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  مقدمة املترجم
فأن اهللا بكل عظمته و جالله يقف وجهاً لوجه ) وهم االله(  عندما يتناول ريتشارد دوكنز نقد االديان في كتابه 

نده اهللا يقدم ما عنده من انبياء و كتب و دوكنز يقدم ما ع. مواجهةعة و الفلسفة دوكنز على خط الامام عالم الطبي
  .نسابقاً من كتب تناولت نقد االديا هرائعة تتخطى كل ما قرأت قليةمن أدلة و براهيين علمية في دراما ع

 
يتسآءل الكاتب معنا اذا , فكار االيمان الغيبيأشبه برصاصة الرحمة لكل أالس آدمز هي غالكتاب يبدأ بمقولة لدو

الواقع كما هو ونعيش فيه؟ اال يكفي جمال الطبيعة و ال جمكانت هناك حاجة حقيقية لاليمان بالغيبيات كي ندرك 
روعة الحياة كما هي دون الحاجة لمكياج أاليمان الملئ بعفاريت مرعبة و شخوص غابرة و أشباح ال احد 

رثناه من ناس بدورهم لم يعرفوا عنها شيئ ايضاً؟ اال تكفي روعة الجسد دون اوتيعرف عنها شئ سوى ما 
ثم ينتقل المؤلف ليصف لنا بوضوح ومن دون رتوش صفات الذات  ن هناك روح تعيش فيه؟الحاجة لالعتقاد با

   .االديان االبراهميةفي  نقرأ عنهاااللهية كما 
  
ن نقصان عدد االلهة من زمن كانت تتعدد فيه االلهة و أنتقالنا للتوحيد كخطوة تطويرية لم يؤثر على حياة البشر أ

؟ يتناول دوكنز هنا على حد قول دوكنز االخير المتبقي منهم سيؤثر علينا االن حقيقة فلماذا نقصان هذا االله
ثم يشرح لنا . و يدحضها بصورة منطقية و علمية واضحة وجلية, الدالئل على وجود اهللا واحداً تلو االخر

يقية مفقودة بوجود و أن الحلقة المفقودة حق. ببساطة و بخفة االسلوب لماذا أن االحتمال االكبر هو عدم وجود اهللا
  .ولكن ال تفسير منطقي او غاية لوجوده, الن بغيابه لدينا تفسير منطقي لالشياء, اهللا وليس بغيابه

 
وهنا يتناول المؤلف , و نفسية أيجابيةأفكرية ما و يقول بان االديان بذاتها لها قيمة القارئ العربي هنا قد يحتج 

وما سبب كل هذه العدوانية التي تظهره االديان . ا التي أدت لظهورهامصدر االديان و ماهي الحاجة الحقيقية له
مثلة كثيرة يقوم دوكنز بطرحها على الخطر الحقيقي الذي تمثله االديان و أ. تباعهاأبل تجاه حتى , تجاه بعضها

لألذى الذي  يطرح أمثلة موثقة. االيمان بالغيبيات على النمو الفكري و النفسي لالطفال و المجتمعات بشكل عام
طريق للخروج هذه دعوة و هناك , ولكن. لحق بأطفال أبرياء ال ذنب لهم سوى انهم ولدوا لعائلة تعتنق ديناً ما

كلنا يملك الحق في االختيار وكلنا يستطيع ان يختار ولو مع نفسه , ها الديناسمأبل اللعنة التي , من هذه المحنة
اة التي نعيشها يومياً سوية دون ان نجرؤ ان ننظر بعيون بعض و البقاء على حاله او الخروج من هذه المأس

  . نعترف بالسبب الحقيقي لكل مآسينا
  
كي تناسب القارئ العربي دون الى العربية الجهد المبذول في أعادة تنسيق و ترتيب اللغة االدبية من رغم بال

 لجأ نم عوطتكمترجم اال انني اجد متعتي , االمكما قدمه الكاتب لقرآءه في اللغة النيل من البناء الفكري للكتاب 
مع هذا الكتاب قبل بضعة سنوات و الذي اطلق سراحي من وهم كنت اتصور  اهشاالشخصية التي ع هنقل تجربت

  .موت فيهأانني ولدت كي اعيش و 
 

ز في ولد دوكن. البريطاني كلينتون ريتشارد دوكنز هو عالم بيولوجيا جزيئية و إيثولوجيا وفيلسوف في األديان
، ويعمل حاليا ألكثر من جهة منها جامعة أوكسفورد البريطانية وجامعة 1941مارس  26نيروبي، كينيا في 

إلى جانب أعماله في البيولوجيا الجزيئية، دوكنز يقدم نفسه على أنه . كاليفورنيا في بيركيلي بالواليات المتحدة
من أبرز  بآرائه في اإللحاد ونظرية التطور كما أنهوهو معروف  عقالني علمي و شكوكي علماني ملحد، إنساني

له . نحاء العالمأمنتقدي نظرية الخلق ونظرية التصميم الذكي التي يروج لها المؤمنين باالديان االبراهيمية في 
و الكثير من المقابالت في التلفزيون والراديو كذلك له مجموعة من االفالم الوثائقية التي تتناول موضوع االيمان 

  . االلحاد و عالقة االديان بالعلم و تأثيرها عليه
  
  ةعتمم ةءآرق
  يدادغبلا ماسب
  2009 ملوهكوتس
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 بعدها .تركتها لو تمنت و المدرسة كرهت صغيرة طفلة زوجتي نتكا عندما
 ,المرة الحقيقة بتلك مهاأ صارحت العشرينات في كانت عندما و كثيرة عوامأب
 "؟وقتها لنا تقولي لم اذالمِ ...ةيا أبنتي العزيز" :االم قالت حزينة بدهشة و

 فعل ستطيعأ كنت اني عرفت ما" :اليوم لهذا عبارتي هو يومها ليلى جواب
 ."ذلك
  
 .ذلك فعل استطيع كنت أني عرفت ما
 
 ليسوا و ما دين على تربوا الذين من العديدين هناك أن ,ال بل أعرف ,عتقدأ

 بحنين يشعرون ناسأ ,شرور من بإسمه يرتكب ما على قلقين أو معه سعداء
 اليدركون مهلكن سبيالً لذلك استطاعوا لو يتمنون و اباءهم دين لترك ضعيف
 الكتاب فهذا منهم واحداً كنتَ لو .بالفعل الممكنة الخيارات أحد هو ذلك أن
 و واقعي تطلع هو لحاداإل أن لحقيقة االنتباه لفت به المراد كتاب .جلكأ من
 و فكريا مقتنع و متوازناً و سعيداً املحد تكون أن الممكن من .رائع و شجاع
 رسائل ثالث ستأتي و .النتباها للفت رسالة ولأ هذه .كامل بشكل معنويا
 .الحقاً اخرى

 
 البريطاني التلفزيون على وثائقيا برنامجا قدمت 2006 الثاني كانون في
 فالدين .العنوان يعجبني لم بدء ذي بادئ ؟الشر جذرة بعنوان )الرابعة القناة(
 اصل هو الذي و بذاته معين شئ من هناك ليس و الشرور كُل صلأ ليس
 على الرابعة القناة وضعته الذي باالعالن سررت نيلكن .خرآ شئ لكل

 عنوانتحت  مانهاتن مدينة فقأل صورة عن ةعبار وهي .الوطنية الجريدة
 على كانا البرجين ؟هنا الوصل عالقة ماهيف "دين بدون المع تخيل"

 .الصورة
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أو تفجيرات  حاريينأنتَعالم بدون  .دين بدون عالماً 1نلينو جون مع تخيل
 حرب أو للهند تقسيمبدون  ,صليبية حمالتتفجيرات لندن أو  الب ,يلولأ 11

مين و بدون سلللم كرواتو ال صربال مذابح بدون ,سرائيليةأ فلسطينية
بدون  .شمالأيرلندا  في مشاكلأو " المسيح قتلة" كونهم لليهود ضطهادأ
 يكيأألمر التلفزيون على المع بهندام يننجيليأ أو مبشرين" شرفال جرائم"
 وجود ال انه تخيل .)االلم حتى تعطي أن يريدك الرب( السذج موالأ أخذي

و ال  للكفار علني بشكل للرؤس قطع ال .ثريةاأل بوذا تماثيل ليفجروا لطالبان
 أن تصادف لقد .سنتمتراً من جلدها لمح حداًأ الن المرأة جسم على سياط
 ىتغن العظيمة نونلي جون اغنية بأن موريس ديزموند اسمه صديق خبرنيأ

 البل "ايضاً دين بدونو " عبارةل حذف وأ تحوير مع أمريكا في االحيان بعض
  ."ايضاً واحد دين و" بعبارة بوقاحة يبدلونها االحيان بعض في انهم
 
 توجه هو لحاداإل نأا و المعقول الموقف هي ةأدريالال بان هنا تفكر ربما
 من الثاني الفصل أن أعتقد أناف الحالة هذه في ؟الديني كالتوجه تماماً عقائدي
 عن عبارة هي "أإلله فرضية" بأن بأقناعك ذلك و رأيك سيغير الكتاب هذا

 كأي نقدية بصورة دراستها و تحليلها يجب و الكون عن علمية فرضية
 من العديد لديهم الدين علماء و الفالسفة بأن درست نكأ ربما .خرىأ فرضية
 ستستمتع نكأ فربما ,بذلك يفكر ممن نكأ لو .باهللا مانيلأل مقنعةال االسباب
 الضعف يظهر هفي و "اهللا وجود لىع دليلال" يناقش الذي الثالث الفصل بقراءة
و الواضحة المسلمات من هو أإلله وجود بأن تعتقد ربما .دلةاأل لهذه دهشالم 
 يرتفس يمكن وكيف االن؟ اليه وصل ما الى وصل و الكون خَلقَ فكيف إال
 أن لو ؟"مصمماً" كان لو كما يبدو حي كائن كل و الغني تنوعها و الحياة
 الرابع الفصل يجيب أن فأتمنى السابقة السطور في ذكر ما طابق تفكيرك

 عن بعيداً التساؤالت هذه بعض عن "اهللا وجود عدم هو االكبر االحتمال لماذا"
 عقالنية أكثر بطريقة تفسيره يمكن الحياة تصميم عن الوهم و المصمم فكرة
 أن من الرغم على .لداروين الطبيعي االنتخاب نظرية على بناء منطق و

 أن باستطاعتها فإن الحي العالم بتفسير محصورة الطبيعي االنتخاب نظرية
 فهم على يساعد مما عندنا للمقارنة القابلية و لالدراك الوعي مستوى ترفع

                                                      
 مهشورة اغنية له البيتلز لفرقة غيتار وعازف وشاعر مغنٍ JOHN WINSTON ONO LENNON لينون أونو وينتسون جون جون .1

  )المترجم( IMAGINE تخيل اسم تحميل
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 مستوى رفع على قدرتها و لطبيعيا كاالنتخاب نظرية قوة أن .نفسه الكون
 .االربعة الرسائل من االنتباه للفت رسالة ثاني هي الوعي

 
 و التأريخ علماء النالوجود األلهي هو أحدى الضرورات  بأن تعتقد ربما
 كُل أرتقاء و نشوء في االكبر العامل كانوا المؤمنين نأب خبروناأ الحياة

 الفصل تقرأ أن رجوأف قنعةم فكرةال هذه وجدت لو .يةنساناأل الحضارات
 .مكان كُل في يماناأل شارأنتَ سبب يشرح الذي و "الدين جذور" عن الخامس
 أسس أيجاد و نساناأل لتقويم ضروري الدين وجود بأن يعتقد ممن أنتَ هل
 الفصلين أقرفأ ؟صالحين نكون كي الهي لوجود نحتاج اال ؟حصينة يةأخالق
 و كأيمان فقدت انك لو .بداًأ كذلك ليس أألمر نأ لمعرفة السابع و السادس
 الثامن الفصل في أذن الحياة؟ في جيد شئ الدين وجود بأن تفكر التزال كلكن

 .للبشرية رضم أمر ذاته بحد الدين وجود أن لماذا ستعرف
 

 الذي السؤآل فأن أذن عليه تربيتالذي  دينال في عالق بانك شعرأذا كنت ت
 في نتلقاه الذي التلقين في عادة نجده الجواب لك؟ذ تم كيف :هو نفسه يطرح
 لو .بائكآ دين على نكأ االكبر فاالحتمال متدين نكأ لو .الطفولة مراحل
 كذبة االسالم ودين الحق ال هي المسيحية بان ستفكر 1ركنساسآ في ولدت
 في مولوداً كنت لو فيما الصحيح هو العكس بان تماماً علمت و كبرى
 من كُل في الطفولة مرحلة من ديني تلقين ضحية فأنت لهذا .فغانستانأ
 .افغانستان أو ركنساسآ
 

تي رسال يتضمن الذي و خاص بشكل الطفولة و بالدين الجيع التاسع الفصل
 يسمعون عندما المرأة بحقوق نادونالم يكشر كما تماما .االنظار لفتل الثالثة

 كلمات سماع عند يجفلوا أن عالجمي من أُريد ,"هي أو هو" عن عوضاً "هو"
 بوينأل طفل" باألمكان السماح بقول ."مسلم طفل" أو "كاثوليكي طفل" مثل

 نحاول و فلنوقفه "كاثوليكي طفل" عن يتكلم حداًأ سمعنا لولكن  "كاثوليكيين
 يعرفوا أو دين أي على يكونوا أن من أصغر االطفال نبأ باههأنتَ لفت بلباقة
 و االقتصادية االحداث من موقفهم ليعرفوا صغار هم اكم تماما ,منه موقفهم
 ذكر و التكرار عن عتذرأ فلن أرشادي موقف هو هنا موقفي والن .السياسية
 فيه بما هذا نكرر لن نناأل .التاسع الفصل في خرىاال تلو مرة أألمر هذا

                                                      
  )المترجم( االمريكية المتحدة الواليات في الجنوبية الواليات أحدى .1
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 لب ,سلمم طفل هناك ليس .ثانية سأقولها و .حاولنا مهما المرات من الكفاية
ناكال .مسلماً كان ما إذا معرفةل جداً صغير الطفل .مسلمين البوين طفل ه 
 .مسيحياً طفالً مانسمية هناك ليس ,المسلم بالطفل تسميته يمكن مال وجود
 

 بطريقتيهما و بالشرح الكتاب يختمان و يستهالن العاشر و االول الفصل
بدون و هو كما حقيقيال العالم روعة فهم بواسطة ,نهأ كيف ,ختلفتينالم 

 الذي الحق ,االلهام من يكفي ما على نحصل أن نستطيع تدين أي الى الحاجة
 .التأريخ عبر االخرين منه حرموا و الدين رجال اغتصبه

 
 يدعو الذي بالشئ ليس لحاداإل أن مسألة هي النظر للفت الرابعة الرسالة
 ,البعيد االفق مع ةلمواجهل شموخب للفخر يدعو شئ نهأ ,العكس على .للخجل
 .بناء تفكير عليه أبداع و للعقل صحية بأستقاللية مصحوباً لحاداإل كان لطالما
ناكد بأنهم يعرفون ممن العديدون هلحاالعتراف على اليجرؤون هملكن و ينم 

 هو جزئي بشكل ولو ذلك سبب .الحاالت بعض في النفسهم حتى أو لعائالتهم
 .مخيفاً و قبيحاً شيئا تعني كي الكثير الشئ ميلهاتح تم قد "ملحد" كلمة أن

 مع قصتها و 1سويني جوليا الكوميدية الممثلة من مشهداً يقتبس التاسع الفصل
 على تقبلوا لقد .ةملحد ابنتهم أن الجريدة طريق عن عرفوا أن بعد هلهاأ

 يعلو االم صوت( ةملحد ..ةملحد تكون أن لكن و باهللا هاأيمان عدم مضض
 يخص فيما نمريكاأأل للقراء شيئا اقول أن أُريد )المشهد في للصراخ لحد
ليس .فعالً االهتمام تستحق ظاهرة أمريكا في الدين ظاهرة أن ,النقطة هذه 
 في الدين من السخرية أن عن كاميني ويندي المحامية قالته ما المبالغة من

 وضع .انكيأألمر لجنودبا يعج معسكر في امريكي علم كإحراق لهي أمريكا
 50 حوالي منذ فيها جنسياً المثليين وضع بهيش ناآل أمريكا في ينملحدال
 أن "ما حد الى" الممكن من صبحأ ,2بالمثلية الفخر حركة بعد ,واالن .عاماً
عام أجري أستطالع للرأي في .مرموق حكومي لمركز جنسياً مثلييال خبنتَي 

 مواصفاتبشكل عام ذات  شخص ابنتخألالناخب  ستعدادأمدى  عن 1999
الشخص  كان لو فيما% 95 :كالتالي النتائح كانتف اداري منصبل جيدة

                                                      
  )المترجم( .امريكية عروض مقدمة و ممثلة و كاتبة .1
 .منها الخجل عدم الى و يعيطب شئ النها الجنسية بميولهم للفخر المثليين تدعو حركة هي )GAY PRIDE ( بالمثلية الفخر حركة .2
  )المترجم(
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 و  اًيهوديلو كان % 92 و كاثوليكيفيما لو كان الشخص % 94 و ةمرأأ
  .اًملحدلو كان % 49 و اًمثليلو كان % 79 و 1مورمونفيما لو كان % 79

  
 مما عدداً أكثر ينملحدال لكن .ويالًط الزال أمامنا الطريق أن الواضح من 
 القرن في حتى كذلك كان الحال .ثقفةالم النخبة بين خصوصاً و نتصور كنا

 صدمة ستكون نهاأ المحتم من" :ستيوارت جون قال عندما عشر التاسع
 على الحاصلين بين الدين في المشككين نسبة هي كم العالم لوعرف هائلة
  ."الفكر و العلم مجاالت في معالال لتميزهم االوسمة علىأ
  
 لدي و شكأي  بدون هذه يامناأ في أكثر حلتص المقولة هذه أن المؤكد من
 الرئيسي السبب أن .الكتاب من الثالث الفصل في ذلك على البراهيين و االدلة
 الظهور في نتردد نناأ هي الشعب عامة بين ينملحدال وجود فكرة شارأنتَ لعدم
 كما تماماً .الظهور على ليتجرأوا الناس هذا كتابي يساعد أن يملأ و .علناً
 االسهل من سيصبح منهم اكبر عدد ظهر فكلما ,المثليين مع الحال كان

 لبدء الحرجة بالكتلة مايسمى هناك أن ربما .للمجموعة ينضموا أن لالخرين
 .لافعاأل ودردسلسلة من  ظهور

 
 في ينأدريالال و ينملحدال عدد انب تظهر يكيةأألمر الرأي ستطالعاتأ

 من العديد من أكثر حتى و ينمتدينال اليهود عدد من بكثير أكثر أمريكا
 مجال في االشهر اليهود عكس على لكن .االخرى الدينية المجموعات

 الذين االنجيليين المسيحيين عكس على و ,أمريكا في الضغوط السياسية
 و ينملحدلل تنظيم اليوجد ,لليهود ىلد التي تلك تفوق السياسية قواعدهم
 ينملحدال تنظيم الن ,ذلك في العجب .تأثير أي لهم ليسف بالتالي و ينأدريالال

 معتادون همشئ مستحيل حيث  ,القطط من قطيع محاولة أنشاءب شبهأ سيكون
 لكن .الفكرية اتالسلط من نوع الي االنصياع وعدم المستقل التفكير على

 كافي عن ألحادهم ألعالنبأ يرغبون الذين من كاف عدد كخطوة أولى فأن
 من قطيع تنظيم النستطيع اننا برغم .نفسه الشئ عمل على االخرين تشجيعل

 من يكون لن و كافية لضجة سيؤدي منهم كاف عدد وجود لكن و القطط
 .همالهمأ الممكن

 
                                                      

  )المترجم( .بالفاتيكان تعترف ال أمريكية مسيحية طائفة .1
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 رونهايعتب الذين و النفسي الطب علماء بعض رقتأ العنوان في "وهم" كلمة
 في قترحواأ منهم ثالثة .أقتضى كيفما أستخدامها يجب ال بحتة تقنية كلمة

من كلمتي  مشتقة - 1هميد" ـك تماما جديدة تقنية كلمات استعمال لي رسائلهم
 لها سيكتب كهذه كلمة أن ربما .الديني الوهم حالة عن للتعبير "وهم و دين

 بحاجة فانا لهذا و الحاضر تالوق في وهم كلمة على يسأبق نيلكن و االنتشار
 .بالذات الكلمة لهذه ستعماليأ لتبرير

 
 فإن ,للمفاجأة و ."مزيف أو خاطئ أيمان" كالتالي وهم كلمة القاموس يعرف
 هي الداروينية" :جونسون لفيليب مقولة من هو للكلمة حبالمصا الشرح
 ."نهم علىأ بقوة مرتبط مصيره بأن القائل الوهم من نساناأل تحرير قصة
 و بالخالق االعتقاد حملة قاد الذي فيليب هنفس هذا يكون أن الممكن من هل
 قدمته الذي حبالمصا الشرح هذا و ,بالتأكيد ؟أمريكا في الداروينية قاضى
 الحق توفي قد انني بمالحظة ملآ .المحتوى من مجتزئ لهو الحظتم كما
 بعض من لحقا نفس على احصل لم النني ,هذا بأعترافي للفكرة الكامل
 ,عماليأ في سياقها من الجمل بعض جتزأواأ الذين و الخلق بنظرية المنادين

 الذي المعني عن النظر بغض .االخرين لتضليل ستعملوهاأ مع سبق االصرار
 القاموس رفعِي .حرفياً كماهي العبارة بتبني سعيداً سأكون ,جونسون قصده
 و الخاطئ االعتقاد(ـب لوهما كلمة للكتابة ميكروسوفت لبرنامج المرافق
وخاصة  كأعراض  ,تنفيها معاكسة قوية دلةأ وجه في بعناد بفكرة المستمر

 يماناأل حالة على بدقة ينطبق التعريف من االول القسم .)ألمراض نفسية
 روبرت التباع ميلأ فأنا النفسي بالمرض الخاص الجزء يخص مافي .الديني
 صفة الجنون: "قوله في النارية اجةالدر صيانة وفن 2الزن كاتب بيرسيغ
 الوهم نفس من العديدون يعاني عندما ماأ ,ما وهم من يعاني واحد لشخص

 ."ديناً الوهم هذا دعىي
 
 هذا يفتح الذي متدينال القارئ انف ,ناأ أتصوره كما الكتاب هذا فعل كان أذا

بأن  المؤكد نم !تعجرفالم التفاؤل يالهذا .اًملحد اصبحو قد  سينهيه الكتاب
 المقاومة هذه .العقالني النقاش و الحجج ضد هائلة مناعة عنده المؤمن الجاد

 بإستعمال الطفولة مرحلة من ستمرالم التلقين من طويلة سنين عبر بنيت

                                                      
  .للمؤلف خاصة رسائل في سميث جون سانت باول .د و آدمز بيتا .د و هوكنز زو .د من كل اقتراحات .1
  )المترجم( .الصينية البوذية "تشان" فرقة عن تفرعت يابانية بوذية طائفة هي .2
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 ومن .)الذكي بالتصميم أو بالتطور سواء( السنين مئات عبر صقلت طرق
 و هذا مثل كتاب فتح حتى بلتجن خطرة تحذيرات نجاحاً المناعة جهزةأ أشد
 العقول من العديد هناك بأن ؤمنم نيلكن .الشيطان عمل من بالتأكيد هو الذي
 ألسباب أو في عمر الطفولة التلقينب م يتم أقفالهالعقول  ,هناك و هنا النيرة
 .أذكياء لدرجة تغلبهم على العدوى هذه أو" عدوى"لم يصابوا باـل ىخرأ

 و الدين رجال كُل من تحرركي تالتشجيع من القليل ايكفيه تلكك نيرة عقول
 ما" الكتاب هذا قراءة بعد ما أحد يقول ال أن ملآ ,تقدير قلأ على .تعاليمهم
 ."ذلك فعل أستطيعكنت  أني عرفت

 
 جميعا لهم ممتن ناأ و االصدقاء من العديد الكتاب لهذا التحضير في ساعدني

 و بروكمان جون اعمالي وكيل لكن و جميعاً ذكرهم بالمستطاع ليس و
 هوغوتان( دوالن يمونآ و )ترانسورلد( غامينارا سالي مقاالتي محرري
 عطونيأ و شديدة المعية و حساسية و نعمبت الكتاب آقرأ كالهما )ميفلين
 الكتاب بهذا المتحمس و العميق همأيمان .النصائح و النقد من جداً فيداًم مزيجا
 و للمحرر مثاالً كانت سومرسكايل جيليان .الشجاعة من الكثير عطانيأ

 أيضاً متنم .التدقيق في بعمقها كانت كما البناءة اقتراحاتها و بافكارها الناسخ
 أشكر بعمق كل من ,المختلفة المسودات نقد و تدقيق في ساهموا ممن خرينآل
 اورسوال و كورنويلل اليزابيت آر و تومسون ندرسونآ ,يج وينك رييج

بمرور  التي و المثالية الناقدة ,ونزآ كارين خصأ و مينون ثاال و غودنو
 بتلك معرفتيتماماً ك ختلفةالم المسودات الوقت تعرفت على كل االجزاء و

 .التفاصيل
 
 التلفزيوني الوثائقي برنامجال )بالعكس والعكس(جزئياً على  الكتاب هذا يقوم
 الثاني كانون في الرابعة القناة سي بي بي قناة على قدمته الذي و الشر جذرة
 كيد ديبرا ,البرنامج هذا في شارك من لكل باالمتنان دينأ و 2006 عام من
 مايكورا هاميش و كليمنت نآلآ و بريسكود مدآ و كراغ تيم و بارنز راسل و
 أي كذلك شكرأ .البرنامج في ستخدمتأ جمل باستعمال لي سماحهم على
 و بريطانيا في متازم تقدير على حصل البرنامج .الرابعة القناة و سي دبليو
 في قناة أي كانت أن نرى أن بقي .يضاًأ ستراليةاأل البث هيئة طلبته

البرنامج موجود اآلن على أقراص  .بثه على ستجرؤ يكيأألمر التلفزيون
  .www.richarddawkins.net/storeللبيع على العنوان 

www.richarddawkins.net/store
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 االفكار بعض .سنوات عةبض خالل نمت و رأسي في ولدت الكتاب هذا فكرة
 و هارفارد في محاضرتي في كما المحاضرات بعض في طرحتها فيه التي
 التحقيق مجلة في مقاالتي يقرأ الذي .صحفية مقاالت في طرحته هابعض
 هذه محرر فلين لتوم ممتن وانا .مألوفة الجمل بعض بأن سيجد 1الحر

 مستمراً كاتباً كونأ نال بعرضه معنوياً لدفعي باالعجاب الجديرة الصحيفة
 هذا بها نهيتأ لفترة نقطاعيأ بعد الكتابة عاودأ أن ملآ و .الجريدة في لعمود
 عن الناتجة االفعال ردود لمجابهة عمودي سأستعمل شك بدون و الكتاب
 .عليها الرد و الكتاب

 
 ميشيل و هاوسر مارك و دانيت دان من لكل باالمتنان دينأ مختلفة سبابأل

 و وراق ابن و داوني مارغريت و فيشير هيلين و هاريس سام و ستيرات
 و بيرد يان و ولش جوزفين و باركر دان و سويني جوليا و لي هيرميون
 لموقع نواة كان إذا اال كتاب اليكتمل هذه يامناأ في .سكالز جورج خصوصا
 فكارأ و وادبم ةدمل الكتروني منتدى في نقاش عوموض و االنترنت على حي
مبه يأتي قد ما النعرف و – جوبةأ و سئلةأ و نقاشات و فعالأ ردود و لةكم 

 هذا بملئ المنطق و للعلم داوكينز ريتشارد موقع يقوم أن ملآ .المستقبل
 الجهد و المحترف و الفني لعمله تيمونين جوشل بشدة ممتن ناأ و .الدور
 .العنوان واليكم .ذلك لتحقيق بذله الذي
 

http://www.RichardDawkins.net  
 
 االكبر قناعيأ عامل كانت التي وارد لىلي زوجتيأتقد بالشكر ل ءشي كُل قبل
 االقتراحات و المعنوي بالدعم فقط ليس و الشك و التردد حاالت معظم في

 مختلفتين مرحلتين في مسمعي على عال بصوت الكتاب بقراءة لكن و المفيدة
 بهذا نصحأ .االخرين القراء لىع وقعه فهمأل ساعدني الذي و تأليفه من

 النتائج فضلأ على للحصول نهأ اقول أن علي لكن و الكتاب لكل التكنيك
 بأذن محترفا مثالم يكون أنبصوت عال  ذي يقوم بالقرآءةال علىيجب 
 .موسيقا اللغة الستيعاب مجهزةموسيقية 

   

                                                      
  )المترجم(  HTTP://WWW.SECULARHUMANISM.ORG دورية مجلة .1

http://www.RichardDawkins.net
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 ممتأل نفسه يجد فجأة .يديه راحتي بين حنكه و العشب على منكفئ الطفل
 عالم ,الدقيقة حياءاال من غابة ,المتشابكة بالجذور العميق حساسهأل بالدهشة
 وقتها بالتفاصيل معرفته عدم من برغم -و خنافسال و نملال من مكون آخر

 فجأة .المجهري العالم لخلق بعضهم يساندون التربة بكتريا من مليارات -
 بأفكاره الطفل يسرح و الكون مع يتوحد و لالعشاب المجهري يكبرالعالم
 قادته و دينية بمصطلحاتذه التجربة ه الطفل سرفَ لقد .الكون ذلك في بعيداً

و  ةاالنجيليفي الكنسية  قسيسلقد تم تنصيبه ك .دين رجل ليكون آخر المطاف
 الرجل كهذا كرماء دين رجال .كثيراً به عجبتُأ .مدرستنا فيأصبح القس 

  .1ابداً اًمتدين كونأ أن على ارغم لم ينبأن االكيد البرهان هم
 
 ينظر الذي الطفل ذلك كونأ أن آخر مكان و آخر زمن في الممكن من كان
 من عيناه تدمع و الكبير الدب و كاسيوبيا و الجوزاء برجب يعجب و للنجوم
 العطرة بالرائحة مدفوعا التبانة درب لمجرة مسموعة الغير الكونية الموسيقا
 تدفعني لماذا السؤآل هذا عن االجابة سهالً ليس .االفريقية الحدائق زهارأل
 جداً شائعة .مدرستي قسيس به دفعت الذي االتجاه غير تجاهبأ مشاعرال نفس
 لها ليس .المفكرين و علماءال بين الكون نحو الغامضة النفسية االفعال ردود
 )ايضاً أنا وال( صباه في القسيس يعرف لم .بالغيب يمانباأل عالقة أي
 الشهير طعالمق ,االنواع اصل كتاب من جداً الشاعرية و االخيرة سطرباأل
 جنحةأ رفرفة ومع الغابات في تشدو الطيور مع" ,"المشترك البنك" الملقب
 لو ."الخ ...الرطبة رضهاأ في زاحفاً يسرح الذي الدود و فوقها الحشرات
 و فيه يفكر كان ما على تماما تنطبق نهاأ لشعر وقتها االسطر هبهذ عرفَ

                                                      
 الحرب في الطيارين و الحربية ئراتالطا حكايا عن مثيرة قصص لنا يحكي كي الموضوع خارج بأستدراجه تمتعنا الدين دروس في .1

 اشعر السبب لهذا وربما .وجهه تعلو االبتسامة و يتحدث وكان الملكي الجو سالح في حديثاً خدمته أنهى قد كان .الثانية العالمية
  .!!بمنافساتها مقارنة االنجلية للكنيسة المودة ببعض
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 نظره وجهة و ارويند موقف لتفهم أنما و الكنيسة لخدمة توجهلي كانما ربما
 ."من حولنا تعملالتي  قوانينخالصة لل" هو شئ كُل أن عن
  

 الموت و المجاعات من ,الطبيعية حروبقلب  بشكل مباشر من
 هيأال و ,نتخيلها أن و رفعة نستطيع غرابة شياءاأل أكثر يظهر
 الرؤيا هذه في العظمة من الكثير هنالك .الراقية الحيواناتظهور
حصلت على الروح في بعض  و فيها القوى نواعأ بكل ةللحيا

 ,البدائية االشكال بسطأ من ايةبد و ,االنواع و ربما نوعاً واحداً
بينما هذا  .الرائعة االشكال و الصور من المنتهية عدادأ تطورت

الكوكب أستمر بالدوران في مساره تماشياً مع قوانين الجاذبية 
 .الغير متغييرة

 
  :الفاتحة الزرقاء النقطة كتابه في نساغا كارل كتب

  
 ذلك" ستنتجأ و العلم الى ما دين نظر أن قط يحصل لم نهأ عجبأ
 ناقةأ شدأ و دهىأ بل كثيرب عظمأ و كبرأ الكون !ظننا مما فضلأ

 !ال ,ال ,ال" يقولون ذلك عن بدال ؟"االنبياء عنه خبرناأ مما بكثير
 ديناً أن لو ."كذلك يبقى أن له ريدأ و الصغير أإلله ذلك هو لهيأ
 كما الكون بعظمة الدهشة على بشدة صرأ قد حديثا أو قديما ما
كشفه لمبدون التقديس من كبير قدر على ربما لحصل الحديث الع 
 .عليه المتعارف التقليدي يماناأل من نوع أي لوجود ضرورة أي

 
 ليةمتعا دهشة تسبب و االعصاب نهايات تصيب ساغان كتب نهايات كل
 .تطمح لنفس الشئ كذلك كتبي .الماضية القرون في الدين على حكرا كانت

 رأي عن يكياتأألمر الطالبات احدى كتبت .خالصة يتم غالباً وصفي بالتدين
 .الدين مع اليتطابق علمه أن المؤكد من" .عني سألته عندما لها بروفيسور

 " .لي بالنسبة ينتد هذا و .والكون الطبيعة عن عارمة بنشوة مشمع هلكن
 حامل عنها تكلم النقطة هذه .أعتقد ذلك ال المناسبة؟ الكلمة هو الدين هل لكن
  :النهائية النظريةب الحلمفي  واينبرغ ستيفن )ملحدال( للفيزياء نوبل جائزة

  



15 
 

 انهم المحتم ومن اهللا عن جداً ومرنة عريضة رؤيا البعض يحمل
 اهللا" أو "النهائي هو اهللا" مثل قواالأ نسمع .بحثوا ينماأ اهللا سيجدون
 نعطي أن يمكن ,شك بدون ."الكون هو اهللا" أو "المثلى طبيعتنا هو
 تقول عندما .نريده معني أي ,خرىأ كلمة تماماً مثل أي, اهللا كلمة
  .الفحم قطعة فيأذن  جدهنفس "طاقة اهللا" أن
  

 المعنى مةعدي "اهللا" الكلمة التكون حتى و أدنى شك بدون حق على ينبرغآو
 على تدل كلمة: الجميع يفهمه عاماً تعريفاً لها نضع أن علينا فائدة دونب و

 ."بالعابدة له نتوجه جدير بأن شئ " و الطبيعة ماوراء عالم من خالق
 

 الدين نسميه ما بين التمييز في الفشل سببها والحيرة اللغط من الكثير
 ملحدال ليس وهو( اهللا لكلمة ينآينشتا استعمال .الغيبي الدين من يينشتايناآل

 العديد قبل من الفهم لسوء سبب واليزال كان بتضرع )ذلك فعل الذي الوحيد
 ذالك بأن االدعاء ليستطيعوا الفهم لسوء والمتلهفين ينمتدينال الغيبيين من
 )؟ايضاً مؤذية كانت هل( الدرامية النهاية كذلك .منهم واحداً كان الالمع العالم
 تفكير مكنونات نعرف وبذلك “ .للزمان موجز تأريخ هاوكينج تيفنس لكتاب
 عند )طبعاً الخاطئ( االعتقاد ذلك وسبب .مقصود بشكل فهما يساء “االله
 ,غودنوف ارسوال الخلوية البيولوجيا عالمة .متدين رجل هاوكينج بأن البعض
 ينجهاوك من تديناً أكثر تبدو ,الطبيعة اعماق في المقدسات كتابها في
 كتبها في العبارات بعض و ,والمعابد والمساجد الكنائس حبت انها .آينشتاينو

 ينمتدينلل كذخيرة وتستخدم العام ىالمحتو من تجتزأ الن تتوسل وكأنهاتبدو 
 نصيرة ةمتدين“ نفسها تدعو بأن ذلك من أكثر هي تفعل بل .الغيبيين
 قوية ةملحد الحقيقة في ابأنه تكشف لكتبها دقيقة قراءة لكن و .“للطبيعية
 .مثلي
 
 بطل اناشد فإني لي وبالنسبة .معاني عدة تحمل كلمة "الطبيعة نصير"

 من أكثر تأثير له والذي( لوفتينغ وغوه للكاتب دوليتل دكتور ,طفولتي
 كانتما تعني طبيعي كلمة التزال .)"ةالطبيعي ةالفلسف" موضوع في ملموس
 وايت جلبرت عهد ومنذ .للطبيعة دارس :يينالماض القرنين في الكلمة نيهعت
 داروين على المقدر من كان .دين رجال الطبيعيين معظم كان السياق هذا في
 تعطيه سوف الريفية الرغد حياة بأن منه مالًأ ,الكنيسة خدمةب يلتحق أن هنفس
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 طبيعي كلمة يستعملون الفالسفة لكن و .بالخنافس شغفه لمتابعة االمكانية
 يشرح باغيني جوليان ."الطبيعي ماوراء" لكلمة كمضاد تماما تلفةمخ بطريقة
 :بالطبيعية ملحدال التزام وراء معنىال "جداً قصير تعريف :لحاداإل" كتابه في
 بحت مادي الكون أن من الرغم على انه هو ونملحدال غالبية به يؤمن ما"
 في ما كُل صاربإخت و يةخالقاأل القيم و العواطف و الجمال و العقل فإن

 ."منه انبثقت قد قيمتها يةنساناأل الحياة تعطي التي الظواهر سلسلة
 
 التعقيد شديدة متشابكة عمليات خالل من تظهر نساناأل وافكار عواطف أن
 اليؤمن شخص هو الطبيعي الفيلسوف بنظر الحالة هذه في ملحدوال .المخ في
 فكرتم خالق من هناك ليس و زيائيالفي الطبيعي العالم وراء ما شي هناك بأن

 الجسد بالء بعد تبقى روح هناك ليس ,الكون وراء من يتسنط ةالطبيع ماوراء
 .بعد نفهمها لم التي الطبيعية الظواهر بعض اآلن هناك لكن معجزاتو ال 
 بشكل مفهومة الغير الظواهر هلهذ تفسيرات تقديم من المستقبل في وسنتمكن
 يقلل ال قزح قوس تكون ألسباب معرفتنا أن .الطبيعية لقوانينا باستخدام كامل
 .العلم هو هذا ,وجماله روعته من ذلك
 

 في ينمتدينك يبدون والذين ايامنا في الكبار علماءال أيمان بعمق نفحص عندما
 حالة في صحيح بالتأكيد وهذا .كذلك ليسوا بأنهم نرى ,االحيان بعض
 ,الحالي الملكية الجمعية ورئيس المعاصر ضاءالف عالم .وهاوكينج آينشتاين
 ما بسبب وفقط …كافر كإنجيلي“ للكنيسة يذهب بأنه لي قال ,ريس مارتن
 االحساس ويستفزه ,بالمعتقدات اليؤمن .“القبلي الوالء تسمية عليه اطلق

 معرض في و .عنهم نوهت الذين الطبيعيين ككل الكون تجاه الشاعري
 أحد ,وينستون روبرت التوليد طبيب صديقي حديتت التلفزيونية المناقشات
 وانه شخصيته من جزء هي يهوديته بأن ,إنجلترا في اليهودية الجالية اركان
 من دنيأ أو قوسين قاب على وكان .طبيعي ماوراء شئ بأي يؤمن ال
 من كان ,يقال الحق( النهاية في خجله عليه تغلب لكن و بذلك عترافألِأ

 ,عليه ضغطت عندما .)العكس ليس و معي المقابلة هو يجري أن المفترض
 جيدة وجعلها حياته تنظيم على ساعده باليهودية االلتزام أن وجد بأنه قال
 صلة أي لهذا ليس ,بالطبع ,لكن و صحيحا ذلك كان ربما .خرآب أو بشكل
 يلقبون والذين ينملحدال الالمعين من العديدين هناك .الغيبيات مصداقيةب

 أو قديمة لتقاليد الوالء بسبب ربما ,اليهودية الطقوس ويؤدون باليهود انفسهم
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 على "متدين" صفة لطمغ والسعي الحيرة بسبب أيضاً لكن و ,قتلوا قاربأل
 انهم ربما .آينشتاين البرت االبدي لالحترام المستحق و المميز العالمة
 "يمانباأل ونيؤمن" ,دينيت دان عبارة استعير هنا ,لكن و باالله اليؤمنون

 
 أعرج علم هو دين بدون علم" آينشتاين عن نقلت التي العبارات اشهر احدى
  :ايضاً قال هلكن "عمىأ دين هو علم بدون دين و

  
 تكررت ةكذب ,بالطبع كذب هو تديني موضوع عن ماقرأتموه
 بل بداًأ ذلك انكر لم و الشخصي باالله منأؤال أنا .مدروس بشكل
 في كان لو .واضح بشكل الموضوع عن عبرت فقد, العكس على
 محدود الغير االعجاب فهو بالدين دعوته الممكن من شي داخلي
 حتى العلمواسطة ب عنه الكشف قدرنا ما بقدرالمحكم  الكون هذاب

 .االن
 
 الطرفين دعم بها نستطيع كلمات يعطينا بأن نفسه؟ آينشتاين يناقض هل

 عن تماماً مختلفاً شيئاً "الدين" لمةبك يعني آينشتاين .ال بالطبع النقيضين؟
 الدين و الغيبي الدين بين الفرق توضيح في سأسهب .هعلي المتعارف المعنى
 بالوهمية سأدعوها التي الوحيدة لهةاآل أن دائما االعتبار في ضع ,يينشتايناآل
 فكرة لتعطينا آينشتاين عن المنقولة العبارات بعض هناك .ةالغيبي أآللهة هي
  .يينشتايناآل الدين عيةنو عن
  

  .دينتال من جديد نوع ما بشكل وهذا .يماناأل بعدم عميق متدين ناأ
 فهمه يمكن ممكن شي أي أو دوراً أو هدفاً للطبيعة مطلقاً نسبأ لم

 نفهمه نحن و مدهش بناء هو لطبيعةا في أراه ما .سرمدي بشكل
 واضعالت المفكر يمأل ما هذا ,االحوال حسنأ على ناقص بشكل
 عالقة له يكون أن بدون تدين شعور عام بشكل هذا .بالنشوة

  .بالروحانيات
  
 عتبرهاأ و بل عني تماماً غريبة فكرة لشخصيأ أإلله فكرة 

 .ايضاً ساذجة
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 بأعداد و منهم واحد بأنه االدعاء يحاولون بالطبع ونمتدينال و وفاته ومنذ
 بشكل مختلفة نظر وجهة همل كانت له المعاصرين ينمتدينال لكن .متزايدة
 باالله أؤمن ال" مقولتهفيه  يبرر مقاالً آينشتاين كتب 1940 عام في .كبير

 من الفعل ردودمن  عاصفاً سييالً ثارتأ وغيرها المقالة تلك "الشخصي
 كتاب من مأخوذة التالية المقاطع .اليهودي الصله لمح منهم والكثير ,ينمتدينال

 عن المنقولة المقوالت عن االساسي مرجعي هو والذي( والدين آينشتاين
 من" :كنساس مدينة في الكاثوليك أسقف قال .الدين موضوع في آينشتاين
 التعليمات ينفي تعاليمه و القديم العهد لقوم صلهأ يعود رجالً نرى أن المحزن
 .. !شخصي إله من هناك ليس" :الموقف استغل آخر يسسق ."لذويه العظيمة
 لهم يحق بانه يعتقد البعض .كلياً مخطئ وهو .يقول ما يدرك ال آينشتاين

 الفروع أحد في عليا لدرجة وصلوا قد النهم فقط شي كُل في الرأي بداءأ
 أن للبعض يحق التي و ختصاصاتاأل أحد هو الدين أنالفكرة ب ."العلمية
ة االشار تتم ال أعاله يسسالق .عالمة أستفهام بدون مرت لن بها الخبرة يدعي
سقف واأل يسسالق كل .هنا الجن و ألوان أنواع في خبرتهل "نبالج عالم"له ـك
 طبيعة مفهِقد  انه يعني هوتالال لم يدرس آينشتاين كون بأن يعتقدون هنا
نوع  ماذا تماما يعرف آينشتاين ,تماماً ذلك عكس الحقيقة .خاطئ بشكل أإلله

 .األله الذي ينفيه
 
 تحالف منظمة لصالح يعمل الذي و نمريكاأأل نالكاثوليكيي المحامين حدأ

 :ينشتاينآل كتب ةالدولي الموحدين
 

 أإلله فكرة من تسخر فيه والذي ...لتصريحك جداً نأسف
 اعطى ما هناك يكن لم خيرةألأ سنين العشر خالل في .الشخصي
 حرية في بحقك عترفأ .هذا كتصريحك اليهود لطرد لهتلر مبررا
 في للنزاع مصدر عظمأ تصريحك عتبرأ ذلكمن  رغمبال التعبير
 .أمريكا

 
 وجهة لكن و حاذق عالم شك بال آينشتاين" :يلي بما صرح نيويورك حاخام
 ليس الماذ ؟"لكن" لماذا ؟"لكن" ."اليهودي الدين تماما تناقض الدينية نظره

 1."و"
                                                      

  )مالمترج( .…الخ الدينية نظره ووجهة , حاذق عالم .الجملة لتصبح .1
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 و ينشتاينآل صريحة دانةأ رسالة كتب نيوجرسي في يينالتأريخ جمعية عميد
 ,الديني للعقل الضعف نقاط عن فضيحة يكون أن يمكن مما أكثر هافي

  :االقل على مرتين القراءة وتستحق
 

 فاتك قد ما شئ هناك نأ يبدو لكن و آينشتاين .د علمك نحترم
 أو الفلكي دابالمرص رؤيته كيمكنو ال  روح اهللا بان ذلك ,تعلمهت

 .دماغال تحليل من مشاعراً و افكاراً تجد لن كما تماماً .المجهر
 على ليس و الغيبي يماناأل على مبني الدين فإن الجميع يعرف كما

 شكوكال فيها داهمته بفترة مر قد مفكر شخص كُل .المعرفة
 لم نيلكن .المرات من العديد في هتزأ قد بالذات أنا يأيمان .الدينية
 قتراحألأ مجرد أن من وفيلخ .)1: (ولسببين بضياعي حدأل اجهر
 مع تماما تفقأ النني .)2( .ما أنسان أمل و حياة يدمر أن مكنهي

 الممكن من أنسان أي في الخبث من خيط ناكه" :قال الذي الكاتب
 قد نهأ آينشتاين .د يا أمل كلي و .. "خرآ اًأنسان أيمان دمري أن
 يكيأألمر الشعب رضاءأل شيئاً تقول سوفَ نكأ و فهمك يءسُأ

 .بينهم ريفكتش فعالً يعزه الذي
 
 الفكري بالجبن تقطر فيها جملة كُل !الرسالة هذه ماتكشفه أسوأ ما
  .يخالقواأل
 الجمجمة معبد جمعية مؤسس من رسالة في كبرأ الصدمة لكن و قلأ الخباثة
  .اوكالهوما في
 

 المتحدة الواليات في مسيحي كُل بأن ؤمنأ أنا ,آينشتاين بروفيسور
 ندعوك و عيسى المسيح بنهأ و لهنابإ ناأيمان نترك لن" سيجبيك
 لقد ."مةألأ هذه بإله تؤمن لم إذا تيتأ حيث من تعود بأن جميعا
 ملةبج و أنتَ تأتي نآلأ و طاقتي في ما بكل سرائيلأ باركتُ
 أن من كبرأ و لشعبك كبيراً ذأ سببلتُ الكافر لسانك منِ واحدة
 للسامية لمعاداةا خمادإل الساعين و سرائيلإل ونحبالم يستطيع
ارضنا في تحمله. 
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 مباشرة سيجيبونك يكيينأألمر المسيحيين كُل ,آينشتاين بروفيسور
 عائداً بها رحلأ و التطور عن طئةالخا و المجنونة نظريتك خذ"
 هز محاولة عن تتوقف أن فعليك أال و تيتأ حيث من لمانياأل

 نم الهرب على رتبجأُ عندما بك حبر الذي الشعب أيمان
  ."بلدك

  
 .منهم واحداً ليس آينشتاين بأن كان المؤمنون به صابأ الذي الوحيد الشئ
 كان فهل .يمانباأل وصمه تحاول التي االقاويل على دائماً ساخطاً كان
 الذي و سبينوزا كان كما ,خلوقياً كان ام ؟ديدروتو فولتير كان كما ؟لوهياًإ
 عن يكشف الذي و سبينوزا بإله مناؤ أنا: "االعجاب اشد بفلسفته معجباً كان
 نفسه يشغل الذي باالله ليس و ,الموجودات للكُ المرتب بالتألف نفسه
  "؟تصرفاتهم و البشر بمصير

 
 الذي ذكي خالق هناك بأن فكري الذي هو المؤمن :مجددا التعريفات لنتذكرِ

 في يتدخل و يحصل ماكل  على يشرف فيه ما و لكونأ لخلقه باالضافة
 يتدخل لهفاأل ,لوهيةاإل النظمةأ من العديد في .باالساس هو هخلق ما حداثأ

 .االخطاء يعاقب و يغفر و للصلوات يستجيب .البشر مورأ في حميم بشكل
 نفعلهم متى يعلم و االفعال حسن و سوءب قضيي .بأعاجيب العالم في يتدخل

 لكن و كيالذ بالخالق أيضاً يؤمن الربوبي .)ايضاً بفعلهم نفكر ومتى(
 ال هلهإ .صياغتها و الكون قوانين ضبط و صناعةب ةحدودم كانت نشاطاته
 .نساناأل بأمور اهتمام أي لديه ليس بالتأكيد و شئ في ذلك بعد يتدخل

 على للداللة اهللا كلمة يستعملون و شكل بأي الغيبي باالله اليؤمنون الطبيعيون
 يختلفون الربوبيون .بها تعمالن يالت القوانين و االحكام أو الكون أو الطبيعة
 بذنوبهم هتمامأدنى أ له ليس و للصلوات اليستجيب مآلِهه بأن المؤمنين عن
 يختلف الربوبي .النزوية بمعجزاته اليتدخل و الفكارأ يقرأ ال ,اعترافاتهم أو
 ما قصد قد و الذكي الكوني الوجود من نوع هو ربوبيال إله بان طبيعيال عن
 من طبيعيال .الكون لقوانين كبديل التسمية يطلق الذي يعيطبال بعكس فعل

 .تدينال من مخفف نوع ربوبيال و ينملحدال مشتقات
 
 آينشتاين أن على تدل التي و آلينشتاين المشهورة العبارت من الكثير لدينا
 ال االله" أو "خبيث ليس هلكن و خفي اللهأ" مثل ربوبياً ليس و طبيعياً كان
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 .مؤمناً يكن لم بالتأكيد "الكون؟ خَلقَ في خيار هللا كان هل" أو 1"النرد يلعب
 و ."شياءاأل صميم من ليست العشوائية"ـب "النرد بيلع ال اهللا" تفسير يمكن

 لتكون مكانيةأ هناك هل"ـب تفسيرها يمكن "الكون خَلقَ في خيار هللا كان هل"
 بشكل اهللا كلمة تعملسأ آينشتاين "؟كانت عليه التي عن ختلفةم الكون بداية
 الفيزيائيين من الكثيرين و هوكينج ستيفن هفعل نفس الشئ .رمزي و مجازي
 بشكل يبدو أإلله عقل كتابه في دافيس باول .المجازية الدين بلغة عبروا الذين
 تمبلتون جائزة هكسبأ هذا كتابه .غامضةال الربوبية و آينشتاين طبيعية بين ما
 ستعدمما  لعالم عادة تمبلتون منظمة من سنويا دفعي المال من كبير مبلغ(

  .)الدين عن جيدة أشياء لقول
  
 ما خلف بأن الحساسأ" :نفسه هو قاله ما ببعض آينشتاين دين لخصأ دعني 

نحس و نعرفه بجماله يمسنا لشئأ هذا و دراكهأ نستطيع ال ما شيء يوجد به 
 شعور هذا ,محسوس رغي يكون يكاد بشكل و مباشرة غير بطريقة سموه و
 مع أيضاً متدين فأنا المعنى بهذا ...حسنا ."متدين المعنى بهذا ناأ و .ديني
 يمكننا لن" تعني أن يجب ال والتي "ادراكه يمكننا ال" عبارة على التحفظ
 ذلك نأل شكل بأي متدينبال نفسي نعت فضلأ ال نيلكن ."ما يوماً ادركه
 ."الغيبي الدين" المطلقة للغالبية يعني الدين أن حيث .الفهم لسوء سيؤدي
 مجموعة أإلله بكلمة عنينا لو" :جيدة بطريقة عبر عن ذلك ساغان كارل
 لن أإلله هذا مثل لكن و بالتأكيد موجود أإلله فهذا ,الكون تحكم التي القوانين
 غفران تطلب و تصلي أن المنطقي غير من نهأل ...العاطفية رغباتنا يشبع
 ."الجاذبية قانون من الخطايا

 
 الماضي من انذار بمثابة كان ساغان له نوه الذي ىالمعن أن هنا المدهش
 موالمرس ,شين فالتون .د بروفيسورال اليه نوه عندما 1940 عام حيث
 الشرس هجومه من كجزء ,أمريكا في الكاثوليكية الكلية فيقس  بروفيسورك
 كان إذا فيما بسخرية لأس نشي .ينشتاينآل الشخصي أإلله مقولة على الرد في
ناكيناقض ذلك في بأنه ظن .التبانه درب لمجرة حياته وهب يريد من ه 
 هناك" :قائال يستطرد انه حيث ,لها دعم الحقيقة في هذا لكن و آينشتاين مقولة
 كوميدي الشي انه الحقيقة في .2"واحد فقط حرف ,الكوني دينه في واحد خطأ

                                                      
  ).المترجم( .بها التصديق يقدر لم التي الكمية النظرية على الشهير آينشتاين رد .1
  .)المترجم( ).COMIC و COSMIC( االنكليزية بااللفاظ عبتال .2
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 الفيزيائيون يتوقف أن ملآ االحوال كافة على و كنل .آينشتاين معتقدات في
 بسنين بعيد هو ربوبيينلل المجازي اهللا .المجازي بمعناها اهللا كلة ستعمالإ عن

 وعقابه نساناأل حياة في هتدخل و همعجزت و للمؤمنين التقليدي اهللا عن ضوئية
 أن .المحكية اللغة في به يعنى ما وكل ,صلواتلل تهاستجاب أو ألذنوب على
 .المستويات علىأ على ةفكري خيانة هو رأيي في معا االثنين خلط
 
 

 
 من أي أو آينشتاين إلله يرمز ال "االله وهم" الكتاب لهذا أخترته الذي عنوانال

 نقطة وضحأ أن ردتأ لهذاِ .السابق الفصل في علماءال اليها نوه التي أآللِهة
 كهذه نقطة أن واضحال من نهأل .البداية ذمن جانبا اوضعهل يينشتايناآل الدين
 الغيبية ةلهأآل عن فقط سأتكلم الكتاب باقي في .الحيرة بعث على القدرة لها

 أن قبل لكن .الحقاً اليه سأعود و ,التوراة إله 1يهوه شهرهاأ و الماورائية
 اكإلرب سبباً تكون لئال نقطة ناقشأ بأن رغبأ التمهيدي الفصل هذا تركأ

 ونمتدينال القراء يشعر أن الوارد من .السلوك هي النقطة هذه .الحقاً القارئ
 الكافي القدر هناك ليس نهبأ ربما سيجدون و الحقاً قولأ سوف لما باالهانة
 أن لو مخجال سيكون .)يحترمونهم من معتقدات او( لمعتقداتهم "االحترام" من
 من المسألة وضحأ أن أُريد لذلك ,القراءةب االستمرار من منعهم سيسبب ذلك
 .البداية
 
 الغيرحتى  ,ينساناأل مجتمعنا في تقريباً الجميع بها يقبل التي و المسلمات من
 يجب و لنقدأ مامأ ضعيفة و هشة فكرة هو الديني يماناأل بان ,ونمتدين
 عن كلياً يختلف االحتراممن  نوعال هذا و االحترام من سميك بجدار حاطتهاإ

 ذلك عن زدامآ دوغالس عبر لقد .نابعض به نعامل إننا المفترض من الذي
 :قصيرة بفترة وفاته قبل كامبردج في رتجاليإ خطاب في بدقة

  
 .ماشابه أو بالمقدسة نسميها التي فكاراأل بعض هي ...الدين نوآة
 ,ينتقدها أن ألحد يحق ال المصطلح أو فكرةال هذه": يعني وذلك

                                                      
  )المترجم( .التوراة كتاب في اهللا به عرف الذي االسم هو يهوه .1
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 ."نتقادهاأ ألحد يحق ال النه ؟ألحد يحق ال مل" ."وهذا كل شئ
 فبأمكانك فكارهأ مع أنتَ التتفق لحزب حدهمأ يصوت عندما
 يسبب أن بدون يطرحها فكرة لديه كُل ,تشاء ما قدر ذلك مناقشة
 أو تخفض أن يجب الضرائب أن ما أحد يفكر عندما .حدأل الحزن
 ماعند و خرىأ جهة من لكن .بذلك مناقشته في حر فأنك ترفع
 يجب "السبت يوم ءالكهربا مصباح شعلأ نل أنا" ما أحد يقول
 ."ذلك احترم ناأ و" تقول ان عليك

  
 ,المحافظين حزب أو العمل حزب ندعم أن جداً المقبول من لماذا

 ,ذاك أو االقتصادي المخطط هذا ,الديموقراطيين أو الجمهوريين
 ,الكون صِلأ عن للتساؤل نصل عندما لكن – ويندوز أو ماكنتوش
 االفكار مناقشة عدم اعتدنا لقد قدس؟م هذا ..ال ...خلقه من عن
 سببها التي لغضبا كمية نرى أن المدهش من لكن و الدينية
و  مسعوراً صبحأ الكل .!الموضوعهذا  ناقش عندما 1دريتشار
 للموضوع نظرت لو لكن .شئ كهذا قول التستطيع نكأل ,حساساً
 موضوعاً تكون أن من كهذه فكاراًأ يمنع سبب من ترى فلن بتعقل
 أن على ما بشكل تفاقناأ عدا ,غيرها من أكثر أو قلأ العام للنقاش
 .فعله اليجب كهذا شيئا

 
 هو التدين .فعالً مهم مثال ,الدين بأحترام مجتمعنا غرور عن المثال هذا اليكم
 الحرب زمن في العسكرية الخدمة من عفاءإلأ على للحصول السهلا الطريق
 فيلسوفاً تكون أن بإمكانك .الدينية للمشاعر أحتراماً كأستعفاء تصنيفه يتم و

