
لفصل لرابع ا  ا

 اإلنسان استعباد حول

  .ال یوجد مطلقاالخطأ ف،ئاالعبودیة خط لم تكن إذا

  ابراھام لنكون

 ھما:  ةاألرثوذكسیعلى   ناالرئیسی ياعتراضا

  اآلخرة.جھنّم في و االستعباد في الدنیا -

  روبرت غرین انجرسول

 
كان بدوره مالكا   الشخصیةبشجاعة من أجل حریتھ یناضل إذ أّن كل جندي  ،في ماراثون ناقضت كھناكان 

الماء إلى حین كان ینقل سھام الفارسیة بواب من التل وناني قُ قّصة صبّي عبد یھیرودوت لقد نقل لنا عبید. لل
بغیر  یدفن القتلى من العبید، لتالذین یدفنون في  المحاربین الیونانیین و على عكس القتلى من  . عطش محارب
لم لم یحّرر العبید األثینیین، و . االنتصار المجید في ماراثون الیوم معروفة غیر و تلة صغیرة منفصلةفي إجالل 

 . أصال واردااألمر یكن 

ن إلى العبودیّة سعیا في حین أنّنا نعتبر ، ھم كانوا یسعوالفرق وتكمن الھّوة بین العالمین الحدیث والقدیم كمن ھنا ی
ھل سیعتبرون قتل قرد كبیر ا؟ عنّ من اآلن، ماذا سیقول أحفادنا مائة أو ألف سنة بعد  ،ولكن. ابغیضالعبودیّة أمرا 

إلى ینظرون بعین العطف ھل س؟ الكبیرة في ذلك الزمنقردة وجود أو أثر للیكون ھناك ھل س؟ جریمة قتل شنیعة 
یجب أن عندما ة غیر مغفورة ھل ستكون مواقفنا باعتبارنا فوارس نحطّم أشكال الحیا؟ البشري شوفینیة جنسنا

و  مثل ھذه المواقفإلى الوجود؟ كثیرون الیوم ینقدون ھذه المخلوقات أن تعود مثل كون آخر قبل یرحل 
 . الممارسات

وباعتماد  الیوم. و ندرسھا ألّن األخالقیات التي تقوم علیھا مناقضة لما نسعى إلیھ دعونا ننظر في العبودیة 
ا فإنّن، نقیضھ و یوضّحھ كما ھو الحال عندما یحقق القمر كسوف الشمسقي الضوء على یلالنقائض، فإّن النقیض 

ضد التي لم تھمس أبدا بكلمة بالد ما بین النھرین والھند  و مصرفلننظر مثال إلى  كلیھما. نتعلّم أشیاء عن 
 . طوال تاریخھا الطویل، رغم أّن العبودیّة من أكثر اختراعات و مؤّسسات اإلنسان إذالال على اإلطالق العبودیة

كانوا یملكون العبید، بل الكثیر من العبید. فأفالطون  في اثینا باستثناء الفقراء منھم  جمیع المواطنینیبدو كذلك أّن 
 القرنین الخامس و السادس خاللعبدا   80،000یبلغ نا ما أثیفي ربما كان و . عبید خمسةحین توفّي كان یملك  

مثل  سلطويجماعة من العبید تّسمى الھلوت.  و ھذا أمر متوقع من مجتمع اسبرطة  في كانو قد   قبل المیالد.
ملك رجال الدین أكثر من ذلك ، و دودونا" دلفي الموقعین الیونانیین  "المقدسینفي و كذلك .  المجتمع االسبرطي

ال یمكن أن یكونوا قد قّدموا   ةالمستنیربثقافتھم اإلغریق  یعتبرون أنّ  المؤرخینرغم ذلك فإّن بعض العبید. من 
ھذه األعمال الوحشیة باعتبارھا عنصرا رئیسیا من معتقداتھم الدینیة عال  ارتكبوا فقربانا من البشر، و الواقع أنّھم 

وھو  إلھ  دیونیسوس،ب ینالیونانیو إیمان  . لمثل ھذه التضحیة  مرّشحات  دائما ساء من العبید كّن أي الن ماءاإلو
باعتبارھما للحم والدم یرمز  دیونیسوس فھذه التضحیات. لكان عنصرا رئیسیا األرض و المحاصیل، خصوبة 

في وقت مبكر عن ھذه الھمجیة تخلّوا و لكن اإلغریق مع ذلك  . ؟)ھل تبدو ھذه الرمزیّة مألوفةالخبز والنبیذ. (
 . و دودونا في دلفي ون الكھنوت المحافظ -لقد حزرت ذلك  –سوى  ھم جمیع، الدمویة



. الدیمقراطي المجتمع  منمرّشح ألن یحتوي عبیدا أكثر سلطوي اللمجتمع في ھذا اإلطار إّن اعلم النفس یقول لنا 
بالفعل خطوات نحو خطت طبقیة قد أو مجموعة بشریّة تقوم على الأي ثقافة ف ایضا ھذه الحقیقةیؤكّد التاریخ و 

"نعم، یقولون   ا، فھم ال یتساءلون حولھ أبدا، فقط جید و ھذا النظام  ھذا الھیكل انالعبودیة. الدین والجیش یعرف
 سیدي الكابتن".  ،سماحتكم" و "نعم

ضحیة األصلي المثالي للعبودیة الشمولیة، وكانت ال عرفوا النموذجاإلغریق فإّن من األساطیر، و انطالقا 
و . السلطة المطلقة والمعرفةزیوس على  ) وقد كان منافسبعید النظر ن برومیثیوس (بمعنىایتتحاكم المؤسفة ال

الشاعر اإلنكلیزي وقد فھم  ،برومیثیوس و(إبلیس) لوسیفر  ة، المثاالن الغالبان على التمرد ھماالغربیالثقافة في 
في أكون سیّدا إبلیس یعلن " أن حین جعل   الفردوس المفقودالطبیعة الھرمیة للدین في ھذه الكبیر جون میلتون 

ة التلویّة التي الفكربمعنى  ." كان برومیثیوس شقیق أطلس وابیمثیوس (أفضل من أن أكون عبدا في الجنّة  الجحیم
النار من زیوس حاكم التایتن  . سرق ضا شخصیّة أكثر عطفا من ابلیسقد كان أی وتخطر بعد فوات األوان) 

وبالتالي فھم لحالة الفوضى. ، حیاة والتحول وھي نور للظالم والنار ھي رمز ال العالم. لتضيء  وأعطاه للبشریة 
  برومیثیوس بال قیود.رائعتھ في مطلع   Shelleyشیلي بھ  الذي احتفى بطل ال بذلك  كانقد و

  اآللھة والشیاطین وجمیع األرواحعاھل 
 و المتداولة تلك العوالم الزاھیة واحدا جمع ولكن 
  من الكائنات الحیةفقط أنت وأنا فیھا 

  ھذه األرضتشاھد   !التي ال تنامعیون ترقبنا ال
 و تتطالبھم عبادك،  تصنع الكثیر من

  والثناء، ة لصالبحني ركبھم عبادة  ل
  مكسورة،القلوب ال  ضحیّتھا نو ذبائح و قرابیوالكدح، 

  ألمل.بخوف واحتقار للذات و غیاب ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بل ، من باب التسامح و اإلیثار ا یمنع أي مواطن من ضرب عبد، ولم یكن ھذا القانون قانون یتّبعون كان األثینیون
من خالل اللباس.  الّصعب التّمییز بین المواطن و العبد من كان  فقد نع االضطرابات االجتماعیةإّن ھدفھ كان م

 مالبسھم. بین المواطن و العبد  من خالل تمییز الصعوبات في ال یجدون أیّة  على عكس ذلك  كان الرومانقد و

لقد كلفة ھائلة. توغیرھا و عظمة الكولوسیوم روعة الحمامات العامة لالالمع األبیض والبنثیون رخام لقد كان ل
كثیر من األحیان. ھذا ما الفي  و الذین یقع ذبحھم  للضربو المتعّرضین  ینالخفیصنعتھا جمیعا طبقة من العبید 

ر ا ّ ن ل ا ل  م حا یوس  ث رم ب  

ویورك  ی ن الر،  ا ف روك مركز  شیب،  ن ا م ول  ب  



 العبید  بدلقّوة لدیك تكون لھة من دون علم. ھذا ما یحدث عندما اآلإلى ترف یطمحون رجال عندما الیصبح علیھ 
 . قّوة الحصان

بالطبع، كانت الكنیسة  و اإلمبراطوریة،في ظّل في ظل الجمھوریة ولقد كان الحكم الروماني مطلقا و دیكتاتوریا 
ھل كان المسیحیون األوائل ضحایا لھؤالء األسود في الكولسیوم  اإلمبراطور. مع مع القنصل و تتفّق دائما الوثنیة

م،  300بعد والمسكوني!  ال بمعناھا ھم بقسوة، ، ولكن جوبیتر و مارس عامالأم ال؟ الجواب الّدقیق غیر معروف
حیة. المسیالدیانة على االمبراطور جالیریوس صادق ، 312 سنة ، وفيتتالشیانوثنیة والفلسفة الدیانة ال ت بدأ

یوس، غیّر قسطنطین والءه من جوبیتر إلى المسیح، ولكن الدولة تسامحت مع بعد فترة وجیزة من وفاة جالیر
! ولم أیضا لمسكوني ھنابالمعنى ا یودوسیوس األول. الثحظرھا م،  390 سنة وأخیرا فيالوثنیة لبعض الوقت.

 قیصر.  نفسھا كانت  الكنیسة ھنا بل إنّ  قیصركتنت متفقّة مع الكنیسة أّن یقتصر األمر على 

العدید من لقد كان في الواقع و العبودیة. اثولیكیة من الكنیسة الكأي ھنا ھو موقف ھذه الكنیسة،  نااھتمامموضع 
و  (من ھذا الموضوع  موقف الكتاب المقدسالعودة إلى یجب أنفسھم عبیدا، ولالقتناع بذلك، المسیحیین األوائل 

واحدة من . و ال أقصد [NIV] العالمیّة الجدیدة  أو النسخة   [KJV]نسخة الملك جیمس ب المقدس"، أعني"الكتاب
بعض األسطر  كتابةأعید  في بعض األحیان، و مع ذلك فإنني ". األخبار الساّرة"التشكیالت الفظیعة  من  تلك

  ].NUB[تحدیث الكتاب المقدس و أسمیھا  الشھیرة بنفسي 

و  . و مقلقا للجدل كان دائما مثیرا الرقفیما یخّص  من خالل العھدین القدیم و الجدید  الكتاب المقدسأعلنھ ما 
تفسیرات مختلفة. ولكن كما یقول شكسبیر: "إن الشیطان یمكن و المعارضین لھ ب عنھ من المدافعین كلّ لذلك أتى 

الشیطان الحقیقي ھنا. یجب یقرر من ھو لواالمر متروك للقارئ  الكتاب المقدس لتحقیق غرضھ." بأن یستشھد 
 )NIV( 46-44: 25 الالویي  الكثیر لیقولھ حول ھذا الموضوع.  یتحّدث عن نفسھ، ولھأن ندع الكتاب المقدس 

 یعلن: 

َوُیمِكُنَك أْن َتشَتِرَي َعبِیداً ِمْن  ."َینَبِغي أْن َیُكوَن َعبِیُدَك َوَجواِریَك ِمَن األَُمِم الَّتِي َحولََك، َفَتشَتِري الَعبِیَد َوالَجواِرَي ِمنھُمْ 
ُیْمِكُنُكْم أْن  .َیُكوُنوَن ُملكاً لَكَ أبناِء الُغَرباِء الّساِكنِیَن َمَعُكْم، أْو ِمْن َعشائِِرِھِم الّساِكَنِة َمَعُكُم الَِّذیَن ُولُِدوا فِي أْرِضَك. َھُؤالِء 

ُثوهُ ألوالِدُكْم َكُملٍك دائٍِم. ُیمِكُنكُ   ".ْم أْن َتسَتعبُِدوا َھُؤالِء، َوأّما الَِّذیَن ِمْن َبنِي إْسرائِیَل َفال َتَتَسلَُّطوا َعلَیِھْم بَِقسَوةٍ ُتورِّ

و األجانب. افعلوا كّل ما یحلو لكم مع غیرھم أي  بني إسرائیل، ولكن تستعبدوا إخوانكم من وبعبارة أخرى، ال 
  .الوارثة لھم أیضا األجیاللتفعل عائالتكم ذلك 

  (ترجمة الملك جیمس): 21-20: 21الخروج لسفر  في الموقف "المتحضر" أیضا نظر و ا

مُ " ُھ ُیَغرَّ لَِكْن إْن َبقَِي الَعبُد أِو الجاِرَیُة   .إْن َضَرَب َرُجٌل َعبَدهُ أْو جاِرَیَتُھ بَِعصاً، َفماَت الَعبُد أِو الجاِرَیُة بَِسبِِب َضْربِِھ، َفإنَّ
ُم المالُِك ألنَّ الَعْبَد أِو الَجاِرَیَة ُمْلُكھُ  َطِریَح الفِراشِ   " .َیوماً أِو اْثَنیِن، َفال ُیَغرَّ

 ملك لك مثل  . تذكر انھملیومین على األقل لیوم واحد أولكي ال یموتوا،  عبادك بوحشیةتضرب وھذا یعني، ال 
 حرث. مثل الو الثور

قد قتل  ). و18-17: 31عدد سفر الالتي سجلت على االطالق (األوامر ھو بالتأكید من أدنى فاالقتباس التالي أّما 
كثیرا لم یعجب رحیم" ال" العمل  النساء واألطفال. ھذاامتنعوا عن قتل  ھمن ولكنّ كل رجال مدیقادة بني إسرائیل 

 : "یصّححوا" االمور ة أخرى لمرّ فأرسلھم  القائد موسى،

 ".أّما الَفَتیاُت اللَّواتِي لَْم ُیعاِشْرَن أَحداً، َفأبقُوا َعلَى َحیاتِِھنَّ لَُكمْ  .َوُكلَّ اْمرأٍة عاَشَرْت َرُجالً َواآلَن، اقُتلُوا ُكلَّ ِطفٍل َذَكٍر "

على ھذه األمور ق علّ اآلباء المؤسسین للوالیات المتحّدة األمریكیة قد  ، وھو أحدThomas Paine  توماس باین
  :قائال  عصر العقلفي 

 كان  من موسى، إنأنسب د أن نج، من المستحیل من الزمنفي أي فترة المكروھین الّذین أھانوا اسم اإلنسان بین األشرار ومن 
  ]1[ .البنات وإفساد األمھات لقد أمر بذبح األوالد و ھذا الحساب صحیحا.



أّن عدد العذارى بلغ ، یقول خالل إحصائھ الخاص، من 31:35سفر العدد 
نفس الرجال الذین العذارى، ف بناتبشأن الواضحین دعونا نكن و . 32،000

بھؤالء البنات كعبید احتفظوا  و إخوتھم و أخواتھم  ذبحوا آبائھم وأمھاتھم
الذي جعلنا الرجل نفس  –"اإللھي" موسى  نظامجنس. كل ھذا في ظل 

یفّكرون  ھم لم یكونوا یبدو أنّ بھ؟  یفكرون كانواالّذي . (ما بھ نعجبنا معلمو
ؤالء ھم فبعد كل شيء، ھ. أن یدھشنا شيء من ھذاال ینبغي ف!) ومع ذلك، أبدا
في  ونیتجولفي العصر البرونزي الذین كانوا إسرائیل المتوحشون  بنو

شرف أن یحصلوا على دون و یقتلون كّل من یستطیعون قتلھ من الصحراء 
 الذئاب. 

للفظائع المذكورة أعاله. لقد  اأخالقیّ فھما و تفسیرا ن ولقراء الحدیثال یجد ا
و التي قّدم لنا سفرھا أسفار موسى الخمسة (التوراة)، في ھذه الجرائم وردت 

ھذه علینا دراسة و تأّمل لذلك، یجب و الوصایا العشر. اثاني: سفر الخروج 
طغاة و   .التقدیس التامّ و  العبادة الخالصةیطالب ب شرقّي  بدّ مستلھذیان مجّرد ھي األولٮ ربعةالوصایا األالوصایا. 

كون وثیقة باعتباره نّصا من المفترض أن یسیناریو. أما یھوه  یكّررون نفس ال من نموذجھم بطبیعة الحال  آسیا
و صارم العبادة العن منھج ابتعدت یوما  إذا ف .بشكل مقلق اآللھة اآلخرینیذكر  فإنّھ ، مؤّسسة لألدیان الموّحدة

الجیل الثالث والرابع. ھذه الوصیة الثانیة تقشعر عبدت إلھا آخر، لن تُسامح و لن یُسامح أحفادك و ساللتك  إلى 
  نسخة الملك جیمس:في الصیاغة الدقیقة في انظر . التي تحتویھا شراسةالو من قّوة الغضب لھا األبدان 

َماِء ِمْن َفْوُق، َوَما فِي األَْرِض ِمْن َتْحُت، َوَما فِي اْلَماِء ِمْن أَْسَفِل َال َتْنَحْت لََك تِْمَثاالً، َوالَ  " ا فِي السَّ ا ِممَّ َتْصَنْع ُصوَرًة مَّ
بَّ إِلََھَك، إِلٌَھ َغُیوٌر، أَْفَتقُِد آَثاَم اآلَباِء فِي ال .األَْرِض  ، ألَنِّي أََنا الرَّ ابِِع َال َتْسُجْد لَھُنَّ َوالَ َتْعُبْدُھنَّ الِِث َوالرَّ َبنِیَن َحتَّى اْلِجیِل الثَّ

 ،  ".َوأَْبِدي إْحَساناً َنْحَو أُلُوٍف ِمْن ُمِحبِّيَّ الَِّذیَن ُیِطیُعوَن َوَصاَیايَ  ِمْن ُمْبِغِضيَّ

قام بسبب شيء ي إلى األبد جیّدا. اإللھ یلعنن فھمت ھذاأن أتأكّد من كوني ! اسمحوا لي بعینھ حقالیبدو  ، ھذا حسنا
أّن اإللھ أدنى أخالقیّا من  . إما أبدا الیومالمشین مثل ھذا الحكم بمحكمة على األرض  تسمح . لنبھ أحد أجدادي

 ! بنفسك اختیاركحّدد  . أّن مفھوم األخالق قد تطورأو األرضیّة حاكمنا م

قیاسیة و ھي أوامر  " یجب أن تتجنّب "أنت الكالسیكیة ننتقل اآلن إلى األوامر  ، مشھد المستبد الشرقيّ بعد 
 ویكیبیدیا. في  " القوانین القدیمة "الطویلة  ب قائمة ھذه الموجودة في كل حضارة وقبیلة بدائیة. لقد وجدت 

 ) قبل المیالد 1075.( القوانین اآلشوریة •
  القوانین البابلیة •
  قبل المیالد) 1790(حوالي  شریعة حمورابي •
  قبل المیالد) 1500-1650(حوالي  شریعة نیسیلیم  •
  قبل المیالد) 2،360-2،380( أوروكاجیناقانون  •
  قبل المیالد) 2050(حوالي  أور، ملك  موقانون أورن •
  قبل المیالد). 1870(حوالي قانون لیبیط عشتار  •
  قبل المیالد) 1،400-2،350( القانون المسماري •
  قانون جنتو •
 ) الخامس قبل المیالد قرنال(قانون جورتین  •
  قبل المیالد)القرن السابع (الدراكوني  التشریع •
  قبل المیالد). 1100-1650(حوالي  یثیینقوانین الح •
 .  الوصایا العشر - عبرانيالقانون ال/ فسیفساء قانون ال •
  قدیمالقانون الصیني ال •
  قبل المیالد) 451( القانون الرومانيمن ثنا عشر اللوائح اال •

المھّم ومع ذلك، من  الفكر.على  ھیمنةلل لة سجّ مل محاولة أوّ تبدو  أصلیة وتبدو "، ال تشتھ رة "الوصیة العاش
تستعبد رجال "ال ال نجد وصیّة فیھا   . كاملة العبودیة في الوصایا العشرتنقد كلمة واحدة اإلشارة إلى عدم وجود 

  .مثال " امرأة أو طفال أو

 موسى مع الوصایا العشر
)1659رامبرانت(  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments


ثور. نعم، أنت تقرأ بشكل ذبح الجمیع أنواع األوامر والقوانین والمحظورات حول نجد  ، ھذه الوصایابعد 
، نقرأ في سفر الخروج و دون سابق إنذار،  لكن بعد وقت قصیر مھما في حیاتك اآلن. واألمر صحیح. ربما ھذا 

 أكثر خبثا من األدبوحدھا ھي على األرجح   الجملةال تدع ساحرةً تعیش." و ھذه  " (ترجمة الملك جیمس)، 22:18
لتعامل مع جمیع النساء العجائز ل النھائي الحلاتّبعت أوروبا ھذا   ، بعد ذلك السنین من آالف مّدة ثالثة لف. كلّھ

 . خالفن القواعدي الالئ

شین الذین عاشوا عي العصر المتوحعلینا أن نستلھم أخالقنا من ھؤالء یجب یؤمنون بأنّھ أولئك الذین إّن 
في الطفولة مرحلة من ننمو و نتطور غیر أخالقي. األخالق تتطور! علینا أن  عمال وا بنفسھم بقد ارتكالبرونزي 

و لو . ھنعرفبالكاد كتاب منبثقة من جامدة اتبّاع معتقدات تلك األزمنة المبكرة. ال نستطیع أن نفعل ذلك من خالل 
ھاي بتھمة اإلبادة الجماعیة والجرائم ضد واجھ محكمة جرائم الحرب الدولیة في الكان موسى یعیش الیوم ل

 اإلنسانیة. 

في أمر من الغرابة بحیث ال یمكن تصدیقھ ھذه الوصایا العشر. ھناك أمر آخر یتمیز بالغرابة الشدیدة في ما یتعلّق 
دید، و لكنّھ بظھور ج ،على األقلّ  مرتین أو األوامر ھذه المراسیمیعطي  البدایة. في سفر الخروج، موسى / هللا 

أّن إما ف .كلّھا مختلفة أنّھا  غریب حقاو لكّن ال، یبدو األمر غیر عادّي اآلن أخرى في سفر التثنیة. یعیدھا مّرة 
ھذا ال یمكن أن معطّبة. قد تقول إّن كانت أّن آلة الطباعة التي یملكانھا أو ضعیفة جّدا ذاكرة لھما  ھموسى أو إلھ

 . ذلكبأن أبیّن لك لي  ، اسمحیكون صحیحا 

إلیھ الرّب بأن ینزل إلى ثم أوعز  ، ل العشرالوصایا ب یھوه  الرب أخبره   كان موسى على جبل سیناء عندما
مألوفة القائمة وھذه ھي ال-17-2: 20لضبط في سفر الخروج موسى باھم باتّباعھا، وھو ما فعلھ ویخبرقومھ 

كتبت علیھما ھذه حجر الالرب لوحین من  ھجبل حیث یعطیالموسى الى یعود سابقا. وفي وقت الحق، المذكورة 
في حاجة فھم . لیس كافیااألغنام إعطاء الوصایا العشر لقطیع أن مجرد ب فكأّي معلم جید، أدرك الربّ . القوانین

تمثال و یعبدون الناس یرقصون رأى ، حامال األلواحالجبل من موسى عندما نزل . ولكن أیضا إلى نسخة خطیة
التي ال تقدر بثمن لموسى الّذي كّسر األلواح  غضبمن النوبة و یستمتعون بوقتھم و ھو ما سبب العجل الذھبي 
 في الواقع ھذا اإلصدار الثاني من الوصایا العشر. ). الحظ أننا لم نطّلع 32:19سفر الخروج على األرض (

إلى أعلى یعود ھو ما جعلھ  واح الحجریة. واألللھ  الحصول على بدیل من موسى ضمن رّب لحسن الحظ، و 
  ):NIV( 1: 34حیث یقول لھ الرب في سفر الخروج  الجبل

لَْیِن. َفأَْكُتَب أََنا َعلْیِھَما اْلَكلَِماِت الَّتِي َدوَّ   لَْیِن ْنُتَھا َعلَى اللَّْوَحیِن "اْنَحْت لََك لَْوَحیِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل اللَّْوَحیِن األَوَّ األَوَّ
 ".اللََّذْیِن َكَسْرَتُھَما

وبغض  27-11: 34في سفر الخروج مذكورة ) عددت خمس عشرة وصیّة حتّى اآلنھذه الوصایا العشر (أنا و 
. حسنا، اسمحوا لي ھانعرفالفت لالنتباه عن تلك الّتي مختلفة بشكل ھذه الوصایا ، یھوه آنفاالرب قالھ النظر عما 

 : أظھر لكم ذلك أن

یَراِن َو اْلِخْرَفاِن َواْلَماِعزِ  ا بِْكُر اْلِحَماِر َفَتْفِدیِھ بَِحَمٍل،  .ُكلُّ بِْكٍر َذَكٍر ُھَو لِي، َوَكَذلَِك ُكلُّ بِْكٍر ِمْن َماِشَیتَِك ِمَن الثِّ أَمَّ
  )NIV( ..َماِمي بِأَْیٍد َفاِرَغةٍ َوإِالَّ َتُدقُّ ُعُنَقُھ. ُكلُّ اْبٍن بِْكٍر لََك َتْفِدیِھ بَِحَمٍل. َال َتْمُثلُوا أَ 

ھِ     )NIV( ..أَْحِضْر أَْجَوَد َباُكوَرِة أَْرِضَك إِلَى َبْیِت إِلَِھَك. َوالَ َتْطُبْخ َجْدیاً فِي لََبِن أُمِّ

من القائمة الثانیة ، و كالھما  26: 34 أیضا من سفر الخروج ، والثاني34:19الخروج من سفر االقتباس األول 
نبي تفاصیل حیاة للتركیز على یھوه  من الربّ  محاولة اصفھبوالقارئ ھذه المراسیم قد یؤّول لوصایا العشر. ل

القوانین باعتبارھا إلى ھذه  ألول مرةأشار  37:27سفر الخروج . و لكّن األمر لیس كذلك ألّن الیومیةإسرائیل 
الذي  البھیمةحملھا تمثال  تلككّل تأكید و لیست أیضا دّرسوني إیّاھا بالتي الوصایا  الوصایا العشر. لكنھا لیست

أالباما. وأیضا، كما ُذكر في  البنایة  الحكومیة للقضاء في یوما داخلرطال و الذي نُصب   5000 یبلغ وزنھ
 . كلمة عبودیة في أيّ الّسابق، الیوجد أثر لحظر ال

ر "الوصایا العشر" مرة أخرى كرّ   -عاما 120یكون عاش و یفترض أن  –و حین بلغ موسى سّن الشیخوخة  
. وھذه ھتمامكثیر الغضب و طالبا لال، الشیوخ، مثل كثیر من و قد أصبح نتیجة لذلك ). 21-6: 5تثنیة سفر ال(



بینھا یكمن في الوصیّة الفرق الرئیسي . ف20المذكورة في سفر الخروج  قریبة جدا من تلكالوصایا األخیرة 
استراح  و خلق الكون في ستة أیام لھذا أن الربّ  كان السبب األصليقد  راحة. وسبت یوم اعتبار یوم ال: ةالرابع

یرید أن موسى تفسیر ذلك ھنا بأّن إلى نمیل السبب ھو مختلف تماما، ونحن أّما سفر التثنیة، ففي الیوم السابع. 
الثانیة حیث إّن  الجملة   )NIV( 05:14في سفر التثنیة المقّدم ھنا مذكور  والسبب  ، یكون موضع اھتمام مّرة أخرى

 في أسفار موسى الخمسة.  من أكبر الّدالئل على االستنباط الُخلفي (االستنتاج غیر المتفّق مع المقّدمات)  

بُّ ِمْن ُھَناَك بِقُْدَرٍة َفائَِقٍة  ْر أَنََّك ُكْنَت َعْبداً فِي ِدَیاِر ِمْصَر، َفأَْطلََقَك الرَّ بُّ إِلَُھَك أَْن َتْرَتاَح "َوَتَذكَّ ٍة َشِدیَدٍة، لَِھَذا أَْوَصاَك الرَّ َوقُوَّ
ْبتِ   ".فِي َیْوِم السَّ

 اعتقد شخصیا،  من فضلك! حیّیھ موسى. سوى ة مجید في ھذه الرحلة الملحمیّ الزعیم لم یكن الوبطبیعة الحال، 
و قم بجمیع أعمالك في الیوم السابع، علیك  ستة أیام خطّط لعملك خالل  كلمتین: تلّخص في الوصیة أّن ھذه دائما 

  .تبقى ماتقوم ب أن

ا ی  اإلسالمیة الوصا

موسى بیعترف و القرآن إبراھیم وسریتھ ھاجر عن طریق ابنھما إسماعیل. نفسھ منحدرا من ساللة اإلسالم  یعتبر
على ف فال نستغرب من امتالك اإلسالم لنسختھ الخاصة من الوصایا العشر لذلك و األنبیاء. بیسوع (عیسى) وبو

خروج المذكورة في سفر ال ا نفسھفي القرآن، فإنّھ یحتوي على األسس و الوصایا ذكر صراحة ھا لم تُ الرغم من أنّ 
ب تاّ كُ و ھو أیضا حال  و التقلید،  في النسخكان بارعا  ھ (؟)، ولكنّ  ا كان أمیّا محمدّ ینقل لنا اإلسالم أّن  . 20

 . 38: اآلیة/  5سورةفي ال "ال تسرق" وصیّة  من  و المنقّحة  الخاصةالقرآن الذي جاؤوا بعده إذ اّن لھم نسختھم 

ُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  " ِ َوهللاَّ َن هللاَّ اِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْیِدیَھَُما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاالً مِّ  " َوالسَّاِرُق َوالسَّ

 

خاّصة و أّن محّمدا  في ذلك  عجبال ظر العبودیة. ولم یحالقرآن أسفار موسى الخمسة، فإّن كما ھو الحال مع 
القرآن و  منھم، كثیرینمع ذلك أنّھ حّرر و أعتق  ویبدو و باعھم، نفسھ  اشترى العبید و ملكھم  و احتفظ بھم 

تشاد مثل الالبلدان األفریقیة أّن بعض  یصدقو مّما ال  . عن الذنوب تكفیرلوسیلة ل و یعتبره  العتقیمدح ھنا و
اّدعاء الحّق في القرآن. والسودان ال تزال تسمح باالستعباد معتبرة بأّن اإللھ لم یحّرمھ في   ومالي وموریتانیا

 اسو ھو تقلید قدیم وق "المقدسة" البغیضة یستند على الكتب  األعمال غیرھا من  العبودیة ومن خالل عقوبة ال
 المسیحیة أیضا. تتوّرط فیھ 

العصور أصبحت طبعا مختلفة عّما كان علیھ األمر خالل وفي ظل اإلسالم بشكل عام، لقد تحّسنت أوضاع العبید 
كانت القوانین اإلسالمیة التي لقد الممارسات المسیحیة في القرون الوسطى. وعّما كانت علیھ الرومانیة السابقة و

 الذكرجماع الجنسي بین على سبیل المثال، یسمح اإلسالم بالللغایة. و مقنّنة ة معقدّ  الحیاتیّة  العبیدتنظّم كّل جوانب 
. محظیّة أو سریّة 300و  زوجة 700بما أّن لھ  ا بھ خبیر القانوني  سلیمان ، وھو ما كان األمةو األنثى  السیّد

 زوجاتھ. أن یجامع اإلماء التّابعات ل" المحروم "ال یمكن للسیّد ولكن  ". أیمانكم القرآن "ما ملكت یعتبره ھو ما و
انظر في المقطع فیما بعد.  ھماواحدة منو قد تزّوج ، أمتین على األقّل من إمائھمع عالقات جنسیّة محمد لقد كانت ل

 ، من القرآن: 50، اآلیة 33سورة المن  الموّضح التالي

ُ َعلَْیَك َوبَنَاِت َعمِّ یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَ  ا أَفَاَء هللاَّ تِي آتَْیَت أُُجوَرھُنَّ َوَما َملََكْت یَِمینَُك ِممَّ اتَِك ْلنَا لََك أَْزَواَجَك الالَّ َك َوبَنَاِت َعمَّ
ْؤِمنَةً إِن َوھَبَْت نَ  تِي ھَاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأَةً مُّ ْفَسھَا لِلنَّبِيِّ إِْن أََراَد النَّبِيُّ أَن یَْستَنِكَحھَا َخالَِصةً لََّك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت َخاَالتَِك الالَّ

ُ َغفُوًرا رَّ ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمنِیَن ۗ قَْد َعلِْمنَا َما فََرْضنَا َعلَْیِھْم فِي أَْزَواِجِھْم َوَما َملََكْت أَْیَمانُھُْم لَِكْیَال یَ   ِحیًماُكوَن َعلَْیَك َحَرٌج ۗ َوَكاَن هللاَّ

غیر بطریقة تیح لھ ممارسة الجنس تلنفسھ،  ة سلّمھا محمد بنفسھللنبي: وصیة خاصّ  نسبةبال مثاليّ ھو أمر آه، كم 
 لھم أربع زوجات، ولكنّ  أن یقتصروا على اآلخرینات، بینما على الزوجتتیح لھ عددا غیر محدود من  و ةمحدود

 . اإلماء مھما كان عددھنّ  مع یّةالجنسالحّق بدورھم أن یقیموا العالقات 

 



 

من خالل الجماعات الدینیة الزوجات یذّكرنا بممارسات / فإّن تعّدد العشیقاتبالتأكید و 
 مثال ھو الزعیم السابق  Warren Jeffs  وارین جیفزف. المتعبّدات الحریممجموعات 

وقد أدین وحوكم بتھمة  )FLDS(األیّام األخیرة یسوع المسیح لقدیسي  ةكنیسة األصولیّ لل
الّذي استوحیت من اسمھ تسمیة   ،Jim Jones جیم جونزأّما االستغالل الجنسي لألطفال. 

معبد خارج إطار الحظر ممارسة الجنس بین أعضاء فقد ، الّدالة على الخزي جونزتاون 
ینتمون إلى نفس فرقتھ إناث ذكور ومع في حین أنّھ أقام عالقات جنسیّة متعّددة الزواج، 

الفرع الطائفة الدینیّة المسماة بزعیم   David Koresh دیفید كوریشوقد أقام . الدینیة
ال یقل ما أنجب  و ،الثانیة عشر مع فتیات ال تتجاوز أعمارھن  عالقات جنسیّة  الداوودي

 ھو أسقفو Winston Blackmore ونستون بالكمورأّما  . إثني عشر طفالعن 
القبض  شرطة الخیالة الملكیة الكندیةكولومبیا البریطانیة فقد ألقت علیھ ال في ""باونتیفول
زوجة و  25 و آخر إحصاء كشف أّن لھذا األخیر بتھمة تعدد الزوجات.  2009في ینایر 

 . طفال 101

في مجموعات الحیوانات و اختیار اإلناث. فیھا یمكنھ الذكور أقوى  بابون، و كأّي قطیع  
، أّما عند الجماعات الدینیّة. و سلیمة جیدةھذه االختیارات تؤّدي إلى توریث جینات البریة، 

 . للشھوات الجنسیّة معاییر جدیدةالّصحف الرئیسیة و یكشف عناوین فھذا یخلق 

األدیان أّن في حین األتباع عدد قلیل من . الطوائف لدیھا حدین واضالو أو الجماعة الدینیّة طائفةالالفرق بین 
الحقیقة أّن اإلطار  أیضا في األدیان. نجدھا الطوائف الموجودة في غریبة الجمیع الجوانب توجد . یتّبعھا كثیرون

رغم غرابتھ    "ا"عادیّ الذي یعتبر . یسھّالن االنتماء إلى أحدھما (الدین) دون اآلخر (الطائفة) ي والجغرافيناالزم
 سھل في ماضینا. ال العبودیّة قبولانظر مثال إلى  . أیضا حولكیوجد 

ا ی ل الوصا  ةمفقودا

الصرخة في جمیع األنظمة القانونیة. ومع ذلك، فإن المقبولة الّتي نجدھا عض المحظورات بالوصایا العشر بأتت 
القلق ھذا كذلك االستبداد الشرقي. وعلى بحق و تدّل " صبیانیة و العظیم كبیرال: "أنا بقولھ    اإللھالتي مھّد بھا 

خاّصة و أنّھ ضّمن كّل ذلك في الكتاب الّذي مثیر للسخریة   عبادهل إمكانیّة سرقة اآللھة اآلخرین  مستمر حولال
لمي یّة العمل و الّسعي العاحر وجھ . وأخیرا، فإن الوصیة العاشرة ھي صفعة فيیُعتبر مؤّسسا للدیانات التوحیدیّة

من وجھة نظر حدیثة، ھذه القوانین األخالقیة األساسیة للیھودیة والمسیحیة واإلسالم ف. وعالوة على ذلك، للكسب
 : جھة ما تغافلت عنھ و أسقطتھ أیضا من مذھلةتعتبر 

 حمار. الثور ویجمع المرأة مع ال القدیم العھد  -مساواة المرأةمرسوما یعلن  •

 بجمیع أنواعھ.  و االستعباد قانون یحظر االسترقاق •

األدیان إّن غمد إذا جاز التعبیر. بالالسیف  ارتباط -فإّن ھاتین الوصیّتین المفقودتین مرتبطتانوبطبیعة الحال، 
الجزء الخلفي من نفسك و ادخلي إلى  استري  ثانیة، أو أقل. "دائما على أنّھن  كائنات  من درجة  تعامل النساء

استمع جیّدا فقد تسمعھا، فھي ال تزال مستعملة  . ةمعلنالوصیة غیر الدائما  ت ھذه " كانصمت و التزمي الالحافلة 
 نة. مجموعات معیّ عند 

یقول قد  مراسیم والقوانین.ال اإللھیة و على الوصایاعلى  أنا حاسم في الحكم  ،و حتّى اآلن في ھذا الفصل
یمكننا  ھو نعم، ھذا السؤال  ؟ أعتقد أن الجواب على منھا أفضلآتي بھل یمكنني أن أو  ك: ھل یمكنالمتحّدون ھنا

أقّدم محاولتي قبل أن   خمسة قوانین أخالقیةیأتي بأن أطلب من القارئ أن  أودّ . بكثیر منھا ما ھو أفضلنأتي بأن 
 . الوصایا الخمس إن شئتنصف الوصایا العشر أو لتكون بمثابة  و سنكتفي بخمسة قوانین. الخاّصة

موجود في كل ثقافة وحضارة. نسمیھ القاعدة الذھبیة، و یسمیّھ قانون عالمي  ى الّتي أقترحھا ھياألولالوصیّة 
یحاول أن كّل إنسان على ھذا المبدأ. مؤّسس  حقوق اإلنسانالمفھوم الحدیث لو . التعاملأخالقیات  أیضا البعض

. فقط أسرتھ و جیرانھ  ومواطني دولتھ، ال أن یرى فیھ  یمارس ھذا القانون یجب أن یرى العالم كلھ باعتباره قریة

 سوق العبید

Jean-Leon Gérôme عمل ل:  
 جون لیون جیروم 



 في كّل مكان یكشف تطّورا بشریّا على األرض،ال تدخّال أو تطّوراالقاعدة الذھبیة  بروز أنّ من البدیھّي ھنا ویبدو 
 . سماویّا إلھیّا

 العالم: حول  األدیان والثقافات في القاعدة الذھبیة العتماد وفیما یلي قائمة مرتبة ترتیبا زمنیا 

ألّن مساعدتك قد تجعلھ یساعدك في ، ساعد من یمكنھ مساعدتك  المصریة القدیمة:
  ) قبل المیالد 1800(حوالي  .المقابل

 شایاست-نا-شایاست .تقبلھ على نفسك الال تعامل اآلخرین بما    الزرادشتیة:
13:29  

َتْحقِْد َعلَى أََحِد أَْبَناِء َشْعبَِك، َولَِكْن ُتِحبُّ َقِریَبَك َال َتْنَتقِْم َوالَ   الیھودیة:
بُّ   19:18الالویي  .َكَما ُتِحبُّ َنْفَسَك، َفأََنا الرَّ

فارغا  -اودانا  - ال تفعل لآلخرین ما ال ترید منھم أن یفعلوه لك  البوذیة:
05:18  

  الطاویة:
  ك.لسارة لك و خسارة جارك خ اكسبممكسب جارك اعتبر 

  .بیین تاي شانغ كان یینغ

محاورات  .ال تفعل لآلخرین ما تعتبره مضّرة في نفسك  الكونفوشیوسیة:
  15:23كونفوشیوس 

  الیانیة:
ننظر علینا أن  الحزن،في المعاناة، في الفرح وفي  في السعادة و

بطل مھافیرا، ال الربّ  .إلى كل المخلوقات كما ننظر لذواتنا
 العظیم الرابع و العشرون 

  الفلسفة الیونانیة:
بخطأ مثلھ، ویجب علیھ أن ال الخطأ یرّد على ینبغي للمرء أن ال 

 .إنسان مھما كان سوء معاملة ھذا اإلنسان لھمعاملة أي یسيء 
  (كریتو) سقراط

قد یسبّب لك مضّرة : ال تفعل لآلخرین ما ملخّصا ھذا ھو الواجب  الھندوسیة:
  1517: 5ماھابھاراتا .   إذا قاموا ما ھم بھ

على قلوب جمیع الرجال ھو حب أفراد المجتمع المحفور انون الق  الوثنیة الرومانیة:
  أنفسھم.یحبّون كما 

اُس َعاِملُوُھْم أَْنُتْم أَْیضاً   الدیانة المسیحیة:   .وبِِمْثِل َما ُتِریُدوَن أَْن ُیَعاِملَُكُم النَّ
  (ترجمة الملك جیمس) 06:31لوقا 

  حمد، وخطبة الوداعم "ال َتظلمون وال ُتظلمون"  اإلسالم:
  بھاءهللا .نفسھبجّل أخاه على طوبى لمن   :ةالبھائی العقیدة

معیة البریطانیة الج .للناس ما ال ترید أن یفعلوه لكال تفعل   :ةاإلنسانیالحركة 
  لإلنسانیین

التي و الترابط بین كل الموجودات حترام على االونحن نؤكد   :یّةالتوحید
 التوحیدیّینمبادئ  .نحن جزء منھا

، ألیس كذلك؟ على مدى آالف السنین من الزمن و على امتداد أراض و بقاع بعیدة و شاسعة ، ھذا أمر مذھل
: ال یمكن إذن واضح إلى وضع قانون أخالقي متطابق. االستنتاج وصلت كل ھذه الثقافات واألدیان والفلسفات ت

التي ذكرناھا  القاعدة الذھبیة أیضا أنّ  و من الواضحد. ة أو التفرّ یّ عي األولأن یدألّي من ھذه الدیانات أو الثقافات 
تفسیر وجودھا  الكلّي و كیف یمكنك فحیاة. وإال الحفظ ا تعن طریق االنتقاء الطبیعي ألنھ ناوصلت سابقا 

و لكّن المعتقدات (األنظمة) ، طیبّا اإلنسان یولد  ، "في ھذا الشأن روسوقالھ ما صیاغة و سأعید  ؟ المتواصل
اإلسالم،  و المسیحیة و الماویة و الفاشیة والماركسیةھي  ؟ المعتقدات ما ھي قد تتساءل:  ." شریّرا دائما تجعلھ

ال تتطّور و تجبر ثابتة  دیولوجیاتیتّبعون أیأولئك الذین كّل  والكلیانیّة و الشمولیةالفروع و األنظمة وغیرھا من 
ت األمریكیة  التي توضع على السیّارة       ملصقاوقد ُكتب على إحدى ال . تركع و تسجد طاعةالبشریة على أن 

 جمیع الجرائم ظ كثیرون منكم، تُبّرر الحوكما  ! و إّال فإنّھا ستُكسر ؟ و إّال  ." كّل ركبة یجب أن تركع" و
 ". العلیا "الكبرى على أنّھا تغلّب أو تخدم المصلحة 

فقد قانون المعاملة بالمثل. و یبیّن لیوضّح و طرحھ طرحا جیّدا الصالح  السامريّ لقد ضرب الكتاب المقّدس  مثل 
و  قریبا من عاریا  و تركتھ العصابات ھ بعضھاجمتحینما من القدس إلى أریحا على سفر یھودي كان ھناك 



و  . و مّر علیھ كاھن صدفة و رآه على تلك الحال و لكنّھ واصل طریقھ غیر مكترثعلى جانب الطریق. الموت 
مّر من ذات المكان سامرّي كان  للمساعدة. ثمّ لقد رفض كّل منھما . مّر بالمكان أیضا الوّي و لم یقّدم أّي عون

موضع إلى و أخذه على حماره، ملھ ح و جراحھالیھودي فأشفق علیھ و ضمّد  و رأى حال، مكروھا في قومھ
سرقھ و عّذبھ لرجل الذي ل اجارالثة كان الثّ الّرجال ھؤالء  أيّ حسب رأیكم، "سأل یسوع  االعتناء بھ. یمكنھ فیھ 

طبعا. إّن فھم ھذا اإلقرار و العمل بھ یمكن أن  جیرانكلّنا نحن   اللصوص؟"
 . العالم مشاكلكثیرا من  یحلّ 

تھ في لوحھذه القّصة    Vincent van Goghغوغفان  لقد صّور الرّسام فنسون
الكاھن الّذي یواصل  الالوي ورؤیة ، یمكنك اللوحة خلفیةفي  السامري الصالح.

یتنفّس حتى الھواء ف، في ھذه اللوحةمستقّر یوجد شيء . ال السیر و االبتعاد
إّن زمان و مكان المشھد و الثقافة التي لحظة. درامیّة الیعكس  وھو ویتحرك

مماثال غریبة عنّا. وإن اعتبرنا القیاس لفھمھ، فإّن األمر سیكون  انبثق منھا 
. ینبغي لنا أن قد أصیب بجروح من طالبان مقاتالیساعد لجندي أمریكي أو كندي 

 جیران. نا الیوم، جمیعنا في عالمما ھو أقّل من ھذا. ف نتوقعال 

و تفرض م عالم قد فشلت ألنھا لم تعلّ األدیان في ال نّ بعضھم یقول إ لقد سمعت
نا بإذالل حكوماتفحینما نسمح ل ! خطأ! لقد فشلنا جمیعا ھذا . ولكنّ المطلوبین قوةالاإلخالص وب القاعدة الذھبیة 

فإنّھم لم ،  Ragheads راغھادال ، وDagos الداغو ،الجاب ھون، و تسمیتھم ب:  أعدائنا من خالل تصنیفھم 
نا أن مؤسساتنا وكوماتمن خاللھا لح . ھذه طریقة نسمحبل أصبحوا حشرات تجب إبادتھاإخواننا البشر یعودوا 

ال یولد الطفل من رحم   ال یولد الرجال والنساء أشرارا والشر. و توّجھنا إلى لخیر میلنا الطبیعي لصرفنا عن ت
 . شكلّھ معتلّون اجتماعیّامرض للخطیئة األصلیة ھو المسیحي مفھوم إّن ال. أّمھ شّریرا 

 : الّتي أتیت بھاسأذكر الوصایا الخمسة الذھبیة، للقاعدة بعد ھذا العرض الموسع و 

 القاعدة الذھبیة.  . 1
َة الِْرتَِكاِب الشَّرِّ  . 2  َال َتْتَبع األَْغلَبِیَّ
 القانون. متساوون أمام الجنسي  ھمتوجھھم أو مھما كان جنسالنّاس كل  . 3
 الخوف واإلیمان. على  البراھین، العلى و أعمالنا ستند معتقداتنا ست . 4
 .  أشكالھ و تجلیّاتھ بجمیعإلغاء الرّق یجب  . 5

من الجدیر بالذكر . العھد القدیمالمفضلّة من  رتراند رسلب ت وصیّةكانقد  و 2: 23من سفر الخروج الثانیة المادة 
أنا واثق و من ناحیة أخرى، الكتاب المقدس. المذكورة في  تماما عن الوصایا العشر وصایاي الخمس مختلفة أن 

اتفقّت . ھل ستتشارك مع وصایاي الخمس في وصیّة واحدة على األقلّ  بك  ةالخاصّ  الوصایا الخمس  من أنّ 
البعید القاعدة الذھبیة في تفسیرھا في الحقیقة، إّن  ر الخروج؟ في سف إحدى وصایاك  مع الوصایا العشر المذكورة

ترد واضحة وضوح الّشمس و والقوانین یجب أن العھود  لكنّ و . و العمیق تنضوي على الوصایا األربع المتبقیّة
 . مبّسطة لكي ال یجد فیھا المفسدون ثغرات یبّررون بھا أعمالھم

(مع فعل في  التنتقص القواعد التي أتیت بھا من قّوة الوصیّتین الّسادسة الثّامنة المعنویّتین و ھما تبدآن ب : ال 
من ة، سیعلمون أّن من النزعة العرقیة المسیحیّ أولئك الّذین بدؤوا یتعافون و یتخلّصون  .... ولكن صیغة األمر)
"ال تقتل" و "ال  مثل:    القاعدة الذھبیة أیضا عالمیة األخرى إضافة إلىبعض المفاھیم كون الالفت للنظر 

 تسرق". 

و قد بعض اإلنویت (األسكیمو) في غابات التندرا الكندیة. ل ةحقیقیاقرأ ھذه القّصة اللتوضیح ھذه النقطة، و 
و ، Thierry Mallet  تییري مالیتللكاتب  األراضي القاحلةعن لمحات اسمھ   رائع وردت في كتاب صغیر 

ا تاجر خاللھا یعمل سنوات عدیدةقد أمضى مالیت . و1930في نیویورك في عام  المنشور بصورة شخصیّة 
 عاشو  عّما یعلمھ بفصاحةفي أرضھم التي ال ترحم. وكتب  )االسكیموو یتعامل مع سّكان األنویت (فراء لل

 . التجربة

ح ل لصا ا مري  سا ل ا  
 ل: فانسون فان غوغ (1890) 



مرتفعة عن  ةعلى شكل قبّ  ،جبال مغطّى بالثلج تماما قّرر أن یتسلّق، و بما أنّھ كان یملك غریزة قویّة لالستكشاف
والصخور الضخمة، ة الجتیازالجداول طویلمحاوالت صعبة وبعد و . و شامخة في سھل أجرد و منبسط األرض
موقع یصف و مالیت یتكلم و سأجعل . ر  لالسكیموقبإلى القّمة. إال أّن دھشتھ كانت عظیمة حین اكتشف وصل 
 : ھذا بنفسھ الدفن

كان  قاعدة بین الصخور الثقیلة.ومثبتا بقوة في  في األرضا و مغروسا منتصب ارمحرأیت بضعة أقدام، على بعد ، وعلى قّمتھ 
  جلد األیل. مصنوع من من معطفترفرف منھ خرقة متبقیّة و  النحاس األصلي.رأسھ من 

ب وسكین الكالع مجموعة من عشرین قدما مولھا و عربة جلیدیّة طحربة یوجد قارب الكایاك مع مجداف والقدم، وعند موضع 
القبر نفسھ أّما على   بعنایة على طول امتدادھا. وعةوضالمالحجارة مثبّتة ب الكایاك . و قد كانت العربة الجلیدیّة و قارب جالثل

یحتوي على عشرة  اصغیر اخشبی اصندوق و أوراق الشاي في الداخلوضعت فیھا بعض غالیة صغیرة  و وجدت بندقیةفقد 
 الخام.الجلد  و تلسكوب صغیر و حزام ملفوف بعنایة من  نسكیّ و غلیونا و أقراص  تبغ مضغوطة و أعواد ثقاب و  خراطیش

تظھر ولكن األسلحة یوجد أّي كالم محفور أو منقوش ال  ضعة أسابیع فقط.ت قبل بضعوُ قد األشیاء یمكن للمرء أن یرى أن كل 
  .المكان الوحید رجلفي ذلك  أّن المدفون 

و ھم یناضلون المخلصین أصّور أصحاب ھذا الصیّاد المتوفّى حاولت أن  .تأملّت المكان من حوليالقبر، و حین استندت على 
عن مئات  جثّة المیّت الھامدة و أحاول أن أصّورھم في ذھني و ھم یبحثونعلى أكتافھم حتّى   یصلوا إلى القّمة، حاملین 

الصمود أمام  قادرة على الھضبة صارت حتى طویلة  لساعاتو عملھم تلو اآلخر، و جعلھا مثبّتات وأسس ، حجرا  الصخور 
ممتلكات المیت الثمینة واحدة تلو  إلحضار  مّرة أخرى نزول إلى المخیمالأخیرا و . السنین القادمةو قسوة الحیوانات البریة 

  .األخرى

 كلما فكرتو ال یصدق. بدا لي مشروع الدفن ھذا أمرا  في قّمة ذلك الجبل الھائل،على القبر حین كنت وحیدا ھناك  و مستندا  و
الوصول إلیھ  مكان یكاداألھالي إلى عدم االكتفاء باختیار ھؤالء حدا بعن الدافع الذي و بحثا  ازددت عجبا ، في األمر أكثر

أعلم أنّھا ذات قیمة كبیرة لدیھم التي  عن ثروة من المعّدات و المّواد  -دون ترّدد–التخلي بل أیضا ، مستحیال لدفن المیّت یكون 
  وجود.الالمستمر من أجل  و مریرال ھم في صراع

  .رغم أّن لھم شریعة معیّنة یخلصون لھا و یتّبعونھا ،وثنیینوال یزالون  –وثنیین لقد كانوا 

 أّي فرعون من الفراعنة بعد موتھ إلى الراحة بنفس المحبّة ولم لم یُخلد"ال تسرق". و ھذه الشریعة تشمل وصیّة 
على  لم یوجد لصوص یسرقون القبور  ،ھؤالء الفقراء ھنا بین و . تُوضع مع أّي منھم أشیاء لھا قیمة تفوق ھذه

  في ھذا الشأن  Thomas Hobbes الفیلسوف اإلنجلیزي توماس ھوبزقال و قد  مصر القدیمة. ما ُوجد في عكس 
حالة الطبیعة أنفسھم بأنفسھم. وقال قولتھ الشھیرة: "الحیاة في لیحكموا   ونال یصلحبأّن الناس أشرار  بطبیعتھم و 

 یا أیّھا السیّد ھوبز، تكون منزویة و فقیرة قصیرة." في بعض األحیان،  وة وحشیّ  و فقیرة و بذیئة و منزویة
 وقصیرة. ة شجاعمشّرفة و و

لم في عظماأل عا ل   ؟ا

تولستوي أو  أو شكسبیر على سبیل المثال، فإنّك قد تذكر أعظم كاتب في العالمطلب منك شخص أن تذكر اذا 
أو رامبرانت. لو   دافنشي أو  مایكل أنجلوتجیب بأنّھ قد فأعظم رسام في العالم، ذكر  طلب منكإذا و ھومیروس. 

و لو أنّك استمررت في نیوتن أو أرخمیدس.  وأأینشتاین فقد تذكر  التاریخ في علماء الأعظم منك ذكر   لبطُ 
إیجاد في  ألطلت قلیال  في التاریخ ، اجتماعي بطلاإلجابة على ھذا النوع من األسئلة و طلب منك أن تذكر أعظم 

 الرفیق سبارتاكوس بأنھ " ففي رسالة إلى انجلز، وصفجابة: سبارتاكوس. اإلم كارل ماركس قدّ . لقد اإلجابة
المسّمى  Stanley Kubrick ستانلي كوبریكقد یتذكره األمریكان من خالل فیلم  ." كلّھ اریخ القدیمفي التاألروع 

ممثلّي ھولیوود تقریبا و ھو مستوحى من روایة جمیع والّذي مثّل فیھ   1960عام والّذي ُعرض   سبارتاكوس
 نفس االسم.التي تحمل   Howard Fastھوارد فاست 

و قد في كابوا لتسلیة المواطنین الرومان.  امصارع أن یكون ب علىتدرّ تراقیّا كان عبدا من ھو سبارتاكوس؟ لقد 
  . فیزوفسفوح جبل واختبأ في  المطبخ كأسلحة معّدات  باستخدامھرب سبارتاكوس رفقة سبعین من المرافقین 

 وا إلیھ انضمّ  و األطفالمن الناس و حتّى  آالف لحق بسبارتاكوس  ، األریاف في جمیع أنحاء و حین انتشر الخبر 
 . 



 لقمع ھؤالء العبید قّوات قلیلة  في البدایة أّن  المشكلة بسیطة فأرسلوا الرومانوقد ظّن 
قد ھُزم و ھُزم جیشان مختلفان  أُرسال من بعد  ھذا الجیش  عبرة. ولكنّ الثائرین و جعلھم 

سبارتاكوس ذلك في مناسبتین. وقد قویت و توسّعت ھذه "األسرة الموّسعة" الّتي أّسسھا   
 لغاتمختلفة و الّذین یتحدثون من دول و اآلتین  المحّررین العبیدمن   120،000لتضّم 
 . متعّددة

محاولة ھذه الثّورة  لم تكنبثورة العبید الثالثة ، و مع ذلك ھذه الثورة رسمیا  ُسمیّت
في فیلمھ   Kubrickكوبریك ذكر  كما  الح المجتمع الروماني وإلغاء الرّق فیھإلص

المالكة ضد األرستقراطیة قام بھا ناس مظلمون انتفاضة واسعة  تكانبل الملحمي. 
 االھتمام الكاملسة الوضع و إیالء إلى دراالروماني األعلى مجلس وھو ما دفع ال .للعبید

 Pompey the بومبیوس الكبیرفتوّجھ  في خطر. تكون  روما نفسھا  خوفا من انلھ 
Great    جحافل أخرى إلى الشرق في و توّجھت الغرب مع جیشھ، جھة إسبانیا من إلى

ھذا للقضاء على ماركوس كراسوس األعلى القائد ذي الخبرة مجلس العین اآلن. و  تركیا
 التمرد. 

