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المعلق....
مقدمة ُ
تحكي األساطير األغريقية أنه لما عجز اإلغريق عن الدخول إلى مدينة "طررادة "
داخررقا أسرروار ا المني ررة دأاوالررا الم ينررة  -رغررح ارررار ا ل نررر سررنوا  -تف ررق
ذ نهح عن ايلة ت مثل يف إعالهنح فك الحرار أخيرا ،مع إ داء اران خنبي ضخح
كإعالن سالم أل ل "طرادة " ...لح يل فت أ ل المدينرة لرب ا ال حرايرا  ،دوبلروا
الهدية ،دااتوا يف فرح دسكر ا ى الثمالة اا فاال افك الحرار ،عند ا خرر الجنروة
اإلغريق من ةاخل الحران الخنبي الضخح ليف حوا األاروا لبراوي الجري  ،ف مرت
عملية االو حام .اه ورة ارران "طررادة "  Trojan Horseدال ري أخرا فيررد
(تردجان) النهير فكرهتا يف غزده الم خفي للحواسيب داألجهز !
ي د اا المقال (الاي ي ظا ر كاتبه امراج رة ا را أطردارا اإللحراة الجديرد)
مثاال جيدا – اما فيه من نرائحه الخاصة  -لمحادلة اخقا ارون األةيان (خاصرة
الدين اإلسالمي كما سيررح الكاتب أكثرر مرن مرر ) عرن طريرق "ارران طررادة " :
"اإلنسانوية الجديد " ل مرير اإللحاة.
فكمرا فتفسرد الثمرر الفاسرد اراوي الثمرر  :فرإن نررائا الكاترب تررب جمي هرا يف
تزيين (اإللحاة) دك ااا (الملحردين الجردة) دإضرفاء مرا يمكرن إضرفا ه عليهرا مرن
الم قولية دالقبول الزائفين  :إلفساح المجال لهح لل اي

اين المؤمنين.

دالكاتب يف ذلك الس ي ال يمثل له (النفا ) د (الخداع) كبير إشكال اينمرا يراكر
ا ا ر دسه مثال ماةاا لما أنجزده من تقار (أد ول إفساة دخلط) مثل اس نرهاةه
ار "جرا ام جرين" الاي اع نق الكاثوليكية الردمانية لري لن ا رد ا اسرنوا أنره صرار
(كاثوليكيررا ملحرردا) ! فل مررر ا  :مررا اخ ل ر

3

صررني ه شرري ا عررن فمحررريف الرسرراال

السمادية الاين خلطوا أصل ال وايد االنرك ! دما ضره لو كان دص

نفسه مثال االرر

(ال أةري) إذ جمع ارين م ناوضرين ؟! لكرن ترىاى الرغبرة يف إفسراة األةيران إال الظهرور
امثل اه األدصاف المس حيلة عقال على غرار (المؤمن اا  :الملحرد المنكرر ) !
(الحي الميت) !
دال ي تنااه دصفنا ألاد ح اىنه
ّ
د كاا يسر ى الكاترب اكرل مرا أدم مرن ورو لخلرط األدرا امرا يرو ح المرؤمنين
اإمكانية إيجاة نوع من ال قار اينهح داين الملحدين ،ال داين المنهج الطبي ي نفسره
الاي ال ي قف إال اما و واارل للحرس دالقيرا
الماةيررة دالقيررا

 :دارين الرداانيرة ال ري تسرمو علرى

! ايررا مرردح الكاتررب مررا ردجرره "سررام رراريس" مرن الممارسررا

الرداانية النروية عندما وال أنه يمكنه دصفها اال لمية (أي واالرة للقيرا

المراةي) !

فرار مثاال صارخا آخر على تناوا الجمع تماما مثل ووله (المؤمن الملحد) !
يقدم كاتب المقال "جيمس فارميالنت"

()1

 James Farmelantمحادل ره عرن

طريررق اسر راو دتلميررع عرردة مررن أفكررار (فرسرران اإللحرراة الجديررد األرا ررة) الرراين
انطلقرت أارواوهح اإلعالميرة ارالقديج لإللحراة الجديرد  New Atheismالمر هجح
اقو علرى األةيران يف السرنوا ال ري تلرت أاردا  11سرب م عرام ( )2001د رح :
"سام اريس"– "ري نارة ةدكينز" – "ةانييل ةينيت"– "كريس وفر ي نينز".
ثح يكن

الكاتب يف آخر مقاله عن مراةه اوضوح ،د رو تنرجيع دجروة النزعرا

(اإللحاةية) د(اإلنسانوية) ةاخل المج م را الدينيرة ،ألن ذلرك سريدفع إلرى القبرول
اوجوة ح يف هناية األمر ،ال دي قف اعقافا صريحا اىنه ال يرى ت ارضا اين (اإللحاة
) (1تمتتكتابة تتاتاتتقاتافم تتة ت ت ت تتة ت()2007تحينمتتةت ت تتكتابتتاتاافجتتة تافصادتتاتافباتتة يات ت تاف تادنتأ ت ت ت
عاالتهةت تافمبيعةت،تواقفكتاحبفةءتاا ال تاف ر توافعتةفم ت هتةتو تـتببة هةت تنتافمتجتادنتا و عتاتو يترا ،ت
وقاتتمكتترجمبهةت نت نشوواتت وق ت"أاة دمية"ت.www.academia.edu
ت
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الجديد) داين (اإلنسانوية الجديد ) ،ال يرى اينهما تكامال.
إذ يف الووت الاي ي ميز فيه اإللحاة الجديد لجومه الم طررف علرى األةيران (ممرا
يس نفر المؤمنين للرة عليه دمواجه ه انفس ال داء يف المقاارل) ،يررى الكاترب أن ةدر
اإلنسررانوية الجديررد نررا ررو إعطرراء الوجرره (اللررين) لهرراا السررجال لكسررب ال رراي
داالس مرار ! أد إن ش ت ول ي "اران طرادة " الاي فيسهل مردر اإللحاة دتوغله
ةاخل المج ماعا الدينية داإلسالمية !
فاإللحاة داإلنسانوية (يف الحقيقة) دجهان ل ملة دااد ! دالنرارر إلرى اإلنسرانوية
(مع إنكار ا لوجوة إلره دةيرن دارق ،دأخرال مطلقرة أد اقرائق موضروعية) يجرد ا
الوجه (القوي ي) لإللحاة ،دركنه النديد الراي يرىدي إليره ديح مري فيره عنرد اشر داة
جوم األةيان عليه اسبب ماةي ه ال ي ال مكان فيها لم اين الخير دالنرر! إذ  :كير

يف

عالح ماةي ليس اه إال ذرا محكومة اقوانين أن يكون لم راين (اف رل) أد (ال تف رل)
دجوة ؟! ل يمكننا دص

اركة ذر دااد يف راا ال رالح اىهنرا خيرر ؟ داركرة ذر

أخرررى اىهنررا شررر ؟! نررا يررى ةدر اإلنسررانوية المزعومررة يف تبنيهررا لررالك (أي إمكانيررة
اديثها عن الروا دالخطى دالخير دالنر) لكن تبقى المفاجى :
أنه رغح إطالوها لهاه األاكام االف ل إال أهنا مثل اإللحاة تماما ا مرام  :ال تم لرك
أي م يررار لهررا ! فهرري إمررا ت ماشررى مررع السررائد يف الررد مررا (فر حكح اررنفس مررا يحكررح ارره
األكثرية ةدن أي مرج ية ثاا ة أد موضوعية) فإذا تغير البلد أد صرار األكثريرة أوليرة
تغير الحكح ! دإما أهنا ت اةي رأيا دتناصر آخر لكن أيضا  :ةدن تقديح أي ةليرل م ر
للقجيا ! (فقط الهوى دالحريا دلو كان ضرر ا م لوما لكل عاول) ،د كراا نررى
يف اإلنسانوية غااة من اآلراء (ا د ال خلي عن الدين الحاكح مرن فرو الجميرع) يرزعح
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فيها كل شخص أنه يح كح إلى عقله ..دالسؤال ساع ها  :أي عقل نرا علينرا اتباعره ؟
عقله ؟ أم عقل فالن ؟ أم عقل غير ما ؟ ال توجد أي ميز ألاد ح ل طبيرق رأيره ةدنرا
عن األخرين يف الحقيقة إال القو !
فلو و ل أاد ح ماليينا من البنر ازعح أن تفكيره دعقله أخر اه أن ذلرك يف صرالا
البقية لضمان م ينة أفضل لهح اموارة األرو  :فبرىي م يرار يمكنرك تخط ره ؟! ارل
دلرو ولررت لرره أترضراه لنفسررك ؟ لقررال لرك  :ن ررح ..طالمررا أعط نري الطبي ررة ال ميرراء يف
وسررم ها القررو ! فررالقوي  -يف عقلرره  -ي ر خلص مررن الض ر ي

لمرررلح ه داقائرره دال

يبررالي ..أدلرريس ا لررك الطريقررة (تطررور اإلنسرران) يف السرريناريو الرراي وبررل ترررديقه
الملحددن دالالةينيون دالداردينيون إلى اليوم ؟
إذن ...اإلنسررانوية يف اقيق هررا عمرراء مثررل اإللحرراة ،لكنهرا عمرراء (منررافق) ...عمرراء
يخفي ةاخله اار اإللحاة امر ا دعلقمها .فإذا فهمنا ذلك  :سيمكننا وراء مرا تحملره
سطور الكاتب من م اين يف مقاله (دالاظوا أن كالمه كان يف عام ! )2007
فىمررة ت العررب لررا النسرربية  -المرفرروو ارراألمس مقبررول اليرروم دالمقبررول اليرروم
مرفوو غدا – ي أمة اال ةس ور ثاات للروا دالخطى دالحالل دالحرام ،ي أمرة
ت مايل مع َمرن يميرل ال رأي لهرا دال ورو  ،د راا رو الغررو األدل مرن ننرر اإللحراة
داإلنسانوية اين االة المسلمين دشبالح لألس .
دأخيرا ...فقد ال زمنا القجمة الكاملة مع تقليل ال ليقا المخ ار وردر اإلمكران
(مع تاييلها احرف (ح) ل فريقها عن اواشي المؤل ) ..نقككح مع المقال.
م .أحمد حسن
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اد شيء غيرر مسربو يف مجرال الننرر يف الواليرا الم حرد األمريكيرة خرالل
الثال سنوا الماضية .دصلت ال ديد من الك ب ال ي تدافع عن اإللحاة إلى ووائح
الك ب األكثر مبي ا  -االرغح من أن نظامنا السياسي ورد عرانى يف ال قروة األخيرر مرن
النطط الديني اسبب ازة ار الحز اليميني المسيحي.
إن مرؤلفي تلرك الك رب ين مرون إلرى خلفيرا مخ لطرة .فقرد كران "سرام راريس"
خريجررا جام يررا مغمررورا لكليررة علرروم األعرررا عنرردما ةفررع ارره ك اارره األدل "هنايررة
اإليمان" عام ( )2004إلى النهر فجى .
أمررا "كريس ر وفر ي نررنز" ،مؤل ر

ك ررا "ا لرريس عظيمررا" عررام ( ،)2007فهررو

صحفي سياسي اريطاين -أمريكي م ردف ،دالاي ان قل ا د أادا  11سب م عام
( )2001من اليسار الم طرف إلى از اليمين الم طرف الجديد.
نرراك أيضررا "ةانييررل ةينيررت" ،مرردير مركررز "ترراف ز"  Tuftsالجررام ي للدراسررا
الم رفية ،دالراي اشر هر اسربب عملره الخرا

يف فلسرفة ال قرل وبرل أن يك رب ك ااره

"كسر ال ويا  :الدين كظا ر طبي ية" عام ( ،)2006دكان من وبل مس م ا انجراح
كبير يف األدساط الن بية اك ااه المننور عام (" : )1995فكر ةاردين الخطير ".
أما ال دفيسور الجام ي اجام ة أدكسفورة "ري نارة ةدكينرز" فهرو عرالح منرهور
يف مجال علوم األاياء ال طورية .سا ح ك ااه "الجين األناين" المننرور عرام ()1976
يف زياة ش بية دجهة نظر نظرية ال طور ال ي تركرز علرى عمرل الجينرا (ال ري طور را
علماء علروم األايراء أمثرال "ديليرام راميل ون" د"جرور ديليرامز" د"جرون ماينرارة
سميا" د"ردار تريفرز") دودم مفهومه الخا

عن "الميما "  Memesد ري

رمرروز النقررل الخاصررة اررالميرا الثقررايف دال رري تررؤثر يف المج م ررا امثررل مررا تررؤثر
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يف ك ااه "النمط الظا ري المم د" The

الجينا يف عملها يف الجسح الحي( )1؛ ناو

 Extended Phenotypeعرام ( )1982فكرر أن الرنمط الظرا ري للكرائن الحري
ليس مق ررا على سما جسده ،دلكنه يمكن أن يم د إلى اي ه ،دأن فيحد تىثيرا
يف أجسراة كائنرا ايرة أخررى؛ أمرا ك ااره "صرانع السراعا األعمرى" The Blind
 watchmakerالمننور عام ( )1986فقد ةافع فيه عن الداردينية دان قرد "ال فحجرة
المبنية على ال رميح" كما ودمها "ديليام االي" (عالح الال رو الراي ةر

ةارديرن

ك اااته عندما كان طالبا يف ماة الال و اجام ة كام يد ) .
لقد فاز ثالثة من ؤالء ال فك ا األرا ة اب ا النهر (ادرجا مخ لفة) من وبرل
أن تظهر ك بهح الجديد  -ااع برار ح مرداف ون عرن اإللحراة  -علرى الررغح مرن عردم
تمكررنهح مررن جررا الكثيررر مررن االن برراه اسرربب ال مثيررل الكررارثي الرراي ودمرره الرررئيس
"اوش" لل قوى المسيحية.
لقررد كرران "ةدكينررز" م ردفررا يف إنجلررقا القررب الم حررد الرررئيس عررن اإللحرراة
داإلنسررانوية ال لمانيررة ،دلرراه األ ليررة يف أغلررب األارروال كرران ينررارك يف النقاشررا
ديظهر يف دسائل اإلعالم .أما " ي ننز" ،فإنه على الرغح من كونه صرحفيا سياسريا يف
األصل ،فقد كان يننرالكثير من المقاال دالك ب يدافع فيهرا عرن اإللحراة( )2دين قرد
) (1د و ت" واينز"ت تابة هت"افصينتا نةن "ت ة ت()1989تصت192ت:ت"إننةت جةجاتإفت تاست تفتنةستاتافصادتا،ت
اس تدن لت ـتر ت(وحتا )تفتن تلتاالجبمتة تأوت(وحتا )تت تيتا.تاتمتات" يمتي "تMimemeتتتتت ت تنتجتقوتدونتةن ت
نةسا،توفـنن تأوداتاتماتأحة دتاتافم عت تتشتبهت ت تنع هتةتاتمتات"جتين"تقتتيال،تأوجتوتأ تددتة جن تأ تاقة ت
افبراثيينتإذات ةتقمكت ةخباةوتاتمات" يميم "تإف ت" ي ".تإذاتاة ت يمةتأقوفهتأيت زاء،ت إنهتدمـنتافبفـيرت يهةت
شـلت ادلتاـتمات بعت ات بت" يمووي"ت،Memoryتأوتإف تافـتماتاففرندياتmêmeتافبت تتعنت ت" بشتة ه".تإ ت
اقهتافـتماتال اتأ تدب تنع هةتفبنةساتسص تاتمات"ارد "ت."cream
ت
) (2ت تسبيلتافمثة ،تد و ت"ارددبو رتايبشنز":ت"افتتوو توافنخبتات:تإنهت تأذات ت تنتأ تدم نتوات تةو،توفـتنه ت
جميعةتدم نو ت ة دة "ت-ت صتاتاةو رت،Harperتدوفيوت()1982تصت60ت:ت .63ت
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فيها النخريا الدينية المنهور مثل األم "تيريزا"( .)1وام "ةينيت" يف ك ااره "فكرر
ةاردين الخطير " اوص