 الحرب شرور فيها تشرح و الجوائز من العديد نالت دكتوراه بأطروحة المعاً
 عند االلزامية الخدمة لجنة أمام عصيبا وقتاً ستواجه ذلك من الرغم على و
 لجمعية ينتميان بويكأ الك أو أحد بأن قلت لو لكن .لألستعفاء طلبك تقييم

 أو كفائتك لعدم اعتبار أي هنالك يكون لن و الفور على عفيتأل 2الكواكريين
 .نفسها الكواركية بالنظرية طبعاً حتىو ال  السلبي الدفاع بحجج معرفتك

 

                                                      
  .دوكنز ريتشاد الكاتب يقصد .1
  )المترجم( .عشر السابع القرن في أسست للعنف ضةمناه مسيحية جمعية .2
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 .دينية بأسماء متقاتلة فصائل وسم من جبان تردد هناك ,ذلك من النقيض على
 و "القوميين" ـب ستانتيينتوالبرو الكاثوليكيين يسمون ايرلندا شمال في
 الحال هو كما "المجموعة" لتعني ما بشكل "دين" الكلمة نقحت ".المحافظين"
 في بريطانيال -يكيأألمر لغزول نتيجةك و العراق .الداخلية الحروب كُل في

 .الشيعة و السنة بين مذهبية حرب في طائفية مجموعات الى فسخت 2003
 االندبندنت جريدة فإن ذلك من بالرغم الديني النزاع على مثلةاأل وضحأ هذا
 الصفحة على العريض بالخط و 2006 يارأ 20 في الصادر عددها في

 الموضوع تلطيف رادوأ ."العرقي التطهير"ـب يحصل ما وصفت االولى
 .واضح ديني تطهير هو العراق في نراه ما بينما ,عرقي كلمة بإحالل
 الحرب به وصمت الذي "العرقي التطهير" في أصال بدأ لكلمةا لهذه التلطيف
 و وكسذاالرثو الصرب طرافهأ ديني تطهير لتعني جدالً يوغوسالفيا في

 .المسلمين البوسنيين و الكاثوليك الكروات
 
 خالقاأل عن عامة مناقشات في الدين يلقاه الذي الدعم لنقطة سابقا نوهت لقد
 له موضوع على خالف أي نشوء عند .كوميةالح و االعالمية االوساط في
 دينيةال فصائلال قادة أن المؤكد من فإنه نجابألأ أو الجنس ياتأخالقب عالقة
 هذا في النظر لجنة في االطراف أحد سيكونون االتجاهات مختلف من

 أنا .التلفزيون أو الراديو في الموضوع هذا يناقش برنامج أي في أو الخالف
 و .المجتمع من نظرهم وجهة نستبعد أو هؤالء فواهأ كممن أن هنا اقترح ال
 في الخبرة لديهم أن يعتبر و هؤالء باب جتمعنام يطرق لماذا ,سألأ لكن

 و محامينال و فالسفةال آراء جنبل جنبا رائهمآ ويضع بل كهذه مواضيع
  طباء؟األ
 
 شباط 21 في .االديان بها تتمتع التي االمتيازات على آخر عجيباً الًامث هاكم

 بأستثناء الحكم صدر المتحدة الواليات في العليا المحكمة في و 2006
 ضد ,جميعاً االخرين على يسري قانون من مكسيكو نيو في الكنيسة عضاءأ

 "فيجيتال دو ونياوأ بييفسينته سبريتاآ" هيئة عضاءأ .للهلوسة عقار تناول
 الهواسكا شاي من نوعا يتناولون عندما فقط اهللا مع تواصلوني بأنهم يعتقدون

و أسمه  ستخدامهأ ممنوعلا و قانوني الغير الهلوسة عقار على يحتوي الذي و
 يؤدي خدرالم بأن يعتقدوا أن الكافي من بأنه لنالحظ .ديميثيلتريبتامينالعلمي 
 العكس على بل .ذلك على ادلة أي يقدموا أن عليهم ليس .توآصلهم لتحسين
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 1الهندي القنب نبات أن على االثباتات من لعديدا و العديد هنالك ذلك من
 .كيميائيةال للمعالجة الخاضعين بالسرطان المصابين ةآمعان و الماآل من يخفف
 القنب نبات يستعملون الذين كُل بأن 2005 في حكمت العليا المحكمة لكن
 الواليات في حتى( قانونيةال المالحقة و لالتهمام عرضونم صحية غراضأل
 حبصا كالعادة ,الدين .)الممارسة بهذه المحلية قوانينها تسمح التي ةالقليل
 يدعون بالفن شتغلينالم من مجموعة عضاءأ تخيل .الرابحةاليانصيب  ورقة
 االنطباعيين للوحات فهمهم ليحسن مهلوس لعقار بحاجة بأنهم ما محكمة في
 ةهيئ علىأ من مالدع تلقى فأنها ذلك الكنيسة تطلب عندما لكن .السرياليين أو

 .للدين السحرية القوة على مثال هذا .الدولة في قانونية
 
 فناناً و كاتباً 36 من مكونة لجنة عضاءأ أحد كنت ,عاماً عشر سبعة منذ

 رشدي سلمان المميز الكاتب لدعم مقال تابةبك ستايسمان نيو مجلة من مكلفين
 من وقتها الغضب بي ستبدأ .2 شيطانية آيات رواية لكتابته هدر دمه الذي و
 القيادات بعض بداهأ الذي التهجم و المسلمين مشاعر "يذاءأ" ضد "التعاطف"

 :التالية الخالصة ستنتجتأ و العلمانيين بعض حتى و المسيحية
 

 و ذكائهم ستعملوافي جنوب أفريقيا أ العنصري الفصل دعاة أن لو
 دينهم عم يتعارض االجناس خلط بأن - كالعادة بصدق -دعوأ
 دعاءاأل .صابعهمأ رؤوس على معارضيهم من كبير قسم حبنسأل
 يملكون ال فالعنصريين ,هنا يفيد لن محله غير في التشبيه هذا بأن
 و قوته و الديني يماناأل موضوعكذلك  .لنظريتهم منطقياً تفسيراً
 من لكن .منطقي تفسير أي بدوره ملكي ال أنه من قادمة نتصاراتهأ

 سأل لو كنل .بحقه جحافناإ بررنُ أن "خريناآل نحن" نام المتوقع
 حرية" ننتهك بأننا مناهألت تدينه يبرر أن ينمتدينال أحد ناحدأ

 ."االديان
 
 لوس .والعشرين الواحد القرن في سيحصل ماثالم شيئا بأن وقتها توقعأ لم

 مجموعات من اعداد عن تقريراً كتبت 2006 نيسان 10 تايم انجلوس
 دعوات قامواأ المتحدة الواليات في الجامعية دنالم من البعض في مسيحية

                                                      
  )المترجم( .أسماء بعدة العربية البلدان في ينتشر مخدرة تأثيرات ذو نبات CANNABIS :البانجو او الهندي القنب .1
 .1989  آذار THE IRRATIONALITY OF FAITH' , NEW STATESMAN (LONDON), , 31' صحيفة في المقال قرآءة تستطيع .2
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 مما ,فيها التمييز منع قوانين فرضت الجامعات نأل جامعاتهم ضد قضائية
 ,2004 خرآ مثال اليكم .عليهم التحامل أو المثليين مضايقة عدم يتضمن
 بواسطة ربح ,وهايوأ من العمر من عشرة الثانية في صبي ,نيكسون جيمس
 المثلية" التالية الكلمات يحمل شيرت تي قميص رتداءأ في الحق القضاء
 بيضأ و سودأ فيها شياءاأل بعض .جريمة االجهاض ,كذبة االسالم ,خطيئة
 قضائية ةدعو هلهأ فرفع القميص هذا يلبس ال أن منه طلبت المدرسة ."فقط
 من االول بندال على قضيتهم بنوا لو الحق هللأل سيكون ربما .المدرسة على

بدالً لحرية  .لم يفعلوا ذلك هملكن .الرأي حريةب حقال يعطي الذي و الدستور
 حرية قانون على داعتمألأ قضيته دعم في العائِلة حاميمالرأي طالب 

 "المدافعين االصدقاء جمعية" من مدعوما كان القضية هذه في النصر .االديان
 لحرية القانونية المعارك" حلرب الضغط هدفها جمعية وهي ,ريزوناآ في

 ".االديان
 
 القضائية المسيحية القضايا لموجة بدعمه و غسكاربورو ريك الدين رجل
 ضد العنصري التمييز مارسةلم كافياً سبباً الدين باعتبار المطالبة لحد وصل
 و يإلحاد للقرن التحرير( حركةب هذا يسم و االخرى المجموعات و المثليين
 حقهم عن للدفاع موقف خذأ على سيجبرون سيحيونالم" .)العشرين
 مبدأ على موقفهم في عتمدوأ هؤالء أن لو ,خرىأ مرة ."كمسيحيين ليعيشوا
 هذا ليس لكن .ما نوع أو بشكل "ناتعاطف" على حصلوا فلربما التعبير حرية
 المثليين ضد العنصري التمييز لصالح المرفوعة فالقضية .الموضوع لب
العنصري بالتمييز تطالب مزعومة دعوىضد  دعوى نهاإ ساسأ على فعتر 
 لو فيما القانون من أحد يفلت نل .هذا حترمأ القانون أن يبدو !ينمتدينال ضد
 حقي تحرمني فأنت جنسيا مثلي أنسان هانةإ من منعي حاولت أذا" ىدعأ

 المنع هذا أن قلت لو حتما تفلت لكنك ."االخرين عن جاهزة أفكار بأمتالك
 ترى؟ هل هنا؟ الفرق ماهو لنفكر ."تيعقيد ممارسة في تيحري" على يؤثر
  .صوتا االعلى البوق هو الدين ,خرىأ مرة
 

 قبل من المغاالة على الضوء من المزيد تلقي بدراسة الفصل هذا سأنهي
 قضية .نسانلأل االحترام مستويات كُل فوق جعله و الدين حترامإ في المجتمع

 الكوميديا بين تأرجحت سخيفة قضية ,2006 شباط في ضجة حدثتأ
 تبوس جيلياند صحيفة صدرتأ 2005 عام من ايلول شهر في .والتراجيديا
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 شهرأ الثالثة خالل .محمد النبي به يصورون كاريكاتورياً رسماً عشر أثني
 العالم عبر غضبال و النقمة أشعال نار تم بدقة مدروسة بطريقة و التالية
 الدانمارك في يعيشون الذين المسلمين من صغيرة مجموعة قبل من سالمياإل
 2005 نهاية في .فيها اللجوء حق حوانم قد كانوا ثنينأ مامينإ بقيادة و

 و طبع ملف ومعهم مصر الى الدانمارك من الحقودان الالجئان هذان سافر
 1.هميتهاأل اندونيسيا ضمنه ومن ,االسالمي العالم لكل هناك من وزع

 المسلمون لقاهاتي التي السيئة المعاملة عن باطلة معلومات تضمن المصنف
 هي بوست جيلياند صحيفة بان تقول التي و العجيبة الكذبة و الدانمارك في

لها  أضاف التي و عشر االثني الرسوم أيضاًالملف  يتضمن .حكومية صحيفة
 لها ليست شك بدون لكن و االصل معروفة غير خرىأ صور ثالث ألئمةا
 من هجومية أكثر بحق كانت الثالث الرسوم هذه .بالدانمارك صلة أي

 فيها القصد كان لو هجومية أكثر ستكون ىباالحر أو – االخرى الرسوم
 هجومية كثرهااأل و الصور هذه حدىإ .المتحمسون دعاتنا دعىأ كما محمد
 فيها بالفاكس مرسلة صفحة كانت بل االطالق على كارتوني رسم تكن لم

 و بالنتيجة .ةبمطاط مربوط بالستيكي خنزير نفأ يلبس ملتحي رجل صورة
 عبارة وهي برس االسوشيتد من مأخوذة الصورة هذه كانت التحريات بعد
 في زيراالخن صوت لتقليد محلية مسابقة في يشترك فرنسي رجل صورة عن
 أو محمد بالنبي عالقة الصورة لتلك ليس .فرنسا في القرى مسابقات أحد
 لكن .ايضاً بالدانمارك لها العالقة بالتأكيد و االطالق على المباالس حتى
 مع للقاهرة للةضالم لرحلتهم شي كُل رتبوا المتحمسون المسلمون هؤالء
 .بالنتيجة مسبقة معرفة

 
 حوالي بعد نفجارأ الى ىأدو األهانة  بالحيف للشعور المتقن تكثيفال هذه
 متظاهرين .بوست جيالند في عشر االثني الصور تلك نشر من شهور خمسة
 .)بها؟ توأ ينأ من( دانماركية اعالم حرقواأ ندونيسياأ و باكستان في

 تعتذر لماذا ( .باالعتذار الدانماركية الحكومة طالبوا هستيرية بصيحات
 الشعب .انشرته أو الرسوم رسمت التي هي فليست الدنماركية؟ الحكومة

 صعب ذاته بحد وهذا ,للصحافة كاملة حرية ظل في يعيش شعب لدنماركيا
 تضامناً .)االسالمية دانالبل في يعيشون ممن للكثيرين كبير بشكل االستيعاب

 حتى و فرنسية و نرويجية و سويدية صحف عادتأ الدنماركية الصحيفة مع
                                                      

1 . HTTP://GATEWAYPUNDIT.BLOGSPOT.COM/2006/02/ISLAMIC-SOCIETY-OF-DENMARK-USED-FAKE.HTML  
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 الزيت بسكل دىأ مما صورال نشر )بريطانية صحيفةو ال  لكن( مريكيةأ
 و الدنماركية البضائع قوطعت و ياتقنصل و سفارات فخربت .النار على
 كنائس قتحرِأ و اتلتهديد عموماً الغربيين و صوصاًخ نيالدانماركي تعرض
 تسعة .وروباأ حتى أو بالدنمارك عالقة أي لها ليس باكستان في مسيحية

 القنصلية على ليبيون متظاهرونبه  قام الذي الهجوم في قتلوا شخاصأ
 و هؤالء هحبماي ,1غرير جرمان كتب كما تماماً .بنغازي في االيطالية
 .فقط الضوضاء ثارهأ هو حقيقة فعله يجيدون

 
 الرسام" لرأس ثمنا دوالر مليون بقيمة مكافأة وضع باكستان في االئمة احد
 لهذه ساماًر عشر أثني هنالك أن حتى يعرف لم يبدو ما على لدنماركيا

 ليس للغضب ثارةإ كثراال الثالثة الصور بأن اليعرف شك بدون و الصور
 سيأتي اين من .. بالمناسبة( بعيد المن و قريب المن بالدنمارك عالقة أي لها
 عدة المسلمون المتظاهرون حرقأ ,نيجيريا في .)دوالر؟ بالمليون االمام هذا
 سود نيجيريين( مسيحيين قتل و للهجوم المناجل ستعملواأ و مسيحية كنائس
 أغراقه و سيارة أطار في هوضعتم  سيحيينالم أحد .الشوارع في )البشرة
 نجلتراأ في تظاهرينملِ عديدة صور ذتخأُ .فيه النيران امرضأُ و بالبنزين
 :وروباأ" ,"االسالم هانواأ الذين لنذبح" عليها كتب الفتات يحملون وهم

 مبالغة أو سخرية أي بدون و ىال ضافةإ "قريبا ستهدمين و الثمن ستدفعين
 لدينا كان الحظ لحسن ."عنف دين االسالم نبأ يقول من كُل سرأ واقطعأ"

 ةحبالم و السالم دين االسالم بأن ذكرونا الذين و اليد بمتناول السياسيين قادتنا
  .األنسانية

  
 المسلمين أشهر مع مقابلة موللر ندروآ الصحفي جرىأ ذلك ثرإ لىع
 مقاييس في معتدل نهإ ربما .2ساكراني قبالأ السيد ,إنجلترا في "المعتدلين"

 هدر فتوى صدور يوم قاله ما نإف لموللر بالنسبة لكن و األيام هذه المسلمين
 قليٌل الموت" قال حيث عليه مأخذاً اليزال روايته بسبب رشدي سلمان دم
 كان الذي و الشجاع سلفه نقيض على يضعه و جداً زيمخ تصريح ."بحقه
 الذي و بدوي زكي الدكتور وقتها إنجلترا في المسلمين في ثرأ من أكثر
 هو كم لموللر صرح ساكراني .بيته في له ملجأ رشدي سلمان على عرض

                                                      
1. INDEPENDENT, 5 FEB. 2006. 
2. ANDREW MUELLER, 'AN ARGUMENT WITH SIR IQBAL', INDEPENDENT ON SUNDAY, 2 APRIL 2006, SUNDAY 
REVIEW SECTION, 12-16. 
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 يبدو كما لكن و قلقاً بدوره كان موللر .الدنماركية الصور موضوع من قلق
 بالمرة متكافئ الغير و السخيف الفعل رد أن من قلق أنا" :فةختلم سبابٍإل
 .. يثبت سوف معروفة غير دنمركية يفةصح في صورال نشر موضوع مع
 كان االخرى الجهة من ."بينهما التوحيد يمكن ال الغرب و االسالم بأن

 موللر جواب و الصور نشر تعيد لم النها االنكليزية الصحف يمتدح ساكراني
 نشر منعتم " بأن البريطانيين كُل تفكير في الحقيقة يعكس برأيي ذلك على
 بقدر المسلمين مشاعر تجاه الحساسية و عاطفلتل نتيجةك ليس الصور
 ."نوافذنا واتكسر أن من الخوفبسبب  ماهو
 

 ,السالمالصالة و  عليه, النبي شخصل العميق تقديرال" بأن أستطرد ساكراني
 عنها التعبير يمكن ال له والمودة حبوال ,إلسالميا العالم في االساسيات من

 ذلك .االوالد حتى و ابحباال و االهل حب من بعدأل تذهب نهاأ .بالكلمات
 "برسوم النبي ريصويتم ت ال نأ الدين في تعليمات وهناك .يماناأل من جزء

  :كالتالي كان موللر واستنتاج
  

 شيء أي على تعلو االسالمي الدين قيم بأن مسلم أي يفترض
 هو طريقه بأن آخر دين بأي مؤمنال أن يفترض كما تماما .خرآ

 البعض ختارأ لو .سوآه وما وحده هو يملكه الذي نورال و الحقيقة
 فهذا لعائالتهم همحب من أكثر السابع القرن من واعظاً واحبي أن
  ...بجدية كهذا أمراً يأخذ أن مجبر أحد ال لكن و شأنهم

  
 مهدداً فستكون بإحترام حياله تصرفت و يةبجد الموضوع تأخذ لم نكإ لو لكن
 فهم ستطيعأال  .الوسطى العصور منذ دين أي يعرفها لم لدرجة بالعنف
 لو المهرجون يهاأ" :بقوله ذاته إلدعائهم موللر نوه هنا و العنف هذا ضرورة
 سيذهبون الرسامين هؤالء نإف تدعون مما يءش بأي مقتنعين نكمإ صح
 و غيرتكم شعالأ اردتم لو لكم؟ كافيا هذا ليسأ - االحوال كُل في لجهنم
 وافلتقرأ المسلمون لها يتعرض التي االهانات و االسالم على حماسكم
  ."سوريا و السعودية عن الدولية العفو هيئة تقارير

 
 و مشاعرهم بجرح الهستيري المسلمين دعاءإ بين التباين الحظوا الكثيرون
 معادية صور نشر العربية االعالم جهزةأ بها قامت التي السرعة و الجاهزية
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 الفتة البرقع ترتدي امرأة حملت باكستان في تظاهراالم أحد في .لليهودية
   ."هتلر اهللا ليبارك" عليها مكتوب

  
 المحترمة حفالص بعض قامت المسعورة الضوضاء هذه على فعل كردة

 لكن .الرأي بحرية مطالبة الرمزية الضجة بعض قامتأ و نفالع بإستهجان
 الذي "االذى"و "ميقةالع االهانة"لـ "التعاطف" و "االحترام" بدتأ الوقت بنفس
 المقصودين "المعاناة" و "االذى" أن لنتذكر ."يعانون" جعلهم و بالمسلمين حل
 هنالك ليس .ما بشخص االلم لحاقإ و الجسدي العنف ممارسة يعنيان ال هنا
 الدنمارك خارج أحد يراها لن و لم جرائد ورق على رحبال بعض من أكثر
  .هؤالء دبرها التي ىالفوض ثارةإل المتعمدة الحملة لوال
 
 االمتيازاتهذه  سرال أفهم  لكنني .أنسان يأل واالهانة االذى مع لست أنا
 كُل على .علمانيةال مجتمعاتناب سميهن ما في لدينا تي يتمتع بهاال منطقية الغير

 .عنهم للدفاع يهتز حدأال ,لوجوههم ساخرة رسوم رؤية يعتادوا أن السياسيين
 ذكرأ االحترام؟ من فريدا نوعا نعطيه يجعلنا الذي و للدين المميز الشي ماهو
 أكثر يسل لكن و أآلخر دين بأحترام عليك" :الصدد هذا في مينكين قاله ما
  ."ءاذكيا والدهأ و جميلة زوجته بأن هعتقادأل احترامك من
  
 كلفأ لن :بالقول والأ سأبدأ 1الدين حترامأل الفريدة النظرية هذه ضوء في
 عتباراتأ عطيأ لن الوقت نفس في لكن و ما هانةأ أو جرح جلأ من نفسي
 عن مختلفة بطريقة الدين عاملأ لن .خرآ موضوع الي عطيهاأ ال للدين
 .خرآ شي الي معاملتي

 
  
                                                      

 مسلمة المانية امرأة قدمت عندما 2007 الثاني كانون في .تايمز نيويورك في قرأتها "االحترام" لهذا كمثال للعجب مثيرة حادثة في .1
 تنكر لم وينتر داتس كريستيا القاضي .زواجهما بداية منذ أسري عنف في تعيش أنها الى االشارة مع للمحكمة تطليقها طلب بتقديم
 الذي و باالهتمام جدير قرار في " .القرآن تعاليم على بناء المرأة طلب رفضت ولكنها سرياال للعنف تتعرض بأنها أكدت التي الحقائق
 حيث مغربية بيئة من قادمان الزوجان بأن المحكمة قاضية كتبت االوربية القوانين و االسالمية العادات بين التعارض بوضوح يظهر
 لترى تكن لم المحزنة القصة هذه ".المرأة تجاه الجسدي العنف يضمن نفسه القرآن .الغريبة بالظاهرة ليس هناك االسري العنف أن

 ذلك مع ,القضية من ونتر داتس القاضية عزل تم حيث هذه القضائية الفضيحة نشر من المسكينة المرأة تلك محامي يقم لم لو الضوء
 " .منازلهم في االسري للعنف يتعرضون الذين النساء كل على جداً سلبي بشكل تؤثر سوف القضية هذه بان الخبر الصحفي ينهي
 بقتل الرجال بعض يقوم حيث الشرف جرائم من حاالت هناك ,القضاء امام رجالهن مقاضاة من كبير خوف في يعيشن منهن الكثير
 " وهو آخر اسم هناك ولكن "الثقافية االختالفات احترام" اجل من كان بانه له االشارة يتم نتر و داتس حكم أن .البنات أو النساء
 هم "ثقافتهم" من جزء االسري العنف ولكن نسائناً تجاه هكذا ما يوماً نتصرف سوف بأننا نحلم لن االوربين "نحن" حيث "وقح أستعالء

  ".أحترامه" علينا يجب و هم "دينية " اـل حقوقهم من حق و
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 و غيور :االدبية الشخصيات سوأأ من هو 1القديم العهد إله بأن جدال ال
 و منتقم و قاسي متسلط و عادل غير و ظالم و بالتوافه يدقق و كبذل فخور
 و عنصري و المثليين و لنساءلِ كاره و لألعراق مميت و اءللدم متعطش
 بجنون مصاب و لالمراض مسبب و بناءلأل قاتل و الشعوب و طفاللِأل قاتل
 و اليمين بذات يضرب شرس حقود و نزوي و شيسوما و سادي و العظمة
 عتادوعنه أ الطفولة منذ تم تلقينهم والذين نام العديدين .حساب دون شمالال
 الدين بأمور ساذجاً نعتبره قد ما طفل نظر وجهة خذناأ لو .رهابهإ على
 ونستون راندولف نجل ستطاعإ ما بشكٍل .الشئ بعض أوضح لرأيناها
 راهنته الذي اليوم حتى المقدسة بالنصوص جاهالً ليبقى مرهأ دبرت تشرشل
 يستطيع لن بأنه الحرب خالل الخدمة في معه آخر ضابط و فوش ايفلين فيه
 خيبةلِ" :الضابط يقول ذلك عن و ينأسبوع خالل كله قدسالم الكتاب قراءة
 الدينية الكتب من يأأ يقرأ لم نهأ .لناهامأ التي النتيجة على حصلنَ لم ملألأ

 راهنأ ,عال بصوت حياناأ و حماسبِ القراءة على يواظب ,االن و مسبقا
 على يضرب وأ "المقدس الكتاب في مذكور هذا بأن تعرفلِ تكن لم نكبأ
 – جفرسون توماس ."اهللا أحقر ما .. ألهي يا" تأفأفوي و يده براحة ساقه
 شخصية االنجيلي اللها" :مشابها رأيه كان – الموضوع هذا عن فضلأ قارئ
 ."ظالم و نزوي و منتقم و قاس ,مرعبة

 
 أو تسقط أن يجب ال أإلله نظرية .كهذا سهال هدفاً نهاجم أن العدل من ليس
 الوجه خالل منوال  "يهوه" بشخص لألله التشخيصات أبشع خالل من تثبت

 لنكن( ."المعتدل و الوديع اللطيف يسوع" ,له المعاكس خففالم المسيحي
 تدين المسيح بها يوصف التي المخنثة الشخصية بأن ننوه أن علينا و ادلينع

 يكون أن شئ يأل يمكن هل ,شخصياً منه أكثر الفيكتوريمن العصر  التباعه
 أن يجب المسيحيين االطفال" الكسندر .ف .س السيدة كتصريح للغثيان مثيراً
 من أي جمهاأُ لن )؟"هو كان كما جيدين و مطيعين و لطيفين يكونوا
 أو 2زيوس مثل آخر إله أي أو اهللا أو المسيح أو ليهوه حددةالم صفاتاالمو
قدرة  هناك يوجد :البدء في لإلله محدداً تعريفا سأعطي .4أودن أو 3بعل

                                                      
 جميع على يحتوي و المقدس الكتاب من راألكب الجزء هو ,أسفار سمأ عليها يطلق كتاباً 46 من القديم العهد يتكون .1
  )المترجم( ).األولى الخمسة الكتب( التوراة فيها بما اليهود كتب

  )المترجم( .االغريقية الميثولوجيا في الرعد و السماء إله .2
  )المترجم( .القديمة السورية االلهة أحد .3
  )المترجم( .االسكندنافية الميثولوجيا في اآللهة كبير .4
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 هذا .نحن فيه بما فيه شيء وكل الكون خَلقَ تتعمد لقدراتل ةخارق متوحدة
 بتعقيد الخلق على قدرات أي :وهي اال خرىأ نظر وجهة عن دافعسي كتاباِل
 لعملية االمد طويل تدريجي تراكم كنتيجة أال التأتي شئ أي لتصميم كاف

 حصلت قد بالضرورة تكون أن يجب الخلقية للقدرات تطورات يأ .تطورية
 عن مسؤولة تكون أن يمكن ال بالتالي و الكون تأريخ من متأخر وقت في

 بأنه سأبين آخر فصل في و وهما ونسيك أإلله نإف المعنى بهذا .تصميمه
  .اًايض خبيث وهم
 
 ادلة عن عوضاً شخصية رؤى و شعبية تقاليد على مبني كله أألمر نإ ماب

 دارسي .أصدارات عدة أإلله ظريةنَلِ يكون أن فاجئالم من ليس فأنه ثابته
 اتبالروحاني يبدأ الذي و السلسلة لهذه التطور هذا عن يعرفون الديني تأريخال

 حتى غيرهم و الرومان و كاالغريقيين ةلهاآل بتعدد مروراً البدائية القبلية
  .واالسالم المسيحيةك مشتقاتها و اليهودية في للتوحيد الوصول

  
 

 
 لتوحيدالى ا آللِهةل يتعدد ظامن من االنتقال يعتبر لماذا الواضح من ليس

 بنأ كتبه الذي التعليق .لنقاشل يحتاج ال واضح بديهي ية بشكلطورخطوة ت
 التوحيد أن النباهه من الكثير فيه )لمسمب لستُ أنا لماذا كتاب مؤلف( 1وراق
 .إلحاداً بحصلي آخر واحداً أآللِهة عدد نقاصإ نكبة بنفس سيصاب بدوره

 و واحدة عبارة في لحادإلأ و التعددية من الًكُ تنفي الكاثوليكية الموسوعة
 لم واقعيته عدملِ و بنفسه نفسه يدحض يلحاداإل االعتقاد" :ةمباال يأ بدون
 تستطيع فلن أألمر كذلك .العدد قليلة فئة من الإ مصداقية على يحصل
 تجعله و مفكر فيلسوف عقل من تنال أن العوام بين شيوعها رغم التعددية
  ."بها يؤمن
 

                                                      
 مثل مواضيع عن تحدث منها بعض كتب، عدة كتب .المسلم للمجتمع العلماني المعهد مؤسس و باكستاني أصل من علماني مؤلف .1
  )المترجم( )WHY I AM NOT A MUSLIM( باالنكليزية كتابه أسم ,العلماني لنشر والدعوة محمد النبي وحياة القرآن أصل
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 إنجلترا في عاتلتبرا قوانينِ في قريبة فترة حتى راًظاه للتوحيد التعصب كان
 الضرائب من عفاءاإل قوانينِ في واضحاً كان التعددية دض التمييز ,واسكتلندا
 المطلوب و الصارم التدقيق عدم و توحيدي لدين الدعوة عاتقه على خذأ لمن
 عقنأ بأن خيالي في االحيان بعض طمحأ .علمانية لجهات التبرعات حالة في
 المعادي التكبر هذا ضد قضائية دعوى لرفع دوسيةالهن الجالية اعضاء أحد

 .للتعددية
 
 .برمته الدينية للدعوة التبرعات موضوع نترك أن هو بالطبع أألفضل الحُل
 االموال حيث المتحدة الواليات في خصوصا و كبيرة فوائد لذلك سيكون
 الدعوة محطات في االنجيليين الدعاة حذيةأ لتلميع الكنائس قبل من الممتصة
 .ظالمين نكون أن بدون بالبذائة وصفه الممكن من لحد تصل التلفزيونية
 لم أن يقتله سوف اهللا نأب التلفزيون في لمشاهديه قال روبرتس ورالأ الداعية
 و هذا ,عليها حصل فقد ,التصدق أو وصدق .دوالراً ماليين ثمانية يعطوه
 اورال" جامعة مثل تماماً يوم بعد يوماً قوة يزيد هذا روبرتس !ضرائب بدون

 مليون 250ـب بنيتهاأ قيمة تقدر التي و بأوكالهوما تولسا في "روبرتس
 حتى تالميذك حث" :التالي الخطاب في كما نفسه اهللا من بتكليف بنيت دوالر
 يسمعل و خافت بشكل نوري يشع حيثهناك  خرجوالي و صوتي يسمعوا
 عندها و عملك جاوزسيت عملهم .معمورةال حدود قاصيأ الى كالهمس صوتي
 ".راضيا سأكون

 
 يكن لم اذا" لعبة التخيلي الهندوسي صديقي يلعب أن أألفضل فمن ,لهذا

 اال الحقيقة في ليست التعددية ."لهم تنضم أن أألفضلف تهزمهم أن بإمكانك
 ماأ ,الخالق براهما الرب .فقط واحد إله هناك .تعددية شكل في متنكرا توحيداً
 و الكسمي و ساراسفاتي الربات و المدمر شيفا والرب حافظال فيشنو الرب
 المئات و الفيلة إله غانيش والرب) وشيفا فيشنو و براهما زوجات( بارافاتي
 .الواحد أإلله لهذا متعددة وجوها و تجسيدا اال ليسوا فهم ,االخرين

 
 من أنهار يقترأ فقد .السفسطة هذه مثل مع يتعاطفوا أن المسيحيين على
 قدسمال الثالوث "رس" على الوسطى العصور في ,يضاًأ الدم نقل لم أن رحبلا
 القرن في االسكندري ريوسآ مع حصل كما بالقمع جوبه فيه تغيير يأو

 تنأ ربما .لهإلأ جوهرِ من المسيح يكون أن أنكر انه حيث ,ميالدي الرابع
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 ماذا ر؟جوه أي جوهر؟ كهذه؟ لجملة فعلي معنى هناك هل ,أآلن تسألت
 المعنى على الخالف ."تقريبا الشئ" هي قناعاأ كثرألأ جابةاأل بذلك؟ قصدن

 كُل بحرق قسطنطين أإلمبِراطور مرأ و كامل قرن لمدة المسيحي العالمشطر
  .التفرقة ...االزل منذ الالهوت طريقة هذه .ريوسآ تبكُ
 
 الكاثوليكية الموسوعة واحد؟ في هةلآ ثالثة مأ اقسام بثالثة إله هناك هل
 :الالهوتي للمنطق رائع كمثال وحكمة فكرا يشع مقطع في االجابة تشرح
 

 الروحو بنإلأ و بإلأ ,اشخاص ثالث يوجد الموحد أإلله رأس في
 :غناطيوسأ عقيدة في و ,لهذا و .االخر عن مميز كُل ,دسالقُ
 ذلك من غمبالر و يضاًأ إله دسالقُ لروحأ و إله بنإلأ و إله بآلأ
  .واحد إله هناك بل ةهلِآ ثالثة هناك يسفل
 

 مقولة تضيف الموسوعة .كاف بشكل واضحا يكن لم ماسبق أن لو كما
 :الثالث القرن من المعجزات أبو غريغوري القديس

 أآلخر و لواحدا بين مستويات ال و مخلوق شي أي اليوجد ولهذا
 نيكُ لم انه لو كما الحقا ضيفَأُ والشئ .قدسمال الثالوث في

 يكن لم و بناإل بدون ابداً يكن لم باآل فإن ولهذا .سابقاً موجوداً
 والتبديل للتغير منيع الثالوث وهذا ,بداًأ القدس الروح بدون بنإلأ
 .االبد والى االزل منذ

 
 ,الحركي اسمه غريغوري القديس هابِ سبكتَأ التي المعجزات نوع كان مهما
 محملة لماتهفك .الفكرية االمانة و بالغةال عن معجزات ليست نهاأ لمؤكدأ فمن
 االخرى والفروع العلم عكس على – هي التي و ,الالهوتية الرجعية بطعم
 صابأ جفرسون توماس .رناق عشر ثمانية خالل تتغير لم - يةنساناأل للثقافة

 خدامهستأ بلواجِأ الوحيد السالح هي السخرية" قال عندما ,غالِباً كعادته,
االقبال قبل واضحة االفكار تكون أن يجب .واضحة الغير المقترحات ضد 
 عن واضحة كرةف عنده االطالق على أحدو ال  ,عليها بناء تصرف أي على
 انفسهم يسمون ممن للنصابين "سمسم يا أفتح"اـل انها .المقدس الثالوث
 ."المسيح كهنة
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 بها صرحي التي العمياء لثقةأ وهو الأ ليهإ شارةإلأ عدم يمكن ال آخر شٌئ
 واضح دليل أي تقديم يستطيعوا لن و لم شتى ألمور دقيقة تفاصيل عن الدين
 من كُل تجاه المتشددة العداوة تبنيهم في السبب هو هذا أن ربما و .هارهانبِل
 االقانيم موضوع في بوضوح هذا حظونال ,همراِئآ عن مختلفة خرىأُ آراء له

 في وصفه الذي المذهب من بشدة يسخر جفرسون .عالهأ عنه المنوه الثالثة
 الفرع لكن و "آلِهة ثالثة هناك" بقوله الدينية 1كالفن لنظرية نقده معرض
 ما هو أآللِهة تعددلِ المستمرة ومغازلتها الكاثوليكية بالكنيسة الممثل المسيحي
 أو حداًوا كان سوآل( المقدس الثالوث .مخُضالتَ تجاهإ في التعدد هذا يدفع
 ماعدا الكلمة معنى بكل لهةإ ,مريم "السماء ملكة" رفقة على يحصل )ثالثة
 .الصلوات و عاءالد مواضيعِ في اهللا بعد لوهيةإ شخصية ثاني و ,السمأ

 ترقى لم نإو ,القديسين من جيشبِ تنتفخ و تتضخم المهمين هؤالء ومجموعة
 للتقدير ستحقينم االقِل على مفه ,آلِهة نصافأ ليكونوا المتوسطة واهمق همبِ
 .التخصصية مجاالتهم في
 
 همصاصاتختأ مع قديساً 5120ـب الكاثوليكي المنتدى مجمع عند قائمة توجد
 جارتُ و الشهية فقدان و نفالع ضحايا و البطن وجاعأ تضم التي و ,المختلفة
 و رةالمتفج بالمواد المشتغلين و المكسورة عظامالِ و الحدادين و أألسلحة

 جوقة ننسى ال أن علينا و .ذلك من بعدأ نذهب لن و االمعاء صاباتإ
 :مختلفة ترتيبات تسع في نفي ومصف االربعة المالئكيين المضيفين

 المالئكة رؤساء و الخير مالئكة و العرش مالئكة و الكاروبيين و ينسيرافيال
 الذي القديم امالكن مثال العاديين المالئكة من عدد و )الخير مالئكة ؤساءر(

 االساطير هذه في الذوق لةق أن .الحارس المالك ,االجيال عبر يرعانا
 الوقحة الالمباالة تلك هو خاص بشكل يثيرني ما لكن و ما بشكل تصدمني
 هذا كُل .اوجدوها ماداموا تفاصيلال هذه كُل يخترعون الذي هؤالء لدى
  .المشين الخداع

  
 سبقه من جميع من أكثر القديسين من 2انيالث بولس يوحنا البابا سمى لقد

 في رغبته و .العذراء مريم مع خاصة صلة لديه و ,مجتمعين مضت لقرون
 في غتيالأللِ تعرض عندما 1981 عام درامي بشكل ظهرت أآللِهة تعدد

                                                      
 ).الكالفيني المذهب( بأسمه بعد فيما عرفت نظرية على بناء الغربية الكنيسة بناء بأعادة قام فرنسي ديني مصلح كالفن جون .1
  )المترجم(
  )المترجم( .2005 و 1978 بين ما السنوات في 264 اـل الكاثوليكية الكنيسة بابا هو .2
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 يدا أن" :1ةيفاطمال مريم االم سيدتنا لتدخُلِ نجاته في الفضل نسب و .روما
 ماذالِ هنا التساؤل من أنفسنا نمنع ان نستطيع هل .".الرصاصة وجهت امومية
 بأن نفكر ربما و .الطالقإ على تصيبه كيال الرصاصة اليد تلك توجه لم

 و ,التقدير بعض يستحقون نقاذهإل ساعات لست عملوا الذين الجراحين فريق
 أن هنا النقطة .االم نفس يد بواسطة موجهه كانت أيضاً يديهمأ أن ربما لكن
 السيدة يد لكن و المريميات سيداتنا من سيدة أي يد ليست البابا رأي في يدال
 و .منه مقتالً تصيب لكيال الرصاصة وجهت التي هي بالتحديد ةيفاطمال االم
 و ,كيتاآ في سيدتُنا و ,غوادالوب في مريم سيدتُنا و ,لورد فسيدتنا ذلك على
 بمهام وقتها مشغولين ربما كانوا نوك في سيدتُنا و غاراباندال في سيدتُنا
 .اخرى

 
 هل ؟التعددية لغازأ و مشاكل مع التوافق من 2والفايكينج االغريق تمكن كيف
 هل ؟حبلل متميزتين لهتينإ كلهنا كان مأ ,الفروديت آخر اسم هو فينوس
 ؟بهذا يهتم الذي من لكن و ؟نفصالًم إلهاً كان ام ,لفوتان آخر وجها 3ثور كان
 لقد .هؤالء الخيال أبناء بين الفرق معرفة بين ننفقها أن من اقصر الحياة
 من أكثر استطرد لن و ,باغفالها اتهم ال حتى فقط هنا التعددية عن تكلمت
 أو "اهللا" ـب موحدة أو متعددة كانت سواء أإلله كُل سأسمي ختصارأللِ و .ذلك

 فحل هو كالهأش بأبسط براهيميألأ أإلله بأن سأراعي و ."الرب" أو "لهإلأ"
 الدين علماء بعض .لذلك المناسب المذكر ضمير ستعملسأ لهذا شرس
 الالهوتيات النساء بعض و .لهإللِ محدد جنس وجود بعدم ونويدع التقدميين
 و .تأريخال برع المهضومة حقوقهم بعض تصحيحل نثىألُأ باسلِ اهللا يلبسون
 في و موجودة؟ غير أنثى و موجود غير ذكر بين الفرق ماهو ,بالنتيجة لكن
 موضوعا هللاأ وجود يبدو المرأة حقوق و التدين بين فتراضيإلأ رقالطُ تقاطع
  .جنسه تحديد من هميةأ قلأ و ثانوياً
 
 في لفشلهم للهجوم يتعرضوا أن الدين قادنُ لبعض الممكن من هبأن ادرك
 الميةالع النظر وجهات أو للتقاليد الخصب للتنوع العتبارأ و الحق عطاءإ

 ,البشرية االجناس بعلم المتعلقة العلمية االعمال من العديد هناك .تدين المسماة
 "الدين شرح" بوير باسكال حتى و "الذهبي الغصن" فرازير جيمس من

                                                      
  )المترجم( .البرتغال وسط في سانتارين محافظة في تقع مدينة اسم هو فاطمة .1
  )المترجم( .اإلسكندنافية المناطق في نشأوا الذين والمحاربين والتجار السفن مالحي ىعل بالغالب يطلق مصطلح .2
  )المترجم( .الصواعق يسبب كان الذي و الشمال آلهة كبير أحد ثور .3
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 والطقوس الغيبيات عن ظواهر ساحر بشكل توثق ,“باهللا نثق" ترانآ وسكوت
 .نساناأل بساطة مةعظي هي كم كدرِستُ و كهذه تباًكُ قرأإ .الغريبة

 
 ,الخوارق اشكال كُل قصأنتَ سوف .الكتاب هذا في الطريقة هذه تبعأ لن

 – رائيقُلِ لفةأُ االكثر االشكال على بالتركيز تكون لذلك عملية الطرق واكثر
 أحد على تربوا ممن سيكونون قرائي معظم .لمجتمعاتنا تهديدا االكثر الشكل
 كلها و .)المورمونيين تضمنت لو اربعة(شاراًأنت االكثر التوحيدية الديانات
 ال أن فيدالم من سيكون و .الخليل براهيمأ النبي سطورةأل باالصل تعود
 .الكتاب هذا بقية قراءة اللخ القارئ ذهنِ عن عائلته تقاليد تغيب
 
 التي و ,الكتاب على للرد حتمية محاولة اطحبأل نآلأ باًناسم الوقت رىأ

 إله هو دوكنز به يؤمن ال الذي أإلله هذا" :مرجعية مالحظةك بالشك ستأتي
 هذا ."السماء في يسكن بيضاء لحية ذو عجوزبِ منؤأ ال أنا .أيضاً به أؤمن ال

 بيضاء وليست مضجرة حيتهلِ و عستمالم لعقل تشتيت من أكثر ليس العجوز
 بإله منيؤ القائل بأن للمستمع لاليماء تهدف كهذا تعليق سخافة .فقط طويلة
 ذلك فلنترك ,الغيوم يعتلي بعجوز التؤمن انك اعلم أنا .ذاك من سخافة اقل
 ,اهللا أهاجم أنا .اآللِهة من معين نوع هاجمأُ ال أنا .الوقت ضيعنُو ال  التخيل
 وجد وحيثما ينماأ وماورائي خارق ماهو كُل ,ةاالله من نوع أي ,أآللِهة كُل
   .سيوجد أو
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 لديانتينل المشترك الجد شك بدون وهي الثالثة أالبراهيمية الديانات أقدم
 و خشن لهإل قبلية عبادة شكل على كانت البداية من :اليهودية هي ,قتينحالال

 و ,المحترق اللحم برائحة و ,سقيم بشكل الجنسية بالقيود ووسمه ,جدا غليظ
 التي الصحراوية العشيرة تلك بمستوى و المنافسة أإلله جميع لىع هتفوقب

 على المسيحي الدين نشأ ,فلسطينلِ الروماني أألحتالل عهد في و .له اختارها
 و و نفاًع قلأ لكن و اليهودية من متفرع توحيدي كدين وسيسالطر سبول يد

 في العامة للدعوة 1اليهودية الخصوصية من المسيحية نفتحتأ و ,نهم أنعزالية
 اليهودية للجذور تباعهأ و محمد عاد الحقاً السنين مئات .العالم أنحاء باقي

 على االسالم ونشأ ,العرقية خصوصيتها يأخذوا أن دونبِ ,الصارمة التوحيدية
 و الأ جديدة فكري توجه على أحتوى الذي و ,نآالقر سمهإ جديد قدسم كتاب
 مارسها ,بالسيف شرتأنتَ كذلِك المسيحية .العسكرية بالقوة الدين نشر وه

 و المركزية صغيرة طائفة من قسطنطين أإلمبِراطور حولها أن بعد الرومان
 بعدها و الصليبية بالحمالت ونشرت ,للدولة الرسمي الدين الى مالحقة
 ,هنا هدفي يخص مافي و .تبشيرية بحمالت مرافقة خرىا اوروبية بحمالت
 ,تفريق دون واحداً ديناً اعتبارها نِكالمم من الثالث االبراهيمية الديانات فأن

                                                      
 رلغي يمكن وال أبراهيم أسرائيل ألب المباشر النسل فقط هم اليهودي المعتقد حسب اليهود كون في تكمن اليهودية الخصوصية .1

  )المترجم( .أبراهيم أبناء ليسوا كونهم يهوداً يصبحوا ان اليهود
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 كونهلِ الإ لشئ ليس المقصود هو المسيحي الدين فأن آخر شئ أذكر مالم
 ناتالديا بين التشابهات بقدر التهم والفروق غيره من أكثر لدي مألوفا
 بأن يقال الحق .الكونفوشيه أو كالبوذية االخرى الديانات ناقشأ لن و .ةالثالث
أو كفلسفات ناقشتُ أن يجب المذاهب هذهأديانك ليس و للحياة يةأخالق مةنظ. 
 
 بدأت التي االلهي وجودال لنظرية يتعريف بتطوير أقوم أن أُريد البداية في
 ليس انه .االبراهيمي أإلله تعريف عن فهم سوء أي زيلأ و ,الفصل هذا فيها
 مهما( خارجه أو ضمنه موجود شخصي إله انه بل ,فقط الكون خَلقَ الذي
 .أعاله اليها اشرت التي الغليظة يةنسانأأل الصفات تلك ويمتلك ,)ذلك عنى
 
 االطالق على شخصية صفات اليمتلك باين وتوماس فولتير له دعا الذي لهإلأ

 في االلوهيين رب ,القديم العهد في المذكور نفسيال المريض مع مقارنة
يكون أن يمكن ما عظمأ هو النهضة بعصر المسمى عشر الثامن رنالق: 
تقيبخل جديرالكونية ه, يةنساناأل موراأل عن تعاٍلم, مالناآو ناافكارِ عن ترفعم, 
 وبيينالرب إله .شكالاأل من شكل بأي له توبتنا أو المشوشة بذنوبنا يهتم ال

 المصمم ,لرياضيينل البرهان و الفرضية هو ,الفيزياء حدود قصىإل فيزيائي
 بدقة يضبطها ,الكون وثوابت الهندسية القوانين يضع نم فضلأ و ,المؤله
 يومال سميهنُ ما فتيل أشعل أن وبعد ,االمور بدقائق مسبقة ومعرفة المتناهية
 بعد شيئا عنه أحد يسمع لم و للتقاعد وذهب شي كُل ترك ,الكبير االنفجار
 .ذلك
 
 مع صفلِ صفاً الربوبيين حساب تم ,يماناأل فيها أنتشر التي نةزماأل تلك في
 :االحرار المفكرين" كتابها في جاكوبي سوزان .تمييز أي بدون ينملحدال

 على قتطلأ التي الشتائم من قائمة ذكرت ,"يكيةأألمر علمانيةال تأريخ
 وحش ,قملة ,مسعور كلب ,خنزير ,زاحف حيوان ,يهوذا" .:نباي توم المسكين
 كُل من ومهمالً فقيراً مات باين ."اًيضأ كافر وبالطبع كذاب ,عنيف ,كبير
 تصريحاته من بشدة هحرجوأ الذين )جفرسون بأستثناء( السياسيين صدقائهأ

 نىمع صبحأ و كبير بشكل المقاييس تغيرت فقد اليوم ماأ .للمسيحية المعادية
 كُل رغم – انهم .المؤمنين طابور في نفصي و لحادإللِ معاكسا الربوبية
 .للكون خارق بخالق يؤمنون -شيء
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 ليس و ,المؤمنين من يكيةأألمر الدولة مؤسسي بأن عليه المتعارف االفتراض
ناكلكن و .كذلك كانوا الغالبية أن في شك من ه ناكبأن للجدال يدعونا ما ه 
 كتتر ال زمنهم في الدينِ عن همتاباتك و .ينملحدال فئة من كانوا اعظمهم
 عن النظر بغض و .زمننا في ينملحدال من سيكونون نهمإ في لشكلِ مجاالً
 ,لمانيينع جميعا كانوا انهم يجمعهم ما فإن ,زمانهم في الدينية نظرهم وجهات
 بمقولة - مفاجئا ذلك يبدو بمار – وسأبدأ هنا عنه تحدثأ أن ريدأ ما وهذا

 الرؤساء تشبث تثبت التي و ,1981 عام من غولدواتر باري للسناتور
 .يتهمجمهورِ ساسأ في الثابتة علمانيةال بتقاليد يكيينأألمر المحافظين

 
 ليس ناكو .الديني االعتقاد في كما البشر يصيب تعنت من ه 
ليس ناكألحدنا يمكن قوىأ حليف ه أي في أستخدامه قاشن 
 كأي لكن و .الخوارق مسميات من شابه ما أو اهللا أو المسيحك

 و .مقنن بشكل يكون أن يجب اهللا سمأ استعمال فإن ,قوي سالح
 نفوذها تستعمل ال ناوطن رجاءأ في تنمو التي الدينية الجماعات
 التباع الحكومة قادة على الضغط ونِلحاوي نهمإ .بحكمة الديني
 مسألة أي في الدينية مبادئهم مع ختلفتإ نإ و .تام بشكل مذهبهم
 أو خابيةأنتَ أو مالية بخسارات ويهددونك كيشكون فإنهم يةأخالق
الوعاظ هؤالء من وتعبت سئمت فأنا بصراحة و .معاً الهماك 
أن اردت لو يبأن كمواطن لي قوالهمأ و مكان كُل في نتشرينالم 
 و نفسهم؟أ نونيظ نم .وكذا وكذا بكذا اؤمن أن فعلي ياًأخالق اكون
مما و علي؟ معتقداتهم مالءإل الحق يعطيهم ن غَ ثيريأكثر بيض 
دينية طائفة أي تهديد تحمل هو رعشَكم ممن يلديهم بأن نونظ 
 أنا .الشيوخ مجلس في سأصوت كيف يقرروا كي لهيإ حقٌ
 مالءإ فيها يحاولون خطوة كُل في مهبحارِسأً :اليوم ماحذره
 .التحفظ بأسم يكيأألمر المجتمع على يةخالقاأل معتقداتهم
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 والذي اليوم يكيأألمر لليمين مهِم ديني مظهربِ الباءأ المؤسسين ظهارإ نإ
 علىف ,نظرهم ةوجه عكس على و .يكيأألمر تأريخال من هسختنشرنُ يريد
 منصوص مسيحية دينية كدولة تؤسس لم أمريكا نفإ هؤالء يدعي مما العكس
 جورج قبل من 1796 عام ,طرابلس معاهدة في مبكرة مرحلة في عليه

  :1797آدامز جون من عليه موقع و واشنطن
 

 سسأُ أي على تأسستُ لم يكيةأألمر المتحدة الواليات نألِ و
أو الدين أو ميةاالسال شرائعلل ءعدا أي حملي ال نهاوأل ,سيحيةم 

 في تدخل لم الدولة فأن مخطوط هو كما و ,للمسلمين االستقرار
 مع باالتفاق و القانون بنص و ,حمديةالم القوميات مع عداوات أي

 بذرائع تتعلق سبابإل مشاكل خلقبِ سمحي لن نهإف أآلخر الطرف
 .بلدينال بين التوافق فسادإ و دينية

 
 في واشنطن في جزعم ضجيج خلقلِ كافية المقولة هذه في الفتتاحأ ماتكل نأ
بوكنر إد لكن و .االيام هذه أ لديهلةد ممعارضة بأي يتسبب لم ذلك بأن عةقن 
  1 .الشعب أو السياسيين من أي من وقتها

  
هتناقض ناك إ شيرُأو قد  وظملحالواليات نإ هو و المرات من العديد ليه 

 العالم في تديناً كثرألأ الدولة نآلأ هي ,لمانيةع كدولة نشأت التي المتحدة
 حسب الملكة من والمرؤوسة المؤسسة كنيستها مع ,إنجلترا بينما ,المسيحي
 ,له أجابة أملكو ال  بأستمرار أواجِهه الذي السؤآل .ناًتدي أالقل هي ,الدستور
 ينب نفللع روعالم تأريخال أن الممكن من .هكذا الحاُل أصبح كيف هو

 الذين يينوالبروتستانت الكاثوليكيين بين تتأرجح الغلبة و ,السبب هو الطوائف
 دولة أمريكا أن هو أآلخر والرأي .االخرى للفئة ابادة حمالتب قاموا

 في كبديل الكنيسة يستعملون هاجرينالم نبأ اشار الزمالء أحد .مهاجرين
 تستحق الفكرة تلك .وباورأ في فارقوهم الذين قارباأل و للعائلة الغربة رضأ

 في يرون يكيينأألمر من العديد بأن حال أي على شك هناك ليس .التمحيص
 تعلقم الموضوع أن على يدل ما ذلك في و ,هويتهم من جزأ الكنيسة
 .العائِلةب
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 على نشأ يكيأألمر القانون أن من تأتي هذا التناقض لشرح االخرى الفكرة
 أكثر مؤسسة الدين صبحأ القانونية أمريكا لمانيةع ببسبِ و .علمانية أسس
 و – هنا 1االعشار عن ناهيك -  الجمهور على تتنافس الكنائس .عملية
 الغسيل مساحيق على يسري ما .التسويق وتقنيات الدعاية في حامية المنافسة
 قلألأ اتالفئ بين دينيال هوسال من تقترب النتيجة و ,يضاًأ اهللا على يسري
 شئ الملكية كنيسةال حيث, إنجلترا في هذا من عكسبال و .المجتمع في ثقافة
 قد و .االطالق على ناًتدي يعتبر الكادبِ و للتسلية قربأ نالتدي حصبأ ,رسمي
 هذا عن ,للفلسفة أكسفورد في مشرف ومعيد انجيلي كاهن ,فرايزر غيل عبر
 للمقال الثانوي وانالعن .الغارديان صحيفة في لطيف بشكل االنكليزي التقليد

 اكبر مخاطرة وهناك ,الدين عن اهللا ستبعدتأ إنجلترا في الكنسية المؤسسة"
 ":خرىأأل يةيمانأأل نشطةأأل ضياع في
 

 متذوق .درامية شخصية االنكليزي الكاهن كان الماضي في
 تمثيل .سمحة طباع و المع بحذاء طواراأل غريب ,لطيف ,للشاي
 في يتدخل لم .ينمتدينال لغير جاًزعم كني لم الشخصية بهذه الدين

 يكن ولم ,الخالص على ليدله أحد على يضغط أو العرقية موضوع
ناكه 2.عليا قوة أي بإسم الرصيف على قنابل أو صليبية مالتح 

 
 من قاحاًلُ الحقيقة في يعطأُ قد اللطيف البلدة نكاه" قائال فرايزر يستطرد
 الذي لالتجاه بالرثاء موضوعه نهيي و ."للمسيحية عاديالم نكليزألأ شعور
 بجدية الدين اخذ عليها القائمين من ويطلب االنكليزية الكنيسة فيه تسير

 ينّجِ قطلنُ بمار بأننا القائِم حتمالاإل من يأتي القلق" :االخيرة وعبارته
  ."نقرو منذ فيها نائما اليزال التي القنينة من االنكليزي يلدينا التعصب

 
 باءاآل بعلير هذا كان و ,اليوم أمريكا في رنتشم الديني بالتعص ينّجِ

 ام بتكرالم لمانيالع القانون على التناقض لهذا اللوم القينا واءس .المؤسسين
 بفصل يؤمنون الذين العلمانيين من كانوا مريكاأل المؤسسين االباء فأن ,ال
 يعترض من بطرف وضعهملِ تماما كاف ذلك و .تام بشكل السياسة عن الدين
 .حكوميةال الدوائر بنيةأ في العشر الوصايا بوضع يتفاخرون الذين على بشدة
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 من بعدأل حقاً ذهبوا قد المؤسسين أآلباء من البعض بأن للدهشة ثيرالم من و
 من التالي التصريح ين؟ملحد حتى أو نيأدريال عنيأ ,ربوبيين يكونوا أن

 :ينأدريبالال اليوم سميهمن من مع مصاف في هيجعل جفرسون
 

 الروح بأن القول .الشئ عن كالم هو الالماديات في الكالم
 ,شئ ال بأنهم القول هو ماديين غير اهللا و ,المالئكة ,يةنساناأل

 التفكير ستطيعأ ال .لهإ أو مالئكةو ال  روح هناك ليس انه بمعنى
 في أو هاورغَ رسبي ال متاهات في الغوص بدون...ذلك بغير
 أشياءالال بدون به نفسي شغُلأ بما ومكتف سعيد أنا .التخيل ةهاوي
 .اوجوده على الدليل لدي ليس لكن و موجودة تكون ربما التي

 
 بأن ؤكدي ,أمريكا فمؤِل :جفرسون توماس كتابه في .هيتشنز كريستوفر
  :هوقت في جدا صعبا كان ذلك أن رغم ,املحد كان جفرسون

 
 املحد جفرسون كان إذا عما حكمنا في حريصين نكون أن ينبغي
 لحياته جباريةإ امورٍ في التعقِل على رغماًم كان النه وذلك .ال ما

 على بأنه 1787 عام ,كار بيتر ,ختهأ بنإل كتب هلكن و .السياسية
 .العواقب كانت مهما شئ أي عن التساؤل من الخوف عدم نساناأل
 المحاولة هذه في فستجد ,لهإ هناك ليس بأنه يمانأللِ وصلت لو"

 و خريناآل حبل كذلِ سيدفعك و العقلية اللذه و تعةالم االقِل على
 ."النفسية الراحة من قسط على الحصول

 
  :مؤثرة فعال اخته البن جفرسون من التالية الرسالة أن برأيي
 

 تحته تزحف الذي المتذلِل االجحاف من المخاوف كُل عنك أنفض
 كُل في لحكمها أستمع و هامكان في حكمةَال ضع .الضعيفة األرواح
 حتى و .رأي وكل .شئ كُل في عليها للحصول ىسعأ و ,الحقائق
 كان لو نهأل ,ياالله وجود حالة في كما محرجة اسئلة في