و قد كان ثالث مثل كراسوس.  اشخص قطّ یر القارئ لم  بیقین كامل أنّ یمكنني القول   
 ھ كانا أنّ وقیصر، ومن المحتمل جدّ  بومبیوس الكبیرمع  لحكم الثالثي األّولاثالثة في 

من اكتسب ثروتھ و  الوحشیةبو الجشعو قد اشتھر خاّصة ب في العصور القدیمة. أثرى إنسان على اإلطالق 
خزیا أعمالھ  ت أكثر. وكانالمحّرمات قائمةاسم ب الرومانالقانونیّین"  وھو ما أطلق علیھ  القتل "خالل  السرقة و 
فقد كان یحضر فورا عند سماعھ باضطرام حریق في أحد المنازل و حرق المنازل. خالل من ھي كسبھ المال 

یجب أن الخماد النیران. ( في جیشھ رجال االطفاءیطلب من ثّمة و ، یعرض على المالك شراءه مقابل مبلغ زھید
فقد مارس تجارة مثل مكافحة الحرائق). وعالوة على ذلك،  فیھا خدمات اجتماعیّةكن نقدر أن روما القدیمة لم ت

بونتیفیكس منصب كراسوس كل المناصب العلیا في روما باستثناء لقد أدار  روماني.  أرستقراطيالعبید كأي 
إّال أنّھ دفع الّرشاوى و ، وھو أعلى قسیّس لجوبیتر كبیر آلھة الّرومان  Pontifex Maximus  اكسیموسم

 .من ھذا المنصب یولیوس قیصربھدف تمكین اآلخرین استعمل 

من أفضل أو أكثر  45000جھّز كراسوس عشرة جحافل أي ، و ثروتھ الخاّصة األعلى مجلسالبدعم من و 
 أھلك التّام بین جنوده، و ھو أمر في الحقیقة یسعى لھ كّل المتسلّطون، ف االنضباطوقد سعى إلى غرس  . الجنود

حین یُالحظ  القرعة) رجل من كّل عشرة( باعتماد تم خاللھا قتل یقدیمة ممارسة رومانیة  وھي أعدادا من جنوده
 سبارتاكوس.كراسوس جاھز لتأدیب اآلن، و . خرقھ لألوامر

النظام الروماني لقد ابتلع  . بین الشخصیّتین أعمق و أكبرتباین ال ال یمكن أن یكون -مقابل سبارتاكوسكراسوس 
قم بفعلك ضّد اآلخرین قبل أن   قاعدة الذھبیة:قانونھ یمثّل تحریفا لل ا بدال منھ ،وحشالشاّب  و أنتج كراسوس 

في بطال األمن أعظم  اواحدأنتج  ھرتاكوس، ولكنّ النظام الروماني التھام سبایقوموا بفعلھم ضّدك. و قد حاول 
فلوطرخس  ھوصفو قد . و الطبقة الممیّزة السلطةو الخنوع أمام رفض الركوع الّذي المستضعف ، ھو اریخالتّ 

Plutarch  ، بأنھ:كاتب السیر  (و التراجم) في العالم القدیم 

]A (من أصل) [بل ھو أیضا عظیم في  ، نبیلة و شجاعة  اروحال یمتلك فقط رجل ھو و القبائل البدویة،  ، من إحدىتراقي
  ]2[ .المعتادة أھل بلدهمن إغریقیة أكثر اغریقي الّذي یتجاوز وضعھ. و ھو  لطفھ في فھمھ و 

اجتاح قّواد عندما و متوقعا.  و أسرتھ  الممتدة  سبارتاكوس على  جحافل كراسوسكانت نتائج الھجوم الذي شنتھ 
الوحش و حین أوقع سالمین. األسرى ال الرومانمن  3000تفاجؤوا  بوجود مھم، جنرال مخیّ التابعون للالمائة 

و على طول الطریق من روما إلى كابوا، منھم  على قید الحیاة من كان صلب جمیع بین أنیابھ، جیش المتمردین 
 .بعد ذلك اتالمتعفنة ھناك لسنوو قد وقع تعلیق جثثھم . 6000یبدو أّن عددھم یقارب 

أزیاء العبید ال یرتدون و لكن نظرا إلى كون  سبارتاكوس. التي تتناول حادثة موت القصص من ھناك العدید  
فقد كان ، واقفا على قدمیھھذه المعركة لیخوض حصانھ قد منح  سبارتاكوس نظرا لكون ، وبھمرتعسكریّة تمیّز 

 :فیقول "كراسوس"طرخس عن موتھ حین كان یروي سیرة حیاة یتحّدث فلوو . الّذین قُتلوا الفاآلبین واحدا من 

سبارتاكوس َقَسم  

 (1869) ویس ارنست باریس ل: ل   



ذبح   مع ذلك األسلحة والجروح، وو لكنّھ أخطأ االتّجاه في خّضم كّل تلك ، مباشرة نحو كراسوس نفسھو قد كان ضربھ متّجھا 
ضّد  ثبت على موقفھ و دافع على نفسھ ، ھ قد ھجروه في األخیرمیتین. و مع أّن مؤیّدی فوقھ سقطا(رتبة عسكریّة) ائة قائدي م

  ]3[ إربا إربا.األعداء المحیطین بھ بكّل شجاعة  حتّى قُطع جسده 

سبارتاكوس؟" "من منكم  المنھارین:  الناجین الستّة آالف من  كراسوس، سأل Kubrick  كوبریكو وفقا  ل
ا ثّم ثان، ثم آخر، ثّم الستّة آالف جمیعا یقفون مرّددین بصوت واحد واحدجعل ، درامیّة مأثّرة وإلضافة مسحة 

المصارع المتمرّد فعال.  و روح مّوثقة تاریخیّا رغم أنّھا تعكس لیست  "أنا سبارتاكوس ". وھذه الحادثة طبعا 
من الخطر االجتماعي: التحرر  المسؤولیات  نظامداخل بحث عن الحریة بھذا المعنى، نحن جمیعا سبارتاكوس ن

 منو التّحرر  التعلیمات  الملقّنة والتحرر من التلوث والتحرر من  الشركات متعددة الجنسیات  والتحرر من جشع
 .(اختیاره/ ممارستھ..) الدینفي  والحریة الّدین 

شابھة بشكل مدھش. توكراسوس م بومبیوس الكبیر و  قیصرالحكم الثّالثي األّول: أعضاء كانت مصائر لقد 
في  بومبیوس الكبیرطع رأس قُ / مارس.  و قد ایدیس آذارفي عن حتى الموت طُ قد قیصر فجمیعنا یتذكّر أّن 

المقاتلون یدركون كان ھؤالء و قد  قاتل البارثیین. حین كان یكراسوس في سوریا و قد قُطع أیضا رأس مصر، 
، و كما یُقال بالالتینیة الذھب المنصھربو إلثبات ذلك ملؤوا فمھ الفاغر  على ما یبدو  األسطوري ھجیدا جشع

  .الّدنیا زائل الحیاة مجدأي  sic transit gloria mundi: القدیمة 

ید لجدید العھد عب  ا

".  غیره ھو الحیوان الوحید الذي یستعبدو الوحید العبد "اإلنسان ھو  لقد الحظ مارك توین مالحظة ماكرة وقال :
  " .علیھ أن یشعر ذلك . أویستحي من أفعالھ  الحیوان الوحید الذياإلنسان ھو " بعد ذلك:  وأضاف 

النّاس مارس جمیع من خالل حدیثنا عن العالم القدیم والحدیث. لقد  توین االقتباس األّول من كالم ا أكدنّ لقد 
الرومان  و العھد القدیم واإلغریق في ماراثونفي كتاب : العبرانیین االستعباد بدرجات تتراوح من حیث القسوة

و لكّن  الثانیة. مارك توین  مالحظةو لكنّنا لم نر إلى اآلن ما یدعم ھذا. إلى یوم النّاس والعرب   في كل مكان
یعلن بوضوح  العھد الجدید من العبودیّة و لم یُعتقوا یُحاّجون مؤكدین أّن تماما أولئك الذین یتحّرروا بعض 

ال یحارب العھد الجدید االستعباد و ال یجّرمھ ولو بجملة  ! األمر لیس صحیحا ال، جمیع أشكال الرق. محاربتھ ل
نعمامل ثورا أو  عاملھم كما یطلب منّا أن ن والعھد الجدید نعم ، العبید مذكورون . مھموسة حتى كلمةأو عبارة أو 

العبید في ھذه المقاطع ثرثار البولس و یخاطب الرسول  ممتلكات. ا نملكھ و یعتبر بذلك الناس كلبحمارا أو 
 :بطریقة مباشرة فیقول

 یَح.أَیُّھَا اْلَعبِیُد، أَِطیُعوا َساَدتَُكُم اْلبََشِریِّیَن بَِخْوٍف َواْرتَِعاٍد، ِمْن قَْلٍب َصاِدٍق، َكَمْن یُِطیُع اْلَمسِ 

  6:5أفسس 

بِّ .....نَ أَیُّھَا اْلَعبِیُد، أَِطیُعوا فِي ُكلِّ أَْمٍر َساَدتَُكُم اْلبََشِریِّی  .َعالِِمیَن أَنَُّكْم َسْوَف تَنَالُوَن اْلُمَكافَأَةَ بِاْلِمیَراِث ِمَن الرَّ

  24، 3:22كولوسي 

ِة أَْن َیْعَتبُِروا َساَدَتُھْم أَْھالً لُِكلِّ إِْكَراٍم ..َوَعلَى الَّذِ  ُنوَن أَْن َال یَن لَھُْم َساَدةٌ ُمْؤمِ َعلَى َجِمیِع َمْن ُھْم َتْحَت نِیِر اْلُعُبوِدیَّ
ُھْم إِْخَوةٌ لَھُمْ   َیْسَتِخفُّوا بِِھْم ألَنَّ

  2-1: 6تیموثاوس األّول 

َوالَ َساِرقِیَن، َبْل ُمْظِھِریَن أََماَنًة  َوَعلِِّم اْلَعبِیَد أَْن َیُكوُنوا َخاِضِعیَن لَِساَدتِِھْم، ُمْرِضیَن لَُھْم فِي ُكلِّ َشْيٍء؛ َغْیَر ُمَعانِِدیَن؛
ُنوا فِي ُكلِّ َشْيٍء َتْعلِیَم ُمَخلِِّصَنا هللاِ  ًة َصالَِحًة، لَِكْي ُیَزیِّ  .ُكلِّیَّ
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عبید مطلوب — — 
یجب إظھار الخوف و االرتعاد عند رؤیة السّید. یجب طاعة األسیاد في 
كّل شيء.  یجب احترام األسیاد بغّض النظر عن كونھم مسیحیین أو 

بالرغم من أّنك ستكون ضمن العبید یجب علیك اعتبار سّیدك وثنیین. و 
جدیرا باالحترام  في جمیع األمور . آه، نعم، و ستأخذ مستحقّاتك المالّیة 

 حین تموت. ال داعي لتقدیم طلب للوظیفة إذا كنت ضعیفا.

 ) :  ولّي العبیدSaulجواب للقّدیس بولس (المعروف أیضا باسم صول 

خالل أن الكنیسة تجدر بنا اإلشارة ھنا إلى  . (ذا حكمة عظیمةأو  قّدیسا أو لطیفاال  بولس إذن  الرسوللم یكن  
الّذي كانت أكبر مالك العبید في اإلمبراطوریة الرومانیة.) دعونا نلخص "الوصف الوظیفي" المبّكرة  المسیحیة 

 المملوكین. بولس للعبیدوضعھ 

 

تدین كلمة واحدة  كلّھا األناجیلو ال أیّة شخصیّة أخرى مذكورة في  س بول  لم یقل یسوع وال ، ذكرت سابقاكما و 
للعبید فقد كان الناس  ثوراتعّدة فلسطین المسیح، عاشت  . في زمن و تجّرمھا، و ھو أمر ال یصّدق العبودیة

و  العبید. كان یملك حتى المعبد في القدس  و رؤساء الكھنة والطبقات الوسطىجمیعا یملكون عبیدا بما في ذلك 
رئیس الكھنة. بالنظر إلى كل ، قیافا ا ل:عبدالذي كان أذن ملخس، قطع سمعان بطرس حین كان المسیح معتقال، 

بالعبودیة،  وقد أعطى فعال ما لقیصر  لقیصر، فلم یكن ابن هللا بذلك على حكمة  على علم  كانفإّن  المسیح  ھذا، 
 .عظیمة  و ال كان رحیما

یستشھد الّذي عبودیة و مؤید الالعبودیة من مفسر العھد الجدید للموقف المسیحي لنعد للحدیث عن الرسول بولس، 
إلى فلیمون یبدو واضحا من خالل كالم الرسول بولس في رسالتھ   ألفي عام. بھ أنصار االستعباد لمّدة ال تقّل عن 

عبیدھم األسیاد على معاملتھم لالرسول یعاتب العبید. مع د ومالكي العبی مع الرجال،مع واألسیاد یتعامل مع أنّھ 
الرواقیّون  وفي ذلك الوقت، كانجدیدا. لم یكن أمرا   العبید معاملة جیّدة معاملةو مع ذلك فإّن حظر . معاملة جیّدة

َھا أ"مثل نصوصا  ن قبل أربعة قرون. ولكن بمعاملة أفضل من خالل قوانین كالتي كتبھا األثینیو یطالبونأیضا  یُّ
یَن ِبَخْوٍف َواْرتَِعاٍد..."   . بال شكّ  وحشیة أكثر شیوعاالجلد و الجعلت قد  اْلَعبِیُد، أَِطیُعوا َساَدَتُكُم اْلَبَشِریِّ

المسیحیة. ومع و یجعلھ یعتنق  أنسیمس عبدا ھاربا اسمھ یصادق  سالتالي: بولھو الرسالة إلى فلیمون محتوى 
ھنا أیضا أّن ". (الحظ نبیال" امسیحیبولس و أیضا صدیق الرسولكان فلیمون  ھذا العبد وھو سید ذلك، فإّن 

لیمّكن نفسھ من فلیمون  ماالسرق  ھأنسیمس أنّ كان یُعرف عن ذلك،  بل أكثر من العبید). یملكون كانوا المسیحییّن 
. قّرر بولس تحقیق السعادة) ھ إلى سعیوأنسیمس كون السیّد سرق حیاة و حریّة التفكیر في من الھروب. (لم یتّم 

وھنا نالحظ تاریخي. إلى سیّده األّول، وھو قرار  هأن یعید بعد ذلك اختار الھارب من مسؤولیّة االحتفاظ بھ 
و الثانیة للمسیح، األولى  :  مرتینالمسكین  أنسیمسبولس  استعبد.فقد مع سلوك سبارتاكوستناقض ھذا السلوك 

في السماء. . .فقط انتظر. جزائھ ، لقد نسیت أن أضیف أن أنسیمس سیحصل على آهون. فلیمحین أعاده إلى 
ا أخاألسیر باعتباره  رعایة عبده تواصلت بعد ذلك مراوغات بولس الرسول  البیزنطیة، فقد التمس من فلیمون 

، وھو أمر عبودیة شيءلل لبااسا دینیّا صأسأسیادھم مثّل الھاربین إلى ة. ومع ذلك، فإّن إرجاع العبید المسیحی في 
 .لقیصر یصرإعطاء الرفیق المثالّي بولس الطرسوسي ما لق یمثّل  . وكان ھذاأبدا مھما طال التاریخ لن ینساه 

 )ساخر(ال الكلبيّ  رغم أنّ والحدیثة.  نامشاعر ابعین االعتبار و راعو  العبدالكتاب المقدس كلمة  لقد أخذ مترجمو
على سبیل المثال، ف. اآلن إخفاء ما ھو غیر مقبول اجتماعیابطریقة تسمح ب تُرجمت  الكلماتبعض یالحظ، فإّن قد 

أو  عندما تقرأ "خادمةأّما ." من العبید " الذكورفإّن الحدیث یكون عن  " وصیف أو عبد أو "خادم ما تقرأعند
 ." أمة أنثى  "فإنّك ترى أنّھا  " أو أمة/جاریة  وصیفة 



. مفصّال الكلمات الواردة في الكتاب المقّدس تحلیال تحلیل  أجھزة الكمبیوتر الحدیثةو من الممكن الیوم باستخدام 
الصغیرة إلى في العھد الجدید. وتشیر بعض التحقیقات التاریخیة عبید  كلمة ندرة استعمال وتكشف ھذه الدراسة 

 " مجموعة یُقال . كان المسیحیون، كما ل في عتق العبیدكانت تتمثّ في القرون األولى  ةروح العصر الوثنیّ أّن 
عزلة. ھذه الیعكسان العبید كلمة  استعمال  ندرةإضافة إلى  مدعّوة" وھذ المعنى الّذي یتماشى مع جذور الكنیسة

 عبیدا أو عبیدا  معتقین حدیثا  عن حیاة أفضلوھناك نسبة كبیرة من أوائل المعتنقین للمسیحیة  ممّن كان یبحث 
 وشیكةال یسوع المسیح عودةو األخروي العالم لقد كانت آمالھم معلّقة ب. محیّرا أكثر بانتجھذا االیجعل وھو ما 

 !ھذه العودة الوشیكة ما زلنا ننتظرھا نحن السحب. من خالل 

مشتقة من  178 و من ھذا المجموع من الكلمات، نجد فقط .  *یونانیة كلمة  138020 برّمتھ  العھد الجدیدیضّم 
 ما نبحث عنھ. تلیسهللا  عبدوطبعا عبارة  . د هللاعب ،  عبودیة،  استعباد، أمة ، عبد  :منھا العبدد) ، -ب-جذر (ع

كانوا نھم باعتماد ھذه الكلمة (عبد) أل أنفسھم یشیرون إلى و كمالحظة جانبیّة نذكر أّن الیونانیین لم یكونوا 
أو  ألصحابیّسمونھم اكانوا فإنّھم من اآللھة،  مختلةالعائلتھ الكبیرة بزیوس وباإللھ . وفیما یتعلق یعشقون الحریّة

كلمات  ھناك ستّ فإّن (دولوس). ومع ذلك،   δουλοσ لكلمة الیونانیة الفعلیة التي تعني العبد ھياألصدقاء. ا
إلى خادم دلیل على  عبد  كلمة  خطأ في ترجمةكل فإّن لذلك و احدة منھا. لیست و دولوس، و یونانیّة تعني الخادم

تلك الكلمة (عبد) دون أّي  أّن كّل كتّاب العھد الجدید قد استخدموا على الرغم من العلماء المحدثین من تضلیل  
 .استحیاء

 وبراھما إبراھیم

خرافة تخبرنا ال. الدیانات اإلبراھیمیة   باعتبارھاأشیر إلى الیھودیة والمسیحیة واإلسالم مجتمعة عادة 
ھذه الّدیانات الثّالث ھو إبراھیم، ودراسة ھذه الدیانات و تحلیلھا ھو بطریرك األب المؤسس أو أّن سطورة األو

ھذا أّن افتراض على  أصال في كبره  أو نشأ ھناك الھندقد یكون زار إبراھیم و مع ذلك فإّن  ھذا الكتاب.  أساس
وإبراھیم لھ الھندوسي براھما و قرینتھ ساراسواتي من جھة اإلبین  ھناك تشابھ كبیرإذ أّن ص قد ُوجد فعال الشخ

یكون أبراھام الیھود  . ربما الیھودي وزوجتھ سارة من جھة أخرى تشابھا یبدو أكبر من أن یكون مجّرد صدفة
فھما       "اإلبراھیمیة"ذا التصّور یضفي على ھوبراھما عند الھندوس.   لمسلمینھو  إبراھیم عند ا والمسیحیین

 ة.ة والعبودیّ الھندوسیّ سندرس  ، ولھذا السبب،و نطاقا أوسع

حول موثقة ذات األفكار ال ةالوحید ةناالدیوھي . الّذي تعتمده بفخر في النظام الطبقيالعبودیّة الھندوسیة تشّرع 
جمیع یقول بأّن منشؤھا مذھب المرذولین أي المنبوذین، ھي دیانة تنشر العبودیّة من خالل نصوصھا التأسیسیّة، 

 .المؤّسس ینالدّ األكبر لھطا ھم الضحایا متساوین، فالمنبوذون  الناس یولدون غیر 

-مانوفي كتابھ   ه قواعدنھ ووقد نقل كل قوانی النظام الطبقي،ھو المدافع "األعظم"  عن  Manuمانو  حكیم ال
   أربع طبقات:و في األصل ُوجدت  ).  قبل المیالد 200 سنة حواليالّذي كتابھ  (  Manu-Smritiسمریتي 

 الكھنة والمعلمین   - البراھمة

 ن الحكام والمحاربو-الكشاتریا  

 رجال األعمال  -فایشیا

 ال. العمّ -شودرا 

 

______________________________ 

*العدد یختلف حسب ما یسّمى بالنصوص الَكنَسیّة المستعملة التي تتغیّر حسب األوقات و الّشرائع مثل الكاثولیكیة 
 و البروتستانتیة و االرثدوكسیّة الیونانیّة و غیرھا.



 

ظام  فقط  قد یرى القارئ في ھذا النخارج النظام الطبقي إذا جاز التعبیر. فھم العمال، طبقة المنبوذین تحت  لكنّ و 
طبقة و یضیف إلى ذلك أّن   )15-14الصفحتان سابقا ( و المذكور ، الفالح ،  الحاكمكاھنالالنموذج  المتكّون من 

 والمنبوذین.و العّمال    مقسمة إلى رجل األعمالھنا ن الفالحیّ 

إلى درجة فاحشة كثیرة. ھذه الجرائم  باسم الدالیت، في حّق المنبوذین، والمعروفین أیضاكبت الفظائع التي ارتُ إّن 
. وفیما یستطیعون، فھمھا، وأكرر ال یستطیعون، ال القھوةالجالسین على أرائكھم المریحة یشربون الغربیین أّن 

قطف مجّرد حتى الموت لمن المنبوذین یُضرب  صبي الصحف الكبرى في الھند: "نة من عناوین یلي عیّ 
و " سبعة من المنبوذین یُحرقون   في والیة بیھار" ن تُجبر على السیر عاریةمن المنبوذی ساحرة ،  " الزھور"

. ومع ذلك مضاعفة لعنة أن تُولد ضمن المنبوذین و أن تولد أنثىذلك،  .  بل أكثر منطبقي"أحیاء خالل اشتباك 
من قبل أفراد   ھم و استغاللھماغتصاببیتعلق األمر حین منبوذین ن ال یبدوالمساكین  المخلوقات ھؤالء فإن 

 الطبقات العلیا.

لیست سوى عالمات سوداء على التي ال یقع تنفیذھا  ولكن القوانین و قانونیّا  رسمیا یحّرم النبذ الدستور الھندي 
 ا علىھذا التشریع قانونیّ حّرم  . الجرائم الفظیعة، أصدرت الحكومة قانون منع 1989ورقة بیضاء. في عام 

أن  و على أكل البرازناس على السیر عراة في الشوارع و أن یجبروھم على أكل أن یجبروا الألشخاص ا
 كما قلتو االمور سوءا. ازدادت منازلھم. ومنذ ذلك الحین  واحرقأن یو و ان یلوثّوا میاھھم أراضیھم وھمیسلب
 عالمات سوداء على ورقة بیضاء.غیر المطبّقة  ھي فقط قوانین ال فإّن 

و النساء خیّریین، ولكّن  یولد الرجالشيء.  لیحكم كلّ  و یتعالى ینالدّ یتقّوى الحیاة عندما  إلیھ ھذا ما تنحدر
 .فعل الشرّ  ھم و یدفعھم إلىیشوھكلّما وجد  المجتمع الطبقيّ 

ین رجال دّ ل ا االطفال استغالل و ا   جنسی

األخرى طبقات ال فاسدة فإّن فیھ الطبقة العلیا و وجدت أّن رتقال صندوق ب تبرتراند راسل، إذا فتحیقول كما و 
جنسي على األطفال مانیة المقدسة من سودومیّة واعتداء الكنیسة الكاثولیكیة الروانظر إلى انتھاكات . فاسدة أیضا

یمكننا أن  فمن الفواكھ إذا جاز التعبیر،و الطبقات السفلى مستویات في الماضیھا وبحثنا في إذا و  علیا. كطبقة 
 أعمق.تشر والمتواصل، مستوى بعد مستوى، بل إنّنا سنجد تعفّنا أكبر إذا بلغنا طبقات الفساد المننفس 

یطالبون  باألمر معنیینآلباء و أّمھات ومواطنین وقعت احتجاجات شعبیة في جمیع أنحاء أمریكا الشمالیة لقد 
و یتضاعف الغضب ھنا . ھمحیّ  نتقال إلىین باالجرائم االعتداء على األطفال المعروفلمتوّرطین في عدم السماح لب

و  .  أوال السكاندون إعالم  نقلت متّورطا في إحدى تلك االعتداءات الجنسیّة إلى الحيّ  الشرطةإذا علمنا أّن 
المعتدین  مخبأ حملوا أطفالھم بحماس و عن طواعیّة إلى  ھؤالء اآلباء واألمھاتاألمرالذي ال یصّدق أّن نفس 

ھم الرؤساء ه في روما وخلفاؤبطرس أّن سمعان الكاثولیك عى السنین، ادّ لمّدة ألفین من  و : الكنیسة. جنسیّا
لندع تستر. الھا تاریخ ألفي سنة من االعتداء الجنسي والدنیویّون للكنیسة المسیح، في حین أّن ھذه الكنیسة نفسھا ل

 :یتحّدث عن نفسھ التاریخ

بعقوبة مجلس الكنیسة یأتي من الفیرا، اسبانیا.  وقد حكم  الجنسي الكھنوتيعن االعتداء  معروف  سجل مكتوبأقدم ت م:  309
مغفرة حتى الموت. غیاب أّي أمل في المع عدم   عن التحرش الجنسي تصل إلى عشر سنوات من الصیام والعزل عن الكنیسة

  .المجلس عقوبات أشدّ فقد خّصص لھم ساقفة، أّما األ

و یقبع في زنزانة . على مرأى الجمیع جلدیُ  . الراھب الذي یغوي الشباب أو األوالد الصغار.دین أو الرجل  م: " 330-379
بعد  تقدیم المشورة لھم تجوز لھ خاصة وال  أن یدخل مع الشباب في محادثاتأبدا  لھ  ال یجوزو  . . لمدة ستة.كأنھ في حجز 

 قیصریة باسیلیوسبقلم عالم الالھوت  ".ذلك أبدا

الذین دنسوا جنسیا الرجال أو  انتقد الكھنةو فساد الكھنوت، على  كتاب عمورة في كتابھ  دامیانث  بطرس تحدّ م:  1049
ناشد البابا وقد المخالفین. تستّروا على على الرؤساء الذین قاسیا بشكل خاّص في الحكم كان قد . وبكّل سخریّة  األوالد

قد ترد في   عناوینھذه األخبار تشبھ   تركیز دامیان على معاناة الضحایا. كلّ تجاھل التاسع  نالبابا لیوولكّن . لتطھیرالبیت
  الیوم. الصحف



 "استغالل األوالد جنسیّا". وقد  إشارة محددة إلى ھافیو  القوانین الكنسّیة ھو مجموعة من  مرسوم جراسیانو م:  1140
  األمر كذلك!و كان  ن. یخضع لھا العلمانیونفس العقوبات التي لالشذوذ الجنسي المتھمون بالقساوسة  یخضع  أناقترح 

الذین یعتدون جنسیا على الصبیان الكھنة فیھ أّن أعلن الذي   Horrendum Estم: مرسوم البابا بیوس الخامس  1568
الى السلطات  و یُسلّمون  رجال الدینعالم من  یُطردون أو و تتراجع سلطتھم  من كل األموال یُحرمون الفتیات  و والرجال
  العلمانیة.

أیّدت نفس أیضا سابقة المراسیم أّن المع لكھنوت ا ة بالنسبة إلىمجلس روما العزوبة إلزامیّ ل 1074جعل مرسوم 
قبل وبعد ھذا التاریخ. الكھنوتي موجود  أعاله، الشرّ  المذكورخالل توثیق الجرائم . ولكن كما نرى من المبدأ

 . ھذا االستنتاج واضح!عالقة لھ باالعتداء على األطفالال وبذلك فإّن تزّوح رجال الّدین أو عدمھ 

أجھزة ل ماستع الصحف و واقرأ . انظر حولكالعادة شذوذا من في الكنیسة الكاثولیكیة أقلّ الفساد یبدو أّن معضلة 
ه القضیّة اعتبار ھذ . موجودة إلى الیوم زالال ت أو العادة تقلیدأّن ھذا ال لترى بنفسك الكمبیوتر وأجھزة آي بود

إیقاف ھذه الجریمة سواء رجال الدین الكاثولیك على عدم قدرة فھم و التاریخ. جھل بمعزولة ھو جریمة جدیدة و
: الفعل إّن للجریمة رأسان، تماما كالوحش األسطوري أعمق.  ا و بحثا، یتطلب حفرفي الماضي أو في الحاضر

 .على الفعل السريّ  نفسھ والتستر

الطفل و یقّدمون لھا كل االحترام، فإّن ن إلى الكھانة المرموقة التي یقّدرھا العلمانیوالسلطة األطفال تلقي عندما 
لقد رقصت . للعبید و المملوكین قدیمروماني منزل ترابیّة في أرض مولود على فقیر بائس  طبعا بمثابة عبد

یتأھّب . عندما والثاني یغّض البصریقود الرقصة األّول ، من الزمنقرون عمرھا العلمانیین رقصة الكھانة مع 
سریة! وعالوة السریة، السریة، ال: ا من الشبُّولتثالثیقول أن فإنّھ یجب دخول إلى الحرم الداخلي، مبتدئ للكاھن 

 نة واألساقفة والكرادلةكل ھذا، یجب على الكھمع لراھبات. ولكن للرھبان ول ھاسفإّن علیھ أن یدرّ على ذلك، 
كان إذا و . الّذین یعانون من االستغالل و سوء المعاملة األطفالھؤالء في عقول وحتى الباباوات غرسھا أیضا 

. و اإلفشاء عدم الكشفتلزمھم بعلى التوقیع على وثائق و إجبارھم "رشوة"  یتم دفع، األطفال غیر كاف تلقین
السرّي مخبأ ھذا ال والفتیات األبریاء الّذین وضعھم أباؤھم و أمھاتھم بكّل سرور في نفس الصبیة  مھھؤالء 

فإّن الجحیم یجب أن یحتوي مكانا خاّصا بالمعتدین دانتي،  و على الرغم من تجاھل. األطفال جنسیّا الستغالل 
 .ستر سّرھم . حتى دانتيو مساعدیھم السریینعلى األطفال 

محاكم اقرأ حول مجمع العقیدة واإلیمان (رئیس عندما كان راتزینغر ھذه حّد التمجید  ة ثقافة السریّ لقد بلغت 
قف في الكنیسة رسالة إلى كل أس كاردیناالالذي كان حینھا راتزینغر ، أرسل 2001مایو  18في فالتفتیش). 

و تسلیم الكھنة كشف أم یعتزدین عقوبات الشدیدة التي تواجھ أي رجل البلھم تذكیر الكاثولیكیة. وفي الرسالة 
المجمع دون  ھذه التحقیقات من اختصاصوحسب قولھ فإّن لطات العلمانیة. إلى السّ المتّھمین باالعتداء الجنسي 

. لیس لدینا أي ت فوق مكتبھراكمو یبدو أنّھا ت --مباشرة إلى مكتبھجمیع ھذه المزاعم یجب أن یتّم إرسال وسواه 
حكایات  االعتداءات لم تكن  ھذهمن أّن على یقین كن  ولكن  الفسادتجّذرھم في أو مدى عن عدد المعتدین فكرة 

أصبحت تُغلق تحقیقات الشرطة  نّ حتّى إتحتھم ومن ھذه الرسالة حتى األساقفة لقد أخافت األرنب بیتر. وقصص 
ُمطرانیّة ومن إلى ُمطرانیّة من على األطفال الجنسي المعتدي . بدال من ذلك، یتم نقل أو تُعرقل بشكل روتیني

في روما تنقل ھیئة الكھنوت  یُخفق األمر، عندما وإلى بلدان مختلفة. و یتّم نقلھم حتّى ، أبرشیّة إلى أبرشیّة
 شقق الفاتیكان. اآلن ھو آمن في أحضان الكنیسة إلى أبد اآلبدین. آمین. المعتدي مباشرة إلى 

 المرعوبین و حتّى الّراشدین المعذبین األطفال من ضحایا ال وو التشویش كثیرة السریة النتائج المترتبة عن ھذه 
قّدم  وحدھا،الوالیات المتحّدة  فيو ، 2002و  1950بین عامي فتمر دون عقاب. جرائمھم .  العدالةیرون ال 

ال یمثل بالتأكید وھذا  بتھمة االعتداء الجنسي على األطفال ضد الكھنة.  شكوى على األقل  ]4[ 10667 حوالي 
أخرى، عن طریق نقل المعتدین على األطفال من أبرشیة إلى و سوى نسبة ضئیلة من حاالت االعتداء الفعلیة. 

جمیع لنا مرة أخرى. تؤكد لیتعلّموا الفساد و ینتجوه ، للفساد جدیدةجرائم االعتداء إلى مواطن الكنیسة تنقل 
إبعادھم   وأفضل ما یمكن القیام بھ ھو  یّا ال یمكن معالجتھم أّن الّذین ینجذبون إلى األطفال جنسالطبیة المصادر 

الفضفاض  الجلبابالذین یلبسون  ینمتجبراللرجال أیضا. لكن ال شيء من ھذا یھّم ا المراھقینعن األطفال وعن 
الّذي ھذا ھو المكان إذن  ومصالح الكنیسة. رفاھیتھم و راحتھم الخاّصة ھم الوحید ھو ھمّ والقبعات العالیة إذ أّن 

إنّھم یغطّون مؤخراتھم مجازیّا (أي األخالق العالیة التي تتبجح بھا الكنیسة الكاثولیكیة: كومة الروث. أنتجتھ لنا 
الّذین یؤمنون حرفیا. ھؤالء األساقفة والكرادلة،  یغطّون أعمالھم) حتّى ال یمكن لالطفال أن یغطّوا مؤاخّراتھم،

 .ذكرھم دانتي اعدون الذین نسيالمس ھم-عملیّة البنقل



 

باوات و األباطرة با ل  ستعبادواال ا

فإّن . ومع ذلك، برضاھم أو بغیر رضاھم سواءالسھل  للمتعة و االستغالل الجنسيكان العبید دائما أداة لقد 
و مع ذلك فإّن دور الكنیسة  في تحسین إلمبراطوریة الرومانیة. افي مع مرور الوقت أوضاعھم تحّسنت 

وھم مع ذلك  للعبید في اإلمبراطوریةأكبر مالك األوضاع كان ضئیال  رغم أنّھا 
 بیضاء.لیسلّموا أنفسھم أكبر قبعات تاریخ الكتابة  واأعاد

الغایة تبرر الجماعات الدیكتاتوریة یؤمنون دائما بأّن ھذا ألنھ نتفاجأ بیجب علینا أال  
ین، و قد كان ھذا التحسن إلى الرواقیفي معظم المؤرخین ینسبون الفضل و الوسیلة. 

ینبغي لنا  "ال تالتأمال  فيو قد كتب  . بدوره رواقیّا ماركوس أوریلیوساإلمبراطور 
'  "    لقد كانوا یؤمنون .في العالمأنا مواطن ي'  بل: 'أنا رومان' أو'أثینيأن نقول 'أنا 

إلى أّن الرجل. وتشیر األدلة الجمیع، السیّد و المساواة بین بو بین البشراألخوة ب
 . عبدا  زعیمھم أبكتیتوسكان و قد العبودیة نفسھا،  وا أیضااستنكرالرواقییّن 

الفرد من ال تمنع  نفسھا  العبودیةو قد آمنوا أیضا أّن 
.  لقد دافع یّةداخلالمثالیة الالسیادة على الذات تحقیق 

مثل  على حقوق الرواقیّین  نالفالسفة الرواقیو
Seneca  الّشاب من منح العبید الحق في  نمن إقناع نیرو تمكنّ الّذي كا سن

قد . والدعاوي القضائیّة في المحاكم الرومانیة إذا تّمت معاملتھم بقسوة استئناف
بیع األولیاء ألطفالھم في سوق   Ulpian البیان  الشھیرالرواقي  يمحامجعل ال

 أول إمبراطور مسیحي وھو قسطنطینو قد أقدم غیر قانوني. العبید ممنوعا و 
بیع أطفالھم لألولیاء بوسمح ثنیّون الوأسالفھ أتى بھ مفید إجراء أكثر من على إلغاء 
 . و ھو أمر ال یُصّدق مرة أخرى

 
 . الخیر األسمى اسم بتتم  الكبرىجرائم القد الحظ العدید من المفكرین أن جمیع ل
یقومون  االشرار . ةالفكرالصغرى تتبع نفس  أیضا أن العدید من الجرائم كان علیھم أن یضیفوا 

یجب  الشرّ یفعل صالح لجعل رجل ، ولكن الخیّرةعمال یأتون األ الخیّرون الرجال  باألعمال الشریرة و
 الدین. تّدخل 

و أّن غزارة فیض في الّدین  أّن لھ  م)، 430-354الشھیر اوغسطینوس (الفیلسوف الكاثولیكي ولحسن حظ 
العبودیة  تبریر إلى  یزنطیة، انتھى بھ األمرأسالیب ببالمعلومات التي تخّص اإللھ.  وباستعمال معبأة  ھورأس

أیضا أن العرف  وسحالة طبیعیة. ورأى أوغسطین تخطیئة ولیسو اعتبارھا نتیجة لل
الیھودي في تحریر العبید بعد ست سنوات ال ینطبق على العبید المسیحیین بسبب 

التي  القاسیة مماثلة للنصیحة نت نصیحة بولس القدیس بولس. وبالمناسبة، كاتحذیر 
 "كن سعیدا في عملك." : على نھر كواي جسرالللسجناء في فیلم الكولونیل سایتو قّدمھا 

الوثیقة و الشخصیّة، حتّى و إن كانت  العبودیةتجربة تذوق  من المثیر لالھتمام أنّ 
 493( - القّدیس باتریك عمیقة". كاناللغي معظم التأمالت الدینیة "یمكن أن ت قصیرة، 

ھذه  ضدّ عبدا سابقا و عاش تلك التجربة و لذلك فإنّھ ناضل و جادل بإصرار ) 415 م
 عظیم. سوف فیلفي الحقیقة، الواقع الممارسة. 

تصنیف بحث و في -). 1274-1225 السكوالستي القدیس توما االكویني ( الفیلسوف
التي وصل لھا نفس النتیجة  إلى  -لصالة أو الرحمة وصاألالقلیل من تطلّب وتشریح 

 فيعقاب  و ة. عقاب اآلنئلخطیینوس: العبودیة ھي عقاب من هللا على اأغسط
ابن العبد  أنّ إلى استدالل، أو فرضیة دون أبعد من ذلك، إلى ماھو. وخلص المستقبل

، تفصیلأي  ھال یغیب عنأنھ لم یرتكب أي ذنب.  و إضافة إلى ذلك و بما أنّھ عالم رغم  -یُستعبد مدى الحیاة 
 . ملك خاصّ  أن العبد مجردالسرقة بما  رتكابمذنب الھروب الّذي یساعد عبدا على الشخص اعتبر كذلك أّن ال

یوسماركوس أوریل  
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مقبول العبید بشكل أو توما األكویني لم یریدا أن یُعامل  وسأوغسطین مع ذلك فإّن مالحظاتي السابقة ال تعني أنّ و
كانا یتّبعان تعلیمات  ینالشھیر یینالالھوتیین الكاثولیكفي الحقیقة، ھذان  حة. في الغذاء والرا الحقّ توفیر مع 

المكشوفة، الحقائق ویُعتبر مبدعا من یحید عن ھذه  موسى وتعالیم القدیس بولس. وشرائع  القدیم والجدید ینالعھد
فكتاباتھما و أفكارھما جمیعا كان یجب أن تتماشى مع كلمة اإللھ العلیا وھو ما ضیّق مجال اإلبداع و الخلق 

الكثیرین الى فعل الشر من  رجلین صالحین و لكنّھما اتبّعااألكویني توما  و وسأوغسطینلدیھما. لقد كان كّل من 
 تبریر العبودیة.  خالل

یھودیة الإلصدارات لالترجمات الالتینیة  اندھش المسیحیون وتحفزوا عندما قرؤوا ،الثالث عشرفي القرن 
من الفھم یجب ھذا الكون الجدید من أّن األكویني و قد تحقّق السكوالستیون من أمثال  عربیة ألعمال أرسطو. الو

عقل وأّن العلم  إیمان من دونلھ دین إّن الالقول وللتبسیط، یمكننا  " من القدس. العلیا كلمةالیكون منسجما مع "أن 
علیھ لذلك كان و على حد سواء، أراد الدین و العقل ھذا ھو الفرق الجذري بینھما. األكویني و إیمان عقل دون ھ ل

 أنّ إّال  ھ بیتا من خیوط العنكبوتاطالعبسعة الباحث ھذا و لكي یحقّق ذلك، نسج  و العقل اإلیمانالتوفیق بین 
 سنة.  800لزجة بعد الخیوطھ في  عالقینیزالون ال كثیرین 

مسارھا الطریق، واصلت البابویة  اینیرلواألكویني  وسأوغسطینأتى بھ  ي ھذا الضوء األسود الذحتى مع و 
البابا ) وھو من مّول كولومب الملك فردیناند الثاني (أھدى ، 1488 عام فيفعبودیة. البربرّي في طریق دعم ال

یملك من ربما كان  .الرومانعلى النبالء  الكرادلة ووّزعھم على البابا العبید، و لكن إینوسنت الثامن مئة من 
 . العبید ما یكفیھ

 أصدر  فقد  ا ،در السادس، ویعرف أیضا باسم بابا بورج، الكسنالّذي أتى بعده البابا أّما 
 : معلنا   Dum Diversasالمرسوم الباباوي 

لحصول على إذن السلطة او بعد ھذه الوثائق الحالیة، في [ملوك اسبانیا والبرتغال]  م یانمنحكنحن 
العرب المسلمین والوثنیین وأي كفار  وإخضاع و تفتیش و اعتقال  لغزوالرسولیة، الحریّة الكاملة  

 ھمممتلكاتوغیرھا من ممالكھم و دوقیّاتھم و مقاطعاتھم و إماراتھم  مسیح أینما كانوا ، وكذلك وأعداء لل
  .و  جعل ھؤالء األشخاص  عبیدا إى األبدالخاصة [...]

یكشف عن نفسھ العالم القدیم فیھ كان في الوقت الذي  ال یصدق، ألیس كذلك؟ ھو أمر 
ة مثل المایا واألزتیك و عجیبو حضاراتھ الال حدود لھا  ھ التيمع إمكانیاتللعالم الجدید 

عشیقتھ ب. ربما كان مشغوال عصره البرونزي لحظةیعیش كان ھذا البابا واإلنكا، 
 ة الّداعیة إلىسابقالفتوى لم ینفّذ البعد كل شيء، فھو . و لم یتمّكن من التفكیر في األمر بتروّ وأطفالھما األربعة 

بمجالس  أنّھ كان أیضا مشغوالنسیت أن أذكر التي اعتمدھا ما تبقى من وقتھ.  أه، لقد وأخذت المحسوبیة   العزوبة
حین الفي  و.نعم، مجالس الجنس الجماعي، فعال إنّھا تستغرق وقتا طویال و جھدا كبیرا ،اللھو و الجنس الجماعي

الحیاة الیومیة في شوارع روما بغیضة.،  ویة، كانتافي القصور البابالّذي كانت الحفالت و مجالس اللھو تُقام فیھ 
 عملیات السطو والقتل دون خوف من العقاب. ذین یرتكبون بالقتلة و السّراق  الالمدینة فقد امتألت 

مذھلة! لذلك دعونا أو رحمة نعمة مجّرد اكثر من أمر إنقاذ ھؤالء التعساء من الباباوات و عاّمة النّاس یستغرق س
 . أكث زمننابالحدیث و نقترب من قل تنن

لقطع  األقسى ا

صغار  یتّم فیھا إخصاء  تاوقأھناك كانت مزرعة عمي، أقضي الوقت في ، عندما كنت صبیا عمري في ربیع 
ابن لم نذھب أنا و ال  . للتطھیر وزیت التربنتینو یحضر المحالق للقطع یجھّز نفسھ لألمر عمي كان الخنازیر. 

 المبتورة  الخنازیرأعضاء من المتدلیّة  األقراط  كانتلقد  .  أبدا عمي إلى الحظیرة لمشاھدة ھذه األعمال الشنیعة
على الجزء إخصاء عجل أیضا، و یتّم وضع شریط مطاطي الصق أحیانا یتّم  بالنسبة لنا.  و خیالنا الواسع كافیین

على حد سواء. ضمور طباعھ  و العلوي من كیس الصفن لثور ھائج و ھو ما كان یؤدي إلى ضمور خصیتیھ
 . أفضل طاعةأفضل  و طعممن أجل  -لإلخصاءالّدواب و الدیكة و الثیران و غیرھا ھي  حیوانات معّرضة 

تقریبا. تماما وراثي الخط بل أیضا یطفئ الالدافع الجنسي إلى حد كبیر، ال یضعف فقط  حالة دائمة، اإلخصاء ھو 
ھادئة وطیعة و نجعلھا العنصر البري في الحیوانات لنخضع  -الطبیعيغیر - إنّنا نستعمل التكاثر االنتقائي
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تحدید الونقوم باإلخصاء . نحن  نزیل مخالبھا و ما ال نرغب فیھ نقطع قرون الحیوانات و نزیل  إنّنا لرغباتنا. 
و استئصال مبایض اإلناث و نقوم بأي إجراء آخر جراحي كان أو كیمیائیّا أو غیره  واستئصال الخصیة

 من الحیوانات!  ستصبح السلطة لإلنسان على غیره الوحوش.  ا علىداسیسنصبح أ . إخصائھا إلضعافھا و

ظھور قبل لقد تّمت أغلب ھذه العملیّات  . هرتصوّ لقد أخصى اإلنسان أخاه اإلنسان في مناسبات أكثر مما قد ت
ال  و اال یمكن تصورھإلى درجة   بالمخصیّین عمیقةاآلالم التي لحقت ال شّك أّن . و التطھیر التخدیرواكتشاف 

عیسى یوصي  غیر المعقول أن للقارئ أنّھ من یبدو قد . بسبب اإلخصاء أیضا كان مرتفعا معدل الوفیاتبّد أّن 
(ترجمة الملك  19:12في متى أتباعھ باإلخصاء، ولكّن الواقع یقول عكس ذلك  للعالم المسیحيو رسولھ ابن هللا 
  جیمس):

ُھْم ُولُِدوا بِال قُ  واَج ِألنَّ واَج ِألنَّ الّناَس ُھناَك ِرجاٌل ال َیسَتِطیُعوَن الزَّ واِج. َوُھناَك ِرجاٌل ال َیسَتِطیُعوَن الزَّ دَرٍة َعلَى الزَّ
ماواِت. َمْن یَ  ُجوا ِمْن أجِل َملَُكوِت السَّ واِج. َوُھناَك ِرجاٌل اختاُروا أْن ال َیَتَزوَّ سَتِطیُع قُُبوَل َھذا التَّعلِیِم أفَقَدوُھُم القُدَرَة َعلَى الزَّ

 َفْلَیْقَبْلُھ.

 نعم، وب على ھذا السؤال وحشیة؟ التاریخ یجیبالع ھذه النصیحة یتبّ  قد شخص صدق أن أيّ ھل یمكن أن ت
العالم المسیحي الشھیر ھا. لقد كشفت عدید المصادر في العالم المسیحي أّن تتوقعبأعدادأكثر من التي قد 

علینا أن ال نتفاجأ ما ینبغي ربّ  )  .19:12مطیعا لما سبق ذكره (متّى نفسھ أخصى قد  )254-185أوریجانوس (
في سبیل هللا. لدینا نصیب رون أنفسھم مسلمین یفجّ نسمع عن انتحاریین نقرأ أو ب فنحن كّل یوم التعصّ من ھذا 

 –ان مخصیّا كأیضا أّن القّدیس بولس أیضا  الكنیسة ترتلیان أیضا في العالم المسیح إذ  یذكر أبو مجانین من ال
                              انھ جعل نفسھ عبدا لملكوت السماء.یقول  سبولكان  .كلّھا تناسلیةألعضاء الفاقدا ل

 .Sic transit sanitas العقالنیّة زائلة أیضا

ن لمدة آالف اتخّذه المسیحیو الجنس من  غیر طبیعي وغیر صحيموقف اإلخصاء ناتجة عن التوجھ إلى عملیات 
من في جمیع أنحاء أفریقیا و تكلّم البابا راتزینغر لقد أفتى . الطرسوسي أكبر مشجع لھوقد كان بولس السنین. 

على مالیین من البشر بالتالي و حكم اإلیدز، یسبّب الواقي الذكري سیارة الباباوات الخاّصة التي یركبھا قائال بأّن 
ذلك كان حیاتھم أو حیاتي أو حیاتك ؟ لقد حیاتھ اغلى من  تلماذا كان أطفالھم أیتاما. ترك و بالموت الرھیب ب

 . أّن راتزینغر ھو تلمیذ القّدیس بولسر . تذكّ غباء غالبا مقترنا بالفجور

. الناس بناء على ماھو أقّل من ذلكعلى أحكامنا  نا ننفّذ ، ولكنّ متعلّق بالظرفیّة  امخصیّ على أّن بولس كان الدلیل 
إذا ما قاّرناه بكارھي النساء اآلخرین. ھو یعتبر المرأة قذرة و نجسة و  ا حتّى أسطوریّ إّن بغضھ للمرأة یُعتبر 

في لم یكن بولس مع ذلك مبغض النساء الوحید . وإلى األرض اإلنسانمتّسخة و سببا في الخطیئة وفي نزول 
خبثا في واحدة من أكثر الفقرات وقد جعل موقفھ واضحا . ھو كان فقط عّراب كارھي المرأةالعصور القدیمة، 

  ):NIV( 15-11: 2 األّول   تیموثاوس العھد الجدید بأكملھ: 

لَطِة، َبْل  .فَعلَى الَمرأِة أْن َتَتَعلََّم بُِھُدوٍء َوفِي ُخُضوٍع تامٍّ  ُجَل أْو أْن َتُكوَن صاِحَبَة السُّ ال أسَمُح لِلَمرأِة بِأْن ُتَعلَِّم الرَّ
لَْت َحّواُء َبعَدهُ أقُوُل  13 .َینَبغي أْن َتُكوَن ھاِدَئةً  الً، َوُشكِّ َل أوَّ َولَْم َیُكْن آَدُم ُھَو الَِّذي احتِیَل َعلَیِھ، َبِل الَمرأةُ ِھَي  .َھذا ِألنَّ آَدَم ُشكِّ

ةِ  []الَّتِي احتِیَل َعلَیھا  ِة َوالَقداَسِة  لَِكنَّ الَمرأَة َسَتخلُُص ِبِوالَدِة األطفاِل، َوَذلَِك إْن َثَبتنَ  .َفَوَقَعْت فِي الَخِطیَّ فِي اإلیماِن َوالَمَحبَّ
 َمَع الَعقِل الُمتَِّزنِ 

 

" كما كتب إلى العالم و كّل الویالت تقدیم "الموت من  ھا المرأة ترتكبأن یمكن الـتي كبر ماھي الجریمة األ
عظیما لبغض وصیّا دین الأصبح الزائفة،  ات التبریركّل ھذه مع  ؟لضائعةالجنة افي أّول سطر من میلتون 

لحفاظ على الھدوء في الكنیسة لھ القاضي بأمر النساء باتعلیم الرسول بولس و باإلضافة إلى ذلك فإّن . المرأة
 عواقب غریبة. 

الكاثولیك. ركّزت اھتمامي في البحث على ألنني قد أیضا أن ال یشعروا بالفخر و الراحة  البروتستانتعلى یجب 
أفكار . وفیما یلي بعض یجعل القّدیس بولس بنفسھ یستحيلنساء یمكن أن ل) 1546-1483(إّن بغض مارتن لوثر 

  طاولة:الالنقاش حول  أو األعمال  المصلح ' المبھرة"  من 



  إرادة هللا. نفسھ فوقأن یحعل عندما أقنعھ دا على المخلوقات الحیة  لكن حواء أفسدت كل شيء خلق هللا آدم سیّ  •
  الرجال في الخطأ.توقعن ، أنتّن أیّتھا النّسوة ، بحیلكّن و مكركنّ 

  .عاھرة أوزوجة تكون لإما ُخلقت كلمة وأعمال هللا ھي [كذا] واضحة تماما، أن المرأة  •
  .طیلة الوقت في شكل امرأةشیطانا سوى ولكنّھا لم تكن  امرأة من لحم ودم،  ھمع ما یبدو أنّ نجامع نحن قد  •
ُخلقن ھذا ما یمتن، حمل األطفال حتى فلنتركھّن ی اإلنجاب.أنّھن یتعبن و یرھقھّن على الرغم من ال یھمنّا أمرھّن  •
  .جلھأل

 . لیدفعھم إلیھآخر  اكھف وجدلكنھ و لوثر شمال أوروبا من ظلمات الكاثولیكیة، لقد أخرج 

الدینیین لقادتھم تنظیف القاعات والمنازل والكنائس و عملت في من النساء على مدى قرون حشود  ت قد جاھدل
و لمعّن  المالبسعة الحال،  أعددن الطعام ونظفّن األماكن و خطن وبطبی و مریحة ھممقاعدلذكور، لقد جعلن من ا

للقّس والكاھن. و مقابل  خرى لتسھیل الطریق األوضیعة الوظائف العدد ال یحصى من قمن بو األرضیّات 
الوصول الى الطامعة في الممدودة  الكنیسة القلیل أو ال شيء  باستثناء أیدي لم یتلقیّن سوى، أعماھّن  المضنیة

لقد كانت النساء إماء مطیعات . حتّى یتمكنّوا من تلقینھماألرحام من أجل األطفال إلى المحافظ من أجل المال أو 
ما یقرب من بالرجال كانت النساء یزرن الكنیسة أكثر من  ، 1972في عام ف. ى موتھنّ للكنیسة منذ والدتھّن حتّ 

على من مرات في السنة. لماذا یجب  الفجوة إلى ستّ تقلّصت ھذه ، 2006. وبحلول عام في العام مراتعشر 
 ھامنظمة ال تحترمام إلى المرأة االنضمترید  أصال؟ لم قدبیت كراھیة النساء تتلقّى المعاملة السیّئة أن تذھب إلى 

التي تأثیر الدلیل األكبر و األكثر انتشارا في الحیاة الواقعیّة على صّحة تجربة الھو ھذا لمرأة ظلم ا؟ تقّدرھا وال 
 الضحایا. ھّن وھّن العریفات والنساء  أو الرئیس قائد، حیث الكنیسة ھي الستانلي میلغرام قام بھا 

. ویجب أنّھن واعیات بطبیعة الدیانة المسیحیة و كرھھا للمرأةالماضي الشجاعات في العدید من النساء لقد كشفت 
الیزابیث كادي  و Mary Wollstonecraft قصیرة ماري ولستونكرافت البطالت و إن كانت أن تشمل قائمة

ال مث ولستونكرافت اعتبرت  .  Margaret Sanger ومارجریت سانجر Elizabeth Caddy Stanton ستانتون
كتابة بإعادة مساعدة لجنة، فقد قامت ب ستانتونالرومان الكاثولیك "حثاالت و كسالى". أّما  رجال الدین أّن 

تسّمى  أصغرو أنشأت بذلك  نسخة المرأة  ضدّ الفقرات التي رأت فیھا تحیّزا جمیع و حذف العھدین القدیم والجدید 
الذي ظھر في  ! "سیّد ! الإلھشعار "الصاحبة ، واألسري التنظیم ةمؤسسوھي سانجر، و  .لنساءالكتاب المقدس ل

  . The Woman Rebel المرأة المتمردةتھا صحیفصحیفتھا 

 : )NIV( 01:27سفر التكوین یقول  الكالسیكیة،  المقابلة العكسیّةباستعمال 

 َفَخلََق هللاُ اإلِْنَساَن َعلَى ُصوَرتِِھ.

 َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلََقُھ.  

 .َذَكراً َوأُْنَثى َخلََقھُمْ 

األعضاء بھذا الھوس الدیني و نتیجة لذلك فإّن   صورتھ.كاملین و على  سید الكون خلق الرجل والمرأة إذن 
أو تغییر  ھا و بترھا و تشوھیھاقطع ھا وإعادة تشكیلالبادیة إلعادة صیاغتھا وضرورة الو الجنسین التناسلیة لكال

ریاضة جیدة تناقضات في "الكتب المقدسة" فإّن إیجاد مفارقات  و . ومع ذلك، أمرا غریبایبدو صورة هللا الكاملة 
انھا تضحیة على مایبدو،  رضي هللاإّن الّدم و المعاناة و المرض كلّھا ت. عقالنيغیر ولكنّھا ال تؤثر في من ھو 

إدانة و لفتیات قبل سن البلوغ االھوس اإلسالمي باستئصال بظر  إنّ عن اإلخصاء.  وبدیللھ، بالفحولة  رمزیة 
-التقلید الیھودياھتمامنا على اآلن سنرّكز  ولكنّنا  .أمر معروف غیر الملتئم قطعة من اللحمو معاملتھ كالفرج 

 الختان. الھاّص ب المسیحي 

كل  و أن یختن  ، أمر هللا إبراھیم أن یختن كل ذكر في بیتھ12-9: 17مع إبراھیم. في سفر التكوین لقد بدا األمر 
فقط ھم الذین في الیوم الثامن.) لیس الیھود أیضا تن یسوع (خُ  األوالد حدیثي الوالدة في الیوم الثامن بعد والدتھم

؟ أمریكا واحد من  ُختنتَ ھل ماذا عنك، . لقد ُختنت ن في المجتمع الغربي.الیزالون یتّبعون ھذه العادة بل كثیرو
في معظم البلدان الغربیة األخرى، فإن أّما . من جملة المولودین في المئة 79، في العالمأعلى معدالت الختان 

، ارتفع مجتمع أكثر تدینا كلّما كان ال تماما. تنوي إلغاء األمر وعدد قلیل من الدول األوروبیة معدل ینخفض ال
 معدل الختان والعكس. 



  -جلدتھ الخاصةبما في ذلك  -المقطوعة عند الختانجلود الذكور (الغلف)  من إذن نھرا عظیما خلق إبراھیم لقد 
 ھا كل ھذه األشیاء؟ على ما یبدو، أرادبمن الماضي إلى یومنا ھذا. ماذا علینا أن نفعل و مازال األمر متواصال 

وھو شخصیّة -لقد كانت لداوود  . حسنا، أخذھا أبدالألسف، لم ی ھعھدا بینھ وبین الضحیة، ولكنّ أن تكون  هللا 
  ):NIV( 18:27األّول  صموئیل   .روایةفكرة   -الكتاب المقدسورة في مذك

َمَھا َكاِملًَة لِتَ  ُكوَن َمْھراً لُِمَصاَھَرِة اْلَملِِك. اْنَطلََق َمَع ِرَجالِِھ َوَقَتَل ِمَئَتْي َرُجٍل ِمَن اْلفِلِْسِطینِیِّیَن، َوأََتى بُِغلَفِِھْم َوَقدَّ
َجُھ َشاُوُل ِعْنَدئِ    ..ٍذ ِمِن اْبَنتِِھ ِمیَكالَ َفَزوَّ

مقابل زوجة إّن داوود قادر على شراء ،  یالھ من رجل "ربّما  قال  و ھ األمرأعجبقد شاول من الواضح أّن الملك 
 غلفة". 

كبیر، بل و موت مرض  و ما ألحقھ من ألم مروع وھذا العمل بأسلوب مازح ألخفي اشمئزازي من أكتب إننّي 
. من بین التّالي أو حتّى تصدیقھ ربّما فھمفي تجد صعوبة ا: سأمرلك  األحیان، الموت. دعني أشرحمن في الكثیر 
نذكر  أخذ الجزء المقطوع من القضیب و قضیب الجنین   االنسان العاقلالتّي یأتیھا  من األفعال الغریبة عدد كبیر 

معّد و  في وعاء  الدم واللعاب بصقھا من الفم مع  القلفة المقطوعة ثم  ومصّ المختون النازف ووضعھا في فمك 
 be'pehباسم  ةطقوس الختان المعروف في ن الیھودالوعاء، نعم ھذا ما یفعلھ  االصولیو أعلىأن توضع في یجب 

metzitzah .  بنقل جرثومة مرض القوباء إلى   -ھذه "التقنیات" مدّرب الستعمال حاخام وھو  -موھیلقد قام و
ثنین اال ، أّماالرضعمات أحد في نوفمبر من العام نفسھ،  في مدینة نیویورك، و 2004في عام ل ثالثة أطفا

الموھیل  ھذا  وزارة الصحة في وقت الحق أن نفس تاكتشفو قد . فسیعانون من المرض بقیّة عمریھماخرین اآل
و قد . 2005قد تّم اكتشاف حالتین اخرتین  أیضا في سنة و 2003في عام كان قد نقل العدوى إلى رضیع آخر 

 ضرر دائم في الدماغ. نتج عن ذلك إصابة أحد ھؤالء الرضع  ب

و حینھا طالب مع هللا. مقام ھذا العھد الدیني المجتمع الیھودي  قال إّن ولكن الموھیل  منع ھذا حاولت المدینة 
في  حتى ، و لكن الحس السلیم والسلوك االنساني القویمباتّباع  للدستور األولو الداعمون للتعدیل و ن المحامو

أعضاء مص المتمثلة في  حرفتھ كان الموھیل یواصل الحاخامات، الوقت الذي كان فیھ المحامون یجادلون 
 Sic transit sanitas !العقالنیّة زائلة الرّضع التناسلیّة بفمھ المریض. 

. الحقیقة للغایة. ولكننا ال نعرفأو األمراض الخطیرة أمر نادر  الموت مشاكل أيإّن ھذه الالحاخامات یقول 
. بشكل دقیق أبدا ھذه المعلوماتشددین، مثل الكنیسة الكاثولیكیة، ال یكشفون عن معظم ھؤالء الیھود المتدینین المت

عمره رضیع حیاة و إن كانت بالنسبة إلیھم، حتّى  من الحیاة نفسھاأھّم دینھم إنّھم یسعون لخداع الرأي العام، إّن 
 ثمانیة ایام. 

في  ھناك أّي مضاعفات  لختان في غرف العملیات الصحیة األمریكیة ولیسلھل ھناك أي التھابات أو مضاعفات 
یمكن االعتماد علیھا  نا قلیلة و الإحصاءاتتكون لسوء الحظ، قد  طقوس الختان؟ مطابخ المنازل الیھودیة خالل 

أي وكالة تابعة لحكومة الوالیات المتحدة  ال تحتفظ  المجتمع الطبي األمیركي أویذكر ال  .محددةإجابة لتقدیم 
و ھم التي یسببھا الختان.  أو الوفیّات أو عدد الحاالت المرضیة عملیات الختانبسجالت كاملة ودقیقة لعدد و

 المحتملة التي یمكن أن المضاعفات من   28 ب قائمةیستخدمون مصطلحات طبیة لم أسمع بھا من قبل لذكر 
یمكنك االطالع على ھذه القائمة وفاة. و آخر مضاعف مذكور ھو ال -شفىالمستإذا تّم في حتى -یؤّدي إلیھا الختان 

 . التابعة لھذا الفصل المالحظاتھي في 

المستشفى ألن الذي یتّم في الختان ال تنطبق إّال على  في المئة  10 المذكورة وھي المضاعفاتحدوث نسبة و 
باستعمال أدوات بدائیة في ظروف غیر صحیة ، بل م في محیط طبيتت الذكور في العالم غالبیة عملیات ختان ال

والسیوف، وحتى المناجل وما إلى  و شظایا الزجاج و السكاكین تستخدم شفرات الحالقةیتّم  لقطع (وغیر معقمة ل
 في المئة.  10تجاوز كثیرا ة  یلیّ نسبة المضاعفات الفعإذن أّن ذلك)، فمن المؤكد 

 یتغیّر و یختلف عن العادّي و یُحرم من في المئة، ألنھ  100من الختان ھو الضرر في الواقع، فإن معدل و 
وظائفھ الفسیولوجیة الطبیعیة، بغض النظر عن الحاالت المرضیة القلفة. فالقضیب المختون یُحرم ضرورة من 

ھائمین على ، الدموي الحامل لغلف المختونینعلى جانبي نھر إبراھیم إنّھم یقفون األخرى التي قد تصاحب البتر. 
إلى درجة ال عاطفیا ،  متضّررون وجوھھم و عاجزین عن الكالم و مقموعین، قد حرمھم الدین من االحتجاج

 على ضفاف النھر ویبكون بصمت.  یتّجھون للحصول على المساعدة. لذلك یجلسون إلى أین یعرفون معھا 



تذكاریة  االطرق السریعة األمریكیة، نصبالذي یشبھ ھذا النھر طول حافتي ، على یدقّقون یرونأولئك الذین 
لسریع، فإّن النصب التي الطریق اعلى لنصب التذكاریة جّراء الختان. وخالفا لرضع الذین لقوا حتفھم للصغیرة 

مختونین لذكور البالنسبة لصغیرة ؟ القبور توجد من ال. كم تجنّب حدوثھاالتالي یمكن ال لزوم لھا، وبنتحّدث عنھا 
 26987قدره  أعلى  إلى مستوى 1295یقول إنّھ تقدیر منخفض ، یتراوح عددھا بین 1994في العالم في عام 

من  ذا و ذاك أي إلى العدد الوسط بین ھالعدد الفعلي أقرب قد یكن ). الملحقة بھذا الفصل مالحظاتال (انظر
. وعلى العكس الضحایا في 11/09في الھجمات اإلرھابیة  واقتلالذین رب خمسة أضعاف اما یقو ھو  -14141

لس جمیعا على أیام. ربما یجب أن نجمن الحیاة سوى ھؤالء الرضع لم یكن لبرجي مركز التجارة العالمي، 
 بكي. ضفاف نھر إبراھیم ون

كاستراتو  ال

 والدتھ.  تصاح ماریا "واصطحب  العشاء. . . تعال لتناول درس الموسیقى ، ثم انھ ساندرو،  "ساندرو،

ما یفعلھ  –لقد أتّم علم الحساب الریاضیات. في اآلن یقوم بعملھ ھو بسرعة.  درس ابموسیقىساندرو لقد أنھى 
و یتعلّم أرقاما   أنماطھاباستعمال األرقام و یكتشف یفكر  ، إذن ھو اآلنعامینمنذ   -المشتغلون في المحاسبة

منذ میالن قدم من مدینة ، الذین  أمبرتوالمدرس الشاب ماریو لقد كان  الریاضیات. یمارس جدیدة. نعم، كان 
 ین مثلشھیرحول رجال القصص یعرف الكثیر من  و كان أیضا  عامین، أعجوبة في تدریس الریاضیات والعلوم

في التالمیذ كل و قد أحّب فیبوناتشي.  وكاردانو  و  غاوس یوناردو و و  ل غالیلیو
 . الّسھل المدرسة قصصھ وأسلوبھ

 Alessandroأمبرتو أن الیساندرو موریسكي و سرعان ما الحظ األستاذ  
Moreschi  مادة لقد كان الصبي یحمل موھبة عظیمة في . یكن مجّرد طالب عاديّ لم
المالك. ھناك ثالثة مثل صوت المالئكة حین یغنّي  اصوتو كان یملك الریاضیات 

ھم واحدا منھم ، أینشتاین  على مّر العصور، لم یكن الریاضیات عظماء في علماء 
العاشرة من  ا فيصبیحینما كان غاوس وإسحاق نیوتن.  و  كارل غاوس أرخمیدس

مشكلة األسطوریة الأستاذه ھر فقط، قّدم لھ ستة أشأكبر من ساندرو ب أي ،رهعم
 99+  98+. . . +  3+  2+  1جمیع األرقام من واحد إلى مائة: أي أضف التالیة. 