عملية االن خا الطبي ي علرى أهنرا عمليرة لوغاري ميرة مرن

اس ر خدام الطبي ررة ،د رري تمثررل لل فكيررر اإلنسرراين "امض را عالمي را" يسرربب ترريفكال يف
المفا يح ال قليدية .لقد ورام ارال مييز ارين (أ) "خطراطي

الردافرع" اإلعجازيرة (د ري

مراةر مزعومة لل قيرد ال ررميمي ليسرت مبنيرة علرى طبقرا أةنرى دأاسرط) د( )
"الردافع" ،د ي مفا يح على الرغح من أهنا ثاا ة دصرلبة يف "أرو" ال لرح الفيزيرائي
إال إهنا تسما ابناء كيانا م قد ؛ دود وال أن "الخلرق" دمفهروم "ال ررميح الراكي"
ي أمثلة رئيسة على نظريا ت مد على "الخطاطي " يف تفسيراهتا ،اينما ت د نظرية
"ةارديررن" عرررن ال طررور مرررن خررالل االن خرررا الطبي رري مثررراال رئيسررا علرررى نظريرررة
ت مد على "الردافع".
يف اا المقال سىناو

ك ا " اريس" " :هناية اإليمان" ،دك ااه "رسالة إلرى أمرة

مسريحية" ،دك ررا "ةينيرت" " :كسررر ال ويرا " ،دك ررا "ةدكينرز"" :د ررح اإللرره"،
دك ا " ي ننز" " :ا ليس عظيما".
داالرغح من أن دص

"الملحدين الجدة" كان (اقدر ما أعرف) ود اسر خدم أدال

يف عام ( )2005اواسطة صحفي( )2كان يك رب عرن "مينريل أدنفرراي"( )3د"جوليران
(1) Hitchens : The Missionary Position : Mother Teresa in Theory and Practice
(verso books, 1995).
ت
(2) Ronald Aronson, “Faith no more” in BookForum , October / November 2005,
pp.16-19.
ت
(3) Michel Onfray, Traité d'athéologie (Grasset, 2005; tranlsated by Jeremy

Leggatt as Atheist Manifesto: The Case Against Christianity, Judaism, and Islam
(Arcade Publishing, 2007).
ت
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اررراجيني"( )1د"إيريرررك جررراي ديلينبيرررر "( )2د"ةانييرررل ررراراور"( )3ااإلضرررافة إلرررى
" اريس" ،فإن أعمال ؤالء ال فك ا  -مهما كانت أ مي هرا  -ورد فراز االقليرل مرن
اال مام نسبيا ،ديف ذا الووت وامت دسائل اإلعالم السرائد ااخ يرار راا الوصر
مررن خررالل اس ر خدام صررحفي آخررر لرره يف عررام ( )2006مررن أجررل دص ر

كررل مررن

" اريس" د"ةينيت" د"ةدكينز"(.)4
كان ك ا "سام اريس"" :هناية اإليمان" أدل الك ب ال ي نالت نجااا كبيرا ارين
ك ب الملحدين الجدة .د ي ك ااا تدافع عن ال قل دتفضله على اإليمران ،دتنراةي
اجهاة علماين على ةين اإلسالم ،دتقوم ااإلطراء على ماا ب رداانيرة شرروية م ينرة
ت ررواءم مررع اإللحرراة .ةفرراع " رراريس" عررن ال قررل مقااررل اإليمرران يرراكرنا انرركل كبيررر
االك ااا القديمة مثل ك ا "ارتراند راسل"" :لماذا لست مسيحيا" دالاي لست يف
ااجة إلى مناونر ه مطروال يف راا الموضرع .دلكرن كانرت فيره فاجرة مثيرر لال مرام
مفاة ررا أنرره اينمررا يمكررن أن يكررون االع رردال الررديني مفضررال عررن األصررولية الدينيررة
دال طرف ،فإن الم دلين الدينيين ال يقومون ا ضليلنا فحسب لكي نحقم "فكرر أنره
يمكن تقبل مققاا خيالية م ينة اددن ةليل" ال ي سببون  -دلو من غير ورد دمرن
(1) Julian Baggini, Atheism: A Very Short Introduction. (Oxford Univ. Press,
2003).
ت
(2) Erik J. Wielenberg, Value and Virtue in a Godless Universe (Cambridge Univ.

Press, 2005).
ت
(3) Daniel Harbour, An Intelligent Person's Guide to Atheism (Duckworth

Publishers, 2001).
ت
(4) Gary Wolf, “The church of the non-believers,” in Wired Magazine (November

2006); text available at : http://www.wired.com/wired/archive/14.11/atheism.html.
ت
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اين أشياء أخرى كالك  -يف تن يت ان با نا عن الددر الراي يل بره اإليمران الرديني يف
تكررريس الرررراعا اإلنسررانية .ديف اررين نجررد " رراريس" ان قرراةي جرردا فيمررا ي لررق
االديانا النظامية يف الغر  ،إال أنه ي ر أن اإلسرالم يسر حق اللروم أكثرر مرن غيرره،
ديىخررا علررى محمررل الجررد البررال نظريررة "صرردام الحضررارا " ال رري ان نررر خررالل
السنوا األخير على يد "صرمويل ن ينج رون"( .)1يقرول " راريس" أن اإلسرالم يف
اد ذاته كدين ود سبب م ظح اإلر ا الاي ينبغي أن يقلق المررء انرىنه ،دأنره يمثرل
هتديدا للحضار انكل أك اكثير من الديان ين اليهوةيرة دالنرررانية ،ألنره (علرى ارد
زعمه) لح يمر أادا مثلما مر غيره امرالة إعراة اإلصرالح أد ال نروير .إنره يقرول نراك
ال ديد من النرو

يف القرآن ال ي تحرا علرى ال نر

المسررريحيون الررراين يؤيرررددن ال نررر

إلرررى تحريررر

ااسرح ا  ،دأنره اينمرا يضرطر

كرررالم المسررريا ،فرررإن نظررررا ح

المسلمون ال يضطردن لمثل ذلك الف ل .يقول " اريس" :
"إننا يف حرب مع اإلسالم .ربما ال يخدم ذلك أهدافنا السياسية المباشرر إذا مرا مرام
زعماؤ نا السياسيين باالعتراف بهذه الحقيقة بشكل مفتوح ،ولكنه فعال كرذلك بشركل
ال لبس فيه .إن األمر ليس فقط أننا يف حرب مرع ييرن مسرالد مرد "اختطر " بواسرطة
المتطرفون .إننا يف حرب بالضبط مع رؤية الحيا التي يصفها القرآن للمسرلمين والتري
توضحها األحاييث النبوية بشكل أكثر تفصيال عرن رريرق حكايرة األماويرل والتعراليد
الخاصة بالنبي"(.)2
(1) Samuel P.Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World

Order (Simon and Schuster, 1996).
ت
(2) Sam Harris, The End of Faith; Religion, Terror, and the Future of Reason (W.

W. Norton, 2004), pp.109-110.
ت
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ديقول أيضا :
"لرؤية الدور الذي يلعبه الدين يف ترويج العن اإلسالمي ،نحتاج فقط إلر معرفرة
لماذا يتشوق العديد من المسلمين إل تحويل أنفسهد إل منابل هذه األيرام .اإلاابرة:
ألن القرآن يجعل من هذه الممارسة تبردو مثرل فرصرة لمسرتقبل وفيفري أفضرل( .)1ال
يواد يف التاريخ االستعماري للغرب ما يفسرر هرذا السرلو

برالرمد مرن أننرا نعتررف

بالتأكيد بأن ذلك التاريخ يقدم لنا الكثير ممرا يجرأ أن نقروم برالتكفير عنرها .إذا ممر
بحررذف إيمرران المسررلمين بالشررهاي والجهرراي ،ستصرربا العمليرران االنتحاريررة ميررر
ملحوفة عل اإلرالق .إن أي شخص يقول " :ليس هنا عالمة بين تعراليد اإلسرالم
وبين اإلرهاب" هو فقط يتالعأ باأللفاظ"(.)2
) (1تتاتافن تترت تتنتافبفصيتترتاالنبجتتةويتفتتبت"جبهتتاتافبجردتترتاافجة دتتاتافدتتودادا"ت()SALFت ت تاستتبـهوف ت
()2013توقبتتتلت18تالأ ودتتتةتوإ تتتة ات30ت:ت ةفج ي تتتاتأ تافعتتترزتاالخبزافتتت توافشتتتيعناتافم اتتتو تف ستتتال ت
وناو تتهت(قرانتتةتوستتنا)تاةنتتكت اتتو تإ تتة تافهصتتو تا ردـت ت تت تأ ةندتتبة ت()2001تإثتترتاصمتتةتت11ت
ستببمبر،تثت تافعترا ت()2003ت تجصتتاتإخفة هتةت ستتتجات تةوتاتتة لت(واتتوت تةتاتكتتهتاق تهت يمتتةت عتا)،تحيت تتت ت
تاتتودرتااستتال يينت شتتـلت بعمتتات( تتنت رد ت تافيمتتينتافمبعتترلتوافمتجتتادنتافصتتا )تواتتتنه تافماتتاوتا ابتترت
فعمتيةتتافعنفتوافبفصيراتتاالنبجةودات تافعةف تف بلتا ردةء،ت تحتينتأ تت تةودرتافتبتFBIتنفدتهةتأ تر تتأ ت
ندباتأ مة تافعنفت اخلتأ ردـةت نقت ة ت()1980تإف ت()2005تاة ت%94ت نهةت ت تدات يرت دتمينت! ت
https://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005
وحب ت تأووو ةتافب تددب لت"اةودس"تحة ثاتتفصيتراتت تجيفات"تشتةوف تإ تاو"تافشتهير ت هتةت تة ت()2015ت
اقودعاتفو تااسال توناو هت ةفعنفتتبينتأدكةتأ ت%90.6ت نتأ مة تافعنفت يهةتا تف يرت دتمينت!
Europol Report: All Terrorists are Muslims…Except the 99.6% that Aren’t.
http://www.loonwatch.com/files/2010/01/terrorism-in-europe
تاف رداتانةتأننةتالتنصات"اةودس"تدبوجهت ةفن اتإف تجرا تافمتجادنت تافعةف توافب تواحتضتجيبهةتقرا تات100ت
تيو تإندة ت تاف ر تافمةض ت طت( ثتلت"ستبةفين"تو" ةوتدت تتتون""تو" تو ت توت")ت!تواتقفكتالتدبعترزت
فصتترا تأ ردـتتةتوإستترا يلت(وقتتاتانب تتاهتافـثيتترت تتنتافتيبتترافيينت ثتتلت" تتتينت يرنووفتتا"ت ت ت تاتتقهتاال واجيتتات
افمـشو ا)،تأدكةتانب اوهت تتاودرهتافمبعترلتف ستال ت تت تأنتهت دتنت نتفتوأ تافمدتتمينتإذاتا بتـتواتقنبتتات
نوودات تنتدبتخروات ت تاستبخاا هةتفمجتوتأ تاا ه ت(وفتقفكتدتروتأنتهتو ت تاتقاتافوضت تدـتو تاستببة تافمدتتمينت
كر اتنووداتا ة ته ت-تحب تا ردتةءت تنه ت-تداتيرت بتوال)ت!تان ترتابة تهت"نهةدتاتاادمتة "تصت129تحيت ت
دبصةالت قفكتاال برازت شراتتناوصتاف را توافدناتفتبتايات ت تح ت يترتافمدتتمينت ت تافعتيلتوافجمةدتات
اخلت ال تااسال ،ت لتو تافجروبتنفدهةت:تح تا ردةءت يرتافمدتمينتأدكةت ت ا تافبعرزتإفيه (ح) .ت
(2) Ibid., pp.32-33.
ت
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دفقا لر" اريس" ،فإن "محمدا" لح يقح فقط ا ىييد ال ن  ،دلكنه كان أيضا  -دفق
ردايا النبي نفسها  -ممارسا له دم فووا فيه .دي

" اريس" أن اإلسرالم رو أكثرر

األةيان ت ربا اين أةيان ال الح الك ى .دلرالك ،دارالرغح مرن أنره ان قراةي جردا فيمرا
ي لق ارال طرف الرديني المسريحي للررئيس "اروش" ،فإنره يقرول أن إةار "اروش" لرح
تكن مسلحة اما يكفي يف مواجهة اإلر را اإلسرالمي ،ديقردم فاجرة فلسرفية (ايرا
ةر

" راريس" الفلسرفة أثنرراء ةراسر ه الجام يرة) مفاة ررا أن اسر خدام ال رايب ررو

شرريء مسررموح ارره أخالويررا يف تلررك الم ركررة( )2(.)1إن النقرراش الم مررق لل فحجررج ال رري
يقدمها " اريس" انىن ذلك الموضوع  -على الرغح من أ مي ه  -أك ممرا ي سرع لره
رراا المقررال( ،)3لررالك ةعرروين أن قررل إلررى جانررب آخررر يف ك ررا " رراريس" .يف فرررل
"تجررار الرروعي" (امررا فيرره ال ليقررا الموجرروة االحواشرري) .يالا ر " رراريس"
اقيقة أن طوائ

رداانية شروية م ينة ت رواءم مرع اإللحراة .دذلرك يف ارد ذاتره لريس

محل اخ الف انكل خا
المدار

البوذيرة تمرار

؛ لوجوة ا ا مردار

الفلسرفة الهنددسرية دالكثيرر مرن

اإللحراة الررريا .دال يجرب أن يسربب اع نرا " راريس"
(1) Ibid., pp.192-199.

