العالم بأن وتنبأ الهالك، سبب هم املسلمني أن إىل
الوحوش أحد اسم ألن تحديًدا؟ ٦٦٦ رقم ملاذا .(١٩٩٦ (شوارتز، ١٢٨٤ عام أي اإلسالم؛
:١٣ (رؤيا العرشة والقرون السبعة الرءوس ذي الوحش — يوحنا» «أبوكاليبس يف الواردة
والحروف) األرقام مطابقة تستخدم حسابات عىل بناءً د (تُحدَّ عددية قيمة له — (١–١٠

268

www.goodreads.com/quotes/tag/apocalypse
www.brainyquote.com/quotes/keywords/apocalypse.html
www.religioustolerance.org


إضافية خرافات

«أمارة العدد هذا عىل يُطَلق ثَمَّ وِمن .(٢ :١٥ ١٨؛ :١٣ الرؤيا (سفر ٦٦٦ تساوي
أحد اإلنرتنت)، (عىل ميذر كوتون البيوريتاني للزعيم اليومية املذكرات يف ورد الوحش».
الكاثوليكية التبشريية البعثات يف يعمل املسيح عدو رأى أنه يوحنا»، «أبوكاليبس ب املؤمنني
(تُويف ١٧٣٦ ثم ،١٧١٦ عام يف ثم ،١٦٩٧ عام ستكون األيام نهاية بأن وتنبأ الهند، يف

.(١٧٢٨ عام
من يشء أي أو العالم نهاية تعني ال األمر حقيقة يف «أبوكاليبس» لفظة أن بيد
التي اليونانية «أبوكاليبسيس» كلمة من مشتقة وهي «رؤيا»، تعني وإنما القبيل. هذا
يف عموًما الباحثون يرى ذلك، عىل عالوة مخفيٍّا. كان عما اللثام إماطة أو الكشف تعني
أن الباحثني من كثري يعتقد كتابته. وقت السائد للتوتر انعكاسات األبوكاليبيس» «األدب
عىل لالضطهاد اليهود تعرُّض أثناء ُكتبت وأشعياء دانيال سفَري يف األبوكاليبسية الفقرات
عىل الرومان هجوم بعد ُكتب فقد يوحنا) (أبوكاليبس الرؤيا سفر أما اليونانيني. أيدي
عامة بصفة الباحثون ل يؤوِّ واليوم، .(٧٠ (عام اليهود وسبي الهيكل، وخراب أورشليم،
وليست لها، معارصة أحداث إىل رمزية إشارات أنها عىل السفر هذا يف الواردة األحداث
للغاية. سلبية كانت ألنها رمزية األوصاف تكون أن الالزم من وكان مستقبلية. تكهنات
يستتبع أن رصاحة تقديمها شأن من وكان الحاكمة؛ للسلطات الذًعا انتقاًدا تحمل كانت
هو العظيم البحر وحش عىل يدل الذي الرقم أن حدث املثال، سبيل عىل قاسيًا. عقابًا
:٢٠٠٦ (كوري املسيحيون يمقته كان الذي الروماني اإلمرباطور لنريون، العددي املكافئ
العربية الحروف إىل منسوبة أرقام عىل بناءً محسوب ٦٦٦ العدد أن كوري يرشح .(٦١
ِهَي ءُوس الرُّ بَْعة «السَّ أن نفسه السفر يذكر «نريون». السم الصوتية للرتجمة املستخدمة
تلك روما، إىل أخرى إشارة هذه تكون أن ويمكن .(٩ :١٧ الرؤيا (سفر ِجبَاٍل» َسبَْعُة
أيًضا هي بُنيت التي أورشليم، إىل إشارة أيًضا أنها أو جبال، سبعة عىل بُنيت التي املدينة
يدمرها بأنها عرش السابع اإلصحاح يف املوصوفة — بابل» «زانية باملثل جبال. سبعة عىل
الحكومة يف عملوا الذين أولئك تعني أنها عىل تُفهم ما غالبًا — العظيم البحر وحش

حينها. أورشليم عىل تسيطر كانت التي الرومانية
التأويالت يف بوضوح منعكس الرؤيا سفر يف الواردة لإلشارات العلمي التأويل هذا
يُكتب لم الرؤيا سفر أن الكاثوليكية الكنيسة ترى املثال، سبيل عىل للمسيحية. السائدة
األول، القرن يف عاشوا الذين املسيحيني لتشجيع وإنما البعيد، باملستقبل التنبؤ أجل من
أشار الرمزية، اللغة وباستخدام التعسفي. الروماني الحكم ظل يف يعيشون كانوا الذين
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إيمانهم أجل من عظيمة مكافأة يُكاَفئون وسوف ستسقط، ما رسعان روما أن إىل السفر
فكرة الالهوت علماء أغلب يرفض حال، كل عىل بمضطهديهم. العقاب وسينزل وجَلدهم.
أحد ال بأنه متَّى إنجيل يف الوارد القول مؤكدين العالم، بنهاية التنبؤ يمكنهم الناس أن
الناس من كثريًا أن واضح ذلك، ومع أخرى. مرة يسوع سيأتي متى يعرف أن يستطيع
األخرى والكوارث السيايس االضطراب يكون أن ينبغي ال أنه فكرة يف الراحة يستشعرون

األفق. يف تلوح الِرب مجازاة أن إىل تشري هي بالعكس، املفرط. للقلق سببًا
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الجحيم الناسيف وأجناده الشيطان يعذب (4)

يف ويبدو سنة. ألف مدى عىل والفلكلور والفن األدب يف شهرية شخصية الشيطان ظل
ما وكثريًا مدبب. وذيل ماعز، وأرجل حمراء، أو سوداء وأجنحة بقرون، شائعة صورة
والية جامعة ويف شوكة. أحيانًا يُسمى ُشَعب ثالث ذا سالًحا أسنان، ثالث ذا رمًحا يحمل
باسم املعروف املشجعني فريق ويحمل ديفلز»، «صن الرياضية الفرق عىل يُطلق أريزونا،

ثالثيٍّا. رمًحا ديفل» صن ذي «سباركي
امون الرسَّ قدم حينما الوسطى، العصور يف املسيحية يف الشيطان صور من كثري ظهر
كثري وُقدِّم الناس. تعذيب الشياطني يتوىل حيث للجحيم؛ التمثيالت من مئات والنحاتون
يمر وحاملا الكنائس. مداخل فوق األخرية الدينونة عن يعرب غائر نقش صورة يف منها
ويف الجحيم. من الخوف يف إمعانًا إليها أنظارهم يرفعون البوابات، هذه تحت من الناس
للجحيم، مصغرة لوحة — وجان وهريمان، بول، — ليمربج اإلخوة صنع ،١٤١٦ عام
امللك أخي بريي، دو جان للدوق أجبية كتاب وهو الساعات»، «كتاب من جزءًا أصبحت
مجمرة عىل مستلقيًا املشهد، الشيطان يتوسط اللوحة، ويف فرنسا. ملك الخامس شارل
أدوات الشياطني من أتباعه يستخدم املجمرة، جانبَي وعىل أسفلها. الناس يُشَوى ضخمة،
الجسدين يديه كلتا يف الشيطان ويعترص مشتعلة. اللهب ألسنة عىل للحفاظ كبرية نفخ
اثنتي عىل يزيد ما بها مشتعلة، حمًما الكبري فمه من ويلفظ عاريني. لزوجني يني املتلوِّ
املجمرة، وأمام أيًضا. باألفاعي يُعذَّبون آخرين قدماه وتسحق عريًا. أكثر ضحية عرشة
شاهقة جبال الخلفية يف توجد بينما الناس، من املزيد تعذيب يتولَّون آخرون شياطني

الضحايا. من املزيد لطهي كغاليات تُستخدم الشكل مخروطية
أكرب نسخة ،١٥٠٠ عام نحو رسمها التي بوش، لهريونيموس «الجحيم» لوحة تعد

مبتكرة. تعذيب بأساليب الشياطني ينشغل حيث نفسه، للموضوع
الرسومات يف الخيالية للوحات جيد موضوع هي التخيلية األعمال هذه كل
املقدس، الكتاب من ليست أنها إال الهالوين، وأزياء «نيويوركر»، ملجلة الكاريكاتورية

املسيحية. الكنائس تعاليم من جزءًا وليست
العربي/العهد املقدس الكتاب يكاد ال الشيطان؟ عن ا» املقدس«حقٍّ الكتاب يقول ماذا
ففي «امُلشتكي»؛ اسمه يعني — مالك إنه أي — هلل» «ابنًا كان أنه إال شيئًا يقول القديم