اآلالت استعمال دون  -جمیع األرقام إضافة بدأ فعال ب التالمیذ  . بعض100+ 
 مثل غاوس وموریسكي العباقرة  لصحیح. الجواب او لكنّھم لم یعلموا  -طبعاالحاسبة 

=  99+  2و  101=  100+  1یدركون أّن  وسرعان ما یؤمنون بأنماط  األعداد 
اإلجابة ؟  من مّرة 101عدد سیوجد وھلم جرا. كم  101=  98+  3و أّن   101

من  كلّ لقد قّدم . ھذه العملیّة تّمت ذھنیا ، كل 5050أو  X  101 50. لذا فإن مجموع كل ھذه ھو 50 ھي بالضبط
 محظوظالمعلم في البدایة.  تقریبامتفاجئا ا و أمبرتو ھادئالسنیور  . كان فورا تقریبا غاوس وموریسكي الجواب

 ! واحدا أمبرتوفي حیاتھ و قد وجد  األستاذ  ھذا القبیل إذا صادف تلمیذا من  للغایة

الجنوب الشرقي كیلومترا من عشرین  كمباتري التي تبعد حواليفي قریة مونتي یعیش ساندرو موریسكي كان 
القرى كتن الناس یأتون من  متموج. صلبا و شعره أسود و فكھ  الحجم و كان متوسطةلروما. كانت بنیتھ 

خرى و موھبة ساندرو األفي الكنیسة المحلیة. لكن  حین یغنيالمجاورة، وحتى من روما، لسماع صوتھ المالئكي 
ینبغون في أحیان األطفال في جنوب أوروبا إّن ماركو أمبرتو. السنیور أستاذه الجدید لم یكتشفھا سوى كبر األ

 . كثیرة في أشیاء كثیرة یجھلھا من ھم في الشمال

ي فالكروم األب فّالحا یجني أحد عشر. وكان  األطفال  لعائلة كبیرة لھا من ینرائعلقد كانت األّم و االب أبوین 
 حیاة. كانت من الخنازیر والدجاج قلیال اعددكما أنّھ یزرع حدیقة المنزل الكبیرة  ویربي فیھا  المجاورةالحقول 

ھذه قصارى جھدھم لحمایة أطفالھم من ھذه العائلة الكاثولیكیة الفقیرة صعبة للغایة و لكّن األبوین كانا یبذالن 
 القاسیة. الحیاة 

المجامالت و حتّى كل إلى جانب كان یحب الغناء لقد . عن الموسیقى خالل العشاءساندرو تسأل   دائماكانت األّم 
كانت  ،الریاضیاتإلیھ . و كما في سھلة بالنسبة الحقیقیة الموسیقیة النوتات و المفاتیح لموھبتھ. وكانت  التصفیق
لم تكن أّمھ  مجموعات من ثمانیة. كانت االرتفاعات و االنخفاضات الموسیقیة مجموعة في  وأرقام كلھا النوتات 
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یصبح  یخبرھا برغبتھ في أنكثیرا ما لقد كان تشكل جزءا من عالمھا. تسألھ عن الریاضیات أبدا فھي لم تكن 
 . كانت فقط تجیبھ بھّز رأسھا و االبتسامفي الجامعة. معلّما أو ربّما حتّى أستاذا 

في غضون أیام فمفاجأة رائعة لساندرو وبقیة أفراد األسرة. أعّدت  العشاء اللیلة مختلف فاألّم 
القریة الذي لم یسبق لھ أن زار منزلھم المتواضع من قبل و كاھن ، سیأتي  األب لوكا وھو قلیلة

شھیر في و بل أكثر من ذلك، سیزداد األمر إثارة و أھمیّة بمرافقتھ  لعض . معھم العشاءسیتناول 
و الفاتیكان وھو السنیور نازارینو روزاتي الذي اكتشفت مواھبھ في الغناء ، جوقة كنیسة سیستین

أعرب األطفال عن دھشتھمو تحّمسھم لھذا الحدث و حصل . أصبح عضوا جدیدا في جوقتھا
أعّد  .  سترة من قبلإنّھ لم یحصل على  . جدیدة وسترةعلى سروال جدید ھذه المناسبة ساندرو  ب

جمیع أفراد و جلس جدیدة، ال ھالیساندرو مالبسأنفسھم  و غسلوا مالبسھم القدیمة و لبس الجمیع 
 ".  الناس المھمیّن "ینتظرون قدوم  العائلة 

 

تسمى أیضا التي أرقام لیوناردو بیسانو، ویعلّم أصدقاءه من التالمیذ في المدرسة  أمبرتو تلك المّدة، كان في 
على الفور تقریبا ساندرو لقد رأى  . . . 144، 89، 55، 34، 21، 13، 8، 5، 3، 2، 1، 1، 0فیبوناتشي. ھي 

و عن طریق  . 89=  55+  34و  5=  3+  2: ما فّكر ھو. لسابقیھ أن كل رقم ھو مجموع
  أومبرتو   و بعد اقضاء الیوم الدراسي، وّضح لھ أستاذهالغداء خالل فترة خاصة الدروس ال

 8نوتات سوداء و   5یحتوي على  اوكتاف فبیانو  ثقافتنا. ھذه األرقام في الطبیعة وفي تمظھر 
المعلم كان  . المتسلسلة جمیع أرقام فیبوناتشيوھي ، نوتة  13لیصبح المجموع بیضاء 

األشكال من لھا مجموعتان البابونج وعباد الشمس زھور   ویریھ أنّ التلمیذ للتنزه یصطحب 
منبھرا  ساندرو  كانو قد رقام فیبوناتشي. مشابھة ألدائما  ھاولكنّ اتجاه واحدة في  كلّ  ،اللولبیّة

الذي اتّصل بھ الرّسام  كاردانو  ما تعلّمھ ربما بقدرتعلّم أكبر قدر ممكن من الریاضیات، على  بذلك و عزم 
على ذلك،  الیساندرویشّجع تلمیذه أمبرتو المعلّم و قد كان . المشاكل التي تصعب علیھحل لدا فینشي  العظیم 

العكس لیس لكّن  و  الموسیقىعالم أیضا بصیرة وقدرة في الكثیر من النوابغ في عالم الریاضیات یملكون 
 صحیحا. 

كل مرة جاء الیوم الموعود ووصل "الناّس المھمون"، وكانت األّم تنفض الغبار عن كرسي كّل واحد منھما 
أن مدركین األطفال و ماریا لقد كانت  . المھمّ  لعشاء ا لالحتفال بھذا خنزیرقد ذبح األب ، وبالجلوس یھّمون فیھا

على ساندرو، بل فعال یرّكز اھتمامھ روزاتي و قد بدأ السنیور  مركز االھتمام.  اكان العذب  ساندرو وصوتھ
، العشاءبعد تناول و . كان یھّز رأسھ مستحسنا أداء،كابیال، وبعد كل من االالعدید من األغاني طلب منھ أن یغنّي 

 غادر  . ثم، وھو ما فعلوه الحدیث على انفرادللكبار  األطفال في غرفة أخرى حتى یتسنى  جمیعاألّم وضعت 
 إلى وضعھا الطبیعي.  و عادت الحیاة  ضجةالمنزل دون إحداث  "  الناس المھمون"

یشعر بعدم االرتیاح  ، وھو ما جعلھ مرتینتبكي  ساندرو القلق و قد رآھا یبدو على األّم كان في األیام التالیة، و 
لیزوروا  األطفال اآلخرینأرسل جمیع قد كالعادة باستثناء أّن األب  یبدوكان كل شيء الذي ال یمكن تفسیره ف

 لبضعة أیام. في مكان بعید  أقاربھ 

إلى البیت من المدرسة، رأى رجلین غریبین و معھما السنیور ساندرو عاد بعد ظھر الیوم التالي، عندما و 
، و لكنّھا الماء الدافئبحوض االستحمام بملء  روزاتي في المطبخ. ولم یكن أبوه موجودا بینما كانت أّمھ مشغولة 

ء المابجسمھ و غمر الجزء السفلي من سروالھ و أمسك الغریبان بساندرو و أزال أحدھما  غادرت المكان فجأة 
تحّكمت ربعة األ األیدي ، ولكنالتوى ساندو و اھتزّ  . السباتیّة ھشرایینكان یضغط على الدافئ في حین أن اآلخر 

ھذا الوقت كان وفي  ني!" الضعیف و صاح منادیا والدتھ: "ماما، ماما، ساعدی. بكى ساندرو فیھو ثبّتتھ في مكانھ
فتح . قوّي إلى درجة أنّھ فقد معھ الوعي لحسن الحظّ ، طاقیُ بألم شدید ال  یقف بین ساقیھ، وفجأة شعرروزاتي 
في  بشكل دقیق و وضعھا "الجراح" كل خصیةاستأصل  تفاحة و لو أنّھ یقطع كما الطفن  صفن كیس السكین 

حوض انقلب لون  . اصغیر افعل كما لو كان ساندرو خنزیرلقد قامت یده المدربّة بھذا ال قطعة قماش قذرة. 
الحامض روزاتي النبیذ االحمر سكب  . ترفع الجسد المبتور قویةالخشنة الید لى أحمرقان بینما كانت الإاالستحمام 

 . حاضرة اآلنالتّي أصبحت  مع أمھاالنتظار سریر على مشوھة ومن ثم وضعھ العلى أعضائھ التناسلیة 
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على بینة من میت. أصبح جسمھ كان یشعر بأّن الجزء السفلّي من الیوم التالي، من عندما استیقظ في وقت متأخر 
المتصبّب من یده ومسحت العرق بماریا أمسكت إضافة إلى أشقائھ وشقیقاتھ. والداه حاضرین كان  .أمر إخصائھ

حد لم یصّدقھا أ، ولكن اخترعت األّم قّصة و اّدعت بأّن خنزیرا بریّا قد نطحھ . األمر عن لم یتحدث أحدوجھھ. 
لمدة شھرین عاد األلم القوّي إلى جسم الطفل و الزمھ  یختفي ببطء ور یخدبدأ الت . ربّما نفسھاتصدیقھا لباستثناء 

في المدرسة كانوا بعض الصبیة  ولكنّ  حیاتھ العادیةاستأنف  تقریبا. بعد ذلك، عاد ألیساندرو إلى المدرسة و
 الجمیع الحقیقة. لقد عرف  . ھذا األمر أیضایعیّرونھ بأنّھ أصبح فتاة و قد تجاوز الیساندرو 

ولم  على األقل مرتین في األسبوع لمتابعة دروسھ. یزوره  أومبرتو  كان األستاذ  نقاھة ساندرو،وخالل فترة 
" یرتاح "دعھ  على زیاراتھ حیث كانت تقول:  توافقو لم شيء من ھذا القبیل من قبل، تكن األّم قد سمعت ب

 ." للتعلّم حین یشفىي من الوقت ما یكفلھ یكون ،"س

الواقعة ستعد للغناء في كنیسة مادونا دیل كاستاغنو، ، عندما كان ساندرو یفي صباح یوم و بعد بضعة أشھر، 
انھ الفاتیكان. جوقة  قریبا لالنضمام إلى  إلى روماسیذھب ساندرو  : مفاجئا آخرخبرا  خارج قریتھ، أعلنت أّمھ

في للریاضایات مواصلة دراساتھ والدتھ عن إمكان ساندرو ھذا الخبر، سأل ! وردا على اوقوی اغنی رجال سیصبح
 ". ستصبح  غنیّا ومشھورا كذلك النّ ت و انزعجت مضیفة "لن تحتاج لدھشو لكّن األّم انروما، 

 و زاد طولھ بضع سنتیمترات ساندرو بشكل غیر متوقع ونما  المدرسةالدّروس في واصلت تاألثناء تلك في و 
مستوى المتوسط ریاضیات لل على درسي  أمبرتو بطریقة أو بأخرىحصل  إلى روما. فأعّدت أّمھ العّدة إلرسالھ 

مراسلتھ وتبادل من لھ أیضا إنّھ یمكنھ  وقال  ت فراغھاوقأفي و طلب منھ أن یدرس للباحث الشاب و قّدمھما 
 . أنذ كل شيء سیكون على ما یرام في روماو ساندر األفكار والمسائل. اعتقد 

روما ساندرو أحّب . الفاتیكان نازارینو روزاتي الذي أساء إلیھ من قبل ترسللم یوم للرحیل،  ولحسن الحظ، عند
فقط ھي التي  لھةاآل" وقال في نفسھ:  ھذه الثروة والعظمة. بمثل یحلم یكن حتى غرفتھ الصغیرة. لم  والفاتیكان و

و التدّرب على ارتعاشات الغناء،  تقدیر ما یتطلبّھ األمر من جھود: لكنھ اخطأ في و . تستحق مثل ھذا البذخ"
دبیة تدریبات أمام المعلم و أمام المرآة و دراسات أ، التدّرب على المقاطع المفّخرة  الغناء والصوت أثناء 

كان الیساندرو أسوأ من ذلك بكثیر.  تبعد الغداء كانفترة ما الغداء.  وجبةقبل تناول كان یتّم كل ھذا -لألوبیرا. 
كانوا یعملون . یشعر باإلرھاق التّام حین یعود إلى غرفتھ الصغیرة بعد العشاء و ال یفّكر في شيء سوى الّراحة

 وقت الفراغ. أّي لدیھ  كانوا یؤّدون. لم یكن  وفي السابع،  جاھدین لمّدة ستة أیام و یتمون جمیع أعمالھم

یكتب الكثیر من الرسائل للساندرو و  لكّن ھذا األخیر لم یكن یحصل علیھا  و لم یكن المعلّم أیضا أمبرتو كان 
ھذا  حلّ لالفاتیكان لزیارة تلمیذه السابق وأن یذھب إلى المعلم  قّرر  . بعد بضعة أشھر،یحصل على رسائل ساندرو

بساندرو  غیر الزم اھتمام أمبرتو أّن ن اعتبر المسؤولو ا و غیر ودّي أیضا. رسمیّ و لقد وجد الجّو قاسیا اللغز. 
ولم  رسائلھ قد صادروا المعلم ان ھؤالء المسؤولین استنتج ، خالل ھذه المعاملةمن و وغیر مرغوب فیھ. 

التي لمدرسیة الكتب ا االحق ھافی حزمة وجدبشكل غیر متوقع  وقد قّدموا لھ .أن قرؤوھا بعد یسلّموھا لساندرو
الّذي الیزال ودودا  كما كان في  ساندرو لتلمیذه السابق. ومع ذلك فإنذ المعلّم لم یالحظ تغیّرا على  اعطاھا 

 . من النسخ المتشابھة في مسلخ الماضي تماما، طائرا حیّا 

 نص اوبرا ذي كتب ال   Richard Wagnerریتشارد فاغنر نجد سذاجة معینة، كما ھو حال العباقرة، غالبا ما عند 
إثارة لیتجنّب التعلیقات الفاسقة و Tannhäuserإلى  الحقا ثّم غیّر ھذه التسمیة  "جبل فینوس" و أسند لھ عنوان 

ببراءة عن سبب غیاب  أحد األیام سأل كاھنایرة ظھففي  ". الموھبة "یملك ھذه كان ساندرو أیضا الضحك. 
الرسول بولس المأثور  قول أجابھ رجل الدین بطویلة، لوم نظرة و بعد فتیات أو النساء في جوقات الفاتیكان. ال
 الى خطاب بولس في كورنثوسیشیر كان الكاھن فما بالُك بالغناء. ، أبدا تكلم في الكنیسةالمرأة ال ینبغي أن ت أنّ ب
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َساُء فِي اْلَكَنائِِس، َفلَْیَس َمْسُموحاً  لَُھنَّ أَْن َیَتَكلَّْمَن، َبْل َعلَْیِھنَّ أَْن َیُكنَّ َخاِضَعاٍت، َعلَى َحدِّ ما ُتوِصي ِبِھ لَِتْصُمْت النِّ
 ً ِریَعُة أَْیضا ُھ َعاٌر َعلَى اْلَمْرأَ  .الشَّ َكلََّم فِي ِة أَْن َتتَ َولَِكْن، إَِذا َرِغْبَن فِي َتَعلُِّم َشْيٍء َما، َفْلَیْسأَْلَن أَْزَواَجُھنَّ فِي اْلَبْیِت، ألَنَّ

 .اْلَجَماَعةِ 

 علیھ  ولكنّ  ه لم یخترأخذت منعرجا جدیدا  ساندرو أّن حیاة ، أدرك تماما كومباتريعندما عاد أمبرتو إلى و 
أّوال سوبرانو سنة فقط، تم تعیینھ مسة عشر خموریسكي  و حین كان عمر ، 1873في عام التأقلم معھ رغم ذلك.  



. كما انھ بأّن أحدا في سنّھ قد شغلھ من قبللم یسمع  وحنا الالتراني، وھو منصب كاتدرائیّة القدیس ی جوقة في 
خمسة ال سّن  فيو . جیّدا في كلّمّرة انطباعاو كان یترك في صالونات المجتمع الراقي الروماني  كان یغني
السنوات الثالثین منصب شغلھ على مدى ، وھو  اكنیسة سیستیناألّول في جوقة سوبرانو الأصبح  عاما،  وعشرین

 . من حیاتھ المقبلة

المھتمین بالریاضایات، وھم یجب أن یتبعوا اتّجاه التدفق حین یكون مالئما و إّال فإنّھم  الشباب حیاة في تیّار ھناك 
سنة. كّل ما  ثالثینالخمسة عشر وتكون بین سّن القدراتھم اإلبداعیة تمظھر . فترة یفقدون مجازفتھم  إلى األبد

التیّار  ھذا لقد أضاع ساندرو . في ھذه الفترة عملھم األصليتعقیب و مواصلة لمجرد  االحقحیاواتھم ھ في یفعلون
 أخرى. رف إلى بحار جُ  ھ ولكنّ 

خالل الكبرى التي التقاھا أخت ساندرو ماریا،  تزوج و  نفسھیستكشفھا بجدیدة بدوره بحارا أمبرتو  وجد قدو 
المعلم الحظ  زیاراتھ النادرة. خالل الھدایا ب  غمرھم الخال ساندروأطفاالأنجبا . ھ لتقدیم الدروس إلیھزیارات

العبقرّي الّشاب عجرفة "الرشد". لم تعد لھ  سنوات و سن المراھقة یبن السابق تلمیذه شخصیة رات في تغیّ 
العباقرة من مھما احتوت من صعوبات و مھما عجز  كل ریاضّي حل أي مشقادر على أنھ الذي یؤمن بمغرور ال

فترة ما بعد خالل الدوائر سأسوّي في الصباح وسوف أقّسم الزوایا إلى ثالثة أقسام متساویة . حلّھا  علىقبلھ 
. لعقود كاملة في بعض األحیان القدرة على تحمل اإلحباط جمیع الریاضیین دون شّك ھو . ولكن ما یمیز ةریالظھ

على خشبة المسرح وخارجھا. طفولیة و أُصیب بنوبات غضب ئق، باالحباط بعد بضع دقا أُصیب  ساندروو لكّن 
من اتبّاع قول المخصیین جمیع منعت أیضا النساء من التحدث في الكنیسة التي تمنع  سمقولة بول أنّ  الغریبو 
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ْفِل،  ا ُكْنُت ِطْفالً، ُكْنُت أََتَكلَُّم َكالطِّ ْفلَ َفلَمَّ ا ِصْرُت َرُجالً، أَْبَطْلُت َما َیُخصُّ الطِّ ْفِل. َولَِكْن، لَمَّ ُر َكالطِّ ْفِل، َوأَُفكِّ  .َوأَْشُعُر َكالطِّ

 

غیر البالغین. ھل ھناك  عمل آخر یستحّق الذكر و  من ھؤالء األوالد الكثیر بولس للنساء قد سرقكره بولس إّن 
أن یتقلّدوھا و أسرا  و ذكورتھم و ووظائف أخرى كان من المحتمل لتھمطفولقد أخذ  ؟ المناقشة في جمیع أفعالھ

 طفولیة إلى األبد.ھم یعیشون حیاة تركمن الممكن أن ینشؤوھا و ذریّات  و اخذ أیضا رشدھم.  األھم من ذلك أنّھ 

 انظرصوتھ. ( بتسجیالت نملك الیوم والوحید الذي المخصیّین العظام كان الیساندرو موریسكي آخر المطربین 
نحو كان ، باإلخصاءذروة الھوس غونود ).  خالل فترة  باخ / ل افي ماریاأغنیة  إلى  لتجد روابطالفصل مرفقات 
التجربة: و قد توفّي الكثیرون جّراء ھذه كل عام. الذكریّة  ضاءعولدا صغیرا یتعّرض لعملیّة تشویھ األ  4،000

ل على الشرایین السباتیة الضغط المطوبسبب أو المسّكن لأللم فیون جرعة زائدة من األجّراء في معظم األحیان 
 عدد قلیل من، و لم  یشتھر سوى في كل ھذه القسوة اضمنی اكان الفاتیكان شریكالوعي. لقد  إلفقاد الطفل

إحدى من في دعوة ، ولكن قدرة على اإلنجابببعض القدرة الجنسیة دون  ظ بعض المخصیّیناحتف المخصیّین، و 
في غیاب لزواج. (لم تكن الكنیسة تسمح لھم بإقامة عالقات جنسیّة الكنیسة من ادعواتھا اللطیفة المتعّددة، منعتھم 

ربع عاما، تّم إخصاء ستین تمتّد على حوالي فترة خالل  ألیس كذلك؟)  یبدو األمر مألوفا، -طفالإمكانیة إنجاب األ
 .ولد في إیطالیا وحدھا ملیون

كّن یھتفن أن النساء  كبیرة إلى  صالونات وقاعات الحفالت الموسیقیة في أوروباالفي  ت شعبیّة المخصیّین كان
كاتدرائیّة إلى  ، فحین انظّم موریسكيو لكّن األمر لم یعد منتشرا بنفس الدرجة في وقت سكین." ال"تحیا منتشیة 
یختلف مع مرور مال فإّن الج على عكس الحقیقةو في الجوقة. مماثلین لھ ستة سوى ھناك  ا، لم یكنسیستین

 معة.فإّن مسیرتھ الغنائیّة كانت ال، مخصيّ  كبیركان آخر مغّن موریسكي أن الوقت، فعلى الرغم من 

و خالل  للحصول على معاش بعد ثالثین عاما من الخدمة.  مؤھالحیث كان حینھا   1913تقاعد ساندرو في عام 
، حین كان یبلغ من  1921بلنیو. وتوفي ھناك في عام فیا  19في  ، الفاتیكانفترة التقاعد، كان یسكن بجوار 

و . وكانت جنازتھ حدثا عظیما في كنیسة سان لورینزو في داماسو. غالبا التھاب رئويا وستین، بسبب ثالثالعمر 
و قد حضر معلّمھ النعش. قد أقاموا حواجز حول " لنّاس المھمین ا "وفاتھ مثلّت شأنا عاّما فإّن  على الرغم من أنّ 

لم یكن المعلّم أمبرتو  في العام السابق.  تتوفیكانت قد ماریا  الجنازة رغم تقّدمھ في السّن، إّال أّن شقیقتھ أومبرتو 
و سألوه من كان و وقاحة أمبرتل واالكھنة غضبحین تقّدم  للمس النعش و لكّن كثیرا من  من رجال الدینخائفا 

 لیساندرو موریسكي".و سأظّل إلى األبد الصدیق الحقیقّي ال دائما  "لقد كنتصاح فیھم مجیبا كنّھ یظّن نفسھ، ول



لعن نوح            
یتش  نوف ا ب ی فان ست ی ا  

(1817-75) 

كتاب  تبریر س ال اد المقدّ عب   لالست

  العبیدإنذ یقّدم قوانین لمعاملة ، آه. في العھد القدیم و ال العھد الجدید العبودیةال یجّرم لقد رأینا أن الكتاب المقدس 
قبل  1790في. الكتاب المقّدس بكثیر، أي ق في وقت سبحمورابي ما فعلتھ شریعة البقر، ولكن ذلك كالخیول أو ك

جعلھ مؤھال لیكون حقیقة من الحقائق لثالثة آالف سنة و بقاؤه على حالھ القانون األخالقي صمود . ربما  المیالد
: 9غریبة التالیة من سفر التكوین القصة ھذه ال یمكنك أن تحكم على األمر، و عد في حكمك إلى . اإلالھیة األبدیّة
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 لعن كنعان ومباركة سام 

ى َداِخَل َخْیَمتِِھ،  أَبُو اْلَكْنَعانِیِّیَن فََشاھََد َحاٌم  َواْشتََغَل نُوٌح بِاْلفَالَحِة َوَغَرَس َكْرماً،َوَشِرَب ِمَن اْلَخْمِر فََسِكَر َوتََعرَّ
فَأََخَذ َساٌم َویَافَُث ِرَداًء َوَوَضَعاهُ َعلَى أَْكتَافِِھَما َوَمَشیَا اْلقَْھقََرى  .ُعْرَي أَبِیِھ، فََخَرَج َوأَْخبََر أََخَوْیِھ اللََّذْیِن َكانَا َخاِرجاً 

َوِعْنَدَما أَفَاَق نُوٌح ِمْن  .أَْن یَْستَِدیَرا بَِوْجھَْیِھَما نَْحَوهُ فَیُْبِصَرا ُعْریَھُ  إِلَى َداِخِل اْلَخْیَمِة، َوَستََرا ُعْرَي أَبِیِھَما ِمْن َغْیرِ 
ِغیُر قَاَل:   .".لِیَُكْن َكْنَعاُن َمْلُعوناً، َوْلیَُكْن َعْبَد اْلَعبِیِد ِإلْخَوتِھِ " ُسْكِرِه َوَعلَِم َما فََعلَھُ بِِھ اْبنُھُ الصَّ

لماذا ھو بالذات؟  إنّھ لم یفعل شیئا سوى أنّھ رأى ؟ أبو الكنعانییّن، حاّم المسكینلماذا 
سنة و أنّھ كان یعاني من  600وقتھا كان   نوحأّن عمر تذكر الرجل العجوز عاریا. 

م / كنعان تبریر للمحو الذي سیأتي أّن لعن حاالكتاب المقدس مفّسرو  الثمول. سیخبرك
األرض الموعودة. إذا كنت تقبل  كنعانیین منللالقادمة (اإلبادة الجماعیة)  في السنین

أراضیھم یطھّرون الھوتو أیضا  أّن  ربما تقبل،فإنّك  أخالقیّایّة النصوص اإلرھابھذه 
حلم ھتلر الكبیر المتمثل في القضاء على تقبل أیضا بأو ربما  الحثاالت  من التوتسي

من الحكم             الھروبیجوز  ال  . الحشرات الیھود للمحافظة على العرق اآلري الرفیع
 حتّى على النصوص التّي سبقتنا بآالف السنین، المشتركةاإلنسانیّة المعاییر األخالقیة ب

 ا كان.أرسطو أو أیّ  و طونأفال أو حتّى نصوص القرآن أو واإلنجیلأسواء التوراة 

ذریعة مخلفات اعتماد ، دون البروتستانت مجموعة من "المثقفین"فإّن ومع ذلك، 
 و أعطوھا منحى آخر، و أصبح القصة التفّوا على ، ثمول نوح أو شیخوختھ

 و أصبح وقوعھم األبدّي في االستعباد في العالماآلن العرق األسود  ن الكنعانیو
تبدو ھذه االستنتاجات غریبة . ھذا الدین اإلبراھیمي عاّمة موقف لكنعان  وھذا التفسیر یكشفان مبررا. لعنة نوح

لم یدرسوا ھذا خالل  "المثقفین" أّن ھؤالء افترض ون.  ال زنجانیّ  ،قوقازینجّدا ألن الكنعانیین في األصل ھم 
 في المدرسة الثانویة.تعلیمھم 

نفسھ  جیفرسون دیفیس، رئیس الكونفدرالیة،فاعلم أّن  ، دا لتكون صحیحةعتقد أن ھذه الفكرة سخیفة جإذا كنت ت
تجارة الدافع عن العبودیة وو ، 1859یولیو  6یوم  الدیمقراطيمیسیسبي خالل اجتماع الو قد تحّدث  . كان یدعمھا

و قد كانت  ".  للعبیدفي كونھ "عبدا  في الوفاء لمصیره المتمثل حام" عرق  أھمیّة  إلى "بالعبید األجانب مشیرا 
أیام ما قبل الحرب في جمیع أنحاء الجنوب وكان مثل ھذه الخطابات و المشاعر تظھر و تنتشر خالل فترات و 

 .و یتّفقون معھا أوھام دیفیسیؤمنون بالجمھور 

س الذي كان یعارض استعباد النا  Robert E. Lee الجنرال روبرت إي لي  و لكن ھناك من كان یعارضھ، مثل 
مؤمنا بأّن "العبودیة كمؤسسة ھي شر ، و مابعدھا 1840 سنوات في أواخرأخالقیة حتّى إنّھ حّرر عبیده معارضة 
نظیره في و مع ذلك، كان األسود."  الرجل شر أكبر للرجل األبیض من وھو سیاسي في أي مجتمع،أخالقي و
) ضد الجنوب یعارض االستعبادي لشمال (الذو یدافع عن اعبید یولیسیس غرانت، یمتلك أربعة الجنرال الشمال، 

ھكذا انتھى استعباد السود ذلك.  ه القانون أجبرعبیده إلى أن تحریر رفض ). في نھایة الحرب، یدعمھا(الذي كان 
 .دائما ھكذا ألیس كذلك؟ التاریخیبدو األمر مشوّشا و مربكا،  في أمریكا. 

و قد كان بطلي في الطفولة الطفولة. خالل فترة  بطال لجمیعا أ أیضاغریبة: في أمریكا بدایة االستعباد  یةكیف
تشبھ األساطیر، لقد تغلّب . كانت مآثره  Francis Drake فرانسیس دریكالسیّد االشھیر اإللیزابیثي قبطان البحار 

ث األولى بمباركة من الملكة إلیزابیوقد قام  من ابن عمھ جون ھوكینز. على األسطول االسباني العظیم بمساعدة 
 الذین یشنون ھجمات في جمیع أنحاء األمریكتین. و قد كان طواقم السفن الشراعیّة الضخمة  القراصنةبإعدام 

لقد كان القبطان دریك،  دراكو التنین.  یخافون منھ كثیرا إلى درجة أنّھم سّموه  وسكان المستعمرات اإلسبانیة



مات. و كنت مھتّما  ماجالن و  دریك عاشبینھما ھو أّن الوحید  حول العالم. الفرقیبحر بعد ماجالن، ثاني إنسان 
فیلم . و قد شاھدت  Golden Hind غولدن ھیند سفینة دریك الشھیرة لمفصال ابنیت نموذجباألمر إلى درجة أنّي 

علمت بعد . ثم مّرات كثیرة في فترة من فترات حیاتي ایرول فلینالمتفاخر   بطولة من   Sea Hawkسي ھوك 
 . تاجر رقیقكان ذلك السّر الّذي لم یخبرنا بھ مدّرسونا أبدا: لقد السیر فرانسیس الصغیر القذر، ذلك بسّر 

من أفریقیا  سودأول عبید ونقلھم  باعتبارھم  بالسالسل بربط الناسجون ھوكینز السیّد البطل اإلنجلیزي لقد قام 
الملكة جّدا إلى درجة أّن . وكانت رحلتھ األولى مربحة 1565م إلى منطقة البحر الكاریبي واألمریكتین في عا

طن ضخمة  700 السفینة الضخمة التي یبلغ وزنھا  تأجیرلھ بإلیزابیث األولى تعاونت معھ عن طریق السماح 
Jesus of Lubeck    فرانسیس دریك، شھرة، السیّد كثر األابن عمھ أّما . ةالمقبللیستعملھا في رحلة التجارة بالعبید 

ساھما في تحریك و  ن ھذان الرجالنمن البدایة.  و لذلك انضّم إلیھ الربح ونجاھللم یكن من األشخاص الذین ی
 العبودیة في أمریكا.بھا الفراشة. ھذه ھي الطریقة التي بدأت أثر خیر مثال على ة، ھي وخطیر ةمعقدأحداث 

رجل أسود وسیم یتحدث من شرفة كان  . 2009یولیو  12یوم  ، غانا، ففي سنة 444ننتقل بالزمن  إلى دعونا 
القاتم و الظالم جوھا ذّكرتھ تلك الزنزانات المظلمة و زوجتھ وابنتیھ. زارھا مع ي ، التكیب كوست قلعة العبید 

ومّما ال یصّدق أّن ھذه الزنزانات المخصّصة للعبید  مؤخرا.  همعسكر الموت النازي بوخنفالد الذي كان قد زار
ھناك.  للنومو أّن العبید كانوا مضطریّن البراز والبول آلثار رائحة عفنة تنبعث منھا إلى الیوم في غانا ال تزال 

مساجین ال . إذا غادر ھول ما رأتھ للتوّ من أنّھ یحمیھا  ضع المتحدث طویل القامة ذراعھ حول كتفي ابنتھ كما لو و
سفینة تجارة الرقیق. إلى للنزول   'عودة'عدم ال باب فإنّھ یعبرون ، و كانو ال یزالون على قید الحیاة ھذه الخالیا 

األفریقیة  المحرقةنسمیّھ في ما یتعین علینا أن  ، ھذه الرحلةشخص اثني عشر ملیون لقد قطع حوالي  
 ھؤالء التعساءالذي قد تعّرض لھ اإلرھاب ة مدى الرعب و بدقّ . ال یمكن ألحد أن یصف (الھولوكوست االفریقي)

و استغرب من  أمر غریب  الرقیقفوق زنزانات كنیسة مباشرة أّن بناء على شرفة الواقف . الحظ الرجل الفقراء
 ھذهعلى ھذه ن یتمكن من فھم إقدام المسیحیی لم. صراخ العبید من تحتھم  واتخیلیأو  واسمعأّن رجال الكنیسة لم ی

بل كانوا یتّبعون ، یكونوا ملحدین النازیین في بوخنفالد لم یخبره بأّن أن على أحدھم األفعال الوحشیة. ربما كان 
 الناس "ف . ما طلب مؤمنین". وكان لھإلى أناس  "نحن بحاجة  و كما قال أدولف ھتلر:. تعلیمات لوثر

 رتكاب اإلبادة الجماعیة. وسیلة الن" المؤمنو

رئیس الوالیات المتحدة، و، بطبیعة الحال، باراك أوباما، شرفة ھمن ال المطّل  طویل القامةالرجل األسود الوسیم 
من المحتمل جّدا أّن  عبید وتنحدر من ساللة  الشخص األكثر نفوذا في العالم. زوجتھ میشیل  ھیمكن القول إنّ 

مناسبا جّدا رقیق الشرفة فوق زنزانات الئیس على الروقوف یبدو عدم العودة'.   باب'من قد مرت جیناتھا 
الَ " ):  ترجمة الملك جیمس(  9: 1سفر الجامعة یقول . لما یمكن أن تنتجھ البشریّة من متناقضات باعتباره رمزا 

من باراك أوباما فیھ تحدث یوم قدوم ی لم یكن یتوقع و من الواضح أّن صاحب القولَشْيَء َجِدیٌد َتْحَت الشَّْمِس" . 
 كیب كوست.قلعة العبید 

   ویترُ  قصة أعظم

یُدعى أبیض جاھل  اسمھ جیم وصبيّ كبیر "زنجي" شخصیّاتھا رجل  . یّةأعظم قصة حقیقیة حول العبودیة خیال
 كتابھ:حتّى یقّدم ھوك. سأترك المجال للمؤلف 

إّال إذا كنت قرأن كتابا بعنوان "توم سویر"، و إن كنت أعتقد أّال أھمیّة لذلكن إنّك لن تعرفني أیّھا القارئ  
فقد ألّف مستر مارك توین ھذا الكتاب و ضمنّھ جوھر الحقیقة، و مع أنّھ سمح لنفسھ بأن یبتدع بضع حقائق 

سانا لم یكذب مّرة أو نسجھا خیالھ، فإنّھ توّخى الصدق عاّمة. و على أیّة حال، فإنّني ال أذكر أنّني قابلت إن
اخرى، و لست أستثني من ذلك الخالة بولي أو األرملة دوجالس و ربّما ماري. و لقد ذكر مارك توین كّل 

و ھي خالة توم و عن ماري و األرملة دوجالس في ھذا الكتاب.. و ھو كتاب  –شيء عن الخالة بولي 
 بل. صادق في  جملتھ مع بعض الجنوح إلى الخیال كما ذكرت من ق

التي ُكتبت كما قال  ھكلبیري فین مغامراتأعظم روایة أمیركیّة على األرجح: ھكذا تبدأ 
كومیدي األسلوب المستعمل في الروایة عدد من اللھجات المحلیة. باستعمال مارك توین، 

إّن  عبودیة. للدعم الكنیسة قضیّة قضایا اجتماعیة خطیرة للغایة، وال سیما رغم أنّھ یتناول 
ما قبل الحرب كما  خطابات  نكھة فیھا  ، ولكنّ فصول الروایة خالدة ال ترتبط بوقت معیّن

و الذي ھو نھر المسیسیبي، والكتاب ا في  تنظیمیو قد استعمل الكاتب عنصرا  قد تتوقع.    فین ھكلبیري



 الس:مع األرملة دوجالمتحضرة حیاتھ یصف إلى ھوك وھو زمني. دعونا نستمع یستعملھ الكاتب كخطّ 

متشّوقا لمعرفة كل شيء عنھ.  ، وكنت موسى و عن تابوتھلي ثني عن موسى و عن و بدأت تحدّ خرجت كتابھا أبعد العشاء 
  .لم أعد أھتم لكالمھا ألّن األموات ال یھمونني الحین ولكنّھا في مجرى حدیثھا قالت إنّھ مات منذ زمن بعید و في ذلك 

رفضت  وقالت اّن التدخین عادة سیئة و  لكنھاو . أن تسمح لي بذلكرملة األ تبن، وطلیتدخشعرت بالرغبة في الو بعد ذلك 
ھي . ھ شیئاال یعرفون عن في التعامل، یتحّدثون عن شيء  الناسو یجب محاولة اإلقالع عنھا. ھذه طریقة بعض  غیر صحیّة 

بما أنّھ میت، و لكنھا تجد مبررا لمنعي من التدخین رغم  ألحد یقّدم فائدة  وال یمّت لھا بأّي صلة لھاالذي ال تھتّم بأمر موسى 
  بنفسھا. ھألنھا فعلتوقد كانت تشّم أیضا  و لكن ذلك كان أمرا مقبوال بالطبع  . أنذ لھ تأثیر إیجابي عليّ 

الھارب السیدة واتسون عبد جیم، إلى انضم و ن ھذا المجتمع "المتحضر". مھوك  ، ھربفي نھایة المطافو
و قد جیم. ھروب  خطورةبك مجرد حماقة مقارنة د كان كّل منھما یبحث عن الحریّة. كان ھروب ھوأیضا، لق

ان ك ینامو لذلك كان جیم وھو، و من یساعدھم على الھروب أیضاالعبید الھاربین تراقب و تعاقب السلطات بدأت 
 نھر المسیسیبي في اللیل. أثناء النھار و یركبان قاربا في

كانت تمیل و  البحر. نحو تتحرك في رحلة ال تنتھي التي  فاترة المساء في النجوم الطرح النھر العظیم ضباب 
ال یمكن تمییزھا. تحت القارب بیضاء على السوداء والأشكال الحیاة تلتوي كما لو أنّھا تستعّد للرحلة. أصبحت 

المیاه في حریري ال. والسواد أنّھما صغیران وعاجزان ك أحّس جیم وھو ، اللیل سكونالھائلة و في  مظلة النجوم 
ا، ھذه المیاه التي تخفي كائنات ضخمة ذیلھبالسطح تضرب في بعض األحیان سمكة  ه كسریطفوان علیھا تالتي 

، ما درسھ و كّل ما تعلّمھجیم ألن كل یتألم من الداخل ألم . كان ھوك یصطادونھا أحیانا نیرى الصیادی وك كان ھ
ھروب إلى الحریة. ھذا ما تعلمھ في المدرسة، ال عبد على مساعدةأّن من الخطأ  ك یكن كثیرا، یقول لھ و إن ل
 .إلیھم عندما كان یستمعكان یقولھ رجال الدین وھذا ما كان تلمیذا عندما 

و بدأت أشعر باإلثم و التعاسة، و تمنّیتلو اخترمني الموت. و أخذت أقطع العائمة جیئة و ذھابا و أنا أؤنب نفسي. و كان جیم یروح و 
یغدو أیضا في قلق.. فلم یكن أحدنا قادرا على التزام الھدوء ، و في كّل مّرة كان جیم یرقص فیھا أمامي ویھتف: ھاھي "كایرو"، كنت 

 أصبت بطلق نارّي، و كنت أظّن أنني سوف أموت من التعاسة إذا كانت تلك المدینة ھي "كایرو" حقّا. أشعر كأنني 

نّھ و كان جیم یتكلّم بصوت مرتفع طوال الوقت. أّما أنا فكنت أكلّم نفسي. كان یقول أّن أّول ما سیفعلھ عندما تطأ قدماه والیة حّرة ھو أ
إلى أنیّدخر مبلغا یمكنّھ من شراء زوجتھ التي كانت أمة في مزرعة مجاورة للمكان الذي تقیم فیھ  سیقتصد نقودا، و أال ینفق سنتا واحدا

اآلنسة واطسن، و بعدئذ سوف یعمل ھو و زوجتھ و یقتصدان مبلغا من المال یمكنھما من شراء ولدیھما، فإذا رفض مالكھما بیعھما 
 یستأجران من یسرقھما..

سمع ھذا الكالم، فما كان الزنجي لیجرؤ على قول مثل ھذا الكالم من قبل، و لكن انظر إلى التغیّر الذي و غاص قلبي بین جنبي و أنا أ
أنّھ أوشك على التحّرر. إّن المثل القدیم ینطبق تماما على ھذا الزنجي.. فھذا المثل یقول:" أعط طرأ علیھ في اللحظة التي ظّن فیھا 

بل كلّھ" و لقد كان ذلك نتیجة لعدم تبّصري، فھاھو الزنجي الذي ساعدتھ على الھرب یواجھني الزنجي من الحبل مقدار بوصة، یأخذ الح
 و لدیھ اللذین یملكھما رجل ال أعرفھ.. رجل لم یسبق أن أساء إلّي. -بتحّد و یقول لي بال مواربة إنّھ سوف یسرق ولدیھ

ھ.. و اشتّد تأنیب ضمیري فقلت مخاطبا ضمیري: " كّف عن و لقد أسفت حین سمعت جیم یقول ذلك.. فقد كان مسلكھ یكشف عن ضعف
تعذیبي فمازال في الوقت متّسع لتصحیح الخطأ.. سوف أذھب إلى الشاطئ عند أّول ضوء یلوح لي و أبوح لھ بالسرذ كلّھ" و عندئذ 

األغنیات. و بعد قلیل الح لنا  شعرت بالراحة و السعادة، و اختفت جمیع متاعبي، و رحت أراقب ظھور أّول ضوء و أنا أدندن بإحدى
 ضوء فھتف جیم: 

 إننا آمنان یا ھوك.. إننا آمنان، ھیا  أسرع بركوب  القارب فھاھي كایرو أخیرا.. إنني واثق من ذلك  -

                                     فقلت: سأمضي بالقارب ألتبیّن حقیقة األمر یا جیم.. و لكن ال تنس أنّھا قد ال تكون كایرو.                                
 وبادر جیم  فأعّد القارب، ووضع سترتھ العتیقة في قاع القارب لكي أجلس فوقھا، وقّدم لي المجداف. و بینما كنت أبتعد عنھ قال: 

عّما قریب سوف أھتف من شّدة الفرح و أقول أنني مدین لھوك بحریّتي، وانني ما كنت ألتحّرر یوما لواله.. لقد كان ھوك   -
 ھو من وھبني الحریة.. إّن جیم لن ینساك یا ھوك.. لقد كنت أحسن صدیق لجیم العجوز.

ء سّره . و لكنّھ ما كاد یقول ذلك حتّى انحسر عنّي تأنیب ورحت أجدف مبتعدا و العرق ینسال من جبھتي بغزارة.. فقد كنت أعتزم إفشا
 الضمیر. و مضیت أجدف ببطء، ولم یكن أدري ھل یسعدني ما  سأفعلھ أم ال؟ و عندما ابتعدت خمسین یاردة عن العائمة قال جیم:



 ھلم یا ھوك، إنّك الرجل األبیض الوحیج الذي حافظ على وعده لجیم العجوز. -

بین جنبي، ولكني قلت لنفسي إنّھ ال مفّر لي من إفشاء سّره ألنني ال استطیع الفرار من تأنیب ضمیري. وفي تلك و شعرت بقلبي یغوص 
 اللحظة، أقبلت عائمة بھا رحالن معھما بندقیّتان، وتوقّفا فتوقّفت.. وقال أحدھما:

 ما ھذا الذي ھناك؟ -
 فقلت: عائمة.

 ھل تملكھا؟ -
 نعم یا سیدي. -
                            حسنا.. لقد ھرب خمسة زنوج اللیلة ومضوا ھناك إلى أعلى المنحنى، ھل الرجل الذي معك أبیض أم أسود؟  -

أجب مباشرة. و الواقع أنّي حاولت الكالم و لكن ارتج علّي، فحاولت أن أستجمع  شجاعتي و أن أفضي إلى الرجلین   مل
 م ألبث أن تبیّنت ضعفي فتخلیّت عن محاولة التظاھر بالرجولة، وقلت:بالحقیقة، و لكنني أخفقت. و ل

                                                            إنّھ رجل أبیض. -

عن السود: كشف أمرا مھّما و منیرا النھر قد في لكن الولد الجاھل  أبدا و الكلماتلیقول ھذه كن القدیس بولس لم ی
مثل ھذا ناتج عن الجھل،  ھراء   أيّ  عرق حام أو. لم یكونوا من لدیھم مشاعر، یحبّون أبناءھم. بشر أیضاھم 

و  العنصریةتغطّي على عباءة و الذین ھم في الحقیقة الكتاب المقدس الذین یدرسون المثقفین المحمّي عن طریق 
(الكتاب المقدس   :13 بولس وّل إلىرنثوس األمن رسالة كومن اقتباس  المنقحةاقرأ النسخة التالیة . تحمیھا

 ).  NUB الُمحدث أو

 لَْو ُكْنُت أََتَكلَُّم بِلَُغاِت النَّاِس َواْلَمالَئَِكةِ 

ٌة،    َولَْیَس ِعْنِدي َمَحبَّ

 !لََما ُكْنُت إِالَّ ُنَحاساً َیِطنُّ َوَصْنجاً َیِرنُّ 

.  

  برومثیوسي بطل أول

. لقد رأینا عالمیة یادھم الیونانالعبید الذین قاتلوا وماتوا من أجل أسبالحدیث عن ماراثون الحدیث عن بدأنا 
و سعیھ من بطولة ونبل سبارتاكوس أعجبنا بوسائل مختلفة. لقد باستعمال المرأة احتقار القاعدة الذھبیة فضال عن 

العبودیة في العھد تغاضي الرسول بولس عن نشھد أجل الحریة. وقد سمح لنا ضیاعنا بین ھذه العصور بأن 
انجذاب األدیان شھدنا و الجنسي على األطفال وكذلك اإلخصاء الذاتي.  رجال الدین اعتداءأفزعنا  الجدید. 

و إخصاءھم استعباد األوالد الصغار أّن . لقد تعلمنا الجنسیّة اإلناثتشویھ أعضاء  ختان الذكور وإلى غریب ال
و قد تعّرضنا أیضا لشيء ال یصّدق الكنیسة. منعھا من الكالم داخل  وضد المرأة  المسبقة أحكام بولسب مرتبط 

في الحرب األھلیة األمریكیة. لقد و استعمال ذلك الكتاب المقدس الستعباد السود العھد القدیم من  " تبریر "وھو 
 : ھیكلبیري ینمارك توالتي اخترعھا  وھمیة الشخصیة الالحقول واألنھار مع بین  بنا األمر نھایة سعیدة انتھى

 أبیض.""انھ   جملة بسیطةباستعمال عبودیة المنكر لمؤسسة ال

كما ھو  ؟ شّرا  إطالقا العبودیةاعتبر شخص : من أّول المزید عرفةنحتاج إلى مولكننا ما زلنا  ابعید نالقد سافر
دائرة كاملة. رسمنا اآلن ال. لقد اإلغریق جاءت اإلدانة األولى منحال أمور كثیرة بُنیت علیھا الثقافة الغربیة، 

 424كتب یوربیدس في قد  في نھایة الحرب. وكأمة  قد أُخذتزوجة الملك بریام، و ھیكوبا ملكة طروادة تكان
 جوقة:الزعیم ھذه المأساة، یقول في و العبودیة وغیرھا من الموضوعات. حول   ھیكوباسّماھا  قبل المیالد مأساة 

  غیر الئقة.یعامل غیره معاملة قوى فھي تجعل المتجبّر األ ، ایة في طبیعتھالعبود ملعونة ھيكم واحسرتاه! 

و كّل الناس على . كل المحیطین بھ لیكون أول بطل  برومثیوسيیوربیدس أرشّح كاتب المأساة الیوناني أن  أودّ 
الدیانات اإلبراھیمیة نبیاء شرور العبودیة. حتى أالتي تلت حیاتھ  كانوا عمیانا ال یبصرون  مدى آالف السنین 

 الخالدین.ھو بوضوح. یوربیدس ینتمي إلى زمرة رآه على ما عیونھم  أغلقوا



 



 الفصل الخامس

 

 

لوثني یسوع   ا

الّشیخان   .المدینةتكتسح المسیح الجدید حول ظھور شائعات ال، وللمیالد روما في أوائل القرن األولنحن اآلن في 
  .ھو المبادر بالكالم   Epios و ابیوس  یتحاوران.  معركة ماراثونخالل في وقت سابق اللذان التقیناھما 

لم تسمع أاالثني عشر. جدید و حواریّیھ آسیوي وجود نبي ، ذكر بعض العمال البانتیون الیوم بناء ي موقع "ف
 ". أن أعرفھاقبل تعلم بھذه األمور بدو أنك دائما إذ ی؟ حول ھذا األمر شیئا

ا كبیر احتفاال إّن شرق. وقاالمال ا مؤخّرا من عادقائدین قد من  "سمعت الشيء نفسھفامیوس:  Phemiosأجاب 
 دیسمبر ". الخامس و العشرین من  أي في  االنقالب الشتويفي میالده الشھر المقبل بمناسبة  سیقام 

 ؟" أیضاتعلم  "ماذا 

أنّھ  و یرى البعض اآلخر  الحملأنّھ یناسب بعض یرى البین الخیر والشر. فاصال و حاكما یكون س"ویقال انھ 
و حسب . الخطّائین  و رفعھا إلى الحیاة العلویّةنفوس ى تخلیص قادر علأنھ  المئة قوادیرى األسد. یتوافق مع 
، و من الخبز والماءمكونة مقدسة للتخلّص من الخطایا و من خالل  وجبة یتم ذلك من خالل المعمودیة كالمھم س

 ".  یتّم أحیانا إضافة النبیذ المقّدس إلى ذلك 

 ھذا من قبل". ب"أعتقد أنني قد سمعت حینھا قال ابیوس متأمّال: 

حضن أمھ العذراء، في  یع ھناك تمثال للنبي الرضالسفلیّة،  في سرادیب روما لدّي المزید:  "أجاب الّشاعر: 
 الھدایا." وحولھ فرس مجوس یصلّون لھ ویقّدمون 

  "في كل مكان في اإلمبراطوریةیبدو أنّھا موجودة ھذه الكھوف أیضا، عن "لقد سمعت أضاف ابیوس مؤكّدا: 

إّن النبّي كان مدفونا  یقول قّواد المئة  " ، و أضاف فامیوس: كھف"المع عالقة أخرى  "ھناك و أضاف الّصدیق: 
والدتھ وموتھ  ، و بما أّن یوم االعتدال الربیعيوقد تّم ذلك في كھف وبعد ثالثة أیام قام من بین األموات. 