ت

) (2تنبخيلتفوتقتة تذفتكتأحتاتافمدتتمينت تةذاتاتة تستي و ت نتهتافمتجتاو توااندتةنيو ت ت ت تافعتت تأ تافبعتقدات
نه ت نهت تااسال ت ناوصت ردجاتو شـلت مت ت نتافنب تﷺتو جة به(ح) .ت
) (3اتتروبتجيتتات تتنتافـةتتتاتفعتمتتهت عصتتزهت تتنتافببردتترت همتتةتقتتة ،تأ تتةتافتتر ت ت ت تجمي ت تا تتةءاتتو تتزا ت
"اةودس"تافمبرااماتفبشودهتااسال توتبردرتافهصو تا ردـ توافعةفم ت تيهتفنتدبدت تفتهتافم تة تفسستف،توقتات
اسبفزتا رت تجادنتوفيبرافيينتأنفده ت( ثلتافمتجات"س .تج .تودرفيمة "تافقيتترج تفهت رازت" ال ل"تابةبت
" ها اتتاافجة تافصادا")ت بنةوفوات ةفبجتيلتافمجةدات القاتحراتةتتافم ةو تاتوافصهتة تااستال يات تر و تاففعتلت
افديةسياتواالنب ة يات توجهتاال بااءاتتواالحبال تواف بلتوافبفصيرت ت تاا تافمدتمين،توأنهةتو ت علت بيع ت
و بوق ت يتاعاتأوتجهاتأوت دنتدوض ت تنفست ـةنه ت(أيتا رتالتدبعت ت آدتةتت عينتاتأوتأحة دت )،تحبت ت
أنه تددوقو ت تذفكتقااةتواقعياتفشتبةبت ر ت توأووو ت تانكت تفبتتكتافجراتةتت تطتالسبشتعةوا ت تةف ت ت
اف ةا ت ت تاانه ،ت روواتافدفرتواالنب ة تإفيه تفتا ةعت نه تأوتاالنب ة ت عه توا تحب تالتدجدنو تقراء تافت ات
افعر يات كالت نتاف را تأوتافدنا،ت ت تحتينتنصتات ت تافم ة تلتأ تخعتةبتافـراايتاتافعتاا ت ثتة ت"اتةودس"ت ت
و" واينز"تفـلت ةتاوت دن ت(خة اتااسال تامةتأوضجنة)تاة تافدبات ت بلت3ت نتافشبةبتافصة ع تافمدت ت
افمدةف ت ت"تشة لتايل"ت ة ت()2015ت ت تدات تجات بعااتتشب ت ت ـةوتافمتجادنتافصا ت!ت(ح) .ت
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لممارسة ال ىمل إزعاجا للكثير من الملحدين أد المفكرين اإلنسانيين ،لن يقروم مرنهح
إال عدة وليل ل حردي ةعوتره إلرى المزيرد مرن البحرا ال لمري عرن ال رىثيرا النفسرية
دالجسمانية للمارسا الرداانية المخ لفرة .دلكرن ال ديرد مرن الملحردين غاضربون
اقا انىن فاج ره القائلرة ارىن نراك أنرواع م ينرة مرن الممارسرا الرروفية الرداانيرة
النروية ليست فقط "عقالنية" دلكنها أيضا "علمية" ديمكنها أن تكن

اقائق كثير

عن الواوع خار أجساةنا.
ي حدى " اريس" صرااة الرأي القائل اىن الوعي ينبع من المخ االضرردر  .اينمرا
يبدد م ظح علماء األعرا دفالسفة ال قل الم اصررين ي نقرون شركال أد آخرر مرن
المرا ب الفلسرفي الفيزيرائي ،نجرد " راريس" -كونره طالرب يف علرح األعررا  -ال
يررى أساسررا علميررا للررزعح اررىن الرروعي عمليررة م مررد انرركل تررام علررى عمررل الجهرراز
ال ربي المركزي( .)1فهو يقول :
"إن الحقيقة هي أننا ببسارة ال نعرف ما الذي يحدث لنا بعد المون"(.)2
) (1اباتافممففتاقاتافم ة تقبلت تاووتابتةبت"ستة تاتةودس"ت ت ت()2012ت:ت"ااوا تافجتر "،تحيت تاعتة ت
افمتجتتادنت ت تتختتبعه توتنةقكتته تو ةفعتتةته تافمنع يتتات ت ت جةوفتتاتتمردتترتأ ـتتةوا ،ت تتاتحتتةو ت"اتتةودس"ت
افتتبمتمت تتنت دتتموفياتااوا تافجتتر ،ت تتز تتتثرنتتةتجميعتتةت عوا تتلتخةوجيتتاتستتة ات ت ت تقراواتنتتةتو تتةتن نتتهت
اخبيةواتنة،تواقاتافز ت نهتدععنت-تأو ت ةتدععنت-ت تافمدموفياتاف كة يات ت تأيت صر توتبر اتستةحبهت متةت
اقبر كتدااهت ةخبيةوهت!تواـقاتاة تترود"ت"اةودس"تف تجصصهتضعيفةتفاوجاتالتتجبملت(واوت ةتد هترت عتاتذفتكت
تف ةءاتهتو يادواةتهتافماوو )،تحي تدبعماتختطتا ووا تحينمةتدجةو تاالحبصةجت تنكت(فنتتفـرت تاخبيتةوت
عينتقبلتأ تتبعرزتفه)ت!توند تأ تاقاتاوتافعبيع توافمنع ت ةففعلتإذت:تايتفتستت ـرتأوتأخبتةوتاتي ةتواتوت
ف تدجاثت عات !ت تة ت وضت ت(افبفـيتر)ت وضت ت(االخبيتةو)تاو تةرتاف تةويء،توافاتوابتأ تااندتة تالتدتبجـ ت
ةففعلت يمةتد تفهت نتظرولتو واقفت تحيةته،تفـنهتدمتكتحرداتاالخبيةوت يمةت ينهةت عاتوقو هة،توفتوتاةنتكت
اسبصة ةتتافبشرتجبرداتالتاخبيةودات:تفـةنكتتدةوتتو و تأ عةفه تجميعةت ت تنفتستاف ترول،تواتقات تةتالتنتراهت
أ الت تحيةتنة،تإذتفيستالت يرت ثالتددر تأوتد بل،تانةرت نتدعملتودابرتأوتدش ت رد تافنصةح،تفقفكت ت
افمصملتنصات رحتجمي تافمتجادنت ت دتفاتااوا تافجر ت بنةقاتأاات ةتدـو تافبنةقا،تإ ةت تتاة هت ت
ةتددبشعرهتالت نةت تنتا بالانتةتافموضتو تافج ي ت تاوا تحتر تواخبيتةوت(افمتجتاو تأنفدته تدـببتو تابتبه ت
فـ تد يرتاف راءت نتاخبيةواته ت!ت توت هتاال ه تفمةتاة ت تو كنةتفـببه تأيتفو ت!)،توإ ةت ت تتاتة هت ت ت
افمدموفياتاف كة يات ال تقوفه ،تواوت ةتدر كهتالتإندة ت ةقلتوجمي ت جةا تو سةتيرتافعةف (ح) .ت
(2) Harris, op. cit., p.208.
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إنني ود أسلح أنه من الممكن منطقيا االنسربة لملحرد أن يرؤمن ارالخلوة ،أد ارالنظر
لهاه المسىلة ،اإراة ارر سرببية )كران الفيلسروف ال يطراين ال رااع للمرا ب المثرالي
"جي إم إي ماك تاجر "  J.M.E. McTaggartملحدا يؤمن االخلوة( ،)1أما "جان
ارول سررارتر" فقرد كرران ال يرؤمن اررا دال ارالخلوة ،دلكنرره مرع ذلررك كران يقبررل نظريررة
اإلراة الحر السببية(( )2دلكن م ظح الملحدين الغرايين يؤمنرون االفلسرفة الطبي يرة،
دلررالك فررإهنح ين ر ردن اال ضررار اررين إنكررار دجرروة ا داررين األمررل يف اي را ا ررد
المو  .القلق الم لق اىن تكون ال فسريرا ال لميرة الجيرد شرحيحة دجوةيرا يردفع
الكثيررر مررن الطبي يررين إلررى أن يكونرروا م نررككين ،لرريس فقررط يف ال ريفررا الم لقررة
االكيانا الرداية ،دلكن أيضا انىن ر ية الروعي كنريء ي جرول يف محريط مرا ا يردا
عن مكانه ةاخل المخ؛ داالرغح من ذلك ،إذا كان ال يمكن للروعي أن ي واجرد ام رزل
عن المخ ،إذن عندما يمو أاد ما ،الاد أن ي ب ه اآلخر .كما علرق " يروم" اروالي
عام (: )1755
" إن ضع

الجسد وكرذلك ضرع

العقرل يف فترر الطفولرة متناسربين بشركل ترام

حيويتهما يف سن النضروج ،واضرطرابهما الحسرا

يف حالرة المررض ،واضرمحاللهما

التدريجي معا يف سن متقدمة .ويبدو كأن الخطو التالية مايمة ال محالة  :تحللهما معرا
بعد المون"(.)3
ت
(1) J. M. E. McTaggart, Some Dogmas of Religion (Edward Arnold, 1906).
ت
(2) Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme (Nagel, 1946).
ت
(3) David Hume, “On the immortality of the soul,” in Paul Edwards, ed.,

Immortality (Macmillan, 1992), pp.134-140; text available also at :
www.anselm.edu/homepage/dbanach/suicide.htm#A2.
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أثرررار ك رررا " ررراريس" (هنايرررة اإليمررران) جررردال داسررر ا يف أدسررراط الملحررردين
داإلنسانويين ال لمانيين -أد على األول اين ؤالء الاين ننردا المقاال النقدية عنه
انفس القدر الاي أثاره يف أدساط الم دينين .إنه يسرلح ارىن اسر خدامه ل ريفرا مثرل
"الرداانية" د"الروفية" (د ااألخص "الروفية ال لمية" د"الروفية ال قالنية") ود
يسبب االل با  ،دلكنره يردافع عرن ذلرك ا فحجرة أن نراك نقررا يف ال ريفرا البديلرة
الجيررد  .لررح أكررن ألعررارو تلررك ال فحجررة اقررو اررالرغح مررن أن نرراك فك ررا آخررردن
م اصرررردن ،مثرررل "تومرررا

كرررالرك"( )1ورررد ك بررروا انررركل ف رررال عرررن "الرداانيرررة

الطبي انيررة"()2؛ دأدافررق علررى أن نرراك آثررارا ناف ررة للمواربررة علررى أنررواع م ينررة مررن
الممارسا الرداية؛ دلكنني ال أدافرق أاردا علرى اسر داة " راريس" لمرنا الفضرل
االجملة كاا للروفية النروية.
وررام " رراريس" اررالرة يف "رسررالة إلررى أمررة مسرريحية" عررام ( )2006علررى النقرراة
المسيحيين الكثيرين الاين ان قددا ك ااه "هناية اإليمان" ،دخروصا على الم رربين
مررنهح .رراا الك ررا الحررديا لرره يقرردم ذخيررر مررن ال فحجررج ضررد مواور

المسرريحيين

المحافظين يف عدة كبير من المواضيع الم نوعرة ،مرن "ال وايرد مقاارل اإللحراة" إلرى
ت
(1) Thomas W. Clark, “Spirituality without faith,” in The Humanist, LXII/1

(January/February 2002); text available also at : www.naturalism.org/spiritua1.htm.
ت

) (2دشتتيرتافمتتقااتافعبيع ت تأوتافعبيعتتةن تnaturalismتإف ت تا ب تتة ت تتا توجتتو تا ت ءتإالت تتةتتمثتتتهتافعبيعتتات
افمجدو ستتاتودمـتتنتو تتاهت ة دتتةت ت واتنتتةتو ةديدتتنة،توفتتقفكتدعتتة يتاتتقاتافمتتقااتاتتلت تتةتاتتوت دن ت ت يب ت ت(أوت
يبة يزد تأوت ةتوواءتافعبيعا)ت ثلتاافهتوافو توافروحتو يراةت نهةت تن رهت يرتقة تاتفتر ا،تفـنتفمتةت
اة تأ تاتافبشرتو ت ت رتافعاووتدم نو تإدمةنةتواسخةت وجو تالتذفكتوفاده ت نتا فتات تيتهتافـثيترت(أ فتات
ا ثرت ت تافممثرتحب تفوتف تنرتافممثر)ت ات ماتافمتجتاو توافعبيعتةنيو تإفت ت جةوفتاتوضت تتفةستيرت( ة دتا)ت
فـلتذفكتحب تالتد ة تأ تافعت تافمة يتف تدصاتفبتكتاآلثةوتتفديرا،تفـنتدب تالت ةتوضعوهت نتتفةستيرت بنةقكتةت
نةقاةت ةجزات تافج ي ات نت ةو اتحب ت ةتد ا هتافادنت نتتفديراتتقودات بوا ات تافعت توافع ل(ح).
ت
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"ال طررور مقااررل الخلررق" إلررى األخالويررا الطبيررة (فيمررا ي لررق ااإلجهرراو دأاحررا
الخاليا الجاعية) ،د و يبين أن األخالويا المسر قا مرن النررو

ري أخالويرا

غيرر م ماسرركة اسرربب تنرراوا الوصررايا يف الك را المقررد  .دإذا مررا أعطرري دصرري ين
م ناوض ين ،يلجى المؤمن عاة إلى نسبة دصرية داارد منهمرا إلرى الك را المقرد ،
يخ ار ا دفقا لحاس ه األخالوية؛ د اا منطق يددر يف ةائر مفرغة .
يقرردم ك ررا "ةانييرل ةينيررت" " :كسررر ال ويررا  :الرردين كظررا ر طبي يررة" تفسرريرا
علميا لل دين .يقول "ةينيت" أنره مرن غيرر الضرردري أن نسر دعي أي نروع مرن أنرواع
الكيانا أد القروى فرو الطبي يرة (مثرل اآللهرة أد الكائنرا الخفيرة) مرن أجرل ت يرر
دجوة الدين ،دأن تطوير الفهح ال لمي له يف غايرة األ ميرة اسربب أ مي ره االج ماعيرة
دالثقافية الكبير  .إنه يقول إن اا الك ا موجه لألمريكيين انكل أساسري – دلريس
إلى األكاةيميين فقط دلكن كالك إلى "الموارنين الذين يملكون الفضول والضرمارر
الحية" انكل عام  -دأن ناك من غير األمريكيين ممن أطل هح على مسروة الك را
فوجدده مخ را امخاطبة َمن ةاخل الحددة األمريكية؛ دلكن :
"حت هذه اللحظة ،كان هنا

يف الواليان المتحد ا اتفاق مشتر لد ُيثبتوا صحته

عل أال يتعرض العلماء والباحثون اآلخرون للدين ،أو أن يكتفوا ببضع نظران اانبية
فيه ،بسبأ انزعاج النا

بشكل كبير من مجري التفكير يف فحرص الردين بشركل أكثرر

كثافة .إنني أمترح مقارعة هذا االفتراض وفحصه ايدا".

()1

(1) Daniel Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon
(Viking, 2006), p.xiii.
ت

17

(إذن ،فإنرره يخاطررب القررارئين غيررر األكرراةيميين ،دأيضررا يحررادل إونرراع الررزمالء
األكاةيميين االنردع يف اس قراء علمي من نوع م ين).
ينقسررح الك ررا إلررى ثالثررة أجررزاء رئيسرة .يحر ج الجررزء األدل اررىن ال لررح يسر طيع
ديجب عليه أن يبحا يف الدين .دالجزء الثاين يوضا كي

أنه من الممكرن اسر خدام

ا ا طر علح األاياء ال طوري دااألخص علح النفس ال طوري د"ميما ةدكينز"
 Memeticsيف تطوير نظريا تر

كيفية تطور األةيان الم اصر مرن الم قردا

الن بية القديمة .ديركز الجزء الثالرا علرى ترىثيرا الردين يف الوورت الحرالي ،ايرا
يخاطب موضوعا مثل األخال داحا اإلنسان عن م نى لحياته .
الاد أن ي جنب المرء أشكاال م ينة من سروء الفهرح عنرد تقيريح منرردع "ةينيرت".
يقول أاد الم لقين يف مقال ه اىاد الرح

الدينية :

"إنه ال يستقيد منطقيا أن نقول ببسارة بما أن الدين هو فاهر ربيعية فهو بالترالي ال
يمكن أن يكرون وسريطا لنقرل الحقيقرة اإللهيرة ،أو أنره ال يقروي بشركل مرا إلر حقرارق
علوية .إن االعتقاي بذلك يؤيي إل الوموع يف مغالطة الجينان ،وهري معضرلة منطقيرة
تفيد بأن المرء يحتاج فقط إل تحديد التسلسل السببي الذي يؤيي إل واروي الكرارن
ومن ثد تحديد ربيعته ومعناه ومحتواه واستخداماته أو ميمته".