الناس. يفعل بما ويُبلغه األرض يجوب هلل وكيل الشيطان أيوب، سفر
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ولكن عميًال ليس فهو الشيطان؛ عن تماًما مختلفة صورة فيطرح الجديد العهد أما
ملا فوفًقا الخطيئة؛ يف للسقوط الناس غواية يف يفعله الذي الرش من الكثري ويتمثل هلل. عدو
معموديته، فبعد نفسه؛ يسوع إغواء الشيطان حاول ولوقا، ومرقس، متَّى، أناجيل يف جاء
:١ مرقس ١–١١؛ :٤ (متَّى مرات ثالث الشيطان جرَّبه ثم يوًما، ٤٠ الَربِّيَّة يف يسوع صام
التجربة بعد إال َشيَْطاُن!» يَا «اذَْهْب قائًال: يسوع ينتهره ولم .(١–١٣ :٤ لوقا ١٢-١٣؛

العالم. ممالك كل منحه مقابل يف للشيطان يسجد بأن — الثالثة
يف مصدران فلها الجحيم، يقطن الشيطان إن تقول التي الرائجة الفكرة عن أما
سيفصل األخرية، الدينونة يف إنه ،(٤١ :٢٥) متَّى إنجيل يف يسوع يقول املقدس. الكتاب
إَِىل َمَالِعنُي يَا َعنِّي «اذَْهبُوا لألرشار ويقول — األرشار عن األبرار — املاعز عن الغنم امللك

َوَمَالِئَكِتِه.» ِإلِبْلِيَس ِة اْلُمَعدَّ األَبَِديَِّة النَّاِر
العرشون اإلصحاح فهو الجحيم يقطن الشيطان أن لفكرة اآلخر الكتابي املصدر أما
ليُضلَّ رساحه سيُطَلق فإنه عام؛ ألف الشيطان تقييد بعد إنه يقول إذ الرؤيا؛ سفر من

األرض. أمم

يَِدِه. َعَىل َعِظيَمٌة َوِسْلِسَلٌة اْلَهاِويَِة، ِمْفتَاُح َمَعُه َماءِ السَّ ِمَن نَاِزًال َمَالًكا َوَرأَيُْت
َسنٍَة، أَْلَف َوَقيََّدُه يَْطاُن، َوالشَّ إِبْلِيُس ُهَو الَِّذي اْلَقِديَمِة، اْلَحيَِّة التِّنِّنِي، َعَىل َفَقبََض
يَُحلُّ نَِة السَّ األَْلُف ِت تَمَّ َمتَى ثُمَّ … َعَليِْه َوَختََم َعَليِْه، َوأَْغَلَق اْلَهاِويَِة ِيف َوَطَرَحُه
َفنََزَلْت … األَْرِض َزَوايَا أَْربَِع ِيف الَِّذيَن األَُمَم ِليُِضلَّ َويَْخُرُج ِسْجِنِه، ِمْن يَْطاُن الشَّ
بَُحرْيَِة ِيف ُطِرَح يُِضلُُّهْم َكاَن الَِّذي َوإِبْلِيُس َوأََكَلتُْهْم. َماءِ السَّ ِمَن ِهللا ِعنِْد ِمْن نَاٌر
أَبَِد إَِىل َوَليًْال نََهاًرا َوَسيَُعذَّبُوَن اْلَكذَّاُب. َوالنَِّبيُّ اْلَوْحُش َحيُْث َواْلِكْربِيِت، النَّاِر

(٩-١٠ ،٧-٨ ،١–٣ :٢٠ الرؤيا (سفر اآلِبِديَن.

للوقوع الناس يُغوون أرشار أنهم ومالئكته، الشيطان عن الجديد العهد يقوله ما هكذا،
من األرشار إن ويقول األبدية. لعقوبتهم مكانًا لتكون أُِعدَّت قد الجحيم وأن الخطيئة، يف
الشيطان أن هو يقوله ال ما األخرية. الدينونة عند أيًضا الجحيم يف يُعاَقبون سوف البرش
يف إنهم أو مملكتهم، الجحيم إن يقول وال األخرية. الدينونة قبل اآلن، الجحيم يف ومالئكته

البرش. يعذبون الجحيم
الرؤيا سفر يف الواردة بالنار املتقدة البحرية يف ُملًقى بالشيطان تنبأت التي والرؤيا
الجحيم يف يُوضع لم الشيطان أن هذا يعني العالم. نهاية يف سيحدث مستقبيل، حدث هي
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مغويًا األرض يجوب أن يمكنه فكيف الجحيم يف الشيطان كان إن أنه عىل عالوة بعُد.
الناس؟

الشيطان قبضة يف الجحيم إن تقوالن اللتني — الثانيتني الخرافتني يف بالتفكري
طرق ثالث من فاسدتان أنهما نرى أن يمكننا — هناك البرش يعذبون وإنهم وجنوده،

األقل. عىل
األرشار البرش أن هي البرش من األرشار يعذب الشيطان أن فكرة يف األوىل املشكلة
ملاذا يرضيه. ما ويفعلون خططه عىل يوافقون فهم فعله؛ منهم يريد ما يفعلون من هم
خدمتهم عىل مكافأتهم يف يرغب أن به حريٍّا أليس الدهر؟ أبد إىل تعذيبهم يف يرغب قد إذًا
بحفاوة، الشيطان بهم ب يرحِّ ألن الجحيم؛ إىل وستالني هتلر وصول تصوَّر املخلصة؟

وكالئه؟ بعض بعقاب يستمتع أن يمكنه كيف زمالءه؟ باعتبارهم
أنها هي الجحيم يف الناس يعذبون الشياطني بأن الشائع التصور يف الثانية املشكلة
بالناس العقاب إنزال يريد الذي هو الشيطان، وليس فاهلل، هللا؛ وكالء الشياطني من تجعل
مخططه، إحباط ويريدون هلل معارضني وجنوده الشيطان كان فإن الرش. فعلهم عىل

الدهر؟ أبد األرشار الناس بمعاقبة لحسابه ويعملون بل — يساعدونه فلماذا
االعتقاد هي الجحيم يف الناس يعذبون الشياطني إن القائلة الخرافة يف مشكلة ثالث
املسيحية األيقونات من الكثري يف الشياطني يظهر وبالفعل بعملهم. يستمتعون بأنهم
وتبدو وهكذا. ساخنة وقضبان ثالثية شوكات باستخدام الناس بتعذيب يتلذَّذون وهم
ينعم مكانًا فعًال الجحيم تكون أن أيمكن لكن لهم. متعة وكأنها الجحيم يف ممارساتهم
للعقاب مكانًا لتكون أُِعدَّت الجحيم إن املقدس الكتاب يقول طيب؟ بوقت فيه الشياطني
«النَّار بأنها املسيح يصفها (٤١ :٢٥) متَّى إنجيل يف للساديِّني. ترفيهيٍّا منتجًعا وليست
تعذيب عمليات يمارسون وجنوده الشيطان كان فإذا َوَمَالِئَكِتِه.» ِإلِبْلِيَس ة اْلُمَعدَّ األَبَِديَّة
فلن البرش، عىل الجديدة التعذيب أشكال يجربون األرجاء كل يف ويحومون الجحيم، يف

إليهم. بالنسبة عقابًا الجحيم تكون
الكتاب يف ورد ما بحسب ليسا وممارساتهم وجنوده الشيطان مظهر كان إذا
من الوسطى العصور يف انبثق كليهما أن العلماء يخمن إذًا؟ جاءا أين فمن املقدس،
مأخوذة وذيله، املاعز، أرجل شكل عىل اللتني ورجليه الشيطان، قرون ولعل عدة. مصادر
وجزء ماعًزا منه جزء كان الذي ساتري أوصاف أو «بان» لإلله اإلغريقية األوصاف من
الرؤيا سفر يف التنني أوصاف من مأخوذان فلعلهما والذيل األجنحة أما إنسانًا. منه
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ثالثي الرمح وعن الكذَّاب». و«النبي «الوحش» ب املقرتن أعاله)، امُلقتبس الجزء (يف
األساس حيث من تُستخدم كانت أنها كثريون علماء أوضح الثالثية، الشوكة أو األسنان
تُستخَدم صارت لكنها ونبتون، بوسيدون مثل البحر بآلهة اقرتنت ثَمَّ وِمن األسماك، لصيد
بأن االعتقاد إىل إضافة تلك، الرش صور كل وباجتماع القتالية. واملعارك الحرب يف سالًحا
وهو للشيطان املرء تخيُّل من مناص هناك يكن لم البرش، مع الجحيم يف يعيش الشيطان
ملزاولة ُمثىل أداة فلعلَّه األسنَّة ثالثي الرمح أما هناك. البرش فيعذب الرشيرة حيله يواصل

األعمال. هذه مثل

كاألطفال ِحسان مالئكة الكروبيم (5)