 .االعمى الخوف من أكثر للعقل الوالء رقديس نهإف ,موجوداً
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 التي نظمةاأل أكثر هي المسيحية" مثل جفرسون الحظاتم بعض هاكم
 الشئ و .يضاًأ لحاداإل و الربوبية مع تتوافق "تقلبا و تحوال نساناأل عرفها
 تجربة" :لكهنوتلِ المناهضة ماديسون جيمس مالحظات على ينطبق ذاته

 ماذا .رناًق عشر خمسةلِ االن حتى متدتإ الرسمية المسيحية المؤسسة
 رجال كسل و فخر ,متفاوتة بنسب المستويات كافة على منها؟ حصدنا
 تعرضهم و اتالغيبي بسبب ضاعفالم العلمانيين وذل تجاهل ,الدين
 فرانكلين بنجامين على نفسه الشئ ينطبق و ."المالحقة و هادطضإلل
 هذا لكان الدين يوجد لم لو" آدامز جون و "الكنائس من فائدة أكثر المنارات"

 كثراأل و عةالالم المقوالت بعض له آدامز ."يكون أن مكني ما فضلا العالم
 هو فما .روحانية والتزال كانت فهمتها كما المسيحية" :المسيحية على تهكما
 مزجت قد ساطيراأل و صصالق و رافاتالخُ من الماليين أن السبب

 وجدت التي االديان أكثر لتجعلهما المسيحية و اليهودية بالروحانية
 للتفكير رعقشَأ" ,لجفرسون المرة وهذه ,خرىأ رسالة في و ."موية؟د

 به أحتفظ الذي الحزن أستخدام في نآلأ حتى بشاعة االكثر باالسلوب
 ."هذا سببها التي بالكوارث فقط فكر – الصليب – التأريخ
 فهم ,ينملحد أو ينأدريال ,الوهيين ,مؤمنين مالؤهز و جفرسون كان سواء
 مرأ عدمه أو الجمهورية رئيس تدين بأن ومؤمنين كبير لحد علمانيين بالتأكيد
 كانت مهما معتقداتهم اختالف على ,المؤسسين االباء كُل .وحده يخصه

 شرمان لروبرت باأل بوش الرئيس بها ادلى التي االجابة لقراءة سيصقعون
 نفس على نمريكاأأل ينملحدال واطنينالم نإ يعتبر كان إذا عما سؤاله على

 حتى أو وطنيين ينملحدال بأن أعتقد ال ,ال": والمواطنة الوطنية من المستوى
 أن فرض على 1".اهللا راية تحت واحدة مةأُ نحن .البقية مثل مواطنين
 في المقابلة تنشر لم و ,تسجيل لةآ يستعمل لم سفألأ مع( دقيقا كان شيرمان
 "مسلم" أو "يهودي"ـب "ملحد" مةلك استبدال لنجرب .)وقتها خرىأُ صحيفة أي
 في ونملحدال له يتعرض الذي نصريالع التمييز حجم يعطينا هذا ."اسود" أو

 نزِحبِ تصف "يدوح ملحد عترافاتإ" في نغيرآ ناتالي .هذه ايامنا في أمريكا
حرِيدك مشاعرالعزلة تايمز نيويورك في العواطف كلحأمريكا في ةم هذه 

 .االذاهان في بالحقائق الجهل زرعه وهم هي هذه العزلة لكن و .2االيام
 مةقدم في ذكرت كما .الناس يتصور مما عدداً أكثر أمريكا في ونملحدال
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دال تابالكلحتدينال يفوقون ينماليهودي اللوبي لكن و .عدداً اليهود ينم 
 لو أيضاً ونملحدال عليه يحصل أن يمكن ما هذا .واشنطن في بقوته مشهور
 .صحيح بشكل انفسهم نظموا

 
 ةواقعي غير كوميدية تبدو قصة ,ينملحدال عالم كتابه في ,مايلز دافيد يروي
 للشفاء المتعصبين المسيحية دعاة أحد .بالخيال شبهاأل الشرطة تعصب عن
 كُل مرة مايلز مدينة تزور الحملة وهذه "صليبية اعاجيب" حملة بدأ يمانباأل
 قنح السكري مرضى يترك أن الحملة هذه لها تدعو التي مورألا نم و .عام
 .بالصالة هايستبدلو و كيميائيةال الجرع السرطان مرضى ويترك ,نسوليناأل
 خطأأ هلكن و .الناس لتحذير لميةس مظاهرة ينظم أن مايلز رادأ ,روية بكل و

تباعأ من له يتعرضون قد مما الحماية طلب و بنيته واخبارهم للشرطة بذهابه 
 :سأله معه تكلم الذي االول الشرطي .يمانباأل للشفاء الداعية ذاك مؤيدي و
 شرطيال ,"مضادة" مايلز اجاب ".؟مضادة أو مؤيدة ستكون مظاهرتك هل"

أجابه مر لو مايلز وجه في البصق وينوي المؤيدين أحد من شخصيا بأنه 
  .مظاهرته بجانب

 
 أحد أن لو بأنه أجابه ذاك و .آخر رطيٍشُ مع حظه بجرِي أن قرر مايلز
 في يتدخل" نهأل مايلز سيوقف فإنه مايلز ضد نفالع مارس الداعية اتباع
 فاًتعاطُ ديجِ أن بأمل الشرطة مركزب أتصل و لبيته مايلز ذهب ."اهللا إرادة
 :له قال الذي و عقيد مع للكالم وصل تيجةنبال و .لياالع تبِالر صعيد على

 حقاً أمل .ملعون ملحد حماية يريد شرطي اليوجد .هذا يا للجحيم لتذهب"
 مركز في بالمرة مؤاتية غير الظروف بدت هكذا و ."همحدأ يدميك نبأ
 تكلم مايلز .كذلك الواجب و ينساناأل اللطفب واضحاً بدا ألفقر ,ذاك ةشرطال
 كثرهموا بل عون أي على يحصل لم .يومها ةشرط رجال ثمان أو سبع مع
 .نفبالع هدده
 

 داوني مارغريت لدى و .ينملحدال دض النوع هذا من االحداث هي كثيرة
 مع بالتعاون كتاب فيالدلفيا في "العنصرية ضحايا دعم شبكة" جمعية مؤسسة
 قوائم ولديها 1.كهذه الحداث صنفةم التجِس فيه توثق ,الحر المجتمع جمعية
 العائِلة ,عالماإل ,العمل ماكنأ ,المدارس ,جتمعالم “ثلم أسماء تحت مختلفة

                                                      
1. HTTP://WWW.FSGP.ORG/ADSN.HTML.   



47 
 

 من بتجنُ ,فوظاِئ قدانفُ ,مختلفة مضايقات عن أمثلة وتحوي ,“والحكومة
 عن داوني مدونات أن .لقتلأ حد االحيان بعض في تصل و العائِلة أفراد

 بشكل نؤمن تجعلنا أمريكا في ونملحدال يواجهها التي الفهم وسوء الكراهية
 رسمي منصب الي خاباتأنتَ أي في الفوزبِ صريح ملحدلِ أمل ال بأنه واضح
 .المتحدة الواليات يف
 
 بفرض و .الشيوخ مجلس في 100 و النواب مجلسِ في ضواًع 435 كهناِل
 نإ حصائياًإ حتمالم من فإنه ,الشعب من المثقفة الفئة من منهم الغالبية أن
 خفواأ قلاأل على أو ,كذبوا نهمإ حواضال من .ينملحد منهم كبيرة نسبة

حتى ممشاعره يتو .همخابِنتَإ م ماالعتبار بعين اناخذ إذا ذلك على يلومهم ن 
 للترشيح محاولة أي بأن للجميع المعروف ومن قناعهم؟إ يجب الذين الناخبين
 .ملحدال رشحللم سياسي حارنتَإ هي للرئاسة

 
 لهي ,عليه تدل وما ,المتحدة الواليات يف السياسي الجو عن الوقائع تلك نأ
 كُل و آدامز و ماديسون و واشنطن و جفرسون سيرعب بالتأكيد كان مما

 و ,مسيحيين أو مؤمنين و ينأدريوال ربوبيين و ينملحد من زمالئهم
 و .واشنطن في 21ـال للقرن الديني الحكم على يرتدون نمم سيكونون
 االستعمار بعد الهند في علمانيةلل المؤسسين ءبااآل لرأي ونبحينس ذلك لجعلهم
 يهودي أنا و مسلم أنا و سيهندو أنا" قال الذي غاندي متدينال خصوصاً و
  :قال الذي نهرو ملحدوال ,"بوذي و مسيحي أنا و
 

 ليس ,منظمة تدين ضاهرة أي عنيأ و ,بالدين يسمى مالِ النظر
 ضعترِأ ناأ و عبلربا تمألني ,مكان كُل في بل ,الهند في فقط
 عبارة تكون ما غالِباً .الوجود من تختفي أن واتمنى كثيرا عليها
 و تعصب و عقيدة و معنى بدون فعالأ ردود و عمىأ أيمان عن

 .شخصية مصالح لتحقيق غيبيات
 
 عن وضاًع ذلك تحقق لو( غاندي هابِ ملَح كما علمانيةال ندللهِ نهرو تعريف ان
  :بذاته جفرسون ماردده تقريباً هو )الدين بإسم دماء من رأنهاب البلد تقسيم

 .للدين عارضم كذلِ أنبِ يظن البعض ..الهِند علمانية عن لنتكلم
 الدولة أنب هي العلمانية تلك حقيقة تعنيه ما .واضح خطأ وهذا
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 في متساوية فرصاً وتمنحهم بالتساوي يعللجم الدينية العقيدة تقدر
 بلد في …الديني التعايش من عريق تأريخ لهندا لدى و .شئ كُل
 تبنى أن يمكن ال ,الدينية العقائد من العديد يوجد حيث, كالهند
 .علمانيةال غير اساس أي على الوطنية

 
 شك بال هو المؤسسين بِاآلباء ربطه يتم ما غالباً الذي و ,الربوبيين رب ان

 ,موجود بالكاد أيضاً لالسف هلكن و .االنجيل في المذكور المتوحش من أفضل
 ليست اشكالها من شكل بأي اهللا نظرية فإن حال أي على و .ما يوماً جدوِ أو

 أو وجود أن عن الخاطئة والفكرة ةأدرياللل نلتفت أآلن دعونا .1ضرورية
 الى الوصوِل من يتمكن لن و مل العلم نأل ,عبثي سؤال هو أإلله وجود عدم
 .له جوابٍ

 
 

 

 
 في لىصالم منبر من ينتقدنا العضالت المفتول المسيحي الدين رجل كان

 االقل على إنهم .ينملحدللِ بالتقدير يشعر بأنه أعترفَ عندما القديمة مدرستنا
 كان تحمله الواعظ هذا يستطع لم ما .الخاطئة قناعتهم رغم بالشجاعة يتحلون
 .الخفيف كالشاي طعم أو لون بدون تفاهة ,سخافة :وصفها التي و ةأدريالال
 وبنفس .الخاطئ لتبريره تماماً مغاير لسبب لكن و ,جزئي بشكل قاًحم كان
 روس هوج الكاثوليكي الكاهن و ,بيدوير ال دو لكوينتين نحى االتجاه

 ,ايضاً الملتزمين ينملحدوال الملتزمين ينمتدينلل االحترام" ويليامسون
 .2"الوسط في ونفيق الذين المعتدلين الضعفاء هنينللوا فقط االحتقار

 
 .الطرفين أحد تدعم دلةأ توفر عدم حالة في ةأدريالال في خطأ من هناك ليس
 بموقفه فخوراً كان ساغان كارل .مماثل وضع في الحكيم الموقف انها بل
 رفض و .الكون من آخر مكان في حياة تواجد عن سؤاله عند أدريالال

                                                      
 ال النظريات هذه" البالس فأجابه ,اهللا اسم فيه يذكر أن دون كامالً كتاباً يكتب ان أستطاع كيف البالس الرياضي نابليون سأل دماعن .1

  ".آلهة الى تحاج
2. QUENTIN DE LA BEDOYERE, CATHOLIC HERALD, 3 FEB. 2006.  
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 كانت "الداخلي شعوره" عن يسألهل المتحدث عليه طَغَض وعندما .يهرأ عطاءإ
 ,الداخلي شعوري خالل من افكر ال أن حاولأ نيلكن و" :الخالدة اجابته
 عن السؤآل .1"االدلة تتوفر حتى الحكم نؤجل أن المناسب من انه والواقع
 في جيدة آراء وهناك الطرفين على مفتوح سوآٌل االرضية الكرة خارج الحياة
 دون االحتمالين أحد لتؤكد متوفرة غير الثابتة االدلة لكن و .الجهتين صالح
 في كما الصحيح الموقف هي لميةالع االمور بعض في ةأدريالال .اآلخر
 ذاك ,2البرمي عصر نهاية في الحية االنواع من كبير عدد نقراضأ أسباب

 كان نهإ حتملالم من .ةاالرضي الحفريات تأريخ في للحياة االكبر االنقراض
 ادلة عنه لدينا الذي و الديناصورات انقراض سبب الذي ثلم نيزك بسبب
 يأل يكون أن مكنمال من لكن و .السبب كان بأنه لالعتقاد نميل تجعلنا أكثر
 مسألة في صحيح موقف ةأدريالا و .االسباب من مجموعة أو ,خرآ سبب
هنا؟ ينأدريال نكون أن بالمستطاع هل اهللا؟ سؤال عن ماذا لكن و .كهذه 
 على و الغضب حافة على بأنهم توحي وبلهجة شك بدون نعم قالوا نوالكثير
  .ذلك في للمناقشة استعداد غير
 
 على الجلوس وهي ,عملياً مؤقتة ةأدريال .ةأدريالال من نوعين بمناقشة سأبدا
 ,محدد وابج لها التي المسائل من صحيح موقف هي و دلةأ بإنتظار السياج
 لم او( تثبت التي االدلة على بعد نحصل لم أننا بما لكن و ,بأخر أو بشكل
 من معقول موقف عملياً مؤقتةال ةأدريالال .)الخ .بعد نقرأها لم أو .بعد نفهمها
 ونأمل حقيقة هناك حيث .البرمي العصر نهاية االحياء كإنقراض مسائل
 .بالتحديد االن عرفهان ال نالكن و ,االيام من يوما بمعرفتها

 
 مبدأئية ةأدريال هو و السياجِ على الجلوس من أآلخر النوع هناك لكن و

 اجابات لها ليس ألسئلة ناسبم الدائمة المبدأئية ةأدريالال سلوبأ .دائمة
 ,خرآ مستوى في أو ,اخر بعد على موجود السؤآل .حاولنا مهما ,أبداً محددة
 الفلسفية المسألة ذلك مثال .االدلة لها تصل ان ممكن التي المنطقة خارج و

 .اراه كما أحمراً االحمر اللون ترى كنت لو فيما السؤآل ,ةيبالكستنائ المسماة
 تماماً ختلفم آخر شئ أو خضرأ أنا سميهأُ ما هو احمراً تسميه ما أن ربما
 االسئلة كأحد السؤآل بهذا يستشهدون الفالسفة .تخيله استطيع شئ أي عن

                                                      
1. CARL SAGAN, 'THE BURDEN OF SKEPTICISM', SKEPTICAL INQUIRER 12, FALL 1987.  

  )المترجم( .قبله من تعيش كانت التي األحياء معظم فيه انقرضت حيث سنة مليون 230 - 280 قبل الفترة :البرمي العصر .2
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 علماءال بعض و .متوفرة و قوية االدلة كانت مهما ,االجابة مستحيلةال
 عدمه من اهللا وجود مسألة بأن -رأييب فيه مبالغ بشكل– يعتقدون والمثقفين
 يحصلون ,نرى سوف كما ذلك على بناء و دائمة مبدأئية ةأدريال فئة من هي
 ,رأيهم حسب ,جودهو عدم وأ اهللا وجود نظرية بأن منطقية الغير النتيجة على
 :تماما مختلفة هنا عنها سأدافع التي الفكرة .حةلصلِ يةحتمالاال نفس لها
 اهللا أما .عملياً مؤقتة ةأدريال نوع من هي االلهي الوجود حالة في ةأدريالال

 و ,االجابة سنعرف ما ويوما ,بحت علمي السؤآل .موجود غير أو موجود
  .االحتماالت عن قوي كلبش و الكالم نستطيع الوقت ذلك حتى

  
 خارج تقع جاباتهاإ أنبِ عتقدأ التي االسئلة من الكثير لدينا ,االفكار تأريخ في
 اوغوست المشهور يالفرنس الفلك معاِل بتَكَ 1835 عام في .العلم مقدرة
 المواد ندرس أن طريقة أي بأستعمال و ابدا نستطيع لن":النجوم عن كونت
 ينشر نأ قبل حتى و لكن و "الذري تركيبها أو جومالن تؤلف التي كيميائيةال

 بأستعمال الشمس كيماويات بتحليل بدأ قد فراونهوفر كان كالمه كونت
 كونت ةأدريال فندوا الطيفية المناظير مستعملي فأن االن و .الطيفي المنظار
بدراستو البعيدة للنجوم الدقيقة مه ةأدريالل حصل ما .يةيائالكيم ركباتهام 
 قبل التروي علينا يجب انه على ,االقل على, عينناأ يفتح هنا الفلكية ونتك

 علماءوال الفالسفة من العديد يتوانى ال ذلك غمر .ةأدريالبال بكرالم التصريح
 رأسهم على و .باهللا الموضوع يتعلق عندما الأدريتهم عن التصريح عن

  .1هاكسلي .ت بذاته المصطلح مخترع
  
 .عليه شخصي هجوم على كرد كان الكلمة هذه من موقفهل هاكسلي حرِشَ

 عليه ازدراءه وايس الموقر الدكتور ,لندن في الملكية الكلية مدير صب عندما
 ":الجبانة تهأدريال" بسبب
 

 أقدم الحقيقية الكلمة لكن و ,أدريبالال نفسه وصف لفضي نهإ ربما
 أن يصح و .سار غير معنى تحمل النها ربما ,كافر مةكل ,ذلك من
 المأل على يقول أن شخص الي مسر غير لشئ نهإ .كذلك تكون
  .بالمسيح اليؤمن بأنه

 
                                                      

1. HTTP://WWW. INFIDELS. ORG/LIBRARY/HISTORICAL/THOMAS_HUXLEY/HUXLEY_WACE/PART_02.HTML.  
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 عام جابتهإ و ,فعل رد أي بدون يمضي كهذا هجوما يترك ممن ليس هاكسلي
 عن يبتعد لم انه من الرغم على( المتوقع هو كما القسوة شديدة كانت 1889
 بالسخرية االسنان المشحوذ ,داروين رفيق في الحال هو كما السلوك حسن

 من العادل قصاصه نال أن وبعد بالنتيجة و .)الفيكتوري للعصر الحضارية
 له خطرت وكيف "ةأدريالال" كلمة لشرح هاكسلي عاد اراد كما وايس .د

  ...خرونآ كهناِل .قال حيث
  

ممشكلة بها وحلو ,بنجاح "ةدرياأل"بعض انجاز ستطاعواإ نم 
 بأنها تماما مقتنع بل ,ذلك استطع لم بأنني متأكد أنا مابين .الوجود
 لم ,بصفي وكانط هيوم الفالسفة أن وبما .للحل قابلة غير مشكلة
 الكلمة بتكرتأ و فكرت لذلك و ..رأي أي البداء الصلف لدي يكن

 ."ةأدريالال" الموقف لهذا المناسبه
 
 مذهبا ليست ةأدريالال بأن ليبين هاكسلي ستطردأ ,طابهخ من آخر سمق في و
   .حتى سلبيا كان لو ,معنى بأي

 للطريقة خالصة ,طريقة هالكن و ,مذهباً ليست ,بالواقع ةأدريالال
 بالتأكيد عنه التعبير يمكن المبدأ ..مبدأ أي على المطبقة الصارمة
 تتبع أن فعليك بالعلم أألمر يتعلق عندما :االيجابي التالي بالشكل
 بأي هتماماأل وبدون ,اليها تأخذك التي لمسافاتا بعدت مهما االدلة
 فال بالعلم أألمر يتعلق عندما :سلبي آخر بشكل و .عتباراتإ

 باالمكان أو جربةم تكن لم إذا صحيحة النتائج بأن تتظاهر
 الحق فمن هعلي وبناء ,ةأدريالبا عنيهأ ما هذا .للتأكد تجربتها

 عما النظر بغض ويتساءل لوجه وجها للكون ينظر أن نسانألا
 .المستقبل يخبئه

 
 ببساطة هاكسلي ينتقد أن أحد ستطيعوالي ,بالعلم شتغلم يأل نبيلة كلمات هذه
 أو وجود برهان استحالة فكرة على بتركيزه ,نهإ يبدو ما على لكن و .هكذا
 أو وجود على رهانالب حالةستأ أن .االحتمالية قوانين هملأ قد ,اهللا وجود عدم
 و .يةاالحتمال الدرجة نفس على عدمه من وجوده اليجعل ما شئ دوجو عدم
 من كذلك يبدو ما بأن شكأ و ,هذا على يعترض هاكسلي أن عتقدأ ال
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تصريحاته أك كانكلنا .أخرى نقطة على للتأكيد فقط معينة بنقطة رافعت 
 .بأخر أو بوقت ذلك فعلنا
 

 بالرغم .كغيرها علمية نظرية هو اهللا وجود بأن سأقترح ,هاكسلي وبعكس
 كما المؤقته ةأدريالال ضمن تدخل لكنها ,عمليا تجربتها الصعب من انه من
 و البرمي العصر نهاية االحياء أنقراض أسباب حول الفاتالخ في الحال وه

 وقابلة ,الكون عن علمية حقيقة هو وجوده وعدم اهللا وجود .1الطباشيري
 و موجوداً كان لو .عمليا يكن لم أن االقل على المبدأ حيث من لالكتشاف
 و لكن و .لشكا يقبل ال وبشكل هذا للجدل هائياًن كماًح لوضع نفسه عن كشفَ
 فإن ,قاطع بشكل عدمه من هوجود على رهانالب مكنالم غير من كان لو حتى
   .بالمائة50 ـال عن بعيدة حتماالتإ تعطينا قد المتوفرة االدلة
 
 ينساناأل الرأي ونضع ,جدي بشكل االحتماالت طيف نأخذ اآلن دعنا لذلك
 قد الطيف آراءو .بالتأكيد متناقضتان نقطتان لدينا سيكون ,معه اهللا وجود عن
 مركزية نقاط سبع على التركيز نستطيع نالكن و ,طبعاً مختلفة و طويلة تكون
 .فيه
  

 كلمات في كما .اهللا وجود حتمالأ من قاثو و %100 تماما مؤمن  .1
  "عرفأ بل ..أؤمن ال أنا" .قال الذي يونغ .ج .س
 الاستطيع" .واقعي مؤمن  ,%100 من اقل لكن و عالى حتمالأ  .2

 هذا على حياتي عيشأو باهللا أؤمن لكن و ,لشكا يقبل ال بشكل المعرفة
 "االفتراض

 يميلون لكن و ينأدريال عمليا .بكثير أكثر ليس لكن و %50 من أكثر  .3
 "باهللا يمانلأل اميل نيلكن و شكل يبأ متأكدا لست" يمانلأل
 له عدمه من اهللا وجود" .تام بشكل ينأدريال .التمام على بالمائة50   .4

 ."يةاالحتمال نفس
 من تأكداًم لست" .لحادلإل يميلون ينأدريال عمليا .بقليل %50 من قلأ  .5

 "وجوده في للشك واميل اهللا وجود

                                                      
 .سنة مليون 100 األرض فوق عاشت أن بعد الديناصورات انقرضت وفيه .ضتم سنة مليون 23 إلى 135 بين الممتدة الفترة .1
  ).المترجم(
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 لستُ" .واقعي لحدم .الصفر من أكثر لكن و .جداً ضعيف حتمالأ  .6
 ,جداً عيفض االحتمال نأب اعتقادي لكن و اهللا وجود دمع من متأكداً
  "موجود غير انه بفرض حياتي واعيش

 "المعرفية“ يونغ نسبة بنفس "لهإ هناك ليس بأنه علمأ" .تماماً ملحد  .7
 .بوجوده يعرف انه حيث

 
 هذه وجود ولكنو 7 المرتبة في الناس من الكثير اصادف أن مفاجئا سيكون
 هي التي و 1 المرتبة مع التوازن من قدر لتحقيق و فقط ترتيبلل هو المرتبة
 ,يونغ حالة في كما ,نساناأل يكون أن يماناأل طبيعة في تقع .تماما منتشرة
 بعض بأن أيضاً يؤمن يونغ( لذلك كافية اسباب بدون بأمور يمانلأل فخوراً
 لديهم ليس ينملحدال .)عاليا دويا صدرتوا فجأة انفجرت مكتبته في الكتب
 .الوجود بعدم شئ أي تهامأل لهم كافية بدوافع ليست فاالسباب بالتالي و أيمان
 لها التي و ,االولى النقطة قرينتها من فراغا أكثر السابعة فالنقطة هذالِ و

 .للسابعة واميل ,السادسة الخانة في نفسي عتبرأ شخصياً .االتباع من الكثير
 أألمر يتعلق عندما تماما المستوى نفس على هللا بالنسبة تيأدريال وبالتالي
  .الحديقة في تسكن في التي بالجنيات

  
 اغراء وهناك .علمياً المؤقتة الالأدرية مع المذكورة االحتماالت تتماشي
 احتمال مع ,االحتماالت وسط في الدائمة المبدأية ةأدريالال لوضع سطحي
 بعدم تجزم الدائمة المبدأية الالأدرية .اليصح ذلك لكن و ,اهللا لوجود 50%

 اهللا وجود سؤال بأن المدعين على و .طرف أي لدعم شئ أي قول استطاعتنا
 .االحتماالت سلم على مكان أي في يوضعوا أن يرفضوا أن اجابة له ليس
 يعني ال عندي االخضر اللون هو عندك االحمر اللون أن عرفأ ال كوني
 سلم شرف يمنحه معنى أي له ليس هنا فالسوآل .بالمائة50 هو مالاالحت بأن

 من القفز هو و اال ,قاًالح مثالهأ سنرى و ,جداً شائع خطأ فهذا و .االحتماالت
حتمالأ أن الى حقيقية اجابة بدون عبثي سؤال اهللا وجود بأن القائلة سلمةالم 
 .متساويان وجوده عدم من اهللا وجود
 

 شرحهاو قد  ,البرهان عبء طريقة هو .الخطأ هذا لشرح ىاالخر والطريقة
   .السماوي الشاي بريقإ عن مثاله في لطيف بشكل راسل بيرتراند
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 أي المشككين على كأن و يتكلمون وكسيينذرثواأل من الكثيرين
 خطأ هذا و .العقائديون نهابرهي أن من بدال الشائعة العقائد ينفوا
 االرض بين صيني شاي بريقإ هناك بأن قُلت ننيإ لو .بالطبع
 أن أحد يستطيع فلن ,اهليلجي بمدار الشمس حول يدور والمريخ
 بحرص وضحأ بأن طبعاً االعتبار بعين خذآس .مخطئ ننيإ يبرهن
 حتى رؤيته نمكي ال بحيث غرالص من هو هذا الشاي ابريق أن

 يمكن ال زعمي أن بما ,قلت لو لكن و .التلسكوبات اقوى بإستعمال
 كالمي سيكون .صدقه في أحد يشك أن أقبل ال نيفأن ,نقضه
 ,القديمة الكتب في موثقاً االبريق هذا وجود كان لو لكن و .جزافا
 في االطفال رؤوس في مغروس و .احد يوم كُل بقدسية يدرس و

 ما شخص من وجوده قبول في التردد جردم فإن ,المدارس
 في نفسي طبيب هتمامأ يستحق و االطوار غريبي فئة مع سيضعه
  .خلت ازمنة في القاضي أو الحديث العصر

 
 باريقأ يعبد أحد ال ,علمي حد على نهأل ,كهذه بترهات الوقت نضيع لن

 بعدم الشديد ناأيمان اعالن في نتردد فلن ناحدأ أجبار تم لو لكن و .1الشاي
 .بريقيينأ يندريأال نكون أن علينا سيكون بهذا و .ما مدار على ابريق وجود
 تحولنا فإننا عمليا و .سماوي شاي بريقأ وجود عدم برهان نستطيع ال نناأل
  .الابريقيين الى )ابريقيين ينأدريال( من
 
 بسبب طقوسها يمارس واليزال اليهودية على تربوا الذين االصدقاء حدأ

 نأ الى ينظر ال أنه ."بابانؤيل تجاه ييأدرال" نفسه يصف ,للتراث الوالء
 وجود قطعيا تنفي أن يمكن ال ."بابانؤيل" من أكبر رأيه في اهللا وجود حتمالأ
 كمية بنفس باهللا مؤمن فهو ولذلك .متساو وجودهما احتمال وعدم منهما أي
 .ايضا النسبة بنفس لالثنين بالنسبه أدريال هو و .ببابانؤيل هأيمان
 

 و المعقولة شياءاأل من المنتهي عدد على ينطبق براسل الخاص الشاي ابريق
 ال" ,دارو كليرانس الشهير يكيأألمر حاميالم يقول .البرهان نةمكم غير

                                                      
 INDEPENDET صحيفة في قرأت 2005 حزيران من الخامس في ,الشاي أباريق يعبد احد ال بان كتابتي في أستعجلت أنني يبدو .1

ON SUNDAY  مواصفات خالفت فيه و مقدس كبير شاي أبريق بناءب قامت دينية طائفة أن عن أعلنت الماليزية الدوائر ( .التالي 
-HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/2/HI/ASIA  .نيوز سي.بي.بي على ايضاً الخبر راجع ,)للمدينة المفترضة البناء
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 بأن يرى موللر ندروآ الصحفي "1االم باالوزه منأؤ ال كما باهللا اومن
 و الشكل ةيمعين االرض بأن تعتقد أن من غرابة قلأ ليس دين بأي لتحاقإلأ

 إسمه أحدهم بحرال جراد من إثنين كماشات على الكون برع محمولة
 القرن وحيد هو الفالسفة عند المفضل واالخر .2كيث اآلخر و ازميرالداب

 مخيم في سنة كُل االطفال يحاول الذي و ,ملموس الغير و الصامت و الخفي
 غير و – نترنتاإل على اآلن ينتشر بدأ آخر لهإ و .3وجوده نفي كويس كامب
 ,الطائر السباغيتي وحش وهو اال - االخرين و كيهوه تماما لِألنكار قابل
 نجيلأ نإ يسرني مام و .4المعكرونية بأطرافه لمسهم بأنه يشهدون العديد
 .ذلك مله قدرأُ و ,5تابك شكل على مؤخراً رشنُ قد الطائر السباغيتي وحش
 تكون ندماع قدسم كتاب لقراءة يحتاج الذي من لكن و ,بعد بنفسي اقرأه لم
 و الكبير االنشقاق هو يحصل أن البد مام ,فكرة على و صدقه؟ من أكداًمت
 .6الطائر السباغيتي لوحش عدلةالم االصالحية الكنيسة عنه نتج الذي
 

 غمر و ,هانقض يمكن ال انه على التأكيد هو مثلةاأل بهذه بالغةالم من الغرض
 الفكرة .وجودها عدم الحتمال مساوٍ وجودها حتمالإ بأن يفكر أحد فال ذلك
 ليس و ,المؤمن على تقع البرهان مسؤولية أن هي توضيحها راسل رادأ التي
 الشاي بريقأ وجود حتمالاال أن وهي الأ بها متعلقة أنا وفكرتي .المؤمن غير
 اقل )الخ …و الخفي القرن وحيد و وكيث ازميرالدا و السباغيتي وحش( أو
  .وجودها عدم احتماالت من بكثير
 
 ألي يسبب لن بابانؤيل و المداري الشاي بريقإ وجود نفي مكانيةأ عدم نأ

 منا أحدو ال  .أساساً االهتمام يستحق الموضوع بان شعور أي عاقل شخصٍ
خيال بها يأتي التي شياءاأل من الماليين وجود عدم ألثبات بالحاجة يحس 
 على ابةجلإل شةدهم ستراتيجيةإ وجدت لقد .عقل أي بها يحلم أو خصب

                                                      
  )المترجم( كارتونية شخصية .1

2. ANDREW MUELLER, 'AN ARGUMENT WITH SIR IQBAL', INDEPENDENT ON SUNDAY, 2 APRIL 2006, SUNDAY 
REVIEW SECTION, 12-16. 

 تديرها التي المعسكرات بباقي مقارنة االمريكية المتحدة الواليات في نوعه من فريد لالطفال صيفي معكسر هو كويست كامب مخيم .3
 توجهات ذات مجموعة بأدارته ميقو كينتوكي مدينة في كاجين هيلين و أيدوين أسسه الذي كويست كامب فأن مختلفة دينية مجموعات
 شاهد .بتنظيمها يقومون التي االخرى النشاطات كل الى باالضافة نقدية و مستقلة بصورة للتفكير االطفال تدفع إنسانية

)WWW.CAMP-QUEST.ORG.(  
4. NEW YORK TIMES, 29 AUG. 2005. SEE ALSO HENDERSON (2006).  

5 HENDERSON (2006).  
 السباغيتي حش و كنيسة وبين فيها حدثت التي االنشقاقات و المسيحية الكنيسة بين ذكية بصورة يقارن أن وليحا هنا الكاتب .6

  )المترجم( .الطائر
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 بزيوس يتعلق فيما أيضاً ملحد يسألني الذي بأن نوهأ بأن ,يإلحاد عن التساؤل
 و الذهبي العجل ,أودن و ثور و بعل و ميثراس و رع و مونآ و ابوللو و

 .للمجموعة آخر إله ضافةإ هو أنا فعلته ما كُل و .الطائر السباغيتي وحش
 
  – أحياناً التكذيب حد الشديد الشك عن للتعبير الحق لديه بأن يشعر الكل
 وحيد بخصوص للقلق بحاجة لسنا )االيام هذه في( اننا عن النظر بغض
 ماأ .والفايكينغ والرومان القدماء والمصريين االغريق لهإ و بابانؤيل و القرن
 العديدين هناك نأل ,بشأنه انفسنا نزعج أن فعلينا االبراهيمي أإلله حالة في
مالكوكب هذا سطح على الحياة مهمع نتقاسم نم مفعالً بوجوده عتقدوني نم. 
 مطلق بوجود يماناأل بأن لنا يعرض الذي الشاي بريقأ عن راسل مثال و
 أن برغم ,منطقياً البرهان عبء يغيير ال ,السماوي باالبريق يماناأل يشبه
معد برهان على القدرة عدم أن .عملية ةيسياس لعبة في كذلك يبدو أألمر 
 .ما شئ وجود عدم أثبات الممكن من هل هل ولكن ,وبديهي مقبول اهللا وجود
 و )ممكن غير ذلك( اهللا وجود نفي الممكن من كان إذا ليس هو هنا والمهم
 أحد ال التي شياءاأل بعض .اخر موضوع هذا و .محتمالً وجوده كان أن لكن
 بأقل وجودها احتماالت على نحكم لكن و وجودها عدم على البرهان يمكن
 سبب أي هناك ليس و .ايضا وجودها نفي أو اثبات يمكن ال اخرى أشياء من

 وبالتأكيد .االحتماالت طيف ضمن والوضع االعتبار عن منيع اهللا العتبار
 الننا فقط بالمائة50  عدمه من وجوده لاحتما العتبار سبب أي هناك ليس

 .الحقا سنرى كما عدمه من وجوده على البرهان النستطيع
 
 



 
 يفعله نفسه فالشئ ,كالمياً النزيهين ينأدريالال ليؤيد العناء هاكسلي تكلف كما
 و ,المعاكسة الجهة من لكن و السبعة االحتماالت سلم منتصف في ربوبيينال
 إله هكتاب في ذلك على ركز ماكغراس ليستيرآ الدين عالم .مكافئ سببٍِل

 عادل لخصم بعد و ,بالتأكيد و .الحياة صلأ و 1ميميات ,جينات: دوكنز
                                                      

 التي "الثقافية المعلومات وحدة" إلى المصطلح هذا يشير و نفسه المؤلف قبل من 1976 عام سكه تم مصطلح (MEME )  ميمةلا  .1
  )المترجم( .آلخر فرد من الجينات النتقال مشابهة ريقةبط آلخر عقل من نقلها يمكن
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 واحدة نقطة لديه بقي ماوكأن يبدو ,لميةالع عماليأ عن لالعجاب مثير
 خرىأُ بعد وصفحة .اهللا جودوِ تفنيد نستطيع ال نناإ كرانن استحالة :لينقضها
 اخرى ومرة ."شاي قابري" الهوامش على خربشأ نفسي جدأ هذا كتابه في

 بالمؤمنين ذرعا ضقت" ماكغراس يقول حيث ,الموضوع في بهاكسلي يستعين
 تجريبية ادلة على القائمة العقائدية الححج يقيمون هم و معاً ينملحدال و

 باهللا المتعلق السؤآل عن االجابة يمكن ال بأنه اعترف هاكسلي ,ناقصة
 ."العلمية الطرق بإستعمال

 
 :مشابهه محاولة في غولد جاي ستيفان من باالقتباس غراسماك ويستطرد

 مقدمي حتى و الكليات جليسي من( المليون لمرةولِ الزمالء لكل أقولها"
 )الشرعية الطرق بإستعمال( يستطيع ال ببساطة العلم ):العلمية االطروحات

بل ,هوالننفي نؤكدهو ال  .الطبيعة على قائما اهللا كان ما إذا قضية في كمالح 
 ."الموضوع هذا على للتعليق القدرة كعلماْ لدينا ليس بأنه نقول بساطةبِ و

 أي هناك فهل ,يزعم فيما ةلحادأ والنبرة الرهيبة الثقة هذه كُل من وبالرغم
 يكون ال ماذالِ و ؟علماءك اهللا على التعليق لنا يحق ال لماذا ؟هذا لتصديق سبب
 و الدرجة؟ بنفس الشك من منيعين لطائرا السباغيتي وحش و الشاي بريقإ
 مغايراً نوعاً حتماً سيكون عليه مشرف خالق مع كوناً فإن ,اآلن شسأناق كما
  علميا؟ سؤاال ليس هذا بأن الحكم ماذالِ .خالق بدون للكون
 صخور ,شعبية قلاأل كتابه في فكرة اجل من العناء نفَ في يستمر غولد
 الغير صاصاتاالخت" بـ يعرف ديدج مصطلح طرح هفي و .االزمنة
 .م.غ.أ صارهاختأ و "1متداخلة

 
 :التجريبي العالم تغطي بالعلم الخاصة القضايا أو ,العلمية الشبكة
 .)نظرية( الشكل بهذا يعمل كيف و )حقيقة(الكون يتكون مما

 والقيم المطلق بالمعنى يتعلق بما لتعنى تمتد الدينية القضايا
 أن يمكنو ال  ,القضايا تلك في تداخل من ناكه ليس و .يةخالقاأل

 و .)الجمال معنى وقضية الفن قضية ,ثالكم( ببعض ايتأثرو
 الدين و ,الصخور عمر يدرس العلم .القديمة بالمقولة لنستشهد
 كيفية يرينا والدين السماء يدرس العلم ,الزمن صخور يدرس
اليها الصعود. 

                                                      
1. NOMA, NON-OVERLAPPING MAGISTERIA (المترجم) 
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 .لبرهة المقولة هذه في بالتفكير فيه تبدأ الذي الوقت حتى – رائعا ذلك يبدو
 لالجابة القابل الشرف ضيف فيها الدين يعتبر التي االبدية االسئلة تلك هي ما
 لنفسه؟ بإحترامه ويحتفظ بعيدا ينسل أن العلم على بينما
 

 كتابه يبدأ ,سبقاًم ذكرته الذي و كامبردج من المميز الفلكي ,ريس مارتي
 البارز السؤآل" .ودية اجابة "م.غ.أ" ىعطأ و سؤالين بطرح نيةالكو بيئتنا

 المعادلة في الحياة ينفخ وعما .عام بشكل وجودال سبب عن والغامض
 مجال في هو بل ,العلم نطاق في اليقع كهذا سؤال حقيقة؟ ويجعلها الكونية
 نطاق خارج كان لو بأنه القول افضل أنا لكن و ."الدين علماءو الفالسفة

 ريس سيشكرون فةالفالس أنبِ كشأو( الدين نطاق خارج بالتأكيد فهو لعلما
 من بعجأ نأل يدفعني ما شي و .)الدين رجال مع صفلِ صفاً وضعهم على
 أساساً؟ نطاق لديهم يكون بأن الدين رجاللِ الحقَ يعطي الذي الحقيقي السبب
 طالب أحد طلب ندماع .السابق كسفوردا كلية عميد الحظاتم راذكُ زالأوال
 المسيحي الدين علم في كباحث هاصتصخبأ عمالً هبمنح الشباب الدينية العلوم
 أختصاصك اعتبار امكانية عن عظيم شك عندي" للقول العميد دفع مما

االطالق على أختصاص". 
 

 العميقة الكونية الدراسات في الدين علماء يقدمها التي الخبرة مجاالت ماهي
 لفلكي كلمات أقتبستُ آخر تابٍك في عنها؟ االجابة علماءال يستطيع ال التي و
 خرجنا لقد ,هآ" :الفلك موضوع في عميقا سؤاال سألته عندما أكسفورد من
 لم ."الدين رجل لصديقي السؤآل اسلم أن علي هنا و .لمالع طاقن من نآلأ
 لماذا لكن و" :الحقاً اهكتبت التي جابةأللِ حينها الالزمة البديهة سرعة لدي تكن
 عظيم بشكٍل العلم يحترم لماذا  "الطباخ؟ أو الجنائني ليس و ؟الدين رجل
 بالتأكيد مهيأئين ليسوا بأسئلة الموضوع يتعلق عندما الدين رجاالت طموح
 انفسهم؟ علماءال من أكثر عنها لالجابة

 
 حتى ليست ,خرىاأل كليشيهاتال عكس على و( بملل المتكررة الكليشه
 هوف الدين بينما ,كيف نوع من أسئلة في يبحث العلم بأن تقول التي )صحيحة
 بحق )لماذا السؤآل( تعريف ماهو و .لماذا عن لالجابة المهيأ الوحيد المجال
 وحيد لماذا .شرعياً سؤاال "لماذا" بكلمة تبدأ عبارة كُل اعتبار يمكن ال السماء؟



59 
 

 لون ماهو .اجوبة التستحق طةببسا االسئلة بعض مرئي؟ غير القرن
 يجعلها ال أعرابياً صحيحة الجملة تكون أن مل؟األ رائحة ماهي التجريدية؟
 حالة في حتى و ,ابدا ذلك يعنيو ال  .بجدية خذهاأ يجب أنه أو ,معنى ذات
 اًقادر سيكون الدين أن ,عليه االجابة العلم اليستطيع الذي ,الصحيح السؤآل
  .ذلك على
 
أن بمار ناكنطاق خارج تقع معنى ذات و وصادقة عميقة سئلةأ ه لمالى الع 
 أي يجعل ماالذي لكن و .دراكإالال بوابة على تدق الكم نظرية أن ربما .البدأ
 جيبسي الدين فإن ,ما لسؤال جابةإ اعطاء عن العلم عجز لو بأنه يفكر منا
 لديهم الدين رجال بأن يعتقدان أكسفورد و كامبردج افلكي بان شكأ عليه؟
 ,ماالهك نهأ عتقدأ و .عميقة علمية اسئلة على جابةأللِ تؤهلهم التي خبرةال
 قيمة ذو شيء أي لديهم ليس الدين رجال :مهذبين ليكونا يتكلفان ,اخرى مرة
 لن ربما و لم التي االسئلة ببعض نشغلهم عناد ذلكلِ ,خرىأ مواضيع يةأ في

 ليس بأنه اعتقد ,الفلكيين اصدقائي عكس على و .انهع جابةاإل أحد يستطيع
 جيداً سبباً االن حتى رىأ ال الحقيقة في .االشكال من شكل بأي أشغالِهم علينا
دابهآو ,الديني تأريخ ذلك اليتضمن( االطالق على علوماً الدين موعل عتبارال 

 .)الخ ..اللغوية
 
 يتعلق فيما نصحنالِ لمالع اهلية بان االقل على جميعا نتفق بالمقابل لكن و

 الحق يعطي أن حقا غولد يريد هل لكن و .يضاًأ لةشكم فيه يةخالقاأل بالقيم
 آخر شئ أي تقديم الدين ستطاعةإ دمع نإ ؟يءالس و الجيد بين للفصل للدين
 سنصغي دين أي و ,نتصرف كيف علينا يملي بأن الحق عطيهي ال يةنسانلأل
 من قسم يأ و عليه؟ تربيت أن فصادي الذي الدين ؟الحالة هذه في له

 مقرف ءرااآل وبعض شئ كُلِ على يجتمعون ال نهمأل ,تباعهإ علينا االنجيل
 بأن ليعرفوا االنجيل من مايكفي قرأوا الذين اللغويين عدد كم .المقاييس بكل
 وعقوبة ,السبت يوم الحطب جمع عقوبة ,الجنس ممارسة عقوبة هو الموت
 ,)حدثينمال يفعل كما( الالويين وسفر التثنية سفر ستثنيناأ لو االهل؟ عقوق
 التي القيم االختيار علينا لعل مأ ,نتقبلها التي الدينية القيم نقرر اساس أي فعلى
 المعايير ماهي ,ثانية نسأل أن علينا عندها و العالم؟ ديانات بين من تناسبنا
 ,الديانات ياتأخالق بين ختياراللِ مستقل معيار لدينا كان لو و نستعملها؟ التي
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 لهذا وسأعود الدين؟ عن بمعزل قيمنا ونختار الوسيط ذلك نستبعد ال لماذا
 .السابع الفصل في السؤآل

  
 صخور في كتبه مما الكثير عنى قد غولد أن تصديق ستطيعأ ال ببساطة
 خصم مع لطفاء نكونلِ العناء تكلفنا إذ ذنبينم لناكُ .سابقاً قلتُ كما و .االزمنة
 انه المعقول من .غولد فعله ما هذا أن عتقدأ ناأ و ,نفوذ ذو لكن و يستحق ال
 :اهللا بوجود يتعلق مافي يقوله شئ أي هلدي ليس العلم بأن بقوة و صراحة عنى

 ."علماءك ذلك على تعليق أي لنا ليس ببساطة بل ,نفيه أو تأكيده نستطيع ال"
 العلم نأ يعني هذا .للنقض القابلة وغير ائمةالد ةأدريالال من نوعاً يبدو ذلك
يضع أن حتى قادراً ليس مغالطة هذه و .السؤآل هذا عن حتمالياًإ كماًح 
 فكروا اعتقادي في القليلين و كالدعاء يرددونها الكثيرين .كبير بشكٍل شائعة
 لم ,فكرة على و ."ةأدريالال بفقر" له رمزت ما يجسدون وهؤالء - بأبعادها
 تخذأ اساس أي على .واقعي ملحد لفئة بقوة يميل كان بل اًأدريال غولد نيك
  اهللا؟ وجود عن يقال ما هناك يكن لم إذا القرار هذا
  

 صمم الذي هو قخارِ فاعٌل له فيه نعيش ذيال واقعال أن تتضمن أإلله نظرية
 على بالصيانة يقوم المصمم أن تدعي النظرية هذه فروع من العديد و ,الكون
 قابلة غيرال للقوانين خرق هي المعجزات و ,عجزاتمبِ يتدخل حياناأ و الدوام
 بصراحته ناُئفاجِي ,االنكليز الدين علماء قادة أحد ,وينبورنس ريتشارد .لتغييرل
  :؟اله هناك هل كتابه في الشأن هذا في

 بدلأل الحفظ ,الخلق على القدرة لديه بان اهللا عن المؤمن يزعمه ما
 أو تتحرك شياءاأل جعل يستطيع نهأ و .صغير أو كبير شيء ألي
 ,كبلر كتشفهاأ كما الكواكب تحريك يستطيع ..اخر شيء أي تفعل
 يستطيع و ,منه ثقاب عود يقترب عندما ينفجر البارود جعل أو
 المتفجرة, المواد وجعَل ,اخرى طريقة بأي تتحرك الكواكب علج
 بقوانين محدوداً ليس اهللا .روفالظ نفس تحت تتفجر ال ,عادة
 .شاء متى ايغيره أن يستطيع و اوضعه الذي هوف ,الطبيعة

 
 أختصاصات" عدا ما شي أي يكون أن ذلك مكانأب !كذلك اليس ,هذا سهُلأ ما
 هؤالء على ,ايضاً القول يريدون ماذا و .عنها البعد كُل وبعيد "متداخلة غير
 يعترفوا أن "اخرى صاصاتختأ"ـب تعلقت فكرية بمدارس المنشغلون علماءال
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 بين الفرق و .خالق بدون كون عن فاًختلم سيكون خارق خالق مع كوناً بأن
 من ليس انه من بالرغم ,مقاًوع مبدئية أكثر يكون أن يمكن ال النظريتين
 على بأن المغري و المأثور القول تماما يقوض ذلك .عملياً ذلك تجربة السهل
لميتعلق عندما تماما وتالسك الع وغيابأ وجود .بحتة دينية مسآئلب أألمر 
 – قدرتنا عدم من غمالر على ,صريح بشكل علمي سؤال هو الخارق الخالق
 عاجيباأل من واحدة كُل بالنسبة أألمر كذلك و .ليهع االجابة – االن حتى
 أما ,نينالمؤم من العديد نفوس في إنطباعاً ليخلق الدين عليها عتمدي التي
 .كاذبة او صحيحة تكون
 
 سواء ولدته؟ يوم عذراء مهأ كانت هل و ,يأنسان بأ عيسى للمسيح كان هل
 و صارم علمي سؤال هناك يزال فال ,به نقرر دليل لدينا يكن لم أو كان
 قام هل و الموت؟ من اليعازر سيحالم قامأ هل .ال أو نعم :مؤكدة مبدأية جابةأ
 ,النوع هذا من سؤال لكل اجابة هناك صلبه؟ بعد ايام ثالثة ثانية نفسه هو
 أن كما .محض علمي جواب وهو ,عملي دليل لدينا يكن لم أو كان سواء
 دةساعم دلةأ على ثورالع حال في ,المسألة لحل استعمالها الواجب الطرق
 ,درامية أكثر المسألة جعللِ و .صرفة علمية طرقاً تكون أن يجب ,عملية
 للمسيح النووي الحمض بأن يقول دليل على عثرنا ما سببٍلِ و بأننا نفترضِل

 اكتافهم ايهزو أن الدينِ رجاِل من ننتظر فهل .بشري ألب ثرأ فيه اليوجد
 يخص ما فيها ليس العلمية االدلة ذلك؟ يهم وما" ...وزن على بمقوالت
 المسائل عن االبدي السؤآل هو مايهمنا !اخر اختصاص هذا .الدين علوم
 تأثير أي له سيكون آخر علمي اكتشاف أي أو نووي الحمض .يةخالقاأل
 ؟؟."االشكال من شكل بأي ناصاصختأ على
 
ِظهرت لو بأنه كلياً موقنين نكون ان ستطيعن و بل سخيفة ذاتها بحد كرةالف 
 الضجة وصلتل و هؤالء بها تشبثل ,ظهرت لو فيما ,علمية ادلة أي

 ادلة وجود لعدم يعود "متداخلة غير أختصاصات" مبدأ شيوع أن .للسماوات
 صالحِ في ما لدليل راحقتأ أي فيها يظهر التي اللحظة في و .اهللا وجود تدعم
 غير أختصاصات" مبدأ رمي عن الدين رجال يتوانى فلن الديني يماناأل

 يقومون هؤالء حتى( حدثينالم الدين رجال تركنا لو .النافذة من "متداخلة
 االعاجيب تلك فإن حدة على )االتباع جمعل البسطاء على االعاجيب دسرب
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 االعاجيب و ,مؤمنا يصدقها من يجعل الذي الرئيسي السبب هي المزعومة
 .العلمية المبادئ يناقض شئ هي بالتعريف

 
 حيناً و "متداخلة غير أختصاصات" مبدأ حيناً تستخدم الكاثوليك الروم كنيسة
 ملك .القدسية مجال في ساسيأ عتقدكم عجزاتمال بتصديق تناشد خرىأ

 مسألة عارض النه ,قديساً ليكون مرشحاً األول بودوان الراحل بلجيكا
 يمكن شفائية معجزة أي عن للكشف االن تجري جدية تحقيقات و .االجهاض
 ,قائعو هفهذ ,هنا مزحأ ال .موته منذ اليه ترفع التي الصلوات و للدعاء نسبها
 سببي مما ذلك بأن تخيلأ ناأو .القديسين قصص على اريج لمث ذلك و
 كنسية حلقة أي تبقى لماذا .الكنيسة عضاءأ من تقدمية كثراأل للحلقة حراجاأل

 بها يسر التي العميقة االسرار من بذاته هو للكنيسة تابعة "الحداثة"لقب تستحق
  .الدين علماء
 
 .يلي كما سيكون رده نأب فترضسي هل ,المعجزات بقصص غولد واجهنا أذا

 بين مزدوجة صفقة اانه هو "متداخلة غير أختصاصات" مبدأ وراء الفكرة
لمساحة على الدين فيها يطأ التي اللحظة في و .الدين و الع لميبدأ و الع 
 بالمعنى دينا يكون أن عن سيتوقف فإنه ,بمعجزاته الحقيقي العالم في بالتدخل
 .والعلم الدين بين الموقعة الصداقة اتفاقية وتسقط ,غولد عنه يدافع الذي
 غولد عنه يدافع الذي المعجزات من الخالي الدين بأن ,حال أي على ,لنالحظ
 على أو الطويلة الكنسية المقاعد على المؤمنين معظم من مقبوال ليس

 تعليق هنا أقتبسو .عظيمة أمل خيبة لهم سببسي ذلك نأل .الصالة سجادات
 هلإإل فائدة ما" ,1العجائب ارض في تسقط أن قبل ختهاأُ خطاب على ليسآ

 الذكي التعريف لنتذكر "لصلوات؟ا يستجيب ال و المعجزات يجترح ال الذي
 القوانين بإبطال المطالبة هو": بيرس امبروس قدمه الذي و “صلى“ للفعل
 هناك ."شخصيا هو بإعترافه لذلك مستحق غير واحد ملتمس الجل الكونية
 ال الذي الخصم ,الخصم على الفوز على ساعدهم اهللا بأن يؤمنون قونمتساب
 اهللا بأن يؤمنون سائقين هناك .اهللا قبل من للتفضيل استحقاقا إقل بالمقابل يبدو
 اسلوب أن .منها آخر احدا حرم بالمقابل و سياراتهم ركنل ماكنأ لهم حجز قد

                                                      
 تشارلز االنجليزى الرياضيات عالم و الكاتب كتبها "العجائب بالد في آليس" عنوان تحت لألطفال قصة  في قصصية شخصية آليس .1

  )المترجم( .دودسن لوتويدج
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 بشئ يتأثر أن الممكن من يبدوو ال  ,لالحراج يدعوا بشكل منتشر يماناأل
 ."متداخلة غير أختصاصات" أكمبد )ظاهريا( عقالني

 
 :للدين االدنى الحد ونضع شياءاأل من الكثير ونلغي غولد لنتبع ,ذلك برغم

 بالقوانين لعبو ال  ,باالتجاهين اهللا بين و بيننا تصاالتأو ال  ,المعجزات
 بظروف يماناأل نالكه ما أكثر .العلم ساحات على ندعسو ال  ,الفيزيائية
 ,الكيميائية والعناصر والكواكب النجوم تطورت ما وقت في بأنه مبدئية
 غير أختصاصات" مبدأ بإمكان هل كاف؟ الفصل هذا هل .الحياة وظهرت
 كهذا؟ معتدل متواضع دين بجانب ستمراراأل "متداخلة

 
 ,كهذا "لتدخمالال" أإلله حتى بأن قولأس لكن و .كذلك أألمر بأن تظن ربما
 يعدو ال أيضاً فإنه ,االبراهيمي أإلله من حماقة و دموية قلأ نهأ من رغمالب
 اننا يفترض الذي الكون :االساسية للنقطة سأعود  .علمي راضفتأ كونه عن
 ختلفم كون هو ببطئ تتطور خرىأ ذكية مخلوقات مع أو بمفردنا فيه نعيش
 كان التصميمي ذكائها ما نوع من ذكية طاقة ويوجهه صممه كون عن تماماً
 مسألة يكون لن الكونين هذين بين التفريق بأن سأقبل و .وجوده في سبباً
 الكون لنظرية تماما خاص اساسي شي ناكفه .ذلك من الرغم على .بسيطة
والمعروفة المغايرة النظرية في الخصوصية في يقابله ما يوجد و ,صصمالم: 

 .تخيله كنيم ما بأقصى متناقضتين ظريتينن ,عام بمعنى التدريجي التطور
 جداً صغير وجودها حتمالأ كيانات لوجود تفسيراً تعطي التطور نظرية
 تلك المحاججة نتيجة و .اخرى نظرية أي في تماما اهمالها يمكن لدرجة
 .ككل االله لنظرية قاضية ضربة ,الرابع الفصل في سأبين كما ,ستكون

 
 

 
 تجربة كانت ,المعجزات عن ,للشفقة مثيرة نقل لم نأ, المسلية التجارب احدى
 ظاهرة االدعية شفائهم؟ على لمرضىا الصالة تساعد هل :الكبرى الدعاء
 عم ابن .العبادة اماكن في العامة و الشخصية بنوعيها ,للمرضى شائعة
 الحظ .علمي بشكل الموضوع حلل من اول كان غالتون فرانسيس ,داروين
 يوم كُل المالكه للعائلة بالصحة يدعون إنجلترا في الكنائس زوار كُل بأن
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 ملحوظ بشكل جيدة بصحة المالكة العائِلة تكون أن المنطقي من اليس .حدأ
 نظر غالتون اقاربنا؟ قربأ اال لنا يصلي ال الذين نحن ,معنا بالمقارنة
 هجائيا كان نهأ بمار .النظرية تدعم احصائية فروق أن يجد ولم للموضوع

 ليرى االرض من متفرقة صغيرة قطع على المرات أحد صلى كما ,فعل بما
 ذلك في ينجح لم( االخرى القطع من أكثر ستكبر مغروساتها كانت أن

 .)بالطبع
 
 ينمتدين علماء ثالث اهم احد( ستانارد راسل الفيزيائي قام ,قريب وقت في و
 – من ممولة مبادرة لدعم العلمي همركز بإستخدام )سنرى كما ,إنجلترا في

 الدعاء بأن القائلة الدعوى من بالتجربة للتأكد ,تمبلتون مؤسسة من – بالطبع
  1.صحتهم لتحسين يؤدي للمرضى

 
و قد  ."المزدوج العمى" بمبدأ تتحلى أن يجب دقيقة كهذه تجربة تكون كي
 الفئة ,فئات لثالثة تماما عشوائية بطريقة المرضى اختير .بصرامة ذلك تحقق
 ,)دعوات اليتلقون( المقارنة فئة الثانية ,)دعوات يتلقون( التجربة فئة االولى
 مسموح التجربة على القائمين حتى و ممرضيهم أو اطبائهمو ال  المرضى ال
 لمجموعة ينتمون ذينال هم ومن لهم المدعو المرضى من بمعرفة لهم