 ".  Sun-day الشمس سیكون یوم مقدس ال ھیومفإّن حركة الشمس، بوثیقا مرتبطان ارتباطا 

 ھ: نصّ ون عن نقش في أحد ھذه الكھوف تحدثالبانثیون كانوا ی ضا أن العاملین في أیو قد ذكر المھندس 

  الخالص.حتّى أصبح منھ و یصبح منّي لن  یحصل على  یشرب دميال  جسدي و من  ال یأكلذلك الذي 

 اسم؟" اختتم ابیوس الحوار سائال: ھل لھذا النبي "

 میثرا ". یسّمونھ  "نعم. أتباعھ 

ن عن أوزوریس قد قالھ اآلخرو عن میثرا . كّل ما قلتَھتقول أوزوریسكنت متیقنّا من أنّك س "میثرا؟ 
 الحیاة األبدیة ". بویناشدونھ بالبعث بعد الموت المصریون ال یزال  . سنة ألف قبل

لوثني التشابھ  ا

بالماء و ھم یؤمنون أنّھم بذلك  سیطھّرون من الخطایا و أّن  معمودیة یمارسون ال كانوا  میثرا أّن أتباع م]  200ترتلیان [ذكر 
  .أیضا الطقوس المسیحیةھذا الطقس من ولكن  .عالمة على جبین المعّمد كان یضع الكاھن



من  (NIV) 54-53: 6المذكور أعاله  و اآلیة نقش الأوجھ التشابھ بین نبّي آخر، ف  اءمعظم القرّ أّن في ذھن  أظن
  مذھل، فإن اختلفت الكلمات، فإّن المعنى متطابق:  یوحنّا 

ِدي َمْن َیأُْكْل َجسَ  .َفالَ َحَیاَة لَُكْم ِفي َداِخلُِكمْ  َفأََجاَبُھْم َیُسوُع:  "اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إَِذا لَْم َتأُْكلُوا َجَسَد اْبِن اِإلْنَساِن َوَتْشَرُبوا َدَمھُ  
ٌة، َوأََنا أُِقیُمُھ ِفي اْلَیْوِم األَِخیِر"  َوَیْشَرْب َدِمي، َفلَُھ َحَیاةٌ أََبِدیَّ

و  دیونیسوس و أتیس و مع أدونیس  مع میثرا، وبدرجة أقلأو التّشابھ ھذا التوازي أّن المسیحیون رأى 
البعض اآلخر و بقوا بذلك جھلة، أّما تجاھلھ مقلق للغایة. و قد اختار الكثیر من النّاس  تموز وكریشنا و أوزوریس

 مثل  -عمد آباء الكنیسة في وقت مبكر  . و إثبات جھلھمھذا التشابھ لنفي استراتیجیات مختلفة فقد اخترعوا 
رأیھم الشیطان، بل إبلیس  فحسبالشیطان،  تقلید و الّدائم و ھواألول إلى وضع المبّرر والقدیس جاستن ترتلیان 

كان عملھ بذلك لھا نفس الطقوس من قبل لخداعنا، و باطلة ا أدیانقد خلق یسوع المسیح وقدوم ع وقّ نفسھ  قد ت
في ھذه الترھّات من لویس سي. اس.  ةالمسیحی عن  المدافعفقد أفتى العصر الحدیث، انتحاال متوقّعا. أّما في 

 ذلك." أفعل ني "الشیطان جعلكرسیھ الوثیر، و جعل حّجتھ مرتكزة على حماقات من قبیل  

القوة الدینیة الرئیسیة في كان اسمھ الكامل، و قد مثّل  -الّتي ال تُقھرمیثراالشمس -س میثراسول إینفیكتو
الشجاعة واإلخالص و . كانت الرجولة العاّمة ل القرون الثالثة األولى من الحقبة اإلمبراطوریة الرومانیة خال

موّجھا إلى كان ھذا الدین وقد الجیش. في صفوف شعبیتھا وھو ما یفّسر لمیثراسیة، فضائل ھامة في العقیدة  ا
شعائرھم تتطلّب  ، باالنضمام و لذلك كان انتشار الدین محدودالنساء ھ لم یكن یُسمح لأنّ أساسا إلى درجة الذكور 

 . شر الدینأخرى منعت ن مشكلةطویلة، و ھي  فترات في نشر الدین موّزعة على  لشروع لمستویات  سبعةأیضا 

وھو ما یجعلنا نطرح سؤاال حول األولویات، فأتباع  مخصصة لعبادة میثرا،بنیت الفاتیكان على أراض كانت 
  یصدقمّما ال . ھا منمشتقتّة   pope البابایونانیة تعني األب، وكلمة وھي كلمة  ، papa بابامیثرا كان یقودھم 

جمیع عناصر الطقوس المسیحیة األرثوذكسیة من المیثراسیة:  مبكرفي وقت قد أخذوا آباء الكنیسة  أیضا ھو أّن 
وصالة التمجید وغیرھا..  الماءبمعمودیة ال و الّرقاقة المستخدمة في العشاء الربانّي وتاج األسقف و المذبح

فرع من  من سباتھم: المسیحیّة  وقظ المؤمنینبھذه الھرطقات حتى ال نھمس واضح جدا، دعونا ناالستنتاج 
 ). الكتشاف المراجع الفصلبالموضوع: عد إلى ھوامش لمیثراسیة. (للقراء المھتمین ا

، ي (القّدیس بولس) طرسوسالبولس ھنا یأتي دور  المیثراسیة والیھودیة لخلق المسیحیة؟ بین ج المزھذا من دبّر
 عاشوقد   .سیسیلیا رئیسي وعاصمةالكانت طرسوس مركز المیثرانیة مسبّب متاعب. لقد المشاكل و ل حّال 

 جنود بومبيلقد قام . ا مفصال حول الّدینعلموھو ما جعلھ یكتسب  من عمره  الثالثینبلغ حتى فیھا  بولس 
Pompey  إلى روما. ھو أمر المیثراسیة بحمل الدیانة  قبل المیالد، 63سنة  كابادوكیا في حدود ، بعد إخضاع

قام بھ الیونانیین في ماراثون، أمام  زركسیس وارتحششتا  و داریوسفما عجز عن فعلھ ألیس كذلك؟  مفارق
و تطوراتھا إلى أوروبا. ھناك فرق الزرادشتیة لقد جلبوا : بكّل یسر و سھولة جنود بومبيوھما من  سالمیس وبلتا

كان  حصریة.  لم تكنو المسیحیة وھو كونھا البحر األبیض المتوسط الغامضة على ضفاف طقوس واحد بین ال
لعدید من الطوائف في وقت واحد. على سبیل و تابعا لعضوا و العادّي مثالأن یكون شخص واحد  ممكنمن ال

و تحّرم ذلك المسیحیة أّن  و جوبیتر و أن تكون أیضا من أتباع میثرا، في حین إیزیس من الممكن أن تعبد المثال، 
-2: 20خروج سفر ال بشكل مذھل من خالل  توّضح ھذا األمر الوصیة األولىفھذا األفق الواسع. ال ترحّب بمثل 

3:  

 .الَِّذي أْخَرَجَك ِمْن أْرِض ِمصَر، ِمْن بَْیِت الُعبُوِدیَّةِ  إلَھُكَ أنا 

 .ال تَْعبُْد آلِھَةً أُْخَرى َمِعي

  .الدیانات األخرى من مخلفات الماضيوفي جعل المسیحیة في فوز وكان ھذا سببا رئیسیا 

ثراسیة می ل ابن ) ومیثرا، المسّمى یھوهالعبري ( إلھ الّسماء  المسیحیة. یسوع، ابنقد مزجتا لتكّونا والیھودیة  ا
. طقوس المسیحیة ھي طقوس ) ھما أسطورتان متطابقتانOrmuzdأھورا مازدا (ویسمى أیضا ارموزد 

س المسیحیین. بوللغة كانت نفسھا . لغة المیثراسیة و العشاء الربّاني المیثراسیة، بما في ذلك القربان المقدس
و بھدف . خالل تكوینھ و دراستھ لھمامن الدینین حمل مسؤولیة دمج الطرطوسي ھو أول "مسیحي"  و قد ت

-و إن علیھّن  التزام الصمت -باتّباع الدین ، تم السماح للنساء للمیثراسیة و تحسین  جدیددین المسیحیة أّن إظھار 



إلى درجة أّن المیثراسیة لم تعد  وھو ما جعل نشر الدین الجدید أسھل . نجحت ھذه االستراتیجیة نجاحا باھرا 
 . لم تعد موجودة باسمھا القدیم على األقلأو  المیالديبدایة القرن الرابع موجودة مع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التضحیة ، و Tauroctony التوروكتوني  یسمى ، أّما في المیثراسیّة فھو صلبالالرمز المركزي للمسیحیة ھو 
و یقتل ثورا قتال ا یرتدي قبعة فریجیة شابّ  ا تصّور في الصورة أعاله، فإنھّ یظھر كما و . جوھر كلتا الدیانتینھي 

وبما أّن  إكسیر الحیاة. أنّھ دم الثور كما لو یشربان من األفعى والكلب أیضا أّن لالھتمام رمزیّا. و من المثیر 
في دینھم. ومع فالمؤّكد أنّھ محورّي  رفیع، في موضع  ف المیثرانیةوكھالفي كل التّصویر وجدوا ھذا قد الباحثین 

ال شخص یمكن ل ما الذي سیاق كتابي، و لكن في غیاب . حول الغرض منھ ومعناهذلك، ھناك الكثیر من الجدل 
وسیلة لتنفیذ كان ذلك ربما ، الغزمّما ال شّك فیھ أّن في األمر  ؟ أن یفعل  بالصلبالمسیحیة یعلم شیئا * عن 

بالتوروكتوني، فالحقائق المثبتة قلیلة و  فیما یتعلق  ھو موقفنا حدیثاھذا و المجرمین؟ اإلعدام على عقوبات 
 . ةكمشترھناك حقیقة لكن و  -النظریات كثیرة

المنقلب الّذي یغسل الكباش واألغنام ودم المنقذ  و رمزیة الثیرانو األمر نفسھ ینطبق على فكرة المنقذ میثرانیة، 
و كذلك فإّن . Tauroctony التوروكتوني  دم الثور فيیلعق الكلب فإّن  ، ولذلك األبدیةو یمنح الحیاة الخطایا 

عندما یرسل هللا / العالم المروعة  نھایة و من السماء مضیف الشرّ الكمال) و طرد  (عدداألسرار المقّدسة السبعة 
-األباطرة الرومان لقد مزج  میثراسیة. ھا موروثات السالم كلّ و ینشر األشرار إلى الجحیم  Ormuzdارموزد 

لقد جعل  . لتصبحا دیانة واحدة لدیانتینالطقوس والقوانین ل -میثرایین في البدایة ثم اعتنقوا المسیحیةالذین كانوا 
و قد عّوض األحد میالد المسیح أیضا. موعدا ل  -میثراوھو موعد میالد –الخامس و العشرین من دیسمبر 

المعبد على رأس  تأسسفقد ت -ومقرھا روما - الكنیسة الكاثولیكیةأّما  السبت الیھودي للمسیحیة.  المیثراسي 
و قّدمت  اخل اإلمبراطوریة الرومانیةدإللھ اابن منافسي دیانة جمیع ذلك على األكثر قدسیّة و قضت ب  المیثراني

 المسیحیة الحدیثة.  لنا 

و المحافظة على الجھل  ا تجاھل كل أوجھ التشابھ مع میثرا إمّ : كر سابقا، یجب على المسیحیین اتخاذ خیاركما ذُ 
 . الموقف لھذاصیغة مبتذلة ھناك و ،جھلھموعرض الشیطاني   التقلیدمن خالل الخاطئ أو محاولة تفسیرھا 

______________________ 

 الذي كان یعلم الكثیر عن الصلب وصفھ بأنّھ أقسى و أرذل  وسیلة للتعذیب.   Ciceroسیسارو 

 

وني   :  میثرا یذبح ثورا Tauroctony توروكت



 

ثور ل ال   نجميا

العلوم األمریكیة  لمجلةأستاذ الفلسفة، مقاال   David Ulansey ایالنساي، كتب دیفید 1989في دیسمبر عام 
Scientific American  فیھ توروكتوني  مقاال یفّسرTauroctony  ختلف فرؤیتھ ت و مجّددة.  بطریقة مختلفة

یمكنھم ولكن القراء المھتمین  التي أتى بھا  النقاط الرئیسیة الرؤیة الّسابقة، و سأكتفي ھنا بذكر اختالفا كبیرا عن
  لمقال كامال.رابط لللحصول على الفصل االطّالع على ھوامش 

ثورة كاملة كل لیحدث  ذبذبیت و محورھا  رأس الطفل. ك یوم،  كل في  األرض حول محورھا مرة تدور
تحّركان السماء، ال األرض، و ھذه الحركة في  كال الحركتین  یبدو أنّ طفل. رأس الأیضا مثل  ، سنة 25920
عبر الشمس خط عندما تالربیع یحّل دقیقة (بعشرین عام  كلّ یتقّدم زمن حلولھ في زمن الربیع  أنّ دلیلھا السماء 

تراكم العشرون دقیقة في كّل  في نصف الكرة الشمالي.)  يلیالالمن أطول یام یجعل األاالستواء السماوي مما 
). 2160=  12÷  25920سنة ( 2160 كلّ مّرة ج وبردائرة المن خالل  الى الوراءمس تراجع الشّ یسبب مّرة  

م ھیبارخوس، قدّ  .المبادرة المحوریّة  : دائرة البروج الشمس في فصل الربیع على طولوضع ر تغیّ ونحن نسمي 
 قبل المیالد. 125ھذا االكتشاف الرائع حوالي ھو أعظم عالم فلك في العصور القدیمة و

 

  

 

 

 

؟ بین االثنین ممكنا؟ ما ھي العالقةكتشاف إلى ظھور المیثراسیة. ما الّذي یجعل ھذا ھذا االایالنساي دیفید یرجع 
 األسئلة: ھذه عن أجاب  ، Scientific American في مجلة  في مقالھ

 یجمعون بینللذین بالنسبة  حركة المجال الكوني بأسره.تبدو  (حركة األرض) فإّن المبادرة من وجھة نظر مركز األرض، 
المبادرة المحوریّة ھذا یمثّل مصیر اإلنسان، فإن اكتشاف تؤثر في بأن حركات النجوم و القول األرض،  یّةمركز:  رؤیتین

على ن القدماء المثقفووقد تعّود  .على ما یبدو قوة أكبر من الكون نفسھتبعده لنجوم الثابتة لمستقر ال: المجال حقیقة تھّزھم فعال
  .قّوة إلھیة ثابتةعلى وجود  دلیالاعتبار مافي الطبیعة من أعمال تجلیا لعمل اآللھة وھو ما ّسھل اعتبار ھذه الحركة العظیمة 

إلضفاء حدیثا المخلوق  لھھمإلبالد فارس تعود إلى ة قصّ  ھاخترع أتباعالمتصّور میثرا. وقد  ھذا اإللھ قد كان و
كتاب و معروفةــ و خیر مثال على ذلك قدیمة صناعة باسم الدین و االختالق و االختراع   .صفة القدم علیھ

  .دانیال

العصر  القدیم الذي یمثّلھ برج الثّور للمرور من  ارمزنرى الثور، یذبح عندما نرى میثرا ف لنعد إلى توروتوكوني،
للمبادلة المشھد بأكملھ ھو تمثیل رسومي  د.قبل المیال 2000 سنة الحمل حواليالذي یمثّلھ جدید العصر الإلى 

اللیل وجمیع سماء وء االصطناعي، عرف الناس الضفقبل ظھور . القدیمة ة میثراقصّ المحوریّة وجزء من 
 . أبراجھا

أوائل كانت في الحوت االعتدال الربیعي ھو في كوكبة الحوت. وكان العبور من الحمل إلى  ، في الوقت الحاضر
لمجتمع العبري في ذلك الوقت، لم یكن لعلى األرجح. لم یكونوا على علم بذلك ، ولكن المسیحیین األّول القرن

 أیضا أنّ  رتذكّ  ا بنشره، سعید سالمعارف والعلوم، وھو تقلید كان بولاھتمام ب، المجتمع الیونانيعلى عكس 
 الفلكیة. ال ، التنجیمیّةاألمور ب العبريّ  ا. كان االھتمام یونانیھیبارخوس نفسھ كان 

 مبادرة ھیبارخوس



سیالحظ أمثلة قارئ الكتاب المقدس بصید األسماك. وحتى السمك وبیسوع ارتباط حیاة  أیضا  من المثیر لالھتمام
  صوتي تتویج عالقة  أیضا األسماك. ھناكصید منصبھ الكھنوتي بدأ و اختتم مع . على سبیل المثال، عن ذلك

 حقا في ھذا الفصل. و سنفّصل فیھا القول ال   ”the fish“" الّسمك و "   Jesusبین یسوع 

 ّ ث ل  الكوني ورا

جزء من العلم یقودنا بعیدا عن ھذا  كلحول كوننا في وسط و مركزكّل شيء و لكّن  في البدایة كانت الكذبة
من الذین ساعدونا لیسوا إّال قلیلین من  اینشتاین  و داروین و  غالیلیوو   .األطفالالذي ال یؤمن بھ غیر المفھوم 

سبق االعتداالت أو جاھلین بن یبدو المنجمو حتى في یومنا  .من االیمان بالذاتالتوجھ وترك ھذا على النضج 
في نفس الیوم في وقت و كنت قد ولدت في نفس الوقت الفترة وجیزة، فإذا  ألنّ  لماذا ا؟ .لعبھم الّسابقة  نقضھا تأنّ 

 األبراج ھي في الواقعف  .مختلفةزودیاك برج أو عالمة سنة، وكنت قد أتیت إلى العالم تحت  2000ب  سابق 
  .فعال و لكن الكذابین من المنجمین الیوم لھم الكثیر من األتباع  "أبراج"

في نسان اإل و مجاالت  كثیرة. كّل منھما یضع  نواحفاإلثنان یشتركان في علم التنجیم ھو الشقیق التوأم للدین. 
أّما  .في أعراقنا طفولة ھما  ینتمي إلى زمن الللطبیعة. كل منو كّل منھما یرى العالم على أنّھ خرق مركز الكون 

على أساس ادعاءات و رؤى على مدى العقود القلیلة الماضیة فیتصرفون العصر الجدید  في وأصدقائھالكون 
حتّى أننا ال یمكن دلو. وعود ھذا العصر الجدید وفیرة جدا الحوت إلى عصر ال عصر منعابرة مفادھا أنّنا ننتقل 

فھناك أشیاء غبیة جّدا إلى درجة أنّھ ال یمكن  . األغاني جمیعا في الموسیقى وكلمات ھاسمعناو قد ، أن نحصیھا
 . عنھا قد ذكرت في ھذه األغاني تحدثأن ن

نواة واحدة من ال یوجد سوى  الدنیویة.من  وغیرھاجمیع ھذه المقاطع من عصر إلى عصر لھا ھالة من النجوم 
. ھیبارخوس ت التي اكتشفھا العبقري الیونانيسبق االعتداالوھي العصر الجدید، الحقیقة في كل ھذه النفایة في 

في الكون لتحدید أو التأثیر على حیاتنا الفردیة متموقعة النجوم  بأّن  صدقكل شيء آخر ھو رطانة. إذا كنت ت
البراھین و الحقائق.  و كذلك لیست أي شيء بغض النظر عن تصّدق سوف فإنّك ب الصغیر، على ھذا الكوك

علم  جوجل "ناساابحث في  (ي كشفت عنھا علم الكونیات الحدیث و تعقید الكون الذحجم كافیة عن لدیك معرفة 
ك و ھي القدرة على قدرة لأعظم لقد دمّرت نفسك و دمرت إنسانیتك و دمرت  األرشیف ".  الیوم  الفلك صورة

 على التفكیر. 

 300من  اواحد النجم العادي في الكوكب الثالث، أي تلتھم التي الطفیلیات قد نكون   !ضئیلة مخلوقاتقد نكون 
من المجموعة المحلیة من  ابسیط اجزء خارج من المجرة بطریقة حلزونیة، أي  ملیار، في ذراع صغیر 

و عدد ال یحصى من مثل ھذه التجمعات،  و واحدا من  الكتلة،  العذراء فائقا دقیقا من برج جزءو المجرات، 
عالم من و علمنا أّن ال  .لكون مبنیة على األدلةومع ذلك، فقد أعطانا العلم رؤیة ل .مجرد قذى في عین الكون

أنا وأنت  !رائعة مخلوقاتنحن  بھا أو حتّى یفسّرھا أّي عالم فلك من قبل.   حلمالتي لم یتخیلھا أو یالعجائب 
نبیلة اإلنسان قطعة فنیة بال شّك، و  أسباب وجوده  " فرن الخلقمعّدان و مطبوخان في  من ستاردست،  خرجنا 

كأنھ و في السیطرة المالك، یشبھ  ھعملو في ، وھو صریح و مثیر لإلعجاب في شكلھ، ھكلیاتفي  و ھو ال نھائي، 
  ).2إلھ!" (ھاملت، الفصل الثاني، المشھد 

  الغنوسطیة مذھب

إلى أعدائھما بالتحّول بعد القضاء على قامتا والكنیسة الرسولیة،   الكاثولیك انیةمقدسة، الرومالواحدة، الكنیسة ال
)، 1981، نیویورك، قدیمةكتب ( الغنوصیة  األناجیلإلین باجلز، في كتابھا الرائع  .تعجبا بما رأتاهولم   الداخل
  :جیرانھا الغنوصیّین األرثوذكسیة تجاهاألساس لغضب ترسي 

كان زوجا اإلناث، وال لم یشارك في سلطتھ إلھ إسرائیل فإّن وخالفا للعدید من معاصریھ بین اآللھة من الشرق األدنى القدیم، 
والواقع  األب.سید، والقاضي، والرب، الالذكوریة: الملك، صفة باستثناء صفة وصف بأي انھ نادرا ما یمكن أن ی .أو إلھا عاشقا

مع التقالید الدینیة األخرى في العالم،  اصارخ اتناقضیمثّل واإلسالم   المسیحیةو الیھودیةبین المؤنث  اإللھ أن غیاب رمزیة
ن الالھوتیو رمزیة المؤنث. ھاوأمریكا الشمالیة، التي تكثر فی  والھند  أو في أفریقیا  روما وأ والیونانأ بابل أو  سواء في مصر

ومع ذلك، فإن  إلى أن هللا ال یعتبر من حیث الجنسیة على اإلطالق.اإلشارة الیھود والمسیحیین والمسلمین الیوم یسارعون أن 
 في التقلید الیھود أو المسیحينقل رسالة مختلفة: الذین ینشأون ت اللغة الفعلیة التي یستخدمونھا یومیا في العبادة والصالة

ولكنھم لم یحّددوا لھا مكانة كإلھة بنفسھا بینما الكاثولیك یقدسون مریم أم یسوع،  مذكر؟قوي بأن هللا انطباع [واإلسالمي] لھم 
  ]1[ على قدم المساواة مع هللا اآلب!أو  م" األ اإللھة لیست "فھي إذا كانت "أم هللا"، ف  ھا.في حق



حجر األساس. من أمر بولس أن المرأة یجب أن تغطي كشیدت األدیان اإلبراھیمیة التوحیدیة على كراھیة النساء 
كلھ، والدافع ھو نفسھ دائما: إبقاء المرأة تحت جسدھا أن تخفي باإلسالم على المرأة حكم في الكنیسة إلى رأسھا 

 جابیة؛ ولعل ھذا ھو السبب في أنھمغوایة المرأة والسلطة اإلنعلى ھؤالء الرجال من خائفون ھم  سلطة الرجل. 
في أّي مكان  أیضا باسم راتزینغرالذي  السادس عشر،البابا بندیكتوس كلّما حل  . إلعادة الخلق إلى األطفالن یعودو

المثلیة،  و الشوارع احتجاجا على موقف الكنیسة من الواقي الذكريالناس و یملؤون اآلالف من یظھر العالم،  في 
ما مرور بعد و حقوق المرأة.  على األطفال و نوت من الكھ واألھم من ذلك كلھ موقفھم من االعتداء الجنسي

من الكنیسة بعیدا عن و وضعھا في المكان الخلفي  المرأة لرأسھا یقرب من ألفي عام، الوضع لم یتغیر! تغطیة 
 ". حمایتھملدینا تحت " ك لیكونوا ھنا األطفالاألنظار، ولكن ترك 

لتطویر وسیلة  الغامض  باعتبارهالغنوصیة حركة دینیة تدعو إلى الغنوص، وھذا یعني المعرفة والتنویر أو  تكان
). لعبت مریم المجدلیة دورا ت النساء العدید من النصوص الغنوصیة (أو قد نسبت إلیھن. وقد كتبروحیّا النفس

تستخدم كلتا الصورتان ، ھذا الغنوصي لالھوتاعلم سوع. في بعد یالثانیة ھي  ھاما في الكتابات الغنوصیة، و
اإللھة العظمى لدیھّن صوفیا، إلھة الحكمة. . على سبیل المثال، كانت تمثیل اإللھ األعلىلذكور للإلناث و ل
للرجل في مجتمعاتھم. في بعض الطوائف الغنوصیة كمساویات النساء یعاملون ربما  بأنھم یذكرون نالالھوتیو

القربان المقدس. الكنائس المسیحیة األرثوذكسیة تعتبر كل ھذه تحتفل حتّى بعمد، وحتى و تبأ، تنو تبشر النساء، ت
 األفكار والممارسات ھرطقة، حتى بدأ حظر وحرق ھذه الكتب. 

عید الفصح لحرق جمیع أصدر أسقف اإلسكندریة مرسوم  م، 325بعد اثنین وأربعین عاما من مجمع نیقیة سنة 
 ة و ھي عادة یمارسھا القدیمو سیئة الاألعمال التجاریة ھو من  * الكتب حرق وحظرالنصوص الغنوصیة. 

ھو نجح. كما الذین یسعون إلى الحفاظ على السلطة عن طریق إخفاء الحقائق. وھذا األمر نادرا ما ین الظالمیو
أقدام ستة تحت عمق في جرة  ھ بدال من ذلك دفنھاشخص الكتب لیتم حرقھا ولكنفقد جمع . الحال في ھذا الوضع

. 1945في دیسمبر كانون االول عام  اثنین من قبل مزارعینقرب نجع حمادي في صعید مصر، و تم اكتشافھا 
وھذه النصوص تشكل جزءا كبیرا من ما نسمیھ اآلن األناجیل الغنوصیة. ومع ذلك، كانت الكنیسة األرثوذكسیة 

فعلتھ ، و أتباعھا لمیثراسیةفما فعلتھ ل. الغنوصیة قضاء تاّما قضت على كن وإن لم ت، منتصرة و متفوقة في القمع 
 لجمیع المنافسین. 

العلیا في الداخل والخارج في  ة سیدال توالكنیسة الرسولیة كان الكاثولیك انیة الرومةالمقدسالكنیسة  أن و بما اآلن 
. االقتراح الخامس من و أندر صعوبةبدا التعلم أكثر فقد  مجال االبتكار، والفضول، والتعلیم على حد سواء. 

من  و الوالء أكثر الطاعةوقد كانوا یقّدمون  " المحترمین كنیسة مثقفي ال "كانت بقدر ھذا من   إقلیدس عناصر
و البالیة قد حافظت جیّدا على أفكارھا الكنیسة محّددة  و  ومسارات   مع وجود سلطة كاملة   أي وقت مضى

و قد سارت ببراعة و إتقان في الفترة التي صارت تسّمى عصر الحمیر ھؤالء عبرت الجسر فوق ظھور مثل 
 الظلمات.

في الكنیسة الكاثولیكیة ھي قائمة من الكتب الجیدة من  Index Librorum Prohibitorum*الكتاب و األعمال في 
 Beatrix Potterلكاتبھ  The Tale of Peter Rabbitالعالم. ال یعلم أحد كیف خلّفت ھذه القائمة المصنصرة كتاب 

 

 

 

 

 

 

 



  

اختار كل من فروع بعض  .جذور عمیقة في الدیانة الیھودیة لھا أنّ  إذ األرثوذكسیةمثل المسیحیة  ھي الغنوصیة
آخر  -القبالیة في الیھودیة.  دینیةالبدعة للمن تقلید  اه ما اعتمدینكر عادیة، ولكن ال شيء یمكن ان الالعناصر غیر 

ومع   "gematria" جیماتریا  ھذا العنصریسمون المؤرخون و علماء الكتاب المقدس موضة دینیة لنجوم ھولیود. 
  .الكبرى حماقةالھذا النوع من متعلقّین بن كان الغنوصیو .ذلك، فإنھ لیس سوى شكل غریب من األعداد

رموز ھذه اللغات یكن ل  لمالیونانیة. فبالعھد الجدید،  أّما  اآلرامیة،ب ھ یل منقل كان العھد القدیم باللغة العبریة و
ھذه ببالفعل على درایة و القارئ  الحساب.  د. بدال من ذلك، فإنھا تستخدم األحرف األبجدیة من أجل اعدلأل

/ مكتوب علیھا أ، ب، ج، وھلم جرا. ببساطة، كل حرف و لألعدادلعناصر اول لالجمیع جدفقد وضع الممارسة: 
لذلك، كانت كل ورقم.  حرف  على حد سواءفھو مزدوج كان لھ دور في اللغة العبریة والیونانیة األبجدیة القدیمة 

م ألرقا. و مع معرفتنا لgematriaاسم بممارسة تلخیص القیم العددیة للحروف یسمون رجال الدین  كلمة عددا.
الرومان، على عكس الیھود ومع ذلك فإّن  یمكن ألي شخص القیام بذلك. یة من المدارس العامة، الرومان

 كأرقام:  D، و I ،V ،X ،L ،Cالحروف  فقط استخدموا والیونانیین، 

I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 

القائمة في سبعة  الستكمالربما ، 1000ل  Mاإلمبراطوریة الرومانیة، قدم العلماء من في وقت متأخر جدا و 
قیم كانت بالنظر في الكلمتین التالیتین و مستخدمةو أعداد  أخرى  اختالفاتو   DD فإّن  حرف. ومع ذلك،أ

gematria الخاصة بھما ھي : 

CIVIC = 100 + 1 + 5 + 1 + 100 = 207 . 

LEGION = 50 + 1 = 51       )E، G ،O و ،N  .(لیس لھا قیمة عددیة 

في فقط  gematria في  سوف ننظرلمقدس األصلي باللغة الالتینیة، فأي جزء من الكتاب او بما أنّھ لم تتم كتابة 
  .الیونانیة التي تمارسھا الغنوصیین

طلع أي شخص میالحظ الجدول التالي من الحروف الیونانیة والقیم العددیة المقابلة لھا. سوف البحث في یرجى 
مرقمة ال. المالحظات العادیة ربع وعشریناألباإلضافة إلى وجود ثالثة أحرف غامضة الیونانیة  األبجدیة على
 من النقاط غیر عادیة. الرسم البیاني تفسر ھذا وغیره بعد 

د آلحا ا عشرات  ل ات  ا مئ ل   ا

Alpha 
Αα = 1 

Iota 
Iι = 10 

Rho 
Ρρ = 100 

Beta 
Bβ= 2 

Kappa 
Kκ= 20 

Sigma 
Σσς3 = 200 

Gamma 
Γγ= 3 

Lambda 
Λ λ= 30 

Tau 
Ττ = 300 

Delta 
Λ δ = 4 

Mu 
Μµ= 40 

Upsilon 
Υυ = 400 

Epsilon 
Eε = 5 

Nu 
Νν= 50 

Phi 
Θφ = 500 

Stigma 
ς1 = 6 

Xi 
Ξξ= 60 

Chi 
Χχ= 600 

Zeta 
Ζ ζ = 7 

Omicron 
Ο ο= 70 

Psi 
Ψ ψ= 700 

Eta 
Ηη = 8 

Pi 
Ππ = 80 

Omega 
Ωω = 800 



Theta 
Θθ = 9 

Koppa 
ϙ2= 90 

Sampsi 
ϡ4 = 900 

ة نی ا ون ی ل ا م  ا لحروف و األرق ا  

 

سیرمز   6فإّن ، اإذا كان نمط الترقیم منظم غیر مؤكد.أمر   6عدد للیتم استخدامھ لماذا  ) لیس في األبجدیة الیونانیة.الموصوم ( ς حرفال 1
  (زیتا). ζبواسطة لھ 

  كرقم. فقطحرف لم یعد مستخدما، أصبح یستخدم   2

الحرف   تستخدم في أماكن أخرى.و فقط في نھایة الكلمة  ان(سیجما) تستخدم ς نخفاض الحالة بنفس القیمة:الن كان لھم  شكال الیونانیون 3
  .الموصوم (ستیغما) سیغما لھ نفس شكل

  األبجدیة الیونانیة. كتابةحرف النھائي في الأومیغا ھو  ستخدم فقط كرقم.، وی أیضا حرف قدیمھذا  4

أنقص أو زد بضعة  الكلمات، * من  138020نحو فیھ العھد الجدید  .الیونانیة gematriaنقوم ببعض دعونا 
في ھذا المثال أمر مثیر لالھتمام ھناك العدید من الخیارات، ولكن النظر  .اعتمادا على االختالفات النصیةكلمات 

  .في نھایة الدعاء أو الصالة 99عدد الفي الغالب یضعون المخطوطات الیونانیة القدیمة، والعلماء بالنسبة إلى 
یمكن  الذي  ، ماانظر و تأملولكن  .1900إلى حدود السنوات ، غیر معروف  اللغزكان معنى ھذا ولعدة قرون، 

 gematriaجیماتریا   99 ةبقیم آمین كلمة األخیرة في الكتاب المقدس ھي ال: أن یكون أكثر طبیعیة 

 

 

 

رؤیا یوحنا : اإلجابة العدید من القراء یعرفونأّن ؟ وأظن : أین بالضبط. قد تسألgematriaیذكر الكتاب المقدس 
13:18 )NIV:(  

كاُء َفْلَیحِسْب   ٌة ُھنا الحاَجُة إلَى الِحْكَمِة: َمْن لََدیِھ الذَّ ُل اْسَم إنساٍن. َوَرَقُمُھ ُھَو ِستُّ ِمَئٍة َوِستَّ َقَم ُیَمثِّ َرَقَم الَوحِش، ِألنَّ الرَّ
 !َوِستُّونَ 

 

________________________________ 

 ابحث في جوجل عن 'إحصائیات كاثولیكیة  للكتاب المقّدس" 

 

 

 

 

A m e n   
Α µ η ν   
1 40 8 50 = 99 

 
 

N     e     r    o  C a e s a r   
N ε ρ ω ν  K α ε σ α ρ   
50 5 100 800 50 + 20 1 5 200 1 100 = 1332 



لحظة یكشف شیئا آخر. كما التفكیر ل، ولكن الذي نبحث عنھ عدد الالمذكور أعاله ھو لیس المجموع ویبدو أن 
 یقول جون، 

  ." . .بصیرةللشخص إذا كان "

1332 = 666 x 2 
 =  666 +  666 

 

   .مرتین 666   نیرو ھي   gematriaف   

تحول العلماء ي بود، وھلم جرا، األ و أجھزة  ومع عدم وجود اإلنترنت وأقراص الفیدیو الرقمیة، التلفزیون
غامض، وغالبا ما الرقصا على حافة  ،ن إلى األعداد من أجل الترفیھاصحاب المعرفة واالطالع والغنوصیو

 ، ھناك خطر ھنا! احذر أیھا القارئ الفالز في ھراء تنجیمي. رقصوا رقصة 

حیث  )30-28(عدد إلى الصفحات السابقة  . gematriaلل  في ھذه اللعبة للتصور الغنوصي ما یلي ھو المعزل 
قد وضعوا كتمال. الكتاب في كثیر من األحیان االثقافي یعني في معظم الثقافات لھ سیاق  سبعةالحظت أن الرقم 

 . عن أنك تذكر مثاال عن ذلكأو أكثرأراھن -كتبھمعناوین ھذا الرقم في 

من الناحیة الثقافیة  لھ الیوم حضور كبیرأو دورة. وإن لم یكن قائمة جدیدة بدأ ت ثمانیةھو رقم الكمال، ثم  سبعةإذا 
عباءة لأرتدي الي أن  .و إعادة الخلق و الوالدة قیمة رمزیة تمثل التجدید ثمانیةعدد للفي العصور القدیمة كان ف، 

یجب أن نتذكر ھذه الفكرة.. و لكن  توضح التي مؤمن الحقیقي لسرد بعض األمثلة من الكتاب المقدس للة المناسب
 الكتاب المقدس ألغراضھ الشخصیة!" ب"الشیطان یمكن أن یستشھد  تاجر البندقیةشكسبیر في  ھما كتب دائما

األحد، وھو كان ذلك في یوم "بالنسبة للیھود  الیوم األول من األسبوع."في  كل األناجیل أن یسوع قام من بین األمواتتقول  •
 الثامن في األسبوع لھم. الیوم 

إلى العالم خرج من السفینة  8رقم عندما تكون  وزوجاتھم. : نوح وزوجتھ وأبناؤه الثالثة،من األشخاص 8 التابوت قد حمل  •
  االرض.نظام جدید وتجدید الحیاة على الجدید، و بدؤوا ب

في ذلك، یقول لوقا  ).17:12(سفر التكوین  الثّامن  الیومإّال في الیھود الختان الذي یتعین القیام بھ فعل طقس لم یكن  •
  تصور ".قبل الالمالك نظرا الذي أعطاه إیّاه سم ھو االیسوع، وسمّي  ھ،الثامن عندما حان الوقت لختان"وفي الیوم  :02:21

  ).35-33: 9سنوات (أعمال الرسل  8من سریره بعد قد قام  یسوع اسمو شفي ب، مشلوالالذي كان إینیس،  •

الذي مجد تالمیذه ذلك الكشف للمن  ثالثةوقد شھد  في المستقبل.معاناتھ إعالن  أیام من 8بعد  الرائع یسوع تجلياستغرق  •
  المجيء الثاني. كون فيی

  )13و  4ملوك  2، 17مل  1في العھد القدیم (  وقدیسیھ: المسیح عنمّرات   8 تذكر اإلحیاء  تفاصیل الكتاب المقدس بأكملھ •
  ).20و  9في سفر أعمال الرسل (  )11، یوحنا 7، لوقا 9في األناجیل (متى 

 یوحنا.إنجیل  في  الثامنة  كبیرة"الالمة "العالقیامة ھي  •

 القیامةلى التجدد والتجدید، وكما سنرى، رمز إھو رقم ی ثمانیةوینبغي أن تكون القائمة السابقة كافیة إلثبات أن  
مجال االختیار. یحتوي الكتاب المقدس بأكملھ تقنع حقّا بالنظر إلى ولكن انتظر لحظة! ھذه قائمة نقطیة ال  .أیضا
الغنوصیین إّن  تافھة. الاآلیات؛ كما أن ھناك العدید من الخیارات لمثل ھذه القائمة  35،000أكثر من على 

تعتمد على في الكتاب المقدس، ولكن معظمھا  8االختیارات  ل أن ھناك العدید من و یدحضون یعترضون 
gematria . 

في االنجاز البطولي  یسوع.أھم كلمة في الكتاب المقدس ھو  یسوع.الكلمة األكثر أھمیة في حیاة أي مسیحي ھو 
یوسف أّن صوت أربعة أو خمسة مقاطع. ومن الالفت للنظر  J–E–S–U–S -نطق امتداد الدعاة وجد  ، لألبحاث

  ):NIV( 01:31في لوقا الدھشة ، أعلن جبریل إلى مریم  ياحتفالیختارا ھذا االسم. في مشھد ومریم لم 



  ابنا، ینطفل وتلدین مع سوف تكون

  یسوع.سوف تمنحیھ اسم  وأنت 

الیوناني باستعمال ھذا االسم دأ یقولون  أنھ یجب أن یبالغنوصیین أي معنى عمیق ، فإن   gematria كان ل  إذا
  :التالي الحرممثالھم األقوى وھو  ھنا ھو  .اسمھبالنسبة إلى  عددالقیمة على نعثر األصلي من االنجیل، دعونا 

 

 

 

. وھذا ھو ثالثة مّرات التكرارمؤكدة ب  8ولكن  8انھا لیست فقط الغنوصیون تقریبا، یقول أملكم توقع خیبة أ
ھي صفة تعني الممسوح). لذا فإنك حصلت  المسیح  لقیامة مثل یسوع نفسھ. (كلمةأّن ھذا العدد یرمز لالسبب في 
 زركون من األعداد.   ، أو كما یقول البعضgematria جیماتریا  جواھراآلن على 

ب أنماط ا كت ل  األخرى یةا

 األول من نیسان ھو یوم نتذكر فیھ

 خرى من السنة.األ یوما 364كنّاه خالل ال ما 

 )1910-1835مارك توین (

 سرعة وو التي تتوفّر على ال ضخمة البیاناتو قادرة على البحث و المع ظھور الحواسیب الحدیثة عالیة السرعة 
  .رسائل خفیة" في الكتاب المقدس"طرق جدیدة تماما لكشف ظھور دقة، فإنھ لیس من المستغرب ال

أطلقت سایمون اند شوستر ھذا  وقد.قانون الكتاب المقدسدروسنین كتابھ  األكثر مبیعا ، قدم مایكل 1987في عام 
و قد طبع الكتاب طباعة اولى ربع ملیون نسخة.   نیویورك تایمزالكتاب مع إعالن على صفحة كاملة في صحیفة 

كیف یختلف ھذا الرمز من تتساءل قد و . تحمّسوا لألمر كثیرایھود األرثوذكس الن والمسیحیون المتطرفو
gematria   الكتاب المقدس. من 

Drosnin   سة التوراة (األسفار الخمفي أو نحو ذلك  304805 العبریّة التي عددھا الحروفقام بترتیب
وعالمات  بین األحرف مجموعة كبیرة. ویتم حذف المسافات أي األولى من العھد القدیم) في عملیة واحدة

 والحروف المجموعة من بعد ذلك یبحث في ھذه  كمبیوتر ال ." الكلمات فقط الترقیم، بحیث ثم یبحث في "
و  ، نھایةالبدایة أو المن االنطالق األلف. یمكنك القیام بذلك عن طریق أو  ،351، 66، 5، 2كل بتخطّي كلمات ال

، ویطلق على سلسلة الحروف التي وجدت حرف (التخطیات)ھذه القفزاتھذه المناورة تضاعف فرصك. وبسبب 
ھي كلمة أو التخطیات فمن مختلف الحروف ). إن وجدت مجموعة من ھذه ELSواحدة (المسافة التسلسل ذو ال

لھ مع اسحق رابین  ھ یتجاھل ذلك وینتقل. كانت مباراتھ في ھذا"، وإال فإن/انقرضربا"  Drosninو یقول   اسم،
 .4772بلغت  قیمة تخطي ذات 

حتوي فھي كلمة ت .  .generalization و ھيبسیط فقط باستخدام كلمة واحدة لمثال   ELSفي انظر مثال 
 . تخطر على البال احدة یمكن أنوكل ھذا ضمن كلمة  -Naziو یظھر فیھا   مّرات  تخطي ثالثةالعلى تسلسل 

التسلسالت و التخطیات في ھذا یكفي!" كل ھذا ھراء. مع الملیارات من أكاد أسمع بعض القّراء ھنا یصیحون  "
فحین تبحث في  " ال حصر لھا، یمكنك أن تجد كل ما ترید. / النقرضربكل مجموعة كبیرة فإّن فرص "ال

. ، فأنت ستفوز حتما مثل شراء جمیع التذاكر في الیانصیبأیضا كذبات كبیرة. اّن األمر البیانات، قد تكتشف 
شككا كان المرء مالمشكوك فیھ إذا ھي من الھراء و  . ا ھراء و ترھّاتبأكملھ Drosninتقنیة   وھذا یجعل من

 جدا. 

J    E    S    U    S   
I η σ ο υ ς   

10 8 200 70 400 200 = 888 



لكشف ممتازة  *لریاضیات األسترالي بریندان مكاي لفیزیائي دیفید توماس وعالم اصفحات موقع نیو مكسیكو ل
 ، وجد معلومات و تنبؤات عن  Moby Dick موبي دیكحین كان یبحث عن  Mckay' مكايف'. ELSتقنیة 

أبراھام  كینغ  و   MLلیون تروتسكي والقس  و  الندیرا غاندي من خالل اغتیاالت كّل من ELS في  غتیالاال
التي قّدمھا بواحد وھو   Drosnin دورسین قائمة .. وھوما سمح لھ بالتفوق على لینكولن وجون إف كینیدي

یعتقد انھ یكتب ملحمة حول كان الوقت ذلك كل بما أنّھ في ھذه النتائج في رائعتھ، میلفیل یدھشنا ب(اسحق رابین). 
، 19نطوي على عدد توماس الصدف التي تلقد اكتشف  اھاب والحوت. بین  الصراع بین اإلنسان والطبیعة، و

."  bomber ManifestoUnaتید كاتشینسكي " كتاب  فيبل   )،207-206الصفحات  (انظرلیس في القرآن 
 رسالة من أي نص."  ةكما یقول توماس على موقعھ، "یمكن أن تستمد أیّ ، فوالقائمة تطول

لماذا في الكتاب المقدس، ومن ناحیة أخرى،  ELSأو أنماط  gematriaفي  قطّ  المسلمین بجدیةلم ینظر لماذا 
التي الحقائق ؟ ربما ألن العقل ال یعرف سوى تجاھال تاّما مماثلة في القرآن التصامیم" الن "تجاھل المسیحیو

 من القلب. تكون قریبة 

قد تتحرك . لم یكن بنجاح األّولولكن ھذا المجلد الثاني  ، II الكتاب المقدس رمز  تتمة Drosnin دورسین  نشر
ال محالة. اإلعالن على غالف كتابھ الثاني  إلى األمام أعتقد أنھا تتحرك نيعقول المالیین ببطء، ولكنو تتحرر 

  معي. اأحمقكن   .آمن بما ال یُصّدق تعال، كما یلي: ورد 

تتویج ل لقلبو ا  المستوي ا

تدرس ، كانت ھناك أنماط أدبیة أخرى Drosnin قبل دورسین  من ELS ھراءظھور  قبل فترة طویلة من 
مجرد كانت تعتمد المعارف السریة، ولكن  لم تكن من ھذه "الرموز الخفیة" ومع ذلك فإّن   .الكتاب المقدس

  .المتواضعةالقراءة التتویجیة أو القراءة األفقیة في انظر مثال   .التالعب باأللفاظ

 شاملة من األلف إلى الیاء كما نقول.   كما لو انھا تعني تغطیةالتتویجات قدیم استخدمت الكتبة العبریة للعھد ال
/ یا وتتألف من اثنین وعشرین موشحاقراءتھا أفقھو قصیدة مطابقة (تحتوي على التتویج)  ل 119فالمزمور 

كثر األ أنّھ بطرق مختلفة وجدنا المزمورو إذا نظرنا إلى ھذا  ثمانیة آیات. تتویجا، كّل واحدة منھا مكونة من 
في العبریة األصلیة، تبدأ اآلیات الثمانیة األولى و  أطول فصل في أطول كتاب.  غرابة في الكتاب المقدس: انھ

وھلم جرا. على ھذا  ، gimelأّما االلثة فتبدأ بالحرف ،  beth و الثمانیة آیات الثانیة بالحرف ، alephبالحرف 
 . األبجدیة العبریةترتل جمیعھا مستعملة كامل حروف النحو، 

كما تماما ، للتنظیم االستخدام األبجدي البدائي التي تستعمل  تلك–التتویجات تسعة من ھذه نجد العھد القدیم في 
من ذلك أكثر  ھ یبدو ولكنّ  الھي وحينتیجة بالكاد بدو ھذا التالعب باأللفاظ و الحروف ی . یبدأ مبتدئ بتعلم أمر ما

 .  ات إتسان ضجر خربشعلى أنّھ نتاج 

، لدینا ترتیب غیر عادي من 7: 7في متى التي تبدو أجمل،  التتویجات  العھد الجدید یحتوي على الكثیر من
 الكلمات: 

Ask, and it shall be given you; 
Seek, and ye shall find; 
Knock, and it shall be opened unto you: 

 .اقَرُعوا ُیفَتْح لَُكمْ  اطلُُبوا ُتْعَطوا، اسُعوا َتِجُدوا،

الرغم من أن لى و ع   ASKاألسطر بحروف كلمة الحروف األولى من أ التركیز و التأكید، تبدلمزید من 
  .مناسب جدا ، فإّن األمربالتأكید  المترجمین لإلنجلیزیة قد فعلوا ذلك عن جھل 

______________________________________ 

 "Brendan Mckay Moby Dick“أو  ”David Thomas Bible Code“*ابحث في جوجل عن 



 

 

ازدھر في فقد في الكتاب المقدس. ومع ذلك  والمثال المسیحي األكثر أھمیة، مع ذلك، ال یمكن العثور علیھ
 الیوم في كل مكان: معنا یعیش و ھو الكنیسة األولى، 

IησουςΧριστοςΘεουΥιοςΣωτηρ  

 ص".المخلّ  ،"یسوع المسیح، ابن هللاترجمتھا 

 تكتباألحرف األولى من الكلمات الخمس 

ΙΧΘΥΣ )Ichthus ،(تعنین السمك بالیونانیة. 

 

 

 

بالنسبة   یسوع." سمك  "و باسم "عالمة السمك عند العموم عرف اآلن للتتویج التاریخي الذي یھذا رمز صارخ 
سریة إلیمانك تعني السالمة الف وحرال:  خاصة اخدم أغراضكان ھذا األمر ی للمسیحیین في وقت مبكر 

مسیحیا أن تكون ف  .المنافسین بقسوة فقد قمعوالھة، قد عبدوا اآل العدید من األباطرة الرومان وبما أّن   .الشخصیة
قلب ، اإمبراطورو لكن بعد أن أصبح قسطنطین ، في روما القدیمة یعني أنّك تواجھ فترة سیئة من حیاتك 

  .ن الوضعالمسیحیو

 .إلى األسالیب الشعریّة في كثیر من األحیان و الكتّاب یعمدون  الشعراءو التذكر، كان  ذاكرةلل مساعدةكأداة 
الموسیقى و القافیة ، ولكن في العبریة والیونانیة، كان الشعراء  مسألةیولي االھتمام ل اإلنجلیزیةالشعر في اللغة 

 ب یعرفوھو ما   .كلمات مختلفةم یكرره باستعمال شیئا الكاتب یقول   .مسألة التوازي والتكرارب یھتمون 
chiasmus  ) في  .اآلداب القدیمة والتقالید الشفویةطریقة للتعامل مع  ت ھذه الطریقة كان. حلقة) الوتسمى أیضا

مئات و تُتذّكر لبراعة مذھلة تؤدي وظائف جمالیة في  و الطرق األدبیّة ھیاكلھذه ال تستخدم األودیسةو  اإللیاذة
  .لتوراةو كتابتھ  ل السنین قبل "موسى"

 : 01:27األول من سفر التكوین المثال  نظر في األمثلة التالیة. ھذه المقاطع في الكتاب المقدس؟ اأین نجد 

A -   اإلنسان خلق هللا 

B- ،في صورتھ 

B- في صورة هللا 

A- .خلقھ 

كانت ھذه  .اإلنسان، واإلنسان في صورة هللا: خلق هللا فقط ، معربا عن فكرتینAB = BAھو  ھذا النمط 
  .الحدیثالعصر القصائد الفكاھیة في  في العالم القدیم كما ھو الحال بالنسبة إلى  الطریقة منتشرة 

خنازیر عن  المعروف. تصف ھذه اآلیات المشھد عن ھذه الطریقةمثال أطول فیھ   5-3: 5مرقس 
Gadarene شیطان. الذي سكنھ رجل الو 



A- ،ھذا الرجل الذي یعیش في القبور 

B-  و ال أحد یستطیع أن یتحكم فیھ ، 

C- سلسلة. باستعمال وال حتى 

C-السالسل. ألنھ كان كثیرا ما یتقیّد یداه و قدماه ب 

B- .ال أحد كان قویا بما فیھ الكفایة إلخضاعھ 

A-القبور. بین ونھارا  لیال 

اللغة اإلنجلیزیة  مدرسو ة. وستّ و ال یعرب عن  عن ثالث أفكار،  یعرب ABC = CBA شكل الشعري ھوال
  ." إلى نیویورك ذھب ھو .بأمثلة مثل "ذھبت الى لوس انجلیسیوضحون ذلك 

سیاق متناظر مثل "سیدتي، في عدن أنا آدم". وجود  مع  chiamusخلط بین یجب على القارئ اال ی
الشھیرة األولى  ، ال الحروف و الكلمات. انظر مثال ھذه الفقرة  في "سیاق متناظر األفكار" chiasmusisو

 یندون. ل  JAمن جنة عدن التي كتبھا  ةالمتناوب

ا ن أ   في عدن 

 سیدتي، أنا آدم. 

 . (تجیب.) حواء

 . حّواء عدن فيبحتى في عدن، فزت 

 ) مجنون! (حواء آدم

 توت توت. (ثعبان) 

من یتكلم علیھ في البدایة، كان كل شيء جمیل وصحي ومتناظر. ومن ھنا، كان آدم غیر مؤكد ما إذا كان ینبغي 
. بالطریقة ذاتھا واألفعىو أجابت حواء  . من الیمین إلى الیسار فنطق بجمل فیھا تناوبالیسار إلى الیمین أو 

الحین. بعض المتعصبین من  منذ ذلكأثقلنا ي أّدوا ھذا التالعب باأللفاظ الذ " ینمؤلھالأول البشر "فإن  وبالتالي، 
 یسحبون ھذا على الكلمات ذات المعاني العكسیة، معلنین أّن ما ورد في سفر التكوین  الّذین یمیلون إلى الحرفیّة

و أن نعتبر كلمة ث كلمات ثاللكقائمة علینا أن نأّولھ  ”heaven and earth“" الّسماء و األرض : "1سفر التكوین 
“and”   “DNA”  یكون من تقرأ من الیمین إلى الیسار. (ربما  ، فمن أسباب اعتبارھم ھذا ھو أّن العبریة

 "احمرار.") التسبب في إحراجي و إصابة وجھي بال لھذه الفقرة قبل  احدّ األفضل أن أضع 

عبة لكتاب في طفالاأل ل  المقدس ا

الوقت من نفس وھو خال في  .بشكل ملحوظحظ ألفرد نورث وایتھید تنقصھ التسلیة لكتاب المقدس، كما الا
  Atbashمثال في رمزنظر ا .یجذب فقط األطفال والقبالیینموجود ماھو   .منالتالعب باأللفاظ النافع و الجیّد 

(أخر  tav بالحرف األول) ( aleph تغیّر أنت  . لعبریة أو أي أبجدیةشفرات  بسیط جدا ل استبدال انھ  .إرمیامن 
ھذا  .األبجدیةحروف عكس وھلم جرا في   )( الحرف قبل األخیر  shin (الحرف الثاني) ب beth حرف) و تغیّر
ولكن أظن أنھ عندما  .فلماذا تم استخدامھ؟ ال أحد یعرف حقا .إلخفاء أي شيءعن التبسیط الكبیر أبعد ما یكون 

انظر   .للتسلیة مؤلف كتاب إرمیا ذلك فقطوأصبح الطعن ممّال للغایة، فعل  ن،األبدا حتى اقشعّرت لھقتل انتشر ال
  :األمثلة التالیة باللغة اإلنجلیزیةمثال في 

 



 

 

 

 

  .لسلسلة ال معنى لھا من الحروف "Atbash" معظم الكلمات

 تظلیل أعاله) (المشار إلیھ  ب TLWتحول إلى هللا 

  Qvhfhإلى یسوع 

  .علیھا التعرفیمكن  بعض، ومع ذلك، ال

 slobیتحول إلى  Holy الكریم

Glow   یتحول إلىtold 

 

ال یستحق األمر بخیبة أمل، تصب ال  .نعلماء اللغة العبریة والصوفیی ة عند الشھیر Atbash وھذا ھي شفرات 
  .ذلك

المھمة عسكریا و ضمان لحمایة الرسائل  ةمماثلثالثة شفرات ، استخدم یولیوس قیصر  سوتونیوسووفقا للمؤرخ 
 : سریتھا

ترتیب الحروف األبجدیة، التي ال یمكن لتغییر في الكتابة، وھذا  الشفراتفإنّھ یستعمل ، في القول سریة یرید أن یوفّر الإذا كان 
استبدال علیھ انھ یجب الشفرات والحصول على معناھا ف شخص یرغب في فك ھذهال. إذا كان مفھومة بدونھا كلمةالأن تكون 

  .و ھكذا دوالیك ،Aب ، D و ھو حرف الرابع من األبجدیةال

  حیاة یولیوس قیصر ، سوتونیوس

و  1مختلفة، عن طریق تحویل كل حرف بین طریقة   25 باعتماد  تشفیرالتغییر الذي اعتمده قیصر یسمح لك بال
و أن  ،Cھو  Bو أن یصبح  ، B  ھوA أن یصبحیعني  1من باعتماد األبجدیة، فالتحول  "خطوات" ب   25

كون ، باستثناء Atbashز أفضل قلیال من رمشكل دائرة. وھذا على الحروف عند ترتیب  Aھي  Z  تصبح 
 على أیة حال.   ال یھمكانوا أمیین فاألمر  قیصر معارضي 

غاز ل األل  تافھةا

  .في الكتاب المقدس ھاسخیفة التي كشفناالخطیرة والكاذبة، ال نماط الحقیقیة األدبیة ونلّخص األدعونا 

Gematria كاذبة تماما أو ال أساس لھا.  لیست نظریات خاطئة و الغنوصیینعند سودوكو  جیماتریا و
التجدید تأویل ھذا الرقم على أنّھ من و لیس  8عدد لل لتقدیم تفسیر ثقافيمن وھما كبیرا ممتّدا لیست و ھي 

. حتّى نمثّل االكتمال  7عدد الالیوم مع ھذا شيء، انظروا الى ما نقوم بھ حتى رمزالتجدید و إعادة والدة كّل 
 gematria جیماتریا  نیرو. ولعل هوحش الذي وجدنالل  gematria جیماتریا إلىإشارة یقّدم  13:18الوحي 
 بھذه الطریقة. كانت مجّرد صدفة ، أو ربما الغنوصیون جعلوھا تكون   888التي وجدوھا   یسوع

 ھذا ھو  Atbashاألبجدیة باللغة االنجلیزیة

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a 



كتاب  عن  جوجلالبحث في  یمكن  gematriaالتي أتت بھ جیماتریا ومع ذلك، إذا كنت ترغب في رؤیة الجنون 
Theomatics: God’s Best Kept Secret   ھذا الكتاب، نقد دیل اشبورن. ولمراجعة  جیري لوكاس وللكاتب

.  ]2[مارتن جاردنر بقلم  مفاجأةال النظام و Order and Surprise" في اإللھیة"الكتاب المقدس والدالالت اقرأ 
 یةصاروخ تم اتخاذ صخرة  االتجاھات كمافي كل ذھبا اشبورن قد أمرا كبیرا إلى درجة أّن لوكاس و انھا لیست 

 إلى مجرة بیغاسوس. تنطلق سریعة 

Gematria   المتدینین، ولكن عند التعقل أفضل مظاھر قد تكون في بعض األحیان جیماتریاELS   الذي أتى
مارتن في أمریكا ھو  مبطن لھا من العلوم الزائفةو أكبر   . لزیفأكبر كاشف ل ادائمدروسنین تبقى مایكل بھ 

 Did Adam and Eve Haveكتابھ في و قد علق على حلقات و سلسالت الحروف ھذه مرارا جاردنر، 
Navels? 

 2مساو ل   nthحرف خمسة عشر األولى في عنوان لینكولن وفحص كل الكلمات الفقط اعتبرت و درست كتجربة بسیطة، و 
. لقد وجدت اثنین وثالثین كلمة من ثالثة أحرف وأربع حروف خطابات فصل من جانب واحد خالل تسع، وھذه ھي، 10مقابل 

منظمة أي  NATO و  ,sort, soar, Nero, huts, hoot ، صاح،  األكواخ،  نیرو،  ترتفع،  نوع: للحرف التاليكلمات 
سفر التكوین أو مسرحیة  مثل كتبتتحّول حتى في أن  امن شأنھالتي طول األالكلمات عدد . تخیل  حلف شمال األطلسي

علة. وھذا یؤدي إلى غموض ریة القدیمة، لم تكن ھناك حروف . في العب100إلى  2تختلف من  بأن  nل  لشكسبیر، والسماح
إذا  كلمات أطول بكثیر في الكلمات الخمس عشرة األولى من خطاب لینكولن أجد یمكن أن كان  كلمة. یقصد من كبیر حول ما 

  ]3[اكنة. دخال حروف العلة بین الحروف السّ اكان مسموحا لي ب

"  قال الجناس الناقصة (التتویج) و كتابة فقیالقراءة اال عن جوزیف أدیسونو حین تحدث الكاتب االنجلیزي 
الجناس الناقص، على الرغم من أنھ من المستحیل تقریبا الذي اخترع فیھ في نفس الوقت التتویج ع ااخترربما تم 

نفس  قد یكون وداود  " blockhead.  األكبر األبلھأو اآلخر كان  منھما  واحد أن تقرر ما إذا كان مخترع 
. لماذا ا؟ ألنھ   blockheadاألبلھھذا  أیضا  قد یكونو غلفة،  200باستعمال  العروس  مع  الشخص الذي تقایض

تتكّون من الكتاب المقدس تتویجات . كل التتویجات وجدت في المزامیرومعظم األكبر سمعة  صاحب المزامیر 
 . 7: 7في متى  ةعرضیالتتویجة البصرف النظر عن البسیطة بجدیة األ

عالم الشعري و أي الالقدیم  العالم مسار مزدوج فيك أیضا خدمتالكالسیكیة  chiamusأسلوب حلقة شیازم  و
 ھا مھارة و صناعة محترمة سجالتوالكتب المقدسة حفظ ، كان كانا نادرین و غیر معروفینالرق والورق بما أّن 

 قد اقترضواالعبرانیین  و یبدو أنّ  األودیسةو  اإللیاذةكل من درب ذاكرتھ لحفظ الشباب األثیني قد و نحن نعلم أّن 
قوة الجمالیة لتحویل الكتاب المقدس ھّم المھارة وال ال ھم ّ لم یكن لھم من اإلغریق، ولكن و الصناعة ھذا الجھاز 

 د الخواتم. سیّ إلى 

في أي من  حسب التصمیملم یتّم  منھا  أیامع ذلك فإّن و  . یةمستوالب وقلال، ذكرت ةكومیدیاللقیمة بالنسبة إلى ا
 الترجمة. في  ھافقدانقد تّم بطبیعة الحال، ھي  ، وین القدیم و الجدیدالعھد

. والقراء الذین یرغبون في  Jeremiah من إرمیاالسخیف   Atbashرمز بما فیھ الكفایة باستعمال لقد لعبت 
 التشفیر. علم دلیل مبتدئ في یعودوا أي معرفة المزید حول ھذا الموضوع ینبغي أن 

بھا و كلمات للعب ال * من  783137اآلیات، و و 31071كتب،  66 وجود مع ؟ھل ھذا كّل ما في األمر
في كلمة هللا  في وإمكانیات أكبر للتالعب باأللفاظ  ھو أفضل ما لدینا! بالتأكید، ھناكھل ھذا ، االستمتاع
َوأقُوُل لََك إنََّك  "، ( NIV ) 16:18ماثیو بھا في كثیرا ما یستشھد التي  ویشیر البعض إلى "التوریة"  .""المقدسة
خَرِة أبنِي َكنِیَستِي، َوأبواُب الھاِوَیِة لَْن َتقِدَر أْن َتھِزمَ  [ُبطُرُس، حتى اآلن؟ حسنا ألیس ھذا مضحكا ھا"  َوَعلَى َھِذِه الصَّ

فقط على األقّل مثال ال یكون ھناك  أن یحدث و و تعني باالغریقیة الصخرة.  البتراءھو (بطرس)  Peter  بیتر
 بینما یصر آخرون انھا ة عرضیأنھا بعض الناس و یدعي واحد على التالعب باأللفاظ في الكتاب المقدس 

  .متعمدة

___________________________ 

. الكتاب NIV* النتائج تختلف حسب التقسیمات الدینیة. ھذا الحساب ھو بالنسبة إلى الكتاب المقدس البروتستانتي 
 یكشف عن عدد أكبر من الكلمات.  73المقّدس الكاثولیكي مع كتبھ ال

http://www.offensivest.com/books/word/blockhead/
http://www.offensivest.com/books/word/blockhead/


كل لكون لدینا أنماط  . ستمن أي شيء آخر أكثرھو الذي یحددنا كنوع  ، وربما ھذا الصنع البشر ھم صناع النمط
في كل عمل وكلمة. سیكون لدینا أنماط سواء كانت و  من الزمان والمكان. سیكون لدینا أنماط في الالھوت 

عطینا ما یكفي من البیانات و ھوی  -اإن لم یكن رائعو -المشھور نمط الكتاب المقدسصحیحة أو كاذبة. ما یلي ھو
 . أن نجده رغب فيننجد أي شيء ل و من الوقت الكافي 

تم إنشاؤه من قبل لجنة؟  تشعر  -ط في أي وس-یمكن للقارئ التفكیر في عمل فني واحد ھل  السؤال. بدعونا نبدأ 
ا، نجد لكتاب المقدس؟ في جزء كبیر منھلالملك جیمس  ترجمة  لدین، ھل لي أن أقترحي لحیرة؟ حتى بعد نقدبلل

طیبة" مروعة. كان ھذا التقییم النباء ألالحدیثة "ا الترجمات  في حین أن ھذه ةمھیب الملك جیمس نسخة و ترجمة 
لكریستوفر ھیتشنز، ولیام فولكنر، جورج أورویل، جون أبدایك، فالدیمیر نابوكوف،  أیضا لكّل من المشترك

أن  العلماء  أكثر من خمسین أو حتىل. ولكن كیف كان من الممكن المشھورین اآلخرینومجموعة من الكتاب 
تمت مع العدد التافھ العظمة ومن المذھل و الملحوظ أّن كّل ھذه  أكبر خطوط وعبارات اللغة اإلنجلیزیة؟ یضعوا 

مسرحیاتھ والشعر مع من خالل بأكملھ  شیكسبیر أثرى المعجم اإلنجلیزيكلمة. من ناحیة أخرى،  8000أي 
كلمات الشاعر، كما تشھد ا. فضال عن عااخترقد اخترعھا ، وبعضھا كلمة بشكل مذھل و مدھش  30.000ب

بشكل ال و قد وضعت أیضا بانتظام.  ھاالتالعب باأللفاظ ألنھ یستخدم ھذا الكاتب بقدرات  مسرحیاتھ، یتمتع
وبتبّصر كبیر و  . 1616أبریل  23في  52توفي شكسبیر السباب غیر معروفة في سن لقد  یصدق شاھد قبره. 