()1

دلكررن "ةينيررت" ينفرري دجرروة أي محادلررة يف ك اارره إلثبررا عرردم صررحة الم قررد
الديني ،إنه ال يحرادل إثبرا أن تفسرير الردين علميرا  -ا رى لرو ترح تحقيقره  -سرينفي
(1) David B. Hart, “Daniel Dennett hunts the snark,” in First Things (January
2007); text available at : www.firstthings.com/article.php3?id_article=5394.
ت
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اقيقرررة أد مرررزاعح الررردين ،سرررواء ارررالخطوط ال ررري يققاهرررا أد اخطررروط أخررررى ،إن
"ال ويا " ال ي يىمل انكل رئيس أن يكسر ا ليست تلك الم لقة ااإليمران الرديني،
دإنما فكر أن الدين ي جادز اددة دودرا البحا ال لمي – ذلك ال ااو( -)1ارالرغح
من أنه شخريا مه ح اكسر ما يطلرق عليره "ال ويرا الثانيرة" ،د ري الردين نفسره .إنره
يقول إن ال ديد مرن النرا

لخروفهح مرن إضر اف ال ويرا الثانيرة ،يقرادمون الجهروة

المبادلة من أجل كسر األدلى ،دلكنه ال يرى سببا جيردا يج لهرح غيرر مسر دين ألن
يقومرروا اىنفسررهح ارراالنخراط يف احررا مثررل الموجرروة يف ك اارره .إننرري أس ر طيع تفهررح
مخادفهح على أية اال .إذ االدرجة ال ي يثبت فيها أن الدين واال لل فسيرال لمي ،فإن
ذلك ين قص م قولي ه إذا صار الحقيقرة ال ري يرؤمن النرا

عميقرا ااةعاءاهترا يمكرن

اينها تفسير ا اددن إشار إلى أي شيء فو طبي ي.
إذا كان ا موجوةا ،فإنه من الممكن أن يكون ورد اسر خدم آليرا مثرل االن خرا
الطبي ي للجينا دكالك الميما من أجل إن ا انر م فرغين ل باةتره؛ دمرع ذلرك،
فكلما زاة إنجازا الكن

ال لمي عن الدين ،كلما ولت الحاجة الفقاو دجوة

ا من أجل تفسير دجوة الدين ،داالك س ظل غالبا الظرا ر محرل البحرا كمرا ري
يف غيا كيان إلهي.
دلالك ،فإن ال فسير ال لمي  -كما أرن  -سوف يقلل م قولية ذلك الفررو – أن
األةيان إلهية المردر -اددن ا ى أن يثبت اطالن ةعوى اقيقي ه.
) (1دمثلت فهو تافبة وتأوتافعة وهتTabooتافش ءتافممنوعتافبعرزتفهتأوتتنةوفتهت ةفن تا،توأاتهرت تةتدـتو تاتقات
افبة وتاوت تافمجر ةتتافمصبمعياتسواءت جر ةتتافادنتأوت جر ةتتافعة اتتوافب ةفيتا،تواتقفكتدتب تاستبخاا هت
أحيةنةت ت صة تافديةساتونجوه،توأ لتافـتمتات ن تو ت تنتافشتعوبتافباا يتات( ثتمتةتن تهتةتافمدبـشتفت"جتيمست
اتتور"ت تتنتجتتزوتافمجتتيطتافهتتة يت ت توحالتتته)،تحيت تاتتةنواتدجر تتو تافمدتتة ت تتبعاتا اتتيةءتظنتتةت تتنه تأ ت
افمدة ت هةتدعت تاروواةتافم اساتأوتافروحةنياتافمخفيات يهة(ح).
ت
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دلهاا ،فإين أتووع أن ال ديد من الم دينين سيقادمون محادال "ةينيرت" إلاطرال
"الل نة األدلي"( .)1يرى "ةينيت" يف نفسه أنه يواصل محادلة " يوم" ل طوير "تاريخ
طبي ي" للدين.

()2

إنه يرى أن ميلنا إلى اإليمان الديني له جادر م ىصلة يف أعمرا الطبي رة اإلنسرانية،
ديحادل أن يطبق ن ائج علح النفس الم رريف دعلرح الرنفس ال طروري دعلرح األجنرا
البنررية ال طروري الك نراف تلررك الجرادر .إنره يضرع نظريررة مبدئيرة عرن كيفيرة تطررور
الدين .على عكس ما ود ي وو ه القراء المطل ون على آرائه ال امة عرن ال طرور ،إنره ال
ي نبا االرأي القائل اىن ال دين ود تطور ألنه كان ناف ا للجنس البنري.
ال يرى أنه كان ن اجا ل مليا تطور من أجل أ داف أخرى.
) (1و تالت جةوالتتافمتجادنتوافال دنيينتالخبراعتتفةسيرتوضعيات تمياتأوتنفدتياتف تةار تافتادنتافكتةو ات
تجقووتافبةودات نقتنشت تااندة توإف تافيو ت( لتإف تافتج اتدب تاابشةلتاثةوت و توجنة زتفتاوتا جنتة ت
افبشرداتاف ادمات ثلتإندة تافنيةناوتة )ت:ت بب ت جةوالته تجميعةتوايناتاففشلتنبيصات اة بهةتفتع لتواففعتر ت
وافمـبشفةتتافعتمياتوا جةثتا نثرو وفوجيات(ااندتةنيا)تافر تينات( ثتلتقتوفه تإ تافتادنتاتة ت فيتاات ختال ت
افبشرتوتعةونه ت–تأوتقوفه تإ تافصهلت بفديرتاف تواارتافعبيعيتاتجعتلتافبشترتدفبرضتو تاآلفهتات–تأوتقتوفه تإ ت
ختتولتافبشتترت تتنتافـتتواوثتافعبيعيتتاتجعته ت تدفبرضتتو تافهتتاتفبجمتتيه ت نهتتةتإفتتا)،توفعت ت تانتتةتأابف ت ت ن عبتتينت
اايبينت طتتمدة ت لتو نع تالتإندة ت همةتاة ت دبواهتاففـريتوافث ة ،تا وف تن عاتأنتهتفـتلت اتنوعت
ةن تحب توفوتف تنروتاقاتافاةن ،ت لتدمـننةت عر ات عتاتأو تة هتو تاوت مبتهت تةفن رتإفت ت تنعبهت ت ت
إحـة هةتوإت ة ت نعبهة،تو تتت داتالتجزءت نهةتفوظيفبهتفيبـة لت تا جزاءتا ختروت اءت هتة ه تافنهة يتات
واف ة يا،ت هقهتاف تجصاتددبجيلتأ تدها هةتافمتجاو توافال دنيتو ت همتةتحتةوفواتافبشت يات تيهتةت نهتةت تنتأستة ت
افع لتوافبفـير،تأ ةتافن عاتافثةنيات ه تأ تاابشةلتأوت ه تايفيات ملتاآلفاتأوتافمةاينتاتأوتافن تة ت:تالتدعنت تأ تاات
نف تافاةن تفه ت!ت توتأ عينةت هناسةتجهة تاتاة تجاداتدراهت و ت تر ،تثت ت ـتفت تيتهتداوستهتحبت تتو تلت
إف ت ه تايفيات متهت:ت هقاتالتدعن تأ ااتخروجهت تينةتفي و ت:تف ات همكتايفيات متهتأخيرا،تإذ تفيستفهت ةن ت!ت
و نتانةتنفر ت ينتقوفنةت ثالتأ تهللاتاوتافقيتدنتز تافمعترت( نتهتواضت تقتوانينتوأستبةبتنتزو تافمعتر)تو تينت
قوفنةتأ تافمعرتنز ت دباتتبخرتافميةهت نتافمجيعةتتوا وزتث تتـثفهت ت تاـلتسجةبتث تتجردكتافردةحتفهت
فعلتاختباللت نتة تافكت طتافصتويتإفتات..ت هتقاتاتتهتاترحتفتـيفيتاتواف توانينتافبت ت(جعتهتةتهللا)تستببةتفنتزو ت
افمعتتر،توالتدعنتت ت همنتتةتفهتتةتنفتت توجتتو تواضتت تاتتقهتاف تتوانينتو نشتت هة،تواـتتقات تت تاتتلتا ت ءت تت تافـتتو ت
وافمختوقةت،تحي توض تهللاتتعةف تفهت نتافدتننتواف توانينتوافثوا تكت تةتدكتمنت متته،تإذ تالتتعتةوزتتمة تةت
ثلتقوفنةت نت وتتاف ةتلتان ةت:ت ةتت دباتجرا مه،تأوت ةتت دباتاخبنةقهت نتحبلتافمشن ا(ح) .ت
(2) Hume, The Natural History of Religion, published originally in 1757.
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المركبرة فينرا "Hardwired
إنه ي قد أنره ورد نر ج انركل جزئري اسربب واالي نرا " ف
لل ىثر ااإليحاء النفسي الكامل أد شبه الكامل ،د ري وااليرة ورد تطرور ألهنرا ج لرت
األطفال مس دين انكل أك ل قبل ما يريد آاا ح دكبرار السرن أن ي قبلونره ،دارالك
فقد سهل تناول الم لوما من جيل إلرى جيرل آخرر .لرالك يقرقح أن راه الخاصرية
كانرت مفيررد لريس فقررط ألهنررا سراعد األطفررال علرى الر لح انرركل غيرر مباشررر مررن
تجار كبار السن ،دلكن أيضا ألهنا (من اين أشياء أخرى) ساعد على تف يل تىثير
الرردداء الررو مي الرراي يمكررن لكررا ن القبيلررة مررن خاللرره ج ررل الجسررح يحنررد آليرا
النفاء الاام(.)1
ي مررد "ةينيررت" علررى أعمررال خرر اء األنثرداولوجيررا الم رفيررة مثررل "سرركو
آتررران"( )2د"ااسرركال ارروير"( )3الرراان يح ج ران اررىن الرردين ررو امثااررة ةعامررة ثانويررة
( Spandrelااس ر خدام الوص ر

الرراي رد لرره "س ر يفن جرراي جولررد"د"ري نررارة

) (1تعبماتافااوودنياتوافبعووت صمي تتفديراتهمةت نقت" اوودن"توإف تافيو ت:ت ت تافخية تافمجتات ت تاخبتراعت
قاتتمتو نتتةءتستتينةودواةتتفبفدتتيرتافجةضتترت مةضت تفت تدتترهتأحتتاتو يتترتقة تتلتفتبـتتراوتوالتااثبتتةت،تو متتةتأ ت
افااوودنياتوافبعووتت توضعهمةت ة ةفاتالسبباا ت(اافه)توت(افخت )،ت م تافوقكتتت تاستباواجهمةتفبفدتيرتاتلت
ةتدبعت ت ةفجية توافـة نةتتافجياتوااندة ،ت مةت تذفتكتتفدتيرتوجتو تافمشتة رتوافع ة تاتوافدتتوايةتتاففعردتات
واف را ز،تو قفكت ا تتوقعات(افخية )تافمعتو اتالخبتراعتتفةستيرت ة دتاتأوت بيعيتات جبتاتفـتلتذفتك،توالتدختتوت
افبفديرتافواحات نت شراتتافث راتتوافبنةقكةتتوا ست تات تالتأجو تا،ت تثالت ت تافمثتة تأ تالهت:ت تنتافتقيتقتة ت
( برايا)تاقهتافخة ياتفتبتثرت ةادجةءت ت اتااندتة ت تو تةذات تنتأو تإندتة ت:تايتفتتت ةاتةتإذاتاةنتكتتنب تلت
برتا جية ت توايفتفنةت( نتوجهاتن رت تمياتتصردبيات جبا)تافبتاات نتاقاتاال بترازتأوتو تاهتأوتتصر بتهت
واخببةوت جبهت تالتانةرتجزءتخةصت تافماتخةصت ةادجةءت توالتدمـنهتإ ة ات يرهت ةفعتاووتأوتانب تة ت
ا ـةوتأوتخاة متافبفـيرتاادجة توقة تيبهت تو ةذات نتأ ـةوتافادنت ناتأو تإندة ت:ت نتأدتنتاستب ةاةتأوتتت ت
إدجةؤاةتإفيهت تايفتاخبر هةتإذاتف تددب هتإفيهةتأحاتفيوحيهةتإفيهت تواـقاتستدتاتث راتتالتتنبه (ح) .ت
(2) Scott Atran, In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion

(Oxford Univ. Press, 2002).
ت
(3) Pascal Boyer, Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious

Thought (Basic Books, 2002).
ت
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ليون ين")( )1تىثير جانبي لمواءمرا م ينرة (يف راه الحالرة م رفيرة) تطرور ألسربا
أخرى .يح ج "آلقان" اىن لدينا ميل فطري ألنسرنة ال رالح دإضرفاء الم نرى القرردي
/أد الم مد عليه (دلالك فإننا ن امل النا

األخرين يف ال اة على أهنح كيانرا لهرا

مقاصرررد ،أي كائنرررا ت رررررف علرررى النحرررو الررراي ت رررررف اررره اسررربب أفكار رررا
دتفضيالهتا) .اا ج "اوير" اىن األةيران تفرقو علرى نحرو مميرز أن ( :أ) نراك كيران
داارد علرى األوررل فرو طبي رري ي خرا شركال أنطولوجيرا محردةا (علررى سربيل المثررال
ايوان أد شجر أد إنسران) ) ( .شريء مخ لر

اررور داضرحة جردا ت ر ان هاكرا

أنطولوجيا (على سبيل المثال :ايوان ي كلح ،شجر تسجل الم لوما  ،إنسران يولرد
من عاراء) د( ) الكيان يم لك م لوما اسقاتيجية يمكنه اس خدامها إما لرالا أد
ضد نفسه.
يح ج "ةينيت" اىن م املة "النظح" األخرى (أي ،فيما عدا النظام نفسه) ككيانا
لها مقاصد من شىنه انكل خا

أن يكون له اس جااة تكيفية إذا كانت تلك الكيانا

محكمة البناء دالوريفة ،دلكنه يطبق آراء "آلقان" د"اوير" لبيان كي

أننرا م رضرون

لإلفراط يف اس خدام اا الحرد  ،دأيرة عواورب تقترب علرى ذلرك .إن تلرك ال فحجرة
ت بع النهج ال الي :على الرغح من أن ويامك ا وجيه صراخك إلى السيار إذا ما فنلت

(1) Stephen Jay Gould and Richard C. Lewontin. “The spandrels of San Marco and
”the panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme,
in Proceedings of the Royal Society (1979), pp.581-598; see :
تتwww.aaas.org/spp/dser/03_areas/evolution/perspectives/Gould_Lewontin_1979.shtml.