 يمكنهم فكيف وإال – لهم دعوني الذين اسماء معرفة الداعين على و .االختبار
 على القائمون اعاطاهم ولذلك بالخطأ؟ اخرين ناسأل يدعون ال انهم من التأكد
 يكون أن ويجب .العائِلة سمأ من حرف ولأ و للمريض االول االسم التجربة
  .المستشفى في الصحيح السرير على يده اهللا ليضع كافيا ذلك
 
 امام الباب لتفتح ,بمكان السخافة من اذاته بحد كهذه تجربة اقامة فكرة ان

 أحد صوت أتخيل أن ستطيعأ ,فعالً حصل ما هذا و .االستهزاء من الكثير
  :المرضى

 مجموعة ضمن النني شفائي تستطيع ال يارب؟ تقصد ماذا
 لكن و .كافية ليست عمتي دعوات أن يبدو .حسنا .. ؟االختبار
 تلقى …تقول ماذا.. المجاورة الغرفة في ايفانز السيد ,يارب
 اليعرف ايفانز السيد لكن و اليوم؟ في شخص الف من دعوات

                                                      
1. H. BENSON ET AL., 'STUDY OF THE THERAPEUTIC EFFECTS OF INTERCESSORY PRAYER (STEP) IN 

CARDIAC BYPASS PATIENTS', AMERICAN HEART JOURNAL 151: 4, 2006, 934-42. 
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 علمت كيف ,يارب لكن و .أ. بجون نادوه ...هآ ..شخص لفأ
 المحدودلا علمك ستعملتأ ...هاآ ايلسورثي؟ جون اليقصدون انهم
 ...يارب لكن و ..يقصدون جون أي تعرفِل

 
 مليون 2,4البحث فريق رفص سخرية يأل التفات أي وبدون جرأه بكل
 هربرت الدكتور رئاسة تحت تمبلتون مؤسسة اموال من استرليني جنيه
 .بوست مدينة من بالقرب الطبي بودي/مايند مركز من قلبية طبيب ,بينسون
 الدعاء فعالية على البراهين" نهأ الصحفية لنشراتا أحد في عنه كتبو قد 
 ولم مينةأ يادأ في كانت التجربة أن ثانية ؤكدأ  ."تزداد الطبية االماكن في
 ست في مريضا 1802 اراقبو فريقه و بينسون الدكتور و .شكوك أي تمسها

 .التاجي للشريان الجراحية العملية لنفس خضعوا وجميعهم ,مختلفة مستشفيات
 ولم واتالدع تلقت االولى المجموعة .مجموعات لثالثة مواسقُ المرضى و

 ولم دعوات تتلقى لم )المقارنة( الثانية لمجموعةا .بذلك اعضائها يعرف
 .بذلك وعرفوا دعوات تلقت لثةالثا المجموعة و .بذلك عضائهاأ يعرف
 ماأ .الدعاء فعالية لمعرفة والثانية االولى المجموعة بين كانت المقارنة
 بأن المريض معرفة عن الناتج النفسي التأثير لمعرفة فكانت الثالثة المجموعة
  .له يدعو ام احدا
 
 واحدة و ,سوتاينيم في واحدة ,كنائس ثالث في تجمعات في رفعت دعيةاأل
 .الثالثة المستشفيات عن بعيدة كلها ,ميسوري في الثالثة و ,ماساشوستس في
 من .العائِلة اسم من حرف ولأ و االول االسم ذكرنا كما الداعون اعطي و

 عليهم الداعين وكل .يمكن ما أكثر حكمةم قياسيات للتجربة تكون أن الجيد
 بدون و ريعس وشفاء ناجحة ةيجراح عملية جلأل" التالية الجملة يقولوا أن
ضاعفاتم" 
 

 كانت 2006 نيسان في للقلب يكيةأألمر المجلة في رتشنُ كما النتيجة
 .يتلقوها لم من وبين الدعوات تلقوا من بين فرق هناك يكن لم .قاطعة
 فوايعرِ لم من و الدعاء يتلقون بانهم فواعرِ الذين بين كان والفرق .ياللمفاجأة

 لهم تدعوا الناس بأن عرفوا الذين .المعاكس باالتجاه لكن و ,"واضحاً"
 النتائج اهللا عاقب هل .يعرفوا لم الذين من بكثير أكثر مضاعفات لهم حصلت
 هؤالء أن هو احتماالً كثراأل تلك؟ المعتوهين مؤسسة على موافقته عدم ليرينا
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 القلق “: كنتيجة نفسي اجهاد من عانوا قد لدعوات يتلقون بأنهم عرفوا الذين
 أحد ,بيثيا تشارلز الدكتور .المجربون وصفها كما “الجسدية القابلية على
 لهذه مريض أنا هل ,يتساءلون جعلتهم معرفتهم أن ربما" قال البحاثة
 بدعاوي المغرم المجتمع هذا في و "؟لي الدعاء أألمر استدعى حتى الدرجة
 يرفعوا و المرضى من عدد يجتمع بأن ملناآ لو نبالغ هل .ايامنا في القضاء
 سبب قد صلوات تلقوا بانهم ابالغهم الن تمبلتون مؤسسة ضد قضائية دعوى
  .لهم صحية مضاعفات حدوث

 
 الن ربما ,الدين علماء معارضة تلقت الدراسات هذه أن المفاجئ من ليس
 ريتشار الدين عالم .للدين التسخيف بعض تسبب أن تستطيع تائجالن تلك

 أن اساس على ,عترضاًم ,الدراسات فشل بعد, كتب أكسفورد من سوينبورن
 .1صالحة ألسباب اليه موجهة كونها حالة في فقط للدعوات يستجيب اهللا

 عمياء( دراسة في عليه وقع النرد أن لسبب ,اخر عن بدال لشخص الدعاء
 لديه وسوينبورن .خالله من سيرى اهللا و .كافياً سبباً يشكل ال ,)مزدوجة
 سوينبورن يصبح المقاله من آخر مقطع في لكن و .أيضاً يقول ما في الحق
 في كعدل المعاناة يظهر أن يحاول ,االولى للمرة ليس و .هزلي من أكثر
 :اهللا يديره كون
 

 عطيكت و .وصبراً شجاعة ظهرأل الفرصة تعطيني معاناتي
 تعطي و .معاناتي لتخفيف مساعدة تقدم و تعاطفاً لتظهر الفرصة
 يريدون كانو إذا فيما القرار خذتأ ال و لالختيار فرصة المجتمع
 من ذاك أو النوع هذا يشفى ما اليجاد المال من الكثير استثمار
 و معاناتنا على يحزن القدير اهللا أن من الرغم على و .…المعاناة
 و وكرما تعاطفا ,صبرا منا كُل يظهر أي هو االول همه لكن
 ماسة بحاجة الناس بعض .المقدسة شخصيته تتجسد ,بذلك

 .مهما قراراً ليتخذوا لالخرين الفرصة لتأمين وذلك بشدة ليمرضوا
 جدية قرارات ليتخذوا الناس تشجع التي الوحيدة الطريقة هي وهذه
 ,أآلخر للبعض و .اليه يؤولوا أن يريدون الذي الشخص عن

 ."له القيمة شئ فالمرض
                                                      

1 . RICHARD SWINBURNE, IN SCIENCE AND THEOLOGY NEWS, 7 APRIL 2006, 
HTTP://WWW.STNEWS.ORG/COMMENTARY-2772.HTM. 
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 حلقات بأحدى تذكرني ,ةمتدينال ليةعقلل حي كمثال ,المشوه الفكر هذا

 سورناوفيبر أيضاً هناك كان و ,سوينبورن مع فيها كنت التي التلفزيون
 يبرر أن ما لحظة في حاول سوينبورن .اتكينز بيتر االكسفوردي
 .ونبل شجاعة ليظهروا ائعةر فرصة اعطت انها اساس على الهولوكوست

 . 1"الجحيم في لتتعفن" ,وقتها فيه نزَل اتكينز بيتر
 
 .سوينبورن مقال من الديني الفكر من قطعة اخرى مرة نرى آخر مكان في و

 التحيز من افضل طريقاً لوجد وجوده يرينا أن اهللا اراد لو بانه يقترح حيث
 قنعناي أن حقاً رادأ نهأ لو .القلب لمرضى شفائية تجربة احصائيات في

 الجوهرة هذه يسقط عندها و ."الخارقة بالمعجزات الدنيا لمأل" بوجوده
 وجود مارب و ,اهللا وجودل االدلة من العديد هناك" :ويقول يده من الفكرية
 أكثر ادلة وجود ثانية هذا إقرا ! "اجلنا من جيداً ليس الالزم من أكثر دلةأ
 وحاصل حديثا متقاعد سوينبورن ريتشارد .ناجلأ من جيداً ليس الالزم من
 االكاديمية في وعضو ,إنجلترا في الدين لعلم لالستاذية مستوى ارفع على

 و .ذلك من ارقى على تحصل فلن تطلب ما هو دين عالم كان لو .البريطانية
  .طلبك ليس هذا أن ربما لكن

  
و قد  .هافشل بعد سةالدرا في شكك الذي الوحيد الدين رجل يكن لم سوينبورن
 لشرح تايمز نيويورك من جيدة مساحة لورنس .ج ريموند للموقر اعطي
 يتم لم النه بإرتياح الصعداء يتنفسوا أن لتزمينالم الدين رجال على لماذا
 لو آخر نغما سيعزف كان هل .يذكر تأثير أي له الدعاء أن على قرائن ايجاد
 تأكد لكن و ,ال ربما الدعاء؟ يةفعال استعراض في نجحت بنسون دراسة أن
 بصورة تبرز لورنس مقالة أن .سيفعلون الدين رجاالت من ثركُ اخرين بان
 مرأةإ بأن الزمالء أحد خبرنيأ ,قريبة فترة منذ" :التالي بااليحاء رئيسة
 في مهنية باخطاء زوجها يعالج الذي الطبيب تهمتأ مثقفة و مؤمنة
 في فشل انه وملخصها ,االخيرة زوجها ضارحتإ ايام في وذلك .المعالجة
 "له الدعاء

 
                                                      

  .عرضها تم التي الحلقة في المشهد هذا حذف مت . 1
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 تأثير دراسة بأن اكدوأ "متداخلة غير أختصاصات" مبدأ اتباع من االخرين
 نطاق في يقع بالتعريف الخارق التأثير نإل للمال تبذير هو الشكل بهذا الدعاء
 صراحة معترفة يجعلها للتجربة تمبلتون منظمة تمويل لكن و .العلم يصله ال
 .العلم نطاق في هو ,بالمبدأ االقل على, المزعوم الدعاء وساطة تأثير بأن
 من وكان .فعال اجريتو قد  تحقيقها باالمكان )مزدوجة عمياء( تجربة
 رجل تخيل بإمكانك هل ,ذلك حصل ولو .يجابيةإ نتائجها تكون أن الممكن
 االمور على تأثير أي له ليس العلم نإ اساس على نتائجها يتجاهل واحد دين

 .ال بالتأكيد الدينية؟
 

 بوب يقول .المؤمنين على تؤثر لن السلبية النتائج بأن ,هنا للقول النحتاج
 من قسماً قدمت التي و ميسوري في الصلوات لجمعية الروحي المدير ,بارث
 نالكن و ,مهمة كهذه دراسة بأن المؤمن نساناأل يقول بمار" :للتجربة الدعاء
 عن الدراسات و ,فعال انه نعرف و ,الدعاء تأثير رأينا و يلةطو لمدة صلينا
 نأب نايمانإ من نعرف :طبعاً  ."الطريق بداية في التزال والصلوات الدعاء
 حتى نافموق على نبقى فسوف االثباتات فشلت ذاإ و ,تأثير لها الصلوات
 .نريدها التي النتائج على نحصل
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حتمل سببلماءال بعض رأي وراء مأن على ؤكدوني الذين مريكييناأل ع لمالع 
 هناك السياسي المناخ يكون قد ,اهللا فرضية يخص فيما الفصل الكلمة يملك ال

 الواليات أجزاء بعض في .الشائعة الخلق نظرية تباعأ رحمة تحت الواقع
 سياسية عالقات لديها و جداً منظمة معارضة بلق من العلم يحارب ,المتحدة
 في تقع لداروين تطورال نظرية و .المال من الكثير ذلك من همأ و ,رفيعة
 نأل بالتهديد يشعروا بأن الحق كُل ملديه علماءال .عركةلملِ االول الخندق
 مع يتجاوبوا أن رشحينالم على و ,الحكومة من رئيسي بشكل تمول االبحاث
  .ينتخبونهمس الذين من المتنورة الفئة مع كما المجحفة و الجاهلة الفئة
 
 يمثله و ,التطور نظرية عن دافعم لوبي ظهر ,التهديد هذا على فعل ردكَ و

 ,سكوت وجينيإ برئاسة ,1العلمية للتربية الوطني المركز خاص بشكل
 تاباًك صدرتأو قد  العلم عن فاعبالد أألمر يتعلق عندما تهدأ ال شخصية
 السياسية المركز هدافأ اهم أحد .الخلق نظرية مقابل لتطورا نظرية بعنوان
 يرون ال الذين الكنسية الشخصيات عامة :دينياً "معتدلينال" آراء حشد هو

 حتى و بل( تأثير ذات غير يعتبرونها بمار و التطور نظرية مع مشكلة
 اربم بل متعصبين الغير ,الدين رجال من األقلية هؤالءلِ .هميمانأل )داعمة
دينهم عن سئ أنطباع تعطي قد التي الخلق نظرية أتباع قبل من حرجينم, 
 بأن العناء يتكلفوا أن هي الطرق أحد و .له التطوري اللوبي يسعى من هم
 يشكل ال العلم بأن يقبلوا و "متداخلة غير أختصاصات" غولد مبدأ يتبنوا
  .الدينية ومالعل عن تماما منفصل النه ,االشكال من شكل بأي تهديداً
 
 الفيلسوف هو التطويري السياسي نموذج نسميه ان نستطيع المع آخر نجم
 في و الورق على الخلق مذهب بفعالية حارب الذي و .روس مايكل
 النظر وجهة تتخذ بوي البالي في مقالته لكن و ملحد بأنه يزعم .2المحاكم
  :التالية

                                                      
1 . NATIONAL CENTER FOR SCIENCE EDUCATION (NCSE)  

2 . IN COURT CASES, AND BOOKS SUCH AS RUSE (1982). HIS ARTICLE IN PLAYBOY APPEARED IN THE APRIL 
2006 ISSUE. 
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 .ناصديق عدونا عدو بان ندرك أن علينا ,للعلم ينحبالم ,نحن

 يكونوا أن مكني من بإهانة الوقت من الكثير يصرفون التطوريون
 .العلمانيين التطوريين حالة في وضوحاً أكثر هذا و .حلفائنا
 من بدالً المتعاطفين المسيحيين بإهانة كبرأ وقتاً يصرفون ينملحدال

 ةرسال الثاني بولس يوحنا كتب عندما .الخلق نظرية لفاءح مواجهة
 بأن ببساطة دوكينز دريتشار جواب كان ,الداروينية فيها دعمي

 نأ و العلم مع اصال متماشيا يكون أن يمكنو ال  ,منافق البابا
 .عليه صادقاً متطرفا يفضل داوكنز

 
 تىأ التي للمقارنة السطحية العالقة رؤية ستطيعأ ,تكتيكية نظر وجهة ومن
 لم روزفلت فرانكلين و شرشلت وينستون" :هتلر مناهضة عن روس بها
 مع العمل أألفضل من نهأ دركاأ همالكن و .الشيوعيةو ال  ستالينب يعجبا
 جميعا يعملوا أن عليهم ,السبب ولنفس ,والتطورين .هتلر ضد يتوفيالس
 جيري الجينات عالم زميلي برأي خدتُأ النهاية في نيلكن و ."الخلقيين ضد
  ...وسر بأن كتب عندما شيكاغو من كوين

  
تطوريين ليست نهاإ .الحقيقية الخالف طبيعة ستيعابأ في لفش 
 عالم( ويلسون و دوكينز مثل علماءل بالنسبة و .خلوقيين ضد

 بين هي الحقيقية الحرب فأن )هارفارد من الشهير البيولوجيا
 أكثر هو الدين بينما ,العقالنية من يأتي العلم .الغيبية و العقالنية
 ما أعراض أحد اال ليست الخلوقية و .شيوعا اتالغيبي اشكال
 نظرية بدون يستمر أن يمكن الدين .الدين :االكبر العدو فيه يرون
 1.الدين بدون تعيش أن يمكن ال التي نظرية لكن و ,الخلق

 
 التطويريين" عكس على ,مثلي نهمإ ,الخلوقيين مع واحد بشئ شتركأ

 وفصل “متداخلة غير صاتأختصا“ مبدأ ـب يعترفون ال ,"السياسيين
 المسامير دق للخلوقيين يحلو ,للحدود احترام أي بدون لكن و .االختصاصات

 الخلوقيين محامو  .ايضا ,بوساخة يقاتلون و .العلم جومر في الوسخة القمعية
 تطوريين عن يبحثون ,أمريكا في النائية قرىال في رفوعةالم القضايا في

                                                      
1 . JERRY COYNE'S REPLY TO RUSE APPEARED IN THE AUGUST 2006 ISSUE OF PLAYBOY. 
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 نأل محكم تكيتيك كذلِ .الطريقة بهذه استخدم ياسم بأن علمأ و .علنا ينملحد
 بعض االرجح على نستتضم عشوائي بشكل المنتقاة المحلفين هيئات
 مثل تماماً ,متخفين شياطين ينملحدال أن كرةف على تربوا الذين عضاءاأل

 القرون ساحرات يوازي ما( "يناالرهابي" أو االطفال ضد جنسياً الشواذ
 حامٍم وضعني لو و .)يكيأألمر التأريخ في كارثيما شيوعيين و الوسطى

 بمجرد لصالحه اًفور المحلفين هيئة سيكسب الشهادة نصةم على خلوقيينِل
 "؟لحادلإل دفعتك التي االسباب أحد التطور عن علوماتكم كانت هل" :سؤالي
 هيئة جعلت قد كونأ ةواحد بكلمة و هكذا و ,بالتأكيد نعم ستكون جابتيإ
 الطرف من ستأتي قضائيا الصحيحة جابةفاإل بالعكس و .ضدي حلفينالم

 حال بأيه ليس و ,شخصي شأن وه ,عدمه أو ,الديني ياعتقاد أن" :العلماني
عالقة ال و المحكمة يهم قول الاستطيع شخصيا أنا ".امارسه الذي بالعلم له 
 .الرابع الفصل في ستأتي واالسباب ,بصدق ذلك
 
 لوبي يشكر لماذا" بعنوان مقاال كتبي بونتينغ مادلين ارديانالغ صحفية كتبت
 نهاأ على المقال في شارةإ ال .1"دوكينز ريتشارد على اهللا قيينوالخل

 كاتب هو يكون أن نمكالم من و ,روس ميشيل بإستثناء حداًأ استشارت
   :ريموس العم من مالئِم بإقتباس جابأ دينيت دان .بالوكالة المقال

  
 قد - روس ومايكل بونتينغ مادلين -  نكليزيانأ أن ذهلالم نم جدأ

 يقع عندما .امريكية نصب خدعة شهرأل ذاتها للنسخة ضحية وقعا
 فعلإ ,رجوكأ ..رجوكأ" :التاليب يتذرع فأنه للثعلب فريسة االرنب
 الجبلي الورد منطقة في ترميني ال لكن و الثعلب يهاأ بي تشاء ما
 عندما .مانأ في االرنب يصبح ذلك ثعلبال يفعل وعندما "!تلك
 أن سائالً دوكينز لريتشارد ديمسكي وليام يكيأألمر الداعية يكتب
بونتينغ و روس فإن ,الذكي بالتصميم يتعلق مافي الجيد العمل كملي 

 دراسة بأن زعمك أن ..الثعلب ايها .. هآ" لذلك فريسة يقعان
 مادة تدريس سيؤدي  هل – الخالق وجود تنفي سوف التطور
 فصل مبدأ هكتَين نهأل ,المدرس مسآئلة الى المدارس في حياءاأل
 حذراً تكون أن أيضاً عليك و بالطبع ."!الدولة عن الدين

                                                      
1 . MADELEINE BUNTING, GUARDIAN, 27 MARCH 2006. 
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 العذرية الوالدة أنب تؤكد النها الحياتية الوظائف علم بخصوص
 1....مستحيل شئ

 
 االعتماد ستطاعبالم و مايرز .ز .ب االحياء عالم بالتفصيل ناقشه ,كله هذا
 بأن هنا الاقول .االنترنت على مفكرته في بصيرته حدة على موثق بشكل
  2.المنافقين من هم االسترضاء لوبي في زمالئي جميع

  
 نهمأ ربما .ملتزمين غير هذا التطويري اللوبي في زمالئي بأن أدعي ال أنا

 عن التوقف تطيعسأ ال و اهللا وجود ينفي ان يستطيع ال العلم أنب فعالً يؤمنون
 النزاع حيال يتصرفون وكيف بالتفكير صرفوا الوقت من كم هنا التساؤل
 ال أن علينا لكن و ,نآلأ الشأن هذا في للتعمق داعي ال .عقولهم في الداخلي
 :الدين مورأ في الطبيعيين العلماء آراء فهم محاولة عند السياسي المناخ ننسى
 الدينية للمشاكل سياسية حلول .االن كاأمري تمزق سريالية ثقافات حرب أنها
 تقليلال مكانيةأ و ةأدرياللِ سأعود نواآل .الحق فصل في اخرى مرة نراهاس
 .اهللا وجود عدم أو وجود من تأكدنا عدم من تقليلال كذلك و جهلنا من
 

 

 
 عن ليس و الفضاء في الحياة عن كان راسل بيرتراند مثال أنب رضتلنف

 بإحساسه التفكير رفضه عن لساغان الشهير المقولة موضوع الشاي ابريق
 الموقف و ,عدمه من وجودهم ننفي أن نستطيع ال ,هنا خرىأ ومرة .الداخلي
 .ناآل السهولة بهذه ليست الفرضية لكن و .ةأدريالال هو هنا الوحيد العقالني

 نناقش أن باالمكان انه بل .جداً ضعيفاً ليس االحتمال بأن ايضاً نعرف و
 المطلوبة االدلة من الئحة كتابة باالمكان و ,بها المشكك تثير التي االدلة اليوم
 الكثير ستثمرتأ الحكومة أن مناعل لو سنثور نناإبال شك  .شكوكنا من للتقليل
 حالة سنقدر نالكن و .فقط شاي ابريق عن للبحث تلسكوب في المال من

                                                      
1 . DAN DENNETT'S REPLY APPEARED IN THE GUARDIAN, 4 APRIL 2006.  

2 HTTP://SCIENCEBLOGS.COM/PHARYNGULA/2006/03/THE_DAWKINSDENNETT_BOOGEYMAN.PHP , 
HTTP://SCIENCEBLOGS.COM/PHARYNGULA/2006/02/OUR_DOUBLE_STANDARD.PHP , HTTP://SCIENCEBLOGS. 

COM/PHARYNGULA/2006/02/THE_RUSEDENNETT_FEUD.PHP  
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 بإستعمال ,االرض خارج حياة عن اخبارنا محاولة في المال صرف
 .فضائية ذكية كائنات من اشارة التقاط بأمل السماء لمسح راديوية تلسكوبات

 
 في خرىأ حياة عن الداخلي بشعوره التفكير ساغان رفض عاليا اقدر
 تقييماً عطينُ أن )ايضاً كذلِ فعل قد ساغان و( نستطيع نالكن و .الفضاء
 تكون ربما .االحتمال تقدير على ندريأق لنصبح معرفته يلزم ما عن عقالنياً
 درايك معادلة في كما ,لدينا المجهولة النقاط قائمة من أكثر ليست البداية
 و .لالحتماالتحصيلة  عن عبارة ,دافيس بول عنها قال التي و ,1الشهيرة
 عن عبارة هو الكون في الحضارات لعدد التقديري الرقم بأن تقول التي
 ,النجوم عدد تتضمن السبعة العوامل .بعضهاب عوامل سبعة ضرب حاصل
 لعوامل اضافة ,ذلك حتماالتأ و ,نجم لكل لالرض المشابهة الكواكب عدد
 كُل أن هو هنا توضيحه أُريد ما لكن ناآل عنها الحديث بصدد لست اخرى
ضرب عند و .هائل خطأ هامش مع تقديريا معروفة أو ,مجهولة العوامل هذه 

 الحضارات عددعدد معين هو  على على نحصل عضهابب المجهولة العوامل
 بالتالي و نساناأل يتجاهلهأن  من بكثير عظمأ خطأ هامش مع المحتمل

  .هنا العقالني الوحيد الموقف تكون ربما ةأدريالال
 

 كتب عندما 1961 عام عن ناآل مجهولية اقل صبحواأ درايك عوامل بعض
 حوَل تدور لكواكب المعروف لوحيدا هو الشمسي ظامنان كان وقتها .المعادلة
 انظمة عدد تخمين و .والمريخ للمشتري االقمار نظام مع مشابهته و ,نجم

 مبدأ"ـب مدعومة ,نظرية نماذج على مبنيا كان الكون في الكواكب
تجارب تأريخية  من الكلمة اتت( االحساسالمقصود هنا هو  و "المتوسطات
 أو خاص شئ أي هناك ليس أنهب )واخرين وهابل كوبرنيكوس عن فردية
 مع المبدأ هذا لكن و .عليه كونن أن تصادفَ الذي الكوكب يميز عادي غير
 لو: بأنه والقائل )الرابع الفصل انظر( "2االنثروبي" المبدأ بوجود باطل االسف
فأنه بدوره المكان الوحيد الذي  ,الكون في الوحيد هو الشمسي نظامنا كان

 وجودنا أن الواقع و .مفكرة تطرح هذا السوآل ككائنات ,هأستطعنا التواجد في
  ."متوسطي" مكان في نعيش اننا امكانية ينفيل يعودنفسه 

                                                      
 درب مجرة في الموجودة المتطورة الحضارات لعدد المحتملة النسبة بحساب قام أمريكي وفيزيائي فضاء عالم درايك فرانك .د . 1

  )المترجم( .HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/DRAKE_EQUATION عراج .بأسمه عرفت شهيرة معادلة خالل من التبانة
 كما دراسته تستطيع مثلنا حية كائنات يتطور يسمح كي عليه هو كما جاء الكون ان يفترض الذي و االنساني بالمبدأ ايضاً يعرف . 2
  )المترجم( .عليه هو
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 بل ,المتوسطات مبدأ على مبنياً يعد لم شمسية نظمةأ لوجود الحديثة التقديرات
يلعب  كونت يجابيةالذي قضى على أ ,الطيفيمرصاد ال .مباشرة ادلة على

 تدور التي الكواكب لترى الالزمة بالقوةليست  مراصدنا .دوره مرة أخرى
 الكواكب بجاذبية يتقلقل النجم موقع لكن و .مباشر بشكل النجوم حول
 طيف في 1دوبلر تأثير يلتقط الطيفي والتلسكوب ,حوله تلف وهي به طةيالمح
 عدد وصل الطريقة هذه بإستعمال .كبير المحيطي الكوكب كان إذا هذا ,النجم
 و ,نجم 147 حول ويدورون ,الكتاب هذا كتابة وقت في 170ـل كواكبال
 عمالقة كواكب فهم ناآل حتى و .2للكتاب قرائتك وقت حتما سيزيد الرقم لكن
 االنحراف كتشافأ معه يمكننا حجم قلأ هو المشتري الن ,المشتري بحجم
  .الحالية الطيفية التلسكوبات في لنجمل المداري

 
 .معادلته في درايك قدمه عما حساباتنا في االقل على ينوع لتطور ديأ هذا
 .المعادلة تقدمها التي النهائية القيمة حول تناأدريال بشأن الماملِ ةخطو هذه و

 مما ةأدريال قلأ لكن و في الفضاء حياة وجود موضوع حيال ينأدريال سنبقى
 رضطَإ بشكل ,ةريأدالال من جزاءأ يقتطع العلم .جهالً اقل الننا فقط سابقاً كنا
 أُريد أنا .اهللا وجود في ةأدرياللا حالة عن تكلم عندما يعاني أن هاكسلي معه
 وجود عن السؤآل بأن ,خرونآ و وغولد هاكسلي امتناع لباقة رغم ,جادلأُ أن
 الطبيعة في الحال هو كما .لمالع طاقن اً عنخارج االبد الى و بالمبدأ ليس اهللا
 كواكب في الحياة احتمال في الحال هو كما و ,كونت رأي بعكس ,النجوم و

 مساحة في احتماالت بعض يقذف أن االقل على العلم يستطيع ,حولها تدور
  .تلك ةأدرياللا
 

 لتوضيح ."خارق"و "ما فوق الطبيعي" كلمة تتضمن أإلله لفرضية تعريفي
 من اشارة التقط االرض خارج الحياة عن يبحث مرصاداً بأن تخيل ,الفرق
 من ليس بالمناسبة و .يدينوح لسنا بأننا شك بدون ترينا التي و ,الفضاء
 .ذكي مصدر من تتأ بأنها تقنعناس التي االشارةنوع  وماه ابداً البديهي
 من لنتمكن فعله علينا يجب ماذا .يلي كما السؤآل نقلب أن هو أألفضلو
 النبضات ؟ىمن سكان الكواكب االخر شارتناأ لسامعي وجودناعالن عن األ

                                                      
  )المترجم( .الموجي للمصدر بالنسبة متحرك مراقب قبل من ترصد عندما لألمواج الموجي الطول أو  للتردد ظاهري تغير هو . 1
  )المترجم( HTTP://EXOPLANETS.ORG راجع .العربية الى القطعة هذه ترجمة وقت حتى مكتشف كوكب 228 الى العدد وصل . 2
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عام  1نوابضال اكتشفت التي بورنيل بيلة جاكلين الفلكي .مفيدة ليست االيقاعية
ما  الرجال وجدنا بأننا توظن ,ثانية 1.33 التردد دقة من تتعجب 1967

 اخرى نبضية شارةأ كتشفأ اهلكن و .الصغار الخضرأسمته مازحة باالقزام 
 االقزام فرضية لترك ادى امم ,ختلفم بتردد و السماء من اخرى منطقة في

 لها القةع ال ظواهر عدة من توليدها يمكن الترددية شاراتاأل .الخضر
 يةذالتغ لدوائر الزمنية الفواصل من ,االغصان لنشر الماء تنقيط من ,بالذكاء
 اشارة الف من أكثر .الدائره الكونية االجسام حتى ,الذاتي التحكم في العكسية
 تشع نيترونية لنجوم انها هو المقبول التفسير و ,تنامجر في رصدها تم نبضية
 بنجم فكرنُ أن المدهش من .المنارة ضوءك تماماً الفضاء تمسحو  تدور طاقة
 بدال ثانية 1.33 طوله يومنا أن تخيل( بالثواني نفسه حول دورته سرعة
 يدعو النيترونية النجوم عن االن حتى نعرفه ما كل و ,)ساعة 24 من

 حادث اجأنتَ انها على تفهم االيقاعية النبضات أن هي هنا النقطة و .للدهشة
  .ذكاء على والتدل فيزيائي

 
 .أكتشافنا ينتظر الذي للكون وجودنا عن علني أن بإمكانه ايقاعي الشي ,ذنإ

 فيزيائي نظام وجود صعوبةِلوذلك  ,غالِباً اليهايتم التنويه  الزوجية االعداد
 بأننا تخيل ,خرىأ طريقة بأي أو الزوجية باالرقام سواء و .قادر على تولديها

 للخبرات ضخم تبادل ذلك يتبع بمار و ,االرض خارج ذكاء على دليالً وجدنا
 أو "ندروميداكما في أ أ" الخيالية هويك فريد قصة بنفس مستوىو ,المعرفة و

 الفعل رد ؟حينها نتصرف أن علينا يجب كيف ."تصالأ" ساغان كارس قصة
 شاراتأ رسالأ على قادرة حضارة أي نأل ,ناه ذرالع له العبادة من القريب
 لو حتى و .حضارتنا من بكثير فضلأ ستكون الشاسعة المسافات هذه على
 فكبر ,االرسال وقت في كحضارتنا متطورة ليست الحضارة تلك كانت
 رتهماشا وصول عند السنين بأالف مامناأ بأنهم للتفكير يدعونا بيننا المسافة
باالحتمال  ليس وهذا ,في دمار حضارتهم تسببوا انهم حالة في اال( الينا
  .)بعيدال
 
 وخارقة متطورة حضارة وجودِلجداً  كبير فاالحتمال ,ال ام عليهم عثرنا سواء
 علماء يستطيع ما كُل تفوق بطريقة هةلآك نبدوي أن لدرجة ,نسانلأل بالنسبة

                                                      
 و راديو موجات صدرام  ثواني 3 إلى 0.3 كلّ دورة  إلى تصل عالية بسرعة نفسه حول يدور نيوتروني نجم هو النابض النجم . 1

  ).المترجم( .إشعاعات
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تبدو  كما لنا بالنسبة للطبيعة خارقة ستبدو ةالتقني نجازاتهمأ و .تصوره الدين
 بطريقة به تيناأ العصور الوسطى من لمزارع بالنسبة خارقة الحالية انجازاتنا

الهواتف  ,محمولةال لحاسباتتجاه ا فعله ردة تخيل .والعشرين الواحد للقرن ما
 ررثآ عنها عبر كما و .الجامبو طائرات أو الهيدروجينية القنبلة ,النقالة
 بشكل المتطورة التقنية بين التفريق باالمكان ليس" :الثالث قانونه في ,كالرك
 نسانلأل بالنسبة تكون لن بتكنولوجيتنا المعمولة المعجزات و "والسحر كاف
 الغرباء و .الماء ىلع المسيح مشي أو ,للبحر موسى شق من قيمة قلأ القديم

 ظهر كما تماما ,آلِهةك اهمنر تجعلنا شاراتإ سيعطونا القادمين من الفضاء
 الغير الشرف واستغلوا( ساسهأ على لواوعوم أآللِهة بمظهر المبشرون
 ثقافة في التزال مناطق في ظهروا عندما )على قدر ما أستطاعوا مستحق
 تتنبأ جهزةأ و ثقاب و تلسكوبات و مسدسات حاملين, الحجري العصر
  .للثانية تصل بدقة بالخسوف

 
 الفضائية الكائنات بأن لنقرر الحضاري التقدم مدى نقرر ,اذن معنى بأي
 ليس و "نسانمتفوقين على األ" فئة من يكونوا أن مكني مدى الي ؟آلِهة ليست
 وهذا ,ذلك يعني ماذا نعرف أن جداً همالم من .؟"ما فوق الطبيعة" فئة من
 الغيرو المخلوق الفائق  أإلله بين الحاسم الفرق .الكتاب هذا بصميم لقعيت
 بشكل المعقدة الكيانات .امصدرهم في وانما ماهمواصفات في يكمن ال رضيأ

و التكامل  درجة التعقيد اليهم و .تطور عملية نتيجة هي ذكية لتكون كاف
 قترحأ لقد .منذ البدء كذلك يكونوا لم هملكن و ,نجدهم عندما يملكونها التي
طريقة أملك وال( ,"المزيف المالع" في غالوي لدانييل العلمي الخيال تابك 
 حضارة قبل من صممةم ,كومبيوترية محاكاةنظام  في نعيش بأننا )ذلك لنفي
 و .ما مكان من يأتوا أن أيضاً عليهم تلك ‘المحاكا خالقي لكن و .عليا خارقة
 و .منهم ابسط شكال بدائيةا بدون فجأة اتوا كونهم فكرة تمنع حتمالاأل قوانين
 نوع :الدارويني التطور من )مألوف غير ربما( لنوع ودهمبوج يدينون ربما
 وهذه ,"سماوي خطاف" ليس و "رافعة" بواسطة لالعلى االسفل من تراكم من
 ضمنياَ أآللِهة وكل – السماوية الخطافات .دينيت دانييل من استعرتها تعابير
 مما بكثير أكثر شرحاً يتطلبون وون شيئاً شرحال ي .سحرية قوى هي –
 نتخاباأل و .الشرح لنا وتوفر للفهم قابلة التآ هي الرافعات .به دوننايزو

 بدائية من الحياة رفعو قد  .االزمان كُل في الرافعات بطل هو الطبيعي
 .بصاراأل ربهِلي مصمم نهأك و يظهر جماٌل .لتعقيدا عالية درجة الى بسيطة
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 متأكدين حنن لماذا" ,الرابع الفصل على مسيطراً الموضوع ذلك سيكون
 اهللا وجود ألنكار الرئيسي للسبب نتقالاأل قبل لكن و .“لهإ يوجد ال انه تقريباً

تراكمت  التي و يمانلألااليجابية  ججالح جانباً أضع أن والًأ عليبجدية يجب 
 .التأريخ عبر
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 ,خرونآ فيها شارك و ,الدين علماء بلق من ياًتأريخ صنفت اهللا وجود أدلة
لماءال من كثيرال ضمنهم منةينساناأل حكمةال مفهوم اسائوا الذي ع. 
 

1 

 
 تدل ال عشر الثالث القرن في االكويني توماس عرضها التي الخمسة أالدلة
 ,بمكانته لمعرفتي ذلك بقول ترددي مع ,السهل من و شئ أي علىحقيقة 
لهذا  نفسهالشئ  لقول مختلفة طرق ثالث هي براهين ثالث ولأ .نقضها
 .معاً مناقشتهم مكانباأل
 
 بنا يؤدي هذا .من يحركه بوجود اال يتحرك شئ ال: المحرك االول :أوالً

 هنأل .اهللا هو منها يدالوح جرخالم و زمنيا للماضيجعي ابشكل تر
 ندعوهاالحد  هذا و بالحركة االولى بدأقد  ما اًأحدأن  بالضرورة المنطقية

 .اهللا
 مرة و سبقفعلٌ م عْلرد ف لِكُل .نفسه يسبب شئ ال: سببالم ببالس :ثانياً
ردود االفعال كلها يجب أن  هذه .لماضيلنقطة في اتراجعياً  نصل خرىأ

 .اهللا ذا الفاعل االول نسميهه ,يكون لها فاعل أول
 بما ,لكن .المادة فيه توجد لم زمن وجود حتمالم من :ةالكوني لةالع :ثالثا
 فيزيائي غير شئ وجود من دالبأذن  ,االن موجودة الفيزيائية شياءاأل أن
 .الشئ الغير فيزيائي ندعوه اهللا هذا و ,من العدم للوجود ابه أتى

 
 نهاءأل اهللا تفترض و مبدأ التراجع الزمني لىع تعتمد الثالث الحجج كل

 لو حتى .الزمن عن منيع اهللا أن هو هنا له مبرر ال الذي ضارتفاأل .الدوامة
الزمني  للتراجع نهيم يجادأل عبثية شعوذه بأي بالتبجح نفسناأل محناس نناأ

 سبب أي هناك فليس ,واحداً نحتاج ببساطة نناأل ,ما سماًأ عطيناهأو الالنهائي
 التي المواصفات من ياًأ تراجع الزمنيال به نهيناأ الذي هذا منحلِ اطالقا
 ناهيك ,الذكي خلقال ,رحمةال ,ليالكُ العلم ,الكلية القدرة :لهإلهذا أ بها يتصف

                                                      
 .األعظم الكنيسة فيلسوف المسيحيين من العديد يعتبره الدومينيكانية الرهبانية من إيطالي كاثوليكي قسيس هو االكويني ثوماس . 1
  )المترجم(
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 و .االفكار راءةق و الذنوب غفران و الدعاء أجابةك يةنساناأل الصفات عن
 موضوع جتماعأ امكانية عدم الحظوا المنطق علماء بعض فأن بالمناسبة
لمبالتاكيد يعرف فهو المعرفة كلي اهللا كان لوحيث  .الكلية القدرة و الكلي الع 
 ال بأنه يعني هذا .التأريخ جرىم غيرلي الكلية بقدرته سيتدخل كيف مسبقا و

 هناك الن القدرة كلي ليس بالتالي فهو الموضوع بهذا رأيه تغيير يستطيع
 مقطع في الذكي التناقض ذلك ورتص ونزأُ نيكار .عمله يستطيع ال شيئا
 .عنه دهاء يقل ال شعري

  هذا العليم ..هل يقدر اهللا
 تخفيه الصدوربكل ما 
 قادر على كل شئ و

 أن يغير ما في عقله يدور؟
  
 الموضوع حللِ إله دخالأ من الناتج العبث و الالنهائي لتراجع الزمنيل لنعد
 مبدأ أي أو ,"العظيم االنفجار" كنظرية, ما شئ ستحضارأ خصاالر من نهأل

 االحوال فضلأ في هو بااللههذه االمثلة  تسمية أن .بعد كتشفم غير فيزيائي
 تصل أشكال التراجع الزمني أغلب .خبيث بشكل مضلل هاسوِئأ في و عبثي
 من كان إذا عما يتساءلون علماءال كانسابقاً  .الطبيعية النهاية من لمرحلة
 عيقطت الممكن غير من لماذا .مكنةم ةقطع صغرأل مثال الذهب تقطيع الممكن
 في التراجع صغر؟أ ذهبية جزاءأل بالتقطيع واالستمرار ة االخيرةالقطع تلك
الذهبية القطع اصغر هي تلك .للذرة نصل عندما النهاية محسوم الحالة هذه 

 و ,النيوترونات من بقليل ذلك من كثرأ و بروتونا 79 من بالضبط وتتكون
 الذرة من ابعد حدل الذهبذرة  "جزءن" عندما .االلكترونات من حشد بحضور
لتراجعات ا لنوع النهاية تعطيناهنا  والذره .ذهباً ال يعود كي يكون فإنه

فأن هذه الطريقة هي وسيلة  الحقا سنرى كماو .ألمثلة االكويني المشابه
 .ياالكوين الئحة نمضى في نقاش نادعو االن و .بسيطة لشرح الموضوع

 
 .حولنا العالم في شياءاأليمكن مالحظة أختالف : جالتدر دليل: رابعاً
 قدرن نالكن و .الكمال أو الطيبة مثل ,شياءلألمختلفة  درجات وهناك
 جيداً يكون أن نساناأل بإمكان .الممكن االعلى بالحد بمقارنتها فقط درجتها
 لذلك و .فينا نيكم أن يمكن ال الجودة من االعظم دالح فإن بذلك و ,وسيئاً



81 
 

الحد  وهذا ,الكمال درجات نقارن به عظمأ حد هناك يكون أن يجب
 .االعظم نسميه اهللا

 
 مكانيتناأ و روائحهم في ختلفينم الناس أن قولن أن مكنالم من ما هذا الدليل؟
 .النتنه للروائح مكنالم االعلى للحد بمرجعية فقط ممكنة تكون بالمقارنة
 و .اهللا ندعوه و ,نتانةبال التضاهى رائحته و ما شئ يوجد أن يجب ولذلك

مشابهة  نتائج ستنتاجأ و تشاء ماب المقارنة مواصفات استبدال بإستطاعتك
  .بالضحالة

 
 بخاصة و العالم في شياءألأ :التصميم حجة أو ,الغائية الحجة : خامساً
 مةمصم تبدو أشياء بوجود نعرف ال و .مةمصم اوكأنه تبدو الحية شياءاأل
 ندعوه ما وهو مصمم هناك يكون أن يجب ولذلك .كذلك كانت إذا إال
 ,تشبيهي كمثال الهدف بإتجاه يتحرك سهما ستعملأ االكويني .باالله

 هذه فكرته يخدم بالحرارة والموجه للطائرات المضاد الحديث والصاروخ
  .اكثر

  
أ في ستخدمتُ التزال التي الوحيدة هي يمالتصم جةحللعديدين و هذه نايام 

 بها تأثر الشاب داروين .في حلقات النقاش القاضية كالضربة تبدو التزال
 بايلي ويليام كتاب قرأ عندما كامبردج جامعة في طالباً كان عندماكثيراً 

 عدهاستبأ الناضج داروين فإن ,لييبا حظ ولسوء ."الديني الطبيعة علم"
 تفكير لطريقة تدمير أي التأريخ في هناك ليس نهأ ربما .كامل بشكل
 من بعدأ كان ذلك .التصميم بحجة داروين فعله كالذي ذكية ببراهين شائعة
 تبدو التي شياءاأل كُل بأن حيحاص يعد لم ,داروين وبفضل .التوقعات كُل
 .كن فعالً كذلكإن لم ت ذلك غير تكون أن يمكن ال صممةمو كأنها  لنا

 بأعلى ,تصميم كأروع يبدو أن يمكن ما ينتج الطبيعي نتخابباأل التطور
التي نسمع بها دائماً  المزيفة التصاميم تلك من و .واالناقة التعقيد درجات
 كتسلُ كأنها و تظهر اشكالها ابسط في التي و العصبية االجهزة هي 
 للتتبع جداً متطور امنظ يوجد فإنه صغيرة حشرة في حتى و ,ما سلوكاً
 وأ السهم يشبة مما أكثر ذلك الموجود في الصواريخ يشبه الحراري
 .الرابع الفصل في لذلك سأعود و .الهدف
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 توماس حجج و .ستدالليةأ و بديهية .لمجموعتين تنقسم اهللا وجوددالئل 
 .للعالم فحص و معاينة على تعتمد و ,االستداللي النوع من الخمس االكويني

ال  شخص من نتاجاتستأ على فقط تعتمد التي و ,البديهية الحجج شهرأ و
 سقفأ ميلشنآ سانت طرحهاو قد  ,الوجودية الحجة هي ,يريد أجهاد نفسه

 من العديد بلق من ختلفةم بأشكال طرحهاتم  ثم ومن 1078 عام كانتربري
 لهإللِ لكن و نسانأللِ موجهة ليست انها هي يهاف الزمةمال السمة .الفالسفة
 ال الدعاء قبولل قابلة كائنات أي بأن تعتقد لعلك( عاءد شكل على و شخصياً
  .)وجودها لىع عقنم لبرهان تحتاج

  
نم ال انه بحيث العظمة من ,لمشيآن قولحد  على ,ما كائن وجود مكنالم 

 علىأ على كائن تخيل بأمكانه لحدمال حتى .منه عظمأ هناك يكون أن يمكن
 ال الذي الكائن, لكن و .الواقع في وجوده دمبع دعائهأ برغم ,درجات الكمال
تناقض في فإننا هكذا و ,كماالً من الواقعي قلأ كائن هو الواقع في وجود له 
  !موجود أإلله ,لبيك شبيك ,لذلك وواضح  منطقي

 
  :تناسبها قيمة للغة لسابقةا الطفولية الحجة ترجمة احاول دعوني

 
 "اهللا وجود اثبات استطيع بأني راهنكأ"
 "تستطيع الاظنك"
 "ممكن شئ كملأ .. كملأ .. كملأ تخيل ..حسنا"
 "ماذا؟ ثم ..فعلت لقدحسناً "
 "موجود؟ هو هل حقيقي؟ كملالم الكمال الكامل الشي هذا هل"
 "فقط خيالي في ..طبعاً ال"
 الكامل الشئ نأل ,كماالً أكثر لكان وداًموج هذا كان لو لكن و"

 بهذا و .ما لشئ سخيف خيال مجرد من افضل هو جداً الحقيقي
 ينملحدال كُل .. هيه .. هيه .موجود اهللا أن برهنت قد اكون
 "حمقى
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 كتب بذاته آنشليم .بتبصر "حمقى" الكلمة يختار الطفولي غروري تركت لقد
 ليس ,قلبه في قال االحمق" 14 االية "داوود مزامير من االولى االية عن
ناكدل "احمق" كلمة استعمال في السبق له كان و "اله هلحمومعه .الفرضي ه 
 :نتابع
 

 على عالم الخيال في ,ما شيء بوجود االحمق حتى يقتنع ,وبذلك
 عندما نهأل .نهم عظمأ شئ وجود الممكن غير من و ,تقدير اقل
 فهو تخيلم هو ما و .يعني ماذا يفهم فإنه ,به الشخص يسمع
 يوجد أن يمكن ال الذي ,الشئ فإن ,بالتأكيد و .الخيال في موجود
 بفرض و ,ألنه .وحده خيالال في يوجد أن يمكن ال ,منه عظمأ شئ
 و الحقيقة في يوجد أن الممكن من فإنه فقط خيالال في موجود انه
 .عظمأ شئ هذا

 
 يسبب كهذه رخيصة خدعة من يأتي كهذا كبيراً استنتاجاً بأن الفكرة مجرد
 تبادل عن متنعأو حريصاً كونأ أن يلع هذالِ و ,الفكر االنساني لجمالية اهانة
 الذي ما كان( راسل بيرتراندل المهمة المقولة هنا ذكرأ ."احمق" مثل كلمات
 نعرف أن عن ,خاطئة المقدمة الحجة بأن رنشع أن سهلاأل من", )ابداً حمقاًأ

 لفترة بالفكرة عاًقتنم كان ,شبابه في ,بذاته راسل "فيها الخطأ كمنِم بدقة
 :روى كما قصيرة

 
شارع في اسير كنت ,1894 عام ,اللحظةبالضبط  اذكر 

 الحجة صحة )رأيت نيأ تخيلت او(رأيت عندما, الترينيتي
 ,عودتي طريق في و ,تبغ لبةع لشراء طريقي في كنت .الوجودية
 هذا":التقطتها عندما وصحتُ الهواء في فجأة هاقذفأ نفسي وجدتُ
 ."صحيحة الوجودية حجةال أن ,عظيم

 
 ليست لكن و .معقولة تبدو الوجودية جةالح ,عظيم" :مثال يقل لم لماذا ,اعجب
 من أكثر كونت أن الكونحقيقة كبرى عن ل اجحتي اال .كاف بشكل بشكل جيدة
 فك لمحاولة العمل بدأأ أن ضلأألف من فردات؟مباللغوي  للعب نتيجة مجرد
 في القدماء االغريق عجز لقد ."االغريقي نزينو بتناقض الشبيه التناقض هذا
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 و 1.بالسلحفاة للحاق ابدا قابال يكون لن خيلآ بأن نزينو برهان رؤية محاولة
 باللحاق خيلآ امكانية عدم لينفوا الموضوعب كاف أحساس لديهم كان لكن

 من الالحقة االجيال نتظرواأ و سموها بالمفارقةأ لذلك و .بالسلحفاة
 السالسل نظريه بإستعمال ,بالطبع الحقا ذلك حصل و( لشرحها الرياضيين
 وجوب عدم فهملِ آخر شخص كأي مؤهلهذه  حالتنا في راسل و .)الالنهائية
 .بالسلحفاة اللحاق في خيلآ بفشل فالحتاأل و الهواء في الدخان علبة قذف
 في غاًمباِل كان هبأن شكأ م؟يلشنآ مناقشة في الحذر منهج راسل تبعي لم لماذا
 يبدو قنطم أي لتخيل اللزوم من أكثر تحمسم و ,يلحاداإل باالعتقاد هعتداِلأ
 عام نفسه راسل كتبه فيما كامنةال جابةاأل تكون بمار أو .للبرهان قبوالًم

   .الوجودية للحجة فرقعته من طويلة فترة بعد 1946
 

 ,والذي ,فيه التفكير نستطيع شئ أي هناك هل :هو الحقيقي السؤآل
 كُل فكارنا؟أ خارج بالحقيقة موجود انه يرينا فيه التفكير مجرد
 يعتمد كله الفيلسوف عمل نأل ,بنعم باالجابة يرغبون الفالسفة
 .الحظةالم عن عوضاً التفكير بمجرد العالم عن أشياء معرفة على
 وصل صلة يوجد أن يمكن بأنه يعني فهذا نعم جابةاال كانت ولو
فهذا يعني  الب جابةاألأذا كانت  و ,شياءاأل و خالصةال االفكار بين

  .أنه ال توجد مثل هذه الصلة
 
 أي في عميق شكو بشكل عفوي عبارة  سيكون أنا شعوريفعلى العكس و 

 من معلومة أي أستخدام بدون كتلك االهميةبهذه  عظيمة لنتيجة يصل برهان
 .فيلسوفاً لستُ وطبيعي  عالم نيموقفي هذا يبرره إن ربما و .الحقيقي العالم
 على و ,شك بدون جدي بشكل الوجودية الحجة خذواأ رونالقُ عبر الفالسفة
 حوار خاص و له ماككي .ل .ج ملحدال الفيلسوف .ضدها و معها ,الطرفين
وكي أكون مجامالً فأنا  ." انيماأل عاجيبأ"كتاب  في الخصوص بهذا واضح
 سيسااالح يأخد الالذي  شخصبأنه ال لفيلسوفا تعريف الجيد من انهب عتقدأ

  .كجواب لنظرياته ةالعام
 

                                                      
 مسافة السلحفاة آخيل يعطي ذاله .السلحفاة من أسرع مرات عشرة الركض يستطيع آخيل ,بالتالي تلخيصها يمكن زينون مفارقة . 1
 آخيل ,قبله االولى أمتار العشرة قطع من تمكنت السلحفاة ولكن االولى متر المائة يركض آخيل ,المسابقة بدء قبل قبله متر مائة
 االن كنتتم السلحفاة ولكن المتر هذا يركض آخيل .قبله واحد متر ركض من االن تمكنت السلحفاة ولكن االخرى أمتار العشرة يركض
  .بالسلحفاة اللحاق من أبداً يتمكن ال آخيل حيث .الماالنهاية الى ,المتر هذا بعشر سبقه من
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 76-1711 هيوم دافي للفيلسوف الوجودية للحجة الجازم التفنيد يعزى
على الخدعة الفلسفية التي  عثر كانط .1804-1724 تكان ويلأيمانو

 من "كماالً" أكثر هو الوجود أن عن القلقة فرضيته في ليمشنأخفاها آ
 بالشكل الموضوع مالكوم نورمان يكيأألمر الفيلسوف وصف و .الالوجود
 القول الحق من .شاذ مبدأ هو الكمال يعني الوجود بأن القائل المذهب" :التالي
 يكون أن عن حرارياً معزوالً كان إذا فضلأ سيكون المستقبلي منزلي بأن
 من فضلأ سيكون البيت وجود بأن نقول أن معنى ما لكن و ,معزول رغي
أستخدم نفس البرهان  ,غنغاسكي دوغالسأألُستُرالي  الفيلسوف .1وجوده؟ عدمِ

 سمهأو ليمآنش معاصري أحد(د موجو غيرعلى إن اهللا  رهانبلل "ةبسخري"
 .)حصل فيما بعد على إسم المفارقة ماثالًم حالً اقترح غونيلو
 

  .تخيله نمكم أنجازأعظم  هو الكون خَلقَ أن  .1
  :نقيمتي ضرب حاصل هي شئ أي قيمة  .2

  .الجوهرية ةقيمال .أ
  .صانعه مكانياتأ .ب

 للعجب مثيراً انجازه كان كلما ,كبرأ صانعِال" عوق"عجز  كان كلما  .3
 .اكثر

 .وجوده عدم هي ما لخالق بالنسبة كبرهاأ و االعاقات عظمأ  .4
 أن فبإمكاننا موجود خالقلِ انجاز هو الكون أن ترضنافأ لو لذلك  .5

 يكون أن بدون شي كُل خَلقَ يستطيع الذي و ,عظمأ وجوداً نتخيل
 .داً حتىموجو

 الغير أإلله نأل تخيله مايمكن عظمأ يكون لن ذنإ الموجود لهفاإل  .6
 .لدهشةلِ ثارةإ كثرأ و اعظم موجود
  النتيجة
 .موجود غير اهللا  .7

 
 و .اهللا وجود عدم على فعلياً نبرهي لم غاسكينغ بأن هنا للقول بحاجة لسنا
 أن هو الوحيد والفرق .وجوده على آنشليم نبرهي لم ,المنوال نفس على

 وجود ,الحظ كما النه .للوصول الى غاية طرحه في هزلياً كان غاسكينغ

                                                      
1.  HTTP://WWW.IEP.UTM.EDU/O/ONT-ARG.HTM     

HTTP://WWW.UQ.EDU.AU/~PDWGREY/PUBS/GASKING.HTML 
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 و ."ويةلعبة لغ"ـب عليه جاوبي أن على جداً كبير سؤال هو من عدمه أإلله
 هذه في سوأألأ هو الكمال صطلحلم القلق االستعمال بأن شخصياً ظنأ ال
 من تجمعاً زعجتُأ "الحدث تفاصيل نسيت قدو "في أحدى المرات  .نظريةال

 الخنازير أن رهانبلِ الوجودية الحجة بأستخدام الفالسفة و الدين رجال
 بأنني رهانبلِ لمنطقل لجوءو جودوا نفسهم مجبرين على أ .الطيران تستطيع
 ,اهللا وجود لبرهان المقدمة البديهية ججحال ككل ,الوجودية الحجة .على خطأ
 الذي و "نقطة بعكس نقطة" هاكسلي الدوس قصة في بالعجوز تذكرني

  :اهللا وجود عن رياضياً رهاناًب كتشفأ
 

 هي س حيث ,لالنهاية مساو صفر على س ,هل سمعت بالمعادلة 
 .بالصفر الطرفين بضرب المعادلة لنبسط ,حسناً موجب؟ عدد أي
 العدد أن يعني هذا .االصفار من النهائي لعدد مساوية س جعلو ن

 يفسر اال .باالنهاية الصفر ضرب حاصل عن عبارة هو الموجب
 يفسره؟ اال النهائية؟ قدرة بواسطة الشئ من الكون خَلق ذلك

 
الذي  ,اهللا وجود حول عشر الثامن القرن من العقيم النقاش أيضاً وهنالك

و ,اويلر الشهير السويسري الرياضي بين ,العظمى كاترين قامت بترتيبه 
 غلب متدينال ويلرأ .ديدروتالفرنسي  الموسوعي العظيم لعصر التنوير

دال منافسهلحأ( أن ,سيدي: "التالي التحدي برمي ثقة بكل و تديدروت م + 
 على رجبِأ ديدروت "!جوابك هو فما .موجود فاهللا ولذلك ,س =ن\)نب
 .اثرها على فرنسالِ رجع بأنه تقول الروايات حدأ و ناًذعم نسحاباإل
 

النقطة المركزية في هذه الجدلية هو أن ديدروتت لم يكن رياضياً و لهذا كان 
براون أشار في  .ـه .ولكن ب .عليه التراجع بدون ان يقدر ان يعطي جواباً

بأن ديدروت كان رياضي جيد ولم  1942عام " ريكيةالرياضيات االم"مجلة 
 بحجة تسميته يمكن مايجب عليه االنسحاب بهذه السهولة و السقوط في فخ 

 ,"حدينلالم عالم" في مايلز دافيد .)الرياضياتهذه  حالتنا في( العلم في التعمية
 ستعملأ الذي و الدين بأسم مينتكلالم أحد قبل من له ذاعيةإ مقابلة عن كتب
 اال ,مادة و طاقة من جميعاً نناأ بما" :علمية تعمية حاولةكم الطاقة حفظ قانون
 كانت مايلز جابةإ "ابدية؟ حياة هناك بأن يمانلأل لميالع المبدأ ذلك بنا يؤدي
 االذاعي المحرر تعليق على المجيب أنا كنت لو مما أكثر صبورة و لبقة
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 من ذرة أي تضيع لن ,نموت عندما" :يكالتال اخرى بصيغة سؤاله كان الذي
 ."خالدون فنحن وبالتالي )الطاقة حتى وال( اجسامنا