األخرية. الثالثة العقود يف املسيحية الثقافات يف أْوَجها للمالئكة التقليدية الشعبية بلغت
١٩٧٧ عام الصادر جراهام بييل املسيحي املبرشِّ كتاب من الطبعات من كثري ُطبع
مروًجا نسخة، ماليني ثالثة عىل يزيد ما منه وِبيع يون»، الرسِّ هللا ُرسل «املالئكة: بعنوان
قصص وصارت الحني. ذلك منذ املالئكة حول تدور التي الكتب من عرشات لبيع بذلك
هيفني» تو ِواي «هاي برنامج من بدءًا األمريكي، التليفزيون يف ا مهمٍّ موضوًعا املالئكة
١٩٩٤ عام من أنجل» آن باي «تاتشد بعنوان أخرى سلسلة عرض واستمر .١٩٨٤ عام
جراهام بييل القس كتاب ظهور قبل األفالم يف املالئكة ظهور وشاع .٢٠٠٣ عام حتى
يثني مالك حول يدور (١٩٤٦) اليف» وندر أ «إتس امليالد عيد فيلم وكان طويل. بوقٍت
اآلن تدور مناقشات أن لدرجة كبريًا رواًجا الفيلم وحقق االنتحار. عن البطلة الشخصية
عام أُنتج الذي وايف» بيشوبس «ذي فيلم ويف منه. جديد جزء إنتاج حول هووليود يف
زواج إنقاذ يف املالئكة أحد يساعد ينج، ولوريتا جرانت كاري بطولة من أيًضا، ١٩٤٦
بطولة من املرة هذه ،١٩٩٦ عام أخرى مرة الفيلم إنتاج وأُعيد الفشل. من الفيلم بطل
،١٩٥١ عام أُنتج الذي آوتفيلد» ذي إن «أنجلز فيلم ويف هوستن. وويتني واشنطن دنزل
مرة إنتاجه وأُعيد الهزائم. من متوالية سلسلة كرس يف البيسبول فرق أحد املالئكة تساعد
مالئكة رئيس دور ترافولتا جون يؤدي ،١٩٩٦ عام «مايكل» فيلم ويف .١٩٩٤ عام أخرى
إىل إنسان ونصفه مالك نصفه مراهق يسعى ،(٢٠٠٦) «فولن» فيلم ويف تقليدي. غري

السماء. إىل وإعادتهم الساقطني املالئكة إنقاذ
اإلبداعية. املخيالت نتاج من هي املالئكة من الشعبية الحديثة النسخ أن الواضح ومن
وحسب؛ الحديثة الرتفيهية الصناعة نتاج مجرد ليست املالئكة عن اإلبداعية الصور لكن
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ممتلئو املنظر ِحسان أطفال أنهم عىل الكروبيم يصورون الفنانون بدأ النهضة، عرص ففي
وعيد امليالد أعياد احتفاالت يف للكروبيم الشكل هذا نرى زلنا وما — أجنحة لهم األجساد
للمرء يكون «أن تعني صارت «كروبيمي» الصفة بأن فكرنا يف أثرت التي الفاالنتني،

املمتلئة.» جاذبيته أو ملالك الطفولية الرباءة
صورة فسنُكوِّن الكروبيم، عن املقدس الكتاب يقوله فيما النظر أمعنَّا لو أننا بيد
آدم أن هللا اكتشاف بعد التكوين سفر يف ظهروا ما أول الكروبيم ظهر تماًما. مختلفة

والرش. الخري معرفة شجرة من أكل

َواْآلَن . َّ َوالرشَّ اْلَخرْيَ َعاِرًفا ِمنَّا َكَواِحٍد َصاَر َقْد اإلنَْساُن ذَا «ُهَو اإلَلُه: الرَّبُّ وَقاَل
َفأْخَرَجُه األبَِد.» إَىل َويَْحيَا َويَأُكُل أيًْضا اْلَحيَاِة َشَجَرِة ِمْن َويَأُخذُ يََدُه يَُمدُّ َلَعلَُّه
َوأَقاَم اإلنَْساَن َفَطَرَد ِمنَْها. أُِخذَ الَِّتي األْرَض ِليَْعَمَل َعْدٍن َجنَِّة ِمْن اإلَلُه الرَّبُّ
اْلَحيَاِة. َشَجَرِة َطِريِق ِلِحَراَسِة ُمتََقلٍِّب َسيٍْف َوَلِهيَب اْلَكُروِبيَم َعْدٍن َجنَِّة ِقيَّ َرشْ

(٢٢–٢٤ :٣ التكوين (سفر

أن: إىل (١٩٩٤) املرشوح املقدس الكتاب من الجديدة أكسفورد نسخة وتشري

وقد ،(٦-٧ :٨ األول ملوك (سفر املقدسة البقاع حراس هم الكروبيم مالئكة
،(١٨-١٩ :٤١ حزقيال (سفر أجنحة ذوات مخلوقات أنهم عىل إليهم أُشري
إنسان نصف هو الذي األسطوري املخلوق ذلك مرص، يف الهول أبي تمثال مثل
:٤٧ إرميا سفر يف الواردة باآلية ذلك (قارن إلهي سيف وُوضع أسد. ونصف
البرشية الحدود من املطرودين البرش اقرتاب لحظر الكروبيم متناول يف (٦

(١٣–١٦ :٢٨ حزقيال سفر يف الواردة باآليات ذلك (قارن لهم. املوضوعة

(٢٠١٠) املرشوح املقدس للكتاب الجديدة أكسفورد نسخة من الرابعة الطبعة وتضيف
األول امللوك (سفر أورشليم محراب مثل املقدسات حراس أنهم عىل تصويرهم «جرى أنه

«.(٣٥ ،٣٢ ،٢٣–٢٨ :٦
الكروبيم: يمتطي مرعبًا إلًها (٧–١٠ :١٨) املزامري سفر ويصف

َصِعَد َغِضَب. ألَنَُّه ْت َواْرتَجَّ اْرتََعَدْت اْلِجبَاِل. أُُسُس َواْرتََعَشْت األَْرُض ِت َفاْرتَجَّ
َونََزَل َمَواِت السَّ َ َطأَْطأ ِمنُْه. اْشتََعَلْت َجْمٌر أََكَلْت. َفِمِه ِمْن َونَاٌر أَنِْفِه ِمْن ُدَخاٌن
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(قارن يَاِح. الرِّ أَْجِنَحِة َعَىل َوَهفَّ َوَطاَر َكُروٍب َعَىل َرِكَب ِرْجَليِْه. تَْحَت َوَضبَاٌب
(٨–١١ :٢٢ صموئيل سفر يف الورادة باآليات ذلك

منحوتات استخدم امليالد، قبل العارش القرن يف أورشليم هيكل سليمان امللك بنى وعندما
البرصية: املؤثرات أجل من بالذهب مغطاة للكروبيم ضخمة

َوَخْمُس أَذُْرٍع. َعُرش اْلَواِحِد ُعلُوُّ يْتُوِن، الزَّ َخَشِب ِمْن َكُروبنَْيِ اْلِمْحَراِب ِيف وََعِمَل
ِمْن أَذُْرٍع َعُرش اآلَخُر. اْلَكُروِب َجنَاُح أَذُْرٍع َوَخْمُس اْلَواِحُد، اْلَكُروِب َجنَاُح أَذُْرٍع

(٢٣-٢٤ :٦ األول امللوك (سفر َجنَاِحِه. َطَرِف إَِىل َجنَاِحِه َطَرِف

قدًما ١٥ نحو الكروبني هذين طول يبلغ كان ثَمَّ وِمن بوصة، ١٨ حوايل الذراع تساوي
جدران أحد من وحدهما الجناحني امتداد إىل ونظًرا قدًما. ١٥ الجناحني عرض يبلغ حيث

املشهد. عىل الستحواذهما األبصار يخطفان فكانا املقابل، الجدار إىل املحراب
حزقيال سفر يصفها الكروبيم؟ أجزاء بقية شكل بدا كيف األجنحة، عن وفضًال
أَْربََعُة َواِحٍد َولُِكلِّ أَْوُجٍه، أَْربََعُة َواِحٍد ِلُكلِّ … اْلَحيََواُن ُهَو «َهذَا بقوله: (٢٠–٢٢ :١٠)
َرأَيْتَُها الَِّتي اْلُوُجوِه َشْكُل ُهَو ُوُجوِهَها َوَشْكُل أَْجِنَحِتَها. تَْحَت إِنَْساٍن أَيِْدي َوَشبَُه أَْجِنَحٍة،
هذا عىل قبُل من الوجوه تلك وصف قد حزقيال سفر كاتب وكان َخابُوَر.» نَْهِر ِعنَْد
َماِل الشِّ ِمَن ثَْوٍر َوَوْجُه ألَْربََعِتَها، ِلْليَِمنِي أََسٍد َوَوْجُه إِنَْساٍن َفَوْجُه ُوُجوِهَها ِشبُْه ا «أمَّ النحو:

.(١٠ :١ حزقيال (سفر ألَْربََعِتَها» نَْرسٍ َوَوْجُه ألَْربََعِتَها،
أمعن للمالئكة. االهتمام من الكثري املسيحيون الالهوتيون أَْوىل الوسطى، العصور يف
«العاِلم لقب اكتسب إنه حتى هللا، خطة ضمن ومكانها املالئكة دراسة يف األكويني توما
وترتيبها تدرجات. ثالث إىل مقسمة املالئكة، من رتب تسع هناك إن وقال املالئكي».