 : ھ ونعیھضریحكمال و إتمام قام بإ ، حنكة

 

 

 

  

 أیھا الصدیق الطیب, كرمى لیسوع 

 ال تحفر ھذا التراب المّسور ھھنا 

 مبارك من تحفظ ھذه األحجار 

 وملعون من یحرك عظامي 

 "الناس یتسلءلون و یفسّرون ذلك بطرق كثیر حتى أصبحت تسمى نحت جعل ھذه الو الغریب  المحتوىھذا 
اسمھ.  أنھ لم یكتب المسرحیات التي تحملقیل  وشیكسبیر بالضبط ھو و األسئلة تتعلق بمن  شكسبیر."  مشكل 

 باأللفاظ،للتالعب لشاعر من آفون یؤكد حبھ ، فإّن خط الخروج النھائي ل ومھما یكن األمر و مھما تكن اإلجابات
 . ما أحاول تناولھ ھنا  وھذا

 The Story of Englishتذكر  . ولكن كما الملك جیمسترجمة  الغریبون خمسینال، أكمل العلماء 1610في عام 
ال "تصبح لكي تحتاج إلى بعض التعدیالت بأن ھذه النسخة و الترجمة الملك  رأى الملك جیمس *قصة اإلنجلیزیة 

أھمیة نجاح  تدخلت ھنا تلمیع استغرق تسعة أشھر. أیضاالتحسین وال"، ھذا سمعا أفضلفقط أفضل قراءة بل 
الممثل والكاتب المسرحي  : "إن الشاب17األولى من القرن المع المحكمة في السنوات و مصالحتھ شكسبیر 

أنھ  وأنا أكتب ھذا فقط لإلشارة إلىقصة اإلنجلیزیة. قول بفضل مسرحیاتھ"، كما تضجة كبیرة في تسبب بسرعة 
لرفع عمل العلماء إلى  ھ و تحسینھتلمیعبید في ذلك  لھ  ربماكان  قد  اللغة اإلنجلیزیةھذا العالم بالممكن أن من 

 الفن العظیم. درجات جبل بارناسوس من 

______________________ 

منشور في نیویورك سنة  Robert McNei و William Cran و Robert McCrumقصة االنجلیزیة للكاتب  *
 PBS TV special. دار نشر بینغوین بوكز و 1993

ر  ی كسب شی ر  ب ق ھد  شا ى  عل كتب  ما   



مرافقة موسیقیة، تعتبر عموما أغنیات" ب" تكون  كانت تھدف في األصل إلى أن . المزامیر46مزمور الثم ھناك 
. ومع 23المزمور  ونیعرف المؤمنین باألدیان حتى غیر الناس  جمیعاألكثر جماال في العھد القدیم.  فاألجزاء 
بعض التالعب باأللفاظ قد تدّخل فیھ ب شكسبیر بأّن عتقد یُ ھو الذي  ) 23+  23(أي  46المزمور  ذلك، فإن
ل اآلن إلى . انتق Shake  نجد كلمة   46 عدد كلمةلبارعة. من بدایة ھذا المزمور، العد التنازلي لمن أكثر بطریقة 

. منتقدو ھذه  شكسبیر تكون  بالتاليو   -spear و ستجد  46 عدد لمةكالعد حتى نھایة ھذا المزمور و قم بال
العلماء فإن  ومع ذلك في أي مكان في المزمور.توجد التي قد   selah قمنا بحذف كلمة  نایشیرون إلى أنّ الطرق 

ھو مصطلح موسیقي یشیر إلى وقفة أو فاصلة مفیدة للتفكیر ولیس المقصود أن تقرأ. أیضا   selahیقولون لنا 
 46عدد ولذلك ال یوجد لدیك وضع الشاعر اسمھ في المزمور  ، ، تم حذف عنوان المزموربالنسبة إلى التوازي

 انا فعلت ھذا! و لیققول: . كھناأنّھ مّر من لإلشارة 

، 1564كثر شھرة؟ ولد شكسبیر في األ  23 المزمور ، لماذا لیس46مزمور على الوقع االختیار ولكن لماذا كان 
 spearو   shakeوضع  الوحید لذلك و  . وھذا ھو السبب1610سنة  سنة في  46في سن  حتى انھ كان بالضبط 

ناقص "ولیام شكسبیر" ھو جناس   .للكتاب المقّدس أو غیرھا من الترجمات الحدیثة NIV ترحمة  فيال نجدھما 
 ”.Here I was like a psalm“ من "ھنا كنت مثل مزمور". 

في الجزر الیونانیة ر. لي أن تتخیلھ اسمھ في ھذا المزمونا فإذا علم أننا اكتش  اسرورموأعتقد أن الشاعر سیكون 
الذي  لجمھورلأعمالھم ؤون العدید من الكتاب الخالدون اآلخرون یقر و معھم مع ھومیروس وسرفانتس اسعید

ھاملت إغاظة بولونیوس في جوھرة  ھالتفكیر في ما قالمن خالل الضحك و ھذا المقطع من شأنھ إثارة  . یقّدرھا
 : یرغبون في رؤیتھفقط ما یرون جمیع أولئك الذین من الحوار في الفصل الثالث، ساخرا 

 تقریبا في شكل جمل؟ تلك السحابة ھنالك، إنّھا : ھل ترى ھاملت 

 مثل جمل في الواقع. باعتبار الكتلة، ھي  : بولونیوس 

 : بدا لي یشبھ ابن عرس. ھاملت 

 كان مثل ابن عرس. عاد. : یتم بولونیوس 

 : أو مثل حوت؟ ھاملت 

 ا. جدّ الحوت : أحب بولونیوس 

یكون لھ عواقب وخیمة، من  كاذب و الذس یمكن أنصنع نمط في في وقت سابق أشرت إلى ھذا الفشل البشري 
المتواصل  األمر متالزمة شكسبیر. "الحیاة" كما كتب تشیسترتون "ملیئة بالرش دعونا نسمي ھذااآلن فصاعدا 

ھذه ئد الباطلة والبدع الشریرة. " ومخیفة لجمیع العقاالیضفي المعقولیة ما من الصدف الصغیرة. . . . ھذا 
 تافھة في الزمان والمكان. الیومیة الاألحداث  ات سلسلة من ملیارلیست سوى تكتّل لالمصادفات الصغیرة 

األوحد القتصاد ھو الدافع ما أن ا شخص ادعى  عن التاریخ وسوف تجد أمثلة وفیرة لدعم أي شيء تقریبا. ابحث 
معركة من قبل الیونانیین و أنھا  في حرب طروادة  كان العامل ذكر انھیع األنشطة البشریة. و في جم المنتشرو

العظیمة بسبب  وأودیسیوس  ابیوس و لذلك كانت أفعال أخیلو لتجنب دفع ضریبة للتجارة في البحر األسود. 
كتابا للعالم. كتب جمع "األدلة"، من بعد ان انتھى و . حسب رأیھ سبیال لجمع المال شعر ھومیروسالمال.  و كان 

 أیضا ماشخص  . من الناس المالیین و مات التاریخلقد غیر ھذا الرجل . كارل ماركس اسم  الناس یطلقون علیھ
على األورام الخبیثة. تقضي المشمش كون  تجویفات  "إثبات" لعالج لمرض السرطان. جمع األدلة ادّعى إیجاد 

و ماركس المئات. أنماط و مات  -حیاةلقد غیر ال.  Everyman افریمان اسم  كتابا. الناس یطلقون علیھو كتب 
 مجرد أشباح في أذھان المؤمنین الحقیقیین.  ، بل حقیقیة في دوامة من األحداثأفكارا لیست افریمان 

 ھرمجدون العالم و في نھایة عن المقاطع حوا الكتاب المقدس بحثوا في ن الكاثولیك األصولیون والمسیحیو
Armageddon .  مراعي رنت مثل روث الحیوانات في منتشرة في اإلنتو المحتویات حول ھذه الموضوعات

في المئة،  50ھو فوق  ینلمؤمنین الحقیقیإلحصاء اھكذا! في أمریكا، أي تقدیر معقول و كان األمر دائما  بقر. ال
یعتقدون كتاب العھد الجدید أیضا كان  نظریة الخلق. یؤمنون بنفس األشخاص الذین ھم  تقریبا نفس الرقم وو ھو 



في عدة مقاطع من االنجیل، یسوع یقول بوضوح ألتباعھ أنھم یعیشون في األیام فیة الزمان. یعیشون في نھاأنّھم 
 ):  ترجمة الملك جیمس(  28-27: 16في متى انظر  األخیرة. 

الَحقَّ لَُكْم، إنَّ ِمْن َبیِن أقُوُل  .ِألنَّ اْبَن اإلنساِن َسَیأتِي فِي َمجِد أبِیِھ َمَع َمالئَِكتِِھ، َوَسُیجاِزي ُكلَّ واِحٍد بَِحَسِب أعمالِھِ 
 .الواقِفِیَن ُھنا أشخاصاً لَْن َیُذوقُوا الَموَت َقبَل أْن َیَروا اْبَن اإلنساِن آتِیاً فِي َملَُكوتِھِ 

، فإنھ التي یثبتھامور األبین فمن  ھذا احراجا كبیرا للمسیحیین. سبب  قد من المالحظ ھنا أّن األمر لم یحصل. و
و مشارك متساو من الثالوث. ي عضو كلي وھذا من شأنھ أن یبدو سمة مطلوبة أل لم یكن ذا علم  یسوعأّن یثبت 

و أمثالھ و تأویلھ  ممتعة لشرح ھذا المقطعالعض التشویھات بالمسیحیون بقام قد بدال من قبول ما ھو واضح، ل
 ). 27-26: 9و لوقا  1: 9و  8:38(مرقس  تأویال بعیدا

. ھذه المتجول یھوديللكامل األسطوري الختراع االتسلیة ھو التفسیرات و التشویھات أكثر من أّن  مما ال شك فیھ
و ھو ببطء تنقل صاحب متجر یھودي و رؤیتھ لكیفیة مشي یسوع  قصة القیاسیة العدة أشكال.  ااألسطورة لھ

سوف  كیسوع: "ولكنأذھب"، أجاب س بشكل أسرع. "آمرا إیّاه بالتحّرك ضربھ على ظھره فسحب الصلیب، 
 حتى أعود." تمكث 

  28-27: 16متى و حتى یثبت أّن  یموتحتى ال األرض في متجر الصاحب الیھودي ھذا  تجوللمدة ألف سنة 
كتب سیرة حیاتھ في كتاب  الكاتب الفرنسي یوجین سو و آیات عنھ. أوجد   شلي. الشاعر اإلنجلیزي لم یكن كذبا

 یھودي حول ال (A Canticle for Leibowitz)ي والتر میلر كتب روایة . الكاتب األمریكأجزاء عشرةلھ 
ظلم ھذه األسطورة ھي أشكال أجزاء آخر شخص على قید الحیاة على األرض. ولكن جمیع المتجول الذي بقي 

یكشف  األماكن التي لموألف   بابي یار و المذابح الروسیة و مرعبة: أوشفیتز، تریبلینكا، بوخنفالدو قسوة وتھدید 
التي سبقت   اتنتاجاإلالذي ضرب یسوع! مثل  الیھودي  متجرالإزاء صاحب  االعداء للسامیة بالغلقد بدا . اسمھا

. ( لمعاداة السامیة في أوروباأوبرامیرغاو، وكانت ھذه األسطورة حافزا قویا مثل مسرحیة الحرب العالمیة الثانیة 
 ذه األسطورة). مفصل عن ھالالفصل لتاریخ األدب  ھوامش  انظر

كل عصر  فقد كانوا مقتنعین بأّن  التعلم من التاریخفي  ین على ما یبدو أو غیر راغبینقادربعض الناس لم یكونوا 
ستمتع قال انھ سوف یانھ متأكّدا من ذلك إلى درجة  وكان الداعیة السابق جیري فالویل  عصر. ھو آخریعیشونھ 

وأظن أنھ  .یدفن فیھا  قطعة أرضنھ لن یشتري مرة أ.. و قال أیضا السحب لمالقاة یسوع العائد الشعلة  متابعة ب
  !قد غیر رأیھ اآلن، أو ما تبقى منھ

لنھایة العالم. وكان ھذا  التاریخ الفعليیحتوي على  اصغیر اكتابعندما كنت أصغر سنا، أعطاني أحد شھود یھوه 
القیامة  وم ان تاریخ نشر الكتاب أیضا بعد  ی. وعالوة على ذلك، كفات دقكان  غریبا جدا ألن ذلك التاریخ 

. ما التي لم أكن أعرفھاالتفكیر من طرق التحلیل و مجموعة متنوعة ھذه أن اعتقدت  . لقد كنت مشوشا. المتوقع
 . أتقنھا. زلت ال

ھل كان لكل من آدم و '    ?Did Adam and Eve Have Navelsالمسلي في كتابھ مارتن جاردنر و قد لخص 
 ھذا المنطق الخاّص فقال: '  حواء سّرة؟

 ھماعترافیغیب غالبا ما في الظھور، الثاني. عندما یفشل الرب البعث األفراد والطوائف موعد سنة الماضیة، حّدد لفي في األ
تعیین مواعید جدیدة. في نیو ھارموني، إندیانا، و یقومون بعلى أخطاء في الحسابات ھم یعثرون الفشل التام. بدال من ذلك، ب

من لیس ھذا القائد  إن  قال أصبح األمر سیئا جورج راب. عندما أنشأھا   Rappitesتدعى السبتیین من  طائفة ظھرت 
و یرتھ. في مس ة االخیرتلك ساعتھ یعتقد ان و كان عودة یسوع،  وایشھدو لیس من المؤكد أن  ورعیتھ المؤكد أّن الرب یقصده 

  ]4[توفي. بعد قولھ ھذا 

ألعماق. ا إلى الى آفاق جدیدة، أو باألحرىو ینقلونھ متالزمة شكسبیر ھذا الفن ون لن الحدیثیتقن أیضا المتالعبو
ھولیوود یستحضر رؤى المؤلفین في ھذه المملكة المربحة. كّل من  انشاركھال لیندسي وتیم الھاي ھما م

 الموت المرعبة كما یشیر سام ھاریس: ما قدّماه كشف لطقوس . بطریقة ما، ة لنھایة العالمالرھیب

حربا نوویة قد نشبت بین إسرائیل وجیرانھا على ملكیة جبل الھیكل. لو كنت  أنّ علمت  أو تفكر كیف سیكون شعورك إذا 
الشيء و على األرض. وھذا سیكون وشیكة الھذا كدلیل على عودة المسیح ترى بال شك فأنت ،  تفكر بعقلیة األلفیة  -مسیحیا



النظر عن عدد القتلى. لیس ھناك إنكار أن مفھوم الشخص في اآلخرة لھ عواقب مباشرة على  طیبة، بغضّ باألنباء الیست ل
  ]5[نظرتھ إلى العالم. 

 The Late لیندسيأول كتاب ھال  .الجنة بعد الموت بدال من واقع العفن والفئران ونتوقعفإنّھم یمثل االنتحاریین، 
Great Planet Earth  90من أكثر باعت تیم الھاي و قد   !ملیون نسخة 30ال یصدق  باع كاتبھ بشكل الذي 

على قوائم أفضل الكتب  عناوین المرتبة األولىسبعة بلغت وقد   Left Behind .سلسلة كتبھا ملیون نسخة من
 الناشرین األسبوعیة صحیفة  ، و الوالیات المتحدة األمریكیة الیوم صحیفةو  صحیفة نیویورك تایمزبالنسبة إلى  مبیعا 

الوالیات المتحدة  في جمیع أنحاء وتحقیقھا،   المبیعاتالمھووسین إال أن یحلموا بھذه یمكن للمؤلفین ال   .
  .للعقل ' الوجبات السریعة'ھناك جوع عظیم اللتھام ھذه األمریكیة 

جیري فالویل إلى إحاطات قد دعا رونالد ریغان معرفة كون ألمن الجماعي لو إنھ ال یضیف إلى شعورنا 
في الناشط  قد طلب من  الرئیس ھال لیندسيكون معرفة ومن المخیف بشكل إیجابي  مجلس األمن القومي. 

الحرب النوویة مع روسیا من كتاب بشؤون ھرمجدون، إلرشاد كبار االستراتیجیین العسكریین في البنتاغون 
الوحید في رئیس الكان ومن ناحیة أخرى   .مجموعة من الرحل الھمجیین كتبھ ،العصر البرونزيب خالل كت

شعارات ھرمجدون: المؤمنة بقرب نھایة العالم والمزیّنة بالعقلیات مسیطرا على على األقل العصور األخیرة 
الحیاة الوحیدة التي من شأن حتما الموت تحط أیدیولوجیة تتطلع إلى عصر ذھبي بعد كل  جورج دبلیو بوش. 

لیة بأسلحة نوویة بعیدة المدى. الشك صواألسالمیة اإلدولة السوأ حالة ھي األ. الوضع ھذه الحیاة بالتأكید،  ھانعرف
لمحرقة ا لمنكراعتباره عقالني بدال من في ذلك ھو مثل االعتراف بأّن أحمدي نجاد، الرئیس اإلیراني، ھو إنسان 

على أّن الروس كانوا ملحدین  تا كانأیّ اآللھة في دفع اإلسرائیلیین إلى البحر. یمكننا أن نشكر  اغباروالنازیة 
 خالل الحرب الباردة. 

وبیلي غراھام، وأمثالھم یجدون توازیات كبیرة  بات روبرتسون و جیري فالویلو تیم الھاي و ھال لیندسي
الخدمة، أعدت النخبة السیاسیة و لتوفیر ھذه  األحداث العالمیة الحدیثة. بین  الكتاب المقدس وبین ما ذكر في 
 : . كل ھذا من كتاب إما یعترف أو یتضمنالمرفقین من الرؤساءو عند في أروقة السلطة ا لھا األمیركیة مكان

 األرض مسطحة . أّن  •
 الخلق.  -الكون تم إنشاؤه في ستة أیام  •
 . ألرضمركزیة ا –دور حول األرض الشمس ت •

  .رغوةالفقاعات في و تظھر فیھ العالم غارق في األفكار السیئة نعیش في  نحن

الكتاب المقدس؟ دعونا من  نسخة الملك جیمسزین  Bard  theالشاعر تعتقد أّن  زلت غیر مقتنع؟ الزلت ال 
أّن . والالفت، في ذلك 1616أبریل  23كما ذكر سابقا، توفي شكسبیر في  .نستخدم متالزمة شكسبیر عن شكسبیر

اللغة اإلسبانیة، میغیل دي مؤلف بأعظم  ، توفي نفس ساعةنفسھا و في  والسنة نفسھ  الیوم نفسھ والشھرفي 
 سالملك جیمشكسبیر و فإّن وعالوة على ذلك،   .السعیدة الجزرفي نظیره اإلنجلیزیة إلى سرفانتس وانضم 

فیھ ظھور تم  التي  ، في نفس الوقت العاصفة، األخیرة  مسرحیةالالتزامن الغریب: الشاعر كتب یتشاركان في 
انھ  .نیسان /ابریل 23شكسبیر ولد أیضا في الباحثین أّن  أفضل یخبرنا  أبعد من ذلك، بل   .انجیل الملك جیمس

 ؟ ھذا یظنّ لمن كان  . وھو عدد المزامیر  -عاما 46لمّدة  ، 23في  ، تركھ23في جاء الى العالم إذن 

لحقیقة؟ ھي ما  ا

أن ال كذب ولكنني اخترت أیمكنني أن على عكس الرئیس  المذكور،  .یكذب أن ھأعلن جورج واشنطن انھ ال یمكن
من كذبة صغیرة فقط بأحیانا نتفوه  كما قال مارك توین، .أخالقیا ا لھذا السبب متفوقلموقف یتطلب اختیارأكذب فا

اذا كان لدینا أكثر  األكاذیب مثل النقود المزیفة،  .الحقیقةإلى نحن نقدر الحقیقة؛ نسعى ومع ذلك،  .أجل االنتعاش
من  مطابقةكمیة الحكومة احیة المثالیة، مقابل كل دوالر مطبوع، تملك من الن .قیمة العملةتنخفض من الالزم، 

  .نقودا مزیفة بدورھاتنخفض لتصبح  قیمة عملتھم ف، بشكل منتشر بطباعة المال تقوم اذا كانت الحكومة  .الذھب
  .المرسلة الحقیقةمشابھة لنظریة والذھب  و التبادل بین المال المطبوعھذه الوحدانیة 

 كل منھا: نذكر قائمة لھا مع  مثال للحقیقة. دعونا أّن ھناك خمسة نظریات أخرى منافسة ل لمثیر للدھشةومن ا



 كبیر قمراألرض لھا  : نظریة المراسلة •
  القسمة على صفر كال یمكننظریة التماسك:  •
 تشوىطعم رائع عندما  لھا  الكالبنظریة النسبیة:  •
من  72على لیحصل كل واحد البرجین التوأمین  قد نسوا   11/ 9المفجرون في  : البراجماتیة نظریةال •

 الحور العین العذارى

 متساوینكل الناس خلقوا الحقائق الثقافیة العالمیة:  •
  خلق اإلنساناإللھ : المكشوفة الحقیقة •

 محاولة  -للقوانین و الشؤون تتوافق مع الحالة الفعلیة  الحقیقیة البیانات تدعي ھذه النظریة أن :المراسالت نظریة
فالسفة الیونانیة لھذا نموذج  .وضع عالقة بین التصریحات من جھة، وبین الواقع أو الحقائق من جھة أخرى

ھ أو ینیعھذا ھو فعن "الحقیقة"، عندما یتحدث الشخص العادي و  . أرسطوو   أفالطون و  سقراطالكالسیكیة مثل 
  .تعنیھ

لقد  . كان لدبشكل مختلفالحقیقة رأوا ) طبعة الملك جیمسستین ( ستة والالمقدس لكتب الكتاب  ونالكتاب العدید
 مصلحة ه إذا تقدمت اشيء مباحكل ألغراض دینیة وقبلیة. كان لیكتبوھا قصة وكانت لھم ، كانت لھم أجندات 

روج، الالویین، العدد، الكتب الخمسة األولى من الكتاب المقدس: سفر التكوین، الخانظر مثال إلى  .األجندات ھذه
یوم  األحد، كانوا دائما  غالبا ما یشار إلیھا باسم أسفار موسى الخمسة أو التوراة. في مدرسةوالتثنیة  و التي 

و ھو مایؤكّده  فسیفساء التألیفیؤكّدون على  العھد القدیم كتّاب  كتب ھذه الكتب. ھو من أن موسى یقولون لنا 
موسى ھو مؤلف التوراة. ھذه لم یكن إذا تتالشى الجدید. صحة الكتاب المقدس ككل  العدید من كتاب العھد أیضا 

 نقطة حرجة. 

 كتابھ "أن تستبعد قبل  أن یرتكبھا  خالق الكونالتي یسمح ل؟ كم عدد األخطاء اإللھ كیف نحكم على صحة 
 ! ..ال شيء :؟ الجواب واضحالموحى" ا

فظاعة، وعلماء اآلثار الھا لما فیھا من من الصعب أن تختار من بینحتّى إنّھ  من الغشتقدم التوراة أمثلة كثیرة 
كان األمر لیكون  خروج من مصر. أو اآلثار لوجود موسى أو للقطعة واحدة من األدلة یكتشفوا لم  اإلسرائیلیون

لكي  زلة التالیةكم الأقّدم ل  .تحدید موقعھ . حتى جبل سیناء ال یمكنممتعا لو وجدوا األلواح المكسورة  أیضا
 -8-5: 34ثالثین یوما في سفر التثنیة  علیھ لمّدة  الحداددفنھ  وجنازتھ   و : موسى یسجل موتھتنظروا فیھا

أن بقبل تؤمن بذلك. إذا كان یمكنك أن تما اذا كان یمكنك ان تجعل نفسك حاول بجد لترى   .الذي كتبھ كتابال
ھذا أن یحلّھا ربما لدیك مشاكل أكبر بكثیر من ف، علیھ والحداد ھفنودحول أحداث موتھ أن یكتب  ھیمكنالرجل 

 الكتاب. 

ممارسو ھذه  .عن البیانات األخرىبل البیانات عن العالم الحقیقي ال تجعل ھذه الفرضیة  : التماسك نظریة
 . . .ما أقول أكررمثل الممثل الكومیدي الذي یقول: "أنا ال یسعون إلى أن ال یتناقضوا مع أنفسھم  النظریة 

یث القواعد مرة أخرى. "التماسك ھو معیار الحقیقة في الریاضیات والشطرنج حذلك اسمحوا لي أن أقول 
القسمة على بعلى سبیل المثال، إذا كنت تسمح  .نھار بأكملھوالقوانین ال یمكنھا أن تتناقض و إّال فإّن النّشاط سی

  .خرىاألقواعد الأنت تناقض فصفر، 

)  ترجمة الملك جیمس(  1: 14الشھیرة التالیة من مزمور انظر في الجملة ؟ الكتاب المقدس غیر متناقض أنّ ھل 
 مواجھة المشككین: لن التي یستعملھا المؤمنو

 «!هللاُ َغیُر َموُجودٍ «َیقُوُل األْحَمُق فِي َقلبِِھ: 

تي وضعناھا لصحة اإللھ. إذا كان الجّدا، تماما مثل تلك المعاییر حقیقة عالیة معاییر نظریة التماسك بالنسبة لل
 أعلى. معیار تھ. ونبدأ من جدید. لیس ھناك نظریة خطأ واحد، یتم التخلي عن المشروع برمّ لل

 ):  ترجمة الملك جیمس(  05:22متّى  اآلن النظر في ما یلي من 

 َیسَتِحقُّ الَجِحیمَ › يُّ أیُّھا الَغبِ ‹َوُكلُّ َمْن َیقُوُل لَِشخٍص آَخَر: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Socrates
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Plato


 توزع الدیانات الرئیسیة في العالم الیوم  

ربما  .تقبل بكال االتجاھین وتدعي أنھما متماسكان؟ ال یمكن أن 05:22أو متى  1: 14: مزمور إذن أیّھما؟ 
" ھو و الموحىهللا "المقدس كان كتاب ؟ ال أعتقد ذلك إذا لذكر مثال ثانھل نحن بحاجة  یوجد التماسك أصال. .ال

كتاب على مستوى ما، ھو ، فإّن الكتاب المقّدس لعبة الشطرنج والریاضیاتكمن الحقیقة  يعالالمستوى الفي نفس 
  غیر متماسك.

نحتاج إلى سوف المعتمدة  ألغراضناو   .یغطي ھذا العنوان العدید من المواضیع والمجاالت  :النسبیة نظریة
ھذا صحیح بالنسبة لك " التالي المستعمل في أحیان كثیرة في المثلالتي نسمعھا  حجج النسبیة للحقیقةالبحث عن 

 ما البیانات التي تكشفھا  فقط على تعتمد على  الحقیقة أنّ تتمثّل في المركزیة و رؤیتھا  ولكن لیس بالنسبة لي." 
رضة و تحدیدا و ھو ما یسمح باإلیمان بمركزیّة األ واقعما یوجد في الولیس و ثقافاتھم و أدیانھم، آراء الناس 
دین لل یمكن  البدایة، النسبیة ھي شيء ال ذن واضحین منعونا نكدو   .األرض مسطحة وعلم الفراسةالقول بأّن 

والكنیسة  .االعلم قوتھیبني  الحقیقة التي حول  تمثّل تحدیا مباشرا لنظریة المراسلةھذه الفكرة  ھ.بلأن یقعلم للوال 
  .ن واألخالقترى النسبیة على أنھا اعتداء على اإلیما

أكثر ھذا المسعى، نجحوا و من خالل  .  عالمیةال اكتشاف الحقائقعلى   العلماءیعمل من خالل المنھج العلمي، 
  اإلنسان العاقل اكتشافاتفإّن ، و باعتبار اإلنسان نوعاأرخمیدس أو نیوتن. من النجاح الذي قد یحلم بھ  

Homosapiens  الفیزیاء  البروتستانتیة،  أو ةكیمیاء اإلسالمیالوجود للاقطاب الخلق. تجوز دعوتنا مذھلة بحیث
 ناكیمیاءلإلیمان بأّن  لدینا الفرق ھذا ما یخلق  و - أسباب قویة. لدینا ةوالدائم ةالشاملفقط الكیمیاء والفیزیاء ھناك 

 النسبیة. لنظریّة نقیض األمر  ھذا وفي كل مكان في الكون.   انتنطبقو فیزیاءنا 

في الخرائط التي شھدناھا جمیعا في الجزء األمامي من انظر مثال   .ایةفھو ضیّق للغ الدین، من ناحیة أخرىأّما 
في العالم: اإلسالم والبوذیة والمسیحیة والدیانات  الرئیسیة لدیاناتلجغرافیة المناطق الاألطالس، والتي تبین 

ة و دیانة  الیانی و السیخیةو ویكا و دیانة  الیھودیة، الكونفوشیوسیةو الھندوسیة و روحانیھال و الشعبیة، البھائیة
 شنتو. 

 

ال تفھمھ  كتبھم "المقدسة" في حین أّن عقولھم و  الكون وھو یدعي العلم ب تجاوز ھذا الكوكب، ال یمكن للدین  
  .النسبیةفعال و ال تقّدره. و تمركز الدین ھذا  یمثل یفھمونھ 

المذكورة في الفقرة مفارقة تاریخیة. العدید من األدیان في األرض تقّدم  ألدیان أیة خریطة لفي الوقت الحاضر 
. .  كانت ھذه الخریطة لتكون أدق بدون شّك لو وضعت في ویكا، الیانیةال،  البھائیة: في الخریطة ظھرالسابقة ال ت

على الخریطة واالتصاالت بجمیع أنواعھا،   اإلنترنتانتشار  و السفر في العالموجود . الیوم مع القرن الماضي
الصبغات المختلفة، وسوف یستمر ھذا االتجاه بمعدل متسارع. أنا و األلوان أن تكون اسفنجة مزخرفة و ملونة ب

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bah%25C3%25A1%2527%25C3%25AD_Faith


ریا كابوس كوسینجح ویجعلنا ثقافة واحدة منصھرة كما ھو األمر في الثقافات النقل و التعّدد في ال أقول أن ھذا 
 والمعتقدات.  ون الثقافةتقاسمالذین یالناس ربط التواصل بین  ھایمكنھي وسائل الشمالیة. الفضائیات واإلنترنت 

و  على العدید من الحضارات المتقدمةو مليء بالعجائب، وفي تعقیده ھذا یمكن تصور احتوائھ الكون كبیر 
أنّھم أو و یسلمون؟ على ركبھم سیركعون ألرض، اما زاروا إذا  أّن سكان الفضاء. ھل تتوقع حقا المتعمقة

 لحمقى. الخجل حتّى ل سببا تذاتھ ةروما؟ الفكرل وأمكة دنیوي؟ ھل سیتوجھون لدین سیتبعون أّي 

المنطق. انھا لیست حقا على حساب تكلفة باھضة و ھي فعل ذلك ا تقد یبدو أن النسبیة تعزز التسامح، إال أنھ
أن یتّبعك توقع ترید أن تؤمن بھا، ولكن ال ت نزوة آمن بأي  نظریة الحقیقة ألنھا تنفي وجود الواقع الموضوعي. 

في . الوجھة النھائیة لھذا الخیال ھو خلیة وماشابھھا   الجنیات والجان والسماء منقذو و . ھذا عالم األشباحأحد
و . ولكنھ أجوف الصخب والعنفیحدث الكثیر من اب. النسبیة الكاملة ھي طبل أقفال على البوجود مع سجن 

 ر جونزتاون! دل على شيء. تذكّ لكنھا ال ت

 أّن  فقط تحت السطح. تعلن ھذه النظریة موجودة  النسبیةلھذه النظریة بطریقة أعمق، المأزق موجود و  ننظرل
في حد ذاتھ ھو  ھذا البیان". ولكن موضوعیة ھناك حقیقة  و لیست ھناك ثقافیة؛ دائما شخصیة و / أو "الحقیقة 

أدخلنا أنفسنا إقلیدس ،  رأى  كماو . ھا أن تتصف بھا ال یمكنأي الصفة التي  ، الموضوعیةالحقیقة  حول  ادعاء
 . reductio absurdumتفاھة الحیز في 

حتى و بھذا المعنى، ف  .لشخص معین  صالحا اذا كان أّن الشيء صحیح ھذا االقتراح یرى   :البراغماتیة نظریة
و قد  عطابالنسبة إلى محمد اثنتین وسبعین من الحور العین قد یبدو صحیحا  وجود في إطار اإلسالم، احتمال
یبدو ھذا جنونا مدفوعا لغیر المسلمین  بالنسبة ولكن .تفجیر برجي مركز التجارة العالميساعده ھذا التصور على 

. وبالمناسبة، فأي أجر لھن أیضا اثنتین وسبعین   أّما..العذارى ھؤالء بعض الظرفاء أن  ( وقد الحظ  .الحماقةب
  .ةصحّ الفائدة مع الخلط لالنتحاریات؟) البراغماتیة تهللا یعطیھ 

جلبة في مكان قریب. ھل ھي الریاح أو الحیوانات المفترسة و سمعت في الغابة تصور أنّك  في مثال آخر. انظر 
 ،اعتقاد خاطئاالعجل. حتى لو كان ھذا تترك المكان على تبحث عن وجبة غداء؟ في كل مرة یحدث ھذا، 

من أصل مئة. ھذه ھي طریقة عمل معظم حیوانات الغابات، حتى الدببة ة مر  99 فسیكون على صواب بنسبة
 ة لھا. یعتقاد تختلف بشكل واضح عن القیمة الحقیقالمرتبطة باالقیمة إن استخدام الوالذئاب. وبالتالي ف

ال و ،  االرتیاحأشعر بسیواجھ حتما العبارات التالیة: " دیني  یجعلني   الذي یناقش المؤمن بوجود هللا العقالني
الذي ینھي محادثة، فإّن من من النوع  ." وعلى الرغم من ھذه التصریحات ھي أواصل الحیاة بدونھأن  نيیمكن

و  حتى لو كانت كاذبةذو قیمة استخدام لھا  : البراغماتیة . ھذه ھي األقوالقالھا یؤمن بھا و یعترف بھا أیضا
أشیاء مماثلة، ولكن ھذا لن یكون دون قد یقولون أن المؤمنین من األدیان األخرى في العالم ترى . قد خاطئة

 و المناقشة  التفاھات. لمزید من التأثیرو مليء ب صغیر  ، فكونھم ھذا ھو التمركز الدیني جدوى. مرة أخرى
، وأنا ال بشعور رائع جّداإن مدمني المخدرات یقولون أشیاء مماثلة: "األفیون یجعلني أشعر أیضا یمكن أن نقول 

"الدین أفیون الشعب". انھ كان  من أنّ  كارل ماركس. تذّكر ما كتبھ  " ال یوجد فیھ أفیونفي عالم أعیش یمكن أن 
 على حق. 

) كوحدة كریمعلى وزن  (المیم ، ریتشارد دوكینز عرض مفھوم  The Selfish Gene الجین األنانيفي كتابھ، 
قبعة بیسبول إلى الوراء لإلشارة إلى الذكورة ارتادؤك ل في علم األحیاء.  الجیناتنظیر وھي  -ثقافیة للوراثة

قوي جدا،  والسبب ھو شيء آخر. الدین ھو میم) مثال على ذلك. تقییم اإلیمان على األدلة غیرھا (أوالزائدة 
 26. في تسونامي المحیط الھندي في إلى ھیمنة األشكال المختلفة لھذا المیمشیر تخارطة العالم في واألدیان 
 من أعنف الكوارث الطبیعیةفي واحدة حتفھم الرجال والنساء واألطفال من   230،000، لقي 2004دیسمبر 
قد كارثة الھذه جھ التلفزیوني جورج بوش األب إذا ما كانت برنامغي في التاریخ. سأل الري كینغ  المسّجلة 

 زادت إیماني". یا الري، لقد : "ال، ال، على الفور أجاب بوشفإیمانھ. ھّزت 

  شیطانيملحدا، وأن ھذا الكفر یفّسر عملھ الان كل عقالني ھو أن أدولف ھتلر ك ھالمشترك الذي یواجھالمیم 
معاداة و قد ألھمھ ل أنھ یقوم بعمل اإللھ. یرى ھتلر كان فظیعة. وھذه كذبة والسلوك الشریر. ھذا غیر صحیح، 

خالقنا. ول "أنا مقتنع بأنني أعمل وكیال عند یق كفاحي كتابھ  اإلصالح البروتستانتي. فيأبو السامیة مارتن لوثر، 



ي كما كنت من قبل  ھتلر:" أنا اآلن كاثولیك ، أكدّ 1938وفي عام  ".  الربّ  أقوم بعمل  أنالي للیھود، و بقتا
 ". كذلك بقى دائما وسأ

ومعاداة  في القرن العشرین  الطریق لظھور القرن العنصریةالمعادیة للسامیّة و مھّدت الكاثولیكیة  تساعد
في الحزب النازي. و بین انتمائھم إلى بین المسیحیة  اصراعلسامیة، ومعظم المسیحیین األلمان لم یكونوا یرون ا

شنق في الذي  التحیة النازیة جنبا إلى جنب مع فیلھلم فریك (یقّدمان من القساوسة الكاثولیك اثنان أدناه، الصورة 
 ): بعد ذلك انتحرالذي  نورمبرغ) وجوزیف غوبلز (

 ، واالستقالل الفكري المثقفین یناألوروبیو أیضا المثقفین من الملحدین العدید  تضمنت معسكرات الموت قد ل
 من شھود یھوه و المسالمة كانت أیضا . وكانت غالبیة المسیحیین المعتقلین الرایخ الثالث جریمة فيكان یعتبر 

 جریمة في الرایخ كانت المقاومةبولندیین، و ات مخیمالن في اآلخرون جریمة في الرایخ الثالث. كان المسیحیو
 . الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

حراس. كان كل الو نمشرفیال ي معسكرات االعتقال واإلبادة كانوا من فولكن الغالبیة العظمى من المسیحیین 
األحزمة إلى من ھذه  أو هللا معنا. أحضر عمي واحدا  Gott Mit Uns ا كتب علیھ حزامیحمل جندي ألماني 

ھذا النقش وجدت  و  طفال حینھا كنت الجبھة اإلیطالیة.  المنزل حین عاد من
كانوا ولئك الذین أل. ھل لي أن أقترح كان في صفنّاهللا أّن اعتقدت ألنّني مربكا 

 ؟ كان ملحدا أن یبّرروا لي ھذا الوھم الطفوليأدولف ھتلر أّن یتخیلون 

التلقین عن  دافع دیر الفوھرر  .علمانیةسوى أنّھا كانت ألمانیا النازیة أي شيء 
الى الملحدین ا لكي ینضّموالعلمانیین  في جمیع المدارس الحكومیة وأرسل الدیني

الوحش یتحدث عن نفسھ في  ولكن دعونا نترك  .والمفكرین في معسكرات الموت
بین  البابویة ، خالل المفاوضات التي أدت إلى1933أبریل  26(ھتلر، ھذا اإلطار 

  :)1933ام عالنازیة الفاتیكان 

على غیر المبني األخالقي العام  التعلیم التعلیم الدیني، وعنھا ألن مثل ھذه المدارس ال تقّدم  المدارس العلمانیة ال یمكن السكوت
إلى أناس نحتاج  . . من اإلیمان.للشخصیة و كّل تعلیم دیني كل تدریب یأخذ الھواء. وبالتالي، یجب أن أسس دینیة مبنّي على 

  . مؤمنین

ما بقي . على ھؤالء الناسحصل جوزیف غوبلز،  الذي رافقھ ، وبمساعدة وزیر الدعایةأناسا مؤمنینھتلر أراد 
أكثر الحرب األكثر وحشیة في التاریخ البشري. اإلیمان من أجل اإلیمان یؤدي إلى  من العالم حصل على

. اإلیمان وحده قد نفّكر باستعمال الدم أو المعدة، بل نستعمل أدمغتنافي العقل البشري. نحن ال اإلمكانیة ظالمیّة 
 الھراء المضادّ عقیدة والجھل واألكاذیب مثل العلى یكون مبنیّا على  األحیان في كثیر من  ھ، ولكنّ فّعاالیكون 

 اآلري.  العنصر تفوقلقائل بللداروینیة ا

 وجوزیف غوبلز فیلھلم فریكأسقفان كاثولیكیان و جندي غیر معروف و
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ا ني على  ما نقش األل ل لحزاما  



 :  The Ascent of Man ھذه النقطة كتابھ الرائعبقّوة على برونوسكي جاكوب بولندي الیھودي و قد رّد ال

 حكومة ، في ظل، ارتفعت أیضا] جاریا'ھایزنبرغل' فیھ ھذه [مبدأ عدم الیقین  یة أنھ في الوقت الذي كانومن المفارقة التاریخ
المستقبل مرة أخرى إذا نظر . الوحشيالیقین و ھي مبدأ  : األخرى نظریة معاكسة لھان اكماألھتلر في ألمانیا وباقي الطغاة في 

و الطغاة رجعیة حاسمة للثقافة كما تم شرح ذلك، فإن صعود اإلنسان ضد فیھا كمواجھات كر فسوف یف  1930إلى سنوات 
  الیقین المطلق.یملكون  ھم أنّ اعتقادھم ب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ھذا ھو بنفسك. بشكل مأساوي. ابحث ھذا كاذب  إلى أرقام. ھذا غیر صحیح: و یحّولھم الناس یّذل ویقال أن العلم سوف 
 رمادوضع إلى أرقام. في ھذه البركة تم  حقّا الناس وشفیتز. ھذا ھو المكان الذي تحول فیھمحرقة في أالعتقال ومعسكر اال

. ویتم ذلك عن طریق من قبل العقیدة ھ الغطرسة. وقد فعلت ھفعلت ، بل الغازأربعة مالیین شخص. وھذا لم یتّم عن طریق 
یقع فیھا  ھذه ھي الطریقة التي ، لدیھم المعرفة المطلقة، مع عدم وجود اختبار في الواقعالناس أن یعتقد الجھل. عندما 

  ]6[إلى معرفة اآللھة. یطمحون . ھذا ما یفعلھ الرجال عندما التصّرف

و  قرونبمرور نقرر الحقائق العامة مع مرور الوقت، أحیانا ھذا االقتراح یذھب الى اننا  :ةالعالمی ةالثقافی حقائقال
من  ما أنتجھ  أفضلبین من و االختیار   ھذه ھي الحقائق المستمدة من الخبرة .تتجاوز كل األدیان والثقافاتأنّھا 

فھم ومع ذلك،  .كل الناس خلقوا متساوین :لشكل النھائي من خالل المناقشة ا و ماوصلوا إلیھ أي  الفكر اإلنساني
نتھي و التّطور ال ی الحقائق الثقافیة العالمیة تتطورخلقوا متساویین. جمیع األشخاص  أو فوق النقد لیسوا مقدسین

  .أبدا

مراجعة مماثلة. في األصل، إلى  خضع ستار تریكفي المسلسل التلفزیوني  االفتتاح  ، كلمة في الثقافة الشعبیة
لسلسلة المقبلة في ا ن، أنّ في حی قبل" من  انسانلم یذھب ال بجرأة حیث  اذھب یقول الكابتن جیمس تي كیرك، "

أدلة تقدیم رأیك  عند ، تغییر من قبل."  وعنذ العقالء  أحد لم یذھب   بجرأة حیث اذھب  " یقول  لوك بیكار-جان
 مقبولة عالمیا. حقیقة   لیستعتبر فضیلة و رغم ذلك، فھذه الفضیلة یُ  جیدة

 ان مناقشاتك مع الحمقى  و المتعصبین تحسین اآلراء من أجل التقدم.في خطابنا مع بعضھا البعض، ال بد من 
 . غادرھم . إذا كانت اإلجابة ال، فقطاسأل من تجادلھم إذا كانوا مستعّدین لتغییر آرائھمعقیمة. 

و نفس الشيء بالنسبة  . ا وربما خاطئامؤقتإلیھ لت وصّ تاستنتاج كنت قد اعتبار أّي  فضل تعریف العلم ھو الشك: 
ال یحمل ھذا المبدأ جمیع المجتمعات البشریة، في وغالیلیو، أو آینشتاین. أكانوا نیوتن أ نتائج اآلخرین سواء إلى 

، أثبت خطؤه وقد  1850علماء األحیاء في عام  آمن بھ كل شيء ، ینبوع التقدم. عملیا . انھالمھم سوى العلماء
 . كل یوم مع ذلك األحیاء یزدھرعلم ولكن 

وعدد كبیر في كثیر من األحیان. منھا التقّدم و اخذ الفرص و الخطأ  ، المعرفةبشریة جدا من  یأخذ العلم أشكاال
التحسن: في  أمالیرى في ما سبق ، أولیفر كرومویل لنكّرر تظھر كیفیة تصحیح األخطاء، ولكن من النظریات 

ائق" نت ترید  "الحق." إذا كأن تكونوا مخطئینممكن من الأنھ آمنوا أحشاء المسیح، "أنا ألتمس منكم و أستحلفكم ب
و  معبدال و مسجدال و كنیسالالكنیسة وفي عقیدة من ذلك البدال اتبع م، ولكن األبدیة و الثابتة فال تختر االعل

رغم ذلك،  تغییر رأیك، ألي سبب من األسباب، یعتبر جوھر الضعف. تول. في ھذه األماكن "المقدسة"، الكابی
من ذلك ھو  أقل القیام ب . بشریّة  خاصة إذا توفرت براھین و معطیات جدیدةاإلنسانیّة و الھو عالمة تغییر الرأي 

 The Ascentو كما كتب یعقوب برونوسكي في   . فشال معقولیةتخطئ أبدا باعتبارك أّن في الالإنساني. لم عمل 
of Man من أنّنا خطّاؤونعلى الرغم  ھا یمكننا أن نعرف"العلم ھو تكریم لم ". 

 ةالبشری اتالخطابأین یمكن لبقیة  ، ھفي صمیم إمكانیة التشّكك في ھذا الموقف و إذا كان في أكثر العلوم الدقیقة 
 . دعونا نأخذ مثاال. وا إلیھا یھرعأن متدینین التي یمكن للمتعرجة المسارات تتفاجأ للتتبع؟ قد و أن تذھب أن 

بع مناطق ھي: الجنة والجحیم و  األعراف و الیمبوس . و لمدة   بأرالكاثولیك  یعترف ،في جغرافیة للحیاة اآلخرة
شمل أیضا جمیع األجنة وھو مكان ی الخیّیرین  الوثنیینو  ینمعمدالاألطفال غیر كان الیمبوس مكان  سنة،  1500

الدائرة األولى الیمبوس  دعا دانتي ،  Infernoأو الطبیعیة. و في كتاب الجحیم الطبیة بالطریقة المجھضة، سواء 
ق في ما للتحق 1994وا حتى عام خالقي، وانتظراألخطأ الأبدا الكاثولیك لم یكلفوا أنفسھم  نالجحیم.  الالھوتیو من

وكان  الجواب بدیھي. شخص عادي قد یعتقد أّن  الیمبوس فكرة مناسبة. أّي  اذا كان ارسال األطفال األبریاء إلى
 لثالثة عشر عاما إلعادة النظر فيتم عقده ي االجتماع الذكثر عبثیة من رجال الدین ألھذا االجتماع السري 



الموجود في  الذع النقد ھذا الفي حول الیمبوس مداوالت ھذه السام ھاریس ببراعة وقد لخّص محاكمة غالیلیو. 
 : Letter to a Christian Nation مسیحیةالمة رسالة إلى األفي كتابھ 

ھناك أدنى ھل . ھذه المداوالت و محتواھا؟ لكم أن تتخیلوا المشروع أكثر بؤسا فكریا من ھذا مشروعھل یمكننا حتى تصور 
یعتقد بعد الموت؟ كیف یمكن ألي شخص متعلم أن أبدّي ألطفال غیر معمدین مصیر على احتمال أن شخصا ما سوف یقدم أدلة 

ھي ھذه المؤسسة ذاتھا كون ینظر المرء إلى حقیقة ؟ عندما الشيء سوء أنھ  مضحك و مرعب  و مضیعة للوقت ردیئة  ھذا ب
الھالة الشیطانیة من الطاقة باستغالل جرائم االعتداء على األطفال، یبدأ المشروع بأكملھ المنتج لالتي أنتجت جیش النخبة 

  ]7[. ةمبذرالالبشریة 

الصفحة -41وثیقة متكونة من اإلعالن في  رجال 30لالفاتیكان ذات ا جنة قررت لبعد عدة سنوات من التحقیق، 
وھاھي الجملة   .الجنّة إلىیذھبون األطفال الذین یموتون دون معمودیة في أّن  وجیھة لألمل اأسبابھناك  أنّ عن 

 بكي. أو ت . . .. حاول أن ال تضحك األولى

مبدأ "التسلسل الھرمي للحقائق" ، واضعة في اعتبارھا غیر المعمّدین درست اللجنة الالھوتیة الدولیة مسألة مصیر الرضع لقد 
الكنیسة في و عقائد من وساطة المسیح، و السلطة وحدانیة و المن هللا،  ةالشامل ةوغیرھا من المبادئ الالھوتیة لإلرادة الخالصی

  الخطیئة األصلیة.و حقیقة خالص، الترتیب 

وثیقة الفاتیكان لتحصب على رابط لالفصل  ة ھوامش راجعیمكنكم مبیننا، المھتمین بالمازوشیة بالنسبة ألولئك 
ورد على عكس ما لم تغیّر رأیھا    الكنیسةأّن ، تكتشف في نھایة المطاف و تسلسلھا الكلماتدراسة كاملة. عند 

، ینطبق على ھذاھذا، كل شيء من  .الیمبوس مفھوم. الكاثولیك ربّما الیزالون یحملون *صحف رئیسیة في عّدة 
جمیع األلوان األخرى على خریطة العالم. وفقا لھا، األدیان التي تمثّل صفراء ال األجزاء -فقطالروم الكاثولیك 

من الكرب ھذه الوثیقة لما تسببھ وعي في ذلك أدنى مستوى لل تذھب إلى الجحیم على أیة حال. وال تجد أدنى
نظریة محكوما بال. إذا كنت ینمدشعر بھ األمھات واآلباء الكاثولیك عندما یموت أطفالھم غیر معالشدید الذي ت

لََقْد " ، 2:27مرقس أدان ھذا التصرف في  یسوع وھذه ھي الطریقة التي تتصرف بھا. ا، فعواقبھة بك، ال بالخاص
ْبِت"  ْبُت لِفائَِدِة اإلنساِن، َولَْم ُیجَعِل اإلنساُن لِِخدَمِة السَّ الحوار مع الكنیسة في جمع الحقائق الثقافیة العالمیة  .ُجِعَل السَّ

 یبدو غیر عملي عندما تكون ھذه الحقیقة البدیھیة عبدا لمثل ھذه العقیدة المروعة. 

تقدیم أدلة قویة. العلم رحلة ولیس وجھة. عند  غییر موقفھلت السمة الممیزة للعلم ھي استعدادهكما ذكر سابقا، فإن 
مھما كانت األدلة. السلطة  العقیدةھي الیقین المطلق، وبالتالي عدم الرغبة في تغییر فلدین السمة البارزة لأّما 

قول  ھذا یمكن أن یكونتتحّدث" مع اإللھ. ( "تّدعي أنھا  كنیسة الكاثولیكیة الفي اإللھي تعیین السلطة و التعلیمیة
لم تكن  المشوشة التي تعتقد أّن العلم والدین متوافقان تلك العقول الرحلة. متغطرس.) الدین ھو المقصد ال صبي 
شتباك أكثر عمقا من ، و ھذا االةمختلفلھما وجھات نظر األخبار على مدى األلفي سنة الماضیة. الدین والعلم تقرأ 

 بین اإلسالم والمسیحیة. ذلك الذي یحصل 

 ، وھراء العصمة البابویة: الغطرسةو على معمودیة ھي تعلیق على الاألسطر التالیة من الشعر 

  ینمعمدالألمھات األطفال غیر 

  الوضع یائس إلى األبد

  عطفأو لیس ھناك رحمة 

  االمتیاز واالباحیة.معابد  من 

 المرتفعة حیث  برج الكنیسة  رض األ  في

  الكھنة غمزة وإیماءةیقّدم حیث 

_____________________ 

 ) "مدینة الفاتیكان: البابا ینھي الیمبوس'2007(أفریل  The New York Times* جریدة النیویورك تایمز 



  ن بعضھم البعضیساعد المؤمنو و

 ولكن البابا ال یتحدث إال إلى هللا.

قد أرقت و أسرفت في تناولھ وسائل االعالم في ھذا الموضوع أعلم أنا أكتب عن الحقائق الثقافیة العالمیة، اآلن و
الحكم المروع قد فإّن للحصول على المساعدة، و فضح وجود طفلین شجاعین یتسوّالن إلنترنت العالم. ولكن مع ا
ھم كذلك مّرت دون مقاضاة أو محاسبة كذلك. اإلنترنت تسمح لنا بأن نكون ، والقرود التي جعلتمّر دون مالحظة 

و . تأینما كاني الحجرفة العصر ثقاصرخ ضد للرأي و لدینا واجب أخالقي لن ةدولیة العامّ المحكمة الحلفین في م
اإلیراني و  " "القانونھي * العمالقة ھو إیران، ففیھا الحكم بالرجم حتى الموت! وھذه الغوریال الیوم المثال 

امرأة كنت تعلم أّن اإلجابة ھي المرأة. كّل ؛ بجنس الضحیة؟  یستطیع ذلك بالتأكید النظام. یمكن للقارئ أن یتكھن 
و أنّھ المحلي أنّھ یعمل في المقھى من المرجح  ھي الزنا. الرجل المشارك التھمةتعلم أیضا أّن  أنت تقریبا ھو. و

الحیاة، و لكن في من أجل و تقاتل  طفلیناسمھا سكینة أشتیاني. والدة لالضحیة   .أصدقائھ باسمھیُكّرم بعد ذلك 
الذي جلدة باإلضافة إلى التعذیب النفسي  99لقد نجت  من الموت بعد  آخر.  اشخصالضحیّة سیكون الشھر المقبل 

 ال یصدق. 

السیدة و طالبوا بإطالق سراح ن في كل مكان انضموا بصوت واحد خالل شبكة اإلنترنت، الناس الطیبومن 
و المعترفین عالمیا بالثقافة الحقیقیة اإلنسانیة المشتركة الناس  الذین یشعرون باشتیاني وإلغاء الرجم. ھذه ھي قوة 

 على االنترنت. التي وقّعت العریضة وھاھي نسخة من  . أمر سلبيالرجم بأّن و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و وقف الرجم عن  في الوقت الحاضرتھا عاملسجنھا وسوء معن  سؤولونالم ةدیتحّدث القر تحت ضغط العالم، 
 مصیرھا. ُعرف  ھذا، تقرأ فیھ الوقت الذي و في ھذا بدال من ذلك. شنقھا 

ِة لَِتفَعِل الشَّرَّ  عالمیة. الوقوف ضد رغبات األغلبیة حقیقة ثقافیة  ) ھي2: 23(سفر الخروج " "ال َتقِْف َمَع األغلَبِیَّ
الھمجیة التي عصابات المع القطیع. بالتأكید، یھرولون تاج الى شجاعة. الجبناء ألسباب أخالقیة أو فكریة جیدة یح

برنارد   .تناقض كبیر الخصر ھوو مقیّدة الجلباب األبیض مرتدیة  عاجزة امرأة ضعیفة و الحجارة على تلقي 
تّم اختزال قوة كبیرة. ولكن ماذا لو و قد انتھج نھجھ ب اإلعالنجّدا بھذا كان معجبا كثیرا الكبیرعقالني رسل، ال

 ؟و ھو سیّدكلفرد واحد،  عدد الناس 

____________________ 

 *أعتذر ألبناء عمنّا في الغابة عن ھذا التشبیھ. 

و ندعو إلى إطالق   .نحن الموقعون أدناه ندرك المعاملة الجائرة لسكینھ أشتیاني
 سراح سكینھ أشتیاني فورا

كما ندعو إلى القضاء على الرجم كممارسة في إیران، وھي ممارسة تنتھك 
 .تعریفاتھاحقوق اإلنسان بجمیع 

وبما أّن إیران من الدول الموقعة على اإلعالن الدولي لحقوق اإلنسان 
واالتفاقیات ذات الصلة، فإننا ندعو آیة هللا علي الخمیني وقادة إیران إلى تحمل 

 .المسؤولیة عن التزاماتھم والتدخل إلطالق سراح ھذه المرأة التي تعاقب ظلما
وبغّض النظر عن االختالفات في المعتقدات   كما نطالب باإلنھاء الفوري للرجم.