 
 لكن و .لككت سخيفة أفكار بالتمني اصادف لم ,الطويلة وبخبرتي ,انا حتى
  :من وجمعتها "دلةاأل" من العديد وجدت

http://www.godlessgeeks.com/LINKS/GodProof.htm 
أقدم لكم  ناه و .اهللا وجود عن برهان ثالثمئة من ثرأك من ساخرة الئحة وهي
   .36و لنبدأ برقم  مميزة دزينة نصف
 

 143 وقتل طائرة تحطمت :كتملم دمار الغيرالدليل مبنى على  .36
 .الثالثة الدرجة من بحروق نجا صغير فلٌط و .وطاقمها ركابها من
 .موجود اهللا ولذلك

 ,عليه هي عما مختلفة كانت االمور أن لو: حتملةالم العوالم دليل .37
 اهللا ولذلك .سيئا هذا سيكون و .عليه هي عما مختلفة فستكون
  .موجود

 .ؤمنأ !باهللا اؤمن أنا !باهللا اؤمن أنا :مبني على الرغبة فقط دليل .38
 .موجود اهللا ولذلك !باهللا ؤمنأ .ؤمنأ
 غير هم االرضية الكرة سكان معظم :أيمانالال دليل مبني على .39
 اهللافأن  ولذلك .الشيطانتماماً ما يريده  وهذا .لمسيحيةبا مؤمنينال

 .موجود
 ,املحد مات شخص فالن: الموت بعد ما رباتج دليل مبني على .40

  .موجود اهللا ولذلك .خطأه ادرك واالن
 تكون أن يمكن كيف .حبكي اهللا: العاطفي االبتزاز دليل مبني على .41

 .موجود اهللا لذلك و ؟به تؤمنو ال  جاحداُ لهذه الدرجة
 

 

 
 بعزف فقط اهللا وجود على برهنت هاكسلي الدوس قصة في اخرى شخصية
 من )"المقدسة شكر غنيةأ"( مينور ال مقام من 15 رقم بيتهوفن رباعية
 تمثل فإنها ,قنعةم غير الحجة تبدو مهما .غرامافونجهاز ال على سطوانةأ

http://www.godlessgeeks.com/LINKS/GodProof.htm
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 أو فيها تلقيت التي المرات عد عن قفتتو لقد .الحجج من شائعا نوعا
 شكسبير وجود تفسير يمكنك كيف": كهذا السوآل تحديات واجهت باالحرى
 أن أُريد ال و ,مألوفة الحجة .) الخ…انجلو مايكل أو شوبرت وأ( "اذن؟
و كُلما  ,بعد يتوضح لم ورائها المختبئ المنطق لكن و .ذلك من أكثر وثقهاأ

 االخيرة بيتهوفن رباعيات بأنال شك  .هابفراغ شعرت كلما ,أكثر فيها فكرتُ
 موجوداً اهللا كان سواء أنها الروائع .شكسبير عمالأ كذلك و .المستوى رفيعة
 بيتهوفن وجودعلى  يبرهن بل ,اهللا وجودعلى  برهني ال هذا .يكن لم أو

 سماع تستطيع كنت إذا" :القول الكبار االوركسترا قادة الحد يعزى .وشكسبير
 "؟اهللا تحتاج لماذا ,موزرات

 
 سطواناتأ" بإسم اذاعي بث في سبوعاأل ضيفَ نتكُ المرات من مرة

 في معك لتأخذها سطواناتأ ثماني ختيارأ عليكفيه و ."المهجورة الجزيرة
 كانت اخترت ما ضمن من .مهجورة جزيرةعن العالمِ في  في انقطاعك حال
 خترتُأ كيف المذيع يفهم لم .1 اخلب "يمت مآلآ" من "قلبي ىال ادخل" اغنية
 كيف أيضاً التساؤل باالمكان انه ربما .اًمتدين اكون أن بدون دينية موسيقاً
 المعرفة تمام على وانت "هائلة و رتفعاتم"رواية  ةءآبقر متعتسن أن يمكنك
 ؟ابدا توجد لم شخصيات هيتشكليف و كاثي بأن
 
 ما كُل في االعتبار بعين ؤخذت أن ويجب ,خرىأ نقطة توضيح اردت يلكن و

 حمل عالنأ لوحة أو 2سيستين كاتدرائية ,مثل, كمرجعية فيه الدين يعطى
 سيأخذون و .رزقهم كسبلِ يحتاجون العظام الفنانين حتى .لرافائيل المسيح
 مايكل و رافائيل بأنشك  أل سبب أي عندي ليس .خدماتهم مقابل عمولتهم
 واقع ذلك لكن و ,زمانهم في الوحيد خيارال كان ذلك ,مسيحيين كانا انجلو
 .الفن على المهيمن الراعي جعلها وقتها الفاحش الكنيسة غنى و .عرضي
 متحف سقف على بالرسم انجلو مايكل لفكُ و الزمن غير الزمن كان ولو
 محزن هو كم ؟الكاتدرائية درجة بنفس رائعاً اجهأنتَ فسيكون ,ضخم علمي
 الكون وبراأ أو لبيتهوفن الديناصور عصر نيةسيمفو ابداً نسمع نل نناإب

 و لهايدن التطور اوراتوريو من حرماننا محزن هو وكم لموزارت المتوسع
 من الحجة لتوضيح و ."الخليقة" بمقطوعته االستمتاع من اليمنعنا ذلك لكن

                                                      
 .MACHE DICH, MEIN HERZE, REIN هي الكاتب أختارها التي القطعة أسم وST. MATTHEW PASSION   االسطوانة أسم . 1
  )المترجم(

2 . SISTINE CHAPEL  
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 لصالح لعمللِ جبرام كان شكسبير أن لو سيحصل كان ماذا آخر طرف
 و لير الملكو  هاملت فقدنا بالتأكيد لكنا زوجتي؟ قترحتأ كما ,الكنيسة
 استمر االحالم؟ نسج من اعمال ؟بالمقابل سيربح العالم كان ماذا و .ماكبث
 .اذن بالحلم
 
 الفكرةأنصار  فأن ,الوجود االلهيب العظيم الفن تربط منطقية حجة وجدت لو
 و ,بنفسه سهنف يفسر دليال ذلك أن يعتبرون ببساطة و .الصلة تلك حددوني ال

مرة أخرى  "الخلق الذكي"ربما أنها شكل من أشكال  .بالتأكيد كذلك ليس أألمر
 حتمالهأ وجودها و عجوبةأ هو الموسيقي شوبرت مخ :على الشكل التالي

ربما هو  أو .الفقريات وجود احتمال من ضعفأ ربما ,كبير بشكل ضعيف
 شخصلِ يمكن كيفأذن  .جيدة ال هذه فكرة غير..ال ,العبقريةهذه  منالغيرة 
 ال أنا بينما ةالرائع )الفن\شعرال\ىالموسيق( تلك يخلق أنغيري  آخر
  .ذلك فعل الذي هو اهللا أن البد ستطيع؟أ
  

 

 
 للتخييم ذهب ,بعمق امتدين كان الذي و الجامعة في قرانيأ نضجأ و ذكىأ حدأ
داخل  صديقته مع ستيقظأ الليل منتصف في و .ةلنديسكتاألأحدى الجزر  في

وال  :هناك كان شك ادنى دون بذاته أبليس – شيطاني صوت علىالخيمة 
 تلك صديقي م ينسىل .تفاصيله كُلب شيطانياً كان الصوتريب في أن 

 و .قسيساً حصبِلي الحقاً دفعته التي االسباب أحد كانتو قد  ,رعبةالم التجربة
 علىالقصة  رويت و ,شبابي فترة في عندي قويا إنطباعاً قصته تركت قد

 كان و .في أكسفورد" كراون ندآ روز" منتجع في الحيوان علماء من مجموعة
نورس جزيرة " قائلين بالضحك نفجراأ و ,الطيور لمبع صاصياناخت بينهم من
 صرخات في الشيطاني الصوت بأن أضافَ حدهماأ .معا واحد بأن "مان
 العالم من مختلفة ماكنأ في "الشيطان طائر" أسم كسبتهأ الطائر ذلك ثرثرةو

 1.المناطق تلك هلأل المحلية وباللغات
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 المالئكة أحد عن أو عنه رؤيا ارأو مبأنه يؤمنون نهمأل باهللا يؤمنون نوالكثير
 وتلك .رؤوسهم داخل من معهم تكلم حدهمأ أن وأ.االزرق ردائِهاب العذراء أو
 االقُل هالكن و .لهم حصل قد ذلك بأن يزعمون للذين اقناعا االكثر هي ةالحج
 .النفس علم عن المعرفة بعض لديه من خصوصاً و ,خريناآل لكُلِ اقناعاً
 
 رأى انه عتقدأ البعض ,حسناً مباشر؟ بشكل لك تجربة مع اهللا بأن تقولأنتَ 
 ,سوتكليف بيتر ,عميقاً اًإنطباع لديك يترك ال بمار ذلك لكن و ,وردياً فيالً
 به ذلك دىأ و ,النساء يقتل بأن له يقوُل المسيح سمع ,يوركشاير من القاتل
 ذلك( العراق يحتل بأن له قال اهللا بأن يقول بوش جورج .الحياة مدى للسجن
 في العديدين و .)شامل دمار اسلحة هناك ليس بأنه له يوحي لم رحيمال أإلله

 يتأمر كله العالم أن أو ,شابلن شارلي أو نابليون بأنهم يعتقدون المصحات
 عنهم نتكلم .االخرين رؤوس في افكارهم بث يستطيعون مبأنه أو ,ضدهم
 أن هو االكبر السبب و .جدي بشكل الداخلية ايحاءاتهم نأخذو ال  كطرائف
 زبائنها فإن الدينية االيحاءات اما .الناس من فقط قليلة فئة على ينطبق ذلك
 نهاية" في كتب عندما سخريته في مبالغا هاريس سام يكن ولم .كثرأ
 : "يماناأل
 

 .عقلي مبرر أي لها ليس بأمور يؤمنون لذينعديدة ل اسماء لدينا
 إال و ,"ينمتدين" مندعوه فإننا شائعاً كهذا أيمان يكون عندما
كلما زاد و … "وهمضحية لل" أو "يذهان" أو " جنونم" مفندعوه

 الذي يؤمنون بنفس االشياء التي يؤمن بها الشخص عدد الناس
 بقىي فإنه ,اخرى جهة من ,لكن و .كلما شعر الشخص باالمان

 بأن ما مجتمع في الطبيعي من يكون أن يتأريخ حادث مجرد
كذلك هي أشارة بخلل عقلي  ,افكارك سماع يستطيع لكونا خالق

مثالً  لو تصور الشخص بأن اهللا يخاطبه من خالل قطرات المطر
لكن  ,مجانين ينمتدينال أريد ان أقول بان ال .على زجاج النافذة

  .معتقداتهم هي الجنون بعينه
 

   .العاشر الفصل في الهلوسة لموضوع سأعود
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 ال نناعيأ و .االول طرازال من 1"حاكاهم برنامج" يمتلك نساناأل عقل نأ
في  الوقت ربمرو يحصل عما دقيق فيلم مثل صحيحة صورةالدماغ  تعطي
هذا الواقع هو  :بإستمرار متجدد ه بشكلنموذجيقوم ببناء الدماغ  .محيطنا

 صورة تبنى بذلك و ,البصري العصب كهربائية تمر في نبضاتعبارة عن 
 من صنف نشأو قد  .2 ذلك على واضح تذكير هو البصري الخداع .متغيرة
 بأن حساساال يسبب الذي و ,3نيكر مكعب امثلته ومن ,البصري الوهم

 من متباينين نموذجين مع تتطابقالدماغ  يستقبلها التي الحسية المعلومات
 النموذح يبدل فإنه ,بينهما ليختار قاعدة لديه ليسعقل االنساني ال و .الحقيقة
 .نموذجين بين بالتأرجح احساس لدينا يتشكل هكذا و ,واخرى فترة بين

 .اخرى صورة تصبحل تنقلب وكانها تبدو اليها ننظر التي والصور
 

 و الوجوه بناءفي أعادة  خاصماهر بشكل  ناتغدمأ في ةالمحاكا برنامج
 نظري ندماع و .ينشتاينآل بالستيكاً قناعاً النافذة طرف على عندي .صواتاأل
كوجه يبدو فإنه االمام من اليه انه هو المفاجئ ,مفاجئا هذا ليس و ,متلئم 
 كوجه أيضاً يبدو فإنه - المجوف رفالط – الخلف من اليه النظر عند
 الوجه يبدو ,حوله الناظر يتحرك عندما و .و يبدو هذا غريباً جداً ,ممتلئ
 عيون أن عن يقال الذي و عقنم الغير الضعيف بالمعنى ليس و – يتبعه وكأنه

 بأنه جداً حقيقياً يبدو المجوف القناع فإن - تتبعك وكأنهاتبدو  الموناليزا
 عندما ,غرابة واالكثر .الدهشة من يشهقون مرة الول يرونها لذينوا .يتبعك
 الصيحيح االتجاه في يدور بأنه يبدو فإنه ببطء تدور طاولة على القناع يوضع
 للطرف تنظر عندما المعاكس باالتجاه لكن و ,الممتلئ للطرف تنظر عندما
 الى افاالطر أحد من االنتقال الى تنظر عندما تبدو والنتيجة .المجوف
 ,مبهر وهم انه .الذاهب الطرف "يأكل" وكانه يبدو القادم الطرف فأن ,االخر
 بشكل االقتراب تستطيع االحيان بعض و .العناء بعض حقتست رؤيته و
ترى عندما و .مجوف "حقيقة" انه ترى أن بدون المجوف للطرف فاجئم 
  .في الصورة التأرجح يحصل ,اخرى مرة ,ذلك
 

                                                      
  )المترجم( الواقع محاكاة تحاول التي المحاكاة برامج به يقصد الذي و الكومبيوتر عالم من مصطلح أستعارةب هنا الكاتب قام . 1
  .1997 صدر الذي "غريغوري" منها الكتب من مجموعة في غريغوري ريتشارد قبل من بالتفصيل مناقشته يتم الوهم موضوع . 2
 HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/NECKER_CUBE راجع .مختلفة نظر وجهات من رؤيته ممكن لمكعب هندسي شكل هو و . 3
  )المترجم(
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 قناع يأ و .ناعالق بناء في ةخدع ةيأ هنالك ليس ؟ما سبب حصول هذا
 برنامج .شاهدالم عقل في تكمن والخدعة .الغرض نفس سيؤدي مجوف
 من أكثر شئ ال ,الوجه وجود عن تنبئ معلومات يستقبل الداخلي المحاكاة
 الرموز لتلك االستقبال بتمام و .تقريباً المحددة امكانها في فم و انف ,عينان
 النموذج ويبني بالعمل المحاكاة برنامج يبدأ .بالباقي الدماغ يقوم ,السطحية
 وتخيل .مجوف قناع هو للعينين يقدم ما حقيقة أن من بالرغم ,للوجه الممتلئ
 لو لكن و ,هنا الصعوبة بعض هناك( بسبب يحصل أطالخ الجهة في الدوران
 هو اكسةالمع بالجهة الدوران أن )الفكرة من التأكد ستستطيع بعمق فكرت
 بشكل القناع بدوران البصرية للمعلومات معنى هناك يجعل الذي الوحيد
 صحن دوران عن ينتج الذي بالوهم شبيه ذلك .1ممتلئا ليكون محسوس
 قلب الدماغ ليستطيع الالزم الوقت خالل .المطارات في نراه الذي الرادرا
 يدور اطئخ نموذج هناك سيكون ,الرادار لصحن الصحيح للوضع الصورة
  .معوج بشكل المعاكس باالتجاه

 
 بناءلِ جيد بشكل مجهزة انها .العقلية للمحاكاة الهائلة القوة بينألُ فقط ذلك اقول

 مالك أو شبح أعادة بناء و .تبدو واقعية ألعلى الدرجات" رؤى" و "مشاهد"
 .قيالر بهذا لبرنامج بالنسبة طفالأ لعبة بمثابة في العقل هي العذراء مريم أو
 كامل بشكل ينتقل ال فإنه ,ما صوت سماع عندف .سمعيا يحدث الشئ نفس و

 في كماتماماً  .للدماغ السمعية عصابألأ طريق عنمثل سماعات اآليبود 
 المستمرة السمعية المعلومات طريق عن للصوت نموذجاً الدماغ يبني ,نظرال
 فة متواصلةمعزوك البوق نغمة نسمع لذلك و .السمعية العصابل دفقبالت
 الزمجرة طابع تعطيها هارمونية ترددات من كتركيب ليس و ,واحدة
 و ,النغمة نفساذا أستمر بعزف  "خشبيا" يبدو الناي رنين بينما .النحاسي
بين  الهارموني التوازن اختالف بسبب" قصبية" نهاأك و المزمارأنغام  نسمع
 بعد ةواحد مختلفةات نغم نادخلأ ونا التالعب باالنغام جرب لو و .النغمات
 حتى ,منفصل بشكل قصيرة لفترة المختلفة الترددات الدماغ سمعيفس ,االخرى
 أو ناي أو بوقل واحدة النغمة ستسمع عندها و ,بالعمل ةالمحاكا برنامج يبدأ
 و ,الطريقة بنفس الدماغ في تبنى الالصوتية و الصوتية االحرف و .شابه ما
مجموعة أصوات من  الكلمات و االنغام نىتب ,خرآ ستوىم على و ,هكذا
 .علىأ

                                                      
  .1998 داوكينز 269 الى 268 صفحة كتابي في تجدها الظاهرة هذه لشرح محاولتي . 1
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 يتلو كانه و ,غمغمي ذكري صوت :شبحاً مرة ما سمعتعندما كنتُ صغيراً 

 ادج طابع لها كان التي و ,ماتالكل تبينأ أن تقريباً ستطيعأ كدتُ و .صلوات
 البيوت في الرهبان عن القصص من الكثير سمعتُوقتها قد  كنت و .جداً
 مصدر نحو زحفت و السرير من نهضتُ يلكن و .عرذُال صابنيأ و ,القديمة
الذي  الصوت فهمتُ فجأة و ,الصوت أرتفع كلما قتربتأو كُلما  .الصوت

 تعصف الريح كانت .واقعه عرفأل كاف بشكل قريباً نتُكُ .رأسي فين ري
 ليبني عقلي في المحاكاة برنامج خدمهستإ صوتاً قَتخلل فتاحالم قبثُ خالل من

 بشكل للتأثر قابال طفالً كنت لو و .بجدية يتلو الصلوات رجل صوتل نموذجاً
 خطاباً فقط ليس "سمعأ" أن لي الممكن من لكان ,نذاكآ عليه كنت مما ربأك
 ماهي ناآل أتساءل و .يضاًأ ملج ربما و معينة كلمات بل مفهوم غير

 ؟دينيةد نشأت في بيئة ق و تأثرلل قابال كنت لو سمعهاسأ كنت التي الكلمات
 
 شريراًو  مالقاًع وجهاً رأيت ,تقريباً العمر نفس في كنت ,خرىأ ناسبةم في
 .البحر على قرية في عادي بيت في النافذة من يحدق ,يوصف ال بشكٍل
 عن ناتج لوجه بعيدا إنطباعاً يعطي بهمم شيٌئ: األمر تبينأل بهلع قتربتُأ

 اتم أعادة تركيبه ةالشرير تعابيره و ذاته بحد هالوج .الستارة قماش على نقشة
 رأى ايلول من عشر أحداث الحادي في و .الخائف الطفولي رأسي طبعاً في
 مدعومة خرافة :البرجين من ثنبعالم الدخان في الشيطان وجه االتقياء بعض
 .كبير بشكل الناس تداولها و شبكةال على نشرت بصورة

 
 ,حالماًأ ذلك ندعو ننام وعندما .النماذج بناءأعادة  في جداً رائع نساناأل عقُل
الواقعية ندعوها  شديدة كونها حالة في,وأ بالتخيالت ندعوها اليقظة في و

 صدقاءأ" لديهم الذين االطفال ,العاشر الفصل في سنرى كما و .هلوسات
 حقيقيين انهم لو كما, االحيان بعض في بوضوح اصدقائهم يرون "1وهميين
 أو اليقظة احالمبين  ميزنُ فلن ,على درجة من السذاجة كنا ولو .تماما
 بشكل و – أو ,الها أو ,مالكا أو ,شبحاً سمعنا أو رأينا بأننا وسندعي الهلوسة
 سبباً ليست كهذه رؤيا .العذراء مريم – الكاثوليكيات الشابات حالة في خاص
  .حقيقة ينموجود ,العذراء أو أآللِهة ,االشباح بأن للتصديق كافيا
 

                                                      
  ).المترجم( الوحدة مشاعر بسبب الطفولة من مبكرة مراحل في االطفال بعض منها يعاني نفسيه حالة هي الوهميين االصدقاء . 1
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 ايام في البرتغال في حصل كما ,الجماعية الرؤيا حالة ففي اخرى ناحية من
 الحجاج من الفا سبعون شهد حيث 1917 عام البرتغالية فاطمة لمنطقة حج

 تجاهل الصعب من فإنه ,"1بأتجاه الحجاج وتهوي السماء تترك" الشمس
 لنفس شخص 70000 تقاسم تفسير السهل من ليس و .لككت ظاهرة
 أحد يراها أن بدون حدوثها بحقيقة القبول االصعب من لكن و .الهلوسة
 الهائل بالدمار الشعور أيضاً بل الرؤية فقط ليس و ,فاطمة منطقة خارج

 ال .للفضاء الجميع لقذف كافية تسارع قوى ضمنها ومن ,الشمسية للمجموعة
 ليس": االعاجيب نع البليغة هيوم دافيد بتجربة التفكير مقاومة هنا نستطيع
ناكالواقع من عجبأ تكذيبها كان إذا اال ,عجوبةأ لتصديق تكفي شهادة من ه 
   ."عليه بنيت الذي

  
 الوهم لنفس ضيحة شخصاً الف سبعون يكون أن المحتمل غير من يبدو ربما
 التأريخ أن أو .الجماعية الكذبة نفس على مرواآت انهم أو ,الوقت نفس في
 نهمأ أو .ترقص الشمس رؤية زعموا الفاً سبعين ان قعةوا تسجيل في اخطأ
شئ ال يعقل انه كان  ,الشمس في بالتحديق تم أقناعهم قد كان ( سرابا رأو

أي االحتماالت تبدو أكثر أحتمالية الوقوع اكثر من  لكن و .)مفيداً للنظر
 قد الشمسي والنظام ,جانباً مسارها من حبس قد االرض تكون أن :غيرها
ليست البرتغال .بالموضوع فاطمة منطقة خارج أحد يشعر أن بدون ,إنهار 
  .الى هذه الدرجة العالم بقية عن معزولة

 
 لظواهر أو لالله الشخصية التجارب موضوع حول يقال أن يمكن ما كُل هذا
 مؤمنا نفسك تجد فلربما النوع هذا من لتجربة تعرضت ولو .اخرى دينية

 .ذلك يصدقوا أن منا االخرين على انه التتوقع لكن و .قوي بشكل بواقعيتها
 على الجبارة وقدرته الدماغ عن المعرفة بعض لدينا كان إذا وخصوصاً
 .العمل
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 .المقدسة الكتب في الواردة باالدلة القتناعه نتيجة باهللا مؤمنا البعض اليزال
و الذي ( لويس .اس .س همومن للعديدين المنسوبة و ,الشائعة الحجج احدى

 ,اهللا ابن بأنه المسيح زعم طالما ,بأنه تقول ,)كنت اتوقع منه افضل من هذا
 ,اخر بشكل أو "جيد أو سئ ,مجنون" :بذكا أو مجنون أو حق على اما فإنه

شئ  زعم المسيح بأن تنبئ التي و التأريخية االدلة ."اله أو كذاب ,مهووس"
 منقوص العرض ذلك فإن ,جيدة االدلة كانت لو حتى لكن و .كهذا قليلة جداً

 ,اليه االشارة نحتاج أن من وضحالذي يبدو أ و ,أحتمال رابع .سخيف بشكل
 وكما ,حال كُل على و .ذلك يفعلون العديدون .مخطئاً كان المسيح أن ووه
   .قدوس بالمرة بأنه زعم المسيح بأن جيدة يةتأريخ دلةأ هناك ليست ,قلت

  
تعودت على عدم  لناساً في كتاب مقدس يبدو كافياً ألمكتوبما  شئيكون  أن

 الموضوع عن عرف كيف" "ومتى؟ ,كتبه الذي من":طرح االسئلة التالية 
 "ولماذا؟ قالوه ما سنفهم ,وقتنا في بأننا ,وقتهم في اعتقدوا هل" "كتبه؟ الذي

 يتالعبون جعلهم هدف لهم كان ام ,متحييزين غير مراقبين كانوا هل"
 أن في الديانات دارسو يشكك ,عشر التاسع القرن من بدأ و "بكتاباتهم؟
 بشكل العالم في ياًتأريخ حصل ما لمعرفة عليها االعتماد يمكن االناجيل
 رسائل بعد حتى و ,المسيح وفاة من طويل وقت بعد كتبت كلها .حقيقي
 منذ و .سيحالم حياة عن الوقائع من الي تقريباً تشر لم التي و ,بولس القديس
انظر (" 1ن لعبة الهمسم جيالأ" خالل من ,تنسخ و تنسخ وهي الحين ذلك
 جدول لديهم و الخطأ عن نيمعصوم غير تابكُ بلق ومن )الخامس الفصل
 .بهم الخاص الديني اعمالهم

 
 عن االسطورية الدافئة القصة هو دينية غراضأل القصص تلوين أمثلة حدأ

 كتب عندما .لالبرياء هيرودوس بمذبحة ملحقة .لحم بيت في المسيح والدة
 العهد من نبوءة لكن و .دولِ ينأ يعرف أحد يكن لم المسيح وفاة بعد االنجيل
 في سيولد المنتظر خلصالم أن يتوقعون اليهود جعلت )5:2 ميخا( القديم
 فيه الريب بشكل يدون يوحنا انجيل فإن ,النبوءه تلك ضوء في و .لحم بيت
 .المسيح انه ,قالوا االخرون" :لحم بيت في يولد لم بأنه فوجؤوا تباعهأ بأن

                                                      
 و للثالث يمررها الثاني و همساً للثاني يمررها و جملة بأيجاد االول يقوم أشخاص خمسة من الغالب على تتألف لعبة الهمس لعبة . 1
  ).المترجم( .الجملة هذه على طرأ الذي التحوير مدى على الجميع يضحك هاحين و ,االول الى تعود حتى هكذا
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 الكتاب في ذكر ما هذا ليس الجليل؟ من المسيح يأتي هل ,قال والبعض
  ."داوود؟ مكان ,لحم بيت من سيكون ,داوود نسل من المسيح بأن ,المقدس

  
 أن يجب المسيح بأن بالقرار ذلك و ,آخر بشكل المشكلة حال ولوقا متى 
 .مختلفة بطرق اليها به توأ هملكن و .شئ كُل رغم لحم بيت في دولِ قد كوني
 من طويل وقت بعد الناصرة من لحم لبيت يذهبان يوسف و مريم جعَل متى
 الملك من هربا حيث مصر من عودتهم طريق في و ,المسيح ميالد

 عاشا يوسف و مريم بأن يعترف ,العكس على ,لوقا .المذبحة و هيرودوس
 ,الحرجة اللحظة في لحم لبيت سينقلون كيف .المسيح ميالد قبل الناصرة في

 امر ,سوريا حاكم سيرينيوس كان عندما ,بأنه قال لوقا النبوءة؟ لتحقيق
 على وكان ,بالضرائب تتعلق المور السكان عدد بإحصاء غسطسوا القيصر
 ,داوود نسل و بيت من كان يوسف و ."االصلية مدنهم"الى  يذهبوا أن الجميع
 أن بدا و ."لحم بيت تدعى التي و ,داوود مدينة"ـل يذهب أن عليه كان ولهذا
 علىله  معنىال  ياًتأريخ ذلك نأ عدا ما .للمشكلة به البأس حل ذلك

 النسخة في "فوكس الن روبن و المسيح" في ويلسون .ن .أ نوه كما ,االطالق
 لتوجب ,موجوداً كان ول, داوود .)ايضا االخرين من العديد و( مرخصة الغير
 يذهب بأن القيصر طلب سبب ما و .يوسف و لمريم ماع بألف سابقاً يكون أن

 اضع بأن شبهأ هذا عام؟ الف منذ جداً البعيدين اسالفه افيه عاش لبلد يوسف
 أن هذا ,بي الخاص الضرائب طلب على المدينة خانة في زوخ -دوال-اشبي

 ويليام مع اتي الذي و ,داكين السينور عهد في اسالفي اثر اقتفي أن استعطت
 .هناك واستقر الفاتح
 

 مما يةتأريخ الحداث بالتنويه التواريخ لوقا ضيع فقد .ذلك من واالكثر
 امرة تحت احصاء هناك كان بالتأكيد .فيه التدقيق التأريخ علماء يستطيع
 لكل غسطسوا القيصر بأمر ليس و محلي حصاءأ – سيرينيوس الحاكم
 بعد و ميالديال السادس العام في امتأخر حصل ذلك لكن و – يةراطورأإلمبِ
و  تأريخياً مستحيلة لوقا" قصة بان ستنتجأ فوكس الن .بكثير هيرودوس موت

 تحقيق في ورغبته محنته في لوقا مع تعاطف هلكن و ,"معنوياً غير مترابطة
  .ميخا نبوءه
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 ,فلين توم معج ,Free Enquiry من 2004 االول كانون عدد في
 التناقض دونت التي المقاالت من مجموعة ,الرائعة الصحيفة تلك محرر

 بتناقضات الئحة وضع نفسة فلين .وبةحبالم الميالد قصة في والفراغات
 .الميالد لقصة تطرقا الذان الوحيدان االنجيليان وهم ,لوقا و متى بين عديدة
 اسطورة في لمذكورةا المواصفات كُل أن كيف لنا بين غيلوي روبرت
 ,الملوك من الطفل تبجيل ,العذراء والدة ,الشرق نجمة متضمنة ,المسيح
 من - االطالق على – ستعارةم كلها الصعود و والقيامة االعدام ,االعاجيب

 فلين .سابقا االوسط والشرق المتوسط البحر منطقة في موجودة كانت ديانأ
 بيت في مولود ,داوود نسل من( صالمخل نبوءة بتحقيق متى رغبة بأن اقترح
 بنشر رغبته و لوقا نسخة مع تتضارب بذلك و ياليهود جمهورلل كانت )لحم

 اللغة في الحساسة النقطة على التركيز كان لذلك و ,الوثنيين عند المسيحية
 التضارب.)الخو  الملوك من تبجيل و العذارء والدة( الوثني الهيليني للدين
 .المؤمنين من مستمر بشكل متجاهل هلكن و ,واضح و صارخ

 
مذكورة في ال شياءاأل" أحد ألقناعهم بأن يحتاجون ال المحدثون المسيحيون
 البسطاء المسيحيين من العديد هناك لكن و ."بالضرورة كذلك تليس االنجيل
 يأخذون فعالً تماماً كما هو مكتوب و حصل ذلك بأن يعتقدون الذين و

 معتقداتهم صحة يدعم دليل و دقيق يتأريخ سجلك حرفية و بجدية االنجيل
 ال لماذا الحرفية؟ الحقيقة بأنها يعتقدون التي الكتب هؤالء أال يقرأ .الدينية

 لواقع يقلق بأن الحرفي للمدقق يحق اال الساطعة؟ التناقضات هذه يالحظون
 لوقا بينما جيال 28 خالل من داوود حتى المسيح سالفأ قتفىأ متى أن

 الالئحتين في مشتركة اسماء وجود عدم هو سوأألأ و ؟جيالً 41 ـل احتاج
 اسالفعالقة  ماف ,عذراءلِ مولودا المسيح كان لو ,حال أي على و !تقريباً
 المخلص بأن القديم العهد من النبوءة لتحقيق ستعمالهمأ يمكنو ال  هنا يوسف
 .داوود نسل من يكون أن يجب
 
 الجديد العهد تحريف وراء التي ايةالحك" ثانوي عنوانتحت  كتاب في

تخبط ال فيه يكشف دارس االنجيل أألمريكي بارت ايهرمانل ,1" واسبابه
 سوروفيالبر يشرح الكتاب مقدمة في و .2الجديد العهد نصوص في الشديد

                                                      
   1).هذه؟ من كلمات( هو للكتاب الرئيسي العنوان .
   2).المترجم( .للتوراة القديم العهد يقابله المسيحي لألنجيل الثاني االسم هو الجديد العهد .
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 متعصب مؤمن من التعليمية رحلته مخطط عاطفي بإسهاب ايهرمان
 الخطأ حتماالتال ادراكه تهابداي فرضت رحلة ,متشكك فكرلم ,باالنجيل
 الجامعات في التدريجي تنقله عبر ,ملحوظ وبشكل .المقدسة الكتب في الكبيرة
االعلى(ويتون كلية حتى ,"االنجيلية مودي كلية" في الحضيض من ,يكيةأألمر 
 في العالمية برينستون حتى و )غراهام لبيلي مدرسة ولكنها التزال مرتبة
 بالمشاكل التسبب امكانية عن التحذيرات يتلقى كان خطوة كُل في و .القمة
لنفسه ذلك صحة برهنت و .الخطر التطور وجه في المسيحي بتعصبه, 
االنجيل نقد في خرىأ روائع اليكم و .استفادوا الذين هم - نحن – وقراءه. 
و ,مسبقا ذكرتهو قد  ,"مرخصة الغير النسخة" فوكس الن روبن تابك 

 يأخذوا أن المؤمنين غير على لماذا :العلماني االنجيل" في البيرلينرب جاكلين
 ."بجدية الدين
 

 بأخر أو بشكل ختيرتأ ,دخلت في االنجيل الرسمي التي االربعة االناجيل
 بطرس و توماأنجيل  منها عشوآئياً من بين ما ال يقل عن اثني عشر أخرى

 التي االناجيل هي و .المجدلية ومريم برثولماوس و و فيليب و نيكوديموس و
  : اخته البن رسالته في جفرسون توماس عناها
 

 فإنه ,الجديد العهد عن الكالم عند ,عنه انوه أن نسيت ام اكنه
كالً من ما يدعوه  ,المسيح القصص عن كُل تقرأ أن عليك

و السبب  .القساوسة باالناجيل المزيفة و ما أقروه لنا كأناجيل حقة
ا تلك االناجيل المزيفة يدعون بأنهم كتبوا هو أن هؤالء الذين كتبو
لهذا يجب عليك ان  .تماماً مثل الباقيين ,هذه االناجيل بألهام من اهللا

تحكم بنفسك بين ما هو مذكور و أعطاء رايك الشخصي ال ما 
  .يمليه عليك القساوسة

 تحتوي النها ربما ,رجال الدين هؤالء قبل من حذفت تنتشر لم التي االناجيل
 نجيلأ .صاروا رسميين الذين االربعة في مثيالتها من حراجاأ أكثر قصصاً
 يسئالذي  الطفل يسوع عن الطرائف بعض فيه توجد ,المثال سبيل على توما

 وبشكل ,الشريرات الخرافات جنيات طريقة بنفس السحرية قواه استعمال
 وهاب يساعد أو ,عصافيرلِ الطين يتحول أو ,لعنزات اصدقاءه يحول عفريتي
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 يصدق حدأ ال بأن وسيقال 1.سحري بشكل خشب قطعة بإطالة نجارته في
 أي هناك هل لكن و .حال اية على توما انجيل في كالتي اعاجيب عن قصصاً
 ,الساطيرا صفة لها كلها .االخرى االربعة الشرعية االناجيل قيصدتل سبب
 .لمستديرةا المائدة رسانفُ و ارثر الملك قصة هي كما الواقع في ومريبة

 
قد يكون  .واحد مصدر من قادم االربعة االناجيل في مشترك ماهو معظم
 عن نعرفه ما أقدم هومرقس  و, ضائع أقدم عمل من أو سمرق نجيلأ

 نهمإ تقريباً المؤكد من هلكن و .االربعة الدعاة هم من يعرف حدأ ال .ناسخيه
 شكل بأي يوصف أن نيمك ال كتبوه ما عظمم و .شخصياً المسيح يقابلوا لم
 االنجيل كُتاب الن ,القديم للعهد قولبة عادةإ ببساطة لكن و مينأ تأريخ بأنه
 و .القديم العهد نبوءة يحقق أن يجب المسيح بأن عظيم بإقتناع مؤمنين كانوا
 بأنه يالتأريخ الطرح بجدية ,بعد شائعاً ليس ذلك أن ولو ,نفكرأن  الممكن من
 بروفيسورال بينهم من و العديدون فعل كما ,االطالق لىع مسيح هناك نيكُ لم
   "المسيح؟ وجد هل" بينها من التي و كتبه في لندن جامعة من واالس .ا .ج
  
 يعتبرون ال حترمينالم االنجيل دارسي فإن ,المسيح وجود احتمال رغم و

 ,التأريخية للقرآءات به موثوق كمصدر )ايضاً القديم بالطبع و( الجديد العهد
 أشار كما .هيال شئ أي على كدليل االنجيل اعتبار عن االن وسأتوقف
 المؤمن المبهم الجيل فيه يعتبر يوم سيأتي" ,آدامز جون لخلفه جفرسون
 بمينرفا امن الذي كالجيل ,العذراء ورحم ,الخارق السماوي وابوه ,بالمسيح
  .جوبيتر رأس في التي ولدت

  
 من الكثير رضع الذي الفيلم و دافنشي ةشيفر كتابهب براون دان احدث قد و 

 ودور الفيلم يقاطعوا نأ عليهم المسيحيين بأن و .الكنيسة اواسط في اللغط
 خيال ,بدعة :للنهاية البداية من مفبرك بالتأكيد انه .تعرضه التي السينما

                                                      
 ولكن النجار صراحة تعني "TEKTON" االغريقية الكلمة اساساً؟ النجارة نيمته يوسف كان اذا فيما ويلسون .ن .ا الكاتب يتسآئل . 1
 تثير التي االخطاء من العديد أحد الترجمة في الخطأ هذا .الحكيم الرجل أو المهنة من كل تعني فقد "نجار" االرمية من ترجمتها عند
 أمرأة تعني التي و ,أشعياء سفر في العبرية من "أمة" كلمة ترجمة هي المفارقات هذه أهم أحد من .االنجيل في التخبط من الكثير
 عندما كارثية تكون قد مضاعفاته ولكن الحدوث سهل كهذا نقل خطأ "PARTHENOS" عذراء تصبح لالغريقية ترجمتها عند و صغيرة
 حور كلمة بأن ايضاً عييد وراق أبن .عذراء من ولد المسيح بأن يدعي الذي و المسيحي الفكر اسس احد اصبح الخطأ هذا ان نعرف
 سبعين و اثنين سيقابلون بأنهم تلقينهم تم الذين االنتحاريين من العديد ضحيته وقع الترجمة في خطأ ايضاً هي "العذراوات" العين
   .الء؟هؤ االنتحاريين خطر من سننقذهم كنا الذي الضحايا عدد هو فما معروفة االخطاء هذه كانت لو هو هنا السوآل .الجنة في عذراء
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أن هو الوحيد والفرق .االنجيل عن مختلفا ليس فإنه من هذا الباب و .ختلقم 
 .الحديث العصر من خيال دافنشي شيفرة و قديم خيال هي االناجيل
 

 







و  كيبلر ,غاليلوكذلك  ,مستواه في نفسك تضع فكيف ,امتدين كان نيوتن"
 في و ."؟ نفسك تتصور فمن باهللا قتنعواأ قد هؤالء كان إذا ؟..آخرون
 شيعأ ما و ,ينمتدينال بلق من داروين ذكري أن المكن من كهذه سيئة ةجمحاج
 يمانلأل تحوله عن اقاويل من ,خطأه وثبت ,الكريهة كالرائحة نتشرأ و عنه
 الغزل و ,"هوب اليدي" قبل من ذلك بدأو قد  ,1الموت فراش على كان عندما
 العهد صفحات يقلب و وسادة على ستلقم داروين عن للحساسية المثير
 هذا في .خاطئة كلها التطور نظرية بأن يعترف و المساء ضوء في الجديد
 الذين ,حواض السبب, الن ,خاص بشكل علماءال على سأركز المقطع
 في علماءال يختارون دينية أمثلةك االعجاب يثيرون اناس اسماء يستعملون
 .الحاالت معظم
 

 – ملحوظ بشكل – تقريباً الجميع فعله ما هذا و .التدين ادعى بالتأكيد نيوتن
 عن القضائي و االجتماعي الضغط قل حيث ,عشر التاسع القرن حلول حتى
 تدعوا التي العلمية ةاالدل و زيادة ,الديني باألنتماء يتعلق مافي السابقة القرون

 وجد االتجاهين كال في االستثناءات من العديد بأن شك ال و .ألهمال الدين
 كتاب في كما .المؤمنين من الجميع يكن لم ,داروين قبل حتى و .ايضا
 الشجاعة لهم كانت مشاهير :يماناأل عدم من عام 2000" هاوت جيمس

                                                      
 بعد لسمعتي حماية صوتي تسجيل جهاز بتركيب اقوم ان االفضل من ربما ,الموت فراش على بالهداية التنبؤآت من الكثير تصلني .1

 بالوقت بهذا تقوم ان االفضل فمن خذالننا تريد كنت اذا ,وارد ليلى زوجتي تضيف "الموت فراش عن الكالم هذا كل لماذا" ثم .موتي
  .ببساطة الخرف تدعي ان تستطيع حينها ,تيمبلتون جائزة تربع و المناسب
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 أي لدينا ليس .داروين بعد حتى يمانباأل استمروا علماءال من والعديد ."للشك
 الحتمية معرفته بعد حتى للمسيحية فاراداي مايكل ءالو في شككلنُ سبب
 استعمل( منتآ التي و .الدينية سانديمان جماعة من كان و .عمالهأ و بداروين
 ومن .االنجيل بحرفية )عمليا انقرضت الجماعة تلك الن الماضي الفعل
 و .اهللا ارادة لمعرفة االستخارةو ددالج لينالداخ قدامأ غسل كان الطقوس
 مات و ,االنواع اصل نشر بعد واحداً عاماً ,1860 في شيخاً فاراداي اصبح

 النظريات عالم ,فاراداي التجريبي العالم نظير .1876 عام كساندوماني
 الفيزياء عمود كان وكذلك .ايضاً مخلصاً مسيحيا كان ,ماكسويل كالرك
 جرب الذي ,كيلفين لورد و ,تومسون وليام عشر التاسع لقرنا في البريطانية

لحصول عملية  الوقت كفاية عدم بسبب باطلة التطور نظرية أن ثباتأ
 نوعا كانت الشمس أن افتراض في كان رموديناميكيثال العالم خطأ .التطور
من  ماليينال عشرات خالل ينفذ الذي الوقود من نوعا تحرق ,النار من

 الطاقة وجود توقع كالفين زمان في احد وال .الماليين االف يسل و ,السنين
 برأ ,البريطانية الجمعية اجتماع في و 1903 عام ,الحظ لحسن .النووية
 وفند ,للراديوم كوري اكتشاف بعد باهأ ,لتشارلز الثاني االبن ,داروين جورج
 حياة لفترة الحياة قيد على اليزال كان الذي كالفين لورد تقديرات بذلك
 .الشمس

 
 عملية بالتدين يصرحون علماء عن البحث صبحأ العشرين القرن خالل
 علماءال معظم أن تقديري و .حال بأي الوجود أدرين ليسوا هملكن و ,صعبأ
 االول الفصل في ناقشته الذي و يينشتايناآل بالمعنى هم الحاليين ينمتدينال

 علماءال من العديد أيضاً يوجد لكن و .خاطئ بشكل الكلمة استعمال حول
 ثالثة ,المحدثين البريطانيين علماءال ضمن من .التقليدي بالمعنى ينمتدينال

 ستانارد ,بيكوك :لديكنز محاماة مؤسسة يشبه بما تشترك مألوفة اسماء
 االدارة مجلس في كانوا أو تمبلتون جائزة على حصلوا ثالثتهم .غتونولكنوب

 محيرا يظل ما فأن ,بيننا وعمومية شخصيةطيفة ل مناقشات بعد و .لجمعيتها
 همأيمان بل ,الكوني القانون رجل من نوع بوجود همأيمان ليس ,لي بالنسبة
 ..والخ الذنوب غفران ,القيامة :المسيحية بتفاصيل أيضاً
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 المدير ,كولينز فرانسيس ذلك على ومثال لهؤالء امريكية قرائن هنالك
 مايشد لكن و 1.الرسمي الجينية لالنسانوضع الخارطة  لمشروع االداري
 في قرانهمأل محير موضوع كونهم و بريطانيا في عددهم قلة هو االنتباه
 في القديمة كالر كلية حديقة في و ,1996 عام في .االكاديمي الوسط
 لمشروع المؤسس العبقري ,واتسون جيم صديقي مع قابلةم جريتُأ ,كامبردج

 يب لمحطة اعددته وثائقي لبرنامج ذلك و ,يةاننساأل وضع الخارطة الجينية
 ماندل .بذاته الوراثة علم اوجد الذي العبقري ماندل غريغور عن سي يب

 التاسع القرن في كان ذلك لكن و ,غوسطياًآ راهبا كان ,اًمتدين كان بالتأكيد
 بالنسبة بالعلم الشغف لمتابعة الطرق سهلأ هي الرهبنة كانت عندما ,عشر
 للبحث منحة على للحصول يامناأ في موازيا ذلك كان له بالنسبة و .لماندل
 :فأجاب ايامنا في متدين عالم بأي يعرف كان إذا عما واتسون سألت .العلمي

 ,النني )يضحك( بالحرج شعرأ و ,بالمناسبات بعضهم صادفأ .احد ال عمليا"
 خالل من حقيقةالبأننا نعرف  يتقبل كان ايا بأن التصديق أستطيع ال ,تعلم كما
  ."الوحي

 
 الجزيئات عن الثوري للمشروع لواتسون الشريك المؤسس ,كريك فرانسيس
 مصلى بناء قررت الكلية الن ,كامبردج في تشرشل كلية من ستقالأ ,المورثة

 بأن له اقول أن قصدت ,واتسون مع مقابلتي في .)تبرعينالم أحد به اوصى(
 ,الدين و العلم بين تناقضا يرونال ,كالرك و واتسون عكس على ,البعض
 في يبحث الدين و شياءلأل العمل كيفية في يبحث العلم بأن يزعمون النهم
 نحن .ما لغاية موجودون اننا عتقدأ ال":واتسون قال وعندها .ذلك من الغاية

 لعدم جداً تعيسة حياتك أن البد ,اه "هناك من يقول  "للتطور حصيلة طبيعية
 ."حال أي على جيدة غداء وجبة اتوقع نيلكن و" ,"معنى بوجود اعتقادك
 .فعالً جيدا كان وغداؤنا

 
 وصادقين مميزين معاصرين علماء عن البحث في الدعاة يبذلها التي الجهود
 قاع قشط عن الناتج بالصدى االحساس يعطي ,سأبالي ينبئ همأيمان في

 المسيحيين علماءال" عن الئحة نشر الذي الوحيد االنترنت موقع .البرميل
 من المئات اصل من ذلك و ,اسماء ست فيه "نوبل جائزة على الحاصلين

 ليسوا اربعة هناك كان ,الستة هؤالء منو  .الجائزة على الحاصلين علماءال
                                                      

  .فينتر كاريغ العلمي )مؤمن الغير( الرائع يرأسها التي و لالنسان الجينية الخارطة لوضع رسمي الغير المشروع بين هنا نخلط لن . 1
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 ليسمنهم  اًواحد االقل على و ,االطالق على الجائزة على الحاصلين من
 من نظمةم دارسة في و .صرف اجتماعي سببلِ للكنيسة يذهب ماوان مؤمنا
 جائزة على الحاصلين بين التدين عدم نسبة بأن وجد" بيثاالهمي امينيبن قبل
مقارنة مع  جدا ملحوظ بشكل كبيرة لها المرشحين او االداب و للعلوم نوبل

 1."اليها ينتمون التي لمناطقغيرهم في ا
 
 و الرسون هاب قام Natureالعلمية الرائدة  صحيفةال من اخرى دراسة في

 بنظر المتفوقين يكيينأألمر علماءال بين من بأن نرى 1998 في ويتمان
 ما( للعلوم الوطنية االكاديمية في عضاءأ ليكون خبواأنتَ انهم لدرجة قرانهمأ

 نمم فقط %7 حوالي يوجد )بريطانيا في الملكية الهيئة في العضوية يوازي
 عكس تقريباً هي ينملحدال من ساحقةال الغالبية تلك .الشخصي باهللا يؤمنون
 بأخر أو بشكل المؤمنين نسبة حيث ,عام بشكل يكيأألمر الشعب في نسبتها
 سمواً االقل علماءال بين والنسبة .%90ـال تقارب ما خارقة كونية بقوة
 والمؤمنين .السابقتين نالنسبتي بين الوسط في لالكاديمية ينتخبوا لم والذين
 نأ من اتوقعه ما تماما وهذا .%40 حوالي بنسبة ست دراميةلي قليةأ يشكلون
 هم تميزاً االكثر علماءال و ,للعامة بالنسبة منها اقل علماءال بين التدين نسبة
 عامة تدين بين الصارخ التعارض المالحظ من .االطالق على تديناً االقل
 موقع بأن ما لدرجة المدهش من .المثقفة النخبة إلحادو يكيأألمر الشعب
 لكن و ,ويتنام و الرسون دراسة نشر الخلق نظرية لمؤيدي الرائد االنترنت
 كسالح لكن و ,التدين موضوع في خطأ وجود احتمال على كدليل ليس

 التطور نظرية بأن يزعمون الذين المنافسين ينمتدينال ضد الداخلية لمعركتهم
و  ,2"كافرة جداً للعلوم الوطنية االكاديمية" عنوان تحت و .الدين مع تتماشى
 لمحرر رسالة في ويتمان و الرسن من النهائية النتيجة على علقواقد 

Nature : 
 

 على فيه تشجع كتيباً نشرت االكاديمية بأن ,التمحيص بعد ورائينا
 بين لالستفزاز إستمرار هو ,العامة المدارس في التطور تدريس
 سواء" .أمريكا في المسيحيين المحافظين بعض و العلمية الجالية
 االكاديمية عميد و "العلم شأن من ليس فهذا ,ال ام موجوداً اهللا كان

                                                      
1 . BEIT-HALLAHMI AND ARGYLE (1997).  