تجوظات:تافترا طتتت تت ييترهتوافم تة تتت تافبعتادلت تيتهتاثيترات نتقتنشترهت ت ت()2006تاخراتةتتعتادلت ت تدنتةدرت
()2020تودمـنت عةفعبهت نت وق تأوايفتافنكت ت تافرا طتافبةف ت -اخبرتتوا عةت نت ة ت()2011ت(ح)ت :-ت
https://web.archive.org/web/20110322012940/www.aaas.org/spp/dser/03_areas/ev
وأناهت نفستافش ءت تأيتوا طتالتدعمل olution/perspectives/Gould_Lewontin_1979.shtml
ت
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يف تنغيل المحرك و ليس سلوكا تكيفيا ،دكالك عند ويامرك ا وجيره الرركال إلرى
الكمبيوتر الم طل ،فإنه االنسبة لرياة يفكر يف أن فريس ه تخطط انكل ف رال ل جنرب
إثار ان با ه :فإن ذلك سلوك تكيفي .لقرد تطرور تررور القررد ألن تلرك األنرواع مرن
الحيوانا ال ي ارلت عليه اك سربت ارالك ا را المزايرا ال نافسرية ج ل هرا ت فرو
على أنواع أخرى أد على مفقسيها .دلكن ترور القررد  -امجررة اك سرااه  -يمكرن
أن يربا مفرطا .إن إسقاط السما البنرية على روا ر طبي ية م ينرة  -علرى سربيل
المثال ،النظر إلى النمس دالنجوم ااع بار ا كائنا اساسة دذكيرة -رو "اسر خدام
فاسد" ل لك المهرار الم رفيرة؛ دمثرل تلرك االسر خداما الفاسرد يمكرن أن تكرون
مسؤدلة عن الميل اإلنساين الفقاو كيانا أسطورية تحكح ال رالح( .)1مرن الممكرن
أن يكون ذلك و تفسير السبب الاي كران يج رل القبائرل البدائيرة تميرل إلرى اخر ال
ورص األرداح دال رديق لا ،دأن يؤمنروا ارىن األرداح تفسرر الظروا ر مرن ارولهح؛
داالك رهر "األةيان الن بية" :
" ....إن األييان التي ال تملك عقارد مكتوبة ،وال علماء يين ،وال تسلسالن هرميرة
للرؤساء .مبل أن تخرج أي من الديانان النظامية الكبري إل الواروي ،كانر العقاررد

) (1و تسقاجاتاففـر ت(أيتا ب ة تإندة تأ تافشمستافب تالتت يرتستواهةتدو يةتواهردةتوسنودةت:تتمبتكتحردتات
اخبيةوت تأ تتفعلتأوتالتتفعلت–تونرااةتالتتفعلت–تواقفكتاف مرتوافنصو ت–تواتوتنفتست تةتاحتب"ت تهت"إ ترااي "ت
تيهتافدال تضات بة تهةتامةت تسوو ت"ا نعة "ت نتادات75تإف ت)78تإالتأنهت ة برازتإ تاقاتافبفـيترتافدتةذجت
اة تاوتافممثرت ت زوغت ـر تافادنتافشعب ت ناتااندة ت(افباا )تاف اد ،ت ةفدتما تانتة:تفمتةذاتاستبمرتت ـتر ت
افتتادنتو ت تتعتتووتتفـيتترتااندتتة ت ت(حب ت تحدتتاتستتينةودواةتتافااوودنيتتاتوافبعتتوو)تفمتتةذاتدوجتتاتإف ت تإفي تو ت
تيةواتتافمم نينتو نه ت تمةءت ر توقينتو ت تانبشتةوت تتو تاففتتكتواففيزدتةءتو يتة ت ـةنتاتاتقهتافـيةنتةتت ثتلت
افشمستواف مرتوافنصو ت تافـتو ت ت(أيتالتتمتتكتفنفدتهةتاتي ةتوالتختر تافن تة تافموضتوعتفهتةتوالتتكترتوالت
تنف توالتحب تتبفة لت تحيةتنة،توامةت ينهتوسو تهللات ت تهللات تيهتوست ت تحة ثاتادولتافشتمستوتزا نهتةت
ت وتتا نهت"إ رااي ")توافشةاات:تأنهتدب ت و ةتانةرتأسبةبت نفاتاتف دمة ت خةف ت( ثلتافدببيا،تواسبجةفات
تدتدلتافممثراتتإف ت ةالنهةدا،تو قات ن تافمختوقةتتوقوانينتافـو توافعةف تافب تأارتتإفيهةت تتعتي تسة ت
و يراةتافـثيرت مةتالتدبد تافمصة تفقاره)،توأ تا لت تاادمة ت هقاتافخةف توافتقيتدوا ت تافع تلتوافمنعت ت
واففعر تاوتتوحياه،ت ت ة لتافشررتافقيتدوا تاووتافنة تأحيةنةتفمزادةت نيوداتأوتتخفيفةتت دنيا(ح) .ت
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الش رعبية موارروي  ،وكان ر ترروفر البيقررة الثقافيررة الترري اسررتطاع األييرران النظاميررة أن
تظهر فيها"

()1

يققح "ةينيت" أن األةيان النظامية انبثقت من األةيان الن بية من خرالل عمليرا
ال طور "الميمية" .الميما ( Memesال ي ي رفها "ةدكينز" اىهنا داردا ل وريرا
الثقافة تماثل الجينرا ) ري أفكرار د/أد ممارسرا – ت ضرمن ،علرى سربيل المثرال،
مررن مررخ إلررى آخررر .النظريررة ال رري

األغرراين دالطقررو  -تسر طيع االن قررال دال ضرراع

ي نارك فيها "ةينيت" مع "ةدكينز" – مخقعهرا  -ري أن الميمرا تنركل األسرا
لل طور الثقايف تماما مثلما تنكل الجينا أسا

ال طور البيولروجي .ا را الجينرا

ترربا أكثرر شرريوعا ،ايرا ير ح اخ يار ررا علرى أسرا

ورردرهتا علرى ال كير ؛ داألمررر

مماثل االنسبة للميما .
يظن "ةينيت" أن األةيان كظا ر ثقافية يمكن فهمها على نفس النحو الراي يفسرر
اه عمل الميما  ،دأن تطور ا كان خاض ا لقواعد ال نوع داالن خا مماثلة للقواعد
ال ي تحكح ال طور البيولوجي .داالك فإن الديانا الن بية  -مثل أشكال أخرى من
الثقافررة النر بية  -كانررت ت سررح ايفليررا م نوعررة ،تنررمل الغنرراء الجمرراعي دالطقررو ،
ل ؤكد ضمانة ان قالها من جيل (من النا

يف ثقافة م ينة) إلى الجيل ال الي .دلكنها يف

نفس الووت ود تمر اطفرا  -مثلمرا تف رل الجينرا  -ايرا ورد يكرون م ظمهرا غيرر
واةر على ال كي  ،اينما ا ضها اآلخر واةر على ال كي

انكل أك من ميما م ينرة

أودم منها ،دلالك فإهنا تقوم ااالن نارعلى اسالا.
(1) Dennett, op. cit., p.140.
ت
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إن "ةينيت" مثل "ةدكينز" ،ينظر إلى "الميما " على أهنا "جينا أنانية" .دلكن
اينما يرر "ةدكينز" على النظر إلى الميما الدينية اوصفها نوع من الفيردسا ال ي
تن نر على اسا مرلحة دا ماما عائلها  :يؤمن "ةينيرت" ارىن انبثرا الرديانا
المنظمة من الديانا الن بية جاء عقب تطور المج م ا الزراعية .لقد سبب رهرور
المج م ررا الزراعيررة تغييرررا عميقررا يف البي ررا ال رري دج رد لررا الميمررا الدينيررة.
ديف ذا الووت :
"الميمان التي تعرزز تضرامن المجموعران اإلنسرانية هري األنسرأ بشركل خرا
كميمررانا يف الظررروف الترري تعتمررد عل ر نجررا العارررل بشرركل مباشررر عل ر تضررامن
العوارل يف مجموعان موية وبالتالي كفاء المجموعرة العارلرةا .إن نجراح مثرل تلرك
المجموعان المتخمة بالميمان هو نفسه أيا بث شرديد الفعاليرة ،تتضرمن الفضرول
لتجرراوز حرردوي المجموعررة والحسرردا وبررذلك تسررما للحرردوي اللغويررة والعرميررة
والجغرافية ألن تكون ااهز لالختراق"(.)1
دفقا لر"ةينيت" ،فإن مع زياة اس قرار المج م را اإلنسرانية اسربب اسر خدامهح
للزراعررة (ارردال م رن األعمررال ال اةيررة) ،ارردأ ال جررار يف ال طررور اررين المج م ررا ،
داال ررالي زاة عرردة الورررائ  ،دأصرربا ال رراملون ا لررك الورررائ
انكل أك لكي ي مكنوا مرن اسر خال

الم نوعررة منظمررون

المزيرد مرن فوائرد ال جرار الم زايرد  ،دا رد

ذلك ،أصبا رجال الدين دالكهنة منظمرين انركل أفضرل كرالك ،دأصربحوا يسر ون
إلى فرو اا كرار شربه ترام علرى الممارسرا الدينيرة .لقرد كران مرن مررلحة رؤالء
(1) Ibid., pp.184-185.
ت

25

الم خررررين أن يقومرروا ا نظرريح الممارسررا الدينيررة دالم قرردا  .لقررد تطررور
الميما الخاصة االم قدا الن بية اددن إرشراة داعري ،دلكرن الميمرا الخاصرة
االديانا النظامية كان لها خاةمان يقومان على "ترديضرها" .يرورة "ةينيرت" منرالة
تقريبية اين ما اد للميما الدينية دما اد لحيوانا م ينة مثل الخرفان دالبقرر
امجرة أن تح اس ناسرهما .ايرا ارنفس الطريقرة ال ري جرنا لرا مرارو الحيوانرا مرن
البنرررر إلرررى اسررر بدال عمليرررا االن خرررا الطبي ررري (ارررين الحيوانرررا ) ااالن خرررا
الرناعي ،كالك ف ل المخ رون المحقفون يف الدين – الكهنة  -ادأدا انكل داعي
يف ندسررة دإعرراة ندسررة الميمررا الدينيررة .عنررد ا ،دا رردما أصرربحت المج م ررا
طبقية انكل م زايد ،أصبا ةدر الردين مهمرا يف ت زيرز ال ماسرك االج مراعي .يسر مد
"ةينيت" كالمه من عمل "جاريد ةايمونرد"( )1الراي كران اورقح أن يف أعقرا الثرور
الزراعيرررة األدلررري ،دو رررت المج م ررررا تحرررت سرررطو دسرررياة الكليب ووراطيررررة
 )2( Kleptocracyاينما تطور االنقساما اين األغنياء دالفقراء ،دأصربا الردين
فمهما من أجل صيانة النظام االج ماعي عن طريق ج ل الفقراء يوطنون أنفسرهح علرى
األدضاع ال ي يجددن أنفسهح فيها.
فيبرردي "جررريمس اردكفيلررد" -د رررو ناوررد ماركسررري كرران ورررد علررق علرررى ك رررا
"ةينيت"( –)3إعجااه امنهجه "الماةي" دلكنه ين قده ألنه أ مل الم الجرة الماركسرية
(1) Ibid., pp.184-185.

) (2افـتِببوقرا يتتاتاماتتعتهت:تتشتتيرتإفتت تن تتة تحـتت تافتاتتوص،تو ةفبتتةت تتةتتمثتهتتةتا ن متتاتافادـبةتوودتتات
واالستتبباا داتافبتت تتتتراا تافثتترواتتوافدتتتعةتت تت تدتتاتقتتتاتحةامتتا،توقتتاتت هتترتاتتقفكت تت ت عتتاتا ن متتات
افادموقرا ياتإذاتتجوفكت تافوقكتإف تحـ تا قتياتافنة ق تأوت ةتدعرلت ة وفيصةوايا(ح) .ت
(3) James Brookfield, “Dennett’s dangerous idea,” at :
www.wsws.org/articles/2006/nov2006/spel-n06.shtml.
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لل رراريخ الررديني .يقررول "اردكفيلررد" أن تحليررل "ةينيررت" تحليررل مفيررد يف إطررار عمررل
"ةارديني جديد" دلكنه تجريدي انكل مبال فيه ،دكان من الممكن أن يس فيد أيضرا
من م املة الدين كنوع من األيديولوجيا يسر مد جرادره مرن ال الورا االو رراةية
يف المج م ا اإلنسانية .أع قد أن "ةينيت" ود أخرا االف رل ا را تلرك ال وامرل يف
اسرربانه يف اس ر ناةه علررى عمررل "جاريررد ةايمونررد" ،لكررن تحليررل "ةايمونررد" نفسرره
تجريدي إلى اد ما ،دتنقره الدوة ال اريخية ال ي تميز أفضل الك ااا الماركسية عن
الدين .لقد ركز تلك الك ااا على كي

أن ال طور الاي اد للديانا النظاميرة

كان م ووفا على االنقساما الطبقية ،دعلى الكيفية ال ي ير ح عرزد أغلرب الررراعا
الدينية – على األورل انركل جزئري -إلرى الررراعا االو رراةية الطبقيرة .لقرد طبرق
"اردكفيلد" على "ةينيت" نقد "إنجلز" لر "فويرااخ":
"بشكل ما ...هو وامعي  -بما أنه يستمد بدايته من اإلنسان  -ولكن...هرذا...يظل
يارما نفس اإلنسان المجري الذي شغل المجال يف فلسفة الدين"(.)1
أع قد أنه يجرب علرى أكثرر مرن ملحرد مرن الملحردين الجردة ،كمرا اورقح "رالر
ةدميان"( ،)2أن يولي ا ماما أك االفكر االج ماعي الم اصر (سواء كان ماركسريا أم
ال) .إنني ال أورد  -على أية اال  -أن أةعو إلى إعراة البحرا يف أاردا الحررد
االج ماعيررة البيولوجيررة يف السررب ينا دالثمانينررا ؛ يبرردد لرري أن نوعيررة علررح الررنفس

(1) Ibid., quoted from Frederick Engels, tr. Paul Taylor, Ludwig Feuerbach and the
End of Classical German Philosophy (Progress Books, 1946).
(2) Ralph Dumain, “On atheism, irreligion, and rationality,” statement for a panel

discussion in Washington DC, 19 May 2007; text available at :
www.autodidactproject.org/my/atheism-DCIC.html.
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ال طوري ال ي يناةي لا ك ا "ةينيت" دالمنهج الماركسي الاي يفضله "اردكفيلد"
يمكنهما تقديح دجها نظر م كاملة دليست م ناوضة(.)1
يجب أن ت ح وراء ك ا "ةينيت" الهام انوع خا

مرن الرر  .الجرزء األدل منره

(الاي يقدم فيه وضي ه الداعية إلى البحا ال لمي يف الدين) يمكن – مثلما أع قد -أن
ير ح اخ ررراره إلررى النرر