الدینیة أو السیاسیة، یجب على إیران أن تشارك، مع جمیع األمم األخرى، في 
 .خلق عالم تسود فیھ حقوق اإلنسان األساسیة

 .الرجم عمل  بربري .... ویجب أن یتوقف



اتباع   لمعظمناسبب لھذا الوضع تكبیرة القوة نعلم أّن النحن الثاني.  الفصلفي ظالل من تجربة ستانلي میلغرام  
دفاع نورمبرغ" أو یدعى نظریّة "ما عادة إلى الفاعل یلجأ ، الشرّ  فعلوعندما یتم   .بالشرّ  للقیامى السیّد و األقو

ھذه التجربة للدفاع ن كثیرا ما استخدم النازیومحاكمات ما بعد الحرب، في تبریرات   .وامر فقط"أتّبع األ"كنت 
 ما یلي:  ھي نورمبرغ الرابع، المسماة مبدأ . الروایة الرسمیةعن أنفسھم و لم یحصلوا على نتائج كبیرة

أن الشخص یتصرف وفقا ألمر من حكومتھ أو من رئیسھ ال یعفیھ من المسؤولیة بموجب القانون الدولي، شریطة كون حقیقة 
  لھ.ممكنا بالنسبة  الخیار األخالقي في الواقع یكون 

انھا  .على مر الزمنالموضوعة و الصالحة الحقیقة الثقافیة العالمیة  أنفّذ األوامر" ھي"كنت فقط  عدم  مقبولیّة
یمكن أن یكون   كیف عن أفعالنا. علینا تحمل المسؤولیة األخالقیة یكشف أّن   2: 23خروج اختالف من سفر ال

  !ممكنا خالف ذلك

تراھا ألنّك أن  كال یمكنلعالم، ولكن لخریطة ضخمة الذي أمامك على الجدار  : الوحي أو المكشوفة الحقیقة
حدد مكان  الھبوط سی  .في الخریطة تُرمىواحدة التي یجب أن الوثبة الیمكنك فھم بید واحدة    .معصوب العینین

تقع على  طریق والحفر سوف ت   !ھذه لحظة حاسمة .و ثقافتك و لغتك و دینك ك مررأسك و طول ع مسقط
 . . .لھجة عربیة وتمارس شكال من أشكال اإلسالمشأ و أنت تتحدث تنلذلك،  .األراضي في شبھ الجزیرة العربیة

 ؟ ..أو كنت .كابوسأنّك في تعرف و تستیقظ و أنت كلھ جسمك یرتعد  و فجأة 

من أبوین مسلمین. مع ھذه التسمیة حریتك في االختیار تختفي وفي نفس ال طفال ، امسلم طفالیسمیك العالم 
. كنت قد حفظت شغفك الخاصالقرآن ھو حفظ  اآلباء واألمھات.  ما یطمح لھ  أفضلا، اللحظة. كنت ابن مطیع

 .سورا كاملة منھ

طیبة في كامل سمعة أصبحت لك  الشباب. نقلت شغف الطفولة إلى وفیرة، الثرواتھم لك و والدیك مباركة مع 
محمد األمّي، فھذه ھي نفس على القرآن كلھ مباشرة قد أوحى و أملى جبریل بما أّن  خرى. األقرى عشیرتك و ال

ا عن قریتك  فكریأنت اآلن تتفوق الحرفي. عن الحقیقة في معناه  كشفال إذن ھو  كلمات هللا، الرحمن الرحیم. ھذا
، وأخیرا إلى مكة نفسھا. بعد بضع االنتقال إلى بلدة أكبر، ثم إلى المدینة . یمكنكو مراجعھا و مواردھا القلیلة

إلى مراكز  تبدأ رحلتك ، وھكذا یصبح  غیر كاف األراضي المقدسة مرأى الكعبة الوجود في سنوات، حتى 
 . ھنا إسماعیلسنسمیك   في القاھرة واسطنبول وطھران. للتعلیم القرآني كبیرة 

 ستبني لھ . ھذا ھو اإلیمان الذي  إلى األبد ذلك یحّدد دینك كد ان المؤّ فمن  ، یھم أین سقط  شخصك في الخریطة ال
رجال الدین المحیطون  ). عن السبب اسأل نفسكوالدیك، فدین نفس  ابد والمساجد والكنائس. (إذا كان لدیك المع
المحیطون بك  الشعراء قوم ی. سوف و ینقلونھا إلثبات كون دینھم ھو الحقیقةثقیلة الالمجلدات یكتبون  سوف بك 

لتمجید اإللھ  أرتوریوس بتألیف  الموسیقىیقوم عباقرة ، وسوف الدین في مدح بكتابة الشعر الرائع أیضا 
. المعتقدات ه اآلنأن تستحضر كمن أي كابوس یمكن  لمزید من الخیاراتو لھ ا إمكانیات أكثرلھ واقع ال. المتعالي

 ھي نتیجة لمكان میالدك الذي ھو في حد ذاتھ حادث، وثبة في الظالم. التي یتعلّق بھا المرء بشّدة 

و   أبدا الحدیث عن الجنس والسیاسة لنا  ال ینبغي عندما كنت صبیا فھمت أنھ 
األكثر إثارة ھي ھذه الموضوعات أّن سرعان ما أدركت وحین كبرت،  .الدین

أّن الجنس  مما ال شك فیھ أنّھا تحتاج الكثیر من النقاش.  و اتضح لي  لالھتمام
 .الخطاب المشترك رمة ودخالالموضوعات المحنطاق عن  والسیاسة قد تخلیّا 

ال    -محّرما عتبر موضوعابل بالتحدید إیمان الفرد، ال یزال یولكن الدین،  
ھذا یدفع  نھایة اإلیمانسام ھاریس في كتابھ الرائع  .لنقاش والنقدیخضع ل

ھذا ومع ھذه النتائج،   .وقبرهالموضوع و یدخلھ إلى المنازل ویذكر نتائجھ. 
من  اقوی شكالیمارس  و المعبد  المسجدو الكنیسة، المكان، الحظر في 

  .السیطرة على المؤمنین

المحادثة. عندما یعلن األفراد إیمانھم یسقط الستار، الحدیث عن اإلیمان یدّمر 
 ھذا دافعا لشيء آخر غیر الحوار. وانھ ویتوقف الخطاب. ویمكن أن یكون و تتصلب الوجوه و تتدقق النظرات 

 . یرون أنّھ  یجب إصالحھعلى ما للنخبة الدینیة  لتعلن قبضتھا و قّوتھا..   شرط ال غنى عنھ

ریس م ھا سا  



َیقُُّن ِمّما َنرُجو، أيِ اْلُبرھاُن لَنا َعلَى ُوُجوِد ما ال ُیَرى "ما یلي: یعرف اإلیمان ب 1: 11عبرانیین ال " أّما .َواإلیماُن ُھَو التَّ
اإلنسان ".  مصیر  القوى التي تتحكم فياعتقاد في قوة خارقة للطبیعة أو في "اعتقاد قوي فیعّرفھ على أنّھ جوجل 

. یمكن للقارئ أن یرى ھ المؤمنون الحقیقیون حین ال تبقى عندھم أیّة عقالنیةوظفبأنّھ ما یقد یصفونھ العقالنیون 
 من االتفاق بین ھذه التعریفات.  اھناك نوعأّن 

 في  نظرا  .اآلخروجود ال یمكن جھین لعملة واحدة، و بغیاب أحدھما الحقیقة المكشوفة  واإلیمان لیسا سوى و
رسالة مباشرة أنّھا ؤكد عقیدتھم ت .وشعبیة في الھندوسیةقدسیة األكثر  . البھاغافاد غیتا ھي الكتاب مثال على ذلك

ما یقرب من كون على الرغم من  .لألمیر أرجونا في وسط ساحة المعركةو انكشافھ الرب كریشنا لتجّسد من هللا 
 إیمانعلى اإلطالق أي ال یحمل   (TCB)السید المسیحي الحقیقي المؤمن فإّن ھذا، یتقبّلون الھندوس من ملیار 

مع یعتبره غیره یرفض و ھو   .ھراءالبھاغافاد غیتا ھي وحي إلھي، ویرى اّن جمیع المعتقدات الشرقیة بأن 
ھذا السید المسیحي المؤمن الحقیقي یرى أنّھ یمتلك   .أنفھالتي یبعد بھا ذبابة عن  الوقار الثقة و نفس ب حقیقة

  .الحقیقیة

، مثل إسماعیل، الذین التقینا بھ في )TMB( المسلم الحقیقي السید المؤمنعوّض الّسابق ب في مثال آخر. انظر 
الكتاب المقدس، كما انھ یعترف المذكور في یم إبراھإلى یدعي النسب بما أّن ھذا المسلم الحقیقي  . الفقرات السابقة

إلى عیسى الصفات اإللھیة یحتقرون نسبة  ن فإّن المسلمی . كأنبیاء مھمیّن )ویسوع (عیسى نوح و موسىب
عتبر یُ  ،اإلسالمحسب األنبیاء من ذلك، و ھنا األھّم: ككّل أكثر بل  صلبھ وقیامتھ. ب القول المسیحي ونرفضیو

بسبب تالفة وثیقة  بوصفھ النص المقدس للمسیحیین وھو  الكتاب المقدسسلمون أیضا یقصون و الم. ایسوع مسلم
 . .. و الحذف واإلضافات التغیرات

ا ) لTMB( الصحیح مسلم المؤمنالالسید فإّن یقرب من ملیار مسیحي یقبل ھذا، كون على الرغم من حقیقة 
. اإللھي أو أي ھراء من الغرب حول ھذا الموضوعبأن الكتاب المقدس ھو الوحي  یملك أّي إیمان على اإلطالق

و االتّفاق على الكتب المعتمدة، توافق یرون أّن المسیحیین، حتى فیما بینھا، لم یتمّكنوا من الاإلسالم متّبعو 
الحقیقة المكشوفة لدى یرفض إّن ذا المسلم الحقیقي  لھذه التناقضات.) الجدول التالي الملّخص   انظر. ( الكنسیّة

 . و الثقة التي یبعد بھا ذبابة عن أنفھ نفس الوقار المسیحیین ب

مات سا ق الن ة ا ی ن ی د ل  المقبولة الكتب   ا
  كتابا 24  یھودیة

 كتابا  66  البروتستانتیة
 كتابا 73  الكاثولیكیة الرومانیة

 كتابا  79  األرثوذكسیة الروسیة و الیونانیةالكنائس 

بالكاد. وبطبیعة تدخل وعیھ یرفض جمیع األدیان األخرى، والنصوص المقدسة التي المؤمن الحقیقي السید 
الیونانیة القدیمة، الدیانة أو   Norseالدیانة االسكندینافیة القدیمة مثل  قد انقرض و تالشى  الحال، إذا كان الدین

المؤمن الحقیقي یتألم  السید المحیّرة أّن ھذا مجرد أساطیر. ومن المفارقات ھذه األدیان على أنّھا یعامل فإنّھ 
 اھجیّدا ووصف مارك توین ھذه الحماقة لقد فھم المقدسة. حقائقھ وتتجاھل الجمیل الدیانات األخرى ترجع لھ عندما 

 : ”The Lowest Animal“اتقان كبیر وبصیرة في محاولتھ 'الحیوان األدنى' ب

بل العدید من األدیان  -صحیحالدین ال . ھو الحیوان الوحید الذي لدیھ الوحید . وھو الحیوان الدینيحیوان دیني اإلنسان ھو
لعالم كان دینھ لیس مستقیما. وقد قدم مقبرة لنفسھ ویقطع حنجرتھ إذا مثل حبّھ ل. ھو الحیوان الوحید الذي یحب جاره الصحیحة

لیست البشر] لیس  الحیوانات العلیا [ . . . السماء.إلى  ار أخیھ إلى السعادة وسالسة مسبصدق ضمان قصارى جھده محاوال 
  فیھ. امشكوكاألمر  في اآلخرة. وأتساءل لماذا؟ یبدو إنّھا ستُستبعد قیل لنا وقد  دین.  لھا

للسخریة. أنا أضمن ھو امر مثیر. من منظور الكوني، تال وإراقة الدماء بین األدیان ضیقمن منظور دنیوي، الق
ومع ذلك أضمن أّن القارئ  . التفسیر فقط  ، فالكلمات تحاول الوصف وأن یفھم حجم الكون ھالقارئ ال یمكنأّن 

فكّل دین من ھذه األدیان  جمیع األدیان األرضیة. الذي یمیّز  وضیق األفق الھائل وتفاھة  صغر یمكنھ یصورّ 
غیر مقدس كتاباتك ون فیجب أن تككتاباتي ھي المقدسة كانت إذا ات : لكتابات وللعقارلھیة لاإلسلطة یّدعي ال
 . ةومدنسّ 

لنقل مثال الفیزیاء. من التخصصات،  تخّصص العلماء في أيمعاكس و مناقض لمواقف و سلوكات ھذا السلوك 
فقط!  تخّصص علمي یدّرس و   الفیزیاء. ھناك ةأمریكیة، أو فیزیاء روسییابانیّة، وفیزیاء فیزیاء ال توجد 



في  على أنّھ صحیحعلى الصعید العالمي؛ لدینا أیضا أدلة قویة  ھالتحقق منیتّم  یمارس في جمیع أنحاء العالم و
مكنتنا من  * جمیع الفترات الزمنیة. صحیح بال شك ضمن نظامنا الشمسي، ألن الفیزیاء و في جمیع أنحاء الكون 

. ھذا ھو الفرق بین "الحقائق" ھاالفضائیة على بعض أن ننزل المراكب، وحتى لنا استكشاف الكواكب "المجاورة"
 الضیقة والحقائق العلمیة العالمیة. المكشوفة 

لمستقبل اإلنسان نقطة زرقاء باھتة: رؤیة  كتابھ:  من قبل كارل ساغان فيلألدیان ھذه الرؤیة المحدودة  توقد لوحظ
 .  .Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space في الفضاء

قالھ "ھذا أفضل مما كنا نظن! الكون أكبر بكثیر مما أّن الى  وا خلصیالعلم وإلى دین كیف یمكن أن ال ینظر أّي أصحاب 
إلھ  ؟ "بدال من ذلك یقولون:" ال، ال، ال! إلھي ھو بھ حلمحتّى هللا یبدو أنّھ أكبر مما كنا ن. بھجة أكثرو أعظم و أوسع و األنبیاء 

ھ العلم الحدیث قد على روعة الكون كما كشفمھما كان قدیما أو جدیدا یشّدد دین، ال ه أن یبقى على ھذا النحو. "صغیر و وأرید
  وع والرھبة من الصعب استغاللھا من قبل الدیانات التقلیدیة.احتیاطیات من الخشو تصویر على رسم  یكون قادرا

مخالفة رؤیة لھ مقلوب، المخروط باعتبار شكلھ اللجحیم ل التقییدیّة  رؤیة بالمعروف  دانتي أّن  الغریبمن 
ك ومع ذلك ال تزال عینا بدیةاأل ھاعرض لك أمجادتفوقك، و تدور من لنجوم. وكتب " السماءومعاكسة للكون و ل

، و لكنھم كانوا یستمتعون كثیرا بالعقوبات الناریة التي تسلط ستمع إلیھأن تالكنیسة كان یجب على على األرض." 
باسم كتب البابا القدیس غریغوریوس، والمعروف في اللغة اإلنجلیزیة  من الجحیم على  "المذنبین" بدال من ذلك. 

 ما یلي:  Gregory the Greatاألكبر غریغوریوس 

إخوانھم في  بعذاباتالھاویة والتمتع إلى على النظر لو لم یكونوا قادرین   ما كان لیكون مثالیافي السماء للمنتخبین ان النعیم 
  النار األبدیة.

  .معاد للنّاسأو  ساديبأنھ بالتأكید أن یوصف  یجبكان ،  األكبرأو  القدیسالمسندة إلیھ ك  بدال من الصفات

 الحقائق كل مجموع

أفضل من جمیع العوالم الممكنة، إذا لم یكن العالم كان لیكون ھذا : نقطةخرجت بھذه ال، في أثناء ما خضتھ عشرین مرة
  )، رئیس الوالیات المتحدة الثاني1826-1735جون آدامز ( ھناك!

دعونا   .ھاعناوینمنطو تحت كل الدین و قد وجدنا أّن ستة من الحقیقة المذكورة سابقا، اللقد بحثنا في النظریات 
  .للتأكید قائمة ھذه النظریات مرة أخرىنذكر 

  نظریة المراسلة •
 نظریة التماسك  •
 نظریة النسبیة  •
 البراغماتیةنظریة  •
 الحقائق الثقافیة العالمیة  •
 المكشوفة الحقیقة  •

 التي بلغت  حدادالترة موتھ و جنازتھ  وف قد تحّدث 8-5: 34الحقیقة، رأینا أن سفر التثنیة  المراسالت نظریة في
موتھ و  الموت أن یكتب عن  ولكن لیس من ھ الخاصنعی المرء . من الممكن أن یكتببعد موتھ ثالثین یوما

 . جنازتھ

_____________________ 

و  Philipp Lenardیسمیان فیلیب لونار . حاول فیزیائیان 1930* في ألمانیا النازیة في سنوات 
أن یصّنفا نظریة النسبیة التي أتى بھا انشتاین ضمن الفیزیاء الیھودیة و دّرسا فقط  Johannes Starkجوھانز ستارك 

 الفیزیاء اآلرّیة، بینما درس األساتذة في الجامعة نظریة أنشتاین و ذكروا اسمھ. 

 

http://www.goodreads.com/work/quotes/1816628


 

 

بأن ال تغرب الشمس ین القدیم و الجدید. انظر مثال یشوع  یأمر الوحید في العھدالھراء و الخطأ بالطبع، ھذا لیس 
 ). یقول:  13-12: 10ذبح األموریین ( وا في أن یستمرمن  یونسرائیلیتمكن اإلحراك لمدة یوم كامل حتى 

 :األُموِریِّیَن لِبَنِي إْسرائِیَل، َوقاَل أماَم ُكلِّ بَنِي إْسرائِیلَ  هللاُ فِي َذلَِك الیَوِم الَِّذي فِیِھ أسلََم  هللاَ َكلََّم یَُشوُع  

 "قِفِي أیَّتُھا الشَّمُس َعلَى ِجْبُعوَن،
 ".َواْثبُْت أیُّھا القََمُر فَوَق واِدي أیَّلُونَ 

ھَذا َمْكتُوباً فِي ِكتاِب یاَشَر؟ َوقَفَِت الشَّمُس  فََوقَفَِت الشَّمُس َوالقََمُر ساِكنَیِن إلَى أْن ھََزَم بَنُو إْسرائِیَل أعداَءھُْم. ألَیسَ 
َرْت َعِن الُغُروِب لِیَوٍم كاِملٍ    .فِي َوَسِط السَّماِء، َوتَأخَّ

یشوع ھناك احتمال أن امر اكتشافھا. ومع ذلك،  مجموعة من األخطاء الفلكیة التي سأترك للقارئھذا البیان یمثل 
الكرز للبحث  . اختیارأیضا مشكلةبالتوقف عن التحرك، ولكن ھذا یمثّل ریتھ من ذ یأمر حقا واحداكان المسكین 

الشجرة من على الفواكھ المتدلیة في كل مكان لتعثر على ، أمرا ضروریّاالكتاب المقدس لیس  عن األخطاء في
 نفسك! ب. ابحث المقّدسة المذكورة في الكتاب المقدس

وقف حركة بمعجزة یشوع قرأ مایلي: اعتبار من قبل، ا ةبجدیّ نظر لھذا المقطع ال أحد قد  وفي حال كنت تعتقد أنّ 
حول تدور األرض  إلى أنّ  راھین غالیلیو الذي ذھبالكاثولیكیة لالعتراف ببأساسا لرفض الكنیسة مثّل الشمس 

. الكونفي   تسافر في الواقعتتوقف إذا لم تكن  أن الشمس ال یمكن أن بالشمس. جادل أعضاء محاكم التفتیش 
فرضیة خاطئة."  قد تأتي بأي نتیجة إذا انطلقت من في الجامعة "الذي دّرسني أستاذ المنطق كان یقول ولكن كما 

في ھو مثال على ذلك. كانت ھذه واحدة من أكثر األفعال المشینة المقطع حول یشوع وإدانة غالیلیو باستخدام 
 قة. الحقی تھكشف " الكنیسة. كان ھذا "دلیالتاریخ 

التناقض في العلوم والریاضیات، إذا وجد  .في كل من العھدین القدیم والجدید وفیر أیضا  الذاتي التناقض أو التنافر
التناقض وأشرت إلى   .تمت النظریة من األصل ورطة خطیرة إذا لمالمدروسة فالعالم في  نظریة اواحد في ال
حافة تسلق و استمّروا في  "غبي"، ولكن رؤساء اإلیمان تجاھلوا ذلك كلمة في استعمال الكتاب المقدس الذاتي في 

  .سخافةالھاویة 

جاء لتحقیق نبوءات العھد القدیم عن إنّھ نفس المشكلة. قال یسوع ل، ال لزوم لھالنظر في المثال الثاني، وإن كان 
تقد أنھ عندما أشار إلى نبوءة العھد القدیم، سیحصل ، أو ھكذا قیل لنا  لكي نعتصرف وفقا لذلك و المسیح القادم، 

قانون  یقول یسوع أنّ  5: 12إشارتھ. لكن ال، ال یمكننا أن نتوقع ھذا المستوى من التناسق. في مرقس صّحة  على 
أو  نأي بیاال نجد . ومع ذلك، یوما عادیا  ولكنھم ال یالمون على ذلك السبتیجعلون ن الكھنة القائل بأالعھد القدیم 

 الكتاب المقدس یحتوي على اآلالف من العیوب والسخافات والفظائع .قدیمال العھد من ھذا القبیل في اعتراف
نت لھذا على االنترلتجد إحاالت الفصل ھوامش   انظربذاءات. ال، وحتى األوضح من أن نشّك فیھا  األخالقیة

 . الموضوع

قافیة؛ دائما شخصیة و / أو ث"الحقیقة  أنّ تعلن  ا، فھذه النظریّةسھنفمع   ةكما أشرت سابقا، متناقض النسبیة، نظریة
 –موضوعي حول الواقع اللحقیقة في حد ذاتھ ھو ادعاء لحمل ا ھذا البیانلیس ھناك واقع موضوعي ". ولكن 

  .ال یمكن أن یكون الذي الشيء

دین الكون كلھ العلى ھذا التلوین في حین یرى یتّعرف ملونة ثقافیا. ومع ذلك، یمكن للعلم أن أّن حقائقنا نحن نعلم 
 احتمال العالمیة. یغیب والجغرافیا، وبالتالي المحدود بالوقت یمان اإلمن خالل منظور اإلیمان، 

أنا على سبیل المثال،  .فتقر الى القیمة الحقیقةا  تلكنھ ، قیمةقد یكون للحقیقة استخدام وھنا   :براغماتیةال نظریةال
، على األقل بشعور رائع ھذا االعتقاد یجعلني أشعر  .تحبّني سّرا میغان فوكس الجنسي رمز ھولیوود أنأعتقد قد 

سیكتشف أّن ھذه أحالم  القارئ   .بي جنونالمیغان فوكس بال تفتن فیھ ال أرید أن أعیش في أي عالم  .في البدایة



ھذا ھو ما یعنیھ دانیال  .حقیقة ذات قیمةیس لھ أیّة و القارئ یعلم أیضا أّن ھذا الحلم ل -إال إذا كان موھوما حقّا–
المعتقد كان حتى لو  أمر ممتع  االعتقادالكثیرون یعتقدون أّن ھذا  belief in belief . عتقادباال اإلیمانب  دینیت 

إلى  العودةأكبر و علّي  أن  علّي  میغان فوكس أو ربما یجب خیالي مع  واصللذلك ربما ینبغي أن أ  .باطالبھ 
مما ال  .حتى صحیةتكون وربما لیست ضاّرة، أو األوھام التي ال تدوم طویال  أحالم الیقظة  .عالقاتي الحقیقیة

  كما ذكرت سابقا.في حالة ألمانیا النازیة كذلك، كما ھو األمر االوھام على المدى الطویل لیستفیھ أّن  شكّ 

أود والخصام و التقطیب (العبوس) .  ثالثة خیارات: الحدیث تنشأ البشر معا،یكون عندما  :العالمیة الثقافیة الحقائق
إلى فولتیر  نسب خطئا  -ھناك قول مأثور .خر غالبا ما یؤدي إلى الثانياآل و غیر منتجینن أّن األخیریأن أقترح 

ل كحقیقة ھذا القو اعتمادو ینبغي  –) 1919-1868اإلنجلیزیة إیفلین بیاتریس ھول (ھي في الواقع كاتبتھ ولكن 
. "أؤید المشاعر أكثر عن حقّك في التعبیر عن رأیك ، ولكنني سأدافع حتى الموت ك الرأيعالمیة: "ال أوافقثقافیة 

  .نقاشموضوع نفسھ الكلمات، ولكن، بطبیعة الحال، الكالم  من 

. وقد نظرھم وجھاتا یجدون صعوبة في قبول االختالفات عن فكریأولئك الذین ھم في موقف ضعیف 
. ! یقولون سرا ألنفسھم، من خال إیجاد منظمین جدددینھم إلى تأكید أن المسیحیین والمسلمین حقا بحاجة الحظت 
 "و التي تصف نفسھا بأنّھا كارولین بیكر المنظم یؤمن بھ فالبّد أنّھ صحیح.  أستاذة التاریخ األمریكیة إذا كان 
 ل ھذه النقطة: ما یلي حو تكتبة بصدد التعافي" مسیحیة أصولی

أتذكر الحاجة إلى "اإلصالح" في خدمة الكنیسة، واجتماع  . . الكتاب المقدس". ھعلى ما "، یقولاعتمادي الشخصي أذكر 
التي مثیرة اللحظة تلك ال –من "ربح النفوس للمسیح" اصّح  إصالح" ولكن ال یوجد " . . . جتماع للصالة.االاإلحیاء، و

  ]8[لھذا، المدمن المسیحي األصولي یعیش ویتنفس. فمن جدید. الوالدة تجربة لیدخل في شخص آخر ب ت فیھاتالعب

ال بلدان و أصدقائھم و منازلھم التي بنوھا لیذھبوا إلى  تھمھم عائالوراءھلقد تركوا الفقراء. المبّشرین أشفق على 
المالریا بسبب . مات اآلالف الفھم فيیعرفون عن عاداتھا و دینھا  شیئا وال یفھمون منھا شیئا  وال یرغبون حتّى 

في ما اصطلح أرسلت اكثر لیحلوا محلّھم القلب  ةمتحجرالرئیسیة الكنائس و لكن والحمى الصفراء في أفریقیا 
 أدخل  صیحات "ا مشحونین یرّددون جنودكانوا ما لو كموتھم رجل األبیض. ذھبوا إلى بمقبرة العلى تسمیتھ 

 ."  * في المسیحیة وثنيال

بجمالھا. اآلخر فیعجب زاھیة على أرضیة الغابة األولى تعتبره ورقة ذات ألوان  ھناك طریقتان لعرض التاریخ: 
موھبة كبیرة إللقاء نظرة یتطلب األمر  .حین تبتعد الحشرات حینو تعفنھا البني تحلّلھا ورقة لمعرفة مدى یقلب 
فقراتھ من  ة. ما یلي واحدیتحلّى بھذه الموھبة كان مارك توینو فھم الفوضى والظالم تحتھا. ملونة الورقة العلى 

على عالمات و توقّف عند ، اقرأھا بتأنّ  المبشرین. و ھي تتناول ، الحاملة لمعنیین لكن الطریفة و المضحكة و 
 الترقیم. 

الجزر  ة منطیبة ألكلة لحوم البشر في واحدالنباء و قد انطلقا یحمالن األ، ھي سالي ھوغادورن المتزوجة من  مبّشرسالي، 
لم یكن من عادتھم  . ولم یكن ھذا أمرا معتادا ، و لكنھم أكلوھا و أكلوه أیضاسومرز ، محیط في منتصف ، العالم البعیدة في 
ین جّدا بسبب ھذا ، وعندما أرسلت آسفكان األمر مرّوعا و كانوا ما فعلوه رأوا سرة، وعندما األأكلوا  ھم، ولكنّ أكل المبّشر

و قالوا أّن ذلك لن  العالقات الى ھناك لجلبھم  قالوا إنّھم كانوا مخطئین و أنھم آسفون على ما فعلوا  و اعتذروا على أعمالھم 
  ]9[حادث. یحدث مرة أخرى، وقالو أنّھ كان مجّرد 

اإلنسان ھو حیوان مفّكر/ أرسطو رأى أوال أن أّن أعتقد  :الوحي أو المكشوفة الحقیقة
بما أنّني إنسان بحثت عن ھذا الكائن األسطوري، ولكن و خالل حیاتي كلّھا   .عقالني

عقالنیة اإلنسان في اعتباره   B.F. Skinnerوضع سكنر  ه. وجودشككت في عقالني 
". ومن افي وقت مبكر عندما یكون الشخص عاجز المجتمع یھاجم  "عندما كتب 
و لكنّھ في كل مكان  ، حّراولد  اإلنسان  روسو "لقول سكینر ھو البدیل قول الواضح أن 

أرني   !من المؤكد أننا ال نستطیع اكتشاف الحقیقةف، لم نكن أحرارا." إذا مقیّد بالسالسل
جزء و مثال  زیف ھوال  .ذیبعلیھ األكا ا تسیطر مجتمعو سأریك دون حریة، مجتمعا 

  .شر العبودیةعلى 

________________________ 

 من بالد الشام*ھذه العنجھیة و التسلط مردھا اعتقاد امتالك الحقائق الكبرى منذ العصر البرونزي 

ن  وی ت مارك   



 ةكبیرإّن میزة أكاذیبھم. یصّدقون غالبا ما الكاذبون   .أولئك الذین یروجون األكاذیب الحقیقة حتى یقّدر إنسانكل 
كون غافال عن بحر األكاذیب التي نعیش فیھا. عندما حرر الجنرال أیزنھاور أحد ھي أن یاإلنسان یلوضع 

الوحشیة . وبعد  الجرائمزیارة المخیم لمشاھدة بشخصیا مطالبا بوخنفالد، كان كل مواطن من بلدة غوتا لالمخیمات 
ون ضخامة غالبیة األلمان ال یفھممن المؤّكد أّن  . ا نفسیھماوشنقإلى البیت  عادا  ذلكقام العمدة و زوجتھ بأن 

و  ھما إیمانھكل منلستالین. وكان  التي یقودھا شر الشیوعیةكان الروس واعین بوال  ن\و فظاعتھا أكاذیب ھتلر
 . رأس المالو  كفاحي: و حقیقتھما المكشوفة، كتابا   التي یؤمن بھا  النصوص المقدسة

 

 

 

 

 

  

 

نتحاریین بكراھیة للغرب؟ لال ھمتشجیعبأئمتھم الذي یشّجع علیھ  شر یفھمون ال في الوقت الحاضر نالمسلموھل 
ھم ؟ كال المتمثل في الوحي اإللھي و الذي یؤمنون بھالوھم عن لكنائس البروتستانتیة والكاثولیكیة أي فكرة ھل ل

 .  الكتاب المقدسو  الكریمالقرآن : في ، حقیقتھم المكشوفةالنصوص المقدسةیؤمنون ب

 مملوء  . جزء من الجدول كشف الحقیقة وفیھ  الكتب المقدسة في العالم یغطّي أمامك  اكبیر تخیل جدوال
ستظھر دھشتك لوجود .  *كشف اإللھي لل ةالشفویالتقالید األشرطة الصوتیة ألولئك الذین ما زالوا في مرحلة ب

تكشف ؟ وعالوة على ذلك، فإن جمیع ھذه اإلصدارات ذلك یظنمن كان  –هللا عن  الكثیر من الرؤى المختلفة 
خالفات تافھة. (من ألسباب و قتل لبعضھا البعض. بل ھي على استعداد لمع تعارض الشدة الواقع النھائي و 

لوقت في ا أّما  إراقة الدماءقاموا البروتستانت والكاثولیك حیث في القرون الماضیة انظر الناحیة التاریخیة، 
 عقائدك الحقائق التي كشفتفي ھذه أیضا  لتفكیر الدقة في االتفجیرات الشیعیة). ومن و في السنة أنظر الحاضر، 

ھذه النظم العقائدیة أّن لنا  وناألدیان في العالم یقول للتنافس. على عكس العلم، ال یوجد وئام عالمي ھنا. مؤرخو
 : عقیدتان مشتركتانفقط في المتنافسة لھا 

 . علویة )اتكائن (جود و •
 . ا التعامل معھایجب علین •

، خیارین: واحد من ھذه النصوص ھو سماويعقالني مع الشخص الیتم ترك  كل شيء آخر ھو موضوع صراع. 
في اتفاق فالعقالني والمتدین ، في المئة منھا 99إقصاء أكثر من ھذا یقضي فعلیا  .أو أنھا كلھا من صنع اإلنسان

  .كل النصوص المقدسة ھي من صنع اإلنسانإّن نھائیة ویقول خطوة صغیرة األول یأخذ  .تام القریب

أي خذ مثاال على ذلك  . " امركبا . كان ھجینلم یكن  قول، " یمارك توین كان تماما. كما  ینالبشر لیسوا عقالنی
أّن في المئة من األمریكیین یعتقدون  24 وجدت أنّ أاألمریكیة   تایممجلة  في استطالع أجرتھمثال ، الجھل التام 

  . Sic transit sanitas americana ھكذا یمّر مجد أمریكا المقّدسة الرئیس أوباما مسلم.

________________________ 

و إلى عشرة قد یكون مقنعا..  πعلي أّي معلومات مھمة تكنولوجیا. مثال ذكر الرقم  أبدا*ھذا 'الوحي المقّدس' ال یحتوي 
ھي ثالثة. من الواضح أّن رّب المسیحیة لم یكن متكونا في الریاضیات و أیضا   piال یرى أّن  7:23لكن الملوك األّول 

 4اخفق في االختبار في أخبار األّیام الثان

  



 

 

في براري غریبا  اكائنأنھ رأى رجل قال جمیعا.  ھعلینا أن نتجنب البسیط التالي الذيمنطقي الخطأ انظر في ال
حول  اوثائقی افیلمأنجزت   CNNحتى  . و اھتمت بھاالقصة نقلت والیة واشنطن. الصحف وشبكات التلفزیون 

للمكان الذي وفي كندا المجاورة. في البلدات القریبة الوالیات المتحدة ھذه المخلوقات في المشاھد" لالعدید من "
 بأن تفعل شیئا. عددالشوارع مطالبین الحكومة إلى ن یتزاحمون خرج المؤمنوالكائن الغریب، رأى فیھ الرجل 

. ولكن انتظر لحظة! كما غریبة مخلوقاتعن خاصة ال ھم مشاھدبقصة الرجل أكّدوا أیضا خرین اآلأشخاص من 
عادیة تتطلب أدلة غیر عادیة." والكائن الغریب، ویعرف أیضا باسم بیج فوت، الغیر  األقوال قال كارل ساجان، "

أن عبء اإلثبات مؤید لالقتراح. واألدلة القولیة ال قیمة لھا  حتّى  )نا ال نقول كاذبجدا (الحظ أن و قول غریبھ
، قولھا / تثبت یجب أن یثبت عجیب، فھو أو ھي یجب تقریبا. إذا ادعى شخص أي شيء غیر عادي، غریب، أو 

 مستمع. ال ال

أحادیث غریبة. قصصھم لیست سوى أقوالھم ال لدعم لة طویلة و الخرافات  یقّدمون أد الروایات الطویلةناقلو 
الفضاء، أو غیر ذلك من و سّكان المتصیدون، والجنیات، والعفاریت، و شباح، األاألرواح الشریرة، وحول 

نفسك من خالل تذّل  ك إذا قمت بذلك مثیرة، ولكنصّدقھم على مسؤولیتك ألّن قصصھم  مرحلة الطفولة. أحادیث 
أبطال كون مجد جنسنا البشري. وبطبیعة الحال، حقا یمكن أن ی ك و الذيدماغالجزء العقالني من التخلي عن 

تدعي ، كل ھذه الدیانات قلنا التي تتغذى على الضعف البشري. كما و الروایات الطویلة ھي األدیان في العالم 
 الروایات الطویلة القائم من  یفرست االأدلة لدعم ھذا قّدمون یاآلن . دع القائلین   علوي غیر مرئي وجود كائن

 . الصالحة إلیناس الناس خالل اللیالي الطویلة في األماكن الباردة

و لكنھ قد یستقّر ھناك الخاصة مثل حفالت الزفاف والجنازات، في المناسبات یمكن للدین أن یأتي إلى منزلك 
المكان الذي كنت مرة  .سیدبعد أن كنت ال جزء من منزلك ل اتصبح مالكفي نھایة المطاف سوف  .مستأجر دائمك

و ،  تأكل و إلى من تتحّدث و من تتجنّبھ الجدید یقرر ما تأكلھ ومتىالسیّد ھذا  .جدید وأنت عبدهسیّد اآلن فیھ  هسید
 تذھب الو متى  تذھب إلى المدرسةمتى  ، ما تفكر فیھ  وھما تقرأ  یقرر ،متى تمارس الجنس و متى ال تفعل

  .الخاص كمالبالصالة والسجود، واألھم من ذلك ما تفعلھ متى تعبده بالمدرسة، في والمناھج الدراسیة 

و  معظم الدیانات. ھذه العقائد ھي خطر ماثل و أسیاد اقطابر ! أجیبك ھنا بأنك لم تجداھذا أمر قوي وصعب 
یصنف البلدان على قدر  التنمیة البشریة حول األمم المتحدة ، تقریر 2008دائم على حیاتك و حریّتك. و في سنة 

والسوید  14المعیشة، وحلّت الدنمارك في المرتبة  والتعلیم ومستوى من خالل طول العمر –"التنمیة البشریة" 
للغایة. بالنسبة ألولئك و متدینة  دینیة  ھاكلھي  تقّدما – قلدولة األ 50ال. في المقابل، فإن في المرتبة السادسة

الواضحة. الدنمارك والسوید  لبیاناتھ االطالع على اثیوقراطیة الطریق إلى المدینة الفاضلة، یمكنیعتبون الالذین 
و  قل عنفا،واأل األقل فسادا، وو األكثر حریة، واألكثر دیمقراطیة، و مرتبة من بین األكثر تطورا ، وثراء، 

األقل المجتمعات  أكثر وعیا من الناحیة البیئیة، و و ، و خیرافضل تعلیما، األسعد، وو األصح، األ كثر سالما واأل
 . على وجھ األرض  دینیة

 

 

 

 

 

 
 خلق آدم من قبل وحش السباجیتي الطائر 

Touched by His Noodly Appendage ©,artist Niklas Jansson, 2005 



 

 ستافاریانیةالبا: دینیة باستثناء واحدة لم تواجھھا من قبلأعاله ینطبق على كل طائفة للدین  التوجھ المكافح
Pastafarianism . عن وحش  2005نبي ومؤسس ھذا الدین الجدید ھو بوبي ھندرسون الذي كشف في عام
ھندرسون، طالب الفیزیاء قام بعد ذلك والیة كنساس.  التعلیم في ) في رسالة الى مجلسFSMالسباغیتي الطائر (

فیلیار براس  نشرتھ في وقت الحق و   إنجیل وحش السباغیتي الطائرل لھ اإللھي بكتابة في جامعة أوریغون، 
 في محالت بیع الكتب في كل مكان. و ھو متاح  2006في عام 

الصورة  انظرللكشف (  القابلوغیر  المرئيغیر ھو خالق الكون   FSMأن  "ھو  ستافاریانیةللباالعقیدة األساسیة 
متابعو ھذا الدین ھم أساسا من  . كان خلقنا معیبا بھذه الصورةبالتالي و بعد لیلة من الشرب  قد خلق الكون اعاله)

نعتذر عن  ھم.نجیلجمیع أنحاء أوروبا وأمریكا. ھاھو اقتباس تمثیلي من إ وطالب الجامعات مناألذكیاء الشباب 
 مقدس. ھو بعد كل شيء نص  -الكالم البذيء

، حتى من قبل اشرعی اعتبر على نطاق واسع دینت FSM كنیسة، ینورعالمع المالیین، إن لم یكن اآلالف، من المصلین 
  .خصیاتھم أكبر منلدیھ خصیتان إلھنا  فكرة كون ن، الذین قبلواویالمسیحیون األصولالغالب  الذین ھم في المعارضین

عبر و نُشرت  ستافاریانیةحول البانصوص أخرى ظھرت ، إنجیل وحش السباغیتي الطائر أن یُكتب حتى قبل
الّذي یُدعى  منادیل الكتان. المؤمن الحقیقي حول حدائق الزیتون على في المطاعم ُكتبت أعظمھا  اإلنترنت. 
Solipsy  وھو الكتاب المقدس للكنیسة وحش السباغیتي النص الكنسّي الكامل في سولیسبي جمع ھذه النصوص ،

، وھو تماما النّص الكنسّي الكامل: كارل غوستاف یونغما اعتبره  األمر مع  تزامنو خالل ھذا الوقت، .  الطائر
. مع مثل New Pastamentالعھد الجدید  و  Old Pastament العھد القدیم  إلى قسمین:مثل الكتاب المقدس مقسّم 

لتحدید و یُعقد یتعین  م 325نیقیة سنة المعقود في المسیحي للمجلس مماثلة المجلس فإّن اللنصوص، لھذا االنتشار 
 أنظر(  PDF صیغةبیحملّھا كلّھا مجانا  ا. في ھذه األثناء، یمكن للقارئ أن حقّ ما إذا كان كنسیّا و مقبوال 

مجانا في التي تضع األناجیل  Gideon International  ون الدولیة). حتى جدی المالحظات  المتعلّقة بھذا الفصل
الوحي فكرة عن ھذا إلعطاء القارئ و . ستافاریانیةالنسخ البا عتوزفندق كھدایا للضیوف، ال من غرف الكل غرفة 

 : تانذكر ھنا مقطعینالمقدس 

الوحش الوحید  أنا .)احم نفسكال تتّخذ وحشا آخر غیري/من خلفي. ( یمكنك ذلك من األمام و لكن أنا وحش السباغیتي الطائر. 
  .اإلجالل الذي أستحقّھتستحّق ال  وحوش كاذبة،  ھي الذي یستحق القیمة! الوحوش األخرى

  1 :1اإلقتراحات 

سیفھ االحتفالي وضرب الحمار عظیم القراصنة لھ قد قمت بعمل نصف حمار، ستتلقى نصف حمار!" أمسك  وبما أنك  "
  من ھنا!"حمارك خذ اثنین. "اآلن الباقي و شقّھ إلى 

  !صلصة معكالن و لتك ك مشادة زوائدلتكن 

ینتمي '  ستافاریانیةالذین یسّمون عموما 'ضّد البا بل إّن منتقدیھم  ألسباب فقط ستافاریانیون ال أستطیع تمییزھم البا
للجنس البشري. وتشمل ھذه المجموعة المسیحیین والیھود والمسلمین والھندوس والبوذیین الكثیرون منھم 

یس بھجتنا بسبب ھذا الّدین، فلإلى التخفیف من سعیدون جّدا و نحتاج والجمھوریین والمعمدانیین. الشعور ھو أننا 
، لكنھا ال نھتم لشيءو المنتھیة  أیامنا المقدسة نستمتع بنحن .  *ھذا القدر من المتعة الّدین على المقصود أن یكون 

مع و. بقیّتنال Festavus الحفالت المقّدسة معھا لربط ستافاریانیةالبازائفة تماما ومحاولة متعمدة لتشویھ سمعة 
عن عطلة الدینیة الحقیقیة. نعلن المحاكاة ساخرة لقضاء ھناك فقط والشكوى من المظالم، القّوة مآثر ذلك فإّن  مع 

فیھ ب الحفالت  ، أو من أي وقت نحتفلنریدھافي أي طریقة  الخصیتین المقدستین لوحش السباغیتي الطائر 
 .Festavus المقدسة 

_______________________ 

في اآلداب  * علّق الفرد نورث على ذلك بقولھ:" غیاب التسلیة الكاملة في الكتاب المقدس ھو أمر ینفرد بھ
  جمیعا" 



بإثبات المطالبة  ھي ستافاریانیةة حول ھذا من معادي الباعادلة وغیر المبرر الومع ذلك، فإن أكثر االنتقادات غیر 
 وحش السباغیتي الطائرتفھم تماما ھنا أنّھ ال یمكن إثبات وجود إلھنا نحن ن وجود إلھنا: وحش السباغیتي الطائر. 

نثبت یجب علینا أن إذن لماذا فال یمكن إثباتھ. و اإلبراھیمیة الدیانات مثل آلھة ألنّھ غیر مرئي و ال مكشوف تماما 
تحقق من وجود اإللھ. ھذه ھ للیمكن أن تفعلما أو حتى ما طُلب منھا  أو  فشلت األدیان اإلبراھیمیة عن فعلھ ؟ ما 

أن نقع غفي نفس الورطة و مزدوج. یمكننا، بالطبع، العیار تمد المومنافقة و تع المطالب غیر عادلة بشكل مخیف
 ! انتھت القّصة ، و أنا أؤمن بھ ،  ھ. بوبي كتب إیمانناھذا ھو  أنّ   جمیع األدیانتقول ، كما أن نقول 

كلمة ل  األخیرة ا

بإیجاد لقد قمنا  .یسوعرد ھ  لم یبق لسماع " ولكنّ  ?Quid est veritas  سأل بیالطس البنطي، "ما ھي الحقیقة؟
البیانات بین مراسالت العلماء والمواطنین "الحقیقة" ھي  . فبالنسبة إلى ھذا السؤال التاریخي بعض اإلجابات عن

ة و تجّرم زیف العبودیة الحقیقة  تعني الحریة والقو ."والمثال الشھیر ھو "األرض تدور حول الشمس و الواقع، 
نتاج كل الدیكتاتوریات  .كوریا الشمالیةأنظر مثال ، تكون غائبةالحقیقة تشھد الرق واالستعباد، عندما  والعجز.

وقبل  ، والبحوث  الخیال والبصیرة. الحقیقة یجب أن  تتحقّق عن طریق لكذبتعني  ا كلمة أخرىو ھي عایة، لدّ ل
نقل إن لم  ، نادراال تفعل ذلك إّال ، األدیان كما نعلم .قویةو أدلة جدیدة رأیك عند إیجاد رغبة في تغییر الكل شيء 

 .رقص األنبیاءللحقیقة عن طریق الوحي أو لیس ھناك طریق ملكي  .فترة زمنیة جلیدیةخالل فقط و  ، أبدا
ُرُكمْ  "یقول:  یسوع  08:32في یوحنا  .التاریخ شاھد على ھذه الحقیقة ، َوالَحقُّ َسُیَحرِّ  وكان محقا"  .َوَسَتْعِرفُوَن الَحقَّ

  الطویل.  كابوس المعتقدات الدینیةتجعلك الحقیقة حّرا، حّرا من آلھة الطفولة و من  سوف  في قولھ. 

 

 



 6-الفصل

 
 رسل اإللھ

 
-1778) ڤولتیر -البشاعات ترتكبونیمكنھم جعلكم  الحماقات تصدقونأولئك الذین یجعلونكم 

1694) 
 
 

المسیحیة المدارس و  ,الیھودیة الندوات ,المدارس اإلسالمیة ؟أین الرب ؟أین یھوه ؟أین هللا
أنھ في كل /أنھا یحبون قول الدینیون العلماء  ,التي تحل كل أحد تخبرنا أنھم في كل مكان

  الجزء األول من ھتھ الصفات الثالث لنعتبرو أیضا كامل العلم و القوة  ,مكان
  2: 115حسب سورة القرآن

 
 تولوا فثم وجھ هللا إن هللا واسع علیموہلل المشرق والمغرب فأینما  
 

 8-7: 139الكتاب المقدس في مزمور یدعي 
 

 أَْیَن أَْذَھُب ِمْن ُروِحَك؟ َوِمْن َوْجِھَك أَْیَن أَْھُرُب؟
َماَواِت َفأَْنَت ُھَناَك، َوإِْن َفَرْشُت ِفي ٱْلَھاِوَیِة َفَھا أَْنتَ   .إِْن َصِعْدُت إِلَى ٱلسَّ

 
  اإللھیة للذات في كل مكانالدیانات اإلبراھیمیة تقر بوجود  إنھ لواضح أن جمیع

 ؟ صفة ممیزة كھتھ تستلزمو لكن ماذا 
بطبیعة الحال لیس  ,شخص عاقل سیسأل إن كان ھناك أي دلیل على ھذا الوجود الكامل

حتى أن نتخیل كیف لبیانات تجریبیة أن توجد  ,ھناك دلیل و ال یمكنھ أن یكون ال نستطیع
 .نقطة واحدة دون اإللھ تستلزم ,ولكن لبرھنة أنھا خاطئة

خارقة على الرغم من أن دلیال واحدا علیھا غیر  صفاتیحبون منح آلھتھم  الالھوتیین
  .موجود

  « رالكبالرجل  »عادة كما الحكماء المتملقین قدیما یحبون التملق على  الدینیون "العلماء "
 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=54#docu


 .االفتراضاتأنھ موجود في كل مكان لنرى إلى أین تؤدي بنا ھتھ  /أنھالنفترض 
العالم الشھیر ماكس پالنك في  ,على ھذا الموقف تشددوامن  األصولیونلیس فقط المتدینون 

عبر عن الرأي الذي یقر أن الرب موجود  العلوم الطبیعیة الدین و 1937سنة محاضرتھ 
 .أنھ خرج من األزلیة إلى الوقت ال یھم ما یعني ھذا /أنھافي كل مكان توماس أكیناس أقر 

للتسھیل سأقوم  (ھوإذا كان  االستنتاجمن غیر الواضح كیف وصل السید توماس إلى ھذا 
اص و أیضا ھتھ في والمارت الجمعة الماضیة من أجل بیع خ)عادة بالتخلي عن ھي 

لدیھ صعوبة طفیفة  كانتالجمعة إذن ھو في الوقت و لیس خارجھ إذن فربما السید توماس 
 لنتعمق في األمر .یخص الوجود الكليفیما 

المثلیین و بما أننا في یكرھون یھوه و الرب  ,القرآن و الكتاب المقدس یخبروننا بقوة أن هللا
  : القرآن إلىضدھم لنتطرق  الغرب نعلم جیدا تعالیم الكتاب المقدس

 
لَِمینَ  َن ٱْلَعٰ ِحَشَة َما َسَبَقُكم ِبَھا ِمْن أََحٍد مِّ  َولُوًطا إِْذ َقاَل ِلَقْوِمِھۦٓ أََتأُْتوَن ٱْلَفٰ

ْسِرفُونَ  َسآِء ۚ َبْل أَنُتْم َقْوٌم مُّ ن ُدوِن ٱلنِّ َجاَل َشْھَوًة مِّ ُكْم لََتأُْتوَن ٱلرِّ   81:7-80السورة إِنَّ
 

ْكَراَن ِمَن اْلَعالَِمینَ   أتأتون الذُّ
ُكْم ِمْن أَْزَواِجُكم َبْل أَنُتْم َقْوٌم َعاُدونَ    26: 6-165 السورة َوَتَذُروَن َما َخلََق لَُكْم َربُّ

 
فھتھ القرآن كامال على النبي األمي المزعوم أملى بما أن المالك جبریل و حسب الموروث 

 .حسب ما قیل لناھي كلمات هللا الرحمن الرحیم 
 باللواطاآلن سكان سدوم و عمورة المعروفین بقوم لوط كانوا السبب في تسمیة الفعل المثلي 

 باللوطيو الذي یمارسھ 
 هللا یخبر نفس القصة لمحمد كما فعل یھوه  ! مذھل ألیس كذلك

 
 
 
 
 

____________________ 
  1: 26-27و الرومان  20: 18,13: 22أنظر سفر الالویین*

 *ابحث في ڭوڭل عن إیریك إدل +ناسا 
 



 
 .یسرقیحتجون إلى أدوات جدیدة أو أن محمد كان إما  .مع موسى

 
 « للفاضل » الكاملة نادرا ما یتطرقون إلى القصةاألحد مدرسة  معلمورغم ذلك الخطباء و 

لسدوم و عمورة على سبیل المثال سكر و زنا محارم لوط  « المنحطون »لوط و السكان 
لوط و یعظم المسلمون و إلى الیوم  .مع بناتھ غائبة بالمرة من القرآن المنتحل لمحمد بانتقاء

حتى الرسول بطرس أعلن أن ھذا األخیر رجل صالح و لكن كما تقول األغنیة  إبراھیمعمھ 
 « لیس بالضرورة »

 
السكان  ,منھم لوط البقاءیطلب مالكان یصالن إلى سدوم و  .تتبع تالیةال الغیر متوقعةالقصة 

یأتون إلى لوط و یطلبون منھ أن یرسل ھذین  )الذین یمارسون الجنس من الدبر(المحلیین 
الصالح لوط   19: 8-6في سفر تكوین « یمكن أن نكون نعرفھم »و أنھ خارجا الغریبین 

 یقدم بناتھ بدال منھم لیتم اغتصابھم جماعیا
 

ا َیا إِْخَوِتي«َوَقاَل:  َفَخَرَج إِلَْیِھْم لُوٌط إِلَى اْلَباِب َوأَْغلََق اْلَباَب َوَراَءهُ  ُھَوَذا لِي  .الَ َتْفَعلُوا َشّرً
ا ھَذاِن  اْبَنَتاِن لَْم َتْعِرَفا َرُجالً. أُْخِرُجُھَما إِلَْیُكْم َفاْفَعلُوا ِبِھَما َكَما َیْحُسُن ِفي ُعُیوِنُكْم. َوأَمَّ

ُھَما َقْد َدَخالَ َتْحَت ِظلِّ َسْقِفي ُجالَِن َفالَ َتْفَعلُوا ِبِھَما َشْیًئا، ألَنَّ   .«الرَّ
 

سفر  .كنت أظن أن حمایة بناتھ العذراوات أھم من حمایة غریبین یمتلكان قوى مالئكیة
و  .متتالیین مساءینیضا أن لوط مارس الجنس مع بناتھ في تخبرنا أ  19: 36-30تكوین

النساء دائما  ,صعودا من حواءو بتعبیر الكتاب المقدس و القرآن  .لكنھ الم سكره على ذلك
محمد لم یكن یرغب بأي سكر أو زنا  .ھن السبب في أي خطأ جنسي یحدث بین الجنسین

 .محارم في كتابھ فأسقط ذلك ببساطة
 

لمشكلتنا األساسیة و التناقضات فیما یخص الوجود الكلي و بما أننا أقرینا أن  اآلنلنرجع 
إذن  ,جمیع الدیانات اإلبراھیمیة تمقت المثلیة و أنھم متواجدون في كل مكان في أي وقت

أو  ,ھذا سیكون أغرب جنس ثالثيو السحاقیات ؟ أفال یتواجدون في السریر مع كل مثلیین 
 طبعا سخیف  االستنتاجھذا  .نظر مقیت استراق

 
 
 



 
 .من أساس خاطئ یمكن أن تتبع أیة حماقة .فقط ألن فكرة الوجود الكلي سخیفة

الضمیر ھو الصوت الداخلي الذي  : قال ذات مرةھنري لویس منكن بومیض في عینیھ 
كامل الحضور تعرف أنك مراقب  إلھيو بأخ كبیر  .یحذرنا أن ھنالك شخصا یحدق بنا

لیعرف من الجید  ; الموجود في كل مكان یشكل الئحة و یراقبھا مرتین ,نویلبابا حرفیا ك
في أي وقت یمكن  ,عقلیة كل من یرید التحكم التام ,عالمیة بولیسیةھناك حالھ  .من السیئو

 .أن یتم محاسبتك على سجل طویل
 

ب، یوم الحسا : القرآن یؤكد ھذا الحكم األخیر أو یوم الحساب بكلمات و عبارات عدة
الساعة،  اآلخرة، یوم القیامة ھو الیوم الذي یعمل من أجلھ المسلمون و الیوم الذي یخشونھ 

ھتھ الحیاة من أجل حیاة  یدمرھو الیوم الذي  ,الیوم الذي یصلي من أجلھ اإلنتحاریون
بسبب ھذا الیوم یضحي المسلمون بالحیاة الوحیدة التي یعرفونھا حقا مقابل واحدة  .أخرى

حتى الكلمة  ,اإلسالم ھو طریق الطاعة .ہللھتھ واحدة من نتائج الوجود الكلي  .أسطوریة
كلمة العبد ھي عربیة و بالتالي فعبد هللا  ,نفسھا تعني التسلیم و الخضوع ہلل كما یفعل العبید

مرة مرتبطة بأسماء أخرى ہلل في القرآن  81البادئة عبد تظھر الكلمة  .تعني شخصا عبدا ہلل
 العبودیة-نى دائما واحد و لكن المع

ھتھ الحیاة و اآلخرة في الرباعیات  ,عمر خیام لخص بطریقة متقنة النقاش على العالمین
 : لرباعیاتھ 49و  27

 
 لماذا، كل القدیسین والحكام الذین یناقشون

 متوجھونھم  -بحكمة  (الدنیا و اآلخرة)  العالمینأمر 
 كلماتھم  الحمقى. یجعلون  مثل األنبیاء

 .و أفواھھم ملیئة بالغبار متناثرة، 
 

 من الذینكبیر عدد كون  غریب، ألیس كذلك؟ األمر 
 ،مّروا قبلنا من باب الظالم

 إلخبارنا عن الطریق، منھم  ال یعود أحد
 .أیضاأن نسافر نحن  یجب علینا  الكتشافھا  التي

 
 

تذكر اإللھ أو هللا  .ھعلى غرار أشیاء أخرى ھي غیاب اإلل-علماء الدین یخبروننا أن جھنم
و بما أن  .من جعل الجحیم لفاعلي الشر و األطفال الغیر معمدین و المشركین أو أي كان



و  .ھتھ اآللھة لسوء الحظ ال تذھب أبدا إلى الجحیم فھم لیسوا فعال موجودین في كل مكان
  .ھتھ التناقضات ألن الرب و بالذات هللا یبدوا علیھ أنھ یحب الجحیم بشأنلكن ال نقلق 

هللا یسیل لعابھ على فكرة تعذیب  .سورة في القرآن تتحدث عن الجحیم 114من أصل  87
 : النفسي الممیز االضطرابھاذین مثالین على ھذا  .الناس إلى األبد

 
ْلَناُھْم ُجلُوًدا َغْیَرَھا لَِیُذوقُوا إِنَّ الَِّذیَن َكَفُروا ِبآََیاِتَنا َسْوَف ُنصْ  ِلیِھْم َناًرا ُكلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدُھْم َبدَّ

َ َكاَن َعِزیًزا   4: 56السورة َحِكیًما اْلَعَذاَب إِنَّ هللاَّ

اٍر  ن نَّ َعْت لَُھْم ِثَیاٌب مِّ ِھْم َفالَِّذیَن َكَفُروا قُطِّ ُیَصبُّ ِمن َفْوِق ھذان َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َربِّ
َقاِمُع ِمْن َحِدیدٍ  ُیْصَھُر ِبِھ َما ِفي ُبُطوِنِھْم َواْلُجلُودُ  ُرُؤوِسِھُم اْلَحِمیمُ  ُكلََّما أََراُدوا أَن  َولَُھم مَّ

  22: 22-19السورة َیْخُرُجوا ِمْنَھا ِمْن َغمٍّ أُِعیُدوا ِفیَھا َوُذوقُوا َعَذاَب اْلَحِریقِ 

 
ھذا المفھوم البائس بفضل  یرفضونالناس المتعلمة في الغرب لم تعد تؤمن بالجحیم و 

باألرض ھذا الضحك لم یصل بعد  المسماةفي ھتھ القاعة الكبیرة  .العقل و الضحك ,أخالقھم
 : القصة التالیة ھي محاولة ضعیفة لبدأ ذلك .إلى العالم اإلسالمي

 
الفتاة الذكیة قالت أنھ من  ,إلى معلمھا اإلمام حول الحوتفتاة مسلمة صغیرة مسلمة كانت تتحدث 

 .المستحیل على الحوت أن یبتلع إنسانا ألنھ و على الرغم من كبره فحلقھ صغیر
 الصغیرةغاضبة الفتاة  .أن الحوت ابتلع یونس التي تخبرنا  37: 144-139السورة اإلمام استدل بالقرآن

 .ألن ھذا مستحیل جسدیا نإنساأعادت أن الحوت ال یمكنھ ابتالع 
 فقالت إذن ستسألھ ؟ ماذا إن كان في جھنم : فقال اإلمام .یونس سأسألعندما أذھب إلى الجنة  : قالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لكن  ,إلى ھنا اعتمدت على العقل و الضحك لإلشارة إلى مشكلة تواجد اإللھ في كل مكان
لذا لنتطرق إلى مشكل أخالقي كبیر  .عند غالبیة الناس العقل ال محل لھ في عالم الدین

التواجد في كل مكان یعني أن هللا أو یھوه و اآللھة بصفة عامة شاھدوا كل البشاعات و 
 : سنتطرق لواحدة .اإلعتدائات و القتل و اإلبادات الجماعیة التي یحملھا التاریخ األسود

 
ستجد ال محال أرضیة مصنوعة بالحجر  ,عندما تنزل عبر بالوعة قلة األخالق اإلنسانیة

 .أوشڤیتساألساسي لغرفة اإلبادة 
و  ,إلى الیمین إرسالھمالشباب تم  .لما وصل الیھود إلى المعتقل اصطفھم الحرس النازیین

إلى الیسار  إرسالھمالشیوخ و األطفال الذین اعتبروا ضعفاء و غیر قادرین على العمل تم 
حماما و جعلوھم یزیلون  سیأخذونزع أخبرھم النازیون أنھم لتجنب الف .أي إلى غرف الغاز

الغاز المكون من بلورات سیانید الھیدروجین و المشكلة  ,و لكن بدال من ذلك .مالبسھم كاملة
ھتھ نتیجة  ,أنظر أسفلھ بنفسك .قاتلة من ال حول لھمالحمامات من رأس أخرجت في كریات 

 .بأوشڤیتسفة الملموسة للموت ھتھ ھي الغر .العقیدة و الجھل و الغرور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یمكنك رؤیتھ في الصورة في نھایة  ,الباب الوحید ,عبر الباب الضیق تدخل ,تخیل أنك ھناك
 الخالي من النوافذ حبس المئات إن لم یكن ھذا الجوف  .الحائط على الیسار
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امتألت عندما  .مالبسھم أزالوالما البالغین  یتساءلوناألطفال  .العاریة األجساماآلالف من 
القاذف  الدشخالل ثواني أوالئك القریبون من  .الحماماتشغلت  ,البابغلق الغرفة و 
انطالقة عندھا  .في كل مكانانتشرت من المركز حالة من الھلع  .ما یحدث أدركواللسیانید 

أولئك  .المجاورةبصرخات یمكن سماعھا بسھولة في األروقة  ,إبتدئتجماعیة نحو الباب 
أوالئك البعیدین تدافعوا نحوه ,أظافرھم من أصابعھم في محاولتھم لفتحھ  أزالواعند الباب 

 في كتلة عاریة 
الدافع الحیواني للعیش رجع إلى السطح في ذروة من السیانید و الفوضى  ,انھارت الحضارة

 .و لكن الباب ظل مسدوداالفضالت و 
كل اآللھة الحاضرة في  ,یسوع رأى كل ھذا ,هللا رأى كل ھذا ,یھوه رأى كل ھذا ,الیھودإلھ 

ال  ! أحد فیھم فتح الباب ال رحمة و لكن ال ,كل مكان رأت ھذا الرعب الذي ال یوصف
 .ال تحتاج التواجد في كل مكان لفتح الباب فقط أخالق ! ال شفقة ! طیبة

ال شيء في قواي  ! ذلك أیضابثقة ھائلة یمكنني قول أنني كنت ألفتح الباب و كنت لتفعل 
 ! كانت ستمنعني من ذلك ال شيء أبدا

ببساطة في خانة من لیست لدیھم شفقة أو حتى لمسة من  ؟ أین یجعل ھذا یھوه عیسى و هللا
 .الطیبة اإلنسانیة

الرب یتحرك بصفة  » ,ھم أرذل من الحراس النازیین الذین نفذوا األوامر على أكمل وجھ
 .و كما المضطربین نفسیا -كما یقول النشید القدیم لولیام كوپر « تعملغامضة و عجائبھ 

ھذا ما یصلھ بنا الوجود الكامل و من الحكمة استنتاج كما ترینا الدالئل أن إلھ كھذا غیر 
ھم متواجدون في كل مكان و  ,عیسى ,هللا ,یھوه .و إن كانوا موجودین فھم أشرار .موجود

  ! انزمان أو في ال ماكن و ال زم
المعابد و و بكل غرابة  .كل اآللھة السماویة یستحقون صفة الحضور العدمي ! باالختیارقم 

 الكنائس و المساجد یقدمون آلھتھم على أنھم مثال لقمة الفضیلة لتعلیمنا األخالق
 

 الدین وعلم الفلك
 

 .و النجوم
 1: 16 : سفر التكوین

 
 
 
 



 
المدرسة االبتدائیة. حتى عندما نكون أطفاال،  في.نقرؤھا عن الخلق أساطیرلجمیع الشعوب 

التشابھ فیما بینھم و لكن وجھ التشابھ الحقیقي ھو ذلك الذي یخص الزمان  أوجھبعض  رأینا
 .و المكان و الناس و لیس الشخص أو المحتوى

 الفصلفي  مبین كما ,منذ وقت بعید اعتقد الناس أنھم محور الخلق على صورة اإللھ حتى
و ھنود الشایان من السھول العظمى یسمون  اإلنویتنفسھم ب  ینعتون اإلسكیموال ال ز 3,

الیھود  یسمون نفسھم من زمان بالشعب  « الناس »كالھما یعني  تسیستسیستاس نفسھم ب
زعزع توازن  االنسحابمن ھذا التمركز و ھذا  لالنسحابالعلوم مھدت طریقا  ,المختار

 المؤمنین 
كانا على األرجح أھم شخصین وضعوا حجر األساس لرؤیة كوبرنیكوس وداروین  

 .موضوعیة لمكانة اإلنسان في الكون
ال  .الحدیثة و القدیمة لعلم الفلك االكتشافاتو المسیحیة ال یعترفون بجمالیة  الیھودیةاإلسالم 

 رجل دین حاخام، كاھن، أسقف، كاردینال، بابا، راھب، إمام، مال، أو آیة هللا ، في الماضي
 .أو الحاضر تجرأ على ھمس عكس ذلك

 .تم عقابھم بشدة معارضةعلى اقتراح أفكار فلكیة  تجرأمن 
 

غالیلي الذي اكتشف الدلیل على مركزیة الشمس بمنظاره  وجیوردانو برونو الذي تصور 
 ,تعرض إلقامة جبریة األول .النجوم على أنھا شموس أخرى موجودة في كون ال متناھي

في ذلك الوقت العلماء و المفكرون فھموا الرسالة و انسحبوا من  .أما الثاني فقد أحرق حیا
 .أوروبا الكاثولیكیة إلى الشمال البروتستانتي الذي كان أكثر ودا

ھابل تقدم كونا أعظم بكثیر من كل خرافات الخلق في سفر تكوین أو  تلیسكوبصور من 
تلخص عدم التوافق القدسي ھذا عندما تقول و  1: 16سفر تكوین  .صیغتھ المقرصنة القرآن

 و النجوم  : تقریبا فكرة الحقةك
َھاِر، َوالنُّوَر األَْصَغَر ِلُحْكِم اللَّْیلِ  وَرْیِن اْلَعِظیَمْیِن: النُّوَر األَْكَبَر ِلُحْكِم النَّ ُجومَ َفَعِمَل هللاُ النُّ  ، َوالنُّ

 
بفضل انعكاس الضوء و الشمس ھي نجم عادي واحدة من بین  یضيءبطبیعة الحال فالقمر 

 جزء صغیر من مجموعة محلیة  .بلیون في ذراع صغیرة لمجرة لولبیة خارقة 300
 
 
 
 



 
العدة حبة  العناقیدواحدة من  ,جزء صغیر من عنقود مجرات العذراء العظیم.من المجرات

 .في عین الكون
 : العلمیة التالیة بالترھاتمد من العھد القدیم نطق عندما نقل مح ,علم الفلك القرآني أسوأ

َیاِطیِن َوأَْعَتْدَنا لَُھْم َعَذاَب السَّ  ْنَیا ِبَمَصاِبیَح َوَجَعْلَناَھا ُرُجوًما لِّلشَّ َماء الدُّ ا السَّ نَّ  ِعیرِ َولََقْد َزیَّ
 67: 5 السورة

 
هللا خلق النجوم لرجم الشیاطین أو أنھا مصابیح في السماء  ,بدل من رمي كرات ثلج

 كیف للخروج أكثر و رؤیة الكون الذي خلقھ یحتاجهللا  .إلضاءة الطریق لإلنسان في اللیل
ھذا یبدو فعال تصورا عربیا في القرن السادس بدل الحكمة و المعرفة إللھ كامل  .یبدو فعال
 الوجود 