 في الدينية للموضة واضحة صورة تعطي HTTP://WWW.LEADERU.COM/FTISSUES/FT9610/REEVES.HTML راجع . 2
  .أمريكا
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 في المميزين االعضاء من العديدين هناك" :قال البرت بروس
 والعديد ,التطور بنظرية يؤمنون و ,جداً ينمتدينال من االكاديمية
  .لذلك لفةمخا نتائج لها احصائياتنا لكن و ."ينبيولوجي علماء منهم

 
و بأن  "متداخلة غير أختصاصات" مبدأ اعتنق قد البرت بأن ,المرء يشعر

 مدرسة" في ناقشته قد كنت لسبب ,العلم يجب أن يقف جانباً من أجل الدين
 اهداف لهيبدو أن  هذا التعليق لكن و .)الثاني الفصل( "السياسية لتطوريينا

 .اخرى
 
 ,كندا ,أستراليا و( بريطانيا في للعلوم طنيةالو يكيةأألمر االكاديمية يوازي ما

 هذا فيه يذهب الذي الوقت نفس في و .الملكية الجمعية هو )الخ نيوزيلندا
 بكتابة ستيرات مايكل و كورنويل اليزابيت .ر زمالئي يقوم للطبع الكتاب
 في الملكية الجمعية عضاءأ آراء عن عمقا أكثر لكن و مشابهة مقارنة نتائج
 اعلق بأن لي بالسماح تكرموا وهم ,الحقاً بالتفصيل النتائج ستنشر و .الدين
 سبع من سلم ,راءاآل سلم تسمى تقنية استعملوا لقد .هنا المبدئية النتائج على
 لديهم الذين و للجمعية 1074 ـال االعضاء جميع .ليكيرت لسلم مشابه نقاط

 نسبة( للطلب استجابوا %23 وحوالي ,فيه للمشاركة دعوو بريد الكتروني
 مثل مختلفة اسئلة عليهم رضعتم و .)الدراسات من النوع لهذا بها البأس

 يستجيبو يسمع و الفرد يفعله بما يهتم الذي ,لشخصيا باالله منأُؤ انا":
 اساس على يحكم و ,التجاوزات و الخطيئة موضوع على يقلق و للدعاء
 الصعب من .شدةب موافقل بشدة معارض من خيارات سبعة هناك و ."ذلك
 خيارات ثالث عرضوا النهم الرسن و ويتمان دراسة مع الدراسة هذه مقارنة
 بأكثرية و .واحد الحالتين في االتجاه لكن و .سبع ليس و دراستهم سلم على
 من كانت أمريكا في االكاديمية حال في كما الملكية الجمعية في هائلة
 7 الدرجة( الشخصي أإلله دوجو على بشدة وافقوا فقط %3.3 .ينملحدال
 اعتبرنا لو .)السلم من 1 الدرجة( بشدة عارضوا %78.8 بينما )السلم من
 فإن 2 أو 1 اختار من هم ينملحدال و 7 أو 6 ختارمن أ هم المؤمنين أن
 .ويتمان و الرسون حال في كما .المؤمنين من 12 مقابل املحد 213 لدينا
 جهة من وارجيل هاالمن بيات الحظ كما و االكاديمية في الحال هو كما و
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 من قليال علىأ البيولوجيين ينملحدال فإن اخرى جهة من وكورنويل وستيرات
 1.تنشر عندما النتائج مراجعة الرجاء وللتفاصيل .الفيزيائيين

 
 هل ,الملكية الجمعية و الوطنية االكاديمية في علماءال من االقلية عن بعيداً و

ناكدال بأن دالئل أي هلحتعليماً االرقى و ثقافة أألفضل الفئة الى ينتمون ينم 
 العالقات عن حصائيةأ دراسات عدة نشرت لقد عام؟ بشكل المجتمعات في
 في شيرمر مايكل .الذكاء درجة و التدين أو ,يالثقاف مستوىال و التدين بين

 عينة عن حصائيةأ يصف ,"العلم عصر في اهللا عن البحث :نؤمن كيف"
 النتائج منِض من و .سولواي فرانك زميله مع جراهاأ أمريكا في عشوائية
 بين الواضح العكسي التناسب كان االحصائي المسح في المثيرة و الكثيرة
 .)تديناً االقل هم التعليم مستوى في االعلى فراداأل( التعليم مستوى و التدين
التحرر  )قوي بشكل( و بالعلم االهتمام مع اًيعكس يتناسب التدين أن كما

 تدين بين الطردية العالقةوال حتى  ,تماما هنا متوقع غير شي ال .السياسي
 واحداً بأن وجدوا إنجلترا في االجتماع لمع ختصاصييأ .االباء تدين واالبناء 
 .والديه معتقدات عن دينياً ينفصل فقط أثني عشر اصل من
 
 و .الظواهر قياسلِ مختلفة اطرق يستعملون الباحثين فإن ,تتوقع قد وكما
 هو النتائج معلومات تحليل و .الدراسات بين المقارنة الصعب من فإنه بالتالي
 االبحاث نتائج كُل بفحص ذلك و الحالة هذه في المحقق يستعملها التي التقنية
 االبحاث مقابل ما شيئا استنتجت التي االبحاث عدد وضع و ما موضوع في
 النتيجة فإن الذكاء ومستوى التدين حالة في و .خرآ شيئا استنتجت التي
 مينزا في نشرت بها علم لي التي و ابحاث عدة نتائج تحليل عن الوحيدة
 ذوي فراداأل جمعية هي مينزا( بيل باول جراهاأ و 2002 في ماغازين
 عن مواضيعاً مجلتهم تحوي أن المفاجئ من ليس و ,العالي الذكاء مستوى
 43 من" :كالتالي كانت بيل عند النتائج و .)معاً يجمعهم الذي الوحيد الشئ
 مستوى و الديني االعتقاد بين العالقة عن 1927 عام منذ اجريت دراسة
 كلما بأنه بمعنى .عكسيا التناسب وجدت منها اربعة عدا ما جميعها ,التعليم
 هذا يكون أن حتمالأ قل كلما ,فردلتعليمي لالمستوى ال أو الذكاء درجة علت

 ."لاشكاال بشكل من "يماناأل" يحمل شعور ـب أو امتدين الشخص
 

                                                      
1 . R. ELISABETH CORNWELL AND MICHAEL STIRRAT, MANUSCRIPT IN PREPARATION, 2006.  
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 و عمومية أكثر نتائج يعطي عام بشكل تجارب لعدة النتائج معلومات تحليل
 عمل الجيد من .على حدة شاركت بهذه النتائج دراسة أي من دقة اقل

 مشابهة جمعيات في االقلية عن يضاأ و ,المجاالت تلك في دراسات
 و نوبل مثل ميداليات و عالميةأ جوائز على الحائزين و .الوطنية يةلالكاديم
 في النتائج بعض ضم على قادراً كونأ أن ملآ .الخ .. كيوتو و كرافورد

 كهذه البحاث العقالنية النتائج تساهم ربما .المستقبل في الكتاب لهذا صدارإ
 في ثلةأمك محترمة لشخصيات االشارة قبل يترددون الدين رجال جعل في
  .علماءبال يختص فيما االقل على ,التدين
 

 

 الدالئل قلت مهما ,فإنه باسكال بليز الكبير يالفرنس الرياضيات عالم بحسب
أحكم  .هي أكبر االختيار الخاطئ تنتظر التي العقوبة فإن ,اهللا وجود على

 لو و الكبرى ةالنعم ستربح صيبام نتَكُ لو النك ,باهللا يماناأل الطرق هي
فأنت  ئاًخطم نتَكُ و باهللا تؤمن لمإن  بينما .فرق هناك يكون فلن أًخطم نتَكُ

 ذلك على و .فرق أي هناك يكون فلن صيباًم كنت لو و ,بديةأ محكوم للعنة
 .باهللا يماناأل عليك .ذكاءلِ اليحتاج فالقرار

 
 تقرره شيئاً ليس انيماأل .الحجة هذه في خاص بشكل حيرم ما شئ هناك
 اقرر أن ستطيعأ .بإرادتي فعله ستطيعأ ال انفأ االقل على و .سياسةالك

 حفنة على قسمأ أن ستطيعأ و ,الشهادة رتلأ أن استطيع و للكنيسة الذهاب
 نإ ناًؤمم يجعلني ذلك من شي ال لكن و .فيها كلمة كُل اصدق بأني االناجيل
 .باهللا يمانِاألللتظاهر ب حجة من من أكثر يسل باسكال هانرِ و .كذلك كنأ لم
ألستطاع  أن ال يكون عالماً بما في الصدور و اال المزعوم لهإللِ أألفضل و

 قررهتُ أن تستطيع شئ هو يماناأل بأن ذاتها الفكرة سخافة .هذا التحايل كشف
 وكالة" في دامآ دوغالس قبل من المستوى الرفيعة السخرية موضع كانت
 االلي الراهب فيها يصف حيث ,"الشاملة للتحريات تليجين ديريك

 تقوم انها حيث ,العبادة في المصروف الوقت روفيلت تشتريها إله ,االلكتروني
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 أشياءب يماناأل يستطيع" بأنه يوصف الفاخر النموذج و ."عنك بدال يمانباأل"
   .1"بها يماناأل سيتي اليك سولت اهل يستطيع ال
  
 أن يجب الذي الوحيد الشي بأن فكرة نقبلوراء أننا ما السبب الحقيقي  و

 أن يجب اال ؟يمانلأل الخصوصية هذه لماذا به؟ يماناأل هو اهللا رضاءألِ نفعله
 ماًعاِل اهللا كان لو ماذا الصدق؟ أو التواضع أو الكرم والطيبة أ اهللا يكافئ
 بأن جدري اال ,الحقيقة في عليا؟ حسنة الحقيقة عن التحري في الصدق يعتبر
 بعد موقفه عن راسل بيرتراند سؤل عندما ؟ماًعاِل الكونهذا  ممص من يكون
 .به هأيمان عدم سبب عن راسل يسألس الذي اهللا يدي بين الوقوف و الموت
كنت على (" االدلة كفاية عدم ,يارب ,االدلة كفاية عدم" راسل اجابة كانت

 ناهيك(هذا  الشجاع شكه على راسل اهللا يحترم لنأ .)صفها بالخالدةأوشك أن 
 )للسجن به ىدأ الذي االولى العالمية الحرب خالل السلبي موقفه شجاعة عن
 برأي فإننا ,اهللا موقف نعرف ال نناأ بما و الجبان؟ رهانه و باسكال من أكثر
 باسكال و رهان نهإ نتذكرلِ .رابح رهان اجل من للمعرفة بحاجة لسنا باسكال
 تراهن فهل .طويلة احتماالت من أكثر يحوي ال رهانه أن يدعي لم نفسه
 على )صادقا اأيمان حتى أو ( مينأ غير و زورام اأيمان يفضل اهللا أن على
 كان الموت بعد تقابله الذي أإلله أن فترضنلِ خرىأ مرة و صادق؟ شك
 أألفضل من أليس .يهوه عن قيل كما تماما غيور بعل أن نفترضلِ و ,2بعل
 و ؟طأالخ أإلله على المراهنة من إله وجود عدم على راهني نأ باسكالِل

 فسدي عليه الرهان يمكن الذي و لهاتواإل لِهةلآل المطلق العدد فإن بالتأكيد
 ,الرهان موضوع طرح عندما يمزح باسكال كان ربما ؟بأكمله باسكال منطق
 من منهم و ,العديدين قابلتُ نيلكن و .نقضه في االنأنا  امزح كما تماما
 ما هذا و ,باهللا يماناأل أهمية على جةكح باسكال رهان موضوع بجدية قترحأ

 .بإختصارهنا  عرضهاأ جعلني
 
 رضتنفلِ باسكال؟ رهان ضاداتبم نحاجج أن مكنالم من فهل بالنهاية في و
 ننايمك ,ذلك من الرغم على و .هللا لوجود صغيراً حتماالًأ هناك بأن مناآ بأننا
 لو مافي ,وجوده عدم على راهنت لو فضلأ حياة تحيا أن يمكن بأنك ولالق

                                                      
 بقدوم يعتقد الذي المورموني المذهب فيها ينتشر األمريكية لمتحدةا الواليات في يوتا والية في مدينة هي سيتي ليك سالت . 1

   )لمترجما.(بهم الخاص أنجيلهم يملكون أنهم و أمريكا الى المسيح
 لفلسطين وصلوا عندما عبادته أقتبسوا الذين لليهود اهللا أو يهوه نفسه هو أنه يعتقد الفينيقية و الكنعانية اآللهة كبير هو بعل . 2
  ).المترجم(



108 
 

تقدم  و عبادته في ثميناً اًقتو الذي يعني ضياع و وجوده على راهنت
نقاش  اتابع لن .الخ ...ألجله الموت وفي سبيله  القتال واالضاحي له 

 ناقشن عندما ذهنه في الكريم وضع هذا القارئ لكني أطالب و ,هنا موضوعال
 .يةالدينالتعاليم  مراعاة و يمانألعلى أ تترتب التي االليمة العواقب

 


1
 

 
و هذا ه اهللا وجود على البرهان محاوالت في غرابة االدلة أكثر بأن اعتقد
 أن قبل ترددتُصراحة  ."اهللا حتماالتأ"كتابه  في أونوين ستيفان ضعهو ذيال
 .ما سبق ذكرهم لمعاناً هاقلأ والحجج  ضعفأ كونه حججال مع بقية عهضأ

 في رنش ندماع الصحفي الصدى من الكثير تلقى ,حال ةيأ على ,أونوين كتاب
 ديأب .هنا ذلك يخص فيما الشرح بعض لنقدم الفرصةن اآل لدينا و 2003
 كفرضية باالله ومنأُ الثاني الفصل في نوهت كما النني معه التعاطف بعض
 أونوين محاولة أن .عنها التحري يمكن ,كمبدأ تقدير قلأ على وأ يةعلم

 .يضاًأ ةفكاهي بل ةلطيف هي محاولة ماالتلالحت رقامأ لوضع الخيالية
 

وكما يبدو  "الخالدة الحقيقة تبرهن بسيطة رياضيات" ,للكتاب الثانوي العنوان
 نأل ن قبل الناشرفأن هذا العنوان الثانوي قد تم أضافته في اللحظة االخيرة م

 للكتاب النظر أألفضل من .المغرورة الثقة تلك على يحتوي ال أونوين نص
 ذلك و "لالغبياء بايز نظرية" قبيل من شئ ."االستخدام دليل" انه على

 أونوين بإستطاعة كان .للدراسة ما نوعا طريفة بطريقة اهللا وجود بإستعمال
 .الفعالية بنفس بايز نظرية لشرحكفرضية  قتل جريمة يستعمل أن ببساطة
 بيكوك السيدة الى تشير المسدس على البصمات. يدرس األدلة المحققحيث 
 الدافع لديه موبل بروفيسورال ,لكن .ما برقميتم تحديده  الشبههستوى م .مثالً

 .معينةرقمية بنسبة  عنها الشبهة يخفف هذا ,مجرمة تبدو جعلها و لتوريطها
 مسافة من تطلقأ قد رصاصةال بأن %70بـ احتماالً يتعط بريةتالمخ االدلة
 رقما نعطي لهذا السبب .ذات خبرة عسكرية المذنب أنعلى  يدل مما ,بعيدة

                                                      
 العلم مع س العشوائي للمتغير الشرطي االحتمالي التوزيع تعطي التي الهامة اإلحتماالت نظرية نتائج إحدى هي بايز مبرهنة . 1

 للمتغيرين االحتمالي والتوزع س ـب العلم مع ص العشوائي للمتغير الشرطي االحتمالي التوزيع بداللة ذلك و ,ص العشوائي بالمتغير
  .)المترجم( .ص و س
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 الدافع عنده غرين باأل .ماستارد معيناً يحدد مستوى الشبهة ضد الضابط
 الشعر لكن .بهتهشُ حتمالأ من حاصل يزيد هذا .للجريمة معقولية االكثر
 و ...سكارلت السيدة غير الحد كوني أن اليمكن الضحية سترة ىعل االشقر
 هحبتس و حققالم عقل في مكانياتلأل الذاتية االحكام تتضارب ما بشكل .هكذا
 على الحصول في تساعده أن فترضالم من كانت بايز نظرية .تجاهأ كُل في
 و التخمينات من العديد تجمع رياضية عملية عن عبارة هي .ستنتاجإ

 بالتأكيد .لألحتماالت تخمين يتضمن بدوره الذي و نهائياً حكماً منها تستخلص
 هذه .البداية في باالصل المقدمة االرقام على تعتمد النهائي التخمين جودة فإن
 ,داخلة قمامة( أالمبد .عنها الناتجة مع كل الشكوك ذاتية حكامأ العادة في
 "للتطبيق قابل" كلمة فأن أونوين ةحال في – هنا للتطبيق قابل 1)خارجة قمامة
 .كبير بشكل عتدلةم أعتبرها

 
على  االستدالل يحاولو  وحدة دراسة المخاطر في مستشاريبدو ك ونوينآ

 يشرح ,االخرى حصاءاأل لطرق نافسم بشكل و بايزشئ بأستخدام مبرهنة 
 بين العظمى الفكرة بشرح لكن و قتل جريمة عن بمثال ليس بايز نظرية لنا

بدأ بفرضية أن وجود اهللا من عدمه أمر غير أكيد يحيث  .اهللا وجود ,االفكار
 الئحة يضع ذلك بعد .الحالتين لكلتا % 0 أعطى لها أحتمالية بالمرة و لِهذا

 كُل يدخل و واقعة لكل رقميا ثقال يضع و بالموضوع تعقلةم وقائع ست من
 الثقل أن المشكلة .ناتجال الرقم هو ما يرى و بايز نظرية في كعوامل سبق ما

 الرقام حولهاو قد  الشخصي ونوينأ ستيفن حكم من هو بل اليقاس الرقمي
 :هي ةالست الوقائع .فقط حسابلل

 
 .بماهية الخير شعور لدينا  .1
 .)حسين صدام ,ستالين ,هتلر( الشر يفعلون البشر .2
 .)عواصف ,تسونامي ,زالزل( شريرة امور فيها تحدث الطبيعة .3
 .)وجدتهم ثم مفاتيحي ضعتأ(محتملة الحدوث  ةصغير معجزات  .4
 بين من قام ربما المسيح(محتملة الحدوث  كبيرة معجزات  .5

 .)االموات
 .شخصية ذات طابع روحي تجارب ممعه حصلت البعض  .6

 
                                                      

  )المترجم( .المعطيات من افضل بحال ليست النتائج ان على يدل و الحاسبات برمجة مجال في االستخدام شائع مبدأ . 1
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 في فإننا ,)بنظري شيئا تساوي ال التي(مفترضة  القيمة اعطاء مجردلِ و
 توقعات يسبق و اهللا فيه يجري الذيالشيق  سباقهذا ال بعد و النتيجة
 بالمائة 50 ـلل بقيمته يصعد ثم ,المتسابقين آخر يصبح ثم .جميعاً راهنينالم
 في %67 وهو عليه اونوين حصل الذي االحتمل من بالسرور ننتهي و

 بخطوة و ةكافي ليس %67 بأن اونوين يقرر ذلك بعد و .اهللا وجود صالح
 ربما ."يماناأل" من سعافيةأ بحقنه ذلك و %95 ـل االحتمال يرفع غريبة
 الحساباتبه أونوين  كملما أ حقيقة ذه هيه لكن و كمزحة ذلك يبدو
هنا يقال أن يمكن شئ ال لكن و ذلك برر كيف اشرح أن تمنىأ .لبرهانه. 
 ينمتدين تحديت عندما خرىأ مناسبة في السخافة من النوع هذا واجهتقد و

 وجود بعدم اعترفوا أن بعد ,همأيمان وايبرر أن المعين علماء الوقت وبنفس
 العبارة( "يمانباأل ذلك لتسمية سبب هناك .دلةأ التوجد انه عترفأ" :دلةأ

  .)الرأي عن دفاع أو عتذارأل تلميح أي فيها يكن ولم ,المشاكس باالتهام تدوي
  
 من حجة أي أو ,التصميم حجة على تحتوي ال ونوينأ الئحة أن المفاجئ من

 :ذلك من يأل اثر ال .الوجودية حجج من ياًأال و .الخمس كوينياأل "ثباتاتأ"
 مهشَناقي نهأ بل .اهللا وجود مكانيةأل الرقمية تخميناته بدعم منها يأ ساهمتُ ال و
 في نقطة ذلك أن اعتقد وانا .بال فائدة بإعتبارهم جيد حصائيأ كأي يهملهم و

أ من بالرغم ,صالحههملأ نه الحجج لكن و .عني مغاير سببلِ التصميم جةح 
 بنفس ضعيفة لي تبدو بايزل بالمدخل الخاص الباب خالل من بها يتقدم التي

 عن تماماً ختلفاًم مكانياتأللِ وزنا سأعطي بأنني بذلك اعني و .المستوى
 حال؟ يةأ على الشخصية الحكاملِ يهتم من لكن و ,هو اعطاه الذي الوزن
 الغير صحيح و لتحديد الصحيج حدسنا على العتمادا يمكننا بأنه يفكر وهو
 أن الواجب من ليس بأنه عتقدأنا أ بينما ,اهللا وجود مسألة في قوي بشكل
 الفصل .االصلي من موقعه ,االتجاهين من أي في ,السبب لهذا ينحرف
 سدللح متالكناأ أنب الزعم يمكن ال بأنه لنا سيشرحان السابع و السادس
 .للطبيعة خارق إله بقدرتنا على تحديد وجود عالقة أي له بالصوا و بالخطأ
ال ( والصواب بالخطأ احساسنا فأن ,بيتهوفن رباعيات تقدير نستطيع كما و

   .بدونه أو بإله هو كما هو )تباعهاأل حافزاً بالضرورة ذلك يعني
  
 الكوارث خصوصا ,الشر وجود بأن يفكر أونوين فإن خرىأ ناحية من

 يعاكس ,وهنا .اهللا وجود حتمالأ ال تدعم مورأ هي سوناميوالت كالزالزل
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 .مرتاحين الغير الدين علماء من الكثيرين مع يتماشى هلكن و رأيي اونوين
 يقلق مما هو )الموجود الشر وجه في القدسي التدبير اثباتات( "الثيوديسي"

 يفاتعر طيتع "الفلسفة الى أكسفورد جمعية" ذائعة الصيت و .الدين علماء
 ضد حجة فقط هالكن و ."باهللا التقليدي يمانلأل االقوى المعارضة" الشر لمشكلة
 هي بل ,االله لفرضية التعريف من زءاًج ليست الطيبة .طيب إله وجود
  .مرغوبة اضافة مجرد
 
 بين زمنم تمييز عدم أيضاً لديهم دينية نزعة لديهم الذين الناس ,الحقيقة في

 والمؤمنين حدثينللم بالنسبة ,لكن و .الحقيقة يكون أنب يرغبونه وما الحقيقة
 .الشر مشكلة على التغلب عليهم السهل نفم ,الخارقة القوى من ما بنوع
مسلم لو ,أو .القديم العهد صفحات كُل في كالذي  ,شرير إله عن بسيطة ةلم 

 كله الشر أن عتبرأ و ,الشيطان سمه ,مغاير شرير إله اخترع ,ذلك يعجبك
 عنده بإله سلم )تطوراً أكثر حل( أو .العالم في الخير أإلله مع معركته نتيجة
 بمعاناة المبالياً ليس إله أو .نسانباأل هتمامهأ يحصر أن من همأ امور
 خاضع كون ,دفعهأن ن يجب الحر للخيار ثمناً يعتبرها هلكن و نساناأل

  .كهذه بأفكار شدونيستر ممن الدين علماء من الكثيرين يوجد و .للقوانين
  

 أو الشر مشكلة تحرفني فلن ,ونوينأ تمرين عمل عدتأ لو ,لهذا السبب
 لن نيلكن و .)اونوين حالة في %50( الصفر خط عن اتجاه أي في خالقاأل
 سواء ,شخصية آراءب تأثرأ أن ستطيعأ ال حال كُل على النني هنا حاججأ

 .ونوينأ آراء أو رائيآ كانت
 
 جةح وهي ,الشخصية االحكام على عتمدي ال ,كثيرب ىقوأ دليل هناك

 ,ةأدريالال %50 ال نقطة عن بعيدا درامي بشكل تنقلنا التي و .الالإحتماليه
 نحو بتطرف و ,المؤمنين من الكثيرين بنظر ذلك و باهللا يماناأل نحو بتطرف
 حول تدور الحجة كُل .مرات دةع ذلكلِ لمحتُو قد  .نظريفي  لحاداإل

 ممصالم أإلله نظرية ستعمالأ يمكن الحيث  ."؟اهللا خلق من"التالي  السؤآل
 أن يجب شي أي تصميم على قادر إله أي نأل ,هذا عقدالمالخلق  لتفسير
 أإللهفكرة  .تفسيراً بدوره يتطلب وعلى مستوى أعلى من التعقيد  يكون
 كما ,حجةال هذه و .تفسيره نايمكنو ال  منه المفر تراجعاً زمنياً تطلبت
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 على ,جدا كبيرة اهللا وجود حتمالأ قلة بأن ترينا ,المقبل الفصل في سأشرح
 .نقضلل قابل غير قنياًت نهأ من الرغم
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 هي و ,للمؤمنين بنظرية الخلق التقليديةو  الكبرى الحجة هيالالأحتمالية 

 ,العظيمة للدهشة ,عتبرتُ و اهللا دوجو عن االيام هذه تقدم جةح شهرأ بساطةب
 أنها .تماماً قنعةم و لةكام بأنها ,باهللا المؤمنين من جداً العديدين قبل من

 االتجاه بعكس لكن و – غير قابلة للنقض ,أنهاأتصور  و ,قوية حجة بالتأكيد
 بشكل نشرت لو, الواقع في الالأحتمالية حجةف .تماماً نونالمؤم يراه الذي
 ألثبات اخترته الذي االسم و .موجود غير اهللا أن تبرهن هافإن صحيح
 .الكبرى 747 البوينغ طائرة حجة هو موجود غير اهللا بأن حصائياأ
 
 البوينع طائرة عن هويل فريد بها اتى التي المقارنة اللطيفة من جاء االسم
 ,ذلك عن كتب قد نفسه هويل كان ما إذا متأكدا لستُ .الخردة كومة و 747
 التوثيق أن المفروض و اليه نسبتها التي هي ويكراماسنغ شاندرا ميلتهز و

 أكثر ليس االرضكوكب  على الحياة نشوء حتمالأ بأن قال هويل .1اصيل
لحسن حظه يقوم  و ,خردة كومة في يعصف ,عصارمرور أ احتمال من

 الى ليشيروا التشبيه هذا استعاروا خرونآ و .747بوينغ طائرة بتركيب
 االحتماالت .للحقيقة التزوير كُل مع ,المعقدة الحية لالجسام التطور مواضيع
 خلط جراء من نعامة أو بعوضة حتى أو ,بكل قواه كامل حصان تشكيل ضد

 الحجة تلك .747 ـال حتماالتأ ليصادف نفس فرصة المختلفة االجزاء
 اليفهم شخص من فقط تطرح حجة – الخلوقيين عند المفضلة هي ,بإختصار
 هو الطبيعي االنتخاب بأن يظن شخص :الطبيعي االنتخاب عن شياءاأل طابس
 .تماما العكس تعني - للحظ المعنى بهذا – هي بينما الصدف نظرية

 
 الخلوقيين خيار و ,دائماً الشكل نفس له الالإحتماليه لحجة الخلوقيين ختالسأ

 لبعض ظاتالحم .فرق أي اليشكل 2"الذكي التصميم" زي في بلباقة بإظهارها
 تكون أن باالمكان و المعقدة اعضائها أحد أو حية كائنات عن غالِباً ,الظواهر
 غير حصائياًأ بأنها للتسليم تؤدي ,نفسه بالكون وانتهاء ئيجز من بدأ شئ أي
الداروينيين نتحدى: المعلوماتية لغة تستخدم االحيان بعض في و .حتملةم 

                                                      
1 . HTTP://HOME.WXS.NL/~GKORTHOF/KORTHO46A.HTM 

   .الرخيصة الخلوقيين كثياب الخبث من يخلو ال بأسلوب وصفه يتم الذكي التصميم . 2
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 لمحتوى التقني بالمعنى وذلك ,الحية شياءلأل المعلومات مصدر لتفسير
 شعارات تستخدم أو ."المفاجئة القيمة" أو اللالإحتماليه كقياس المعلومات
 يتم أتهام و ,"مجانيا غداء يسمى ما هناك ليس" مثل بتذلةالم االقتصاديين
 سأبين كما ,الواقع في و .الشئ من شئ على الحصول بمحاولة الداروينيون

 المعروف الوحيد الحل هو لداروين الطبيعي نتخاباال فإن ,الفصل هذا في
 اتت اين من موضوع عن اخرى طريقة بأي الحل مستحيلةال لألحجية
 الحصول يحاولون الذين هم اهللا فرضية دعاة بان يوضح الحل و .المعلومات
 هو يكون بأن مجاني غداء على الحصول يحاول اهللا و .الشئ من شئ على
 بربطة حدوثه تفسير تحاول الذي الموضوع كان امهم و .الغداء ذلك نفسه
فإن ,احصائياً الحدوث احتمال قليل صممبالم يكون أن يجب نفسه صممالم 
 .الكبرى 747البوينغ  هو اهللا .النسبة بنفس االقل على االحتمال قليل
 
 الغالبية و .بالصدفة التأتي المعقدة شياءاأل بأن تنص الالإحتماليه حجة

 ذلكلِ و ."غاية لتصميمها بدون تأتي" بمعنى "بالصدفة تأتي" بأن يفسرون
 .التصميم على دليل هو الالإحتماليه بأن يتصورا أن المفاجئ من فليس

 الالإحتماليات اعتبار عند ذلك خطأ لنا يظهر الدارويني الطبيعي االنتخاب
 اشرمب بشكل التتعلق الداروينية أن من الرغم على و .بالبيولوجيا يتعلق فيما
 عندنا الوعي مستوى ترفع فإنها ,مثال الكون كعلم ,الجامدة شياءاأل بعالم
 .بالبيولوجيا المحصورة مجاالتها نطاق خارج
 
 البديل هو التصميم بأن نفترض عندما الحذر يعلمنا للداروينية العميق الفهم
 و .التعقيدبأتجاه  جداً بطيئة اتتدرجسلسلة  عن نبحث أن يعلمنا و  ,للصدفة
 ال يعني الحياة حتمالأ عدم أن يفهمون هيوم مثل الفالسفة كان ,داروين قبل

 بعد و .البديل تخيل يستطيعوا لم هملكن و مصممة تكون أن بالضرورة
 التصميم نظرية في بالشك ,من كل أعماقنا ,نشعر أن جميعا علينا ,داروين
 داروين أن ضيفتر و ,قبل من فيه وقعناالذي  فخال هو التصميم وهم .ذاتها
 في نجحفماذا يحصل لو كان قد  .وعينا مستوى برفع ضده المناعة اعطانا
 .الجميع مع ذلك
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: الغربة من عانى رواد الفضاء ,العلمي الخيال في الفضاء مركبات حدىإ في
 ليس من السهل التعرف على "!االرض على هناك بدأقد  الربيع أن تخيل"
 في بعمق مغروسةال الشمالي الكرة نصف نيةوفيش أن ,جملةال هذه في خطأال

 "الالوعي" .هنا يعيشون ال الذين بعض حتى و ,هنا نعيش الذين نحن عقولنا
 و أستراليا في .و هنا بالذات تأتي أهمية عملية رفع الوعي .االدق الكلمة هو

 مرسوم فيها نوبيالج القطب و للعالم خرائط تشترينيوزيلندا تستطيع أن 
أنها من هذا النوع الرافع للوعي  .أن هذه الخرائط ليست للمزاح فقط ,علىألل
 سيتذكر .الشمالي الكرة نصف في الصفوف جدران على ثبتناها لو فيما

 ب لها العالقة أفتراضية قطبية هو "الشمال" بأن يوم بعد يوما الطالب
 ويخبرون للمنزل سيذهبون و وعيهم من وترفع ستثيرهم الخريطة ."االعلى"
 هاليهمأ يفاجئوا أن معه يستطيعون شيئا الطالب عطاءأ ,بالمناسبة و ,هاليهمأ
  .مدرس يقدمها التي المنح اعظم أحد هو
 
 .الوعي رفع للسلطان القادم من باهيأنتَ لفت الجنسين بين للمساواة الدعاة احد
في كلمة " هو"مة الن جزء الكل ,طبعاً كلمة بدون معنى "هيايات" كلمة

 ,سخيف االشتقاق و .رجاليال ترمز بشكل من االشكال الى ضمير " هوايات"
 كلمة واشنطن في ضابط ستعملأ عندما 1999عام  في تماماً كما

"Niggardly – و .1 عنصرية الفاظ ستعمالبأ أتهم و "بخيل بمعنى 
 في تنجح "Niggardly" أو "هيايات" مثل البسيطة االشتقاقات حتى لكن
 سكاكين وصقلنا المزاح عن توقفنا االمسيات حدىأ في .وعينا مستوى رفع
 .بدأنا نرى كلمة هيايات بصورة تختلف عن كلمة هوايات وعندها ,الفلسفة
 .تلك الوعي رفع حاالت في االول الخط في تقع بالجنس المتعلقة الضمائر
 حدسها أو سهحد كان إذا عما او نفسها نفسه تسأل أن عليها أو عليه يجب
 غضضنا ولو .الشكل بهذا الكتابة منها أو منه يتطلب اللغوي القالب عن
 .البشري الجنس نصف حساسكل هذه المشاكل اللغوية لعرفنا أ عن النظر
" نساناإل حقوق" جمل مثل .البشر لغوياً كلمة مذكرة نعني بها جميع ,االنسان
 تستبعد وكأنهاتبدو  لغةال "واحد صوت واحد رجل" و" االنسان خلق حراً" و

 من باالهانة النساء تشعر أن الممكن من بأنه لي يخطر لم شبابي في .المرأة
 و .وعينا فعتم ر االخيرة العقود خالل و ."نساناال مستقبل"مثل  عبارات

                                                      
  ).المترجم( .أسود عبد بمعنى تيتأ  NIGGA الكلمة جزء . 1
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 "إنسان و إنسانة" من بدال "إنسان" كلمة يستعملون اليزالون الذين هؤالء حتى
 و ,لمشاكسةلرغبة في ا أو الذاتي الواعي اراالعتذ من بشئ ذلك يفعلون
 من كُل .بالمساواة المؤمنين حفيظة ليثيروا التقليدية للغة مساندا موقفا يقفون
 على الثبات اختاروا الذين هؤالء حتى ,وعيه رفعتم  قد العصر لروح ينتمي
 .الفالخ زيادة حدة و السلبي موقفهم

 
نونالمؤم هنا انا و ,الوعي رفع أهمية لنا تواأثب الجنسين بين ساواةبالم 

 ليس الطبيعي االنتخاب .الطبيعي االنتخاب في ستعملهاأل تقنياتهم سأستعير
 لقدرةلتلك ا أيضاً وعينادرجة  يرفع هلكن و ,كامل بشكل الحياة لتفسير فقط

 أشكال بدائية من أنظمة معقدة ظهور أمكانية شرح في العلمالتي يتمتع بها 
 نطبقه أن يشجعنا الطبيعي لالنتخاب الكامل الفهم و .ودمقص هدف دون
 البراهين المخادعة مصداقية فيهنا نصبح أكثر شكاً  .اخرى فروع في بجرأه
 من .معضلة كبيرة أمام علماء الطبيعة ,دارون قبل, ما يوم في كانت التي و

 مصمماً يبدوما  شيئا بأن يحزر أن بإستطاعته كان ,داروين قبل ,هذا الذي
 حصيلة يكون أن يمكن النسر عين أو حشرة اليعسوب كجناح لغاية معينة
 بحتة؟ طبيعية سبابأل بل عشوائيةالال التغيرات من سلسة
 
 ,رجعي لحادلإل لتحوله للعواطف المحركة و الطريفة دوغالس آدمز قصة
 لقدرة شهادة ,اأدريال ويعتبره أحد يخطأ لئال رجعي كلمة على صرأ

 وكانه يبدوس عما القارئ من العفو أمل .مستوى الوعي رفع على الداروينية
 لم التي و – السابقة كتبي بسبب دوغالس تحول أن .يلي فيما للنفس مديح
 الذي – لذكراه الكتاب هذا هداءأ في السبب هو - أحد تحويل بهدف تكتب
 The" في مؤخرا نشرت مقابلة في دوغالس سئل! للتحويل يهدف

salmon of Doubt", و .لحادلإل تحوله كيفية عن صحفي قبل من 
 :قائال استطرد ثم ,ةأدريالل تحوله كيفية بشرح االجابة بدأ
 

 يكفي ما امتلك لم نيلكن و .فكرت و فكرت و فكرتلقد 
 فكرة في متشككاً كنت .قرار يأل لصأ لم بالتالي و ,لالستمرار

 من ننييمك شي أي عن الكثير عرفأ لم يلكن و ,كبير حدالى  اهللا
 و .آخر شئ يأ و الكون و الحياة ماهيةل شرح وأ نموذج تخيل
عندما وصلت و .والتفكير القراءة تابعت و ,لم أيأس نيلكن
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 كتب بالتحديد و التطور طبيعة على أطلعت الثالثينات من عمري
 الساعات صانع" بعده من و "االناني المورث" دوكنيز ريتشارد
 المورث كتابلِ الثانية قراءتي لخال انه عتقدأ, وفجأة ."االعمى
 عظيماً و مدهشاً كان المبدأ و .مكانه في أصبح شي كُل ,االناني
الحياتي  هذا التعقيد لكل الذي أعطى سبب طبيعي و ,ساطتهفي ب
 الناس يتحدث التي النشوة جعلت اعترتني التي الرهبة و .المدهش
مقارنة  ةسخيف ,بصراحة ,تبدوا الدينية التجارب بخصوص عنها
 عن الناتجة الرهبة على ,العلم عن الناتجة الرهبة افضل انا و ,بها
  .1وقت أي في الجهل

 
 داروين نظرية انهأ .به عالقة لي ليس ,بالطبع ,عنه تحدث الذي البساطة مبدأ
 ,دوغالسيا  .علمياً لوعياالكبر ل رافعال ,الطبيعي االنتخابو  التطور في
 رتدمأرفع  و بديهة سرعأ و تاحاًنفأ كثرأ و طرفأ و اذكى أنتَ .فتقدكأني أ
 لكن و ,ككضحسي الكتاب هذا أن مليأ .الوحيد نكأ ربما و كتبي بسبب
 .ياضحاك تستطيع مما اقل بالتأكيد

 
 حدأ عارضي التطور أن الى يشير بالعلم المتمرس الفيلسوفهذا دانييل دينيت 

 قلأ أشياء لعمل ذكية مقعدة شياءأل الحاجة فكرة" :نملكها التي االفكار أقدم
 عصان عصنَي محار لم نرى أبداً .المنَزلة الخلق نظريةب هذا أدعو .تعقيداً
 يصنع خارياًفُ وعاءو ال  .حداداً صنعي فرس علن لم نرى أبداً .رماح
يجعل كامل بشكل الحدس تناقض فعالة لعملية داروين كتشافأ ."صانعه 
لرفع هائلة بطاقة ومشحونة كبير بشكل ثورية يةنساناأل اراالفك في ساهمتهم 

  .الوعيمستوى 
 
 عقول في حتى و ,الوعيمستوى  رفع ضرورة عرفةم جداً المفاجئ من
 فيزيائياً كان هويل فريد .الطبيعيات غيرأخرى  حقول في الالمعين علماءال

 مجال في اخطأ كذلك 747 البوينغفكرة  فهم في خطأأ هلكن و ,المعاً وفلكياً
 "2آركيوبتركس"المتحجرات  انواع أحد همالأ حاول حيث طبيعياتال

                                                      
 في أصدارها أعادة تم دوغالس آدم وفاة بعد االول اليوم في مكتوبة "LAMENT FOR DOUGLAS" مقالتي .99 ص ,2002 آدم . 1
 كنيسة في ذكراه في خطبتي كذلك تحتوي التي و "DEVIL’S CHAPLAIN" في كذلك و "THE SALMON OF DOUBT" في عمود
  .مارتن القديس

 صفات تحمل التي المكتشفة المتحجرات أول من هو و ,سنة مليون 150 حوالي قبل المنقرضة االولى الطيور أنواع أحد . 2
  )المترجم( .بينهما وصل حلقة يعتبر لهذا الطيور و الزواحف
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 من ليرفع ما شئ على لالطالع حاجته عن تنبئنا كهذه امور ,خدعة واعتبرها
 ,التفكير مستوى على, نهأ اعتقد .الطبيعي االنتخاب بنظرية يتعلق بما وعيه
 وتسبح وتغطس تنقع الن تحتاج بأنك يبدو لكن و .الطبيعي االنتخاب فهم قد

  .الحقيقية قوتها فعالً تقدر أن تستطيع أن قبل في هذه النظرية
 
 يضعنا هويل فريدالفلكي  علم و .ختلفةم بطرق وعينا من رفعت معارفنا نأ
 على لالحتواء قابالً ليصبح كبريائنا من ويقلل ,ومجازياً عملياً ,اماكننا في

 الناتج الحطاممن  شظيةتلك ال على .احياتن ادوار عليها نلعب ضيقة منصة
 أو أفرادك سواء القصير بوجودنا ذكرناي علم االحياء .الكوني االنفجار عن
 عام المؤلم البكاء لدرجة تثيره و راسكين جون وعي من ترفع و .جنسك

 تلك لكن و ,تماماً بخير نتلكُ ,وحيدا علماء الطبيعة تركني لو: " 1951
 ".المقدس الكتاب من جملة كُل نهاية في نقراتها اسمع !المخيفة المطارق
 ,مفاجئا ذلك ليس ,بالوقت احساسنا ناحية من الشئ نفس تفعل التطور نظرية
 وخصوصا ,داروين تطور لكن و .الجغرافي الزمن مقياس على تعمل النها

 في التصميم عن الوهم تمزق انها .ايضا آخر شيئا تفعل الطبيعي االنتخاب
 تبدو بفرضيات يتعلق ما كُل في مشككين نصبح أن علمتنا و ,حياءاأل فرع
 أن عتقدأ .ايضا الفلك و الفيزياء علم في نرى فيما بالتصميم تتعلق وكانها
 تأريخبال عالم لست أنا" ,كتب عندما ذلك في فكر سوسكيند ليونارد الفيزيائي

 مع قةالحقي في الحديث الفلك علم بدا لقد: رائي بإعطاء سأغامر نيلكن و
نقض  لوجودنا شرحاً قدمو فإنهم سبقهم من كُل بخالف و .السآو و داروين

 فقط ليس معاييراً السآو و داروين وضع لقد ..كل أشكال الغيبيات االخرى
ال  هم ممن خرونآ فيزيائيون .1"ايضا الفلك علم في لكن و االحياء لعلم

الذي  تابهكو  ستينغر فيكتور منهم و لوعيهم رفعاً بشكل من االشكال يحتاجوا
 وجد هل"أنصح به لمو تكينزآ بيتر و ,)ال الجواب( "اهللا؟ الع كعادةأ" تابه 
ألسلوبه العلمي  عندي المفضلة الكتب أحد هو الخلق نظرية في "النظر

  .المحترف الشاعري
  

 التي بالطريقة وعيهم رفع عن بعيداً ,الذين ينمتدينال من بإستمرارأستغرب 
 ."الخلقفي تكامل  اهللا" كطريقة الطبيعي االنتخاب فكرةلِ يبتهجون ,هااقترحت
 عالم على صوللحلِ سهالً سيكون الطبيعي باالنتخاب التطور بأن الحظوا لقد

                                                      
  .2005 االول كانون من عشر السادس في "DER SPIEGEL"اـل على لقاء في . 1
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 ,تكينزآ بيتر !شئ أي عملأن ي يحتاج لن ةالحال هذه في اهللا و .بالحياة ملئ
وصوالً الى نتيجة  يةبعقالن الفكري الخط ذلك يأخذ ,ذكرته الذي الكتاب في

 يمكن ما بأقل يفلت أن يحاول كسول إله بفرضية يسلم عندماالكونية  ةالالالهي
 القرن إله من حتى اكسل تكينزآ لهإ و .بالحياة ملئ الكون ليجعل الجهد من
 ,الحاجة عن زائد ,العمل عن عاطل ,رتباطاتأ ال ,رفهالم أإلله :عشر الثامن
 لهإللِ العمل كميةمن  تقليلال في تكينزآ ينجح وةفخط خطوة و .الفائدة عديم
هذا  تفادي يمكنه بذلك و ,االطالق على الشئ بعمل ينتهي حتىهذا  الكسول
 مشهد ذاكرتي في حياً اليزال .بأن ال يكلف نفسه عناء وجوده اساساً زعاجاال
 سوأأ و .شرير انه اعتقد فال إله هناك كان لو ": لنآ لوودي التعليمي نيناأل
 ".نتاجه ليس بالجودة المطلوبة نهأ عنه تقول أن يمكن ما
 

 

 
 أمثلةك .السآو و داروين حلها التي المشكلة حجم في المبالغة المستحيل من
 ة و شكلالتشريحو تراكيبها بكل معنى الكلمة كل االحياء  هاذكرأ أن ستطيعأ

 المؤمنين بقصة الخلق قاهأنتَ ما لكن و .لوكالس و الحيوية الكيمياء و الخلية
لأليحاء بدقة  , واضحة سبابأل و ,من أكثر اشكال الحياة تعقيداً و روعة هو

 تابك من برهاني خذتأ قد هنا نيإ الرقيقة السخرية من و .التصميم الوهمي
 منشور و للمؤلف سمأ ال "؟وصلت الى هنا كيف ,الحياة" ,الخلوقيين ألحد
 Tract"و  Watchtwer bible"1" دار من لغة عشر بستة

Society "المفضلة الكتب أحد انه يبدو ما على ,نسخة مليون 11 على 
 لي لترسأ االقل على مليوناً االحدعشر من نسخ ستة نأل الشركة لدى
 .التمنيات مع العالم حول مجهولين من كهدايا
 
 الفطر فنجد ,بإسراف الموزع و المجهول العمل هذا من صفحة لنأخذ

 بعبارة مصحوبة ,)Euplectella( "زهارألل فينوس سلة" ـب المعروف
 الفطر لهيكل تنظر عندما" :الشكل بهذا ,اتينبورو دافيد دالسيليس أقل من 

فأننا ال  ,للزهور فينوس بسلة المعروفة و المؤلف من أبر سليكونية عقدالم

                                                      
1 . WATCHTOWER  المترجم( يهوه شهود طائفة عن تصدر التي الرسمية بالصحيفة االسم هو المراقبة ببرج يعرف ما أو.(  
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من  ماليين وم بأنتاجتق جهريةم خاليا تستطيع كيف .نصدق ما ترى عيوننا
 و ".النعرف الجميل؟ و المعقد نسيجال هذا شكلتُلِ زجاجيةالشبه  الشظايا

 :واحداً شيئا نعرف نالكن و":المغزى تعليقه ذات يضيف و يسرع الكاتب هنا
 نتفق شئ هذا .ليست الصدفة وراء هذا ,ال بالتأكيد "الصدفةال يمكن أن تكون 

 في تقع سلة فينوس كهيكل لظاهرة االحصائية ةالالإحتمالي و .جميعنا عليه
 تكبرو كُلما  .حلها للحياة نظرية أي على يتوجب التي المعضلة قلب

 تعنيه ما هذا و .حالً دفةالص قل أحتمال أن تكون لماكُ حصائياًأ الالإحتماليه
 ,الصدفة و التصميم ليسا للمعضلة المرشحان الحالن لكن و .الالإحتماليه كلمة
 نظراً ,حالً ليست دفةالص .الطبيعي نتخاباأل و التصميم بل ,شائع وه كما
عالم  من هناك ليس و ,الحية الكائنات في نراها التي الالإحتماليه قيمة لكبر
 ,ايضاً حقيقياً حالً ليس التصميم و .قترحهايمتلك كامل قواه العقلية ي أحياء
 أي على يجب التي مشكلةال ستعراضأ كملسأُ ناآل لكن و ,الحقاً سنرى كما
 .الصدفة تفادي كيفية عن المشكلة :حلها للحياة نظرية

 
 غليون اةسمالم الرائعة النبتة فنجد ,كتاب برج المراقبةفي  صفحةال نقلب

 اجزائها كُلو كأن التي تبدو  )Aristolochia trilobata( الهولندي
 غليون لنبتة مرسالهأ و الطلع بغبار وتغطيتهم الحشرات لصيد بدقة مصممة
 :للتساؤل بكاتب برج المراقبة تدفع للزهرة المعقدة االناقة .خرىأ الهولندي

 ال .خرىأ مرة و "الذكي؟ التصميم بسبب نهاأ مأ ؟صدفة كله ذلك حدث هل"
 الصحيح البديل ليس الذكي التصميم اخرى ومرة .صدفة تحدث لم بالطبع
 نهأ بل ,فقط نيقاًأ و معقوالً تصادياًقأ حالً فقط ليس الطبيعي االنتخاب .للصدفة
 نذم قترحةالم دفةلصلِ كبديلالوحيد الذي تم طرحه حتى االن  الفعال الحل
 هو ببساطة .الصدفةمشاكل فرضية  نفس من يعاني الذكي التصميم .االزل
 ,الالإحتماليه ستوىم عالكُلما ف .العالية الالإحتماليه مشكلةل مقعوالً حالً ليس
بل أنه سيقوم بمضاعفة المشكلة  ,أحتمالية قلأ التصميم نظرية صبحتا كلما

هي  )نفسها او( نفسه صممالم التي يثيرها المشكلة اخرى مرة و .من االساس
 كغليون حتملم غير شئ لتصميم قابل شي أي .أساساً وجد كيف وأكبر 
يداً عن و بع .الهولندي غليونال من حتماالأ قلأ سيكون )الكون او(الهولندي

 .هذا التردد الزمني للوراء فأن اهللا نفسه يزيد الطين بله في هذه الحالة
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 االحمر الخشب شجرةلِ وصفاً لترى برج المراقبة في خرىأ صفحةتصفح 
 علي خاص تأثير لها شجرة ,Sequoiadendron giganteum(1( العمالقة
 طولأ و ,اًتقريب قرن بعمر رضيع طفل مجرد ,حديقتي في توجد حداهاأ نأل

 في لالعلى ينظر ,الشجرة بجانب يقف ,ضئيل رجل" .مدينةال في شجرة
 هذا شكل بأن يمانلأل معنى أي هناك هل .الهائلة للعظمة دهشة و صمت
 لو ,خرىأ مرة و "؟مصمماً ليس الصغيرة البذرة من نشوئه و الجليل العمالق
 هناك ليس ,ال الجابةفا ,للتصميم الوحيد البديل هي دفةالص بأن تظن نتكُ

 االنتخاب ,الحقيقي للبديل اشارة أي حذفوا الكتاب فكاتبي خرىأ مرة و .معنى
  .هيفهمو أن اليريدون النهم أو هيفهمو لم النهم ربما ,الطبيعي

 
 العلق كحشيشة صغيرة كانت مهما ,الطاقة النباتات بها تأخذ التي العملية ان
ما جاء في أما  .2الضوئي بالتمثيل سمىت ,الخشب االحمر كشجرة عمالقة أو

 عملية فيمنفصل  كيميائي تفاعل سبعين حوالي هناك":فكان  برج المراقبة
 النباتات .)حقيقية اعجوبة تلك( قال علماء االحياء أحد ,الضوئي التمثيل
 تنتج و تلوث ال و هادئة و جميلة ,)الطبيعة معمل(ـب تسمى الخضراء
 بالصدفة؟ ذلك حدث هل .االخرى الكائنات تغذي و المياه تنقي ,االوكسجين

 لن أآلخر بعد المثال تكرار لكن و ,ذلك تصديق يمكن ال ,ال "؟معقول هذا هل
منطقياً  الطبيعة في الظواهر بعض .يتغير ال الخلوقيين "منطق" .بشئ نايفيد
 نتكولِ جداً شةدهم و ,جداً جميلة ,جداً معقدة ,كبير بشكل االحتمال عديمة
 التصميم هو تخيليه من الكاتب يتمكن الذي الوحيد البديل و .بالصدفة محض
 العلم جابةإ و .قام بتصميم كل شئ مصمم وجود يستوجب و لهذا .الذكي
 الوحيد البديل ليس التصميم .يضاًأ تتغير ال الخاطئ المنطق هذا على
 بديالً ليس ميمالتص ,بالتأكيد .أألفضل البديل هو الطبيعي االنتخاب .للصدفة
 من :حلهايحاول  التي المشكلة من كبرأ مشكلة ألثارة يؤدي النه باالساس

 ,المنطقية الالإحتماليه تلكلِ فاشالن حالن التصميم و الصدفة ؟خلق الخالق
 هو الطبيعي االنتخاب .لها رتدادإ مجرد واالخر المشكلة هو حدهماإ نأل
 حالً فقط ليس و .اليوم حتى نعرفه يالذ الفعال الوحيد الحل .الحقيقي الحل
 .درتهق و اناقته في لذهم حل انه بل ,واقعياً

                                                      
 ,االجمالي الحجم حيث من العالم في االشجار أكبر هي الصنوبريات عائلة من ,األحمر كاليفورنيا شجر أو األحمر الخشب شجر . 1
  ).المترجم( .السنين آلالف يصل قد يالذ عمرا األشجار وأطول العالم في الحية الكائنات أضخم تعتبر

 الضوئية الطاقة تحويل فيها يتم حيث ;العليا النباتات و الطحالب من كل في تحدث معقدة كيميائية عملية :الضوئي التمثيل . 2
  ).ترجمالم( الجلوكوز سكر روابط في تخزن كيميائية طاقة إلى الشمس أشعة فوتونات شكل على كهرومغناطيسية طاقة من الشمسية
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 الالإحتماليه لةشكملِ كحل ينجح الطبيعي نتخاباأل يجعل الذي السبب هو ما
 بأن هو الجواب البداية؟ خط عند الصدفة و الخلقفرضيتا  الك تفشل نماحي

جزاء أل الالإحتمالية مسألة جزءي امم ,تراكمية عملية الطبيعي االنتخاب
 لكن و ,نطقية بشكل مام الإحتماليته أن بحيث صغير منها كل و .صغيرة
 الناتج فإن ,ركماتالت من العديد راكمت عند و .الحدوث ستحيالتالم من ليست
 ال بشكل الاحتمالي ,بالطبع جداً جداً كبير بشكل الاحتمالياً سيكون النهائي
 الذي النهائي الناتج و .دفةالصعن طريق  حدث قد يكون نأ للشك مجاال يقبل
بشكل الخلوقيين به يحاجج الذي الكائن شكلي المختلفة بأشكاله رهقم. 

 استبعادهن من السيدات تنزعج أن هنا اليجب( النه .الهدف يخطئ الخلوقي
 التكوين حتماليةأ عاملي هأن على يصر )ستعملالمالمذكر  الضمير في هنا
 .مالتراك قدرة اليفهم انه .واحد حدث ,واحدة كخطوةمعقد ال
 
 تخيل .بمثال النقطةهذه  وضحت .1"لالصعود إلى جبل الالاحتما" كتابي في
 أآلخر الطرف و ,تسلقه ستحيلالم من ,بشكل حاد نحدرم طرفيه أحد جبال
مبشكل  رنحدنظام يجلس القمة في .لقمةا حتى لطيف تدرجم كالعين عقدم 

 كهذا تعقيداً بأن السخيفة كرةالف .المروحي المحرك ذات البكتريا أومثالً 
 ,التطور .واحدة بقفزة لقمته الجبل وادي من باالنتقال يرمز نيآ بشكل يتجمع
 يصعد و خرىاأل الناحية من الجبل حول يذهب ,ذلك من العكس على
القفزةب مقارنة البطئ الصعود مبدأ كذلك؟ اليس !بسيط :زحفاً البطئ نحدرالم 

 الوقت هذا السبب وراء كل عن للتعجب تدفعنا درجةلِ ,جداً بسيطمبدأ  الواحدة
 قد كانت ذلك فعل عندما .كتشفهأ وعلى المسرح  كداروين ما أحد اتى حتى
 أن رغم ,"العجائبي ملالعا" .ل .نيوتن نشر على قرون ثالثة حوالي مضت
 .لداروين الذي ذاك من صعبأ ,وقتها بدا نجازهإ
 

 .بنك خزنة قفل حالة في الالإحتمالية تطرف عن مفضلة اخرى استعارة
 االرقام تسلسل على بالحصول محظوظاً يكون أن سارقلِ مكني ,نظرياً
 درجةلِ عالية بالإحتمالية صممي تسلسلال ,عمليا .حدها و بالصدفة الثمانية
 .747 البوينغ عن هويل فريد فكرة درجة بنفس ستحيللمأشبه با ذلك تجعل
 تعلو ستطراديةأ شاراتأ يعطي نهأ و سئ بشكل صمماًم قفالً تخيل لكن و

                                                      
1 . CLIMBING MOUNT IMPROBABLE, ROCHARD DAWKINS 1996. 
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 الرقم من القرص اقتراب أن رضتفأ .الصحيح الرقم من الرقم قرب لماكُ
 فاللص .منها تسقط النقود من حفنة و ,قليالً فتحي الخزنة باب فإن ,الصحيح
 .جدا قصير وقت في ىالكبر الجائزة على سيحصل الحالة هذه في
 

 بأن باالفتراض صالحهملِ الالإحتمالية حجة ستعمالأ حاولوني الخلوقيين
 االسم و .الشئ أو الكبرى الجائزة موضوع هو الموازي البيولوجي السؤآل
التعقيد الغير قابل " هو "الشئ أو الكبرى الجائزة"ـل المستعمل أآلخر

 أن يفترض ال و .يطير ال أو يطير الجناح .الترى أو ترى العين ."لألختزال
 التوسطيات و .خطأ ببساطة هذا و .فائدة ذات وسط حلول أي هناك يكون
 الخزنة ارقام مجموعة و .نظريا نتوقعه ما بالضبط وهذا -  عملياً جداً كثيرة
 البعد أو بالقرب تنخفض و تعلو التي االستطرادية االشارات يوازي الحياة في
 الجبل خلف اللطيف المنحدر عن تبحث الحقيقية لحياةا .الصحيح الرقم عن

و يركزون على  ذلك كُل عن عميان الخلوقيين أن حين في ,الالإحتمالي
 .المقدمة في الحاد القاسي المنحدر

 
الخاصة  الصعوبات" االنواع اصل كتاب في خاصا فصال خصص داروين
 ختصرالم الفصل هذا بأن نقول أن العدل نم و ,"بالتعديل النشوء نظريةب

 يومنا حتى و الحين ذلك منذ رحتقتُأ التي الصعبة المزاعم كُل يرتب و يتوقع
 التي و "والتعقيد الكمال البالغة االعضاء" في كانت الهائلة الصعوبات و .هذا

 العين داروين ختارأ ."التعقيد الغير قابل لألختزال"ـب خطأ احياناً توصف
 التي اتهامواصف بكل العين بأن راضفتاأل" :يالتحد هذا في جداً خاصة كونها
 مختلفة لكميات السماح أو مختلفة مسافات على كالتركيز ,التقليد تقبل ال
 واالنحراف الكروي الشكل تصحيح و ,الحدقة عبر بالمرور الضوء من

 علىأ ,بهذا عترفأ ناأ و ,يبدو ,الطبيعي باالنتخاب تشكلت قد ,اللوني
 تلو مرة كبيرة ببهجة الجملة هذه يقتبسون قيينالخلو ".السخف درجات
 عترافأ .ذلك بعد يأتي ما يذكرون ال بأنهم للقول بحاجة لسنا و .االخرى
 تكون حتى لناحيته خصمه بها يشد .بالغية اداة اال ليس المقيت داروين
 داروين شرح هي ,بالتأكيد ,والضربة .وقتها يحين عندما,قسىأ الضربة
 يستعمل لم داروين أن ربما .تدريجي بشكل العين تطور كيفية عن السهل
 جبل قمة نحو السلس التدرج" أو ,"التعقيد الغير قابل لألختزال" عبارة

 .المبدأين كال فهم بالتأكيد هلكن و ,"االإحتمالية
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 من جاهزتنا حجتان "جناح؟ نصف فائدة ما" وأ "عين؟ نصف فائدة هي ما"

 في االختزال تعذرم يكون الوظيفي الجهاز ."ختزالالتعقيد الغير قابل لأل"نوع 
 من كان هذا .منه جزء أي نقاصأ جردبم العمل عن تماماً توقفه حالة

 هذه في برهةلِ فكرنُ عندما لكن و .الجناح و العين حالى في المسلمات
 رفعت التي عتمالم العين ماء مريضة أن .مباشرة الخطأ نرى ,االفتراضات
 هالكن و ,نظارات بدون واضحة صورة رؤية تستطيع ال احياًجر عينها عدسة
 و .عاليةجبل  حافة من الوقوع أو بشجرة االصطدام تفاديلِ يكفي ما ترى
 على الجناح من فضلأ هلكن و ,كامل كجناح فعاالً ليس جناح نصف
 عن الناتجة الصدمة بتخفيف حياتك نقذي أن الجناح نصف يستطيع .االطالق
 حالة في يساعدك الجناح من %51 و .ما بعلو شجرة لىع من الوقوع
 علو هناك سيكون ,نملكه الذي الجناح نسبة كانت مهما و .بقليل علىأ شجرة
 فعل صغرأ جزء يستطيع ال فيما حياتك نقاذإ الجناح جزء يستطيع مرافق
 ,عالهاأ من والسقوط ,االرتفاع ختلفةالم االشجار عن الفكرية التجربة و .ذلك
 سلس تدرج وجود المتوجب من بأنه ,نظرياً ,لنرى الطرق أحد فقط يه

 .كامل بجناح نتهاءأ و الجناح من %1 من بدأ الخط طول على للمنافع
 كُل عن الفكرة نيرتُلِ "مظليا" تهبط أو تتزلق حيوانات عن أمثلةب مليئة الغابات
 .الالإحتمالية من جبل على صعوداً خطوة
 

 فيها تستطيع ظروف تخيل السهل من ,االرتفاع المختلفة االشجار مع بالقياس
 على قادرة تكون لن العين من %49 أن حين في حيوان تنقذ أن عين نصف
 التي المسافات و ,المتوفرة االضاءة معطيات على بناء سلس تدرج .ذلك

 ,الطيران سطوح و الجناح كما و .المفترس أو – الفريسة لمح بها تستطيع
 في بوفرة منتشرة انها بل التخيل سهلة فقط ليست كهذه ولةمعق فمتوسطات
 من قلأ تعتبر المقاييس بكل و ,عين لديها المسطحة الدودة .الحيوانات مملكة
 او قارب الآللئ الناوتيلوسالمعروف بأسم االخطبوط  .بشريةال عينال نصف

له  )البحار على مسيطرين كانوا الذين المنقرضين عمومتها بناءأ ربما و(
 ,سطحةالم الدودة عين بخالف و .نساناأل و الدودة عين بين متوسطة عين
 الناوتيلوس عين فإن ,صورة أي ترى ال و فقط الظل عن الضوء تميز التي

 اهلكن و ,حقيقية صورة عمل تستتطيع "ثقب ذات تصوير الة"ـل المشابهة
 دقيق لمس ضعمن غير الممكن و .عينناأ صورلِ قارنةم مةعتم و مشوشة
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 نفيأن ي يستطيع يوجد عاقل ال لكن و ,هذا يعتبر غشاً ,الرؤيا تحسن تدرجِل
 وجود عدم من افضل هي ,كثير غيرها و ,للالفقاريات االعين تلك بأن بشكل
 للجبل السلس المنحدر على مصفوفة االعين كُل بأن و ,أساساً عين

 و .حتماً عالية لكن و ىاالعل ليست – القمة من قريبة عينناأ و ,الالاحتمالي
 بينت و ,والجناح للعين خاصاً فصالً خصصت ,الالاحتمالي الجبل صعود في
 و .تدريجياً )البطء بذلك ليس ربما و( ببطء يتطوروا أن السهل من كان كم

 .هنا الموضوع هذا سأترك
 

التعقيد الغير قابل "نوع  من ليسا بالتاكيد والجناح العين بأن نرى وبذلك
 نستنتجه الذي الدرس في هو المثال هذا من ثارةإ االكثر لكن و ,"اللألختز
 فيما الكثيرين فيه وقع الذي ,المميت الخطأ بأن الواقع وهو اال .عام بشكل
 مثل ,بديهية قلأ اخرى مثلةأل ينبهنا أن يجب ,البديهية االمور بهذه يتعلق
ذين يختفون خلف ال نالخلوقييعند  المفضلة الكيمياء الحيوية و الخلوي البحث

  ."الذكي التصميم نظرية" قناع سياسي مناسب يعرف ـب
 
 تعذرم تعقيد هو شئ أي بأن تعلن ال :لنا يقول ,تحذيري هنا درس لدينا

 أو ,بحذرأكتشافك  محصت قد تكون لئال كبيراً حتماالًأ هناك الن ,االختزال
 في الذين حنن ,علينا يجب ال ,اخرى جهة من و .عنه كاف بشكل فكرت
 ال الطبيعة في ما شئ هناك نإ ربما .بثقة عتقاديينإ نكون أن ,العلم جانب
 جبللِ السلس المنحدر على مكان خذأ ,االختزال المتعذر تعقيده بسبب ,هيمكن

 التعقيد الغير قابل لألختزال ظهر لو انه في محقين الخلوقيين .الالاحتمالية
 داروين .داروين نظرية يهدم أن يمكنه مما ذلك فإن ,صريح بشكل و بصدق
 له ليست موجود عقدم نظام أي بأن االستعراض باالمكان كان لو" :قال نفسهب

 من العديد تراكم عن ناتج تدريجي تطور عن ناتجاً يكون أن االمكانية
 حالة جدأ لم نيلكن و .شك بدون تنهار نظريتي فإن ,البسيطة التغييرات
 ,ستطاعأ ناآل حتى بعده من أحدو ال  ,الحالة تلك يجد لم داروين ".كهذه
 .رضع و قترحأ الحاالت من الكثير .والمستميتة النشيطة الجهود كُل برغم
 .التحليل امام صمد منها والشئ

 
 أن الممكن من التعقيد الغير قابل لألختزال أن من وبالرغم ,حال أي على
الخلق نظرية ي ألنهيارفأنها ستؤد ,وجد لو داروين نظرية نهيارإ سببي 
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 أكرر اخرى مرة و ,الذكي التصميم نظرية تحطمت فقد بالتأكيد و ؟يضاًأ
نستطيق ان  فإننا ,اهللا ماهية عن قليلة معرفتنا كانت مهما ,وهو اال ,السبب
  .ايضاً االختزال متعذر بالتالي و التعقيد على درجة عالية من بأنه نتأكد
 



 
 علمية طريقة باالساس ليس االختزال المتعذر للتعقيد أمثلة عن البحث
 منطقلِ مشابهه و .الجهل على تعتمد للمحاججة خاصة حالة مجرد :للمتابعة
من المنبوذه "الفراغات اله" ستراتيجيةأ يسمى زورم ديتريش الدين عالم بلق 

 يممفاه و معارف في فراغات عن بشغف يبحثون الخلوقيون .باهنهوفر
 يجب ,اهللا بأن يفترض فانه ,كحلقة مفقودة يبدو ما ظهور بمجرد و .العصر
 أن هو باهنهوفر مثل المفكرين الدين رجال قلقي ما .الحال بطبيعة ايمأله أن
في واهللا ,العلم تقدم مع تصغربدأت  الفراغات هذه بعدم مهدد الحالة هذه 
 .خرآ شئ هو علماءال قلقي ما .فيه يختبئ مكان أي أو فعلهي شئ أي وجود
 به تسعد و بل ,بالجهل تعترف أن علمية مؤسسة أي في الضروري من نهأ

 علماءال معظم" ,ريدلي مات صديقي كتب كما .ستقبليةم فتوحاتل كتحدي
ما يدفعهم  هو هيجهلون ما أن .كتشفوهاأ التي شياءاأل من ضجروا
 غبطةأما  .ون ببقائها الغازاًو يرغب باالسرار المتدينين يفرحون ."لالستمرار