ييل: كما األدنى إىل األعىل من التنازيل

والعروش. والكروبيم، السريافيم، (١)
والسالطني. والسيادات، القوات، (٢)

واملالئكة. املالئكة، ورؤساء الرياسات، (٣)
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الشيطان إن األكويني توما وقال مبارشة. السريافيم تيل إذ القمة؛ من الكروبيم تقرتب
أعظم أحد الشيطان الالهوتيني معظم ويَعترب هللا، نعمة من سقط ثم الكروبيم، من كان
املذكورة الصالحة املالئكة نجد وباملقارنة، اإلطالق. عىل األعظم يكن لم إن هللا، مخلوقات
األخري قبل ترتيبهم — ورفائيل وجربائيل ميخائيل املالئكة رؤساء — املقدس الكتاب يف

ج. تدرُّ أدنى يف ويقعون
مخلوقات أعظم بني من املسيحي التعليم ويف املقدس الكتاب يف الكروبيم نجد هكذا
الواحد طول أن عىل سليمان هيكل يف تصويرهم جرى مرعبني حراًسا — جميًعا هللا
الكروبيم أن بفكرة جئنا إذًا أين فمن قدًما؛ ١٥ أجنحتهم وعرض قدًما ١٥ يبلغ منهم
أن يقينًا نعرف لكننا يقينًا، نعلم ال صغرية؟ أجنحة لها الجسم ممتلئة لطيفة أطفال
(وجمعها «بوتو»، باسم معروفة دينية غري لشخصية قطًعا هو للكروبيم الحديث التصور
مادونا» «سيستني لوحة يف النهضة. عرص رسامي أيدي عىل انترشت قد كانت «بوتِّي»)،
يسوع، الطفل تحمل السحب وسط العذراء مريم تقف املثال، سبيل عىل رفائيل، للفنان
أرجلهما وتحت بربارة، والقديسة سيكتوس القديس من كلٌّ تهما ويَْرسَ يَْمنَتهما وعن
من وغريه كيوبيد النهضة عرص فنانو رسم وعندما املادونا. إىل يتطلَّعان صغريان مالكان
واختار البوتِّي. شاكلة عىل يرسمونهم كانوا ما غالبًا الحب، إىل ترمز التي الشخصيات
ملذبح يرسمها التي الرئيسية اللوحة تكون أن (١٤٨٤–١٥٤٥) جرين بولدوج هانس
بوتِّيًا عرش اثني عن يزيد ما يظهر وفيها العذراء»، «تتويج هي فرايبورج كاتدرائية
هولر فينزل ورسم والكرامهورن. والرتومبون والقيثارة والكمان العود آالت عىل يعزفون
املوسيقية، اآلالت عىل ويعزفون أجنحة لهم األطفال من زمرة (١٦٠٧–١٦٧٧) البوهيمي
–١٥٣٠) لويني أوريليو أن إال السحاب». فوق املوسيقي البوتِّي «حفل عمله عنوان ووضع
عند الوقوف الصعب ومن املوسيقية». «املالئكة عليه وأطلق مشابًها، عمًال رسم (١٥٩٣
ولكن الشبيهة، للوحات شاملة دراسة نُجر لم ما واملالئكة، البوتِّي بني ما الخلط منشأ

البداية. نقطة هو للوحته لويني وضعه الذي العنوان لعل

املراجع

Graham, B. (1977) Angels: God’s Secret Agents, Pocket Books, New York.
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إضافية قراءات

New Catholic Encyclopedia (1967) Angels, McGraw-Hill, New York.

الرومان أيدي عىل امُلمنهج االضطهاد املسيحيون عانى (6)

املفرتسة، الحيوانات إىل ونُلَقى وللصلب، رقابنا، لقطع نتعرض ونحن حتى
األخرى، العذابات أنواع لجميع ونتعرض النريان، يف ونُلَقى باألصفاد، ونُكبل
العذابات، هذه التعرضملثل زاد كلما العكس، عىل بل إيماننا. عن نتخىل ال فإننا
تريفو مع حوار الشهيد، (جاستن اإليمان. يعتنقون الذين اآلخرين جموع زادت

((١٨٨٥ (شاف، ١١٠

وصًفا للمسيحية الوثنية روما اضطهاد الثاني القرن يف عاش الذي الشهيد جاستن يصف
منهم وكثري بالشهداء، بون يُلقَّ الذين املسيحيني القديسني من مئات هناك الفرائص. يُرعد
قسطنطني اإلمرباطور املسيحية الطوائف من الكثري ويضع الثالث. القرن إىل يعودون
مصافِّ يف االضطهاد، وأنهى رسمية ديانة املسيحية وجعل الرابع القرن يف عاش الذي
ال باملسيحية. اإليمان يف املعاناة أهمية العلماء من كثري انتباه اسرتعت وقد القديسني.
يف منهجي نحو عىل املسيحيني تعذِّب كانت الوثنية روما أن الكثريين اعتقاد يف إذًا غرابة
قليلة املزاعم هذه تؤيد التي التاريخية األدلة لكن البازغة. الدينية الحركة الجتثاث محاولة
سياسية ألسباب الظن أغلب — االضطهاد من فرتات هناك كانت أنه صحيح ا. حقٍّ للغاية
أن العلماء يرى باألمن. املسيحيون فيها نعم طويلة فرتات أيًضا هناك كانت لكن —
املبالغة تشوبها فصاعًدا الرابع القرن إىل تعود التي الشائعة واملعجزات الشهداء قصص

شك. بال
األوائل املسيحيون اخرتع كيف االضطهاد: «خرافة كتابها يف موس كانديدا ترشح
أشخاص ضد املوجه املريع العنف ضحايا تحويل يمكن كيف ،(٢٠١٣) الشهادة» قصة
ترضب مضطهدة. ملجموعة مقدسة أيقونات إىل الحظ سيئي أناس مجرد من عابرين،
بني من كانت التي عاًما، ٢٢ العمر من البالغة فكري مريم الفتاة لذلك، مثاًال موس
الليل منتصف قداس أثناء قبطية كنيسة عىل هجوم يف ُقتلوا الذين العرشين الضحايا
مرتكبي هوية عىل قطُّ التعرف يتم لم باإلسكندرية. ٢٠١١ عام السنة رأس عشية يف
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لغًزا التوقيت هذا يف بعينها الكنيسة هذه الختيار املحددة أسبابهم تظل وعليه الحادث؛
الحياة قيد عىل الباقني عائلتها أفراد بقية ِقبَل من شهيدة بأنها ُعرِّفت مريم لكن محريًا.
حينذاك املرصي الرئيس وحتى وأصدقائها، معها)، الحادث ضحية راحوا منهم (فكثري

النهاية. يف مبارك حسني
املجاَهرة مريم تقرر لم دينه. بسبب ُقتل شخص هو الشهيد شهيدة؟ جعلها الذي ما
ووفًقا مجتمعي. تقليد يف تشارك كانت أنها هنالك ما كل املسيحية؛ بهويتها املأل عىل
تُستهَدف لم أنها عىل عالوة أخرى. رائعة سنة إىل تتطلع كانت فيسبوك، عىل لصفحتها
عابرة. مسيحية مجرد هي كنيستها فجروا الذين أولئك نظر ففي فكري؛ مريم بصفتها
موت من األمر تحول فقد موتها؛ عىل املقدَّس الطابع أضفى بالشهيدة وصفها لكن
موس ذكرت وكما ومقدس. وشخيص خاص أمر إىل باملرة، شخيص غري أي عشوائي؛
إرهابية، جماعة اقرتفته املروِّعة العنف أعمال من عمل مجرد من الهجوم ل تحوَّ «هكذا
مبارش هجوم إىل باملنطقة، واالجتماعية والسياسية الدينية للتوترات مؤسفة نتيجة ومن
ال ُقتلوا، الذين أولئك لكل رمًزا مريم وصارت .(٢ :٢٠١٣) كلها» املسيحية عىل ورصيح
وأي .(٣ :٢٠١٣) والرش» الخري بني «معركة من جزءًا وصارت مسيحيون. ألنهم إال ليشء

هذا؟ من أكثر تبجيل
عنها الجماعة تدافع التي املبادئ تعريض من بدًال موتاها الثقافات جميع تُعظِّم
التاريخ باكر يف الشهادة لغة ظهرت فقد الشأن؛ هذا يف املسيحيون يختلف وال للخطر.
أحد يد عىل بإعدامه التسليم يسوع أتباع محاولة من نتج هذا أن موس ترى املسيحي.
.(٤ :١٩) يوحنا إنجيل يف جاء كما بريئًا، كان أنه نفسه هو اعتقد الذي الرومان، القادة
املسيحي الخطاب يف ممثَّل وكالهما — تضحية أم اختيار أنه عىل يسوع موت أُفرسِّ وسواء
ثَمَّ وِمن املسيحيني، اضطهاد عن رواية يف القلب بمنزلة وكان هادًفا. أمًرا أصبح فقد —
هذا يتبع مسيحي أول موت يصف الجديد العهد أن موس وتلَحظ يُحتذى. مثاًال أصبح