َماَواِت َواألَ  ْنَیا ِبِزیَنٍة اْلَكَواِكبِ  ْرِض َوَما َبْیَنُھَما َوَربُّ اْلَمَشاِرقِ َربُّ السَّ َماء الدُّ ا السَّ نَّ ا َزیَّ  إِنَّ
اِردٍ  ن ُكلِّ َشْیَطاٍن مَّ ُعوَن إِلَى اْلَمِإل األَْعلَى َوُیْقَذفُوَن ِمن ُكلِّ َجاِنبٍ  َوِحْفًظا مِّ مَّ ُدُحوًرا  ال َیسَّ

  37: 9-5 السورة َولَُھْم َعَذاٌب َواِصبٌ 

 
المركزي و ھنا أیضا فاہلل  كرسینااآلن الكواكب كما النجوم ھي زینة لنا لنستمتع بھا في 

طبعا القرآن تطرق  )مع من ؟(ا النظر لمحادثاتھ  یسترقوایرجم الشیاطین بنجوم لكي ال 
  .مرة أحرى مكان العطلة المفضل لمحمد للمشركین و الكفار للجحیم

موثقة عادة منذ القرن  ,الذھبي اإلسالميللعصرالفلكیة  االكتشافاتكل ما قیل قبال ال ینتقص 
 .أكثر لھذا الحقا سنتطرقعشر  الثالثالثامن إلى القرن 

معدودة جیل بأكملھ  ال ھكارل ساڭان في الصورة على الیسار كان رجال ممیزا و إنجازات
جزء بسڭان  13سلسلة تلفزیة من كوسموس رحلة شخصیة تعرف علیھ بفضل سلسلتھ 

 كاكتب و مقدم و لھتھ الساعة
 
 
 
 
 
 
 



 
 

األكثر مشاھدة في العالم و نقلت في أكثر من ستین بلدا و شوھدت من   PBSتظل سلسلة
علق  ؟ تقییما لكوننا بطریقة أحسن إعطائناملیون شخصا من یستطیع  500طرف أكثر من 

 لدیانات الغربیة على عجائب كوننا : على العمى الخیالي ل
 
في األصل ھنالك  )أنظر الصفحة القادمة( التبانةما نراه ھنا ھي مجرات أخرى خارج مجرة درب [

نجوم في مجرتنا معظم ما ترونھ ھنا لیس نجوما بل مجرات لولبیة ھناك من مجرات في الكون أكثر مما 
ألف  100ملیون أو  1000عدد المجرات خارج نطاق مجرتنا ھي على األقل بعدد  .إھلیجیة و غیرھا

ملیون كل واحدة منھا تحتوي نجوما أقل أو أكثر من مجرتنا إذن إذا حسبنا عدد النجوم فھذا سیعطي 
ھذا تمركز مفید لمكاننا في العالم و ھذا العدد  .صفرا حیث شمسنا واحدة 23 .…شيء ك ,لنرى -عدد

الحجم الھائل للكون في نظري لم یتم احتسابھ و لو بطریقة سطحیة في أیة دیانة و  ,من العالمین الھائل
 ]خاصة تلك الغربیة

 
لقد وجدنا مكاننا الحقیقي في الكون في رحلة من التوسع اإلدراكي من الكون الجزئي إلى 

المدینة العدید منا  لقد بدأنا من البطن و انتقلنا إلى الحضانة ثم بیتنا و الجیران و .الكلي
نفسھ على أنھ  رؤیةكمواطنین في بلدھم و لكن القلیل من استطاع  أنفسھماستطاعوا رؤیة 

مواطن في العالم و لكن ھتھ فقط البدایة لننتقل إلى الطریقة الممتعة و ذلك بمشاھدة ڤیدیو في 
 المذكور في الحاشیةو إخراج الكاتب و الكومیدي و المغني إیریك إدل  إنتاجالیوتوب ذات 

في وقت سابق كتبت على صغرنا الھائل بالمقارنة مع األشیاء األخرى إلى جانب أننا لسنا 
لشرح لھذا   3الفصلأنظر (مركز الكون فالكون لیس لدیھ مركز رغم أنھ في توسع 

  )التناقض الظاھري
  لكن و نحن نكبر یتضح

 
 
 
 
 

__________________________ 
 

 ڭوڭل عن إیریك إدل +ناساابحث في *

 



 
 
 

  
و ھل نحتاج فعال . نیكلأكثر منھ ل قرشلقد أعطینا قیمة ل .أن الجودة ال تتناسب مع الكمیة

ألن نكون في مركز كل شيء ؟ ھل مازلنا أطفاال؟ من الواضح أن اإللھ فكر بطریقة مغایرة 
 .خارجي لمجرة منسیةفیما یخص حجمنا و موضعنا لقد خلقنا صغیري الحجم جدا في ذراع 

 
 

و على الرغم من ذلك نحن محظوظون المتالكنا رؤیة عن الخلق بدالئل و لیس بفضل 
  .أحالم الیقظة لكتابات مقدسة

سڭان كتب أننا نشأنا من غبار نجمي و خبزنا في فرن ذو تناظر  ! نحن كائنات رائعة
في الفعل  !… في العقل كم ھو نبیل ! یا لھ من عمل شاق اإلنسان : مكسر كما قال بارد

 ! في الخوف كاإللھ ! كالمالك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  II: 2 ھاملت* 
 

لمجرات من مشھد لحمراء تحت باألشعة ا دة ا لحا  ا



 
 الرسول المسلم

 
 النبي محمد صلى هللا علیھ و سلم -حب الدنیا أصل كل الشرور

 
متبعي الدیانة اإلسالمیة  .الرجال الذین اختیروا من عند هللا لنشر كالمھ ,أنبیاء اإلسالم

و -إلى أولئك الذین كانوا یدعون إلى الدین  باإلضافةیؤمنون أن جمیع الرسل كانوا مسلمین 
 .ھذا یعني العدید من قرائي

 ما عدى ربما ,بالعجائب و لكن لیس بدرجة خالق الكون مھتم بنا مليءالعالم واسع و 
بعضھم یجعل من عبادتھ  .لدیھ لعبادتنا و ثنائنا لھ -طلب إن سمحتم -الرغبة األكثر غرابة

لنفترض ھذا هللا  .مرات في الیوم  5 الركوعیلزمھم فقط  المحظوظین ,اآلخرون ,مھنة
یمشي في شاطئ ال منتھي في مكان ما في ھذا الكون الذي یحتوي كواكب ال معدودة ثم 

 ل و یقول من بین جمیع الحبات ھتھ حبة خاصة و سأسمیھا األرضینحني و یمسك حبة رم
لنفترض أن  .ھي الجزیرة العربیة ھيأالمتناو الشاطئ  من الحقبة العامة 610العام اآلن 

هللا یختار واحدة على الحبة و  ,على ھتھ الحبة ھناك المالیین إن لم نقل البالیین من العث
سأكشف كل شيء لھتھ العث حتى تستطیع إخبار العث اآلخر كم أنا جبار  »یقول في نفسھ 

استعمال التلفاز الكبیر  ,لسبب ما( « إلى األبد في تسلیم كامل و مقیت یعبدوننيو رائع و 
أو كما یحب كریستوفر ھیتشنز أن  )في كأس العالم أو في السوبر بول لم یكن أبدا خیارا

 یق ھذا حاول بشدة حاول مجدداإن كنت تستطیع تصد أنظریقول : 
بلیون اآلن  1.57على األرجح العدید من الناس یستطیعون تصدیق ھتھ القصص العجیبة 

قبل أن یختار  .رسول هللا ,العث العظیم الذي حقق ھذا ھو الرسول محمد .نسیمھم مسلمین,
إبراھیم لوط ,ح نو,هللا محمد اختار آخرین لیخبروا العالم كم ھو عظیم أنتم تعرفونھم : آدم 

وكانوا جمیعا مسلمین وفقا لإلسالم (ربما ھذا ما كان یعنیھ أدولف  .عیسى,یونس ,موسى ,
 ھتلر عندما قال عیسى لم یكن یھودیا)

 
 
 
 
 
 
 



 
اإللھ و ككل رمیة كبیرة یتعامل مع عثھ عبر وسیط و یرسل أیضا جبریل المخنث بطریقة 

ھذا .لیكشف ما في كتابھ السماوي لألمي المزعوم محمد )أنظر الصورة أسفلھ(غریبة 
اإلعالن لم یكن في مكان عام حیث یستطیع اآلخرون تأكید أو نفي حقیقة األمر و لكن في 

  .كیلومترات عن مكة 3غار مظلم مسمي حراء یبعد ب 

 
 

غیر معتادة عانق محمد وصف الحدث بالطریقة التالیة : جبریل باستعمال طرق تعلیمیة 
  « اقرأ »مرات صارخا  3محمد 
 اآلیات األولى : ھتھنطق  المالكأخیرا 

 
َك اْألَْكَرُم  الَِّذي َعلََّم ِبالْ  َقلَِم  َعلََّم اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق  َخلََق اْإلِْنَساَن ِمْن َعلٍَق  اْقَرْأ َوَربُّ

   96: 5-1السورة اْإلِْنَساَن َما لَْم َیْعلَمْ 
 عندھا أعاد محمد نطقھا

من كونھا ال تتواجد  القارئلمحمد یمكن أن یتعجب  أعطیتاآلیات التي  أولإذا كانت ھتھ 
 الكتاب المقدس ھذا .في بدایة القرآن

 
 
 
 

محمد و جبریل  



 
 .لیس منظما تاریخیا و لكن مرتب حسب طول السور من الكبیر إلى الصغیر 

أول الكالم العلمي  ! جدیدا بتاتا شيءعلى رغم ذلك ھتھ اآلیات األولى ھي وحي ال تعلمنا 
 ہلل في خلق اإلنسان خاطئ تماما 

األدب أو أي شيء آخر ھتھ الكلمات  ,عن التاریخ و الصحة الفلك العالقات شيءال نتعلم 
 ! ھي مجرد ثناء على المتكلم

كمعمر  دنیویینا من إلھ مشكل على غرار طغاة كإنسان یطلب طلب ,كل ھذا یبدو مشكوكا
 القدافي و صدام حسین

 
 من الحقبة العامة  610لما ال شيء في العام ؟ حقا لیذھلناماذا كان لخالق الكون أن یقول 

إلیكم بعض  .كان یمكنھ أن یشید في جمیع األزمنة الطبیعة الخارقة لوحیھ في القرآن الذي
  : البسیطة األمثلة
 رقم بعد الفاصلة 50ب  بايرقم  •
 نظریة الجراثیم •
 كوكب المشتري لدیھ أربعة كبیرین  ,المریخ لدیھ قمرین صغیرین •

 
القرآن ال یخبرنا   7: 23الملوك في 3یساوي  بايالرقم  على عكس الكتاب المقدس حیت
مؤرخو العلوم عادة ما یقیمون مدى تقدم حضارة ما بعدد  ! بشيء عن ھذا الرقم الشيء أبدا

 األرقام بعد الفاصلة التي توصلت إلیھا
الكتاب  3.1تحوي رقم باي بقبل الحقبة العامة كانت 1650 بردیة ریند الریاضیة لعام 

بحوالي باي قبل الحقبة العامة بینما العبقري أرشیمد قدر  600في عام  3المقدس قدره ب 
عام بعد أرشیمد ال  یقر  800قبل الحقبة العامة و مع ذلك فالقرآن  250عام  في 3.141

  .بشيء فیما یخص ھذا الموضوع
في ظل غیاب شيء جدید لھتھ الساعة أو حتى مھمة و لو بنسبة ضئیلة في كلمات هللا 

 .األولى ھتھ السورة تبدو كأنھا ولیدة مكة القرن السابع في رحلة تضخمیة
في  باطنیافي أي مكان ال ظاھریا ال  یظھرن أشھر رقم في العالم ال على الرغم من أ

 العدید من علماء اللغة العربیة یعتقدون أن ھذا الكتاب یمتلك خریطة رقمیة عمیقة  ,القرآن
و یزعم أن  ,زعیمھم كان الدكتور رشاد خلیفة الذي أنتج الترجمة اإلنجلیزیة المعتمدة

  19الصدف العدیدة حول رقم 
 

 یوھانس كیبلر، جوناثان سویفت، وفولتیر كلھم تنبؤوا أن للمریخ قمرین *



للمزید  )في القرآن الكریم 19ابحث في ڭوڭل عن ( .و تثبت قدسیتھ,في القرآن تتجاوز الحظ
 .عن ھتھ الحماقة

من عمره یذھب إلى غار ألیام و یخرج بعد  األربعینیمكننا قولھ عن محمد رجل في  ماذا
كتاب هللا المقدس من السماء و  أملى علیھو أن ھذا المالك  ! مالكا تحدث إلیھمدة زاعما أن 

 ؟ مدھش ,بلیون متبع 1.57نبتت دیانة كبیرة بھا اآلن  المزعوم من ھذا الوحي.ھو أمي
 « ؟ من كان محمد فعال » یجب أن نجیب على السؤال ؟ مذھل

 

 رسول اإللھ المرمون
 

محمدھا الخاص المسمى جوزیف سمیث الذي  كان ألمریكاأنھ  االعتبارقبل ذلك خد بعین 
سمیث أنشاء الكنیسة المسماة بكل تواضع  .سأكون لھذا الجیل محمدا آخرا : قال ذات مرة

المسمون المرمون و قد اتبع شعارا شرسا  ,كنیسة یسوع المسیح لقدیسي األیام األخیرة
و مقارنة سمیث و محمد  .جاھال لقد تمت اإلشارة أن سمیث كان ]سواء القرآن أو السیف[

 .ھو أمر مفید و في نفس الوقت مسلي
 

في حالة جوزیف سمیث ھذا المخلوق یحمل اإلسم  ,الرجلین ادعى أن مالكا تكلم معھما
 المؤسف موروني

الرجالن كانا  .الرجالن كانا أمیین على الرغم أننا نعرف أن سمیث كان یعرف القراءة
زوجة بینما سمیث كانت لدیھ قطیع حقیقي مكون  13الزوجات محمد كانت لدیھ  متعددي

و طاقة  « مقدس »على العموم الرجالن كانا لدیھما وقت یخصصانھ لكتاب  .زوجة 38من 
إنھا لقضیة مغرورة و في  .لمن یعانون من األرق رائعةكال الكتابین منومات .لتأسیس دیانة 

 .إنھ كلوروفورم في مطابع ,یج فوضوي من اإللھام ال طعم لھنفس الوقت ثقیلة و منومة مز
بال شك ال أحد من  .حتى أن واحدا من كتبھ الخمس عشرا مسمى بطریقة الئقة كتاب األثیر

 .الكتابین لھ قوة أو عظمھ الكتاب المقدس للملك جیمس
لقد كان من الممكن و  ,تواین توجھ إلى بعض التفاصیل عن أوجھ القصور في كتاب سمیث

 Roughing It: Aاالقتباس التالي من كتابھ الرائع .بكل صحة أن یكتب عن كتاب محمد
Personal Narrative :  حولإنھ األفضل 

 
 
 
 



المشاغبون و  ,رعاة البقر ,باحثو الكنوز ,مليء بشخصیات كعمال المناجم ,أمریكیي الغرب 
 المورمون

 
 ,لقصة خیالیة بالعھد القدیم كنموذج متبع بقرصنة للعھد الجدید تفصیلكتاب سمیث یبدو و كأنھ عملیة 

النتیجة  .الكاتب عمل على إعطاء كلماتھ و جملھ صوت و تركیب ترجمة الملك جیمس للكتاب المقدس
البدایة و  ةو مقید ةالنھایة محرج .ھجینة نصف حدیث و سلس و نصف آخر ببساطة و ثقل قدیمین

یرجع إلى  اثنیننحو الحداثة یعني بعد كل جملة أو  یتجھبالمقارنة كلما وجد خطابھ  خرقاءطبیعیة لكن 
إلخ و یجعل األمور جیدة مرة  « أتى لیذھب »أو  « كقرحة متجاوزة » محضةإلى عبارات دینیة  ,جمل

 .بھ مجرد سخریةكانت المفضلة لدیھ لو ترك ھتھ الجملة لكان كتا « أتى لیذھب »أخرى و 
حسب القصص  ,لو أنھ .البقاء مستیقظا و ھو یقوم بذلك, إذا ألف جوزیف سمیث ھذا الكتاب فھتھ معجزة

و التي زعم أنھ وجدھا  ,قدیمة و غامضة ,المتداولة فقط ترجمھ من بعض اللوحات من النحاس المحفورة
 .فعمل الترجمة ھذا كان معجزتا أیضا ,تحت صخرة في مكان خارج المسكن

 
یمكن قولھ في رجال كمحمد عبد هللا و جوزیف سمیث الذین یتكلمون مع  ماذا,لإلعادة 
سمیث ترشح لرئاسة أمریكا  1844في عام  ؟دیانات ینشئونیملون كتبا مقدسة و  ,المالئكة

حكم اإلسالم و  كانت الجزیرة العربیة تحث 632,و عند موت محمد في  .حتى تم اغتیالھ
كال الرجلین حلما واسعا تاركین أساطیر كاملة . قیادتھ العسكریة و السیاسیةذلك بفضل 

العقل  .األزل متبعین غارقین في عقلھم الصغیر في عالمھم الصغیر منذكان ھناك  .خلفھم
أو  ھاذین الرجلین كانا محتالین متوھمینأجوبة ممكنة للسؤال القبلي :  3یخبرنا أنھ ھنالك 
 االثنینمزیج غریب من 

سمیث كان شخصا مضطربا محتاال ألنھ  جوزیفبال شك أن  .لنتطرق للحالة السھلة أوال
و اعترف  اعترف بذلكسمیث  ؟الدلیل ,في باینبریدج نیویورك 1826أدین بذلك في مارس 

 أیضا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كل ھذا كان  « السري حجره العراف »كان مستحضر لألرواح و صیاد كنوز باستعمال  أنھ
مارك توین كتب أن ( .الذھبیة اللوحاتمكان ب مورونيسنوات قبل أن یخبره المالك  4

ال  قاعدياأللواح كانت من النحاس لكن سمیث كان یقوم بكل شيء بشكل واسع و معدن 
 )یحقق ذلك

 
 
 
 
 

سمیث أملى الكتاب المقدس المورموني و أعماال أخرى و ھو 
محدقا بحجره المبصر في أسفل  « نظاراتھ المقدسة »یلبس 
بعیدة عن أنظار  ,لم تكن قط حاضرة الذھبیةاللوحات  .قبعتھ

 .في كوكب آخر األرجحمتطفلة و مخبأة في مكان سري على 
كان یملي من خلف ستائر و یمكن لك أن تكون األحیان بعض 

التحدث  »متأكدا أن األلواح لم تكن حاضرة ھنا أیضا ربما 
 « بالحدیث من على قمة الرأس »شبیھ  تعبیرھو  « عبر قبعتك

لیس  ,كما سموه المورمون  جمع العدید من الجواھر ,النبي
بناء سفینة نوح في  آخرھا موقع جنة عدن في مقاطعة جاكسون في المیسوري و مكان

 .تذكر المكان أكثر دفئ ھناك ,كرولینة الجنوبیة
 ,اآلن إن كنت حقا تستطیع إقناع نفسك بھتھ الحماقات فلیس من الداعي أن تقرأ ھذا الكتاب

رغم شھادات  ,و بالمناسبة لم یسمح سمیث ألحد بأن یرى األلواح ,أوه ,أو أي كتاب
 ! یختفونإنھم دائما  ,اختفوا الحقا ,بوجودھا

 .اثنان من أجل خیانة ,معروفة تھم ضده 10النبي كانت لھ مشاكل مع القضاء على األقل 
 المؤمنون المورمونو لكن مھما حاول  ,المتھمین غیر مؤكد غضبمدى ذنبھ و بسبب 

للرئاسة  مرشححشد غاضب قام باغتیالھ بینما ھو  .البحث في سجلھ لیس ھناك شك
 .بسبب تدمیره لمكتب صحافة و التي طبعت أقواال غیر جیدة عنھاألمریكیة و في السجن 

بطبیعة الحال ذو لقد كان  .حسب مرجعك ,زائد أو ناقص البعض 38ثم ھناك زوجاتھ 
 المورمون  ألصدقائھساحرة و حنونة  شخصیةو  كاریزما

 
 
 

 المورمون كتاب یملي سمیث
 الحجر انعكاس" بقراءة"

قبعتھ قاع في المبصر  



جھم كذلك ألزوا ظلواتزوج بتسعة بینما كن متزوجات و  فقد .,زوجاتھمخاصة  أتباعھو  
یمكننا  الیوم .لذا كان أیضا یحب تعدد األزواج باإلضافة لتعدد الزوجات « الفضالء »

مذھل  .و لكن في تلك الحقبة كان فقط زیر نساء « محب للجنس التبادلي »تصنیفھ على أنھ 
في الجنة الحقا مقابل  األعلىسماوي لیضمن لزوجاتھ المرتبة الزواج سمیث كان یسمي ھذا 
  .بعض الحماقات اآلن

ربنا ال تؤدي بنا إلى اإلغراء و لكن ال تبعده  : دعوات النبي الشخصیة كان یمكن أن تكون
 كثیرا

 
تستحق أن نتطرق  أنھامن المعتقدات في المورمونیة و اإلسالم مثیرة للضحك لدرجة العدید 

 .إلیھا فقط لقیمتھا الكومیدیة
فقط بعد المرور بحفل الھبة  .قدسوا مالبس تحتیة سحریة المورمونأن  االعتبارخد بعین 

و  « المالبس التحتیة »تقارب كلمتي  .الخاصة المالبسبالمعبد یسمح لعضو بلبس ھتھ 
عن  الحدیثكان ولید الحظ حسب ما قیل لنا و ال یحبون  بصیغتھما اإلنجلیزیة « الھبة »

دلك سمیث بنفسھ صممھم للرجال و النساء و تأتي  .على األقل میت رومني ال یحب .ذلك
و  ماسونیةفي قطعة أو اثنتان بالقطن الغیر مقصور كل ثدي و سرة بطن تحمل رموزا 

أعضاء  « كل ركبة علیھا أن تركع »ھناك شق خاص في  منطقة الساق الیمنى السفلیة ألن 
ناجون عاشوا بینما  ,جنود نجو بینما لقي الجمیع حتفھم ,یةالكنیسة یخبروننا أساطیر إعجاز

عندما كیفالر إلى  .في حروق أو سقوط طائرات أو حوادث سیر من یحتاج ماتواآخرون 
أصل ھتھ األساطیر ھي جزء من الفولكلور  ؟ تستطیع طبقة رقیقة من القطن القیام بالعمل

 .المورموني
القبض على جوزیف سمیث و وشقیقھ ھیروم عندما ألقت السلطات في قرطاج إلینوي 

 1844الى جون تایلور ویالرد ریتشاردز و  ذلك بسبب تدمیر مكتب صحافة في  باإلضافة
رجال مسلحا وجوھھم مصبوغة باألسود ببارود  20حوالي  .بدأت المعجزة في التكون

قام أحد الرجال في الحال  ,إلنقاذهأتباعھ أتوا سمیث اعتقد خاطئا أنھم  .رطب ھاجموا السجن
رصاصة على ھیروم لكن جوزیف الذي كان یمتلك سالحا مھربا أطلق بإطالق المسلحین 
 تایلور تلقى العدید من الطلقات لكن نجى .الحشدیقتلھ من مھاجمیھ قبل أن  3النار على 

الداخلیة السحریة ھرب سالما و  المالبسویالرد ریتشاردز الذي كان الوحید الذي یلبس 
معجزات اإللھ دائما ما تبدو غیر كاملة ألم یكن من ( .رأت النور بفضل منطق رائعأسطورة 

 )مرتدین مالبسھم الداخلیة السحریة ؟جمیعھم الممكن أن یكونوا 
 



الساعة الجیبیة لتیلور أنقذتھ  أناألسطورة تقول  .القصة تستمر في أحسن تقالید أفالم ھولیود
متحف تاریخ الكنیسة المورمونیة بسالت  .لصدرهلطلقة رصاص متوجھة  وذلك بالتصدي

لألسف التحلیالت  )  5:16العقارب تقف عند (لیك سیتي تعرض بافتخار ھتھ الساعة 
ھتھ القصة على األقل و على  .الحدیثة تبین أن تیلور قد سقط على نافذة و ألحق بھا ضررا

  .السحریة لھا بعض المصداقیة التحیةعكس المالبس 
 یصیبوالم  3من سالحھ رغم أن الست الحقیقي سمیث أفرغ كل الرصاصات في العالم 

النبي لم یكن یعطي خده اآلخر  .منھم لقوا حتفھم 2رجال  3حسب التقریر فقد أصاب  .ھدفا
 .مؤخرتھ و ھو یقفز من نافذة الطابق الثانيفي إال إذا كانوا تلك الموجودة 

و رغم ذلك فمھاجموه اجتمعوا و  ,األرضسمیث كان على األرجح میتا عندما ارتطم مع 
 .النار علیھ مرات عدة أطلقواشكلوا حشدا ناریا و 

اسم جوزیف سمیث منتشر لكن حیاتھ كانت مذھلة و في حقبة واحدة استطاع من الممكن أن 
لنفعل ذلك سنحقق في مزاعم المورمون  .ماذا كان ھذا لنكتشف .أن یكون األحسن في العالم

 الربھو كلمة على أن كتابھم 
حجر العقد أصح كتاب على األرض و  »النبي صرح أن كتاب المورمون ھو  1841في 

 « أو یحتاج لذلك …اإلنسان ھو الحیوان الوحید الذي یخجل »لما كتب مارك توین  « دیانتنال
فیما یلي الئحة لبعض األخطاء و األكاذیب من ھذا  .كان على األرجح یتحدث عن سمیث

 لالكتاب الكام
 ,مرة 1200تظھر أكثر من  « و أتى لیذھب »جمل معادة : على سبیل المثال  •

 المغناطیسي التنویمتظھران حقا إلى حد  « لذلك »و  « انظروا »
 كلمات مكتوبة بطریقة مغلوطة  •
 نحویةأخطاء  •
   18: 25اإلشارة لألبقار و األحصنة و الحمیر في الكتاب األول : أخطاء تاریخیة •

 2000رغم أن األوربیین لم یقدموا ھتھ الحیوانات إال بعد  )الحقبة العامةقبل (590
 سنة الالحقة

   مستحدثات •
 : فقط القرآن من یستطیع تجاوز كتاب المورمون في ھتھ النقطة  االنتحال •
 
 
 
 
 



: أناس یموتون في جزء لیرجعوا أحیاء في جزء الحق كمثال في كتاب  تناقضات •
 و لكن یعیش الحقا في  6: 5موزایا المورمون األصلي الملك بنیامین یموت في

 .الالحقةالدیانة صححوا ذلك في النسخ أتباع لیتجنبوا اإلحراج   21: 28موزایا
بتعدیالت و في كل نسخة جدیدة مطبوعة المؤمنون المورمون یقومون  •

المالك لما لم یعطي 4000)یقولون أنھا أكثر من  المحللینبعض (تصحیحات
ھل  ,سمیث نسخة من كتاب المورمون معدلة و بلغة انجلیزیة ممتازةلموروني 

 ؟ في السماء مثال الالزمةتنقصھم التكنولوجیا 
 

لكن عادة  ,إیجادھا و تصحیحھا بإمكانھرغم كثرة ھتھ األخطاء إال أن أي ناشر ماھر كان 
 .الناشرون ال یحللون األفكار في المخططات و لكن ھذا ما سنقوم بھ ھنا

  .أنصح القارء بالجلوس و أخد نفس عمیق و یستعدوا للقصة المدھشة التالیة
كتاب المورمون یتحث عن مجموعتین من الناس سافروا من دیار مقدسة إلى أمریكا 

 .قبل الحقبة العامة 600و الثاني في  2500األول في  .سطولأ سمیث یسمیھمبقوارب 
المجموعة الثانیة حطت الرحال بأمریكا الجنوبیة و  .دمروا الجاریدیث المجموعة األولى

ھاجرت  إلى أمریكا الوسطى ثم الشمالیة الوقت و الظروف فرقتھم إلى وطنیین 
ھذا  ماناسیحما إلى القبیلة المفقودة یرجع أصلھاالثنین لكن  و لمانیتیزالنڤیتس  : متصارعین

 السیئونبینما  ,بیضاء قابعاتفي أفالم ھولیود القدیمة الرجال الطیبون یرتدون  .ما قیل لنا
بویض و النڤیتس حیث  ,نفس الشيء یحصل في كتاب المورمون ,قبعات سوداء یرتدون

إلى أمریكا في أتى عیسى  .ھذا قولھم لیس قولي -و قذرینمظلمون  و لمانیتیزطیبین و 
بعد  .عام 200ھناك سالم في البقعة لكان حیث و بشر باإلنجیل  من الحقبة العامة  30عام

و بما أن النڤیتس و قتلوا  لمانیتیزھزم  من الحقبة العامة 385أن أصبحوا أعداء مجددا في 
ني كان مورو .الرب لعنھم بجلد أسود فقد أصبحوا أجداد الھنود الحمر ألمریكا الشمالیة

و كتب قصتھم في لوحة ذھبیة و التي وجدھا سمیث الحقا  ,الناجي الوحید من الناس الطیبین
  .أؤكد للقراء أنني لم أخترع ھذا .قام بتدوینھاو 

 ,ال شيء عن عظامھم ,عن مدینتھم و بنایتھم شيء یكتشفوالم  الحدیثینعالموا المستحثات 
 ! ال شيء ,أدواتھم

 
 

________________________ 
 

*
 و الغریب البولینیسیین أیضا



من تخیل  .ال السلسلة بأكملھا ضائعة و كأنھا لم تكن ,و ھذا ال یعني أن ھناك حلقة ضائعة
ھذا؟ رجل واحد فعل ھو مایكل كوو عالم المستحثات لألرض الجدیدة و الذي كتب في 
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لألمر ھي أنھ ال شيء ال شيء على اإلطالق تبین من أي تنقیب في العالم الجدید، و  الوقائع المكشوفة
الذي من الممكن أن یبین للناظر أن كتاب المورمون كما زعم جوزیف سمیث ھو كتاب تاریخي ذو صلة 

 بتاریخ المھاجرین المبكرون ألرضنا
 

سكان شمال وسط و جنوب أمریكا قبل الھنود الحمر أصل  یعلمونلكن علماء الوراثة 
جزء ا من  یسكنون أصلیون سكان شوخيو لكن  .و لیست القدس -كولومبساكتشاف 

الطابع (و شوخیین لدیھم نفس الطابع الجیني الھنود الحمر  .أالسكاسیبیریا بالقرب من 
لما  )مكان معروف على صبغة ناتجة عن طفرة معDNA نووي الجیني ھي سلسلة حمض 

شيء ال  .نعلم أن ھذان النوعان مرتبطان ,نفس الطابع الجیني جغرافیالنوعان بعیدان  یكون
مرة لذا احتمال أن  3000یمكنھ التمدد إلى القمر و الرجوع النووي یصدق أن حمضنا 

 .لمانیتیز  وداعا 0.ھذان السكان لھما نفس الطابع بالصدفة  ھو 
من كل قارة باستثناء  النوویة األحماضالیوم ناسیونال جیغرافیك سوسایتي تجمع بعض 

و ذلك لتصمیم أول خریطة جینوغرافیة في األرض ھتھ الخریطة تبین ھجرة  ,أنتاركتیكا
جیال لیس كثیرا  2000فقط یمثل سنة تقریبا ھذا  000 50جمیع السكان من أفریقیا منذ 

ڭوڭل عن في  إذا كان القارئ یود معرفة أصلھ ابحث .لدرجة یسمح بطفرة مھمة بالحدوث
و شارك في الدراسة اضف حمضك لھتھ الخریطة الممیزة لرحلة اإلنسان عبر  جینوڭرافیك

 .القارات

 
 علم فلك المورمون

 
الدیانات اإلبراھیمیة كلھا تزعم وجوده في كل مكان  الرب ؟أین بسؤال ھذا الجزء  سأبتدئ

 .و لقد رأینا المشكل الفكري و األخالقي الذي یطرحھ ھذا المفھوم
 
 
 
 
 



و لكن لیس في  ,یمكن أن یكون جیدا االختالفطبعا ھم مختلفون و  ,المورمون مختلفون 
یف سمیث كشف ھذا جوز .للسحر في دار تقاعد إللھھمھم یعطون مكانا محددا  .ھتھ الحالة

 « لؤلؤة الثمن الجید »و المسمى بكل تواضع  « كتاب ابراھیم »السر العظیم في كتابھ 
 : 3و  2كتاب آخر مترجم من مخطط مثیر للجدل ھنا الجزء 

 
و كان ھنالك آخرون رائعین  ,و رأیت النجوم كانوا رائعین و واحدة منھم كانت قریبة من عرش الرب

 .قریبین منھ
و ألنني السید،الرب لقد  ,ألنھا قریبة مني كولوبھؤالء ھم الحاكمون و اسم الكبیرة  : الرب ليو قال 

 .جعلت ھتھ لتحكم كل تلك التي تنتمي إلى نفس ترتیب تلك التي تقف علیھا
 

یعیش على كوكب قریب من نجم كبیر اسمھ الرب أن یعلمنا إذن فعلم فلك المورمون 
غالبا ما یخلط بین الكواكب و النجوم ربما جوزیف سمیث  كتاب المورمون المقدس(كولوب 

قراءات أخرى تخبرنا بزوجات الرب السماویة العدیدة و  )و الرب لم یكونوا یعرفوا الفرق
طفال  »كان یمارس معھن الجنس بصفة مستمرة لیظلوا حامالت باستمرار لینتجوا  الالتي
كولوب یبدوا و كأنھا الكوكب الخیالي  .ال یجب خلط ھذا مع طفل مفعم بالحیویة « روحیا

و  .و لكن بواقعیة أقل الجیل القادم : ستار تریكمن السلسلة التلفزیة  ریزاللمتعة المسمى 
في سلسلة  .مع الخیال الكونيمن المضحك أن نجم كولوب و المورمونیة لدیھم اتصال أكبر 

المشاھد مستوحاة مباشرة من  بعض ڭالكتیكا : باتل ستارتلفزیة أخرى للخیال العلمي إسمھا 
مسكن بعید  كوبولالقصة تدور حول كوكب  .الرسون .أ.معتقدات المورمون لمخرجھ ڭلین 

بطبیعة  .كولوبھي فقط إعادة ترتیب حروف لكلمة  كوبولو قدیم للجنس البشري و كلمة 
ان لكن الخیال العلمي ھو المك كولوبأو  كوبولالحال فالعلم الحدیث ال یعلم شیأ عن 

 .ربما كان الرسون یمارس التھكم أكثر منھ من الدراما .الصحیح لھما
 

و لكن بجدیة أكثر فحیاة  .ھتھ السخافات المورمونیة ممتعة في الكشف لكن غیر مھمة
 العدید من الممارسات خاصة  ,المورمون لیست وردیة

 
 
 
 
 
 
 



خد بعین  .أخالقيتلك المعتمدة على النصوص المقدسة لسمیث لھا تأثیر شریر و غیر 
 ,التمرینللرجال الذین ال یتحملون ھذا  .تأثیر تعدد الزوجات على الزوجة األولى االعتبار

ما فعلھ الملتحي البطریرك  بالضبطحسنا ھذا  .رجال 26فقط تخیل أن زوجتك تشاركك مع 
تعدد الزوجات ھو فقط طریقة لممارسة الجنس مع  .بریغھام یونغ بزوجتھ األولى إیملین

یشیرون إلى الموافقة الخطیة  ,الذكور و لألسف النساء أیضا .عدة نساء و ال تصنف كزاني
اثنتان قبل  ,تزوج أربع نساء 1846ینایر  21 في  ,البطریرك بریغھام فعل  ; لھتھ الممارسة

 .الغداء و اثنتان بعده
عدد حول ت األمریكیةالمورمون كانت لدیھم تاریخ مضطرب مع الحكومة الفیدرالیة 

لما كانت ھتھ الممارسة سببا لرفض  19المشادة األولى كانت في نصف القرن  ,الزوجات
، عندما كانت الحكومة على وشك االستیالء 1890في عام   .اعتبار لیوتا والیة سبع مرات

على ممتلكات قدیس األیام األخیرة، یلفورد وودروف، الرئیس الرابع للكنیسة، تلقى الوحي 
بھذا  ,من الرب ھذا الوحي أجل ممارسة تعدد الزوجات إلي الجنة « مناسبفي الوقت ال »

كان ھذا الوحي في وقتھ حیث حل الرب ھذا  45.تراجعت الحكومة و أصبحت لیوتا الوالیة 
المال یحكم ,كم ھذا مریح و ذو شفافیة,المورمون كانوا أسیاد ھذا الجھاز  .المشكل العویص

! 
أن یكون متأكدا أن تعدد الزوجات مازال ممارسا بطریقة واسعة في لیوتا و ما  للقارئیمكن 

یسوع المسیح  و كولومبیا البریطانیة و میكسیكو الشمالیة وارین جیف زعیم كنیسة ,جاورھا
 ,الجنس مع فتیات قاصرات لممارستھیقضي اآلن وقتھ في السجن  لقدیسي األیام األخیرة

فھؤالء الفضالء سیقولون أن  .یأتي الفضالء  یخبئ الحكیم بناتھ لما .و زنا محارم ,اغتصاب
 .جوزیف سمیث وافق على األمر و الرب مارسھا

تذكر  ,أبشعھا العنصریة ھذا أیضا عقاب سماوي ,أخرى في عش المورمون ظلماتھناك 
 ,لسودابل أیضا  ,الھنود الحمرفقط یكن فیھم ما لم نكن نعلمھ أنھم لم  « القذرون » لمانیتیز

 من فرضیة خاطئة  : أنت ال تحتاج إلى المنطق في الدین تذكر ھذا
 
 
 
 
 
 
 
 



 .یمكن ألي شيء أن یتبع و ھذا ما یحدث عادة )كمثال النصوص المقدسة(
و یؤمنون بھراء أن ولد نوح الملعون ھام و  ,على أنھ أسود التوارثيالمؤمنون یرون قابیل 

  .السماء حقا تكره ھام   29-128)الصفحة أنظر(جمیع ذریتھ أیضا سود 
بریغھام یونغ في إحدى لحظاتھ الوجدانیة تفوه بالجوھرة التالیة على الزواج المختلط و 

 : العبودیة
 
 

إذا رأى الرجل األبیض الذي ینتمي للبذرة المختارة  ؟ ھل أخبركم بقانون هللا فیما یخص العرق اإلفریقي
 .یعة الرب ھي الموت حاال و ھذا سكون دائما ھكذاتحث شر العقابیخلط دمھ ببذرة قابیل 

األسود ملعون و یجب علیھ خدمة سیده حتى یقرر  !ال ,العبودیةضد ال یجب أن تفكر بعد ما قلتھ أنني 
 .الرب رفع لعنة ھام

 
على  .و والد میت رومني 69إلى  1963حاكما شعبیا في المشیغان من  كان جورج رومني

عكس ابنھ كان مدافعا شرسا لحركة الحقوق المدنیة والقانون و كما كان متوقعا ھذا جعلھ 
كتب نصاب عضو الرسل االثني  1964في ینایر  .المورمون یدخل في خالف مع كنیسة

ھو عشر دلبرت ستابلي لرومني رسالة یقر فیھا أن  مشروع قانون الحقوق المدنیة المقترح 
رب جعل اللعنة على السود و لیس على البشر  »بكل وقاحة قال لھ أن و  « تشریع شریر »

  « إلغاء ذلك
ھتھ الرسالة المنتقصة .رومني رفض تغییر رأیھ و زاد في مجھوداتھ حیال الحقوق المدنیة 

عندھا  ,للسود و مبجلة للنصوص المقدسة و جاھلة لدرجة أن أي رجل أبیض علیھ قراءتھا
إشارة ستابلي  .سود كانوا یحتاجون إلى قانون الحقوق المدنیةسیعرف لما األمریكان ال

و ال  )و أیضا لینور زوجة رومني(ھتھ الرسالة الستعمالك الخاص فقط : األخیرة كانت
 .یجب استعمالھا لغرض آخر

خالل السبعینات الترفع عن المورمون اضطر  1964بسبب قانون الحقوق المدنیة لسنة 
 طابعھم العنصري

 
 
 

_____________________________ 

 110الصفحة  10صحیفة الخطابات حجم *

 ابحث في ڭوڭل عن "رسالة دیلبرت لرومني"*



ذلك و لكن النساء من  « المستحقون »كمنع السود من دخول الكھنوت بینما یستطیع البیض 
 .شیيء فالمورمون ذكوریونجمیع األلوان و كما السود یضطرون لتقدیم طلب بعد كل 

سلطة خدمة اإلیرادات الداخلیة كانت تھدد بإلغاء اإلعفاء الضریبي للكنیسة ھذا الضغط رفع 
(أم ھو الربح؟)، الزعیم لما حصل الرئیس جورج سبنسر كیمبل، النبي  1978یولیو  6في 

 .من الكنیسة وحیا معجزا و في وقتھ من الرب إلنھاء العنصریة ضد السود 
 100لینكولن تلقى رسالة لتحریر السود أكثر من  ,ورمونألسباب ال یستطیع شرحھا أي م

 .بینما الضمیر و الطیبة صامتان  ,عام قبل كیمبل مرة أخر المال یتحدث بطریقة أعلى
مغتصب األطفال  1978یولیو  6و كما یبدو لم تكن جمیع خطوط الھاتف مفتوحة للرب في 

 : التالیة الترھاتینطق كان ال یزال و زعیم الكنیسة وارین جیفز 
 

إذن فزوجة ھام التي كانت محمیة في السفینة كانت سوداء من بذرة قابیل و كان ھناك سبب لذلك أن 
 .الشیطان سیكون لھ صورة على األرض كما الرب

لقد  ,و الیوم ھو یوم السود فیما یخص العالم فقد أثروا على أجیال الوقتو  ,إذن استمر العرق األسود
 .حتى لم یعد العدید من الناس قادرین على الحفاظ على الكھنوت ,ةخلطوا دمھم بأناس عد

 
جمیع الدیانات ترید المال من أوالئك الذین یقومون بعمل حقیقي بعضھم یمرر السلة بعضھم 

 بفضل بیع ماء مقدس و آثار مقدسة المتناھیةبطریقة یجمعونھ یحب المساھمات الدعاة 
في المئة من  10علیك أن تعطي  « العشور »یسمونھ  .علما العطاءلكن المورمون جعلوا 

أو الفقیر یعطي  حمل الفحم إلى نیوكاسلشكسبیر كان سمي ھذا  .كل ما تربح إلى الكنیسة
في وقتھا و إن لم  المدفوعاتالكنیسة تعقد دوارت حسابیة سنویة حتى تتأكد أن كل  .للغني

ھتھ  .لدخول المملكة السماویةیكن الحال كذلك فأنت و عائلتك ستمنعون من أي أمل 
السابقون  المورمون .یشككون في إیمانھم المورمونو أخرى جعلت العدید من  الممارسة

 أولئك  « بالبورغ »شبھون  « بالمورغ »الذي رجعوا إلى صوابھم ینعتون الكنیسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجیل الجدید : ستار تریكمن السلسلة التلفزیة ال عاقلة الطائرات بدون طیار 
ربما وصل  .و كما أشرنا سابقا جوزیف سمیث كان ربما األفضل في العالم ,في نشاط واحد

ال محتاال أیضا لم یكن فنانا عادیا كان فنانا من الدرچ األولى و  االستنتاجالقارئ لھذا 
 .انتفعت كثیرا من تعلیمات النبي المورمون و كنیسة .یصدق

و ھم یھزمون  ,نات نصبا و تراھتا المورمون متقدمون جدافي كأس العالم ألكثر الدیا
و  .و لكن الفائر ھي مجموعة ستذكر الحقا .المزدحمبطبیعة الحال اإلسالم في ھذا المجال 

  .یمكن أن یربحوا مع ذلك جائزة أقل دیانة منطقاتنسى المورمون لكن ال 
 

 مرض محمد
 

عن سمیث و  شيءھو طبعا لم یعرف  .لنعد إلى تحلیل شخصیة و منظور رسول هللا محمد
لو تعایشوا في نفس  .و سمیث لم یكن یعرف تقریبا أي شيء عن محمد و القرآن ,كتابھ

لكي یتم تعذیبھم إلي األبد من قبل  جھنمھمالزمن لكانوا جعلوا بعضھم في أحر مكان في 
م ھناك حتى في الجحی .الشیاطین و العفاریت حسب سمیث و الجن و العفاریت حسب محمد

بالنسبة للمورمون في أسفل السافلین العقاب الكبیر ھو قراءة  دانتیس أنفیرنودرجات كما في 
و بجانبھم ھناك المسلمون على ركبتیھم في  .اآلبدینو إعادة قراءة كتاب المورمون إلى أبد 

  .القرآن إلى األبد یقرؤونعذاب متساوي 
سمیث و محمد كالھما كان یعرفان أنھما  .ھتھ العقوبات لألشرار حقایخصص الشیطان 

 ! منھما أو ال أحد ,إما أحدھما رسول الرب ! ذلك و لكن ھذا ال یمكن اخترعاعلى حق أو 
و  ,الدماغعلى احتیال سمیث كثیرة و واضحة للكل إال للعمیان و الموتى و مغسولي الدالئل 

یرى أظن أنھ كان صریحا عندما كان یزعم أنھ  .لكن بالنسبة لمحمد األمر لیس بھتھ البساطة
 .حتى و إن كانت كلھا في دماغھ بسبب الصرع رؤى

 
 
 
 
 
 
 
 
 



بكثرة حتى اعتبر بعض المعلقین أنھا مجرد دعایة  االتھامھذا ذكروا العلماء المسیحیین 
لمحاكمة مریض  .أوسع نظرةلنلقي  .ھذا عليأن یعیب الكاتب اآلن ال یمكنھ  .خاطئة

ألعمالھ أو أعمالھا عندما یكون لدیھ أو لدیھا مرض عقلي خطیر فھذا من العصور الوسطي 
طاردوا األرواح بھ  یقوماآلن أو كما  األصولیون نحن ال نخرج الجن كما یفعل.و مسیحي

 .لڤاتیكانالشریرة باال
ھذا ال شك -لڤاتیكانطارد األرواح الشریرة األب غابرییل أمورت یقول أن الشیاطین في ا

وسط مجموعة  و یلقي بھما یخرج شیطانین من رجلین یسوع  8: 28-37 متىفي   .فیھ
بالصدفة السكان ( .كبیرة من الخنازیر و الذین تحركوا عندھا بسرعة إلى البحر و غرقوا

من الواضح أن یسوع ظن  )في ماشیتھمطلبو من یسوع ترك المكان قبل أن یدمر أكثر في 
منظمة  الیوم .غیر نقیة  على ما یبدو فمحمد كان یظن أن الكالب غیر نقیة الخنازیرأن ھتھ 

الوقایة من القسوة على الحیوانات و منظمة األشخاص الذین یطالبون بمعاملة مساویة 
 .سعیدین بذلك یكونوالن  ,للحیوانات

سنحاول تبیین أنھ إذا كانت  .أي العقل -لنشاطنرى فقط النتیجة الدماغ رؤیة  نستطیعال 
إذا كان لك أب یعاني  .جیدة فھذا یعني أن الدماغ بنفسھ غیر جیدغیر النشاط الدماغي نتیجة 

إذا كان لك ولد یعاني من التوحد   ,تعرف أن ھذا تلف دماغي تدریجيفأنت  ,من الزھایمر
  .وراثي في الدماغخلل تعلم أن ھذا 

روني دیكارت كان  .ھائل النشاطربائي للدماغ و ھذا ھو فقط نشاط كیمیائي و كھ العقل
ھناك فقط الدماغ  ,دماغ /جسم أو عقل /عقل : لیس ھناك ازدواجیة بین زوج ,خاطئا

لنبین كیف أن مناطق خاصة في الدماغ تتماشي مع منظور خاص في العقل شاھد  .العجیب
یمكن أن أشم  »الممیزة القصیرة لجراح األعصاب وایلدر بینفیلد و تجربتھ ھذا االستعراض 

إذن ألحق الضرر بالدماغ في منطقة محددة لتحصل على نتیجة  « رائحة الخبز المحروق
 .لتكون إجمالي أنظر كیف یعمل عقلك إذا أزلت دماغك .معینة

 
 
 
 

_______________________________________ 
 طرد لألرواح الشریرة في السنة  1000/1500 الكاثولیكیة تقوم بحواليالكنیسة *

 قام بواحدة شخصیا 2األب جان بول 
 الخبز المحروق" رائحةابحث في ڭوڭل عن "أستطیع شم *
 



یجب علیھ معالجة كل من یعانون من اضطراب عقلي  أومجتمع حدیث و متحضر یعالج 
ھناك العدید من العالجات من عملیات جراحیة إلى أدویة من الحدیث إلى التمارین  .بطیبوبة

كما  ,ال أحد منھا یحتوي طرد األرواح الشریرة و التي ال تمت بصلة لطب النفس الحدیث
أن ال   مدھش ألیس كذلك .علم األعداد للریاضیات و الحیمیاء للكیمیاء ,التنجیم مع علم الفلك

األرواح الشریرة و لقد كان دائما أطرد وقتھم  ممارساتیختلفون في محمد و ال عیسي 
لكن كنا نظن أن أحدا باتصال مباشر مع خالق الكون  ,ستكون بخیر إنھ لغبي من عندنا ربما

الحل  -و لكن ال .مھم یقولھ حول المرض النفسيشيء ستكون لدیھ  ,أو الصالة الرؤىعبر 
 ! أطرد األرواح الشریرةدائما ھو 

 
الوحدة أو  : نوعا من الصرع كل بعوارضھ 40الطب الحدیث یعلمنا أن ھناك أكثر من 

إحساس باالتصال مع الكون خوف أو شعور بعدم القھر حزن أو فرحة عارمة بعضھم شبھ 
في كل مكان  .األجسام المنحرفة-حالة الوعي عندھا بالخطو نحو لوحة سالفدور دالي 

في الغالب تغیر الحیاة و كانت سببا في سنوات من  الھلوساتھتھ  .وقت بطيء و ,صور
 .اإلبداع

 : و مثالي لالھتمام مثیر المرضو لدینا دالئل قویة أن محمد كانت لدیھ أكثر نوع من ھذا 
 .صرع الفص الصدغي مع إضافة

متالزمة مرتبط أحیانا بأعراض معروفة باسم صرع الفص الصدغي عالوة على ذلك 
رغبة كبیرة بالقراءة و  : ھتھ الشخصیة تتمیز بالنقاط التالیة .ھتھ ھي اإلضافة ڭیشویند
قلة الحس الفكاھي ھتھ  ,صبیانیة ,عنف )عادة منخفضة(رغبة جنسیة مشوھة  ,الكتابة

 .المتالزمة لھا درجات و منتشرة أكثر مما نعتقد
راھب مسیحي مسمى  ؟ و ھل فعال كان یعاني منھ ,ماذا نعرف عن صرع محمد

أشار في كتابھ أن النبي كان یعاني من الصرع المسلمون طبعا یرون  (752-817)تیوفان
و لكن ال یجب  .تجاه نبیھم الموقر صلى هللا علیھ و سلم مقتھھذا على أنھ دعایة مسیحیة 

الثاني  المقدسألن دالئل عدة عن ذلك تأتي من كتابھم  متعجرفین یكونواعلیھم أن 
 مجموعة من األقوال أو األعمال التي قام بھا محمد  .األحادیث

 
 
 
 
 
 



 : و وقارا من البخاري أحد أكثر الناقلین احتراما حدیثانو أصحابھ ھنا 
 

ورد في صحیح البخاري، بما معناه: كان جبریل یقدم إلى الرسول و یقابلھ و كنت أدّون ما كان 
   1.2یقولھ. البخاري 

 
ورد أیضا أّن محّمدا و قع على األرض مغشّیا علیھ وكانت عیناه إلى الّسماء، وكان حین یعود إلى 

    5.170وعیھ یقول: دثّروني.. دّثروني. البخاري 
 

 الثالث .أسفلھ كانت حاضرة عند حصول النبي على الوحي المشار إلیھاالعوارض السبع 
كبیرة  على صرع الفص الصدغي مع األخیرین و التي تحدث بین تشنجین ھي أعراض 

 : متالزمة ڭیشویند كل ھتھ النقط تأتي من أحادیث البخاري
 و یسمع أصوات بعد المرات الشیطان ضوءكان یرى مالك أو  •
 كان یتعرق حتى في األیام الباردة •
 حكھ في عضالت عنقھ وكان یعاني من ارتعاش  •
 كانت لدیھ حركات الإرادیة في فمھ •
 جات جسدیة و آالم بطنیة كان یعاني من تشن •
 و مالمحھ مضطربة  متوردوجھھ  •
 بالخوف و القلق تؤدي غالبا إلى تشنجات مفاجئكان یحس بشعور  •
 على رؤیة معنى في كل شيء عادةكانت لدیھ  •
 رؤاهكانت لدیھا رغبة ملحة في التكلم عن  •
 لتدین متشددو كان أیضا عرضة  •

أي الصرع و لكن تشخیص محمد كان  ,اسمھاكل ھتھ األعراض في األحادیث كلھا إال 
 .واضحا

 
 المرض المقدس

 
دوستویفسكي، الذي كان لھ شكل   .األساطیر  و األدب في من األشیاء المھمةالصرع ھو 

 .من شخصیاتھ إلثارة أكبر 4منتشي من ھذا البالء أعطى ھذا المرض ل
رؤیة أخرى و لو لقد قال ذات مرة أنھ مستعد أن یعطي عشر سنوات من عمره لتكون لھ 

 الئحة المصابین بالصرع طویلة ھنا بعضھم :  .واحدة
 جورج غیرشوین، فاشیل لیندساي، فالدیمیر لینین، إدغار أالن بو، 



سیلفیا بالث، سقراط، لیو تولستوي، لویس كارول، غوستاف فلوبیر، ریتشارد بیرتون 
 .لكة(الممثل)، وفنسنت فان جوخ بعض ھذا الصرع كان سببھ مواد مستھ

كان ھذا  ,الكتاب والملحنین، والرسامین غالبا ما یلجئون إلى أي شيء لتجربة إبداعیة
ھذا النوع من اللحظات الذي یأتي بطریقة غیر منتظرة  .فطر أو غیره ,مخدرات أو كحول
حیث  تنبؤات البراءةلنعتبر  ویلیام بلیك و قصیدتھ .صرع الفص الصدغيللذین یعانون من 
و لكن لیس معروفا إن كان بلیك  .أحد أعراض الصرع-أشیاء صغیرة  یرى األھمیة في

 معینة مادة یستھلكأم أنھ كان  صرع الفص الصدغي یعاني من
 

 لرؤیة العالم في حبة رمل
 و الجنة في وردة بریة

 أمسك األبد في راحة یدك
 و الخلود في ساعة

 
كتبھا  حلمیھنشوة  كبلة خانالخالدة  قصیدتھفي محاولة مماثلة كتب صامویل تایلر كولریدج 

 : و ھو تحت تأثیر  األفیون، وھو ما یعزز الصور المرئیة ونشوة خفیفة
 

 كوبال خانقام في شانادو 
 :مرسوم قبة المتعة الفخمةب

  یجري النھر المقدسكان  حیث 
 نسان كھوف ماسوریلیس لإلمن خالل 

 وصوال الى بحر سونلیس
 

 .1954سنة  أبواب اإلدراكألدوس ھكسلي في العصر الحدیث للمخدرات بكتابھ  دخل
العالیة من الوعي و ھو یجرب في المسكالین، وھو مخدر ھلوسة مستمد من  حالتھیفصل 

رؤوس المزھرة من الصبار المكسیكي ومنذ فترة طویلة یستخدم في الطقوس الدینیة 
 عرس الجنة و جھنمصائد بلیك الھندیة. بالصدفة العنوان مستمد من أحد ق

ولكن المستعملین الحقیقین للمخدرات المھلوسة العرقاء الناشئین من الزمن القدیم ھم من 
الكبریت  دخانعلى ترایبود و استنشقت دیلفیك جلست كاھنة  .دائما زعموا اتصالھم باآللھة

 .حتى فقدت الوعي عندھا قیل أنھا تحدثت مع أبولو
 
 

الفطر  كانالمخدر المختار  ,ألوروبا و الشرق األوسط الغامضةرغم كل المعتقدات 
ھذا كان المھلوس في كتاب جون  لالستعمالرخیص و مستعد  أمانیتا موسكاریاالسحري 



الشامان السحرة و  .الفطر المقدس و الصلیب : ألیڭرو المثیر للجدل على المسیحیة
 ,المرشدین الدینیین ,الكھنة .موادبفضل ھتھ ال مغایركلھم كانوا یصلون لوعي  المشعوذین

كانوا یجوعون نفسھم حتى یفقدوا الوعي من قلة نسبة السكر في الدم ثم یقال أنھم  ,الباباوات
 نسمیھا .بعضھم یعاني منھ كجرح في الرأس,بتشنجات بعضھم  الربكانوا یتحدثون إلى 

 القدامىلكن اإلغریق  « مرض السقوط »الغیر مبدعین یسمونھ  صرع الفص الصدغي
 معترفین بذلك بمالمحھ الدینیة « بالمرض المقدس »سموه عرفوا أحسن من ھذا  

لیس  .سیقول و یكون محقا في ذلك أن مستعملي المخدرات ال یذھبون بعیداالحدیث الطب 
ھذا المزیج من المواد الكیماویة تؤدي  إلى كل شيء من النشوة العابرة  .عضامھمخارج 

 ! الدماغ أنت ال تتكلم مع الرب أنت بالكاد تتحدث مع نفسك خالیایر كھربائیة في إلى أعاص
 شخصیة محمد

 الجزیرةكان لمحمد مھارات مذھلة كزعیم سیاسي و عسكري خالل حیاتھ وحد قبائل 
كان  انطوائيھذا إنجازا رائعا لشخص كان  .العربیة في وحدة واحدة تحت رایة اإلسالم

 .ار في مكةیقضي معظم وقتھ في غ
 ؟ واحدا من أھم الشخصیات في التاریخیصبح ماذا جعلھ یخرج من ذلك الغار إلى العالم و 

الفصل المشار إلیة في  -تأثیر الفراشةالنھائي علي المثال ھو أمر صغیر  ! نعرف الجواب
عالمھ  دماغ محمد بسبب الصرع كان یعلم أنھ یتحدث مع المالك جبریل و ھذا غیرخلل - 2
 .عالمنا لألبد و

تجربة غیرتھ مع جبریل في الغار و ھذا كان سببا في نشأة لمحمد بسبب صرعھ كان 
أنھا ال یمكن أن یعني  -بسبب حجج مبنیة على األوھاماالستنتاج من یرفض ھذا  .اإلسالم

التركیبات  ,غیر محتملكلك  ,أنت أیھا القارئ ,اعتبر ما یلي اعتبر نفسك -تكون حقیقة
 ممكنة الجنیة ال

 
 
 
 
 
 
 
 

ھذا  من التركیبات األخرىالمالییر النظر عن المحیط ھي ماجعلتك أنت و لیس  بغض
بالصدفة العلماء یعرفون اآلن أن حتى األشقاء األتوام مختلفون ( .مذھل فوق ما تتصور



و  ,من عاش قدیما میت اآلنمعظم اعتبر الزمن متى كان و إلى أین یذھب  )جینیا أیضا
اآلن و في ھتھ  .الفرصةھتھ على  سیحصلونأیضا القلیل فقط من یمكنھم العیش مستقبال 

  ,اللحظة و بھذا التركیب الجیني أنا و أنت أحیاء في مسابقة الحیاة لقد ربحنا الجائزة الكبرى
 ,فك نسیج قوز قزحفي كتابھ أصلیة كل حیاة فریدة أشرنا سابقا كل والدة كما  ! الوجود
 : د داوكینز عبر عن ھتھ الفكرة بلباقةریتشار

 
أن تكون  الممكنمعظم الناس لن یولدوا حتى نسبة الناس التي من  ,نحن سنموت و ھذا یجعلنا محظوظین

من األكید أن بعضا من  .اآلن في مكاني و لكنا لن ترى أبدا النور أكثر من حبات رمل الجزیرة العربیة
على شعراء أحسن من كیثس و علماء أفضل من نیوتون نعلم ھذا ألن  یحتوونھؤالء الغیر مولودین 

تتجاوز بدرجة كبیرة الناس المتواجدین حالیا و رغم  النووي مجموع الناس الممكنة و المتاحة بالحمض
 كل ھذا الحظ فأنا و أنت رغم بساطتنا من موجودون ھنا

 
الدلیل على  .یعتمد على الدلیلھذا ,الحجج من السذاجة یمكن أن تكون صحیحة أو مغلوطة  

 واضحةصرع محمد كثیرة و 
 : على تشنجات محمد ألفورد ڤیلش في موسوعة اإلسالم یعلق

 
أن محمد كان یعاني من تشنجات غامضة أثناء الوحي الوصف الدقیق لحالة محمد في ھتھ نقل لقد 

 .المسلمین الحقاألنھا ال یمكن أن تكون اخترعت من حقیقیة األوقات یمكن اعتبارھا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محمد كان یؤمن بشدة  .لنجاحھإطارا ھذا التشخیص یفسر حالتھ الجسدیة و یعطي تحفیزا و 
 .الثقة التامة تعطي طاقة كاملةھتھ فیما یفعلھ و لألسف 



 مأثورةلمحمد من أقوال أول سیرة كان مؤرخا مسلما كتب   )القرن الثامن(إبن إسحاق 
ألن المسلمین ال یستطیعون  ,التالي من عملھ موضح االقتباس رسول هللاحیاة جمعھا مسماه 

 : إلغائھ ككتابات المسیحیین و الیھود الكفار
 

نفس قلة األخالق من متبعیھ عندما یتم استعمالھا  ینتظرو ال یخاف من شيء لیصل إلى مبتغاه محمد 
 ع منھاو نادرا ما یشبألغراضھ إنھ یستفید كلیا من شھامة أصحاب مكة 

في كل ما كان یقوم بھ كان مستعدا لطلب موافقة هللا السریعة،على كل حال من المستحیل أن نجد معتقدا 
 غیر مستعدة للتخلي عن األوامر لحمایة غرض سیاسي

 
غیر مقلدة بمزج مرضھ مع رغبتھ في تحقیق مبتغاه النبي كانت لدیھ طریقة خاصة و 

 .للحصول على ما یریدللتعامل مع حرمھ و ھي تمثیل تشنجات 
 أنظر(جبریل المالك ھي كلمة سریعة من  احتاجھلیمنع زوجاتھ من النقاش كل ما 

حقا معظم  33: 28)  أنظر السورة(و یجعل زوجاتھ یقبلن بزوجة أخرى  33: 30)  السورة
ال رجل نبي في  : كما یقول المثل اإلنجلیزي .و قلنا ذلك ,الحرم كنا  یجدن ھذا مضحكا

 .و خاصة على زوجاتھ اإلثني عشر أو أكثر اللتي كن یعرفنھ جیدا .بلده
أحد من  الأطفاال قلیلین و  أنتجفقد  زوجاتھمحمد البد أن كان لھ مني قلیل ألنھ و رغم كل 

 .عندما علم أنھ من الممكن أن ال یحصل على وریث تبنى النبي شابا .األوالد بلغ سن الرشد
أسبوعین من زواج الشاب اشتھى محمد زوجتھ و في  و على الرغم من ھذا ففي أقل من

لقطة سماویة تعرض النبي لتشنج و تلقى وحیا من هللا یعلمھ باستطاعتھ أخد زوجة رجل 
مماثل لكن حل تصرف جوزیف سمیث كما رأینا كان لھ ) 33: 37 أنظر السورة(آخر

 .مغایر
 
كان أقدم أصحاب بكر محمد ألنھ كان یشتھي حتى بنات متبعیھ أبو  تجاوزهورغم ذلك  

اآلن أبو بكر كانت لدیھ ابنة اسمھا  .بعد مماتھحكم محمد و أول المسلمین في عائلتھ و قد 
و في تصرف شھم و متجاوز للكبث  و .سنوات 6تزوجھا الرسول و بعمرھا التي عائشة و 

لنترك  .التاسعة بینما ھو كان في الخمسیناتبلغت حتى لم یمارس معھا الجنس  الجنسي
 .اإلیالج تبین أن عائشة عادت للعب بألعابھا بعدالسجالت 

 
 
 
 

 



 بولس الطرسوسي
 

أتذكر حصة ال  .الثانوي أو الجامعة ,دروس  اإلعدادي معظمنا یتذكر القلیل فقط من أفكار
كل ما تفعلونھ و  :قال .كل واحد منا باحترام إلنجازاتنا أنانیة تنسى عندما أشار المعلم إلى

  .ھو باألرجح لیس كذلكفرید  تعتبرونھ
أنتم في مكان ما ھنا مع اآلالف إن لم یكن  : عندھا رسم جرسا على السبورة و أكمل

ھناك موكب غیر منكسر من الناس التي لدیھا نفس أو تقریبا  الوسطبینكم و بین  .المالیین
 .إنجازاتكمنفس 

الدیانات  ,آلالف السنین اعتقدنا أن كوكبنا ھو الوحید في الكون .الفكرة لھا تطبیقات عملیة
عن ھتھ الفكرة و  االبتعادكوبیرنیك و غالیلي كانوا من بدأ  .عین الرب تفاحةأقرت أنھا 

بھة المشافي الوقت الحالي وجد علماء الفلك العدید من الكواكب  .التي تستمر إلى الیوم
 المعیار النظام الشمسي ھو .لألرض متواجدین فیما یسمیھم العلماء منطقة الماء السائل

  ! المعیار ربما الحیاة ھي ,كواكب كاألرض منتشرة
صرع الفص الصدغي لنطبق ھتھ الفكرة على األنبیاء غیر محمد ھل كان أحدھم یعاني من 

 ن ذلكالثوثیق التاریخي یؤكد أن العدید منھم كان یعاني م
المتواجدون في كتاب  144000معتقدات غریبة عن بعد المجموعات الدینیة طورت 

 .الوحي
  .ھم مثال حي طبعا یھوهشھداء 

 
فاضال سیذھبون إلى الجنة بینما المؤمنون اآلخرون سیظلون  144000ھم یعتقدون أنھ فقط 

و لكن كما لمح كریستوفور ھیتشن ما یمكن زعمھ دون  .أبدا یموتوافي األرض و لن 
 .براھین یمكن تكذیبھ بدون براھین

نبیتھم الشھمة إلین ڭود وایت و زوجھا جیمس أنشأت و  السبتیین ھممدھشة مجموعة أخرى 
أیام تفقد  3في الرأس و قضت  صدمات لما كانت بالتاسعة عانت إلین من 1850.حركة في 

 رغبة شدید تدین : صرع الفص الصدغيثم ترجع إلى وعیھا كانت تحمل أعراض مرض 
 ,في رسائلھا تماثل )مقال  4000صفحة في أكثر من  100000 (اإلمالء في الكتابة أو

 .وازغ أخالقي حاد ,رغبة جنسیة قلیلة
دة وایت كانت عادة ما تدخل في حالة لسیا .داعیة إلى سلطة سماویة في عدة من كتاباتھا

 144000غیبوبة و تستیقظ الحقا بوحي دیني كبیر في أحد رؤاھا المبكرة زعمت أنھا رأت 
لألسف للسیدة وایت من المستحیل على  .فاضال یقفون في شاطئ كأس مشكلین مربعا كامال



ھم من  25و  9شخص تشكیل مربع كامل لماذا ألن فقط األرقام بجذر صحیح ك  144000
 : بعید عن ھذا 144000یمكنھم ذلك و جذر 

�144,000 = 379.473 …. 
 