 و ,عليها للعمل الفرصة يعطيهم :تماماً مختلف سبب له شياءاأل بسرية علماءال
 بأن تعليمنا هو للدين السيئة ثارآلأ أحد و ,الثامن الفصل في ذلك سأكرر
 .حميدة صفة هو اهنفهم ال التي شياءباأل التسليم

 
 من فإنه ولذلك .الجيد علملل جدا حيوي مرأ المؤقت بالجهل االعتراف
 تتمثل سلبية االساسية الخلوقيين ستراتيجيةأ بأن ,االقل على,القول المؤسف
 ما ."الذكي بالتصميم" يمألها اهللا بأن الزعم و العلمية الفراغات عن بالبحث
 ان" :يقول الخلوقي .تماماً معبر هلكن و فتراضاًأ كونه يعدو ال ناآل سأذكره
 سيكون المرفق من جزء واي .االختزال يقبل ال بشكل دمعق الضفدع مرفق
 تستطيع نل نكإ راهنأو .معه الباقية االجزاء تتجمع أن بدون الفائدة عديم
 تدريجيا يتطور أن عرس ابن ضفدعة مرفق بها يستطيع بطريقة التفكير
 الخلوقي فإن ,مفهوم و مباشر جواب بإعطاء العالم يفشل عندما و "ببطء؟
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 ".الذكي التصميم, البديلة النظريةو بهذا تفوز  ,حسناً" :التالي تنتاجاالسب يخرج
 )ب( نظرية يجعل ,جزئياً ) أ(  النظرية فشل :المنطق في التحييز الحظ
 .المعاكسة الحالة في طبقي ال نفسه المنطق بأن هنا القول نحتاج ال .صحيحة

 في ستفشل كانت إذا افيم لمعرفة النظر حتى بدون البديلة للنظرية القفز يتم و
يبدو و كأنه  الذكي التصميم .مكانها خذأ تزعم التي كالنظرية اجزائها بعض
  .رالتطو نظرية طلبهاتت التي الصارمة طلباتمتال ضدسحرية  مناعة يحمل
 
مشاعر  تقوض الخلوقيين أساليب هي هنا توضيحها أُريد التي النقطة لكن و

 ألسباب و .)المؤقتة( بالحيرة البتهاجبا – بالتاكيد الضرورية – رجل العلم
 عجبأ .فعالً مثيرة نقطة ,همم" :القول قبل اليوم علماء يتردد ,سياسية بحتة

 لست أنا .مرافقهم مفاصل تطوير من عرس بنأ ضفدع سالفأ تمكن كيف
 .نظرة القي و الجامعة مكتبةلِ أذهب أن يعل ,عرس بنأ بضفادع ختصاصياًأ
 في ."تخرج لطالب مثير تخرج لمشروع موضوعا هذا يكون أن الممكن من

 مشروعه الطالب يبدأ أن قبل و – كهذا شيئا علماءال أحد يقول التي اللحظة
 : الخلوقيين كتيبات على عريضا عنواناً ستنتاجاأل سنرى – بكثير للتخرج

  ."اهللا قبل من مصمم كوني أن اال يمكن ال عرس ابن دعضف"
 

 في للبحث المطلوبة العلمية الطريقة بين عالقة ولالسف بالتالي هنالك
 دعاة وبين ,جهة من نحوها االبحاث توجيه بهدف المجهولة المجاالت
 و .التقصيري االستنتاج زعملِ المجهولة للمجاالت المحتاجين الذكي التصميم

 و ,الذكي التصميم نظرية تطلبها دلةأ أي هنالك ليس بالذات السبب هذاِل
 و للتعرف العلم حاجة ذلك يالئم ال ,العلمية المعرفة راغاتف في فقط تزدهر

 العلم يجد ذلك في و .فيها العلمي للبحث كمدخل الفراغ هذا بنفس االعتراف
 العدو ضد معه متحداً ,باهنهوفر مثل متطورين دين علماء مع متفقا نفسه

 تصميمبال المملوءة الفراغات و الشعبي الدين علم و ,السذج من المشترك
 .الذكي
 

مذهب  كُلل جليةصورة  المتحجرات عالم في "الفراغات"عشق الخلوقيين ـل
 الكامبري االنفجارب يسمى فيمابدأت  الفصول حدأ في ."الديني الفراغات"

مرورها  بدون هناك وضعت قد المتحجرات بأن للفكر يبدو" ,التالية بالجملة
 بها تُقصد المقال مقدمة في ةالبالغ تلك ,خرىأ مرة ."التأريخ عبر تطورب
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 كانفي االمر  حزنالم .يتلوها الذي الكامل للتفسير قارئال شهية شحذ
 الذي متأنيال التفسير أن ,متوقعاً يكون أن يجب كان كمو  ,متأخرال أدراكي
قدمته سيتم أقتباس و بأكمله قتطعسي لِ ببهجة قدمةالمنطاق خارج تعملتس 

 هم كما ,آتتحجرالم سجل في بالفراغات غرمونم الخلوقيين .الموضوع
 .عام بشكل االخرى بالفراغات مغرمون

 
 مستمرة سلسة على عتماداًأ بأناقة مدون االنتقالية التطور مراحل من الكثير
بعض  عند السلسلة وتلك .المتوسطةللمراحل  المتحجرة الشواهد من التغيير

 لذلك اشار كما .المشهورة "الفراغات" هي هذه و ,مستمرة غير المتحجرات
 تمأل تلك الحلقة المفقودة متحجرة اكتشاف تم لو بأنه قوله في شيرمر مايكل
 قد الحلقات المفقودة عدد بأن سيعلنون الخلوقيين فأن ,الشك اليقبل بشكل
 فإن ,التدريجي التتطور وثقت متحجرة أو سجل اليوجد عندماو  !تضاعف
 تدخل هناك أن يعني هذا و ,أساساً تطور وجود عدم هو المبدئي االفتراض
 .الهي
 
 ,في أي حدث متغير خطوة لكل كامل بتوثيق المطالبة تماما المنطقي غير من
 ,ايضاً طالبةالم يمكنكفي هذه الحالة  نهأل .اخر علم أي أو التطور في سواء
 قبل خطوة لكُلِ كامل فلمي بتسجيل ,قتل ةميبجر ما شخص ادانة وقبل
 و ,تتحجر الجثث من جداً ضئيلة نسبة .نقطاعأ أي وبدون ,ريمةالج حصول

 باالمكانو  .ايدينا بين المتحجرات من العدد هذا لوجود محظوظين عتبرنُ
 العديدلدينا  فأن ذلك ورغم ,بالمرة متحجرات أي هناك يكون الأن  بسهولة
 التوزع و الجزيئية كالمورثات ,اخرى مصادر من التطور عن االدلة من

 لو بأنه تتنبأ التطور نظرية فإن ذلك مع .كبير بشكل القوة شديدة ,الجغرافي
 تنهار النظرية فإن ,الخاطئ الجيولوجي العصر في وحيدة تحجرةم ظهرت
برعندما و .هامت التطور نظرية لتقويض يلزم ما عنتباع بوبر ا أحد ألس 
يسبق عصر  رللعص تعود رنبأل متحجرة" :هالدان .س .ب .ج اجابة كانت
 من الرغم على ,به عترفي مما كتلك متحجرة االن حتى توجد لم ."مبريالكا
 الفحم طبقات في بشرية جماجم عن بها موثوق الغير الخلوقيين اساطير كُل

 .اتديناصورال ثارآل جنب الى جنبا بشرية اقدام ثارآ و الحجري
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 و .االله بواسطة تمألو  ,الخلوقيين عقل فيموجودة  باالساس الحلقة المفقودة
 اليكون حيث ,الضخم الالاحتمالي الجبل على الظاهرة المنحدرات جميع كذلك
 حيثو  .للعيان ظاهر غير اخرى بحالة أو واضحاً المتدرج المنحدر
 السريع االتجاه .لالله فورا تعزى ,مفهومة غير أو ,منقوصة المعلومات
 .في الخيال ضيق عن صرحت "االختزال متعذر التعقيد"ـب للزعم الدرامي
 المروحية البكتريا حركم فستكون عين تكن لم إن و ,حيويةال االعضاء بعض
 .االختزال متعذر كتعقيد مراجعة أي بدون يصنف ,كيميائيحي ممر أي أو
 من بالرغم و .فيها االختزال متعذرال التعقيد ظهارأ محاولة حتى بدون
 ,االخرى شياءاأل من الكثير و احالجنو  لعيندروس المستقاة من موضوع اال
بأن النظام و بكشل  فترضي الذي و المريب لوسامهذا ال جديد مرشح كُل فإن
 و .و هذا التصريح يتم تسجيله كمرسوم صادر ,االختزال متعذر كتعقيد ذاتي
 كحجة ستعملأ التعقيد الغير قابل لألختزال أن بما .بالموضوع قليال فكر لكن

 أن لكن و .بذاته التصميم على االجراءات نفس طبقن أن فيجب ,للتصميم
 على يبرهن )الخ ,القنبلة الخنفس( عرس ابن ضفدع أن ببساطة تصرح
  .شكل بأي بالعلم لذلك صلة فال .تبرير أو دليل أي بدون ,التصميم

  
 ]هنا اسمك ضع[ أنا" :يلي مما اقناعا أكثر يبدو ال الحالة هذا في المنطق
 ما ضاهرة ضع[ بناء كيفية عن طريقة بأي التفكير على قادر غير شخصياً
 نهاأ يعني هذا و .االختزال متعذر تعقيد فإنها ذلكلِ و .فخطوة خطوة ]هنا

 استطاعة حال في الموضوع ضعف مباشرة وسترى سبق ما تخيل ."مصممة
 حالة وجود امكانية تخيل االقل على أو ,متوسطة مرحلة ايجاد ما عالم

 المنادي السئ فالمنطق ,تفسير بأي عالم أي يأت لم لو حتى و .متوسطة
 التصميم" خلف يختبئ الذي السبب و .شكل بأي فضلأ ليس "التصميم"ـب

 لقبتهو قد  ."الفراغات اله"ـل تقليدي سبب – نهزاميةأ و كسالً اال ليس "الذكي
  .المبنية على الضعف الشخصي الحجةب سابقاً
 
 لديهما بن و تيللر العظيمان لساحرانا .عظيمة سحرية خدعة ترى انك تخيل
 كل و ,بالمسدسات همابعض على النار يطلقان وكأنهما فيها نيبدو خدعة
 بأن تخذتُ تقنةم وقائية جراءاتكأ .بأسنانه الرصاصة التقط كأنه و يبدو منهما
 العملية كل و ,سدساتالم في توضع أن قبل بعالمات الرصاصات تخدش
 على النارية أألسلحةب خبرة لديهم الذين من دينالمشاه قبل من مشهودة
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 رصاصة و .قصاؤهاأ تم قد خدعة لوجود االمكانيات كُل أن يبدو و ,المسرح
 فم في المؤشرة بن رصاصة و ,بن فم في أألمر بها ينتهي المؤشرة تيللر
 يمكن خدعة بأي للتفكير تام بشكل قابل غير ]دوكنز ريتشار[ أنا .تيللر
 مركز من تصرخ الضعف الشخصي حجة و .المشهد هذا يف ستعمالهاأ

 ليس .اعجوبة نهاأ البد" ,القول على تقريباً ترغمني و ,العلمي قبل ما دماغي
ناكلكن و ."للطبيعة خارق الموضوع يكون أن البد .علمي تفسير أي ه ناكه 
 بن و تيللر .مختلفة برسالة ينادي العلمية الثقافة عن ناتج خافت صوت
 أو بسيط نيلكن و .وجيد كامل تفسير هنالك و .عالمي مستوى على حرانسا
فيما  الجيد الجواب هو هذا .الدراكه الخيال ال أملك  أو ,المالحظة دقيق غير

 الحياتية بالظواهر يتعلق فيما و هذا جواب جيد ,يتعلق بالحركات السحرية
 من مباشرة فزونيق الذين هؤالء .أيضاً االختزال متعذر كتعقيدتبدو  التي
 بأفضل ليسوا ,للطبيعة خارق هو لما السريعة للدعوة محيرة طبيعية ظاهرة
 بأن لالستنتاج مباشرة يقفزون و لعقةم يلوي شعوذاًم يرون الذين الحمقى من
  ."للطبيعة خارق" ذلك

  
 نقطة كايرنسميث الكاتب يطرح ,1الحياة الصل تلميحية فكارأ سبع تابهك في

 مأخوذة حجارة من مبني طوق .2بالطوق المقوس التشبيه ستعمالبإ  .اضافية
لو كان بنائاً  مستقراًهندسياً  بناء الطوق يكون أن يمكن ال و حجري مقلع من
 كيف .منه حجرة أي برفع سينهار و :االختزال متعذر تعقيد هلكن و .عادياً
 ثم ومن قبةال تحت االحجار من كومة بصف تكون الطرق حدىأ اذن؟ بني
 البنائية التركيبات من العديد هناك ,عام بشكل و .االخر بعد واحداً رفعها
 ,منها جزء أي نقاصأ بعد تبقى أن يمكن ال انها بمعنى االختزال المتعذرة
 ,البناء يكتمل وعندما .مرئية تعد لم و الحقا رفعت التي السقالة بمساعدة بنيت
 ربما ,التطور في أألمر كذلك و .ابتاًث البناء ويبقى بأمان السقالة رفع يمكن
 عند ما نوع من بسقالة رفقام كان قد ناآل اليه تنظر الذي العضو يكون
 .مرئية تعد ولم رفعت التي و ,جدادهأ
 
 ذاته بحد التعبير لكن و ,الجديدة بالفكرة ليست "االختزال متعذرال تعقيدال"
أذا ما ( له عزىي كلمةالشرف  .1996 عام 3بيهي مايكل الخلوقي خترعهأ

                                                      
1 . SEVEN CLUES TO THE ORIGIN OF LIFE. BY A. G. CAIRNS-SMITH  

  .مثالً كسرى طوق و المآذن قبب أمثلته من بالقبة شبيه هندسي بناء الطوق . 2
3 . BEHE 1996 
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 و ,الخلية علمو كيميائيةحيال ,جديدة لحقبة الخلوقية نقل كذلك و) كان شرفاً
 العين من للبحث عن حلقات مفقودة أكثر افضل مكاناًبدت  يبدو ما على التي
 ذات البكترياعن  كان )الزال سيئاً( جيد مثالأفضل ما جاء به هو  .الجناح و

 .المروحي المحرك
 

 ,الوحيد المثال وه و .طبيعية عجوبةأ هوفي هذه البكتريا  المروحي المحرك
 في لو وجد مثله و .الحر الدوار للمحور ,البشرية التكنولوجيا نطاق خارج
 بمار و ,التعقيد الغير قابل لألختزال نع رائعاً مثاالً ستكون كبيرة حيوانات
 أن الدموية وعيةاال و عصابأللِ يمكن كيف .جودها و عدم سبب هو هذا أن
 تشق وبواسطته ,دوار خيط عن عبارة هي المروحية 1؟محور الدوران تعبر
 نهأل تسبح اقولو ال  خالل من تشق قولأ و .الماء خالل من طريقها البكتريا
 ,لنا بالنسبة كالماء سائالً يبدو ما فإن ,الوجود في البكتريا حجم مستوى على
 كأنها و البكتريا وتبدو ,كالرمل حتى أو ,مهالال أو كالدبس يبدو لها النسبةبف

 المروحيةب يسمى ما عكس على و .تسبح أنهاو ك تبدو مما أكثر طريقها تشق
 المروحية البكتريا فإن ,أحادية الخلية المعروفة بأسم أألواليك اكبر كائنات في
 حقيقيا محوراً تملك هالكن و .كالمجداف بها تجدف أو ,كسوط بها تلوح ال
 مثير صغير جزيئي بمحرك مدفوعاً و ,وصلة عبر متواصل شكلب يدور
 باالساس المبدأ نفس المحرك يستعمل ,الجزيئي المستوى على و .للدهشة
 فَوصو قد  .المتقطع االنكماش عن عوضا حر بدوران لكن و ,كالعضلة
 بيولوجي نظام في ذلك تواجد ان من الرغم على( خارجي كمحرك بسرور
 ملفت بشكل كفء غير فإنه – ةيالهندس لقوانين بالنسبة طبيعي غير يعتبر
 .)للنظر
 

 المروحي المحرك بأن ببساطة بيهي يعلن ,شرح أو ,تبرير أي وبدون
 صالح في حجة أي يقدم لم انه بما و .االختزال متعذر تعقيد هو للبكتريا

 لكذ بعد يزعم و .التي تترنح ةتمخيل في باالشتباه نبدأ أن فبإمكاننا ,دعائهأ
نفاق فاشل تم الكشف  .المسألة هذه تجاهلت قد المختصةالمراجع العلمية  بأن

 أي جون للحاكم المحكمة صالة في )لبيهي بالنسبة( محرج عليه بوضوح
 مجموعة لمصلحة كخبير يشهد بيهي كان عندما ,2005 بنسلفانيا في جونز

                                                      
 احد على يعيش الذي حي جنس "HIS DARKS MATERIALS" كتابه في نبولما فيليب االطفال كتب كاتب يصف أدبي مثال في . 1

 البذور والن .عجالت كأنها و عليها للتنقل البذور هذه يستخدم الحيوان هذا .المركز في ثقب ذات دائرية بذور ينتج التي االشجار
  .أعصاب او شرايين على تحتوي ال فأنها جسمه من جزئاً ليست
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البرنامج  ضمن ليكون "الذكي التصميم" فرض حاولوا الذين الخلوقيين من
 من هنا االقتباس ,"وقاحةال منتهي" في حركة – عامة مدرسة في الدراسي
 لم ذلك .)الراسخة الشهرة لهما مقدر بالتأكيد الرجل و مقولةال( جونز الحاكم
  .سنرى كما ,الجلسة في بيهي عاناه الذي الوحيد االحراج يكن
 

 قسم أي فائدة عدم اتأثب فيجب التعقيد الغير قابل لألختزال أثبات عندما يتم
 أن قبل مكانها في تكون أن يجب االقسام كُل بأن و .بمفردهمن هذا النظام 

في .)الفئران مصيدة هو المفضل بيهي تشبيه( مفيداً منه قسم أي صبحي 
 تعمل االجزاء أن برهان في صعوبة أي يجد لم الجزيئي الخلية علم أن الواقع
 االخرى مثلةلأل كما المروحية للبكتريا بالنسبة ذلك و ,النظام الكلي خارج
 كينيث ضحها و النقطة .االختزال متعذر تعقيد بأنها بالزعم بيهي قدمها التي
مقنع  عدو اكبر رأيي في هو الذي و ,جيد بشكل براون جامعة من ميللر
 اوصي ناأ و .مؤمناً مسيحيا كونه غير آخر لسبب ليس و ,الذكي للتصميم
 قبل من المخدوعين ينمتدينلل كثيراً داروين إله عن البحث براون بكتاب
 .بيهي
 
 صنف من ليةآل باهناأنتَ ميللر يلفت ,المروحي المحرك ذات البكتريا حالة في
 أحد هلكن و .الدوران حركة في اليستعمل النظام .1الثالثي االفرازي النظام
 من السامة ادالمو لضخ الطفيلية البكتريا قبل من المستخدمة العديدة االنظمة
 بأمكاننا ,البشري بمقياسنا و .ضيفالم الجسم تسميملِ خالياها درانج خالل
 مرة ,لكن و ,بوثق خالل من سائللِ تدفق أو صب نهأك و الموضوع تخيل
 عن عبارة يه هذه المادة المفرزة .مختلفاً ذلك يبدو البكتريا بمقاييس ,خرىأ
 بالنظام معرف شكل على البناء ةمحدد االبعاد ةثالثي ةبروتيني اتئيجز

 كل و .متدفق سائل منمتحجر  بتمثال لها شكل أشبه ,الثالثي االفرازي
 أو العاباً توزع لةآ نهأك و ,بإتقان مشكلة ليةآ خالل من مدفوع جزيئ
 .ما سائل منه "يسيل" بثقب ليةآ كونها من أكثر فيها خرم من تخرج زجاجات

 و بحجم و ,البروتين جزيئات من صغير عدد عن عبارة هو الموزع الثقب و
 ذات البكتيرية لياتاآل هذه أن ,المثير و .للخارج المدفوع للجزيئ مشابه تعقيد
 يبدو و .وثيقة قرابة بصلة لبعضها التمت البكتريا من عدد في متشابهة الثقب
 من "ملصوق و منسوخ" كان ربما ليةاآل هذه يملكون جعلهم الذي المورث أن

                                                      
1 . HTTP://WWW.MILLERANDLEVINE.COM/KM/EVOL/DESIGN2/ARTICLE.HTML 
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 موضوع ذاه و ,ملحوظ بشكل البكتريا فيها تبرع عملية هذه و :خرىأ بكتريا
 .ذاته بحدآخر  ساحر
 

 تشكل التي لتلك جداً مشابهة الثالثي االفرازي النظام تشكل التي الجزيئات
 المكونات تلك أن الواضح من فإنه للتطوري بالنسبة و .المروحي المحرك

 بكتريا تطورت عندما ,تماماً نفصلةم ليست و ,جديدة ظيفة و عليها ستولتأ
 ,خالله من جزيئات يجر الثالثي النظام أن هي المعطيات .المروحي المحرك
 البكتريا قبل من نفسه المبدأ من اولية سخةنُ تستعمل أن المفاجئ من ليس فإنه

 أن ,الواضح من .نفسها حول المحور جزيئات تجر التي و ,المروحية
 يتطور أن قبل شغالة و موجودة كانت وحيالمر للمحرك الحاسمة المكونات

من يمكن بديهية طريقة هو موجود نظام ستعمالأ و .المروحي حركالم 
 .الالاحتمالي الجبل يصعد أن االختزال تعذرم لتعقيد يبدو لما خاللها

 
 عمل .سيحصل ذلك بأن تأكدم ناأ و ,بالطبع ,يتم أن يجب البحث من الكثير
 نظرية تدعمه الذي التبريرب وسعداء كتفينم لماءعال كان لو يتم لن كهذا

 منظر"ـل خيالية شخصية من رسلةم تخيلهاأ عبارة تلك و" الذكي التصميم"
 ستسلمأ ,تهتم ال ,ما شي عمل لكيفية كفهم عدم حالة في :"الذكي التصميم في
 تفهم ال !حسنا العصبية؟ النبضات عمل ماهية تعرف ال .فعلها اهللا بأن قل و
 للحيرة مثير عملية الضوئي التمثيل هل !ممتاز المخ؟ في الذاكرة عمل يفيةك

 فقط ,االسئلة هذه من أي على لعملبا تتعب نفسك ال رجوكأ !رائع بتعقيدها؟
 من أي كشف على تعمل ال ,العالم عزيزي .باهللا نادي و ,تقبل االمر الواقع

العلمي بالبحث الثمين الجهل بذرتُ ال .لنستخدمهم لنا اجلبهم بل .االسرار هذه 
 سانت قالها لقد ."هللا اخير كملجأ الفراغات لتلك بحاجة نحن .الطريقة بهذه
 وهو اال .بالخطر مشحون .االغراء من آخر شكل هناك" :بصراحة غستينآو
 تلك ,الطبيعة سرارأ كتشافأ و تجربةلِ يدفعنا الذي ذاك .الفضول داء

 على يجب ال و بشئ تفيدنا ال التي و ,فهمنا حدود خارج التي االسرار
  .)2002 فريمان من اقتباس( "تعلمها يتمنى أن نساناأل
  

 نظام هو التعقيد الغير قابل لألختزال عن بيهي لدى أآلخر المفضل الزعم
 : عنها جونز القاضي يروي ما نرىلِ و .المناعة
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 زعمه موضوع عن بيهي بروفيسورال خالل المحاكمة تم سؤآل
 .المناعة جهازلِ تفسير ايجاد بداًأ يستطيع لن العلم بأن 1996 عام
 ,منشورة و مدروسة بأبحاث اقرانه من خمسون و ثمان تقدمو قد 
 و المناعية النظم في تبكُ من الفصول من العديد و ,تبكُ تسع و

 على كافية دلةأ ليس ذلك بأن ببساطة صرأ ذلك رغم و ,تطورها
 ."كاف بشكل" اًجيد ليس هذا نأ و ,التطور

 
 بأنه عترفأ ,المستشارين رئيس ,روتشيلد اريك قبل من التحقيق بنتيجة ,بيهي
 .شكل بأي بمفاجئ ذلك ليس .الخمسين و الثمانية المنشورات معظم يقرأ لم
 للدراسات رفضه هو للعفو قابلية االقل لكن و .شاق عمل المناعيات نأل

 هو فداله أن حال في ذات قيمة غير دبالتأكي انها ."ذات قيمة غير" بإعتبارها
 عن مهمة حقائق كتشافأ من بدال ,والسياسيين الناس من البسطاء بين الدعاية
 كُل احساس بليغ بشكل روتشيلد لخص ,لبيهي االستماع بعد .العالم حقيقة
 :المحكمة قاعة في مينأ شخص

 
 صلأل جوبةأ عن يبحثون علماء هناك أن ,متناناال يستحق ام
 من .ميتةالم وبئةاأل و عفالض ضد دفاعنا نهأ …المناعي جهازال
 ,مختبراتهم في يكدحون علماءال من المقاالت و الكتب تلك كتب
 ساعدناتُ جهودهم .مدفوعة الثمن خطابات أوحمالت دعائية  بدون
 فإن ذلك من العكس على .جدية طبية حاالت شفاء و محاربة على
 شئ أي يفعلون ال الذكي التصميم حركة كل و بيهي بروفيسورال
 المستقبلية لالجيال يقولون و لالمام الطبية المعرفة أو العلم لدفع
 .انفسكم التزعجوا ,علماءال من

 
 لو" :بيهي لكتاب مراجعته في كوين جيري يكيأألمر الجينات عالم قال كما و
 أي لنكتشف نكن لم بأننا فسيقول ,واحداً شيئاً لنا يقول أن العلم تأريخ رادأ
 حدهمأ كتب كما أو .اهجهلالتي ن مواضيعال على "اهللا" الفتة وضعنا لو شئ
 كتبته الذكي التصميم عن مقال على كتعليق االنترنت على مذكراته في

 .الغارديان صحيفة في كوين مع بالمشاركة
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 حرىباألهو  بل – تفسيراً ليس هو ؟ما لشئ تفسيراً اهللا يعتبر لماذا
متنكرة "عرفأ ال" عن عبارة هو .المباالةتفسير و ال في عجز 

هذا الدور في  هللاأل يعطي الناس عندما و .والطقوس بالروحانيات
 و ,ال يملكون أي دراية بهذا الشئ مبأنه عادة يعني هذاف ,شئ ما
 انعرفه أن يمكن ال يعطون التفسير ألسطورة سماوية همفأن لذلك
 ,الشخصية تلك تتأ ينأ من سألت لو و .يوماً ما االيه نصل أو

 عن فلسفية نصف ,ضبابية اجابة على تحصل أن هي فاالحتماالت
أو ,االزلي وجوده التفسر ,بالطبع التي و .الطبيعة خارج وجوده 
 1.االطالق على شيئا

 
 و ناقةألأ ,عضاءاأل تطور .خرىأ بطرقدرجة وعينا  ترفع الداروينية
 لو نتوقعها كما تماما – فيهم خطاءاأل بعض ريناتُ ,اًغالِب ترافقهم التي المهارة
و قد  .صممةم كانت لو نتخيله ما بعكس تماما و ,يتأريخ تطور نتيجة كانت
 اصله يفضح ,مثلةاأل أحد ,الرينغيل عصب :اخرى كتب في أمثلة ناقشت
 .للهدف للوصول يسلكه الذي المتعرج الطريق في بيرالك بتبذيره التطوري
 ,الفتوق و الظهر سفلأ الم من ,نساناأل صيبتُ التي اضأألمر من الكثير
 على نسير نناأ نتيجة هي ,الجيوب بالتهاب التأثر سهولة و االرحام هبوط
 كذلك .ربعأ على ليسير السنين ماليين عبر تطور لجسم عمودي بشكل قدمين
 واناتالحي .الطبيعي لالنتخاب الوحشية و بالتبذير الحساسلِ وعينا يرتفع

 الفرائس تبدو كما ,الفريسة لصيد رائع بشكل "مصممة" وكأنهاتبدو  المفترسة
 يقف من صالح في .الوقوع كفريسة لتفادي متساوي الروعة بشكل "مصممة"

 2 االله؟هذا 
 

 

  
 أو الجناح و كالعين دلةأ تقديم عن عجزهم" الفراغات" علماء أدرك ربما

 تشبذون في أملهم االخيري فإنهم بالتالي و المناعة جهاز أو المروحي المحرك
 انهأك و بدوت غير حيويةال الكيمياء نطاق في التطور جذور .الحياة صلأ في

                                                      
1 . HTTP://WWW.RELIGIONSBULLSHIT.NET/BLOG/2005_09_01_ARCHIVE.PHP 
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 فعالً فهو ما بمعنى .اًالحق لتطورا تحول في طريق أي من ربكأ فراغاً ؤمنت
 صلأ .ينمتدينلل راحة اليعطي هلكن ,جداً خاص المعنى وهذا .كبير فراغ
 بأن النفسنا نسمح بذلك و .فقط واحدة مرة حدث قد يكون أن يجب الحياة
 دركهي مما كثيراً كبرأ بدرجة ,الالاحتمالية من كبير قدر على حدثاً نعتبره
 ,اعادات مجرد الالحقة التطورات خط و .الحقاً سأستعرض كما ,العديدين
 بشكل و ,مستقل بشكل و الحية واعاالن من ماليين عبر ,بأخر أو بشكل
االنظمة  تطور لشرح  و ,لذلك و .الجيولوجية العصور عبر معاد و مستمر

 التي العقالنية االحصائيات من النوع لنفس اللجوء نستطيع ال ,الحياتية المعقدة
تلك االحداث التي شكلت مسيرة  .الحياة صلأ اللجوء لها في تفسير نستطيع

 من القليل ربما و(الحداث التي ساهمت في تأسيس الحياة التطور مقارنة مع ا
 .تكون غير قابلة للحدوث و الأحتمالية أن يمكن ال ,)الخاصة الحاالت

 
 المبدا بإستعمال ,كثرأ شرحهأ أن يعل و ,حيراًم يبدو مابرهنا  التمييز
 في كارتر براندون البريطاني الرياضيات عالم قبل من المسمى االنثروبي
 حول كتابهم في تيبلر فرانك و بارو جون الفيزيائيين مفهومه وسع و 1974
 .الحقا لذلك تينأس و ,الكون على تطبق عادة االنثروبية الحجة .1الموضوع

 على هنا موجودونال نحن .صغرم كوكبي مقياس على الفكرة سأقدم يلكن و
 و ايجادنأل ؤهالم كوكبا تكون أن يجب فاالرض ذلكلِ و .االرضكوكب 

 من لكوكب ,نوعه من فريد و بل ,عادي غير الموضوع كان مهما ,حتوائناأ
 ماء بدون مكنةم ليست نحياها التي الحياة نوع نفإ ,كمثال و .النوع هذا
 االرضكوكب  خارج حياةلِ ادلة عن الباحثون علماء الفضاء ,بالتأكيد .سائل

 نجم حول و .الماء وجود على تدل شاراتإ على ,عملياً ,السماء يبحثون في
 ,بارداً أو حاراً ليس – الذهبي القفل طاقبن يعرف ما هناك ,كشمسنا عادي
 هو ما بين تقع ضيقة مدارات هناك و .سائل ماء مع لكوكب – فقط مناسب
  .يغلي حيث ,جداً قريب و ,الماء يتجمد حيث ,النجم عن جداً بعيد
 
 الن .تقريباً دائريا يكون أن عليه ةللحيا مالئماً داراًم أن ,ايضاً المفترض من
 شكليا المعروف العاشر للكوكب حديثا شفكتُأ كالذي ,لحادا االهليلجي المدار

                                                      
 بكثرة مسبقاً المتسخدم الحالي األسم من المهم المبدأ بهذا افضل اسم يبدو قد "المتداول العرف مبدأ" بأن بعد فيما صرح كارتر . 1
 THE ANTHROPIC PRINCIPLE AND ITS IMPLICATIONS FOR EVOLUTION, PHILOSOPHICAL( كارتر .ب  "نثروبياال المبدأ"

TRANSACTION OF THE ROYAL SOCIETY OF LODON, A, 310, 1983, 347-63( 1988, تيبلر و بروان كذلك شاهد, 
  .االنثروبي المبدأ موضوع بخصوص كتاب بشكل نقاشاً يطرحون
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 كُل الذهبي القفل نطاق في وجيزة لفترة بالمرور للكوكب سيسمح ,زينة بإسم
 حتى ,بالمرة الذهبي بالقفل اليمر نفسه زينة .)رضيةأ( قرون أو عقود ةبضع
 عاماً 560 كُل مرة يصلها التي و ,الشمس حول دارهم طقان اقرب في
 ناقص و نقطة قربأ في درجة 47 بين هاليال مذنبال على الحرارة .رضياًأ

 ( االخرى الكواكب ككل, جياهلي االرض مدار .نقطةأبعد  في درجة 270
 الأ ليست الدائره لكن و ,)تموز في بعدهاأ و الثاني كانون في للشمس األقرب
 دائرياً يكون أن من جداً قريب االرض مدار و ,االهليج من خاصة حالة
 تيآمؤ االرض وضع و .الذهبي القفل منطقة نطاق عن تخرج ال نهاإ بحيث
 جاذبية أن .نفردةم يجعلها مام أيضاً خرىأ مجاالت في الحياة تطورِل

د قد تهد التي جراماأل لكُتجعله أشبه بمضلة واقية لصد  الكبيرة المشترى
 ستقراراأ يؤمن نسبياً الكبير االرضي القمر و .ةمميت اتدامصطأب االرض
 .يضاًأ خرىأ بطرق الحياة رعاية في يساعد و .دورانها حورم في لالرض
 رامد في وسةحبم ليست و ,مزدوجة غير بكونها عادية غير شمسنا و

 و ,كواكب لها يكون أن المزدوجة للنجوم مكنالم من .خرآ نجم مع مشترك
 لتطور عائقا ستشكل انها بحيث الفوضى من ستكون الكواكب مدارات لكن
 .عليها الحياة
 

 التصميم نظرية ,الحياة حتضانأل كوكبنا خصوصية حول تفسيرانتم تقديم 
 وضع و ,الذهبي القفل نطاق في رضاأل وضع و ,العالم خَلقَ اهللا بأن تقول
 حساساًأ تعطي و ,تماماً ختلفةم االنثروبية النظرة .لصالِحنا التفاصيل كُل
 االقفال نطاقات في تقع ال الكون في الكواكب غالبية .بالداروينية شبيها
 لكن و .منها أي على حياة يوجد ال و .للحياة مؤهلة ليست و ,نجومهالِ الذهبية
 نحن و ,للحياة مناسبة بشروط الكواكب من صغيرة قليةأ هنالك حال اية على

  .الكواكب من االقلية تلك أحد على بالضرورة
 
 على معقوالً ليس لسبب و .االنثروبي لمبدأل ميلوني ينمتدينال أن ,الغريب من

 هو تماما العكس و .قضيتهم يخدم ذلك بأن يفكرون نهمإ هو و ,االطالق
 تقدم و .التصميم لفرضية بديلة نظرية ,الطبيعي كاالنتخاب, نهاأل الصحيح
 تيؤآم وضع في نفسناأ نجد الننا التصميم تفسير عن بعيداً ,عقالنياً تفسيراً
 بالنظرية التنويه الن الديني العقل في تظهر الحيرة أن ظنأ و .لوجودنا
 تحاول الذي السؤآل محتوى طريق عن يحصل الذي الوحيد هو االنثروبية
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 العقل يفشل ما .الحياة يحتضن مكان في نعيش كوننا يعني ,عليه االجابة
 هو االخر و اهللا حدهماأ .المسألة لحل مرشحان هناك أن هو مهفه في الديني
 .متبادالن حالن انهما الحقيقة في و ,االنثروبي المبدأ
 
 لوحده كافياً ليس لكن و ,نعرفها كما للحياة ضروري شرط السائل الماء
 حتماليأ ال كان بمار الحياة صلأ و ,الماء في تتأصل أن عليها الحياة .بالمرة
 و .الحياة نشؤ بمجرد بسرور الموضوع كملي الدارويني التطور .كبير بشكل
 من سلسلة أو ,كيميائيا حدثا كان الحياة صلأ الحياة؟ بدأت كيف لكن

 كان هماأل العنصر .التطور لبداية الحيوية الشروط حدثت حيث ,االحداث
 و النسخ موضوع حيث من بها شبيه شئ )حتماالًأ كثراأل( أو DNA ,الوراثة
 هذا يصبح أن جردEبم و .لها القريب RNA جزيئات بمار ,ضبطاً قلأ لكن

 التطور يبدأ ,موجوداً – للتوارث القابلة الجزيئات من نوع – العنصر
 الظهور لكن و .نهائية كنتيجة بالظهور عقدةالم الحياة تبدأ و ,الدارويني
 ربما و .محتمل رغي للعديدين يبدو بالصدفة للتوارث القابل للجزئ التلقائي
 في مركزية نقطة لكونها ,النقطة هذه عند سأبقى و ,كبير بشكل الاحتمالي نهإ
  .الكتاب من القسم هذا
 
 و كيميائية المطلوبة الخبرات و .تخميني بحث كموضوع ,يزدهر الحياة اصل
 في ,نهأ لو تفاجأأ لن و ,فضوليال متفرجالك أقف ناأ و .ختصاصيأ من ليست
 في للحياة صٌلأ توليد في نجحوا الكيميائيين بان ,قادمة سنين بضعة خالل
 الممكن من اليزال و ,االن حتى يحصل لم ذلكأن  من الرغم على .برتالمخ
بشكل ضئيال اليزال و كان حصولها احتمال بأن القائل الرأي على حافظةالم 
 !واحدة ولمرة ما وقت في حصلت نهاأ برغم – هائل
 
 االحتمال كان مهما نقول بأنه أن نستطيع ,الذهبي القفل ارمد مع فعلنا وكما
 نناأل رضاألكوكب  على مرة حصلت نهاأ نعلم نالكن و ,ضعيفاً الحياة صلأل
 فرضية – حصل ما لشرح فرضيتان هنالك ,الحرارة درجات في كما و .هنا

 عمل تعمد إله بوجود قولي التصميم ."االنثروبية" العلمية والفرضية التصميم
 ما أو ,DNA ال طلقأ و مقدسة بنار الميت الحساء ضرب ,االعجوبة تلك
 فإن ,الذهبي القفل في كما ,خرىأ مرة و .هنيالم مستقبلها بداية في ,شابهها
 لالرقام يلجأون علماءوال .حصائيةأ فرضية هو مللتصمي االنثروبي البديل
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 يوجد و ,كوكب مليار ثالثين و مليار بين مجرتنا في الكواكب عدد و .الكبيرة
 جردملِ جانباً االصفار من عدداً لنرفع .الكون في مجرة مليار 100 حوالي
 في الكواكب عددلِ تحفظم كرقم مليار مليار على فنحصل ,العادي التعقل
 هو ,DNA ال يشابه ما أو التلقائي الحياة ظهور أن لنفرض ,واالن .كوننا
 .كوكب مليار كُل في مرة تظهر انها لدرجة .مدهشة حتماليةأبال ظاهرة
صحابأ بعض يضحكس طالب كيميائيال لهم قال لو الكيميائية بحاثألل نحالم 
 احتمال عن نتكلم هنا نالكن و .بالمائة واحد البحث نجاح احتمال بأن لمنحةا

 احتمال هناك فأن, االحتماالت ضألة رغم و .. ذلك ومع .المليار في واحد
 1.االرضكوكب  بالطبع منهم و – كوكب مليار على الحياة توجد أن
 
 التلقائي الحياة ظهور حتمالأ كان لو .هنا هاسأكرر و جداً مفاجئة النتيجةهذه 
 ,ةالكبير يةحتمالأالال من الرغم على و ,المليار في واحد ما كوكب على

 تلك أحد يجادإ فرصة .الكواكب من مليارأحد هذا ال على حياة هناك فسيكون
 نجهد أن علينا ليس لكن و .قش ةكوم في ابرة بالمثل ذكري المليار اكبالكو
 يستطيع كائن أي )االنثروبي للمبدأ عودة( حيث أن عنها البحث في نفسناأ

 بدأت أن قبل حتى العديدة االبر تلك احدى على بالضرورة موجود هو البحث
 .بالبحث

 
 أي نعرف لم نأ و .على درجة من الألدرية يوضع ةحتماليباأل تصريح يأ
 واحد ,نقللِ ,عليه الحياة نشوء حتماالتأ بأن سلمنُ بمافر ,ما كوكب عن شئ
 ,احتماالتنا على الفرضيات بعض وضع ستطعناأ لو لكن و .المليار في
 لمحات بعض ربما ,ما خواص له يكون أن يمكن ما كوكب .تتغير شياءفاأل
 الحياة نشوء صالح في الاالحتم حبتس التي و ,صخوره في مهملة حيوية
 كواكب من "رضباال ةشبه" أكثر اخرى بكلمات ,الكواكب بعض .عليها
 يشجع هذا و !خاص بشكل رضيةأ شبه طبعا هي نفسها االرض و .اخرى
 نهأل ,المختبر في خرىأ مرة الظاهرة خَلقَ يحاولون الذين الكيمائيين صدقائناأ
 السابقة ساباتيح ظهرتأ كما كنل و .النجاح حتماالتأ تزيد أن مكنالم من
 فأنه المليار في واحد نجاح بإحتمال الكيميائي النموذج كان لو حتى بأنه
 المبدأ جمال و .الكون في كوكب مليار على الحياة بوجود يتنبأ اليزال

 فقط يحتاج الكيميائي النموذج بأن ,الحدس بعكس ,لنا يقول بأنه االنثروبي
                                                      

  .1988 دوكنز )االعمى الساعات صانع( كتاب في بالتفصيل المثال هذا شرحت لقد . 1
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 ليعطينا كوكب مليار مليار من واحد كوكب على ستنشأ الحياة بأن للتنبؤ
 الحياة صلأ أن عتقدأ ال أنا .الحياة وجودلِ كامل بشكل مقبوالً و جيداً تفسيراً
 المال صرف الحق من بأنه عتقدأ و .الواقع في الالاحتمالية من الدرجة بهذه
 للبحث بالنسبة الشي نفس و ,برتالمخ في الظاهرة هذه تكرارلِ تجارب على
 مكان في ذكية حياة هناك بأن عتقدأ النني ,االرضكوكب  خارج الحياة عن
  .في الكون خرآ
 
 فإنها ,ما بشكل الحياة نشوء عن تشاؤما التقديرات أكثر قبول حالة في حتى
التصميم نظرية نستخدم نا علينا بأنه قتراحأ أي حطمستُ حصائيةأ جةكح 
 صلأ فراغ فإن ,التطور قصة في الفراغات كُل بين من و .الفراغ لملئ
 و حتماالتأ تقييم على متمرسة ديراتقبت لدماغ الفهم على عصياً يبدو الحياة

 المنح هيئة تقرر بواسطتها التي كالموازين :يومية موازين على مجازفات
 فإنه كهذا فراغ حتى لكن و .الكيميائي من المقدم للبحث المالية المنحة اعطاء
 سبباً االحصائيات نفس تقدم و ,قدير احصائيات المع قبل من بسهولة يملئ
 .سابقا هال نوهنا التي الكبرى 747 بوينغال ارض من المقدس الخالق خراجأل
 
 نفرضلِ .موضوعال هذا منها نطلقأ التي ثيرةالم للنقطة دونعلِ ,ناآل لكن و
ذي ال بأستخدام نفس المبدأ حياتيال التأقلم ظاهرة تفسير حاول ما حداًأ بأن
 من الهائلة عدادألمن خالل االشارة ِل الحياة صلأتفسير  في ستخدمناهأ

 في ناهدرس عضو كل و ,االحياء من نوع كُل بأن الواقع .المتوفرة الكواكب
 رائعة الخفافيش و النحل و الطيور جنحةأ .يفعل فيما جيد هو ,حي جسم أي
 على نعيش .الضوئي التمثيل في جيدة االوراق .للرؤيا جيدة العيون .لطيرانل

 عطيناي حدة على منها كل و ,ةحي أجناس ماليينبرما عشرة  حاطينم كوكبنا
 حياته لنوع جداً مناسب حي نوع كُل .ورائه تصميم بوجود قوي وهمحاجة ل
 لشرح "للكواكب الهائل العدد" جةح بإستعمال نتملص أن بإمكاننا هل .الخاص
 تفكر ال .ال :خرىأ مرة أكرر و .طيعالنست .ال تلك؟ التصميم وهامأ كُل
 .للداروينية الفهم سوء اشكال اشد قلب في يكمن ذلك الن ,جداً مهم هذا .بذلك
 
 أن يمكن ال السعيد الحظ ,بها نلعب التي الكواكب عدد كم المهم من ليس
سطح  على المعقدة تيةالحيا ألنظمةل عبتشالم التنوع شرحلِ كافياً يكون
 تطور .أساساً الحياة وجود لشرح استعملناها التي قةالطري بنفس االرض
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و ( كان الحياة صلأ ,ناه كررسأ و ,ألنه نشوئها حالة عن تماماً مختلف الحياة
أما  .فقط واحدة مرة حدثتمن نوعها  فريدة ظاهرة )من الممكن أن يكون

 ذو ,االخرى الناحية من ,التي تعيش فيها المختلفة للبيئات االحياء تكيف
  .مستمراً اليزال و ,تشعباتال اليينم
 
بأننا الواضح نم االحياء لتحسين خط سير عام نتعامل االرض على ناه 

 كُل في و ,زرالج و القارات كُل ,الكوكب انحاء كُل في تحدث عملية ,حياتياً
 سنة ماليين ةعشر ظرناأنتَ نناأ لو ,بأنه بإطمئنان التوقع نستطيع و .وقت
 هاوفرضل تماماً متأقلمة ستكون االحياء من تماما جديدة وعةمجم فإن ,خرىأ
 و متوقعةو  متكررة ظاهرة هذه و .العصر احياء مع الحال هو كما الحياة في
و الفضل يرجع لداروين  .ضربة حظ أحصائية معروفة النتائج ليست
 .الطبيعي باالنتخاب :حصلت كيف ناآل نعرف دركناهاأ
 
 نحن و .الحية الكائنات تفاصيل تنوع تفسير عن عاجز االنثروبي المبدأ
 و ,االرض على الحياة تنوع لتفسير القوي داروين لتفسير حقيقية بحاجة
 اصل فإن ذلك بعكس و .التصميم لنظرية المغري الوهم خاصة بصورة
 يبدأ أن يمكن ال الطبيعي االنتخاب نأل ,التفسير هذا حدود خارج يقع, الحياة
 فكرة عالجةم بإمكاننا .نفسهتلقاء  من االنثروبي المبدأ يأتي هنا و .بدونه
 حصلن أن بمجرد و .الكوكبية الفرص من هائل عدد بإفتراض الحياة صلأ

 يبدأ ,كيدأ بشكل حصولها لنا يضمن االنثروبي المبدأ و ,الحظ ضربةعلى 
 حظ موضوع ليس بالتأكيد الطبيعي االنتخاب و :العمل في الطبيعي االنتخاب
 .ابداً
 
 نظرية في الوحيد الفراغ ليس الحياة صلأ كان ربما ,ذلك من الرغم علىو 

 ,المثال سبيل فعلى .نثروبياال المبرر ,الحظ جردبم نجتازه الذي و التطور
 بشكل عنوانه تغير الذي و( "ماندل شياطين"كتابه  في ريدلي مارك زميلي
الناشر قبل من مجاني و حيرم بأن يقترح )"ة الجينيةالجمعي"الى  يكيأألمر 

 معقدة خرىأ أشياء و نواة مع ,خاليانا نوع من( الحقيقية النواة الخلية اصل
 و صعب ,االهمية شديد )البكتريا في لها الوجود التي و ,مقتدراتال مثل
 مكني الوعي صلأ و .نفسها الحياة اصل من اكبر بشكل حصائياأ حتماليأال
التي  الظواهر تفسير مكني .حتماليةأالال جةدرال نفس من آخر فراغاً يكون أن
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 الكواكب من المليارات هناك .يلي كما ,االنثروبي بالمبدأ حصلت لمرة واحدة
 منها بسيط جزء فقط و ,بكتيري مستوى على حياةال فيها تطورت التي
 فإن ,بدورهم هؤالء نم و .الحقيقية النوآة الخلية مرحلةلِ بورالع ستطاعأ

 نتعتبرا نالحالتي لتاك أن لو .الواعية للحياة المرحلة تلك برع صغرأ جزءاً
 ,شئ كُل في ومتخلخلة منشرة عملية بصدد فإننا ,تحصل لمرة واحدة ظواهر
 االنثروبي المبدأ .ستمرالم و مالدائ حيويال التأقلم عملية في الحال هو كما

 كُل اجتياز عيستطي حتى النوادر من يكون أن يجب كوكبنا أن ,بالتالي يصرح
و أجسامنا حقيقية النواة و نمتلك درجة من  ,الننا أحياء ,الثالثة العقبات تلك
 .الوعي

 
حصول على نوعية لل واحد إتجاه ذو يتراكم نهأل يعمل الطبيعي االنتخاب
 مليارات"ـل االنثروبي المبدأ ,بالعمل ليبدأ الحظ لبعض بحاجة هو و .افضل
 في خرىاأل الفراغات بعض هناك أن بمار و .الحظ ذلك لنا يضمن "الكواكب
 مهما حال كُل على و .نثروبيةأ تحليالت مع ,للحظ يحتاج مما التطور نظرية
 في التصميم الن .الحياة تفسير هايمكن ال التصميم نظرية فإن ,قوله ردناأ

تحاول  الذيذلك  من كبرأ سؤاال تطرح بالتالي و تراكمية عملية ليس النهاية
  .الكبرى 747 بوينغال عن االصلي للسؤال تعيدنا انها ,بة عليهاالجا
 

 .لذلك نيسبب رأيناو قد  .نحياها التي الحياة لنوع مالئم كوكب على نعيش
 لنا وفرها التي الشروط بسبب زدهرتأ و تطورت الحياة أن هو حدهاأ

 هناك .االنثروبيهو  ثانيلا السبب و .الطبيعي باالنتخاب ذلك و .كوكبنا
 على المساعدة الكواكب نسبة كانت مهما و ,الكون في الكواكب من المليارات
 عيدنُ أن االن علينا و .احدها يكون أن يجب كوكبنا فإن ,صغيرة التطور
  .لفلكعلم االحياء الى علم ا من ,أكثر بدائية مرحلةلِ االنثروبي المبدأ
 
 

 
 مالئم كون فيكذلك  لكن و للحياة مالئم كوكب على فقط ليس نعيشنحن 
 مالئمة تكون أن يجب الفيزيائية القوانين بأن الواقع في يأتي وجودنا و .يضاًأ

 في جومالنُ نرى نناأ مصادفة ليست و .بالنشوء للحياة لتسمح كافي بشكل
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 و ,الكيميائية العناصرلنشوء  الضرورية الشروط من النجوم ,سماء الليل
 الثوابت ختلفتأ لو فإنه ,الفيزيائيين حسب و .حياة توجد ال كيمياء بدون

 بشكل سيتطور الكون فإن ,جداً ضئيل بشكل ولو عليه هي عما الفيزيائية
 لكن و ,الفيزيائيين بإختالف تختلف التعابير و .مستحيلة الحياة معه تصبح
 يعرض ,فقط تثواب ستة كتابه في ,ريس مارتن .واحدة دائما كانت النتيجة
 كل و .الكون كُل في قيمتها بثبات عتقدي التي و ,ساسيةأ ثوابت بست الئحة
 ,ضئيل بشكل تغير لو ,انه بمعنىبمعيار معين  له قيمة دقيقة الثوابت هذه من
 يكون لن نهإ المحتمل ومن شامل بشكل االن نعرفه ما غير سيكون الكون فإن
  .1 للحياة مالئماً

 
 القوة تلك .الشديدة "القوة" ىمالمس العامل قيمة هو كمثالأعاله  ستةال القيم احد
 "فلق" نريد عندما عليها التغلب الواجب القوة: زيئاتالج جزاءأ تربط التي
 ذرة نصهارأ من طاقةلِ تحولالم سمالق وهي ,ط تسمى قيمتها و .الذرة

 ,0.007 عن عبارة هي كوننا في القيمة و .هيليوم الى تحولةم هيدروجين
 أن ردناأ حال في ذلك من جدا قريبة تكون أن يجب القيمة أن مايبدو على و

 الكيمياء .)للحياة طوشرأحد  هي التي و( كيميائية تفاعالت أي على نحصل
 العناصر ذراتلِ تركيب عادةأ و تركيب عن عبارة هياليوم  نعرفها كما

 .الدوري الجدول في نجدها التي و تسعين حوالي عددها البالغ الطبيعية
 العناصر كُل .العناصر لهذه شاراأنتَ كثراأل و االبسط هو الهيدروجين
 .النووي االنصهار بواسطة الهيدروجين من درهامص الكون في االخرى
 حراري ضغط تحت في تحصل معقدة عملية عن عبارة النووي االنصهار
 بالنسبة و .)يةالهيدروجين القنبلة في و( النجوم داخل تحصلو  جداً عالي
 عناصر يولد ذلك فإن ,ناشمس في الحال هو كما ,الحجم المتوسطة لنجومِل

 بعد فةالخ ناحية من الدوري الجدول في التالي العنصر وهو كالهيليوم خفيفة
 عظمم توليد لنستطيع حرارة كثرأ و كبرأ جومنُلِ نحتاجلهذا  .الهيدروجين
 فريد شرحه و درسه الذي و النووي ارنصهألأ سلسلة في و ,الثقيلة العناصر
 لم ,غامض لسببأكثر من رائع لكن و  نجازأ( زمالئه من ثنانأ و هويل
 وهذه .)االخرون شركاؤه حصل عليها التي,نوبل جائزة على به يحصل

                                                      
 الخطأ أحتمال فأن أخرى جهة من و ,للحياة المختلفة االنواع تختلف مدى أي الى نعرف ال جهة من الننا المحتمل من هنا أقول . 1
 الثوابت هذه من أخرى تركيبة وجود المحتمل من هل .واحد فيزيائي ثابت تغير من الناتجة المضاعفات على بالتركيز قمنا أذا كبيراً
  مرة؟ كل فقط واحد متغير الى النظر خالل من نستخرجها التي التراكيب هذه عن مختلف بشكل للحياة مالئمة تكون قد التي و الستة
  .ثابتة قيمة لكل المعين بالمعيار  المقصود معرفة هي و كبيرة مشكلة من نعاني اليوم حتى أننا رغم فلنستمر ذلك مع
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 تضمنةالم ,بمحتوياتها قاذفة ,نوفا سوبر يسمى فيما تنفجر ربما الكبيرة النجوم
 و تتكثف بدورها هذه و .غبارية غيوم شكل على ,الدوري الجدول عناصر

 نىغ في السبب هو هذا و .رضناأ و ناشمس نهام ,جديدة ونجوم كواكب نشئتُ
تلك العناصر  ,مكان كُل في نتشرالم الهيدروجين من االثقل بالعناصر االرض

 .الحياة تستحيلالتي بدونها 
 
 كم حرج و دقيق شكلب تحدد "القوة" قيمة أن هو هنا بموضوعنا يتعلقفيما 
 مثال ,صغيرة كانت لو و .الدوري الجدول على المواد تشكل امكانية

 غير آخر شئ أي من يتكون لن الكون فإن ,0.007 من بدال 0.006
  0.008 ,كبرأ كانت لو و .مهم كيميائي عنصر أي ينتج لن و ,الهيدروجين

 و .ثقيلة عناصر لتشكيل بعضه مع سينصهر الهيدروجين كُل فإن ,مثالً
 لسبب .فهانعر التي بالطريقة حياة تشكيل تستطيع ال هيدروجين بدون الكيمياء
 القيمة هي 0.007 الذهبية القيمة و .ماء هناك يكون لن انه وهو اال واحد
 و مثيرة كيمياء على للحصول بتنوعها العناصر وجودلِ تؤدي التي الوحيدة
 .للحياة مالئمة

 
 له كل ثابت .نفسها تبقى منها لكل النتيجة .الستة ريس ثوابت لكل اتطرق لن
 كيف .خارجه ممكنه تكون لن الحياة و )النطاق الذهبي(تقع ضمن  قيمة
 المبدأ و ,طرف من المؤمنين رد لدينا ,اخرى مرة ذلك؟ على الرد يمكننا
 فإنه ,الكونصمم  عندما ,اهللا بأن يقول المؤمن .االخر الطرف في نثروبياأل
 هنطاق داخل يقع منها كالً أن بحيث االساسية الثوابت لهذه القيم هذه ضع و
 مقدارال ضبطل يديرها أزرار ستة عنده اهللا نأك و .الحياة نتاجأل ذهبيال

 ليس المؤمن جواب فإن ,العادةك و .الذهبي هنطاقالخاص بكل ثبات ليقع في 
 القادر أإللهفي حتماليةأالال .شرح بدون اهللا وجود موضوع يترك نهأل .مقنعاً
 مساوياًتقدير  قلأ على يكون أن يجب الستة لالرقام الذهبية القيم حساب على
 هذه و ,االحتمال قليل فعالً هذا و ,نفسها الستة االرقام ضبط حتماليةألال

 في تماما يفشل المؤمنين جواب فإن بذلك و .نقاشنا في االساس هي المسلمة
 الوقت نفس في و ,من أهماله بديل أي جداو ال  .المسألة حل بإتجاه دفعنا
بفكرة  كتفينم يبدون و المعضلة تلكحجم  اليرون الذين الناس عدادأل انظر

 .االله ذو االزرار الستة
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من معينة  درجة وجود عدم هو المدهش العمى ذلك سبابأ أحد أن ربما
 باالنتخا بنظرية ,علماء االحياء عليه حصل كالذي ,الناس ألولئك وعيال

 من و ,تومسون ندرسونآ .ج .حتماليةأالال ترويض في تهادرق و الطبيعي
 النفسي الميول ,خرآ لسبب نظري لفت ,تطوري نفسي كطبيب نظره وجهة
 و .كأنها أشياء واعية الساكنة شياءاأل لشخصنة بنا يؤديالذي  و نملكه الذي
 أكثر اًلص يكونقد  في الليل ظلال أنب عتقادعادة لأل نميل ,تومسون يقول كما
 للوقت مضيعةهو  واقع المتوهمفال .ظل عن عبارة هو صللا أنب عتقادناأ من
 شرح  ,لي رسالة في .قاتالً يكون أن يمكن توهم في الواقعال بينما .فقط

 من كانت الماضي في سالفناأهم التحديات التي كانت تواجه أ نهأب ,تومسون
قد يكون  , الحذروالًأ يختار الحدس نتيجة لهذا فأن" .جنسهم بني من االخرين

على صعيد غير  شئ أي رؤية من الصعب لهذا فأنه ,دافع أنساني وراء هذا
 .الخامس الفصل في "الشخصنة"اليمول ـل لموضوع وسأعود" .أنساني