اررددن خسررار المضررمون .الجررزء الثرراين (الرراي يقرردم فيرره

نظرياترره الم لقررة اننررى الرردين دتطرروره) يميررل إلررى ال طررر إلررى مواضرريع جانبيررة،
دال ي  -االرغح من أهنا يف م ظمها ذكية دغنية االم لوما  -فإهنا تنر ت ان براه المررء
دتررفه عن ال فحجرة األساسرية .نراك ال ديرد مرن المالارق ال ري تح روي علرى مرواة
محرردة  ،مررن الواضررا أن "ةينيررت" وررد دجررد أهنررا غيررر مناسرربة إلةراجهررا يف الررنص
األساسي؛ أع قد أن ذلك النص كان يجب أن يكون أورر من ذلرك ،دأنره كران يجرب
أن ي واجد  -عند الحاجة  -المزيد من المالاق دراما  -يف النص األساسي  -ا را
الفقرا المك واة االخط الردماين الرغير( .دلإلنراف ،الاد من ذكر ال نظريح الجيرد
جدا دالمخ رر لمحاضرا "ةينيت" النفهية .دال ي ي وفر ا ضها على اإلنقنت).
يقوم "ري نارة ةدكينز" اىةاء ال ديد من األمور المثير يف ك ااره "د رح اإللره" .إنره
يررر

– انرريء مررن ال فررريل" -افقاضررية اإللرره" ديقرروم ا فنيررد مجموعررة مثيررر

لإلعجررا مررن ال فحجررج ال قليديررة ال رري ترردعح دجرروة اإللرره :ال فحجررج األنطولوجيررة،
ال فحجج الكونية ،فاجج ال رميح الاكي ،فاجج من ال جرار النخررية ،فاجرج مرن
) (1ف اتسع ت"اال تاةوفين""تإف تتصمي ت وا هتافبةودخياتووجهةتتن رهتافااوودنياتافصادا ،تان ر :ت
Social Division (Verso 1991), Analytical Marxism and Historical Materialism ; the
debate on social evolution “in Science & Society 57/1 (Spring 1993), p31-65 and
“the strength of historical materialism: a comment”, in Science & Society 58/1
(Spring 1994) pp.60-72.
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الجمال ،فاجج من النرو

 ،فاجج "اايسيان"( ،Bayesian )1ر ران "ااسركال"

()2

 .Pascal’s Wagerنراك القليرل مرن الم لومرا الجديرد نرا ،دلكرن رامرا يجرد
ال ديد من القراء الكثير من الم لوما يف رداياته النيقة الرافية لل فحجج دتفنيرداهتا.
ثح يقدم فاجة جديد (دإن كان ي قمص يف ذلك ردح " يروم") م لقرة ا ردم إمكانيرة
دجوة إله/مرمح سمادي االرغح من أن عالح الفلك "فريد ويل" تحرد ذا مرر
يف ك ررا لرره ا نرروان "ال طررور مررن الفضرراء" (مننررور عررام  )1982عررن اع قرراةه اررىن
اا مالية دجوة خلية اية اسيطة ةف ة دااد ن يجة تركيب كيميائي اك مل عرن طريرق
الردفة منا دوت طويل على سطا األرو (د و ما ال يرزعح أي عرالح ايولروجي أنره
وررد دوررع)  :يماثررل اا ماليررة تجميررع طررائر ارروينج  747مررن سررااة خرررة اواسررطة
إعرار( ،)3اا ج " يوم" اىن عدم إمكانية الحيا ال يق ضي االضردر دجروة مررمح؛
حص"ت" ةددية "تأوتاحبمة ت" ةددية "تBayesian probabilityت تت ت تةتددتم ت(أوججيتاتافن ردتات
) (1تعبمات ت
اال براضيا)،تحي تدب تت يي تاحبمةالتت رضيةتتافبفدتيرتافم ا تات(فتقفكتتببت تاالحبمتةالتتاالستباالفيا)تودعتو تاالست تفعتةف ت
افردةضيةتتوافالاوتت"تو ة ت ةدس"ت تاف ر ت،18تث ت ةوت نتأاهرتووا اةت ةف تافردةضيةتت"ال ال "(ح) .ت

) (2دعبماتواة ت" ةستـة "ت تت تأوججيتاتافمـدتاتوافخدتةو ت ت تاتاالحبمتةالتتف دمتة تأوتافـفترت ةافته،توقتات
وضعهت ةف تافردةضيةتتواففيزدة تاففيتدولتاففرند ت" تيزت ةسـة "ت تاف ر تافدة ت شتر،تحيت تأ ة نتةت4ت
احبمةالتت:ت-1تاادمة ت ةافهت ت تحتة تاتة تانتةرتإفتهت ةففعتلت( ـدتاتاة تلت تثتوابتافصنتاتخةفتا)ت-2تافـفترت
ةافهت تحة تاة تانةرتإفهت ةففعلت(خدةو تاة تتات ت تةبتافنتةوتخةفتا)ت-3تاادمتة ت ةافتهت ت تحتة تفت تدـتنت
انةرتإفهت(خدةو تالتو تفهةت تافانيةت ت ش اتافادنت تافانيةت جاو تافعمترتالت ةونتات ينهتةتو تينتافختتو )ت
-4تافـفرت ةافهت تحة تف تدـنتانةرتإفهت( ـداتالتو تفهت ت ب تافبجروت نتقيو تافادنت ت تافتانيةت جتاو ت
افعمرتالت ةونات ينهةتو ينتافختو )،تو قفكتدببينت ت تاتاالحبمتةالتتأ تافمـدتاتافـة تلتوا ابترتوافخةفتاتدـتو ت
تاادمة ت ةو،توو ت نع ياتاالسبنبةجتوحية داتافعرحت:تإالتأ تافبعاتحتةو تافبشت يات تيتهت راتة ت شتة هت
دعبمتات تت تافم ةونتات تينت(افب تةارت ةادمتة )تو تينت(افـفتترت اتا )ت تاالت تنت ةونتات" ةستـة "ت تينت(اادمتتة ت
ةافه)تو ينت( ا تاادمة ت ةافه)،توافج ي اتأ ت يةبتافبمةثلت تافراة تدقاات ةفبش ياتافمرجوت نتهتاتةتانتة،ت
تافمم نينتدق و ت(افب ةارت ةادمة )ت ت تا تلتودعاونتهت(نفةقتة)تالتثتوابت تيتهتأ تال،تواتوتدخبتتفت تنت
(اادمة )ت تافابرت ت تافمـةوهتوافمش ةتتوافاعو ةت،ت هقهتقو تإدمة توفيدكتنفةقةتأوتت ةارا(ح) .ت
) (3و تأ ت( رداتاودل)تالتدم نت إفهتإالتأ ت ةتقةفهتدعـستاستبجةفاتاف تاواتتافخةوقتاتافبت تدندتبهةتأوتدتا يهةت
افمتجاو تفتاالتافعشوا ياتواالحبمةالتت!تودعتات" واينتز"تأاثترت تنت ترحتاتقهتا ثتتاتافمدتبجيتات ت تاببتهت
فمجةوفاتإظهةوتأنهةتا ءت( ة ي)توفهتو نهت تاالحبمةالتتإذات ةتا برضنةتفهتندتباتضت يتات( ثتلتاحبمةفيتاتأ ت
دتوحتتمثة ت ياهت!تأوتت فزت ر تإف تسعهتاف مرتامةت تابة هت ةن تافدة ةتتا م تصت159ت-ت)160ت(ح) .ت
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دلكن اوقاااته انىن االا ماال البديلة كانت  -احكح الضردر  -تخمينيرة انركل
مفرررط .اررالرغح مررن أهنررا م قولررة ادرجررة أك ر مررن االفقاضررية ال رري كرران " ويررل"
سيرفضها( .)1لقرد وردمت الداردينيرة يف ذلرك الوورت البرديل القاارل لالخ برار ال لمري
دالاي تح اخ باره انكل جيرد لنظريرة ال ررميح الراكي -دارالك -يقرول "ةدكينرز"-
المجدي أن يكون المرء ملحردا لديره إشرباع ثقرايف كبيرر .يحر ج "ةدكينرز"
ج لت من ف
اىنره – إذا كرران نرراك مرررمح/خالق سررمادي -فإنرره يجررب أن يكررون أكثررر ت قيرردا مررن
ال ررالح الرراي يخلقرره ،دلكررن امررا أنرره كلمررا زاة ةرجررة ت قيررد النظررام ،فررإن اا ماليررة
دجوةه تض

 ،فإن نظرية ال رميح الاكي تر

شي ا غير مح مل يف رل شريء آخرر

أكثر الم قوليرة .يرداا "ةدكينرز" ال فحجرة الدينيرة ارىن ا اسريط .مرن المفرقو أن
يقوم اإلله الاي يؤمن اه م ظرح الم ردينين اال فاعرل مرع ال رالح ،دأن ي ردخل يف طرر
عمله ،دأن ي واصل مع مخلوواته ديحكح اينهح ،إلخ .مثرل راا الكيران ،الراي ي رالج
كميا ضخمة انكل ال يمكن تخيله من الم لوما  ،الاد أن يكون يف غاية ال قيرد؛
يس ن ج "ةدكينز" أنه من المؤكد تقريبا أن يس حيل دجوة كيان مثل اا(.)2
) (1ت تو فهةتاندخات عافات نتاففرضتياتا ي وودتاتوافبت تدـتو ت يهتةتفتبعاتافبرتيبتةتتافاتا وداتفتتقواتت
قاو ت ت تتشـيلتايةالت ن ماتتدبمرت مرووتافوقكت تن ة هةتدمنهت زادةتافب ةء.تان رت :ت
Hume, Dialogues Concerning Natural Religion (first published posthumously in
1779). In Part VIII.
) (2اتافن رت نتأننةتالتنافتهللات ةفبع يات:ت َمنتافقيتحـ تأ الت ت تخعتتاقهتافاوو ت نتافبفديرت تف ات
ا ب اتافـثيرو ت تافمةضت تأ تافـوااتاتوافنصتو تتدتـنهةتأوواحتتبجتررت هتة،تو هتقاتافبفدتيرت(افبدتيط)تتتتخرت
اابشةلتافصةذ ياتو عة التهةت(افمع ا )تااللتافدنينت!تالتفوتأ دكتأحاا تاةتفةتحادثةتو درتوجتو هت( بدتة ا)ت
ت تافبجرتدت ت ثتهتالتأففتسنا،توقة تاخرتأ تإندةنةتوالت ات نعهت ت واتت قي اتو( ع تا )،ت هتلت تينتةتقبتو ت
(ا دط)تو ت" واينز"ت ت(اقاتافمثة تدـشفت ةفكبطت تةتدجتةو ت" واينتز"ت عتتهت تنتندتباتافـة نتةتتوافـتو ت
افاقي ينتإف تافاا ات االت نتافخةف ت تجصاتأنهتسيـو ت(أ )تو(أ ا))ت لتواتلت تنعاتف ندتة تدـتو ت ع تتهت
افمعصزتاوتأاثرت(تع ياا)ت نهةت!تأدكةت:ت نت دة تافعت تافو و تإف تافبفديرتافم بو ت:توف تدشبر ت ةقلتأننةت
فوتف تنبعرلت ت ت ةايتاتأوت تاوت(تع يتا)تاتقاتافبفدتيرت إننتةتنر كتهت!ت ةفعتمتةءتدب بتتو ت تثالتحتاثت(االنفصتةوت
افـبير)تادباتف هووتافـو ،تو تأنه تالتدعر و ت ةايبهت ةفكبطتوالتحب ت اوت(تع ياه)تنفدهت ةونات ةفـو ت
!تاقاتفيستاال ،توفـنهتاال ت يتدولتافعتو تافمتجات" يبرتفيببو "ت تانب ة هتفشعجةتت" واينز"ت!ت(ح) .ت
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إن نقاشه الم لق ااألصول الم طور للدين منرالة انركل كبيرر لنقراش "ةينيرت"
(الرجالن صديقين دلهما تىثير اج ماعي كبير) ،دلكنه يق ربس ن رائج أاحرا دايانرا
مخ لفة عنه نوعا ما.
ينررراو

"ةدكينرررز" أيضرررا ،مرررن ارررين موضررروعا أخررررى" ،المبررردأ اإلنسررراين"

 Anthropic Principleالاي يراط انية الكون دالثواات الظا ر يف ووانين الطبي ة
االنردط الالزمة ل طور الجنس البنري( .)1ناك نسخ م دة من راا المبردأ .دكلهرا
تفيد اىن انية دووانين الكون يجرب أن تكرون موجروة انركل يسرما ا كرون ال ناصرر
األرا ررة (الهيرردردجين دالكراررون دالنيقدجررين داألكسررجين) الضررردريين مررن أجررل
الحيا كما ن رفها .الاد أن يكون الكون وديما اما يكفي -مثال أن يكرون عمرره عنرر
مليارا سنة  -لكي ت طور الكائنا الحية الم قد ال ي ت مد على عنررر الكرارون،
دلكن ليس وديما لدرجة أن تندثر النمس دالنجوم األخرى دترربا الظرردف اينهرا
مهلكة؛ اه الحددة لها تطبيقا م لقة االمردى الراي كران يمكرن للكرون أن ي مردة
دفقا له منا االنفجار الكبير ،دأخيرا ،ماذا عن ةوة الثواات الفيزيائية األساسية؟
خا ثاارت الجاذايرة لرر "نيروتن" علرى سربيل المثرال ،إذا انحررف ذلرك الثاارت دلرو
انرركل ضر يل عمررا ررو عليرره ،فررإن كوننررا  -دفقررا لل فحجررة ال لميررة السررائد  -لررح يكررن
ليس طيع ةعح ننوء الحيا كما ن رفها.
تميررل ا ررا نسررخ المبرردأ اإلنسرراين إلررى إارردي فرضرري ين :إمررا دجرروة انرراء غررائي
مقروة ،دإما دجوة مجموعة من األكوان االا مالية المخ لفة .دذلك ي ني أننا نحيرا
) (1ظهرتافماعتهت ة ت()1973ت واسعات" راناو تاةوتر"تواة ت"وو رتتاب.ت ادك"تقاتنشرت عاتا ـةوت
افمبعت ات عمرتوحص تافـو ت تافخمدينيةتتان رت:ت http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropic_Principleت
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على رهر أاد تلك األكوان الاي ود تكون خاصي ه الناةر أنه يح وي على خرائص
فيزيائية ت يا للحيا أن ت طور.
ديف رراا السرريا  ،فررإن عرردةا ولرريال جرردا مررن ال لمرراء (مثررل "فريمرران ةايسررون")

()1

يرجا الغائية (أي دجوة خالق أاكح إيجاة الثواات الفيزيائية على أة دجه) ،دلكرن
عدة أك من ال لماء يفضلون فكر أن كوننا و مجرة دااد من عد أكروان ،دأنره ورد
يكون لكل دااد مرن تلرك األكروان ثواارت فيزيائيرة مخ لفرة نوعرا مرا خاصرة اره د/أد
ورروانين فيزيائيررة كررالك .إن نظريررة األكرروان الم رردة تبرردد مبررال فيهررا مررن الناايررة
األنطولوجيررة( ،)2دلكررن "ةدكينررز" يحر ج امررا أنرره سرريكون لكررل كررون ورروانين فيزيائيررة
أساسية اسيطة ،فإن المفهوم ال ي ضمن فرو شيء غيرر مح مرل إاررائيا .إنره ي قرد
أن فكر األكوان الم دة ود ت جب النا