 
مع  مشكلةمن المؤكد أن أحدھم كانت لدیھ  .أو بمصداقیتھا ,ھذا یلحق الشك بمصدر رؤاھا

 ,صعب اإلرضاء ,صعب اإلرضاء یمكنني أن أسمع القراء یعیبون علي أنني .الحسابات
الدینیة مع اإللھ لم تحتاج الوصول إلى  المحادثاتھذا سیكون الحال لو  ! صعب اإلرضاء

 حد من المصداقیة التي یطلبھا العلماء و الریاضیون من تالمیذھم
التي حدثت في الطریق تلك في كل الحضارات الغربیة حالة الصرع األكثر احتفاء بھا ھي 

أسفلھ یمكننا رؤیة نظرة  .ول لكل شيءبولس  ب طارسوس للقدیسلدمشق محادثھ سول 
لصرع الجانبیة األعراض و ھو أحد بعمى مؤقت میشیل أنجیلو لھذا الحدث و الذي تبع 

 الفص الصدغي
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ و وایت أعراض أخرى للصرع غیر تلك التي كان یعاني منھا محمدلبولس ھل كان 
ضربة شمس بعضھم یقول أنھ فقط عانى من .زیادةتشنجات أخرى لبولس خاصة ھل كان 

حتما بولس بعضھم یصر على أنھا تدخل من الرب لتغییر الرجل إلى مدافع على المسیحیة 
ھذا یحمل صفات  كلرأى ھتھ التجربة في طریق دمشق على أنھا مغیرة في ھتھ الحالة 

ر سنوات من نوع التجربة التي كان دوسیوفسكي مستعدا لمنح عش صرع الفص الصدغي
بولس كما أقر  مزمنا لقد كان مرضا ,لكنھا لم تكن حالة حدثت مرة واحدة  .عمره لتجربتھا

      1-7 12:الرسالة األولى إلى أھل كورنثوسنفسھ في العھد الجدید اعتبر ھذا المثال من 
 
المسیح أعرف إنسانا في  .إنھ ال یوافقني أن أفتخر. فإني آتي إلى مناظر الرب وإعالناتھ 

قبل أربع عشرة سنة. أفي الجسد؟ لست أعلم، أم خارج الجسد؟ لست أعلم. هللا یعلم. اختطف 
 .ھذا إلى السماء الثالثة

شاول حوار من تفاصیل  
أنجلو مایكل  



أنھ اختطف إلى  .وأعرف ھذا اإلنسان: أفي الجسد أم خارج الجسد؟ لست أعلم. هللا یعلم
 .الفردوس، وسمع كلمات ال ینطق بھا، وال یسوغ إلنسان أن یتكلم بھا

فإني إن أردت أن أفتخر ال  .ن جھة ھذا أفتخر. ولكن من جھة نفسي ال أفتخر إال بضعفاتيم
أكون غبیا، ألني أقول الحق. ولكني أتحاشى لئال یظن أحد من جھتي فوق ما یراني أو 

 .یسمع مني
 .ولئال أرتفع بفرط اإلعالنات، أعطیت شوكة في الجسد، مالك الشیطان لیلطمني، لئال أرتفع

 
 الھوبصیغة عن نفسھ  الحواري في الجملة الثانیة أعاله یتحدث

إنقاذ في كتابھ  بیشوب سبونجھتھ الجملة المعادة كثیرا ھي أحد أعراض الصرع رغم أن 
المثلیة ھذا یبدو  میوال تھكان ربما یشیر إلى بولس یقترح أن  األصولیةالكتاب المقدس من 

 عادة ما تظھر رغبة جنسیة ضعیفة  صرع الفص الصدغي غیر ممكن ألن نتائج
 التي ال نحتاج إعادتھا ھناكراھیتھ بولس للنساء األسطوریة  .كمحمداستثناءات لكن ھناك 

 تؤدي إلى منظور سپونج
 و إیران و أفغانستان السعودیة ع بشدة حقوق النساء كالعربیة ھتھ البلدان التي تقم

 
 
 
 

في  200(بنت كرھھ للنساء في بنیتھا الھرمیة.الكنیسة األولیة "األب" ترتلیان  ,الكنیسة التي أسسھا*
بالنسبة لھ "المرأة بوابة إلى الجحیم" و "معبد مبني على  .اعتمدت على بعض طوبھ )الحقبة العامة

 الصحي".الصرف 
كان مثلي یعاني من بولس صدفة أن إنھا لیست حتما -و أیضا راھبي المثلیة بدرجة كبیرة 

 .الصرع
ماذا عن الحاجة الملحة للكتابة أو اإلمالء األعراض المتواجدة بال شك في إلین وایت و 

رسالة إلى وھذا ال یضم   أحد كتب تلت العھد الجدید و ھذا أكثر من أيبولس محمد 
المتعصب  كان مثاال علىبولس أما في یخص التدین الشدید و األخالق  ,انیین اإلشكاليالعبر

نرى  عبودیة اإلنسان من 4الفصل كان یحب القانون و القواعد أكثر من الناس في  الحدیث
حتى القوانین األخالقیة  .أین أرجع العبد الھارب أونیسیموس بالموافقة مع القانون الروماني

طفل مذنب و فقط قبول  ,امرأة ,في نظره كل رجل .على ما یبدوتتجاوز األخالق اإلنسانیة 
جث على ركبتیك  ,اركع ,اعبد ,انحني » .عیسى و تضحیتھ على الصلیب یمكنھا فك األمر

صرع  كانت لدیھ جمیع أعراض .بولس شعار عائلة كان من الممكن أن تكون « ھنا ابقيو 
 .ة و لم یكون ھناك ما نستطیع فعلھمع اإلضافالفص الصدغي 



بعد لقد  .منھا تنھضلم آالف السنین حتى بعد  األوروبیةللحضارة  شيءھذا الرجل فعل 
ھذا الھوس بقوة غریبة منذ ذلك الیوم في تابع رأى نفسھ على أنھ رسول الرب لألطیاب و 

لإلمبراطوریة شرق أوسطي تصوف من ال الطریق إلى دمشق لقد أدخل شكال آخر
و بما أن  .لرسالتھبولس  نسخةإنھ لمشكوك أن عیسى كان لیقبل  .للمسیحیة نظرتھ ,ةالرومانی

 .و كالب من المؤكد أنھ كان سیرفض نقل رسالتھ إلیھم یعتبر الوثنیین خنازیرعیسي كان 
 عیسى :كتاب اعتبر ما یلي مقتبس من 

  
إلى طریق أمم ال تمضوا، وإلى مدینة «ھؤالء االثنا عشر أرسلھم یسوع وأوصاھم قائال: 

  10: 5متىللسامریین ال تدخلوا 
  24:15متى لم أرسل إال إلى خراف بیت إسرائیل الضالة«فأجاب وقال: 

  22:4یوحنا .ألن الخالص ھو من الیھود
 

من غالیلي بالكاد یمكن معرفتھ في  الرجلغیر رسالة عیسى لدرجة أن  رجل طارسوس
 الكنائس الموجودون في أوروبا و دعاة الدین و الكھنة جھنم  ھم بولس ورثاء .كتابتھ 

 
 
 
 
 
 

 .العظمى ألمریكا
الخطبة على الجبل أو أحب جارك كما  أكثر منھ منو الوحي على دانییل یركزون إنھم 

 :بولسألبیرت شڤیتزر كتب التالي عن . تحب نفسك
لنعتمد على كنا لو  ,تعلیمات عیسى أو حتى التطرق إلیھا اقتباسیتجنب بولس قدر الممكن 

حتى  « أبانا »أتباعھ علم  و خطب في الجبل و بأمثلةلن نعرف أن عیسى درس بولس 
 .أقوال الربیتجاوز بولس عندما تكون مھمة 

  : أقسى المؤرخ و الفیلسوف ویل دورنت كان
بولس التشدد ھو فوز  .عن كلمات المسیح لمحات ال یوجد أثر إال اخترع دیانة حیت"بولس 

 .على المسیح
 

 



 بداخلھماألجراس 
 

كالھما نتاج مرض الصرع في  المسیحیةالدالئل الظرفیة مھمة و النتیجة ھنا اإلسالم و 
لھم كان  .الرؤى و اآللھة و المالئكة الذین یحدثوا معھم  كانوا كلمھم في رأسھم ,مؤلفیھما

 عید میالد مسیح الطفل في ویلز لكن كما كتب دیالن توماس في .فوري و حاد ,ذلك حقیقیا
 « أعني أن األجراس التي كان یسمعھا الطفل كانت داخلھ »

و و  ,على األقل في بعض األشخاص ,لقد  زعمنا على نتائج الصرع و متالزمة ڭنشوید
تكن نعاني شخصیا من الصرع فال یمكن أن  لكن إن لم.أعطینا دالئل صلبة على حالتھم 

بمحاولة وصف ألوان قوس قزح لشخص شبیھة الحالة  .أن تعرف من الداخل ,تعلم حقا
لحسن  .یعاني من عمى األلوان أو توصیل المذاق اللذیذ للشوكوالتة لشخص لم یتذوقھ قط
ریق انتعال الحظ ھناك طریقة للمرور من الدراسة الموضوعیة إلى الشخصیة و ذلك عن ط

و یحفز علیھ البحث و ینطوي ھتھ اآللة یتم تركیبھا على رأس الشخص الذي  خوذة الرب
 الدماغ بفضل مجاالت مغناطیسیة مختلفة

میدانا الدكتور مایكل بیرسینڭر في جامعة لورونسیان أونتاریو كندا كاد أن یخترع بنفسھ 
  خوذة الرب مع إلھیات عصبیة جدید لألبحاث مسمى

 
 
 
 
 
 

 .أعمالھ في السنوات العشر األخیرة مبنیة على نتائج أبحاث وایلدر بینفیلد المشار إلیھا سابقا
تجارب  ; األساس النظري لعملھ بسیط على األقل سطحیا كل النشاطات البشریة

بواسطة تخطیط موجات دماغیة تم قیاسھا  تنتجإلى الموسیقى إلخ  االستماع ,خارقة،التأمل
 .أمواج الدماغ

الفص الصدغي  مباشرة علىخوذة الرب داخل  مجاالت مغناطسیة ضعیفةبتولید 
نسخت خاصة إذا  .أعالهالبشریة المشار إلیھا المشاعر بیرسنڭر تمكن من إنتاج  ,للموضوع

 خالل تجارب روحانیة موجات الدماغ 
ھذا ما  .حاالت خارقة أخرى مرئي و ستحصل على أناس لدیھم إحساس بوجود شخص ال

  : خالل استجواب 2009في دیسمبر  بیرسینڭرھ قال
 



بمفھوم أن جمیع التجارب ھي مولدة من أنشطة الدماغ اآلن األمر ھو كل تجاربك الغرامیة  تبتدئأبحاثنا 
محدد  جزئھ األكبر معینة لنشاط الدماغ ھذا النشاط في خریطةھي مرتبطة ب تجارب روحانیةذكریاتك أو 
 .البشري نفسھللكائن العدید من ھتھ األشیاء ألن البنیة تحدد الوظیفة یمكن أن تكون خاصة  .ببنیة الدماغ

الدماغ بنشاط في العلم ھو التجارب لذا إن أردنا فھم التجارب و كیف تولد أداة أقوى  ,اآلن رغم افتراضنا
و تم ربطھا  شيء روحانیا لو جرب الناس,جیدة حینھا كانت ھتھ المقاربة  مختبر علینا بإعادة إنتاجھا في

و فھمنا الحالة الفیزیائیة التي تنتجھم سنتمكن من : فھم مناطق  مختبر بنشاط الدماغ و قمنا بتمثیلھا في
 عن ھتھ التجارب و سنتمكن من التحكم بھاالمسؤولة الدماغ وخرائط النشاط 

ھي حاالت  ,اإلیمان بالرب ,إللھبما فیھا تجربة االتجارب الروحانیة و إن كانوا حاالت طبیعیة و نظن أن 
التحكم فیھم و ,البارامترات الالزمة في المختبر من إعادة إنتاجھا ببساطة إذا توفرنا على سنتمكنطبیعیة 

 ألھداف غیر أخالقیةطرف أشخاص آخرین فھم كیف یمكن استغاللھم من 
 
 

خوذة  ڭوڭل عنقد أعاد إنتاج جمیع التجارب الدینیة في المختبر إبحث في  بیرسینڭرو 
إنجاز  إتنین أوصي بأن تقوم بھذا أعمال بیرسینڭر ھي فیدیوینو شاھد على األقل  الرب
 بتواجد مالئكة شیاطین أو المشاركین احسرفي المئة من جمیع  80تقریبا  .في زماننا كبیر

و  البروتستانتالكاثولیك و  : التجربة نفسھا ظرفیة و مرتبطة بالثقافة .تجارب خارقة
 المسلمون كلھم رأو أشیاء مختلفة 

ریتشارد داوكینز و الذي ال ینتمي ألي من المجموعات السابقة لم یحس بشيء غیر اعتیادي 
 المئة المتبقیة 20ھو من 

 
الدكتور راماشاندران، مدیر مركز الدماغ  علق 1977متحدثا إلى مجتمع علم األعصاب في 

ھذا  « قاعدة عصبیة للتجارب الدینیةھناك  » دییغوواإلدراك في جامعة كالیفورنیا في سان 
النائمین من األصولیین األعصاب إلى الواجھة و أعمال الدكتور أیقظت بعالم  قفزالتعلیق 
 الشیطانيب و خوذتھ ناعتین الدكتور حرم جامعة لورانس المریح لیحتجوا في مكانھم

 
البعض یقول أننا نتجھ  ,باإللھیات العصبیة صندوق باندورا الدین یزعم أن العلماء یفتحون

 اكتشافات أخرى ستحلأزقتھا و منازلھا یكتشفون  العلماء و بینما ھؤالءاإللدورادو نحو 
المقبرة بمقابرھا مثیرة لإلھتمام فوق إشارة المقبرة الوحیدة في المدینة یمكنك أن تقرئ 

جدا بالمقارنة مع مساحة المدینة ھنا منطقة واسعة كبیرة  اآللھة الخالدةنیكروبولیس دار 
اسم مستلقیة في ترتیب عبر سھل واسعالكبیرة و الصغیرة  من شواھد القبور اآلالف من

 زوسنرى اسم  أحد الصفوف عند نھایة .ھؤالء اآللھة المیتة كلھا تقریبا غیر معروفة
أعداد  .ثورفي مكان أخر نجد قبرا آخر على شكل مطرقة مكتوب علیھ  بصاعقة مضیئة



أحدھم أخبرنا  .المیتة مستلقیة ھنا منسیة أكثر منھا من غیر معروفة لنااآللھة كثیرة جدا من 
 .ملیون 330الھندیة لیست ھنا ألنھم أكثر من  اآللھةأننا محظوظون أن 

 
 
 
 
 

________________________________ 
 ذھب مایكل شیرمر من مجلة الشك إلى جامعة لورانس لتجریب خوذة الرب *

 أنظر النتائج المذھلة على اإلنترنیت : خوذة الرب+یوتوب
 
 

عالمات ثالث عالم اإللھیات العصبیة بعد أیام من اكتشاف كل جزء من ھذا المكان و جد 
 و في الوسط ھناك أكبر یھوه و عیسى ,هللا  الخالدة اآللھةتجثي ھنا  : جنب یقولون إلىجنبا 
 « الغیر معروفة اآللھةلكل  »و الذي یقول  نصب

 
طالبة أن ال ننظر  -العلمیة األبحاثفضول اإلنسان و  إبطال السلطة الدینیة دائما ما حاولت

رفضوا النظر في الكاثولیكیون الكھنة  .ال نكتشف أن الساحر محتال حتىخلف الستار 
حالل  .إلى اآلن تتغیریشككھم في دینھم تصرفاتھم لم  شيءتیلتسكوب غالیلي حتى ال یروا 

جمیع الحضور بما فیھم ستیڤن ھاوكینغ منحوا  1981ندوة على علم الفلك في روما  سنھ 
أخبرھم أنھ لیست ھناك مشكلة في تدریس تطور  2.جلسة جماعیة مع األب جون بول 

و لكي  .ألنھ عمل الرب ,الخلق نفسھالحظة البیغ بانغ و لكن یجب أن ال یدرسوا الكون منذ 
یبدو كان فرحا ألن األب لم یكن یعلم موضوع  ال یلقى نفس مصیر غالیلي ھاوكیینغ على ما

یلبس فستانا و یأمر بحدود  ,غیر مجدیةطویلة كان ھناك یرجل بقبعة  ,ھنا .الندوةكالمھ في 
 .الدلیل كسلطة ھو العلم ,السلطة كدلیل ھو الدین .العلماء الحالیین أحد من أعظمألبحاث 

 صرع الفص الصدغيالیھودیة و 
 

إلي سفر تكوین و مؤلفیھ كما ھو بولس لنعد إلى زمن بعید قبل إلین ڭود وایت و محمد و 
و  .بطولي ماض لإلسرائیلیینموسى كان شخصیة خیالیة  لكي یعطى  5الفصل مشار في 

سفر التكوین، الخروج، الالویین، العدد، وسفر (التوراةلو كان وجد حقا فھو لم یذكر في 
 .موسى كان حقیقیا كما كان أشیل .و التي تقول األسطورة أنھ كتبھا) التثنیة



 
و بعد  اإلسرائیلیین الحدیثیناآلثار عالموا واحدة تبین وجود موسى جملة لیس عناك 

 .یدل على وجوده شيءعشرات السنین من البحث و الحفر لم یجدوا 
 
 
 

 .اللوحات المقدسة أو أي شيء ,سیناء ,في الصحراءتجوالھ  ,الطوفان ,العبودیة المصریة
و كأنھم لم  أسر الیھود سیرة موسى أویذكروا المصریون و الذین كانوا موثقین أشداء لم 

 منھاالعدید -كانت لدیھ تروي یوجدوا أبدا على األقل أشیل 
 

یمكنھ القول أنھم قصص خلق مختلفة األولى  2و  1أي شخص متعلم یدرس سفر تكوین 
سبع كلمات مكونة فیھا حتى اآلیة األولى  .أیام من الخلق و الراحة في السابعة 6تتحدث عن 

  .الحیوانات و في الیوم األخیر بعدالرب خلق الرجل والمرأة  .أحرف  7+7+7+7أو 28من 
یجب  .الملكیة نحن ,إلوھاجمع  إلوھیمفي العبریة األصلیة الكلمة المستعملة للرب ھي 

غیر  اإلشارة أن الكاتب استعمل كلمة جمع إلیھوم و فعل فردي خلق ھذا اإللھ بعید و
 كما جمیع الملوك شخصي

جمیع النباتات و  قبلفي صورتھ في سفر تكوین الثاني الرب ینفخ الحیاة  لیخلق آدم 
 االثنان .حواء مشكلة من ضلع آدم حتى تكون أنیستھ التي ستشكل لھ المشاكل .الحیوانات

 الثوراةلھما اسم حقیقي كما الرب ھنا الكاتب سمى الخالق یھوه اسمھ الشخصي في 
بعض المعلقین  ,كل قصة خلق لھا طریقة كتابة خاصة و تركیب خاص و جمل معینة

 إلوھیم أو یھوه 2أم  1 ؟ ما ھي إذنأحسن من األولى  2برون سفر تكوین یعت
المحافظین و الذین یصرون على أن  لدینیینھذا التحلیل لسفر تكوین یطرح مشكل عویص 

في أصبح مخرفا الوحید أنھ  فاالستنتاجإذن  ,لنفترض للحظة أنھ فعل .التوراةموسى كتب 
نفسھ تكریر  .عام و نسي أنھ كتب قصة الخلق 120 منالمكونة أعوامھ األخیرة في حیاة 

في التكرار مبكرا أنظر ھذا المیل لقد الحظت .كان معیارا عند ھذا العجوز تھیج متزایدب
مختلفة و نسخ  3أماكن مختلفة في  4في  10الوصایا حیث أقر 91من الصفحة  4الفصل

إذن ما األمر  ! نبي و الربكان محرجا  لل افتراض مؤلف واحد للتوراة .  10عادة أكثر من
 ؟ موسى مخرفھل ھما كاتبان مختلفان أم 

 
 
 



 
 

 كشفت 19خالل القرن  .سیختارون جواب مؤلفین عدةیمكن إحراجھم  ال من باستثناءالكل 
 إلیھا یشیر و التي مترجم بیانات مصادر مختلفة باإلضافة إلى 4الستار عن  دراسة مفصلة
 : ملخصین أسفلھ من القدیم إلى الجدید ر ,پ  ,د ,ي ,جحروف  5الباحثون ب 

ة مصدر تورا ل ا  
 ق.ح.ع یاھفیست :ج • 

950 
 2مصدر سفر التكوین 

 .وحوالي نصف الباقي
 ق.ح.ع اإللوھي :ي •

850 
 1مصدر من سفر التكوین 

 وأكثر
:د • تثنوي   ق.ح.ع 

600 
 .مصدر التثنیة

 ق.ح.ع بریسلي :پ •
500 

مصدر من سفر الالویین مع 
إجھادات شاقة في التعداد، 
وسالسل النسب والتواریخ 
واألرقام والقوانین، والمزید 
من القوانین من كتاب 
 .األرقام

 ق.ح.ع المحرر :ر •
400 

المؤلف أو المحرر الذي جمع 
 .كل شيء

 
 

كل الكتابات الجیدة و القصص التي ال یمكن نسیانھا التي نعرفھا و  یحتویان يو  جالوثائق 
مصدر - ببین الوثائق و  الجسر توفر رھي ملخص لما قبل إعادة لما قیل قبال  د .نحبھا

سفر في المئة من سفر تكوین  تقریبا  20تتكون من  ر أوج ي د أكبر مرتین من  -الكھنوت
أي أجزاء ؟ كل تلك السیئة و ذات   .الخروج وأرقام كلھا من و جزء كبیر من الالویین

 ,إعادات مملة ,قوانین تضیق الجنس ,لمنتھیةمتھا لوائح عطاء أدبي ضعیف حتى عند ترج
 …إسھاباتتدین متشدد و  ,شكل شرس

الوثیقة ب : الكاتب استعمل كلمة سبعة أو كلمات تحوي سبعة اإلعادة كانت المعیار في 
لم تقرأ ھذا حسنا إذن ربما لم -ھذا شرس تقول  -سفر الالویین مرة فقط في 60حوالي 

علق یوما أن أكثر دفاع مناعة ضد الیھودیة و المسیحیة أو أي نص  أحدھم .الشيء مؤخرا
و یختارون  ,في أي دیانة جاھلون بدرجة كبیرةاألصولیون  .مقدس ھم نصوصھم بالذات

  .بعنایة ما یریدونھ من الكتب المقدسة أو القرآن
  « : سفر الالویین »التالي من أحد أقدس الكتب  االقتباسلنعتبر 



 
اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة، فقد فعال كالھما رجسا. إنھما یقتالن. دمھما وإذا 

 .20: 13علیھما
 20: 9.كل إنسان سب أباه أو أمھ فإنھ یقتل. قد سب أباه أو أمھ. دمھ علیھ 

 .20: 10وإذا زنى رجل مع امرأة، فإذا زنى مع امرأة قریبھ، فإنھ یقتل الزاني والزانیة
امرأة أبیھ، فقد كشف عورة أبیھ. إنھما یقتالن كالھما. دمھما  وإذا اضطجع رجل مع 

 .20: 11علیھما
 .20: 12وإذا اضطجع رجل مع كنتھ، فإنھما یقتالن كالھما. قد فعال فاحشة. دمھما علیھما 
 .20: 15وإذا جعل رجل مضجعھ مع بھیمة، فإنھ یقتل، والبھیمة تمیتونھا 

 .21: 9ت أباھا. بالنار تحرقوإذا تدنست ابنة كاھن بالزنى فقد دنس
 .21: 18ألن كل رجل فیھ عیب ال یتقدم. ال رجل أعمى وال أعرج، وال أفطس وال زوائدي

ومن جدف على اسم الرب فإنھ یقتل. یرجمھ كل الجماعة رجما. الغریب كالوطني عندما 
 .24: 16یجدف على االسم یقتل

 ،وإن كنتم بذلك ال تسمعون لي بل سلكتم معي بالخالف 
 فأنا أسلك معكم بالخالف ساخطا، وأؤدبكم سبعة أضعاف حسب خطایاكم،

 …26: 2-27       فتأكلون لحم بنیكم، ولحم بناتكم تأكلون
 

و ال یكن  ,عذراء 72من القاعدة مستعد لتفجیر نفسھ من أجل  إلنتحاريما رأیناه سابقا لیس 
 « محكوم بالموت »یقذفون سمھم  ,أو بول بوت ,أدولف ھتلر ,أسامة بن الن

لكن ال ھتھ  ,ھي مجرد تلفیق لألخالقیة البشعاتالصغیرة من  الالئحةأتمنى لو قلت أن ھتھ 
كلمات مقتبسة من قلب الكتابات المقدسة للیھود و المسیحیین أھل الكتاب كما یسمیھم 

 ال .على األقل أتمنى ذلك ,طبعا یقبل بھتھ الحماقات اآلنال یھودي أو مسیحي حي  .العرب
الناس المتحضرون ال یتبعون ھتھ القیود القدیمة ألن  .یستطیع الشخص أن یكون متأكدا

 األخالق لیست في الصخر 
 
 
 
 
 
 
 



التي تدفعھا لذلك دائما القوى و  ! ال إنھا تتطور .في لوحات أو مكتوبة في مخططات
إیمانھم الحالي مع ھلوسات مؤلفیھا فقط  المسیحیونالیھود و یكیف علمانیة إذن كیف 

 .فعل معظم قرائي كما یتجاھلونھا 
 

في جزء كبیر  .في كل جانب من سلوك اإلنسانأو قواعد  وصایا 613یملي  التوراةكاتب 
الحریة  )قاعدة 286لدیھ فقط  الجشع فیرنجي من ستار تریك حتى( ,سفر الالویین تأتي من

  .ال یمكنھا أن تنمو ھنا لكن العبودیة تلقى الترحیب
قاعدة لكیفیة  25في اإلسالم ھناك  ,الدین خاصة التوحیدي یدعي تنظیم الحیاة بطرق غریبة

تذكر (بما أنھ الجن و أرواح أخرى شریرة تعیش في األمكنة المتسخة  .استعمال المرحاض
بینما  ,المظلمةلدخول بالرجل الیسرى أو الرجل المستعمل و لو متسرعا علیھ ا) سباكةال 

 .محددة بصوت عالي لحسن الحظ الغناء غیر مطلوب آیاتیعرض 
تشددا ھو نتاج كاتب مجھول لكن الشخص المجھول وراء  التوراةكتب  أكثر,سفر الالویین

ھ لیس منھم رغم أن أحسنأكبر أو  إلھاو األنبیاء قلیال ما یخترعون  بكتابتھھذا الكتاب كشف 
یمكن و بكل ثقة أن نقول أنھ كان  ,لدینا معلومات شخصیة عن الشخص أو أي تشنجات

رغبة كبیرة في الكتابة،تدین حاد،ضعف  : تعرف مالمحھ أنت متالزمة ڭیشڤیند یعاني من
كاتب مصدر الكھنوت ھو أقدم شخص عرف علیھ ھذا  الرغبة الجنسیة،و التكرار الممل

 .المرض كان یعاني منھ كلھ
 

 حزقیالعجلة 
 

إیریك ألتشولور تسبب في لقاء لمجتمع علوم األعصاب في سان دیڭو الدكتور   2001في 
ردة فعل  .كان یعاني من صرع الفص الصدغيحزقیال عندما قدم دالئل أن في عاصفة 

لدرجة أنك كنت لتعتقد أن الدكتور قد صنف النبي في  ,كانت حادةاإلنترنیت لھذا البحث 
 : دالئلھلنلقي نظرة على  .خانة الملحدین

 
 
 

_________________________ 
ومقال "مستولى من الرب" من طرف ألیسون موتلیك حول  2001نوفمبر  17انظر نیو ساینتست ل*

 أفكار ألتشولر



اعتبر ظھوره المشھور في  .بتفاصیل مذھلةكانت تأتیھ رؤى لقد كتب عنھم حزقیال نعلم أن 
ظھور للكائنات أول على أنھ یفسرون ذلك العجلة داخل العجلة بعض المؤمنین الحدیثین 

 : 1الفصل یظھر ھذا مبكرا في  .)الصحن الطائراقرأ  ( الفضائیة
 

منظر البكرات وصنعتھا كمنظر الزبرجد. ولألربع شكل واحد، ومنظرھا وصنعتھا كأنھا 
 .بكرة وسط بكرة كانت

 .لما سارت، سارت على جوانبھا األربعة. لم تدر عند سیرھا
 18:1-16حزقیال . أما أطرھا فعالیة ومخیفة. وأطرھا مآلنة عیونا حوالیھا لألربع

 
حزقیال أو  )من یھوه إن أردت(إما ذلك كان سفینة فضائیة  ,االختیارالعاقل لھ  القارئاآلن 

 .حتما شخص أو شيء كان في رحلة و یطیر عالیا بابیلونفي كان في رحلة فضائیة بنفسھ 
كما أنھ  .في مرة ما لمدة سبعة أیام .ھذا النبي أیضا كانت لھ لحظات طویلة من الصمت

حزقیال ھو  .أصبح أعمى بعد تشنجھ كما إلین ڭود وایتبولس القدیس  ,مثیر لإلھتمام
 ھنا ؟ طریقا ھل نرى .رؤاهأصبح أبكم بعد 

 
روح وأقامني على قدمي، ثم كلمني وقال لي: اذھب أغلق على نفسك في وسط فدخل في 

 .بیتك
 .وأنت یا ابن آدم، فھا ھم یضعون علیك ربطا ویقیدونك بھا، فال تخرج في وسطھم

-26حزقیال .وألصق لسانك بحنكك فتبكم، وال تكون لھم رجال موبخا، ألنھم بیت متمرد
24 :3 

 
الیوم كنا لنضعھ  .قیدتھأصبح عنیفا و لحمایتھم الخاصة و لآلخرین الناس حزقیال یمعني أن 

 .سترة المجانین في
إعطاء مخططین الحقین حاولوا  ,ھو ثالث أكبر واحد في الكتاب المقدسحزقیال كتاب 

كان كاتبا حزقیال حتما .لكن ھذا أدى فقط للتكرار ,و كتبوا أجزاء أخرىمعنى لال معنى 
 الوحي واضح  اوز حدود المنطق إال إذا كنت مسیحیا و تؤمن أن كتابكتابھ یتج .حادا

 
 
 
 
 



 .الشمسكوضوح 
 390على یسارك لمدة  نم الرؤى تتكاثر بینما التعلیمات العقابیة الغریبة لیھوه تتكاثر ككذبة

أن خالق الكون الرب مالك الكلمات  4:4)-12حزقیال(طعامك بخراجكاطبخ یوما و 
 .غیر مفھوم بالمرةالفضالت لھ اھتمام كبیر ب  أللمتناھیة

مرض عقلي خطیر یمكنھ تقبل  .جانبھ األیمنعلى  فقط یوما 40مدة لحزقیال و كان 
لھ جمیع أعراض كانت  .لقد دعا بشراسة كتب تكلم و فقد الوعي مرارا .تراھات كھتھ

 .صرع الفص الصدغي مع حالة  المتالزمة
الكبیر العرض تذكر  ؟ أین الجنس : بھدوءالقراء یھمسون العدید من  .دقیقة انتظرلكن 

ضعف في الرغبة الجنسیة حسنا كما یزعم المسیحیین الكتاب المقدس : ڭیشڤیند لمتالزمة
الوصف الدقیق ھنا .بورنوغرافیا مقدسة  23حزقیال یحتوي على كل شيء إذن ھنا في 

موصف بدقة لدرجة أن مدارس األحد  .یمكنھ منافسة أي كاتب بونوغرافي في أمریكا الیوم
 .و دعاة األحد یرقصون حول ذلك و كأنھا الموت السوداء 

 
  20: 23حزقیال .وعشقت معشوقیھم الذین لحمھم كلحم الحمیر ومنیھم كمني الخیل

 
كان یحیك اشمئزازه باستعارات إلدانة الفعل ھو الجنس و كان نشاط دنیوي أبشع لحزقیال 

 .لجلب األوثان إلى القدسو مصر أسیریا أختان تمارسان الجنس مع یكتب على إسرائیل ك
 : اإلقتباس التالي ینین حبھ للثدي و إخراج المني

 
ولم تترك زناھا من مصر أیضا، ألنھم ضاجعوھا في صباھا، وزغزغوا ترائب عذرتھا 

  23: 8  حزقیال .وسكبوا علیھا زناھم
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
  4: 12حزقیال : وتأكل كعكا من الشعیر. على الخرء الذي یخرج من اإلنسان تخبزه أمام عیونھمفي *
 



كان یعاني  حزقیالنعم  .اشمئزاز مرضي في مكان آخر و عادة كان یدیر ظھره لذلك في
 .للمتالزمةمن جمیع األعراض التسعة 

 

 نظرة األمام-نظرة خلف 
 

و كما  .الطبیعي لداروین االنتقاءیمكن أن تبرھن كونھا مھمة لقرننا كما  اإللھیات العصبیة
صحاب ضد اإللھیات الیوم سنحاربھم باإلضافة أل .أن الحضارة ضد أصحاب نظریة الخلق

 .في السنوات القادمة العصبیة
 صرع الفص الصدغي  للیھودیة المسیحیة و اإلسالم كانوا یعانون من األساسیین المؤلفین

و محمد كانت لھ بولس  ,حزقیال كمابال شك كاتب المصدر الكھنوتي  .متالزمة ڭیشڤیندو
 .أعراضھجمیع 
نحن نخصص كلمة  .أؤمنھذا صحیح ال  !أنا ال أؤمن بھذاللقارئ ما أقولھ یتضح حتى 

للحاالت التي ینقصھا الدالئل و تستلزم اإلیمان فقط ھتھ لیست حالة من تلك اإلیمان 
  .الحاالت

كما كتب بیرترون روسیل في اإلقتباس  ,قدمنا دالئل قویة عادة من فم المریض نفسھ ھنا
 بالدالئلمرتبط وثیقا  اإلیمانأرید إعادة اقتراح أن  61الصفحة  3الفصل المشھور في 

 .لمصداقیتھ
من  ,كما فھمت ,و كانوا مخطئین حتما حتما صادقینكتاب ھتھ النصوص المقدسة كانوا 

الرب  خوذة جربواالذین أولئك ن رؤى صرعیة تأثروا كثیرا بتجربتھم كما كانوا یعانون م
مصداقیة  .واقعیتھاب تشكك ھذا یمكن أن یغیر الحیاة كاملة حتى أنك ال .للدكتور بیسیڭر

من الواضح أنھ  .ھو لن یكون بین القدیسین لما یمشون .جوزیف سمیث رغم ذلك في الشك
 .سحریة داخلیھكان محتاال ذو مالبس 

الرسل تلقوا الرسالة  .اللوملرسائل الرب یستحقون  یتساءلونالمتبعین المطعون و الذین ال 
 .تلقوا الرسالة من الرسل المریضیناألتباع  ,رؤاھممن 

كھن عجوز في  .اإلعالم كان لھ مثال على ھتھ التبعیة العمیاء ,الحدیثةفي السنوات 
  .ھو یوم القیامة 2011ماي  21 تنبأ أن  باسم ھارولد كامبین كالیفورنیا

 
 
 
 



على جمیع صفات نبي العھد القدیم دون مرض الصرع ھذا  یتوفرطبقا لكامبین الذي كان 
القارئ بطبیعة الحال یعلم  « أنا متأكد مما أقول » التوراتیة كان حتما معتمدا على حساباتھ

ربما  ,یعلم ما یفعلھمر علیھ الكثیر سامحوه ألنھ ال  الیومأن كامبین كان مخطئ ألن ذلك 
الحقیقیون من تركوا عملھم و منازلھم و  الحمقىھم أتباعھ لكن  .بسبب مرض الزھایمر

في یثقون و محمد و بولس أموالھم إلتباع و نشر تراھارت كامبین كانوا كالغنم خلف 
  .كانوا الخاسرین األكبر .التوراة

الخجل بینما معظمنا بسبب ذات یوم ال شيء سمع عن كامبین كان یختبئ في فندق مظلم 
 : تعالج من خجلھ و صرح 23بحلول ماي  .إختطفھ كان یتمنى لو أن الرب

 
المشكل الوحید أن  ,كل الدالئل كل إشارة كانت صحیحة ,صحیحةدالئلنا كانت تواریخنا صحیحة كانت 

حضورا روحانیا بینما ظننا نحن أنھ حضور ملموس،لكنھ كان  21ماي  الرب لم یفتح أعیننا على أن
 حضر

 
أكتوبر  21خیبة أملھ الكبیرة كامبین حدد تاریخا جدیدا لنھایة األرض في  یھدئ و لكي
ھذا عدد الحوت الذي أمسكھ ؟  ماي لما ھذا الرقم تتساءلون 21یوما بعد  153أي  2011

لألسف  .و بھذا كل شيء كان واضحا 21:10جون في الموثقة  الشبكة فيالقدیس بیتر 
تتساءلون حول في حالة كنتم  .ال زال یثرثرحتما كامبین لكن  .التاریخ أیضا مر دون حادث

 .المالیین المتبرعة لكنیستھ لقد احتفظ بھا و دون ضرائب جمیع األمریكیین دفعوا ثمن ذلك
موقف وضع نفسھ في  مرة أخرى التنبأ بدل أن یعترف أن حساباتھ كانت خاطئة كامبین ب

تخلوا عن ھتھ الشركة شھود یھوه حتى التنبوء بنھایة العالم بعد قرن تقریبا من  ثانيمحرج 
أكثر إحراج لكامبین من حساب ثاني خاطئ لنھایة  شيءاآلن أسأل القارئ ھل ھناك .الفاشلة

على جانبھ األیسر م النوالعالم ؟ ماذا یمكن أن یكون ؟ ماذا لو قال أن الرب قد طلب منھ 
 یوما بینما یطبخ طعامھ  153ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أو یأكل خراجھ نعم ھذا ینفع !
ال  .كان سیتم حبس ھارولد حاال في مكان دافئ و مریح و تعطى لھ أدویة لسنواتھ المتبقیة

في  العھد القدیممن لم یكن لیروه غیر شخص واھم لم یكن لیكون نبیا أتباعھ أحد حتى 
 .عقلیة باضطراباتو لكن فقط رجال عجوزا  الحدیثالزمن 

و غالیلي ال نقبل كوبیرنیك منذ  ؟ بنفس الطریقةنرى حزقیال السؤال المحیر اآلن ھو لما ال 
نضحك على الفیزیاء  ,ننتقد تصنیف أریستول للنباتات و الحیوانات ,علم فلك بلوتومیسب

و تصوره اء نذھل بسذاجة بیتاڭوریان األربعة األرض الھواء النار الم العناصرالقدیمة ب
 لألرقام

المحلل األمریكي توماس باین  ؟ و التحلیل النقدلما نعطي أنبیاء الرب القدماء حمایة من 
لكن ال نصص  .من أي كتاب آخرأكثر كتاب قرأ و أقل كتاب حلل الكتاب المقدس  : علق

طبعا ال ھو فقد ؟ ینتج المصداقیة الوقت ھل  .النقد فوقأشخاص یجب أن یكونوا  مقدسة وال
 بمتالزمة أقل منطقا و إنسانیة من البرونزي كان فقط نبي من العصرحزقیال  .صامتنقد 

 .ھارولد كامبین نظیره

 
 التوحید

 
كان إلبراھیم ولدان إسحاق وإسماعیل األخیر أرسل إلى الصحراء مع أمھ ھاجر للموت 

ھذا المقدس حمل  2: 22)سفر تكوین( و قرر التضحیة باألول ألن الرب أمره بذلك ,حتما
 المحروقألن یھوه یستمتع برائحة اللحم  ,معھ أیضا حطبا لیحرق جثة ابنھ المقتول

و  عالقا في بعض الشجیرات كبشا إبراھیم رأى تنفیذ العملیة لحظةاألسطورة تقول أن في .
یمكننا أن نتخیل أن ھذا التغییر  .تضحیة بالحیوان بدل إبنھاعتبر ھذا إشارة من الرب بال

 لكن  .و إیمانھ و ھذا جعل القصة جیدة إبراھیمالمفاجئ معناه أن الرب كان یمتحن 
 
 
 
 
 
 
 
 طریقھ في إبراھیم 

بإسحاق للتضحیة  



 
 .من  المشكوك أن یتم ترشیح ابراھیم ألب السنة

معناه  »و  ,من الوقت و ھم یرقصون حول ھذا األمر الوحشي الكثیرالمسیحیون قدوا 
ضربت  ال رقص كان الزما لعشرات اآلالف من و الحیوانات األخرى التي « الحقیقي
لما یھوه یحب الدم ھو سر سماوي أخر ال  .عنید لغضب إلھ لتخفیض لنفس الغرض رقابھا

 .یمكن فھمھ
الیھودیة المسیحیة  اإلسالم و : الدیانات اإلبراھیمیة و ھي حجر أساس ابراھیم ھو أیضا

فخر و انتصار ھتھ الدیانات یكمن في كونھا تعتبر نفسھا توحیدیة أو  )مثال البھائیة (أخرى
ھذا مشكل بالنسبة لیھوه الذي من الواضح أنھ یعرف أن ھنالك آلھة أخرى  .ھذا ما یعتقدون

 20: 3 خروجال مناألولى  وصیتھ كما ھو مبین في
 

 ال یكن لك آلھة أخرى أمامي
 

و ھو من یعتقد  ھینوثي ھذا یعني أن یھوه .أخرى فقط أنھ األولتوجد آلھة ھو لم یقل أنھ ال 
الحل الوسط للذین ال یستطیعون التخلي ھذا  .بوجود العدید من اآللھة ولكن یعبد واحدا فقط

البعض یقول أن التوحید  .الملحدین الخجولینھو منزل فاال أدریة و بالمثل  تعدد اآللھة عن
الجملة القادمة تلخص تطور  .الجید و علیھ فقط أخد خطوة أخرى أو إثنتان االتجاهیتجھ في 

 : اآللھة السماویةالدیانات في 
 

 التوحید الأدریة اإللحاد تعدد اآللھة ھینوثیة
 

ستحث مازالت الكنیسة ھو م الروح القدس من الواضح أن مفھوم الثالوت األب اإلبن و
 تحاول دفنھ و إحیائھ في نفس الوقت 

الكنیسة كتب العدید من المخطوطات حول األمر فقط ضد التالوت بشدة إسحاق نیوتون كان 
 األخیرة بتنزیل عیسى من إلھ إلى إنسان و ال أحد یعرف أین الخطوةتجاوزت التوحیدیة 

 .دا شيءلكن في جمیع األحوال لم نعرف أبو  الروح القدس
 
 

_____________________________ 
) كان ھناك قدور ضخمة من الماء حتى یتمكن الكھنة من غسیل الدم من 23:7أمام المعبد (الملوك *

 جسمھم و مالبسھم قنوات صرف خاصة في األرضیة الحجریة حملت بعیدا دم الحیوانات المذبوحة



قبیلة محمد كانت كذلك  .وحدانیتھم منذ البدایةلم یتنازلوا أبدا عن المسلمون من جھة أخرى 
 .فكان محمد یكتفي بنشر أفكاره في الجزیرة العربیة .قبلیا

نتاج التطور الثقافي أو ؟ ھل ھذا  من تعدد اآللھة أو المذاھب األخرىلما التوحید أعلى من 
الكاتب األمریكي  ؟ في اإلیمان بإلھ واحد االجتماعیةالسیاسیة و  النتائجما ھم ؟  وھم تقلیدي

 : و المؤرخ ڭور ڤیدال كان لھ جواب على ھذا السؤال
 

معروف من العصر البرونزي  نص وحشي الشر الكبیر الذي ال ننطق بھ في ثقافتنا ھو التوحید منذ
 دیانات أبویة ھي دیانات سماویة .اإلنسان تطورت الیھودیة المسیحیة اإلسالمضددیانات  3بالعھد القدیم 

عام في ھتھ البلدان بإلھ سماوي و رجالھ الموكلین  2000و ھذا ما یعني كره النساء ل  -األبالرب ھو -
و لكن ال یطلب الطاعة من قبیلة واحدة ألنھ  ,یطلب طاعة كاملة من كل من على األرض ,في األرض
ر ھو المصی الشمولیة في األخیر .جمیعا من تخلى عنھ یجب تحویلھم أو قتلھم لصالحھممن الخلق 

ملك  ,إلھ واحد .و وكالئھتھدده  لیبرالیةأي حركة  ,السیاسي الوحید الذي یمكنھ خدم ھدف إلھ السماء
 .أب واحد في العائلة ,المصنعفي  سید واحد ,أب واحد ,واحد

 
في الشمولیة ھو ما یركب التوحید ڤیدال لخص بالكامل فشل التوحید في خدمة البشریة 

نحن في الغرب و الشرق  .لألسف ھتھ حكومات الشرق األوسط .األرض كما في الجنة
الفاشیة و غیرھم في ظلمات كل الدیانات و  ,األقصى كانت لدینا حصتنا من  النازیة

السؤال یعني  ! ال یجب أن تسأل: غیر متحدث عنھا 11ھناك وصیة تحمل الرقم المعتقدات 
و ھذا یغضب  .السماویة یغضبون عدم الطاعة و ھذا یجعل وكالء الرب یخافون و آلھتھم

باصماتك للدرجة التي یسمح بھا سیقومون إذا سألت  .الدكتاتورین على األرض أیضا
 .العقاب عادة طفیف أو ال یوجد محاكم التفتیش بسبب العلمانیة في الغرب منذ .مجتمعك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كان ذالك  ,ریةالموضوع حول الح .ثمن الردة ھو الموت ,في الشرق األوسط األمر مغایر
حریة  .لقد كان األمر ھكذا دائما -في الماضي و یوجد في الحاضر و سیكون في المستقبل

 .ھذا الفرق بین الخیر و الشر ! حریة النقاش ! و الكتابة ! حریة السؤال ! التفكیر
لمقارنة الحریة في الغرب مع الشرق األوسط ال شيء یوضح الفرق أكثر من فتوى سلمان 

لكن  ,هللا خمیني الزعیم األعلى في إیران لم یكن یمتلك حس الفكاھة آیةأن  أشیع رشدي لقد
أخرج الفتوى التالیة (ضد الكاتب سلمان رشدي و كل من شارك  1989في الحب في عید 
 : اآلیات الشیطانیةفي نشر 

 
و كل من شارك في  ,الرسول و القرآن ,ضد اإلسالمالذي ھو  كاتب كتاب اآلیات الشیطانیة

بتنفیذ الحكم  ,نشرة أو علم بمحتواه محاكمون بالموت و أدعوا جمیع المسلمین الغیورین
من قتل في ھذا الطریق  .على إنتقاذ العقاب اإلسالمي أحدحتى ال یتجرأ  ,علیھم أینما وجدوا

 سیعتبر شھیدا بإذن هللا
 ,و ال سیقوم بقتل رشديمسلم أ ,مالھ الشخصي ألي أحدعرض خمیني  و بشكل مذھل و

 : إال أن الفتوى لم تلغى .المسلمینمواطن بلد آخر رغم أن الكاتب طلب العفو من 
كل الناس على األرض فمن الواجب على  أتقىحتى و لو سلمان تاب و أصبح أحدا من 

 یملك حیاتھ و مالھ إلرسالھ إلى جھنم استعمال كل مامسلم 
أن یوري رشدي الطریق للعالم اآلخر و ذلك بالذھاب خمیني  البعض في الغرب اقترح على

 .و ربما یمكن اعتبار أنھ فعل .أوال
نعم ھذا  .رشدي قرروا محاكمةكما سكارى ذاھبین إلى دار دعارة الزعماء الدینیین 

حریة  قصفوا ,لقتل اآلخرین ستئجاره أحدھمبدل انتقاد خمیني ال ! الضحیة مذنبة ,صحیح
 كیستوفور ھیتشینس .الغرب مذھب أساسي في التعبیر

 
 
 
 
 

____________________ 
حد الردة بأفغانستان قبل أن  مسیحي أفغاني متحول حبس لعدة أشھر منتظرا حكم اإلعدام تحث شریعة*

 یتم إطالق سراحھ
 



الفاتیكان، رئیس أساقفة  : الرب لیس كبیرا  یسمي البعض من ھؤالء الزعماء في كتابھ
السفاردیم حاخام إسرائیل، الكاردینال رئیس اساقفة نیویورك، والعدید من كانتربري، رئیس 

 .أنواع فالویل وروبرتسون عبر القفار األمریكیة األصولیة
حتى  أحرقوا 37 -قاتلین الكثیرتفاعلوا بجنون و قلة عقل نادرا ما رأیناھا و الحشد المسلم 

تجرح لھم الحق في أن ال  أنھؤالء المتدینون زعموا  .الموت  في حریق بفندق تركي
 مشاعرھم

لكي ال نجرح  التعبیریجب أن نتخلى عن قیمنا الغربیة و حریة  « منطقھم »فھمنا حتما 
من ھم سكان الكھوف ھاذ الذین أعماھم  .و التشویھمشاعرھم عدى ذلك فلھم الحق في القتل 

 .لیلالتاریخ قابلھم عدة مرات ھم أناس الضوء المنطق حتى غطوا أعینھم ؟
بطبیعة الحال في تقریبا جمیع البلدان اإلسالمیة  .و الدین یرون أنفسھم كأصدقاءالسیاسة في 

ھم دینیین ال دیمقراطیین ھل ھناك نظام شمولي آخر غیر الشیوعیة لم ,ھم نفس الناس
 تسانده الكنیسة الكاثولیكیة ؟

من ! موسولیني ھو رجل رائع أتسمعونني رجل رائع :قال (1939-1857)  11األب بیوس 
 .أو أن أیام صالحیتھ نفذت وعي الممكن األب الحالي سیقول أن بیوس لم یكن یتحدث عن

أب حقبة الحرب العالمیة الثانیة و الذي ال خلیفة زعیم عشاق موسولیني    12 األب بیوس
عدید من الكتاب رأو كتبھم ال .یمكن الدفاع عن تجاھلھ للھولوكوست خالل تلك السنین

و  .لكونھم منفتحین جدا ,فصل عدة كھنة و علماء دین موضوعة في الئحة محظورة و األب
بأي شكل من األشكال من حضره ال نازیا واحدا لیس حتى أدولف ھتلر كاثولیكي تم 

لقد  .المجیستیریم كانت مشجعا كبیرا للعفو عن المجرمین النازیین بعد الحرب .الكنیسة
و منھم المشھور مالك الموت ,ساعدوا على تھجیر العدید منھم إلى أمریكا الجنوبیة 

 معماري الھولوكوست أدولف إیشمانجوزیف مینڭل و 
 
 
 
 

________________________ 
 

*
إثیوبیة ال حول لھا في سنوات  ھذا البابا بارك شخصیا الطائرات اإلیطالیة المتجھة لقصف قرى

 للغزو اإلمبراطوري 1935العظمي أي حرب موسولیني 



إلى طریق القداسة و ذلك عن طریق رفعھ  12دفع ب بیوس  2األب جون بول  2000في 
 .إعالن قداستھ اآلن كل ما یحتاجونھ ھو بعض المعجزات البسیطة  وسیتم « المبجل »إلي 

 : أن ضوء العالملتعلیق األب راتزینڭر في كتابھ المتواضع  تفاعلوا بصدمة زعماء الیھود
 .المجانین أصبحوا مدراء المستشفي حتما أنقذ یھودا أكثر من أي أحد آخر 12بیوس 

على اآلخرین زعیما من الصعب على أي إلھ أن یكون  .إللھك الوحیدأضف بعد اآللھة 
زوس كان  .األبطال واآللھة و العدید من نصف  األولمبیةاعتبر للیونان بالعدید من اآللھة 

العدید من  .كانت تجده مع حوریة أخرىھیرا  اإللھةللمرح خاصة لما زوجتة مثاال 
للغرب ھو أنھ باإلضافة للفن الیوناني و العلم و   ضیاع الفالسفة أشاروا أن واحد من أكثر

فكاھة اآلن بدال من األلم و  سیمنحوننادیانتھم أیضا على األقل كانوا  نتبنىالسیاسة لم 
 یونانیة ال یھودیةأساطیرنا لو حصل ھذا لكانت  .العقاب الحقا

 التاریخ یبین لنا أن المجتمعات .تعدد اآللھةباإلضافة للفكاھة ھناك على األقل میزتان اثنتان ل
بالد الفرس الشمولیة ھي  تذكر.و أقل استبدادیة معرضة أقل للحروب  و  المتعددة اآللھة

و لكن  أصلح ھذا الحقا أن ألكسندر الكبیر على الرغم من. من غزت الیونان و لیس العكس
ھیتلر غزى  النمسا وإقلیم في البادئ ھتلر  .ما إن حان ذاك الوقت حتى اعتقد أنھ إلھ

بطبیعة الحال بالنسبة لألمریكیین  السودیت، وبولندا، ولكن الحلفاء سرعان ما أعادوا الجمیل
 اإللھيمذھل لذلك ھو الھجمة  على بیلر ھاربور من طرف اإلبراطور  مثالأكثر 

الدیكتاتوریون سواء في باختصار  .في األخیر ردت الوالیات المتحدة بقوة أكبر .ھیروھیتو
 .ھذا في طبیعتھم األرض أو في السماء یحبون الحرب و استبدادیون

الیونان متعدد األدیان ك معال یمكن أن یكون مجرد حادث أن الدیمقراطیة نشأت في مجت
بینما  العبودیةال أدان -ھذا المجتمع بنفسھ تساءل في البادئ  .العالم بنفسھ من أصل یوناني

لیس ألن نصوصھم المقدسة قدیمة كانوا غیر قادرین  .كانت صامتھ « الدیانات العظیمة »
لیس  و ھو 1830جوزیف سمیث أصدر كتاب المورمون في  .على تصور الدیمقراطیة

 أحسن 
 
 
 
 
 
 
 



 المتدینینلم تستطع إیجاد الدیمقراطیة في األزقة المظلمة للقدس مع  .العكس ھو أسوأعلى 
و ال في الكعبة عند المسلمین لقد تطلب األمر  ,على حیطان المعبد رؤوسھمالذین یضربون 

 .السھل لجعل األفكار تنمو تعدد آلھتھمو مسرحا واسعا للیونان بأغورا 
أو أي  ,عیسى موسى ,عام بدون محمد 150000ظھر على األقل منذ اإلنسان العاقل 

 ,نساء ,خالل وقتھ الواسع مئات المالیین من الناس سواء كانوا رجاال .للربأخر رسول 
زالزل و مصائب  ,موت بسبب مرض أو مجاعة فیضان ,أو رضعا ماتوا معذبین ,أطفال
في كل مكان كان  الكائن الموجودتذكر أن ھذا  .رسلھقبل أن یقرر الرب مساعدتنا ب ,أخرى

و في نفس الوقت ربما  .في أوشڤیتز حیث النازیین أحرقوا المالیین و لم یفتحوا لھم الباب
ال شيء تطور بعد قدوم األنبیاء بل  .كان یقضي إجازة في كولوب أو كوكب المتعة ریزا

و حمالت صلیبیة  ,مذابح ,ا حروباالرجال و كتبھم المقدسة صنعوا لن ھؤالءعلى العكس 
 . ذبحت أخرى مالیین

فقط تطور العلم الحدیث  ,الدیانات و جمیع المعتقدات تؤخر التطور االجتماعي أینما حلو
و حقق المعجزات و ذلك بتلقیح النظافة عالج األمراض و زاد في إنتاجیة الغداء و طور 

 .قف معنا في الضوء .األرض بأكملھا
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