.(٦-٧ اإلصحاحان الرسل، أعمال (سفر إسطفانوس وهو النموذج،
املسيحي. التعليم من ا مهمٍّ جزءًا الشهداء تبجيل أصبح الثاني، القرن وبحلول
الكنيسة» بذرة هو الشهداء «دم بأن (٢٢٥ عام (تُويف ترتليانوس الالهوتي العالمة رصح

الشهداء». «عرص والرابع الثالث القرنان وُسمي اإلنرتنت)، عىل («أبولوجيتيكام»،
الجدل محل أن غري الدينية. هويتهم بسبب للقتل يتعرضون أناس كان أنه شك ال
كانوا املسيحيني أن فكرة أي الشهداء؛ قصص انتشار هو موس فيه تشكك الذي هنا
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من األدلة وبتتبُّع مسيحيني. كونهم وملجرد الدينية هويتهم بسبب ُمضطهدين، دائًما
«التاريخ أن (٢٠١٣) موس توضح واملسيحية، الرومانية واملصادر األثرية السجالت
عىل لالضطهاد املسيحيون يتعرض لم الصواب. يجانبه املسيحي لالستشهاد التقليدي
األرجح عىل فإنهم ذلك؛ حدث وحينما حتفها، لقيت املسيحيني من ا جدٍّ قليلة قلة … الدوام
التي القوانني أن باحتمالية موس تُقر سياسيٍّا.» سببًا الحديث العالم يف نسميه ملا أُعدموا
عن كثريًا «تختلف القانونية املقاضاة أن غري جائرة، كانت املسيحيون بموجبها ُحوكم
دليًال تجد وال الرومان.» ِقبل من املسيحيون بها عومل التي الطريقة عن الرائجة الخرافة
رصامة، الحكام أكثر ظل يف حتى حوكموا الذين املسيحيني أن عىل الروماني التاريخ يف
باآللهة اإلقرار يستطيعوا لم الذين الناس كان الدينية. هويتهم بسبب مستهَدفني كانوا
السياسية. الناحية من اشتباه موضع باسمها، يحكمون كانوا أنهم الرومان ادعى التي
أن موس وتُبنيِّ متكرًرا. يكن لم املسيحيني استهداف أن تكشف الرومانية السجالت لكن
بسنني. الوقائع هذه بعد مؤرَّخة مسيحية مصادر يف موجودة ذلك عكس تُثبت التي األدلة
التأويالت ترتاكم كانت وبذلك شفاهًة، يتناقلونها املجتمع أفراد كان الزمن ذلك بحلول
املسيحيني شهداء من اآلالف موت تصف التي القصص من مئات ثمة «حرفيٍّا، الدينية.
الحاالت هذه بعض ويف … أسطورية القصص هذه من قصة كل تكون تكاد لكن األوائل،
حتى كانوا … القصص يف املذكورين األشخاص أن من حتى متأكدين الباحثون يكون ال

.(١٥-١٦ :٢٠١٣) استُشهدوا» بأنهم بالك فما موجودين،
القرن كاهن بقيادة الباحثني مجموعة أجرته الذي العلمي البحث من موس تقتبس
البحثي املرشوع واستمر القديسني. عن القصص آالف لفرز بوالند، جون عرش، السابع
هذه من فقط قليًال عدًدا أن [الباحثون] «قرر أْن النتيجة وكانت قرون. ثالثة مدار عىل

.(١٦ :٢٠١٣) تاريخيٍّا» صادًقا كان القصص
رأسها عىل عدة؛ أسباب عن املبالغة هذه نتجت القصص؟ عىل املغاالة غلبت إذًا ملاذا
يصريوا أن السلطة أهل عىل السهل فمن لآلخرين؛ إلهام بمنزلة كانت القصص هذه أن
لكن تلقائيٍّا. املعجبني ويجتذبون الناس، بني رفيعة بمكانة يتمتعون فهم تُحتذى؛ قدوة
الحكام، من حتى جاذبية أكثر الشهادة وجعلتهم بسطاء؛ أناًسا عادة كانوا الشهداء
إىل يسعى تبشرييٍّا، تقليًدا املسيحية كانت لطاملا مثلهم. شخص أي يصري أن ويمكن
العاطفية بالجاذبية املزودة الشهداء قصص وكانت األتباع. من ممكن عدد أكرب جذب

املسيحية. إىل لالنضمام الناس استقطاب يف الة فعَّ والعنف العالية للمأساوية
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يرتبطون الشهداء كان ما عادة الشهداء. قصص النتشار آخر سببًا موس تحدِّد
وباملثل، املحليني. ألبطالها أرضحة تقيم أن املجتمعات بني شائًعا وكان بعينها، بمناطق
من يتضح كما بقوة، املنترش الشفاعة بتقليد الرومانية الكاثوليكية الكنيسة تتمسك
ووفًقا الثاني. بول جون والبابا والعرشين الثالث جون البابا من لكلٍّ األخري التطويب
عىل أيًضا قادرون ولكنهم هللا، بمعية السموات يف فقط ليسوا فالقديسون االعتقاد، لهذا
ورفع للتطويب األسايس الرشط (وكان األرض. عىل املترضعني عن نيابة هللا لدى التشفع
بول جون أن يُعتقد معجزتني؛ أجرى قد يكون أن هو القديسني مصافِّ إىل الشخص
لديها كوستاريكا من وامراة باركنسون، بداء مصابة فرنسية راهبة شفى قد الثاني
راهبة شفاء يف الفضل إليه فيُنسب والعرشون، الثالث يوحنا البابا أما الدماغ. يف إصابة
إىل يرفعه كي فرانسيس البابا نظر وجهة من كافيًا هذا وكان داخيل، بنزف مصابة
ثانية.) معجزة إىل الحاجة من والعرشون الثالث جون البابا وأُعفي القديسني؛ مصافِّ
مقدسًة مزاراٍت عشوائيني باعة سوى وِطئها ملا ذلك لوال التي والبلدات القرى وأصبحت
واجتذاب — انتشارها احتمال زاد مثرية، الشهيد قصة كانت وكلما الناس. إليها يحج
«ومن األطعمة. وعىل املحلية اإلقامة أماكن استئجار عىل األموال ينفقون الذين الزائرين
تستنتج كما فصاعًدا» الرابع القرن من الشهداء قصص يف الهائل االنفجار حدث هنا

موس.
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جون تُدعى أنثى بابا هناك كانت (7)

الرصيح والتصوير والعاطفة، الشديد، املأساوي الطابع من كلٌّ أعطى املقدمة، يف رأينا كما
لذلك. مثال خري هي األنثى جون البابا وقصة للخرافات، مستمرٍّا زخًما والعنف للجنس
الوسطى. العصور يف القوية الرومانية الكنيسة لقادة عزباء امرأة تتصدى القصة هذه يف
كتبها بولونوس، مارتن إىل نُِسبت مخطوطات يف ذيوًعا القصة هذه نسخ أكثر توجد
أيًضا وكتب النسخ. عرشات يف رسدها أُعيد ثم عرش، الثالث القرن من األخري الجزء يف
عمًال «ديكامريون»، البارز بعمله اشتُهر الذي ،(١٣٧٥ عام (تُويف بوكاتشيو جيوفاني
من كلٌّ استخدم وبينما األنثى. للبابا كامًال فصًال فيه يُفرد الشهريات» النساء «عن بعنوان
:١٩٦٤) بوكاتشيو يذكر األنثى، البابا اسم أنه باعتبار «جون» اسم وبوكاتشيو مارتن
أسماء آخرون ُكتَّاب استخدم جيلبريتا.» اسمها إن يقولون كانوا «بعضهم أن (٢٣١
شاع الذي االسم أن غري «أجِنس». هوس يان املصلح اها وسمَّ و«جالنشيا». «جوتة» مثل
«البابا واشتُهرت .«John «جون من املؤنث االسم Joan «جون» هو املطاف نهاية يف
مثل كتب يف البابوي الكريس فساد مدى إظهار الربوتستانت محاولة مع خصوًصا جون»
والكتاب ،(١٦١٠) كوك ألكسندر ألفه الذي وبابوي» بروتستانتي بني حوار جون: «البابا