الاين "ازةاة دعريهح" افهرح دتقردير مبردأ

االن خررا الطبي رري .دلررالك فهررو يرر

النسررخة ال رري اوقاهررا ال ررالح الكرروين "لرري

”(1) Freeman Dyson, “Time without end: physics and biology in an open universe,

in Reviews of Modern Physics 51, pp.447-460; text available at :
www.aleph.se/Trans/Global/Omega/dyson.txt.
) (2الت افتتكتف تتاتاالحبمتتةالتتتعةنتتاتجمي ت تا براضتتةتتافمتجتتادن،ت نشتتت تختيتتاتحيتتاتواحتتا تتجبتتةجتامتتةتد تتو ت
"تشةناواتودـرا ةسينص "ت يتلت" ردتاتاودتل"تاحبمتةالتواحتاات تنت تينت10ت ر و تاتفتس ت40تأفتفتاحبمتة ت
(دعن تفنتدـف ت مرتافـو ت تامتهت نتقتنشتتتهت ـتلتذواتتهتا عتةءتاتلتاالحبمتةالت)،توتبتتقت قتاتقتوانينتافـتو ت
وثوا بهتفنشت تافجية ت ت تا وزتاحبمةالت نت ينت10ت ر و اتفس ت122تاحبمة ت(أيت1توأ ة هت122ت فرات
واوتوق تاة لتالتدمـنتتخيته)تواوت ةتأحرجتافمتجادنتفاوجاتجعتتبه تدفبرضتو ت رضتيةتت و تأيتو تاتأوت
فيلتتصردب ت تيهةتفمجةوفاتتفديرتالتاقهتافاقاتافرايبا،ت باالت نتاال برالتأنهةت فعلتحـي ت تي تقتادرت(اتت ت
أيتا ءت ام )،تا برضواتوجو ت ا تضخ تجاات تنتا اتوا تافمبعتا تتخبتتفتقوانينهتةتوثوا بهتةتفـت تدـتو ت
احبمةالتواحاات نهةتاوتاوننةتافاةفهتفتجية ت( هر وات نتاحبمة ت نت10ت ر و اتفتس ت122تإفت تاحبمتة ت تنت
10ت ر و اتفس ت500تامةتقاواةتاففيزدتة تافمتجتات"ستبيفنتاتواين""ت!)تواتوت تةت بترت نتهتافمتجتات"ستبيفنت
ودنبرج"تافجة زت ت تنو لت تاففيزدةءت وفهت تف ةءت اووت ت" واينتز"ت:ت"إ ت قتاتقتوانينتافـتو تأحرجتكت
افمتجادن،ت ه تالتتبررتإالتخيةودن،تإ ةتإفهتخةف ،توإ ةتا اوا تافمبعا "،تو عتو تأنهتالتدوجاتأيت فيلت تم ت
و ايتأوتتصردب ت ت توجو تاقهتا اوا ت( تدنتذااتقو تافمتجادنتوافمة دينتوافعبيعةنيينت تنه تالتدم نتو ت
إالت ةفمر و توافمجدو ت !)ت كالت نت ا تتفديرا تفـيفياتتوفياتاقهتا اوا (ح).ت ت
ت
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سرمولين" ،دال ري تقرروم األكروان دفقرا لهررا انسرخ نفسرها عررن طريرق إن را "م فرررةا
كونيررة" ( الثقررو السرروةاء) دتقرروم أنررواع مخ لفررة مررن األكرروان اال ناسررخ ام رردال
مخ لفة ،داالك ت ريا ننروء نروع مرن االن خرا الطبي ري اينهرا .إن "ةدكينرز" مف رون
افكر أن مبدأ االن خا الطبي ي ي مل على المس وى الكوين .إنه ال ي ساءل عن عدة
األكوان ال ي يمكنها أن تروص على رأ

الداو (.)1

ك ا "كريس وفر ي ننز" " :اإلله ليس عظيما"( ،)2أارد الك رب الخمسرة ال ري
ي ح مناون ها نا ،د و يخ رر ا ا ال فحجج الم واض ة للملحدين الجدة األخررين.
ي مد " ي ننز" على أفكار كل مرن "ةدكينرز" د"ةينيرت" يف أن الردين يمكرن أن ير ح
تفسرريره اررالمنهج الطبي رري ،دي فررق مررع " رراريس" علررى أن أصررحا الرردين الوسررطي
يوفردن س ارا ي يا لألصوليين دالم طرفين أن ي ملوا يف رله .ي كرس الك را خ تره
ال ي ام د إلى عقوة من السرنين عمرل خاللهرا كررحفي يراورب النرردر الم اصرر
ال ي يسببها الدين( .)3عندما يناو

الددر المدمر الاي يل به غالبا يف اؤر االضطرااا

مثل النر األدسط ،جزر البلقان ،دأيرلندا النروية ،فإنه يس طيع ةعح دجهرا نظرره
اثرد من النواةر ال ي جم ها خالل راالته ال ديد إلى تلك المناطق .دي ضمن ك ااه
) (1التدنةقلت" واينز"تافز تاف ة لت تت ت رضتياتا اتوا تافمبعتا تالتت بتلتافتاحات شتـلتأابترت تنت رضتيات
وجو ت ام تذا ،توفقفكت هوتقة لتفال براز.تإ ت ةف تافـونيةتتافمفكلتفادهت"ف تسموفين"تدجب"ت تابةبت
"افباا لتافعتمياتفتمبتاأتااندتةن "ت( بتةحت تت تاتبـاتاالنبرنتكت تت تافترا طت:تhttp://arxiv.org/abs/hep-
th/0407213تو نشتووت ت تBernard Carr ed, Cambridge Univ. Press, 2007ت:ت"اتو تأ ت تا ت
أاوا ")ت ت ت رضياتتعا تا اوا ت نتاتنهةتأ تتاحات شـلتتصردب .ت ت
(2) Christopher Hitchens, god is not Great: How Religion Poisons Everything
(Twelve Books, Hachette Book Group, 2007).

) (3ت تافر ت ت ت ثلتاقات تجز يات"سة تاةودس"توتعميبه ت ت تجرا تاافجة تافب تالتدكتةايهةت تةتدندتبونهت
إف تافادنت(ااسال تخاو ة)ت نتإواةب،توت ةضتيه ت تنتافبتاخلتافعدتـريتاف ةات تفتبعاتافتاو تافـبتروت
افقيتدا ت نة ت عينهةتإف تأتو تافجروبتوافارا ةتت ااالتسيةسياتوفتبر هت نت ي تا ستجا(ح).ت ت
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فرال عن الددر الاي ل به الدين يف إعاوة مباةرا الرحة ال امة .د ناك مثاالن على
ذلك( :أ) ويام األساوفة الردمانيين الكاثوليك ا دم تنرجيع المرؤمنين علرى اسر خدام
الواويا الاكرية ،علرى الررغح مرن كرل األةلرة علرى ف اليرة الواويرا الاكريرة يف منرع
ان نار األمراو الجنسية د( ) ويام األئمة يف نيجيريا اإثناء الجموع عن المناركة يف
ارامج ال ط يح -داالك سمحوا ألدا ة مثرل الجردري دشرلل األطفرال ،دال ري كانرت
على شفا االس رال ال ام ،اىن تننط من جديد دت ادة ان نار ا(.)1
ي ضررمن رراا الك ررا فررروال الذعررة ا ررا النرريء عررن الك ررا المقررد  .فف ري
رداياته ال اريخية يجد " ي ننز" تضراراا ةاخليرة دكالمرا ي نراوا مرع االك نرافا
الحفريررة( .إن مناون ر ه لل هررد الجديررد مف مررة ااو باسررا مررن أفكررار "تومررا

اررين"

د"إت  .إل .مينكين") .إنه ين قد القرآن أيضا انفس الطريقة ،دكالك يف ل مع السيخ
الهندد

دمع البوذيين لقيامهما اقديج الخرافا دت زيز أنظمة اج ماعية وم ية.

إن اكاي ه عن الكيفية ال ي ورام لرا "جوزير

سرميا" ارإطال كنيسرة المورمرون

تق بس أةلة موثقة تثبت أن "جوزي " كان يف األصل ةجاال .مرن خرالل تلرك الردايرة
الجاااة الملي ة االغ

الم مد الناجا ،يس ى " ي ننز" إلرى اسر خال

نظرر ثاوبرة

) (1حب تا ثتاتافبت تدتب تضتر هةتفبو تيلت تةتدردتاهتافمتجتاو تإفت تاف تراءت:تتبدت ت ةالنب ة يتاتوالتتمثتلتأ تلت
افبعة لتافادن ت تاقهتاف كةدةتافمقاوو ،تإذتالت دنتأوتوستةفاتستمةوداتتر ت ت تنتاتت تااندتة توافجفتةظت تت ت
جبهت ةتأ ـن،تفقفكتفنتنصاتوجلت دنتح ي تدعةوزتاستبخاا ت(افتواق تافتقاري)ت تثالتف ترزت بت توقتة ت
تتينتافتتزوجين،تأوتف تترزتتتجيتتلتافجمتتلت ينهمتتةتونجتتوهت(أيت ةفمتتةتاتتة ت ت تإ تتةوتأستتريتاتتر ت عتتتو ت تتينت
افزوجين)،تواقفكتافبععي ت نتا رازت نا ةتدتت ت تنتجهتات وثوقتات عيتاات تنت ختةولتافبال تاتافعبت تأوت
تصةوبتاراةتتا وداتافـبروت و ت ت تأوتوضةتافمرض تأوتاسب الالتفف را ت(وفتعةف تاف ر تجترا تستة ات
تاسب ال تافتاو تا رد يتاتو يراتةت ت تذفتك)،توافشتةاات:تفتنتنصتاتاتقاتافتر اتافمبعدتفت ت تتتتكتافجتةالتت
افمشرو ات تأيتقو تأوت قااتإسال تأوت دن ت عببر،توفهقاتقتكت:تأ ت ةتدفعتهتافمالحا ت و ةتاوت(انب ة يتا)ت
إ را تحةالتتخة ات ت ال اةت و تاااتةو تإفت تظرو هتةتو شتةاتهةتذاتتافختفيتةتتافديةستيا..تتتتكتاف ترولت
وافمشتتةالتافب ت تقتتاتتبمثتتلت ت ت عةوضتتاتافبتتاخلتافختتةوج ت ت تاتتمونهة،ت ثتتلتتتتو يرتافتتواق تافتتقاريتفعتتالبت
افمااو تفبيديرتافعالقةتتافصندياتخةوجتافزواج،تواقفكت عةوضات عاتافصمة ةتتافمبشا تفتبععي ت(ح).ت ت
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اكيمررة إلررى طبي ررة األةيرران النظاميررة انرركل عررام ،دإلررى الكيفيررة ال رري ارردأ لررا
األةيان األودم(.)1
إن ر ية "سام اريس" شبه ال نبؤية عن الرراع اين الغر داإلسالم تلقي الضوء
علررى الموضرروع الهررام الم لررق االكيفيررة ال رري يجررب علررى الملحرردين داإلنسررانويين
الغرايين أن ينظردا لا إلى المسلمين؛ دلالك ،فرإنني أدة أن أهنري راه المقالرة اقررة
مخ رررر عررن "اإلنسررانوية الجديررد " ال رري رد لهررا اإلنسررانوي "تنرراالين" (منررا
 )2005يف ارفررارة ،ايررا نجررد"جررريج إيبسر اين" ملحرردا داررالرغح مررن ذلررك ،فإنرره
يحررادل امسرراعد مررن ا ررا الملحرردين المنررهورين عالميررا مثررل "أمارتيررا سررين"
د"سلمان رشدي" القديج لموو

إنسراين م سراما دم ردة الثقافرا دشرامل تجراه

) (1اف لتوافـقبتوافخااعت فةتتإندةنياتقبيجاتتجةو هتةتا دتة ت نهتةتت عت تافعردت تإفت تهللاتوتشتو ت تت ت
افدةفـين،تو نتاال بجة ت تافانيةت نتهللاتفتبشرتأ ت نه ت َ نتدبصرأو ت ت تافـقبت تيتهتو ةستمهتفختااعتافنتة ت
واالسبجواذت ت تأ وافه ت ةفبة لتواابدةبتافمنزفاتافم اسات ينه ت(حبت ت ت تااستال تفيب ت تاتلتإندتة ت عةفتات
ةفن رت ي َمنتدببعهتودتخقت دنهت نه)تفـنتافشةااتانةت:تفوتاة تفتبت"ايبشتينز"تاابمتة ق تح ي ت ق ت نفت ت تجاتا دتة ت
فوجتتو تافـتتقبتوافبتفيت ت يهتتةت:ت تمتتةذاتفت تددتتبوقفهتافبعتتووتوا بال تتهت عشتتراتتوقتتة تاف تتلتوافبزودتترتوافـتتقبت
وافبتفي تخة ات تافع ة توافجفردةتتفتـة نةتتافجيات ت ةت ةفهت تةف لت ت توستو ةتت"إوندتكتايصتل" Ernst
Haeckelتفتمراحلتا وف تفتصنينتافبشريتفيصعتهةتتشبهتأجناتافجيوانةتتافف ةوداتواسبمرتت تافـباتافعتميتات
وافاواسيات اثرت نت100ت ة ت(افج ي اتإف تافيو تالت ا تدب تنشتراةت عتاتإثبتةتتخعماتة)ت تاف تلت ت تجمصمتات
إندة ت" تبااو "تPiltdown manتافب تت تترايبهةت نت تة تإندتة توأووانصبتة ت(في تة تأنهتةتف ندتة تافجت تات
افمف و )توتمكت عةفصبهةت مجتو ت دـرو ةدكتافبوتةسيو تفبوح ت تا ت مراتةتوظتتكت ت تافمبتةحفتقرا تات40ت
ة ةت تاف لت تجمصماتو ة ت خقتإندة ت"جةوا"تJava manت ينتااندتة تواف تر تفيدتبمرتافبزودترتقرا تات
30ت ة ةتامةتا برلت ـبشفهةت"دوجينت دبوا"تEugène Duboisت هت تاف تلت ت تتتفيت ت تة ت تنت5ت ينتةتت
نفاتات ة ت()1999تفتز ت تنهتةتفادنة تووتفتهتودتلت(حت تاتافو تلت تينتافادنة توواتتوافعيتووت تز مه )ت
وأسموهت"أوايووا بووتفيةونِنصندز"تArchaeoraptor liaoningensisتونشرت صتات"نةايونة تجيو را "ت
فتبت(اابشتةلتافمثيتر)تو ت ت تمهتةتافمدتب ت تةفبتفي ت تاف تلت ت تافجفردتات"وو ددتيبو "تRodhocetusتاصتات
ة تفبعووتافجيبة تحي تقة ت ـبشفهةت" يتياتجنـردا"تPhillip Gingerichت رس توتاودرت ةنفتوذدلت
فهةتو ت ا توجو ا ت تافجفرداتافمـبشفات!ت تلت تةف تافجفردتةتت"ودنيترت تروتل"تReiner Protschت ت ت
أ مةوتافصمةج تافبشرداتواف رو ت يتات30تسناتفتبـدات تنت يعهتةتفتمختاو ينت دتينةودوتتعتووتااندتة ت!تاتقات
اتهت يات نت يا،ت كالت نت شراتتا خعةءتوافم ةفعةتت تتفديرتافجفردةتتوافمـبشفةتتوثن تأ نةقهتةت
فببواء ت تافبعووت ثلتا برازتوجو تأ كتةءتاثةودتاتضتة ر تVestigial organsت ت تافصدت ت يترتوظيفتات
وافب تو تكتانـتةوتوظيفتاتاف تا تافاتمةءتنفدتهةتقبتلتاابشتةلتافهر ونتةتت!تو ثتهتةتا بترازتوجتو تحمتات
نوويتخر تJunk DNAت يرتوظيفاتواوت ةتأثبكتافعت تخعتهتاةفعة ،تو يرتذفكتافـثير(ح).ت ت
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المؤمنين( .)1إنه ينير إلى عالح البيولوجيا اجام ة ارفارة "إي .أد .ديلسرون" (د رو
ال أةري) كمثال اارز على شخص إنسانوي س ى اب ا النجاح إلى إيجاة ت ادن اين
جماعررا ةينيررة مثررل الم مرردانيين الجنرروايين (يف الواليررا الم حررد ) يف مخاطبررة
اال ماما المنقكة اين الجميع ،داالا با