.(١٦٨٧) روما» وعاهرات جون البابا «تاريخ املؤلِّف املجهول
شخصية كانت جون البابا بأن اعتقاد ساد عرش، والخامس عرش الرابع القرنني ويف
من لعدد األحمر الطني من املصنوعة النصفية التماثيل مجموعة شملتها بل تاريخية.
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الثامنة، «يوانس تمثالها تحت مكتوبًا وكان سيينا، كاتدرائية يف ُوضعت التي البابوات
بعنوان: مرسحية بلندن امللكي املرسح عرض ،١٦٨٠ عام ونحو إنجلرتا». من امرأة
تأليف من تراجيدية مرسحية وهي ومماتها»، جون البابا حياة قصة األنثى: «األسقف
«البابا ١٨٦٦ عام رودس إيمانويل رواية يف أخرى مرة القصة تقديم وأُعيد ِسِتل. إلكانه
األكثر الروايات وإحدى وفيلمني، مرسحية، جون البابا قصة أفرخت هذا، زمننا ويف يوان».
١٩٧٢ عام جون» «البابا فيلم يف البطولة دور وأدى قصريًا. تليفزيونيٍّا ومسلسًال مبيًعا،
ملرسحية االفتتاحي املشهد يف جون البابا وتظهر شيل. وماكسيميليان أوملان ليف من كلٌّ
وولفولك دونَّا رواية من وِبيع .١٩٨٢ عام نُرشت التي القمة» «بنات ترششل كاريل
عام يف ُحوِّلت ثم أملانيا، يف نسخة مليونَا ١٩٩٧ عام نُرشت التي جون» «البابا كروس
مذهلة»، حقيقية «قصة بوصفها الفيلم دعاية وتُظهرها الجوائز. يحصد فيلم إىل ٢٠٠٩

التاريخ.» من ُمِحيت عامني وبعد بابا. وأصبحت الدين وجه ت «غريَّ بعبارة: وتبدأ
إىل البابوي الكريس األنثى البابا اعتالء تاريخ أعاله، املذكور بولونوس، مارتن يُرجع
كتابه يف إليها ويشري الثالث. بندكت والبابا الرابع ليو البابا عهَدي بني ما التاسع، القرن
أنجليكوس جون بأنها ،(MGH:SS, XXII, 1265, p. 428) واألباطرة» البابوات «تاريخ
الذي هذا إن «يُقال يقول: أنه إال الحديثة)، أملانيا (يف ماينتس يف ُولدت اإلنجليزي)، (جون
أحد بصحبة رجل زي يف متنكرة أثينا إىل فتاة وهي ذهبت أن سبق امرأة، كان جون يُدعى
استطاعت أنها لدرجة العلم من عالية درجة عىل كانت بأنها مارتن ويصفها عشاقها.»
أن درجة إىل جليًال دين رجل بوصفها صيتها وذاع هناك. والتدريس روما إىل العودة
حبلت … بابا «وهي األوجاع: مبتدأ كان هذا أن إال البابوي». للكريس اختاروها «الجميع
ووضعت الوالدة، أوجاع باغتتها للوالدة، املحدد بامليعاد جهلها وبسبب مرافقيها. أحد من
التريان، قرص يف الرسويل املقر إىل بطرس القديس كنيسة من متجه موكب يف وهي وليدها
جون قرب أن مارتن ويزعم كليمنت.» سان وكنيسة الكولسيوم مدرج بني ضيق ممر يف
هذه حول ينعطفون التالون البابوات كان ولهذا فيها، َوَضعت التي نفسها البقعة يف يقع

التريان. قرص إىل مواكبهم انطالق عند ليتحاشوها البقعة
الواقعة هذه عرش، الثالث القرن يف عاش الذي املؤرخ مايِّي، دو جان ويصف

:١٠٩٩ عام يف حدثت أنها إىل مشريًا االختالف، من يشء بها بتفاصيل

القانون وبموجب وليدها. أنجبت جواًدا، تمتطي كانت فيما األيام، أحد يف
ملسافة وُرجمت وُسِحلت حصان، ذيل يف قدميها من الحال يف أُوثقت الروماني،
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قربها: شاهد عىل وُكتب فيه، ماتت الذي املوضع يف وُدفنت فرسخ. نصف
للمرة أُقيم نفسه، الوقت ويف املرأة.» البابا حمل فلتفضح اآلباء، أبا «بطرس،
مايِّي، دو (جان األنثى». البابا «صيام ى املسمَّ األربعة األيام صيام األوىل

ص٥١٤)

مزيًدا حتى يضيف أنه إال البوربوني، ستيفن معاِرصه نسخة مايِّي دو نسخة تلت ثم
De Diversis Materiis Praedicabilibus; Scriptores Ordinis عمله يف التفاصيل من

:Praedicatorum

نهاية يف البابوي الكريس اعتلت ثم كارديناًال ُعيِّنْت الشيطان، من بتوجيه
عندما لكن [جواد]. صهوة عىل وهي وليدها وضعت حبلت، أن وبعد املطاف.
حوافر يف قدميها من مقيَّدة املدينة، خارج ُسِحلت الروماني، القضاء األمر بلغ
فيه، ماتت الذي املوضع ويف الناس. رجمها فرسخ نصف مدى وعىل حصان،
حمل فلتفضح اآلباء، أبا «بطرس، قربها: فوق ُوضع حجر عىل وُكتب ُدفنت،
السوء. مصارع إىل الطائشة العجرفة هذه مثل تؤدي كيف انظر األنثى.» البابا

(٣٦٧ :١٧١٩ وإيتشارد، (كويتيف

اإلنساني الشاعر أسهب عرش، الرابع القرن ويف القرون. عرب القصة تداول جرى وهكذا
الرشير الجانب عىل الضوء تسليط يف (١٣٧٤ عام تُويف (الذي بيرتارك فرانشيسكو الشهري

فضحها: بعد أنه (٧٢ :١٥٣٤) برتارك يكتب جون. البابا فضيحة يف

جراد فظهر فرنسا، يف أما بلياليها. أيام ثالثة دًما السماء أمطرت بريشا يف
إعجازية، بطريقة الهواء يف يُحلق وكان فتاكة؛ وأسنان أجنحة ستة له خارق
جثث البحر أمواج ولفظت الربيطاني. البحر يف كله غرق املطاف نهاية ويف

الناس. من كثري مات وهكذا الهواء، فلوثت الذهبية، الجراد

السبع الرضبات من رضبتني إطالق هو جون البابا فعلته ما كان برتارك، وبحسب
الرؤيا (سفر ِبَدٍم» َمْخلُوَطاِن َونَاٌر «بََرٌد السماء من ينزل أن — الرؤيا سفر يف املذكورة

.(٣–١١ :٩ الرؤيا (سفر األُُسوِد» َكأَْسنَاِن «أَْسنَان له الذي والجراد .(٧ :٨
وبرتارك؛ ستيفن مثل املرأة البابا عىل قاسيًا القصة من الجديدة النسخ بعض يكن لم
الفضح طواعية جون اختارت عرش، الخامس القرن نهاية يف ظهرت التي النسخ ففي
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ألفه الذي روما إىل السياحي الدليل يف بالنك ستيفان يكتب ذنوبها. عن تكفريًا العلني
روما»: مدينة «عجائب عنوان تحت ١٥٠٠ عام نحو

بُنيت كليمنت؛ سان وشارع الكولوسيوم بني صغرية ما كنيسة إىل ننتقل ثم
كانت بابا. صارت التي املرأة فيه ماتت الذي املكان يف املهجورة الكنيسة هذه
األبد، إىل تندثر أن تؤثر كانت إذا ا عمَّ الرب من مالك سألها عندما بطفل ُحبىل
خزي تتكبد أن آثرت األبد، إىل تُنَىس أن تشأ لم وملَّا جهاًرا. العالم تواجه أم

(٢٣١ :١٦٧١ (وولفيوس، العامة. توبيخ

:١٦٧١ (وولفيوس، وطفلتها» للبابا تمثال شكل عىل منحوتًا «حجًرا أيًضا الدليل هذا يذكر
روما» مدينة «عجائب ُكتيب من طبعة يف األوىل للمرة التمثال هذا ذُكر وبعدما .(٢٣١
مطلع يف روما لوثر مارتن زار وعندما كثريون. ُكتاب ذكره تقريبًا، ١٣٧٥ عام إىل ترجع
وصولجانًا. طفًال تحمل البابوي الزي يف امرأة يصور بأنه وصفه عرش، السادس القرن
(مونتز، املخزي اليشء هذا مثل بعرض سمحوا قد البابوات أن من دهشته لوثر ويُبدي

.(٣٣٣ :٢ ،١٩٠٠
الثالث القرن نهاية يف يكتب كان فرنيس راهب وهو كولون، دي جوفريدوس جاء ثم
البابا جنس د تفقُّ عادة يتخذون الرومانيني إن «يقال للحكاية: جديدة بتفصيلة عرش،
وكرر (٨٣ :١ مجلد ،١ الجزء (بورشارد، حجري.» مقعد يف ثقب خالل من املنتَخب
عام الصادر البابوات» «حيوات كتابه يف الفاتيكان، مكتبة مدير بالتينا، بارتولوميو هذا
التناسلية األعضاء د تفقُّ مهمة يتوىلَّ كان حارض» اس شمَّ «أصغر أن أضاف حيث ،١٤٧٩
هيمريالين فيلكس أضاف سنوات، ببضع وبعدها .(٣٣٠ :٢ الجزء ،١٩٠٠ مونتس، (انظر
قائًال: يرصخ مهمته، الصغري الشماس يُتم عندما أنه بعدها) وما ٩٩ تقريبًا، ١٤٩٠)
يف يواصلون وبعدئٍذ هلل.» «مجًدا الدين: رجال من الحضور كل فريد خصيتان.» «لديه

امُلنتخب. البابا ترسيم ابتهاج
ربطت أنها يف يكمن القصة هذه جاذبية من جزء كان الوسطى، العصور أواخر يف
مكان يف حمراء رخامية مقاعد — مشاهدته روما لزوَّار يمكن كان بيشء جون البابا
البابا كان التنصيب: مراسم يف مثقوبان مقعدان يُستخدم كان وقتئٍذ، البابوات. تتويج
لو كما ويبدو تقريبًا، متطابقان وهما اآلخر. عىل ثم أحدهما، عىل أوًال يجلس الجديد
قديم؛ روماني حمام من أتيا إنهما العلماء بعض يقول القديمة. روما يف ُصنعا أنهما
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يشري حال، كل وعىل الوالدة. أثناء النساء ِقبل من يُستخَدمان كانا أنهما آخرون ويخمن
املراسم يف يُدَرجان جعلهما ما هو الكالسيكي وطرازهما جمالهما أن إىل كثريون علماء

أهمية. املقعدين لثقبَي يكن لم البابوية؛
عام العارش ليو البابا تتويج حتى البابوية املراسم يف املقعدين استخدام واستمر
قصة أن من الرغم وعىل استخدامهما. السادس أدريان البابا خليفته ألغى ثم .١٥١٣
رومانوس» «األوردو يف اإلجراء هذا إىل يُشري ما يوجد فال للغاية، شاعت قد الجنس د تَفقُّ
هذا اعتُِرب وبالفعل، املراسم. هذه إلتمام املتبع الدليل وهو الرومانية) الكنسية (الرتب
عام عرش الثاني جريجوري البابا تنصيب فبعد عرش؛ الخامس القرن يف خرافة الطقس
(فون فارغة» شعبية «خرافة إنها سكاربرييا دي داجنوال جاكوبو عنها قال ،١٤٠٦

.(٥٠ :١٨٧١ دولينجر،
مارتن كتاب يذكر جون. البابا وجود عىل الفاتيكان سجالت يف أيًضا أدلة توجد وال
أشهر وسبعة «عامني البابوية تولَّت جون البابا أن واألباطرة» البابوات «تاريخ بولونوس
الرابع ليو بأن يخربوننا املؤرخني لكن الثالث. بندكت وقبل الرابع ليو بعد أيام» وأربعة
قد الثالث بندكت وأن ٨٥٥؛ عام يوليو من عرش السابع يف مماته حتى ٨٤٧ عام منذ حكم
املقدرة الزمنية والفجوة .٨٥٨ عام حتى الحكم يف ليستمر ٨٥٥ عام سبتمرب ٢٩ يف م ُرسِّ
ونصف عامان مدتها أخرى لوالية تتسع ال وبندكت ليو بني الشهر ونصف بشهرين

العام.
سنوات، عرش حكم لكنه ،٨٧٢ عام البابوي الكريس اعتىل جون يُدعى بابا هناك كان
مع التعامل يف الوحشية طريقته بسبب املحاِرب» «البابا باسم اشتُهر وقد سنتني، وليس
ولو لتسميمه. محاولة فشلت أن بعد املوت حتى ُرضب جون إن ويُقال الكثريين. أعدائه
الكريس من إلطاحتها العناء هذا كل أعداؤها تكبَّد ملا امرأة، أنه اكتُِشف هذا جون أن

البابوي.
البوربوني وستيفن مايِّي دو جان من كلٌّ إليها أشار التي األخرى التواريخ أما
السياسية الدسائس فرتة هي تلك كانت إذ إقناًعا؛ أكثر فتبدو — ١١٠٠ عام حوايل —
عليهم يُطلق الذين أولئك ومنهم املتنافسني، من عدد بالبابوية وطالب بالبابوية. املحيطة
فقَد أن بعد ،١٠٨٥ عام حتفه السابع جريجوري البابا لقي املنافسون». «البابوات اآلن
البابا الثالث، كليمنت البابا إىل انحازوا فمعظمهم روما؛ يف تقريبًا الدين رجال كل دعم
من هناك يكن لم جريجوري، موت حني الرابع. هنري اإلمرباطور اختاره الذي املنافس
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عام ويف الرسمي. غري دوره يواصل ظل كليمنت لكن روما، يف البابا منصب رسميٍّا يشغل
إىل بالدعوة الشهري الثاني، أوربان خلفه ثم عام، ملدة بابا الثاني فيكتور أصبح ،١٠٨٦
كبرية أجزاء عىل الرابع هنري اإلمرباطور سيطرة ظل يف أنه، إال األوىل. الصليبية الحملة
جنوب كيلومرت مائة بُعد عىل أوربان تنصيب مراسم إجراء من بد ال كان إيطاليا، من
.١٠٩٩ يوليو يف املنيَّة وافته ثم ،١٠٩٧ عام روما يف االستقرار من تمكن وأخريًا روما.
صعوبات يواجه كان أنه ومع الثاني. باسكال الجديد البابا م ُرسِّ بأسبوعني وبعدها
،(١١٠٠–١١٠٢) وثيودوريك ،(١٠٨٠–١١٠٠) الثالث كليمنت املنافسني البابوات مع
حتى البابوي املنصب يف ظل فإنه (١١٠٥–١١١١)؛ الرابع وسيلفسرت ،(١١٠٢) وألربت
جون البابا إن يُقال التي السابقة التواريخ مع الحال هي كما وهكذا، .١١١٨ عام مماته
املنصب فيه لتتقلد ١١٠٠ العام حدود يف وقت هناك يكن لم البابوي، الكريس فيها اعتلت

البابوي.
الناس يزال ال ذلك، ومع التاريخية. السجالت تدحضها جون البابا قصة فإن وهكذا؛
(مركز أصدقائه أحد إىل خطاب يف الفاتيكان مكتبة رئيس علَّق وكما بها. يتحاكون
يتداولها ذكرتها التي األمور «هذه ١٤٧٩ عام اإلنرتنت) عىل الكنيس، التاريخ معلومات
إليها أرشُت ثَمَّ وِمن بالثقة، جديرين وغري مجهولني ُكتَّابًا يتداولونها من كان وإن العامة،
ما حذف يف ومتعنت ُمكابر أنني الناس يظن ال حتى تفاصيل، يف خوض ودون بإيجاز

القصة. تداول يستمر أن نتوقع فنحن ثَمَّ وِمن بصحته.» يقطعون الجميع يكاد
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أيرلندا من الثعابني باتريك القديس طرد (8)

رجل فيها يظهر التي تلك هي باتريك القديس فيها يظهر التي الصور أشهر من
حقيقيٍّا، شخًصا باتريك القديس كان بالطبع تتلوَّى. ثعابني قدميه وعند الورع سيماؤه
للحكم خاضعة كانت التي بريطانيا يف باتريك ُولد الخرافة. علم من جزء الثعابني لكن
يف وهو بريطانيا يف أُرس فإنه املؤرخني؛ لبعض ووفًقا الخامس. القرن يف الروماني
عاش حيث أيرلندا إىل عبًدا وأُخذ األيرلنديني، املغريين يد عىل عمره من عرشة السادسة
إىل عاد املسيحية، اعتنق بعدما الحق، وقت ويف بريطانيا. إىل وعاد هرب، ثم سنوات، ست

ا. ً مبرشِّ أيرلندا
ويف الرابع، القرن أواخر يف أيرلندا يف آخرين مسيحيني مبرشين وجود عىل أدلة وثمة
باملسيح». آمنوا الذين «األيرلنديني لخدمة بالديسو القديس سلستني البابا أرسل ٤٣١ عام
إىل املحلية السلتية القبائل تحويل يف نجاحه حيث من سبقوه من جميع عىل ق تفوَّ لكنه
يُحتَفل واليوم أيرلندا. شفيع باعتباره باتريك ُطوِّب السابع القرن يف وهكذا، املسيحية.
أيرلندا يف ليس فيه، حتفه لقي أنه يُعتقد الذي اليوم مارس، ١٧ يف باتريك القديس بعيد
مقدس يوم فهو أيرلندا، يف الكاثوليك إىل بالنسبة أما العالم. أنحاء جميع يف ولكن وحدها،
لالحتفاء يوم فهو أيرلندا خارج وأما ذكراه، لتخليد امُلقام القداس حضورهم يستلزم

األيرلندية. والثقافة بأيرلندا
قليلة تفاصيل سوى املؤرخون يؤكد ولم خطابني، سوى باتريك خطابات من يبَق لم
من كثري ظهر املهمة، الدينية الشخصيات مع كثريًا يحدث وكما أنه، غري حياته. عن
هذا، وقتنا وحتى األوىل القرون فمنذ التالية؛ األجيال إىل وانتقلت باتريك عن القصص
التي الرائعة األعمال قصص منها كثري يصور التي القديسني، ِسرَي يكتبون واملسيحيون
هي أيرلندا من الثعابني طرد وقصة القديسون. بها يتمتع التي الخارقة القوى تُظهر