الحراري(.)2

إن دجرروة النزعررا اإلنسررانوية دا ررى اإللحاةيررة اررين مج م ررا األةيرران الكر ى
يمكن أن فيسهل ا ا أنواع ال قار الهامة" .إيبس ين" نفسه رو َار فمرسرح دعضرو
يف الحركة اإلنسانوية اليهوةية ال ي أسسها الراال "شيردين دايرن"( .)3تح ضرن تلرك
الحركة الثقافة اليهوةية ،اينمرا تررفا كرل األفكرار فرو الطبي يرة  -امرا فيهرا اإليمران
اوجوة ا  -إهنا تنظر إلى ال اريخ اليهوةي دالثقافة اليهوةية كمراةر للهوية اليهوةيرة
اردال مرن أن تكرون مرردرا للم قردا الدينيررة .لقرد كانرت نراك توجهرا إنسررانوية
دا ى إلحاةية يف المسيحية الم اصرر كرالك .كران "جرا رام جررين" م نقرا جديردا
منهورا للكاثوليكية الردمانية ،دلكنه دص

نفسه يف سنواته األخير اىنره "كراثوليكي

ملحد"()4؛ كان "جور سان يانا" أيضا ملحدا مجرا را اإلحراةه لرح يكرن يحر ف اسرر
ت لقه االكاثوليكية الردمانية.

”(1) David Niose, “Interview with Greg Epstein, Humanist Chaplain of Harvard.
The Humanist (March-April 2007), pp.20-24; text available at :
www.secularstudents.org/node/602.
(2) See : E. O. Wilson, The Creation: An Appeal to Save Life on Earth (W. W.
Norton, 2006).
(3) See : www.shj.org/wine.htm.
(4) Quoted in V. S. Pritchett, “The human factor in Graham Greene,” in The New
York Times, 26 February1978.
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دا ى الملة ال دتس انية الم حرر تضمنت توجها م ينة كانت تفسر غالبا علرى
أهنا إلحاةية .يقول "سيدين وك" عن "اول تيلي " :
"بشجاعة مثير لإلعجاب ،يقول "تيليش" بجرأ أن رب العالمين ليس موارويا،
وأكثر من ذلك .أن اإليمان بواويه يماثل اإليمان بوثن ويؤيي يف النهايرة إلر اإليمران
بالخرافرران.ال يمكررن أن يكررون اا كيانررا مررن الكيانرران ،وال حتر أعالهررد .إنرره كيرران
مواوي يف نفسه .بهذا المعن  ،فإن اإلله بالنسبة لر"تيليش" يشبه إله "سربينوزا" وإلره
"هيجل" .كران المتردينون مرديما يلفظرون كرال مرن "هيجرل" و"سربينوزا" بسربأ
إلحايهد ،ألن إلههد لد يكن "كيانا" وال "كارن" .أما "تيليش" فهو ُمنظر يينري ذو
أهمية كبير يف زماننا" .

()2( )1

لح يكن اإلسالم مني ا ضد اه ال وجها  .لقد دص

"سلمان رشدي" كي

أنره

عندما كان طفرال صرغيرا يف الهنرد ،كانرت عائل ره ت ضرمن أناسرا كرانوا علمرانيين تمامرا
) (1ان ترت:ت Sidney Hook, “The atheism of Paul Tillich,” in S. Hook, ed., Religious
) Experience and Truth: A Symposium, (New York Univ. Press, 1961ت
د و ت"تيتيل"تنفدهت تابة هت(الاوتتافث ة ا)ت-تجة عاتأوادفوو ،ت بعات،1959تصت5ت:ت"إذات اأتت ةفدتما ت
نتوجو تافخةف تأوت ا توجو ه،ت إنكتفتنتتدتبعي تأ تااتافو تو تإفت تهللا،توإذاتأاتاتت تت تأنتهت وجتو ،ت تإ ت
صزرت نتافو و تإفيهتدـو تأابرت مةتدـو ت تيتهتحةفتكتإذاتأاتاتت تت تأنتهت يترت وجتو .تإ تو تةتدمـتنتأ ت
تجةج"ت توجو هتأوت ا توجو هتاوتا ءتدبصةو تالتا ءت ت ةف تا ايةءتافموجو ".توددبمرت تاا راءت
ت تافعتمةءتافقدنتدنب او تاف تجص"تافب تياداتافب تتا توجو تهللات:ت" تافواق ،تإنه تف تد و وات تطت عتا ت حتات
افادن،توفـنه تأساواتفهت نيعةتابيرا،ت ه تاضعروهتإف تإ ة تافبفـيرتوإ ة ت ية ات عن تافـتماتافهة تاتهللا" .ت
) (2اقهتافصز ياتافب تأارتتإفيهةت تافم ا ات تنتوضتوحتاتالتافممفتفت تنتحشتاتاتقهتا ثتتاتفيخبترتاف تراءت
وقبهةت( ت)2007تأ تافمدب بلتف فجة توااندةنوداتوافبعةدل،تسواءتانبارتتأ ـةوتإنـةوتاافهتافاردجات ت ت
صبمعةتتافمم نين،تأوتتدبرتت ةفنفة توافخااعتتجتكت بتةء تاادمتة تفتبعتنتافماتعتجةتتافمبنةقكتاتاستبخفة ةت
نهةت ةفعة اتوافبدعةءت نتقبيلت(افـةثوفيـ تافمتجا)تافقيتذارهت!توافقيتددةويتو فت(افمم نتافمتجتا)ت!ت تلت
والتضيرت ناهت نتايوعتاادمة تافبةاكت إفهت يترتاخات ت(أيتالتوجتو تفتهت تإوا تحتر تو شتي ا)توإنمتةت تنت
قبيلتو فتقوانينتافـو تافاقي ات تنهةتا تنفدهةت(اافه)ت!تأوت إفهتاوتنفدهتافـو تو ةت يهت(وحا تافوجو )(ح).
ت
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را ريا (مثل أايه) دأيضا أناسا م دينين م قين (مثل جده)( ،)1دمع ذلرك كرانوا يف غايرة
االنسررجام( .)2وررام الناشررط السياسرري ال يطرراين المنررهور دالمؤل ر
احكاية نفس الوصر

"طررار علرري"

فيمرا ي لرق اخلفي ره األسررية يف ااكسر ان( .)3لرح يكرن ال طررف

اإلسالمي الاي ننهده اآلن م ردفا اينهرا .ديقرال أن نراك الماليرين مرن الملحردين
دالالأةريررين الي روم يف الررددل اإلسررالمية( )5(.)4ألجررل أسرربا مررن رراا النرروع ،ينرراةي
"إيبس ين" ااإلنسانوية من أجل تجنب المغاال يف ال ىكيد على جادر ا الغراية.
) (1تعاتافشخايةتتافمرتا تافمصةار ت داتاافهتوافنب توااسال ت راحات( ثلتستمة توااي)ت نيمات فكتات
تأو تظهوواةت ةفندبات ااءتااسال ،ت منتجةنتات:تددتب تونهةتواتنهتةتافمدتت تافتقيت(استبفة )ت تت ت(ح ي تات
ااسال )ت براهت(و نتث تدشرعت ت تندت"تاف اتمتافمـقو تاتوتـتراوتافشتبهةتتافممصوجتاتافمتر و ت تيهتةت نتقت
ةتتافدنينتفيخاعت هةتاف ربتوافعة اتو يرتافمدتمين)،تو نتافصةناتاآلخترت:تدجتةوفو تتتتخيرتإ تال تو تهتةت
راحات و ت بر ت مـنا،ت معن ت:تاتمةتاة تافمهةج تافشةت تف سال تو اسةتهت جبف ةت و فت( دت )ت همةت
اة ت ةتسيتا هت هت نتت دي ت ر ت( دت تفيبراف ت–ت تمتةن ت–تددتةويت–تااتبراا ت-تحتااث ت-تتنتودريتإفتا)ت
قفكتأقووت تنشرهتافبتبتتاتوافبشتـكت تينت دتعةءتافمدتتمين،تأ تةت مصتر تإ تال تو تتهت تنتةت:ت يبتاأت توتهت ت ت
افخفوت،توسمعبهتو يبهت تافخمو ،توف تدعاتفهت نتافزخ ت ثلتافقيتاة تفهت ت ااداتظهووه(ح) .ت
(2) Salman Rushdie, impromptu public talk upon receiving on 20 April 2007, at
the “New Humanism” Conference at Harvard, the Humanist Chaplaincy’s
”“Outstanding Lifetime Achievement Award in Cultural Humanism.
(3) Harry Kreisler, “Islam, empire, and the Left: conversation with Tariq Ali,

Editor, New Left Review” (8 May 2003); text available at :
http://globetrotter.berkeley.edu/Elberg/Ali/ali-con1.html.
(4) David Abel, “The nonbelievers,” in Boston Globe Magazine, 16 September
2007; text available at :
www.boston.com/news/globe/magazine/articles/2007/09/16/the_nonbelievers.

) (5افيتو ت(و عتتات ترووتقرا تتات13ت ة تةت تتنتاتقاتافم تتة )تإذات تبنتةت تتنت راتزت جثت تت تادرتندتتباتافمتجتتادنتأوت
افالأ ودينت ت تافعتةف تااستال ت:تفتنتددتبع تذفتكتال ببتةواتتاثيتر ت( نهتةت تةتدرجت تفاتعو اتتجادتاتاففة تلت
افبعردف تنبيصاتجهتلتأاثترتافمتجتادنت مةايتاتاافجتة ت–توقتاتقة تنتةت شتراتتافمتراا ينتوافشتبةبتافتقدنتد نونتهت
اتصةاتةت ـردتتةتتجرودتةتفـتتنه تالتدعر تو تأنتتهتإنـتةوتفوجتتو تاافتهتوددتتبنـرو تذفتكت!تو نهتتةت تةتدرجت تفاتتعو ات
إجراءتافبج تنفدهت ت صبمعةتنة)توافشةاات:ت تانعالقات وجاتاافجة تافصادات اتوا هتةتافـثيترت تنتا اةذدتات
فبرودصهتوتكخيمهت ينتافعة اتو ت ت واق تافبوا ل،ت نهةتافاواسةتتااحاة ياتافمفبراات تنتندتببه ،توفعتلت
أاهراةتافاواساتافمز و اتفمعهات(جةفوبتودن)تونشرتهةتافواانعنت وسكتفبمبت ءت ةفمبنةقكةتتاففصات ثتلت:ت
أ ت ا تافمتجادنت تافدعو دات%5توا تافبتاتافدنياتافمجة ا،ت تحينتأ تندتببه ت ت تتتونست تفر%توات ت
افبتاتافب تتعةن ت نتتمـينتافعتمةنياتوافتيبرافياتواافجة ت يهةتوسميةت نقت هو ت اوو تابير ت!ت(ح) .ت
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يف نفس الووت ،أع قد أنه من المهح ويام الملحدين داإلنسانويين ال لمرانيين ابرال
الجهد من أجل فهح األسبا ال ي أة إلى اك سا اإلسالم الم طرف داإلسرالميين
ةرجة الن بية ال ي اك سبو ا خالل ال قوة الثالثة األخير  .ا ا ال وامل الهامة ال ري
أة إلرى صر وة اإلسررالم  -يف رأيرري  -ت ضررمن تررداعي اليسررار ال لمرراين دالحركررا
القومية يف البالة اإلسالمية .ففي دوت تداعي اليسار ال لماين ،رهرر فجرو سياسرية
اسر طاعت الحركررا اإلسررالمية السياسررية الوثررو إليهررا كممثلررين جرردة نررائبين عررن
الفقراء دالمهمنين يف تلك الربالة .إذا أراة اإلنسرانوية ال لمانيرة إعراة السريطر يف
اه الربالة ،فرإن علرى اإلنسرانويين نراك أن ي لمروا مرن جديرد الر كلح اوضروح عرن
م طلبا الفقراء دالمقموعين يف الداهنح(.)1
لقد راجت أووال كثير تددر اول الفكر القائلة اىن اإلنسرانوية الجديرد ت رارو
انكل ما اإللحاة الجديد ،دلكني أع قد أهنما م كرامل ين دليسر ا م ضراةتين .لقرد فراز
الملحددن الجردة امسرااة يف الثقافرة األمريكيرة عرن طريرق تروفير ح لفرر

جديرد

لهررؤالء اإلنسررانويين الملحرردين الرراين ي بنررون منهجررا اسقضررائيا انرركل أك ر تجرراه
الم دينين ،داالك يسا مون يف تىمين تلك المسااة.
***
) (1التاكتأ تافادنت نتأ ت وا تافبشرتفتعملت تافانيةتوافبكجيات ةف ةف توافنفيس،تو نا ةتد بتر تخعتةبت
ح و تافف راءتوافم مو ينت ةفادنت هوتافاا تافقيتإ تاسب ووت ةفبةتفنتد فتأ ة هتأحا،تفقفكتتفكلتافـثيرت تنت
ا ن ماتاففةسا تأ تد بر تخعةبتح و تافف راءتوافم مو ينت تيتا ءتاخرت يرتافادن،توانةتتبتر تاالتصةاتةتت
افيدةوداتوافشيو يات(أاثرت نت يراة)تاتاهرت تنتددتبنفرهتافجتاد ت تنتاف تت تاالجبمتة توافج تو تافمنهو تات
فتشعاتوافف راءتوافعمة تو يراة،توا تأ تبهةت عةفات ة فتات ةففعتلت(ودشتبررتااستال ت ت تافمعةفبتات هتةتامتةت
قتنة)،تفـنتدت تاافجة تأ تدتت ت هةتإالت ت تظهرتافـفرت ةوتوافععنت تثوا كتافتادنتوافـثيترت تنتاالنجرا تةتت
ا خالقيا،تواقاتسرت اا هةت تافادن،تفقفكتنفه تترايزتافممففت ت تتتكتافن عات نهتدعتت تأنهتةتأاثترت تةتدصتقبت
افشبةبتافبةح ت نتافعاافاتوافج و ت عياات نتافادنت-توقكتإسـةتت وتتافج ت-توفعلت تذفكت تجظتاة تأ ت
اافجة ت نات ا تابيرت نتافمبتثردنت ةفيدةوتوأابةاهتفيست نتأ فا،توإنمةتإ الح ت ة ف (ح) .ت
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