باتريك. القديس حياة ِسرَي يف القصص أشهر من واحدة
الحريف التفسري أما مجازيٍّا. وإما حرفيٍّا إما أيرلندا من الثعابني طرد تفسري يمكن
ووفًقا الجزيرة. يف األرجل عديمة الزواحف كل من تخلَّص قد باتريك القديس أن فهو
صومه، نهاية ويف جبل، قمة عىل يوًما أربعني صام فقد القصة، من نسخة يف جاء ملا
تعد لم فصاعًدا، اليوم ذلك ومنذ البحر، نحو جميًعا ساقها وبعصاه الثعابني. هاجمته
القديس لكن باتريك، عجوز ثعبان قاوم القصة، عىل تنويعة ويف أيرلندا. يف ثعابني توجد
يسَعه، أن من أصغر كان الصندوق أن عىل الثعبان أرصَّ دخوله. إىل ودعاه صندوًقا، صنع
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مخطئًا، كان باتريك أن العجوز الثعبان يثبت ولكي كذلك. يكن لم إنه قال باتريك لكن
الغطاء باتريك أغلق وحينئٍذ — ضيًقا كان كم لرييه الصندوق يف نفسه وحرش انكمش

البحر. يف الصندوق ورمى بقوة
كان مجازيٍّا؟ أيرلندا من الثعابني باتريك القديس طرد قصة تأويل يمكن كيف
من يتخذ املسيحية إىل منها األيرلنديني باتريك ل حوَّ التي الدرويدية األديان بعض
تلك من تخلُّص أنه عىل الجزيرة من الثعابني طرد تأويل يمكن وهكذا رموًزا. الثعابني

الدرويدية. األديان
الثقافات من كثري يف ترمز فهي الدرويدية؛ من أكثر هو ما إىل ترمز الثعابني لكن
الرش قهره عىل تدل استعارة أيرلندا من للثعابني باتريك طرد يكون قد ثَمَّ ِمن الرش، إىل
يف فكِّر البرشية. النفس يف عميًقا بالرش الثعابني اقرتان يجري الزمردية. الجزيرة عىل
أغلب ويَعترب املقدس. الكتاب من االفتتاحي السفر التكوين، سفر يف لحواء الحية غواية
وفكِّر وأقواها. صوره أنقى يف الرش هو الذي الشيطان، هو الثعبان ذلك أن املسيحيني
التي األمريكية املتحدة الواليات من األباالشية املنطقة يف الخمسينية املسيحية الكنائس يف
تلك مثل الكتابية اآليات يف جاء ما بحسب ديني، لطقس وفًقا السامة الثعابني مع تتعامل
َوُكلَّ َواْلَعَقاِرَب اْلَحيَّاِت ِلتَُدوُسوا ُسْلَطانًا أُْعِطيُكْم أَنَا «َها (١٩ :١٠) لوقا إنجيل يف املذكورة
الخالص. الرش تجسيد من قريبة الثعابني نجد أيًضا هنا ءٌ.» َيشْ ُكْم يَُرضُّ َوَال اْلَعدوِّ ُقوَِّة

غري شائقة، أيرلندا من إياها باتريك لطرد املجازية والتأويالت الثعابني رمزية إن
يمكن ال ثَمَّ وِمن خاطئة، أو صحيحة إنها القول يمكن ال واالستعارات الرموز أن
يعتقدها قصة — الكتاب هذا إليه يشري الذي للخرافة املعنى بهذا خرافات، اعتبارها
بأن للزعم الحريف التأويل عن ماذا لكن صحتها. يف مشكوًكا الناس من عريٌض قطاٌع
إلثبات املرء يقدمها أن يمكن التي األدلة ما أيرلندا؟ من الثعابني كل طرد باتريك القديس
ثعابني أي نجد فلن اليوم، الزمردية الجزيرة فتَّشنا إذا إننا القول يمكن الزعم؟ هذا
من أبسط الجزيرة من الثعابني لغياب تفسري العلماء لدى لكن صحيح، هذا الَربِّيَّة. يف
من موناجان نايجل قام ثعابني. أي أيرلندا يف قط» يكن «لم باتريك: القديس معجزة
األيرلندية، والسجالت الحفرية املجموعات يف شامل ببحث دبلن يف أليرلندا القومي املتحف
أيرلندا، يف ثعابني وجود ح يرجِّ يشء أي قطُّ زمٍن أيِّ يف هناك يكن «لم أنه إىل وخلُص
مقال يف االقتباس هذا (ورد يطرده» أن باتريك للقديس يمكن ما هناك يكن لم وهكذا
باتريك» القديس ال الجليدي العرص لوموا ثعابني: بال «أيرلندا بعنوان أون، جيمس
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http://news.nationalgeographic.com/news/2008/03/ ،٢٠٠٨ مارس ١٣
.(080313-snakes-ireland.html

زمن سنة، مليون ١٠٠ حوايل منذ العظاءات من سابقة أنواع من الثعابني تطورت
الجنوبية. القارات يف إال األوىل الثعابني حفريات عىل يُعثر ولم ريكس. التريانوصور ظهور
ألنها ثعابني، تئوي أن أيرلندا بعُد فيما ستصري التي للمنطقة ممكنًا يكن لم حينئٍذ،
بدأت ماضية، سنة مليون ٦٥ حوايل من واعتباًرا املحيط. تحت بالكامل مغمورة كانت
نصف أنحاء يف العشبية األرايض مثل املفتوحة الكبرية املوائل وظهرت تجف، األرض
بذا ريكس، تريانوصور مثل الكبرية الديناصورات وانقرضت الشمايل. األرضية الكرة
٥٠–٣٥ وقبل والثعابني. الثدييات مثل األصغر للحيوانات اإليكولوجية البيئات تهيَّأت
نصف أرجاء يف تنترش والبيثون العارصة البوا ثعابني أسالف كانت اآلن، من سنة مليون
نهاية ويف والكوبرا. األفاعي تطوَّرت سنة، مليون ٢٥ حوايل ومنذ الشمايل. األرضية الكرة
األرضية الكرة نصفي يف فعليٍّا مكان كل يف الثعابني من مختلفة فصائل انترشت املطاف،
نيوزيلندا، جزر باستثناء العالم أنحاء كل هو مكان بكل واملقصود والجنوبي؛ الشمايل

وأيرلندا. الجنوبية، القطبية والقارة وجرينالند، وأيسلندا،
مسافة تفصل واليوم، الثعابني. ر تطوُّ قبل وآسيا أسرتاليا عن نيوزيلندا انفصلت
ثعبان ألي يمكن ال مسافة وهي أسرتاليا، عن نيوزيلندا املفتوح املحيط من ميٍل ١٣٠٠
ميًال ١٢ — املسافة بهذه مقارنة اسكتلندا من قريبة أيرلندا وتعد سباحًة. يقطعها أن
يوجد يكن لم حال، كل عىل الجليدية. املياه من ميًال ١٢ أنها غري — ما نقطة عند فقط
األصيلة األرضية الزواحف من أنواع أربعة سوى يوجد وال اسكتلندا. يف الثعابني من كثري
وثعبان الشائعة، والسحلية العمياء، والعظاءة الشائعة، األوروبية األفعى — اسكتلندا يف

أخرى. أماكن يف انتشاره من الرغم عىل اسكتلندا يف النادر العشب
من جسور ظهرت الجيولوجية، العصور خالل وانخفاضها املحيطات ارتفاع ومع
والحيوانات للبرش فأتاحت العظمى، بريطانيا من أخرى وأجزاء أيرلندا بني اليابسة
كانت فما الرحلة، هذه قطع من تمكنت ثعابني أي كانت لو حتى لكن العبور. األخرى
سنة ماليني ثالثة منذ جليدي عرص أحدث بدأ التالية. الجليدية العصور من لتنجو
جليدية أنهار اآلن، فيها نحيا التي كتلك الدافئة، الفرتات تخلل وقد مستمرٍّا. يزال وال
بالجليد. تماًما مغطاة أيرلندا كانت األوقات معظم ويف مرة. ٢٠ من أكثر وترتاجع تتقدم
تكون حيثما تنجو أن تستطيع ال فهي البارد، الدم ذوات الكائنات من الثعابني كانت وملا
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ألف ١٥ حوايل قبل كان أيرلندا شهدته للجليد ذوبان آخر السنة. طول مجمدة األرض
أيرلندا، يف الثعابني فيها تحيا أن يمكن فرتات هناك كانت الحني، ذلك ومنذ فقط. سنة
أيٌّ كان ما ذكرنا، كما لكن، واسكتلندا؛ أيرلندا بني املحيط من ميًال ١٢ سوى يفصل وال
كالثلج. الباردة الشمالية القناة عرب الرحلة يف ليصمد اسكتلندا يف الصغرية الثعابني من
www.wiley.com/go/ اآلتي: الرابط عىل الخرافات من مزيًدا تجدوا أن يمكن

.50Greatmythsaboutreligions
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