 
 تفسير في الطبيعي االنتخاب نظرية درةلق العالي الوعي ذوي علماء االحياء

 حتماليةأالال مشلكة تتفادى نظرية باي يرضوا لن ,حتماليةأالال شياءاأل رتقاءأ
برجواب و .هامت نهاأ .هائل بشكل لها تفاد هو حتماليةأالال لألحجية ؤمنينالم 
 لنلتفت .كبير بشكل لها تشويه نهاأ بل ,شكلةالم لطرح عادةأ من أكثر ليست
 ستطاعتناأب نهأ هو ,بشكل عام االنثروبي الجواب .البديل االنثروبي للحل ناآل
 الثوابت أن رضتيف وجودنا نأل .اجناأنتَ على القادر الكون نوع حول نقاشال

هناك مجموعة  .الذهبية قيمها حدود ضمنموجودة سلفاً  للفيزياء االساسية
مختلفة من الفيزيائيين يتبنون أشكال مختلفة من هذا الجواب االنثروبي حول 

 .معظلة الوجود
 

 في الحرية لها تكن لم الستة األزرار بأن يقولون المتزمتين الفيزيائيي بعض
 ملناأ طالمنا التي جامعةال لنظريةل نصل عندما و .لتتغير االوقات من أي

 آخر شئ على أو ,بعضها علىكلياً  تعتمد الستة الثوابت أن سنجد ,بمعرفتها
 تكون ربما .هذه يامناأ في تخيلها بعد نستطيع ال بطرق و ,بعد روفاًمع ليس
 بالنسبة الدائرة محيطفي  كما تماما التغير في الحرية عديمة الستة لثوابتا
كون ال  .الكون لوجود واحدة طريقة هناك بأنسنعرف حينها  و .مساحتهال

 .أزرار أساساً هناك ليس .الستة زرارها يضبطلألله أساساً يحتاج 
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 نيأن عتقدأ و ,كافي غير ذلك يجدون )كمثال ريس مارتن( فيزيائيون آخرون
 لكن و .الكون لوجد واحدة طريقة هناك يكون أن بالطبع المعقول من .وافقهمأ
 لماذا ؟بالذات هذه الطريقة التي تناسب بشكل مذهل لتطور الحياة فيها ذالما

 قد المؤكد من" ,كأنه و فيه يبدو الذي بالشكل يكون أن الكون علىبالذات 
 الفيلسوف و .النظري فريمان دايسون لفيزيائيا كما أشار ؟"بقدومنا عرف
 من .بالرصاص رمياً باالعدام محكوم رجل عن التشبيه يستعمل ليسلي جون
الناجي يجد .الهدفالعشرة  االعدام فريق عضاءأ جميع يخطئ أن مكنالم 
 الواضح من ,يال الروعة" ,يقول والسعيدة  بحظه فيه يفكر وضع في نفسه
 من لكن و ."في هذا فكرو أ هناواقفاً  اكون فلن إال و ,نيخطأوأ جميعهم همأن

 عن الشكوك رأسه في تدور و ,همجميع خطأواأ لماذايتسآل فعالً  نأ الممكن
 .ربما مرتشون او كانوا سكارى قد كونهم
 

 هناك بان ,نفسه ريس مارتنفيه  يدعمنامقترح بتلك  الفرضية على نجيب
 االكوان المتعدد العالم في ,الرغوة اتكفقاع متواجدة تماماً ,االكوان من العديد

 أحد في القوانين .1)تسميته سوسكيند ليونارد بحي كما ,العظيم الكون وأ(
 المتعدد العالم و .محلية قوانين هي ,مالحظتنا نطاق في كالذي االكوان
 هنا يأتي االنثروبي المبدأ و .المتبادلة المحلية القوانين من الكثير لديه االكوان
على الغالب انها ( االكوان تلك أحد في نكون أن الواجب من بأنه ليشرح
 المسألة في تأملنا و لتطورنا النهاية في  تيهآالمو المحلية القوانين ذات) أقلية
 .ذاتها
 

 بالمصير تأملنا من تأتي االكوان المتعدد وجودال نظرية من فاتنه نسخة
 كوننا سيتمدد ربما ,الستة ريس مارتن ثوابت على باالعتماد .لكوننا النهائي
و  تقلصالى  التمدد تحولسي أو ,في مرحلة توازن معينة يستقر أو ,لالنهاية
 رجعتُ عظيمال نكساراال نماذج بعض و ."عظيمال االنكسار" يسمى بما ينتهي
 .عام مليار 20 ,لنقل ,قدره وبتردد نهاية بدون هكذا و ,التمدد لحالة الكون
كذلك  ,العظيم االنفجار مع بدأ الزمن بأن يقول ناكونلِ االساس النموذج
 :يلي ما تفرض نكسار العظيماال سلسلة و .سنة مليار 13 حوالي منذ ,المكان
 من االخير هو االنفجار ذلك لكن و ,العظيم االنفجار مع بدءا و مكاننا زمننا

                                                      
 ,الفكرة يكرهون الفيزيائيون أغلب بأن يقول حيث ,العظيم الكون في االنثروبي المبدأ عن رائع دفاع بطرح يقوم 2006 سوسكيند . 1
  .وعيي درجة برفع قامت قد الداروينية الن ربما , فعالً مثيرة الفكرة بأن أعتقد أنا .لماذا أفهم ال
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الكون هلكأ قد أنكسار عظيم من منها كُل نشأ و ,نفجاراتأ ةدع الذي سبقه 
 و ,العظيم كاالنفجار شئ تفاصيل يفهم أن أحد بمقدور ليس .السلسة في

 مختلفة قيم لها تكون أن يمكن الثوابت و القوانين بأن المعقول من فإنه بالتالي
 بصورة ال نهائية ذلك و )تقلص و أنكسار ,تمددو  نفجارأ (ـل دورة كُل في
 اكواناً ليس و ,ابعةمتت اكوان سلسلة لدينا هنا و ,كونية اكورديون كالة
 .شرح األسباب في جبهاو يؤدي نثروبياأل المبدأ فأن ,خرىأ مرة و .وازيةمت
المالئمة  للشروط مضبوطة بثوابت ضئيل عدد هناك االكوان هذه كُل من
هذا النوع من  .فيه نناأل ,االكوان تلك أحد هو الحالي الكون ,بالطبع و .للحياة

 بالظهور بدأت جديدة دلةأ ية حيثن أقل أحتمالاالكوان المتعاقبة يبدو اآل
 .الى االبد التمدد له مقدر كوننا بأن ويبدو .نكساراال نموذج عن بعيداً تأخذنا
 

 دارويني طابع ذات نظرية تطوير في جهد ,سمولين لي ,خرآ نظري فيزيائي
 فكرته .المتوازي و متعاقبال ,النوعين كال تضمن ,االكوان المتعدد العالم عن
 ,يلدون أكوان بنات باءآ كوانتدور حول أ "الكون حياة"كتابه  في شرحها التي
 .محلية السوداء ثقوب بواسطة لكن و ألنكسار عظيم نتيجةك ليس شوءهمن و

 العنصر هو التوارث و .اباءهم عن قليال مختلفة ثوابت لديهم البنات االكوان
 االكوان .طبيعية نتيجة لينسمو نظرية بقية و ,الطبيعي نتخاباأل في االساسي
 تعددالم العالم في الهيمنة لها صبحتُ "التكاثر" و "للبقاء" يلزم ما لها التي

 علف نأل ."التكاثر"ـل كاف لزمن الديمومة يتضمن "هنا يلزم ما" و .االكوان
 لديها يكون أن يجب الناجحة االكوان و ,السوداء الثقوب في يحصل التكاثر
 قابلياتلِ ميراثتحمل معها ال القابلية هذه و .سوداء ثقوب تشكيللِ يلزم ما
 هو نجوم ثم من وكونية  غيوم شكل على للتكثف العناصر ميَل مثالً .خرىأ

 لتطور بوادر هي ,رأينا كما ,يضاًأ النجوم .اءسودال بوالثق عمللِ شرط
 خابنتَإ هناك بأن ,سمولين يقترح ,لذلك و .الحياة ثم نم وفيدة الم الكيمياء
 فضلي مباشر بشكل و ,االكوان تعددالم العالم منض لالكوان دارويني طبيعي
 اجأنتَ يفضل مباشر غير بشكل و خصبة سوداء ثقوب تطور التي االكوان
 أن من الرغم على .سمولين لفكرة متحمسين الفيزيائيين كُل ليس .الحياة

 ذو الشاب ذاك ين؟سمول" :قال جيلمان ماري نوبل على الحاصل الفيزيائي
 جريء عالم أحياء سيتساءل ربما .1"مخطئا يكون ال ربما المجنونة؟ االفكار
 .دارويني وعي رفعلعلمية  بحاجة اخرون فيزيائيون كان إذا فيما ما وقت في

                                                      
1 . HTTP://WWW.EDGE.ORG/3RD_CULTURE/BIOS/SMOLIN.HTML 
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 االكوان تعددالم العالم بأن )وقعوا في هذا العديدون و( التفكير المغري من
 االكوان بتعدد سمحنا ولو .بها السماح يجب ال التي سرفالم الترف من نوع
اليست .بالوجود االلهي ايضاً نسمح فدعونا ,الحجة تقول ,سرفالم 

 لم الشكل بهذا يفكرون الذين ؟الردائةو التبذير من الدرجة بنفس الفرضيتان
 فرضية بين ساسياأل الفرق .الطبيعي باالنتخاب الوعي رفعمروا بمرحلة ي

 .حتماليةأالال االحصائيات هي الجريئة اهللا فرضية و الجريئة تعددةالم االكوان
 وجود واعي أي أو ,اهللا أما بسيطة نهاأ اال ,االكوان تعدد في التبذير برغم و
 االقل على الالاحتمالفي  ضخامةال من يكون أن عليه ,بحسابات قراراً يأخذ
 نظرية يبدو واناالك تعددالم العالم .شرحه نحاول الذي للكيان الدرجة بنفس
 االكوان تلك من كُلأذا كان  لكن و .االكوان عدد ناحية من التبذير غاية في

 من عالية بدرجة أشياء نفترض ال هنا نحنأذن  ساسيةه األقوانين بسيطاً في
 .الذكيالوجود  انواع من نوع أي في قالي العكسلكن  و .حتمالأالال
 

 غتونولكنب جون القس و ستانارد راسل( بالتدين نوفيمعر الفيزيائيين بعض
 حتماليةأبال يتعلقون فأنهم متوقع هو كما و .)قبال ذكرتهما بريطانيا من مثاالن
 يقترحون و ,الذهبي هالنطاق الضيق ها الواسع أومجال في وقوعها و الثوابت
 ناأ و .الثوابت تحديد تلك قصد الذي و كوني ذكاء هناك يكون أن يجب بأنه
 و .تحلها التي من كبرأ شكلةملِ تؤدي االقتراحات هذه كون ذلك كُل نفيت قد
 أي بأن المحاججة لهم يمكن كيف ذلك؟ على للرد ينمتدينال محاوالت هي ما
 لتطورنا يؤدي بشكل كاملة وببصيرة دقيق بشكل ,كون تصميم على قادر إله
 وجوده يجعل مما حتماليةأالال و التعقيد من درجة على يكون أن عليه ,فيه
  يقدمه؟ هنإ يفترض ذيال من كبرأ شرحلِ يحتاج
 
 جابةأ لديه بأن يظن ,نتوقع أن تعلمنا كما ,سوينبورن ريتشارد الدين عالم
 صحيح رأيه بأن بالقول يبدأ ."اله؟ هناك هل" كتابه في ذلك يشرح و ,للمسألة

 تيال الفرضيات بسطأ فضللماذا علينا أن ن بأنه مقنع بشكل باالستعراض
 و ,منها بسطأ شياءأل المعقدة بعالقاتها شياءاأل يشرح العلم .الوقائع توافق
و أعتقد أنت (فكر أ أنا .للذرة االساسية االجسام بين للعالقات نصل بالنهاية
 االجسام من مصنوعة شياءاأل كُل بأن بساطتها في جميلة الفكرة بأن )أيضاً

 انواع من صغير محدود عدد من هاتي ,تعددها من بالرغم ,التي و الجزيئية
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 .كبير بشكل بسيطة تبدو الفكرة الن نفعل فإننا بذلك شككنا لو و .الجسيمات
  .العكس على بل ,البته بسيطاً ليس فذلك لسوينبورن بالنسبة لكن و
 
 فإن ,جداً اًكبير ,مثالً االلكترون لنقل و ,الجسيمات من نوع أي عدد أن بما

 نفس يملك الهائل العدد ذلك أن الصدفة من ليس بأنه يفكر سوينبورن
 لياراتم لكن و .منفرد لوحده الكترون فكرة هضم بإمكانه .المواصفات
 .شكوكه يثير ما هو ذلك ,المواصفات بنفس كلها .االلكترونات من المليارات

 لو ,للتفسير تطلبا قلأ وو الطبيعي  االبسط من سيكون فأنه ,له بالنسبة و
 ال االلكترون أن هو ذلك من سوأأ .بعضها عن ختلفةم ناتااللكترو كانت
على حافظي أن يجب منهم كُل ,الوقت من ضئيلة برهةلِ سوى مواصفاته 

 عن سوينبورن رأي هو ذلك .خرىأل لحظة من عشوائي بشكل دائماً و يتغير
 أكثر ناأ و أنتَ سميهنُ ما وأ(تشابه  أكثر ماهو كُل .الطبيعية البسيطة االمور
 كل و النحاس جزيئات و كتروناتلاأل كون " .خاصاً تفسيراً يقتضي )بساطة
 القرن في لها كانت التيك العشرين القرن في المواصفات نفس تملك مادة
 ."حاليا عليه كما هي شياءاأل بأن السبب هو عشر التاسع

 
 ىعل مقصود بشكل حافظةبالم ذلك و نقاذلأل اهللا يأتي ,يأتي دور اهللا ناه و

 ميولها بطالأ و ,النحاس جزيئات و االلكترونات من المليارات مواصفات
 رأيتهم لو كما فإنك الكتروناً ترى عندما فإنك لذلك و .للتفاعل لعشوائيةا

 يبقى لهذا و ,النحاس زيئاتكج تتصرف النحاس يئاتزج فإن لذلك و :جميعاً
 بعد لقرن و ىألخر ميكروثانية من هو كما نحاس جزئ كل و الكترون كُل
 و جماحه يكبح ,ممنه الكترون كُل على هصبعأ يضع بأستمرار اهللا الن .آخر
 .متماثلين جميعا ليكونوا زمالئه مع الطابور ضعهي
 
بنفس الوقت  يضع اهللافرضية  يقول بأن أن لسوينبورن نمكي كيف لكن و

فرضية هي ات الهاربةكترونلاأل الطليونات منعلى  الطليونات من أصابعه 
 دعتهخُ يمرر سوينبورن لكن و .تماماً البساطة عكس بالطبع انها ؟بسيطة

 من يتكون اهللا بأن ,تبرير أي بدون و ,صرحي ثم .بتواضع بكل وقاحة فكرية
 الطليونات بكل مقارنة ,يال االقتصادية في شرح االسباب .احدة فقطو مادة
  !متشابهة صبحتأ ما بشكل التي المختلفة االلكترونات من
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تستمر في  و موجود ,موجودال صرانعكل ال بأن الموحد يؤمن
 الي صفة كُل بأن ؤمني و .اهللا ,عنصر واحد فقط بفضل اءبقال

 للتسليم الشرح لبساطة عالمة تلك .اهللا أرادةب أو بسبب هي عنصر
 الذي من بسطأ شرح يوجد أن يمكن الف بذلك و .االسباب بتعدد
و .ة آلهةبعد يماناأل من بسطأ باهللا يماناأل .داالوح بالسبب سلمي 
شخص وحيد  ,كل االسباب من خالل سببه الوحيد يشرح يمانألأ
 النهائي لمع و )منطقي شئ أي فعل يستطيع اهللا( النهائية قدرة مع
  .النهائية حرية و )منطقيا يعرف أن مايمكن كُل يعرف اهللا(

 
 المستحيلة شياءاأل تحقيق يستطيعال اهللا بأن باالعتراف سوينبورن يتكرم
 ليست فأنه ,بقولنا و .متناعاأل لهذا باالمتنان نساناأل يشعر هنا و ,منطقيا
ناكيواجه هل .شياءاأل على اهللا لقدرة حدود أي ه لمتفسير في صعوبة الع 

 )س( لتفسير مجهزة الالمتناهية اهللا قوة .)س(ال تهتم بـ  .مشكلة ال ؟)س(
 االحوال كل في الجواب و ,)خرىأ مسألة أي في الحال هو كما( بسهولة
 من ابسط يكون أن يمكن الذي ما .واحد إله هناك ,شئ كُل بعد و ,نهأل بسيط
  ذلك؟
 
 في التحكم و راقبةمالقادر على  أإلله .ذلك من بسطأ هو شئ كُل ,الواقع في
 لشرح يحتاج وجوده .بسيطاً يكون أن يمكن ال الكون من جزيئ كُل

 ,ذلك من سوأألأ بسيطة فأنمن وجهة نظر و  .حقه هوفيلي ضخمديناصوري 
 و صلوات و عواطف و بأعمال مشغولة اهللا وعي من خرىاأل الزوايا هو أن
 على وجدت أن أيضاً الذكية الفضائية المخلوقات ربما و ,أنسان كُل دعاءات
 على بناء ,اًيضأ و .خرىأ مجرة مليار المئة أو مجرتنا في خرىأ كواكب
 بالمعجزات يتدخل ال بأن مستمر بشكل قرري أن عليه ,سوينبورن رأي
 اهللا ستجابأ لو" ,النه ,اًابد ذلك يفعل لن .للسرطان تعرضنا عند نقاذناأل

 يبقى لن السرطان فإن ,السرطان مريض ليشفى االقارب واتدع لمعظم
  به؟ وقتنا نصرف أن يجب فماالذي وعندها "حلها ليتوجب يةنسانلأل مشكلة

 
 بساطة فرضية بأن العجيب و .كسوينبورن بعيداً الدين علماء عظمم يذهب ال
 كان الذي ,وارد كيث .الحديثة الدينية الكتابات العديد في توجد أإلله
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 كتابه في بذلك يتعلق مافي صريحا كان ,كسفوردأ في الدينية للعلوم سوراًوفيرب
  :"وضرورة احتمال ,اهللا" 1996 عام
  

 فيدم و قتصاديأ و نيقأ حل اهللا بأن يدعيفي الواقع س المؤمن
 ما لكُ و متهبر الوجود يعزي نهأل قتصاديأ .الكون وجود تفسيرِل
 لوجود سبباً عطىأ الذي االساسي السبب هو ,واحد لشئ الكون في
 واحدة فكرة من يأتي حل النه نيقأ و .ذاته حتى و ,شئ كُل
 كُل توضيح مكني به و ,ما لشئ التام لكمالا عن الفكرة ,ساسيةأ

فكرة عن الكائن االكثر كماالً في  .الكون وجود و أإلله طبيعة
  .الوجود

 
 ال و ,شياءاأل شرح معنى في اخطأ كيث فإن ,سوينبورن مع الحال كان كما
 كان إذا فيما الواضح من ليس .بسيطاً الشئ يكون أن معنى يفهم انه يبدو
 بسيط تمرين مجرد هي السابقة الفقرة أن أو ,بسيط اهللا بأن بحق يفكر كيث
 يمانواأل العلم"كتابه  في ,غتهورنلكن وب جون يقتبس ."الجدل لمجرد" مؤقت

 أن ساسيأ لخطأ نهأ" :االكويني توماس فكارأل نقد واردكيث  عن ,"المسيحي
 و ,فقط قسيمالت يقبل ال انه بمعنى البسيط ليس ,منطقياً بسيط اهللا أن نفترض
 اهللا من جزء أي على ينطبق ما بأن يعني الذي و بكثير كبرأ بمعنى لكن
 ذاته بحد إنهو  ,لتقسيمل غير قابل هانب و هذا يعني ال محالة .كله على ينطبق
 جوليان عالم االحياء فإن ,بالتأكيد .محق واردكيث  فإن ذلك في و ."معقد
 تجانس عدم" شروط بإستعمال التعقيد فيعريقوم بت 1912 عام ,هكسلي
 1.وظيفياً للتجزئ ةيالقابل عدم من محدداً شكل بذلك قصد و "االجزاء

 
 الديني العقل يواجهها التي الصعوبات على دلةأ وارد يعطينا ,خرآ جزء في و
الخبير بالكيمياء  ,خرآ متدين عالم من يقتبس و .الحياة تعقيد مصدر فهم في

و  ,)ينمتدينال االنكليز علماءال ثالثية من الثالث ضوالع( بيكوك رثرآ الحياتية
 ذلك يصنف وارد ."المتزايد للتعقيد للنزعة" يعود حياة وجود بأن الذي يشرح

 و ."تتجه دائماً لصالح التعقيد التي و التطور في متأصلة سمة" نهأ على
 ,يالوراث التغيير سمة متأصلة في كان ربما" كهذا تحيزاً بأن ليقترح يمضي
كيث وارد يشكك في هذا  ."الوراثية الطفرات من المزيد نشوء ضمانِل
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 لِسمة كنتيجة يأتيال  التعقيد نحو التطور .وله كل الحق في ذلك ,التفسير
و ,المتزايد التعقيد نحو تاصلةم بل .في الطفرات الوراثية التحيز بسبب ليس 
 عتبرتُ ناآل حتى نعرفها ماك التي العملية تلك ,الطبيعي االنتخاب من تأتي نهاأ

 نظرية .األبسط من االنظمة المعقدة نشوء تفسير على القادرة الوحيدة
 نم و .نهم بدأت ذيال االصل ككذلِ و .صريحة و بسيطة الطبيعي نتخاباأل
 أي من أكثر :الالمتناهي التعقيد عن لنا تقدمه الذي التفسير فإن خرىأ ناحية
 .يحتاج لتصميمهاله و بدون إ ,تخيله في نطمح شئ
 
 

 

 
 التي الحجة طرحت حينها .الدين و العلم عن كامبردج فيعقد مؤتمر في

 صفهأ أن مكني ما أقل على ,جهتآو ,الكبرى 747 بوينغبال هنا سميتها
 لي كشفت التجربة و .اهللا بساطة بخصوص مسألة االفكار لتوحيد تامال بالفشل
  .اياها مكُشاركا أن حبأ امورا
 
 بأن )في هذا النطاق الصحيحة الكلمة أتوقع انها( عترافاأل أُريد البدء في
 من مختارة قلة الجمهور كان و .تمبلتون مؤسسة من مموال كان المؤتمر ذلك

بالطبع  ملحدال تكلمالم أنا نتكُ و .أمريكا و بريطانيا في العلميين الصحفيين
 بأن صرح ,هورغان جون ,الصحفيين أحد .عشر مانيةالث المتكلمينبين  من
 حضورلدوالراً  5000 وقدره محترم مبلغ على حصل منهمواحد  كُل
 في الطويلة خبرتي و .لي مفاجئاً ذلك كان .المصاريف لكُلِ ضافةأ ,لمؤتمرا

على العكس من ( أرى في حياتي جمهور لم االكاديمية العلمية المؤتمرات
 لدي لثارت وقتها في ذلك عرفت لو .للحضور نقود لهم تفعد) المتحدثين
 مانتهمأ فسدتأ و العلميين الصحفيين تمبلتون مؤسسة رشت هل .الشكوك
فيه  .1تجربته عن مقاالً كتب و الشئ نفس عن ءلآتس هورغان جون العلمية؟
 الذي االسباب أحد كان المتكلمين ضمن سميأ دراجإ بأن الشديد ألسفيكشف 
الدعوة قبول على االخرين و ساعده: 
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 شاركتهم تساعد الذي و ,دوكينز ريتشارد البريطاني عالم االحياء
 حدد الذي الوحيد متكلالم كان ,بشرعيته بإقناعنا المؤتمر في

 .مؤذي و عقالني الو  العلم مع اًتعارضم عتبرهأ و الديني االعتقاد
12 و الوهي دييهو و ينأدريال منهم ثالثة خروناآل حاضرونالم 

 عطوأ )اللحظة االخيرة في شتراكهأ الغى مسلم فيلسوف( مسيحيين
 .المسيحية خصوصاً و بوضوح الدين مع متحيزة نظر وجهات

  
 في مواقف هناك فإن تخوفه من بالرغم و .ذاته بحد متناقض هورغان مقال
بكت و )الحقاً سنرى كما أنا فعلت كذلك و( بوضوح قدرها قد تجربته 
   :هورغان

 
 ثقفينالم و االذكياء بعض لماذا أوضحت لي المؤمنين مع نقاشاتي
 و ,1األلسنةب التكلم ظاهرة ناقش الصحفيين أحد .الديانات يعتنقون

 و ,تتغير لم قناعاتي .المسيح مع الحميمة عالقته عن تحدث خرآ
 بأن االقل على علنأ الزمالء أحد .تغيرت االخرين قناعات لكن
 مؤسسة تتوصل ندماع و .للدين دوكينز تشريح بعد تزعزع هأيمان
 عالم اراه ما بإتجاه صغيرة خطوة كانه يبدو لمسعى تمبلتون مثل
  عليه؟ هو مما اسوأ الوضع يكون أن الممكن من فهل ,دين بدون

 
 موقعه في 2بروكمان جون االداب وكيل قبل من ثانية هورغان مقال عرض
 ذلك نتزعأ و )على الشبكة العلوم ورشةك لِباًغا الموصوف( االنترنت على
 جبتُأو قد  .دايسون فريمان النظري الفيزيائي من حدهاأ ,متباينة فعل ردود
 دايسون اراد سواء و .تمبلتون جائزةلِ تقبله خطاب من قتبساًم ,دايسون على
 في الفيزيائيين همأ أحد للدعم من جدية اشارة هو للجائزة تقبله فإن ,ال أو ذلك
  .للدين العالم
 

 للتلقين يهتمون ال الذين العديدين المسيحيين أحد اكون بأن سعيد ناأ
 .تأريخية ائقكحقأو االناجيل  المقدس الثالوث عن

 
                                                      

 القدس الروح عليهم يحل الذين االشخاص تصيب ألهية هبة أنها يعتقد حيث المقدس الكتاب في مذكورة ظاهرة هي باأللسنة التكلم . 1
  )المترجم( .حولهم لمن مفهومة غير لغات و بلهجات بالحديث يبدأون ثحي
2 .  JOHAN BROCKMAN  على تجده HTTP//:WWW.EDGE.ORG. )المترجم.(  
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و قد  ؟مسيحياً يبدو أن اراد لو ,ملحد عالم أي سيقوله ما بالضبط ذلك ليسأ
 اسئلة اخاللهِ بعثرتُ و ,للجائزة تقبله خطاب من عديدة قتباساتأ عرضتُ
  :تمبلتون لمسؤولي ارسلتها رسالة في وهناك هنا تخيلية

 ....بـ مارأيك قليال؟ عمقأ شيئا تريد ,هآ
 

 يجتاز عندما العقل هو اهللا .العقل عن اهللا تميز فروقا ضعأ ال
 .الفهم مقاييس

 
 ال؟ كفيزيائي؟ لعلمي العودة ستطيعأ هل و الكفاية فيه ما قلت هل
 ..بـ رأيك ما حسنا ؟كافياً ليس

 
 االدلة بعض رىأ فإني ,العشرين للقرن الدموي التأريخ في حتى
 ,الحالي القرن فيالشخصان اللذان جسدا الشر  .الدين نجاح على
 1.أثنان أقروا بألحادهم ستالين و هتلر

 
  االن؟ الذهاب استطيع هل

 
 هقبولعند  هخطاب من السطورهذه  يدحض أنبسهولة  دايسون بإمكان
 ليس و ,باهللا يمانلأل وجدها التي لالدلة بوضوح و بشرحه ذلك و ,للجائزة
 يستطيع جميعنا الذي و ,االول الفصل في شرحته الذي يينشتايناآل بالمعنى
 موالأ بأن يقصد فإنه ,هورغانالصحفي  يعنيه ما فهمتُ لو و .اليه االنتماء
 طابخ لكن و .يفسد أن من عأرف دايسون بأن واثق ناأ و .العلم تفسد تمبلتون
نهأك و يبدو سفلأل للجائزة قبوله هي  تمبلتون جائزةحيث أن  .خرينآلل ثالم
 تكوند جعلت كي تعمو بشكل م ,كامبردج في للصحفيين دفعه ما تم فاضعأ
 معي مزح دينيت دانييل الفيلسوف صديقيحتى أن  .نوبل جائزة من كبرأ

  "...فالظرو بكل ضاقت ذاإ ,ريتشارد"و قال  مرةذات 
 

 و محاضرة عطيتأ .كامبردج في المؤتمر من يومين حضرتُ ,على كل حال
 جواباً عطائيأل الدين رجال تحديت .خرىأ حاضراتملِ النقاشات في شاركت
 الذي وغير معقد  خرآ شئ أي أو ,الكون صممي أن يمكنه الذي أإلله عن

                                                      
  .السابع الفصل في سأتناوله االتهام هذا . 1
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 قوىاأل الجواب و .تصميماته من ثيربك حتماليةأال أكثر يكون أن عليهيترتب 
بعيد  الهوتي مجال في قوةب معرفية نظرية أحاول أقحام انني هو سمعته الذي
 ألفرضطبيعي  عالمك أنا فمن .بالبساطةدائماً  اهللا عرفوا الدين رجال .1عنها
 أن عتدتُأ التي العلمية الحجج أن معقد؟اآلن  مهلِهإ بأن الدين رجال على
 الدين رجال أن بإعتبار هنا مالئمة ليست ,به عملأ الذي المجال على اطبقها
 .العلم نطاق خارجيقف  اهللا بأن الدوام على يصرون

 
 المراوغ الدفاع اتوا بمثل هذا الذين الدين رجال بأن نطباعأحصل على أ لم
 على و .صادقين كانوا انهم عتقدأنا أ .مخادعين مع سبق االصرار كانوا
 باأل كتاب على ميداور بيتر تعليق تذكر قاومةم ستطعأ مل ,ذلك من الرغم
 كتابلِ سلبي نقد كبرأ كانت ربما التي ,"نساناأل ظاهرة" شاردان دو تيلهارد
 عظيماً جهداً بذل قد فقط ألنه الكاتبمن الممكن فهم عدم أمانة ": التأريخ في
 في قابلتهم الذين الدين رجال ."2خرينضلل اآلقبل أن ي نفسه تضليل في

وضعوا أنفسهم على مسافة معرفية آمنة حيث أن جميع الحجج  كامبردج
العقلية ال يمكنها الوصول اليهم الن ما يؤمنون به حسب زعمهم يبقى بعيد 

 هناك ؟دلةاأل من الوحيد النوع وه الدليل العقالني بأن قولأل ناأ من و .المنال
 التي هي رقالطُ هذه حدىأ و ,العلمية الطرق جانب الى للمعرفة اخرى طرق
 .اهللا لمعرفة استعمالها يجب
 

 .اهللا عن شخصية التجربةأتضح أنها  االخرى الطرق تلك من هماأل الطريقة
 ,رؤوسهم داخل ,ممعه تكلم اهللا بأن زعموا كامبردج في ناقشينالم من العديد
 و مالوه مواضيع شرحت لقد .خرآ شخصاً كان لو كما تماماً واضح بشكل
 يلكن و )الشخصية التجارب دليل المبني علىال( الثالث الفصل في الهلوسة

 فإن شخاصأ مع تكلم فعالً اهللا نإ لو ,االولى .كامبردج في نقطتان ضفتأ
 زاعقاً يأتي اهللا .العلم نطاق خارج يقع ال الموضوع بأن يؤكد ذاته بحد هذا
 يكون حيث عالمنا يقتحم عادة و نيسكُ حيث آخر مجال في يقع عالم من

 عالقة لها ليس ظاهرة تلكأ ,بشريال الدماغ خالل من رسالته فهم بالمستطاع
 نفس في نفردةالم االشارات من الماليين رسالأ على القادر اهللا ,الثاني بالعلم؟
 بأي يكون أن يمكن ال يضاًأ الوقت نفس في منهم رسائل ستقبالأ و الوقت

                                                      
  .ثانيال الفصل في ناقشناه الذي )متداخلة الغير االختصاصات( عن جولد بفرضية االتهام هذا يذكرنا . 1
  .242 ص 1982  ميداوار في طبعها أعادة تم )االنسان ظاهرة( لكتاب  P. B. MEDAWAR مراجعة . 2
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هذا الكم من قدرة هائلة ألستقبال  .ما كانمه بسيطاً شكل من األشكال
 من ذاكرة أو روناتتالنيو من اًماغه ال يملك دأن بمار !الكبيرة موجاتال

 مبهرة مدبرة شياءأل متلكام تجعله له تعزى التي ةالقو لكن و الرصاص
 .نعرفها التي حواسيبال أكبر من كثيراً عظمأ و ابداً عشوائية وليست

 
 لوجود سبب هناك بأن القائلة للنقطة مرة أخرى الدين الرج صدقائيو يعود أ
 سميهنُ أن يمكنناالسبب  هذا و شئ لكل سبب هناك يكون أن يجب .ما شئ
 اهللا فإن بالتالي و ,بسيطاً يكون أن عليه لكن و ,حسناً ,كان جوابي و .اهللا
 عقول في "اهللا"ما يحمله إسم  كُل من الكلمة جردنا إذا الأ( ناسبام سماأ ليس

 البسيطة القاعدة يكون أن يجب عنه نبحث الذي االول السبب و .)المؤمنين
أما  .الحالي المعقد لوضعه تدريجياً العالم لرفع دتأ التي ذاتيةال لتلك الرافعة

 بغض ,الذكي التصميمهذا  حبكل الكافي الذكاء له االول المحرك أنب الزعم
يعطي  نأل مساو لهو ,الوقت نفس في و عاًم الماليين عقول قراءة عن النظر
الحياة عالم في حولك نظرأ .االوراق الصحيحة كاملة في لعبة الورق نفسه, 
 و العريضة االوراقو  المتسلقة غاباتها تداخلب الغنية االمازون غابات
 و النمور و النمل جيوش و التابير حيوانات و الطائرة الفراشات و الجذور
 الورق لعبة في كاملة ليد مساو اليه تنظر ما .الببغاءات و االشجار ضفدع

 طريقة أي من ليس ,االعضاء ماكنأ ستبدالأل االخرى الطرق بكل فكر(
 رافعة بإستعمال :ذلك حصل كيف نعرف نناإ بإستثناء )ناجحة اخرى
 االخرس التقبل على يثور من علماءال فقط ليس .بالتدريج الطبيعي االنتخاب
 سببالم أن قتراحأ و .يضاًأ العام الحس بل ,التلقائي للنشوء ةللالاحتمالي
 الكون تصميم على قادراً كان ,وجودال عن المسؤول العظيم المجهول ,االول
في  المسؤولية صريح من تهرب هو ,معاً االشخاص ماليين مع التكلم و

 خطافبالعقل هو هذا ال مخيف أستخفاف .مناسب شرح عن بحثالتقصي و ال
 .ويسما
 
 االقل على لكن و .العلمي التفكير على التضييق من نوع هنا اقترح الأنا 
 ناشرح في كقاعدة وضعها يجب التي و للحقيقة السعي في مانةاأل بعض
 ,الكون أو رجانالم وقشق و ,االمازون كغابات الالاحتمالية العظيمة مورلأل
 كخطافبالعكس  ليس ومن االسفل الى االعلى  كرافعة العمل هي القاعدة و

 بأن ,االعتراف مع .بالضرورة الطبيعي االنتخاب ليست الرافعة و .سماوي
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 اخرى نظريات هناك تكون أن الممكن من لكن و .فضلأ بطريقة جاء حدأ ال
 الذي و الفيزيائيين به ينادي الذي "التضخم" أن ربما و .االكتشاف تنتظر
 فهمها حين ,ستصبح ,لكونا وجود في ثانيةالميكرو من جزءال في حصل
في علم  داروين رافعة مع جنب الى جنباً ستقف التي الرافعة ,فضلأ بشكل
 نوعاً ستكون الفلكيون عنها يبحث التي الغامضة الرافعة بمار وأ .االحياء
 تعدد كونيس ربما أو ماشابه أو سمولين نموذج :نفسها الدروينية فكرةلل شبيهاً
 يكون ربما .خرونآ و ريس حالة في كما االنثروبي بالمبدأ قترناًم االكوان
ناكالعدم من تىأ مصمماً يكون لن الحالة هذا في لكن و خارق مصصم ه 
 و ,)االنحتى  هذاصدق أ نت الان كُ و( مصمما كوننا كان  لو و .بالتأكيد
 فإن يصحح و يسامح و الغيب يعرف و فكارناأ يقرأ مصمملِ اولى باب من

 و الروافع عمالأ من العديد تراكملِ نتيجة يكون أن جبي نفسه المصمم
 .اخر كون في داروينية نسخة ربما ,المصاعد

 
و تم أتهام جميع  .الهجوم كان كامبردج في النقاد لدى االخير الدفاع ندقخ

 كدتُ ننيإ حتى جداً سيئة حجة تلك و ."عشر التاسع القرن" منآرائي بأنها 
 اغلب في كهذه جاباتأ واجهأ فإنني لالسف لكن و .ناه رهاذكُأ الن ا

 "عشر التاسع القرن من" بوصفها فكرة نقد بأنهنا  للقول نحتاج ال .االحيان
 جيدة كانت عشر التاسع القرن فكارا بعض .فيها الخطأ هو لما شرحاال يعد 
دا ب االتهام فإن ,حال كُل على و .الخطرة داروين فكرة عن ناهيك ,جداً

 سلك ,كامبردج من مميز عالم أرض( يأتي من شخص ماخطيراً عندما 
 المسيحي برر أيمانه الذي و )تمبلتون جائزة له يضمن بشكل فاوست طريق
 القرن في لَصح ماهذا هو تماماً  .القديم العهد تأريخية سماهأ ما بإستخدام
 الدين علماء دعى عندما ,المانيا في خصوصاً و بالضبط عشر التاسع
 رجال نوهو قد  .نفسها يالتأريخ البحث طرق خدامإستب التأريخب ككيشتلل

 .كامبردج مؤتمر في شك بدون لذلك الدين
 
أنها   ."عشر التاسع القرن" من القديم فقد سمعتُ هذا االتهام ,حال كُل على

هل  ههههه "و تماماً أشبه بقصة  ."البسيط ملحدالب" االستهزاء أشبه بقصة
 ."ههههه نا نؤمن بشيخ كبير ذو لحية بيضاء يسكن السماءتعتقد هههه فعالً بأن

القانون و "صطلح كم تماماً ,خرىأ مورأل رموز عن عبارة الثالثة قصصال
الذي كان الرمز الذي يستخدمه السياسيين آلرائهم التعسفية ضد السود " النظام
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و  قلباً أفكارك"وراء مقولة  هي الرموز ماف .الستينات اواخر في في أمريكا
 نهاإ الدين؟ عن حديثال سياق في تأتي ندماع "عشر التاسع للقرن تنتميقالباً 
مراعاة  أي بدون تسألني أن لك مكني كيف ,قاسي و غير لبق بأنك" تعني
 تؤمن هل(أو  )بالمعجزات؟ تؤمن هل(:مثل سؤاال مباشر بشكل و يمشاعرل
 أسئلة طرحن ال مؤدب عمجتم في بأننا تعلم الأ )عذراء؟ من ولِد المسيح بأن
 غير من لماذا فكر لكن و ."عشر التاسع القرن في ظهرت كهذه سئلةأ كهذه؟
 الواقع في لكن و !حرجم ذلك نأل .للمؤمنين اًمباشر سؤاالً تطرح أن اللبق
 .)منع( ـب تكون عندما, جابةاأل من يأتي حراجاأل فإن
 
 هو عشر التاسع قرنال .واضحةاآلن  صبحتأ "عشر التاسع القرن"ـب صلةال
 ,عجزاتبالم هأيمانب يعترف أن متعلمال لشخصا فيهيستطيع  كان وقت آخر
 من الكثيرين فإن حرجوني عندما و .بدون أحراج يالعذر حملال مثل
أو يالعذر حملال نفي يستطيعون ال انهم لدرجة مخلصين المسيحيين ثقفينالم 

 ,غير معقول ذلك بأن يعرف عقليالمنطق ال نأل جهمحرِي ذلك لكن و .القيامة
 على مثلي شخص صري فعندما ,بهذا و .سألواي الن بأ فضلوني فإنهم لذلك و

 ,حقاً مضحك ذلكو  ."عشر التاسع القرن" أنتمي ـل بأننييتم أتهامي  ,السؤآل
 .لبرهة به تفكر عندما
 

 لالاحتماليةا الحجة بأن قناعتي أزدادتو قد  ,نشيطاً و زاًتحفم المؤتمر تركتُ
الزلت  و ,االلهي وجودال ضد جداً قوية حجة هي )الكبرى 747 بوينغال(
 العديدة رصالفُ و الدعوات من بالرغم الدين رجال من مقنع رد سماع نتظرأ

 غير تفنيد"ـب محقاً ذلك وصف دينيت دان .ذلك بفعل لهم لتسمح كانت التي
 يضرب فيلو كان دماعن الوضع كان كما هذه ايامنا في دمرم و ,ممكن
 في نجح سماوي خطاف .الزمن من قرنين قبل هيوم )اتحوار( في كلينثس
 .ستسلمأ لذلك و ,رافعة بأي التفكير يستطع لم هيوم و ,المسألة حل يؤجل أن

 .جداً هاحبسي كان هيوم ,الرافعة أكتشف هذه الذي هو داروين بالطبع
 
 ,و عذراً للتكرار ,وبهذا ,الكتاب في االساسية المبادئ على يحتوي الفصل هذا

 .نقاط ست في سألخصهم
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 التعقيد شرح كان ,القرون عبر و ,ينساناأل للذكاء التحديات عظمأ  .1
 .الكون في ظهرت تيال ة العظيمةالالاحتمالي و الكبير

 
 يكون الى أن صممام يبدو ماكُل  نعزيأن  هو االغراء الطبيعي .2
مثالً كالساعةالدقيقة  يةنساناأل وعاتالمصن حالة في و .بالفعل صمماًم, 
 نفس تطبيق غريمال من و .ذكياً هندساًم شك بدون كان صممالم فإن

 .نساناأل و العنكبوتو  الجناح و العين على المنطق
 

 .مصدر المصميم نفسه عن كبراأل السؤآل فوراً تُثير صممالم فرضية .1
 بوضوح هذا و .نطقيةم حتماليةأال شرح محاولة من بدأت المسألة كُل
 "لرافعة" بحاجةهنا  نحن و .ته أكبرالاحتمالي شيئاً يطرح نهأل حالً ليس
 بتدرج العمل تستطيعلوحدها  الرافعة نأل ,"سماوي لخطاف" ليس و

 .الالاحتمالية عظيمة معقدة لنهاية بسيطة بداية من التصديق معقول
 

 باالنتخاب اروينيالدالتطور  هي ناآل حتى قوىاأل و بدعاأل الرافعة .2
 بالرغم من االحياء أن كيف شرحوا لنا خلفه من و داروين .الطبيعي

 اال أنهم التصميم عن عطونهي الذي االنطباع و الكبيرة الاحتماليتهم
 القول بإمكاننا و .بسيطة بدايات من تدريجي بشكل و ببطء تطوروا

 .وهم دمجر هو الحية الكائنات في التصميم وهم بأنبدون مخاطرة 
 

 كواناأل كنظرية ما شئ و .للفيزياء لةماثم رافعة لدينا ليسحتى االن  .3
تعددةالم في علم  الداروينية عملته ما تعمل أن المبدأ حيث من مكنهاي

 قرينه من رضاءإ قلأ سطحي بشكل النوع هذا من شرح .االحياء
 دأالمب لكن و .الحظ من كبرأ كمية يتطلب نهأل ,الطبيعي الدارويني
 يتقبله أن ينساناأل لحدسنا يمكن مما بكثير كبرأ حظلِ يؤهلنا االنثروبي
 .بإرتياح

 
 بقوة ما شئ ,للفيزياءأفضل  رافعة ايجاد في االمل نفقد أن اليجب .4

 الروافع وجود فأن الرافعة غياب في حتى لكن و .الطبيعية الداروينية
 فضلأ بوضوح هافإن ,االنثروبية النظرية من بدعمها ,الحالية الضعيفة
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التفسير السماوي الذي يناقض نفسه حول موضوع التصميم  من بكثير
 .الذكي

 
 للدين الواقعية المسلمة فإن ,الفصل هذا في تقبل الفرد الحجج المطروحة لو و
 هذه و .االحتمال االكبر هو أن اهللا غير موجود و .لن تصمد أإلله فرضية و
 االسئلة من بضع سيكون سيأتي ما .ناآل ىحت الكتاب لهذا النهائية النتيجة هي
 اال يجب علينا األعتراف بأن اهللا وجود بعدم قبلنا لو حتىو  .جاباتاأل و

 فعللِ لناسا يدفع الأ المصاعب؟ في آةمواسيعطي  ألأ ؟خرىأ فوائد للدين
 على للدين عاداةالم لماذا الدين؟ بدون الخير هو ما نعرفس كيف و الخير؟
اطئ خ أويح صح ؟في كل العالم الحضارات كُل في موجودين الد حال؟ ايه
 هو خيراأل السؤآل هذا و تى؟أ ينأ من ,مكان كُل في موجود الدين فأن

 .التالي موضوعنا
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 كُل في وجوده سبب و الدين مصدر عن الخاصة نظريته عنده نام كٌل

 يرضي و .الجماعة روح غذيي و الراحة و العزاء يوفر نها .يةأنسان حضارة
 ابدأ أن أُريد نيلكن و ,الحقاً ذلك لشرح سأتي .وجودنا سبب معرفةلِ حنيننا
 دارويني سؤال :الحقاً سنراه سببلِ االخرى االسئلة يسبق سؤال ,سابق بسؤال
   .الطبيعي االنتخاب عن
  

 الضغوطات عن نسأل أن يجب ,دارويني طبيعي خابنتَإ نتاج بأننا بمعرفتنا
 تبرز سؤال .يةالدين النزعة خدمت يالت و الطبيعي االنتخاب مارسها التي
وهو االقتصاد  الداروينة للمطلب االساسي في نظراً بمجرد الفائقة هميتهأ

 بطبيعته الدارويني االنتخاب و هائل تبذير بل ,مبذر الدين .بالمصادر
 الممسك بقوة بقروشه و بخيلال حاسبمكال الطبيعة .التبذير لغيي و يستهدف

 االنتخاب يقوم"رحمة و بدون أجازة  بدون .تبذير قلأ قبعاي و الساعة راقبي
 حتى تغيراتال كلكله بمراقبة  العالم و في ساعة كل و يوم كُل الطبيعي
 ,جيد هو ما يزيد و فظايح و ,سئ ماهو يرفض" .كما يشرح داروين" هاأدق
 ."نظام حي كُل تحسينل ةالفرص سنحتو كُلما  اكتراث بدون و بصمت يعمل
يخدم س الطبيعي االنتخاب فإن فائدة بدون معيناً نشاطاً ما حيوان مارس لو

 ال الطبيعة .التكاثر و البقاء جلأل جهدهم و قتهم و يخصصون الذين منافسيه
 حتى ,تنتصر الرحمة العديمة النفعية .طائشة "روحانية بهجة"تملك مساحة ـل

 .االحيان بعض في مختلفا ذلك لنا بدا لوو
 

حيث يبدو  .نرى بأنه مثال فريد للتبذير الطاووس ذيلل من النظرة االولى
 التي مورثاتال فيدي هلكن و .حبهلصا بقائية منفعة ذات أن يكون مستحيالً
تجعله تضمن يةئدعاأشبه بحملة  الذيل .جمالية قلاأل منافسية عن ميزاًم 

 بقينط ذاته الشئ و .االناث جذبمن خالل  الطبيعة سوق في مكانهلصاحبها 
 من نوع :كوخه بناء في 1البوير طائر ذكر فهيصرِ الذي الوقت و العمل على
 و الملونة التوتمن  نواعأ و االغصان و االعشاب من مبني الخارجي الذيل

                                                      
  ).المترجم( ).CHLAMYDERA MACULATAS( العلمي أسمه ,الجديدة غينيا و أستراليا في حصرياً الموجودة الطيور أنواع أحد . 1
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أشياء أخرى قد  و قطع الزجاج و الخرز تضيف و في بعض االحيان زهورال
 عادة غريبة" تنميلال"وهي  الدعاية آخر ال يحتوي على مثاالً .يعثرون عليها

 آخر بمعنى و ,النمل عش في باالستحمام و ذلك الزاغة كطائر ,الطيور عند
 ربما ,ليالتنم من الغاية بالضبط يعرف حدأ ال .ريشهم في النمل دخالأ

 و ,الفرضيات من العديد هناك ,الريش في الطفيليات من لتخلصل و للنظافة
 لن بالتفاصيل قيتعل فيما الحيرة لكن و .نهام ياًأ تدعم قوية دلةأ بدون لكن
 بأن ,ثقة بكل االفتراض نم ,تفعل أن المفروض من ليس و ,داروينياً توقف
هذا التفكير  يوافق ربما الحالة هذا في .ما له فائدة يكون أن يجب ليالتنم
 يفعل لمإن  الطيربأن  للتفكير خاص سبب لها الداروينية لكن و ,العام المنطق
 إنحتى و  ستنخفض الجيني نجاحه لفرص االحصائية الحتماالتا فإن ,ذلك
 البناء من تأتي النتيجة .طريقته و االنخفاض هذا سبب بعد نعرف ال ناكُ

 و ,الطاقة و الوقت في التبذير يعاقب الذي الطبيعي لالنتخاب المزدوج
 أن لو و .للتنميل طاقتها و وقتها من جزء دائما تعطي الطيور أن مالحظة

هبشكل عنه عبر قد فإنه "التكيف مبدأ" عام بشكل تبين واحدة عبارة ناك 
 :ليونتين ريتشارد هارفارد في مورثاتال عالم قبل من ,به مبالغ و متطرف

 أن المستحيل من انه هي ,رأيي في التطوريون كُل عليها يوافق التي النقطة"
 أن لو و "الخاصة بيئته في ما عضو يفعله الذي من فضلأ عمالً نؤدي
 كان الطبيعي االنتخاب فإن ,التكاثر و للبقاء يجابيأ بشكل مفيداً ليس التنميل
 ذلك يغري ربما .طويل زمن من ذلك فعل عن توقفوا الذين فراداأل فضليس

 .الفكرة لمناقشة نحتاج لذلك و ,بالدين يتعلق فيما ذاته الشئ يقول الن داروينياً
 

 مشمسة ساحة في طاووسال كذيل الدينية قوسالط تبدو ,تطوري الي بالنسبة
 نظيرال هو عام بشكل الديني السلوك .)دينيت دانييل من مأخوذ التعبير(
 بذخ غالِباً و طاقة و لوقت تحتاج .للطيور الكوخ بناء أو للتنميل ينساناأل

 على خطراً شكلي أن الدين بإمكان .الجنة طيور ريش حالة في كما تبذيري
 لدين والئهم بسبب بواذع االالف .خريناآل حياة على كما ,تقيال نساناأل حياة
 يلتهم الدين .مغاير عتقادأل ينتمون ممن عصبينتم قبل من طهدواضأ و ما

 الوسطة العصور من كاتدرائية .درجة هائلة على غالِباً و يةنساناأل المصادر
ستهلكتأ بمار كمسكن تستخدم لم و بنائهالِ الزمن من قرن خالل رجل ئةم 
 ذيل بيلقُ من عمارة هذه هل .معرفته يمكننا آخر مفيد آخر سبب يأل أو بداًأ

 ىموسيقال هنا؟ بالدعاية المقصود هو فمن بنعم االجابة أن لو الطاووس؟
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 .النهضة عصر و الوسطى العصور مواهب حتكرتأ دينية رسوم و مقدسةال
تعبدونالم ظهورهم دمواأ و اجله من خرينآ قتلوا و متآلِه سبيل في لواقت 

من  ذلك كُل مت وصأو  في عزلة أو عيشوا البتوليةي أن قسمواأ و بالسياط
  الدين؟ فائدة ما ذلك؟ كُل ملِ .الدين أجل
 
 هو ما .جينياً البقاءزيادة قدرة الفرد على  بعض داروينياً تعني هنا "الفائدة"

 بجينات محصورة ليست لدراوينيةا الفائدة أن هو الهامة النقطة هذه في مفقود
 االنتخاب نظرية من يأتي االول .لها خرىأ هدافأ ثالثة هناك أن بل .فراداأل

 في عنها دافعت قد كنت نظرية من يأتي الثاني .الحقاً لذلك سأتي و ,الجمعي
 تصرفاته في خاضعا يكون ربما تراقبه الذي الفرد :"الجين االناني"كتابي 
 بأن يقول دينيت دان .طفيلياً كان ربما ,خرآ كائن جينات نم متنفذ حتكارأل

 بأن بداأ االدعاء نستطيع ال و ,تماماً التدين هو كما عالمية ظاهرة هو الرشح
 الطريقة بتلك تتصرف حيوانات عن مثلةاأل من العديد هناك .لنا فيدم الرشح
 هذه شرحت دلق .جديد يفضلم ينتقل و بداخلها طفيلي آخر كائن ليستفيد
 الحيوان تصرف" :"الممتد الظاهري النمط مركزية" عن نظريتي في الظاهرة
 تلك كانت سواء ,التصرف هذاالمتحكمة ب لجينات البقاء فرص لتكبير يهدف
 ."ال ام التصرف ينفذ الذي الحيوان لجسد تعود الجينات

 
 أكثر بتعبيرو  "الجينات" لاستبدتستطيع أ ربما "المركزية النظرية"ثالثاً فأن 
 دةئفاذات  بأنه يعني بمار مكان كُل في الدين وجود واقع ."أستنساخ" عمومية
 كانت بمار .مورثاتنا حتى أو المستفيدين نناإ ولكن هذا ال يعنني ,ما شئفي 
 شبيه بشكل االفكار تلك فيه تصرفت الذي للحد ,ذاتها الدين فكارأل الفائدة
 ,بهدوء إدعس" عنوان تحت ,الحقا لذلك سأتي و .التي تقوم بالنسخ ,للجينات
 و التقليدية الداروينية على أكثر ركزأس ,حتى ذلك ."ميماتي على تدعس النك
 .تكاثره و الفرد بقاءلِ فائدة تعني "الفائدة" بأن بها نفترض التي
 

 يعيشون ,االصلية االوسترالية القبائل في الحال كما القاطفونو  الصيادون
 سترالياأل الفيلسوف .االقدمين سالفناأ لطريقة تكون ما قربأ بطريقة

من جهة  .همحيات فيحاد  درامي تناقضلِ يشير ستيرينلي كيم النيوزيالندي
 التي الشروطتلك  تحت للبقاء فائقة مهارات لديهم نياالصلي السكانفأن 
 ,ستيرينلي يكمل ,من جهة أخرى ,لكن و .الحدود قصىأل مهاراتهم تتحدى
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 المجاميع نفس .نستخدم ذكائنا بشكل خاطئ لكن و ذكية مخلوقاتن ربما نح
بدون  عقولهم بمعتقدات ونيمأل افيه البقاء كيفية و البيئة حولهم في البارعة
 السكان .وصف خفيف لها "الفائدة عديمة" كلمة و تماماً خاطئة ادنى شك
 بقوا و تعايشوا .لستيرينلي بالنسبة مألوفون الجديدة غينيا في لبابوا االصليون
 تفهم" بواسطة ذلك و المنال صعب الطعام حيث قاهرة ظروف تحت
 عميق بإستحواذ التفهم ذلك دمجوا هملكن و .بهم المحيطة للبيئة سطوريأ

 من الكثير .بالسحر القتهع و النساء عندالدنس  الحيض عن ومدمر
 ذلك حبيصا الذي العنف و السحر من الخوف يعذبها المحلية الحضارات
 غبياءأ و اذكياء نكون أن يمكن كيف " لتفسير يتحدانا ستيرينلي ."الخوف
  1."الوقت بنفس
 
 يكن لم معروفة حضارة هناك ليس لكن و العالم عبر تختلف التفاصيل أن مع
و  للعداوة ثيرةم و الصحة و للوقت ستهلكةمال طقوسال من نسخة فيها

 الجميع لكن و الدين هملواأ المثقفين عضب أن ربما .للواقع المخالفة التخيالت
 و .تركهلِ قراراً يتخذوا أن ما وقت في عليهم كان و دينية حضارة في تربى
 تصرخ "بروتستانتي؟ ملحد ام كاثوليكي ملحد أنتَ هل" ,االيرلندية النكته
 بنفس "عالمي" لقب عليه يطلق أن يمكن الديني التصرف .الحقيقة بمرارة
 تعميم كالهما .المغاير الجنسي التصرف به سمينُ أن نستطيع الذي الشكل
 و .تركوها التي القواعد جيداً يفمون االستنثناءات هؤالء و بإستثناءات يسمح
 .داروينيا تفسيراً تتطلب العالمية الخاصية

 
ليس انه الواضح نم ناكالدارويني التفسير ايجاد في صعوبات أي ه 

 أو المثلية حال في حتى و ,أنجاب الذريةالهدف هو  .الجنسي للتصرف
 تفسير ماهو لكن و .ذلك تكذب انها يبدو التي الحمل مانعات ستعمالأ

 نفسه يضرب و يركع و يسجدو  نساناأل يصوم ماذالِ الديني؟ التصرف
و يتطوع في الحروب  حائط ماما جنوني بشكل برأسه يومئ و بالسوط
موارده  تستهلك قد كلفةم تصرفات في ينغمس اخرى حاالت في أو ,الدينية

  تنهيها؟ أسوأ الحاالت في و المهمة لحياته
 

                                                      
1 . K. STERELNY ”THE PERVERSE PRIMATE” 1982 S. 213-223.  
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 الضغط من الحماية بعض يؤمن الديني يماناأل بأن االدلة من القليل هناك
 لي مفاجأه ليس دقهاص و قوية ليست االدلة .عنه الناتجة اضأألمرو النفسي
 بعض في 1التداوي من خالل التبرك لفعالية يؤدي يالذ السبب لنفس ذلك و

 ال كهذه فوائد حدوث بأن ضافةأ الضروري من ليس نهأ تمنىأ .الحاالت
 الواقع" برناردشو بكلمات و .عني بأن هناك قيمة حقيقية وراء الزعم الدينيي
 السكران أن مننسبية  أكثر كونه يتعدي ال المتشكك من سعدهو أ متدينال بأن
 ."الصاحي من عداس
 
 أن يمكن ال .االطمئنان و العزاء هو للمريض الطبيب يقدمه مام جزءاً نإ
 بشكل تداوي بالتبركال يمارس ال أنا الطبيب الذي أزوره .بداًأ ذلك هملنُ

 "شفيت" كأني و شعرأ االحيان من كثير في نيلكن و .علي يده بوضع حرفي
 يخرج لصوت طمئنانباأل شعورال بمجرد البسيطة االمور بعض من مباشرة
 و وثقم هتأثير و وهميال العالج ذلك .طبية سماعة عليه ذكي وجه من

 أي بدونهي حبوب  الخلبية وبحبال .بلغز حتى ليس و جيد بشكل مدروس
 بعض في الصحة لها رد فعل أيجابي على ,فعالة صيدالنية محتويات
 ادوية تستعمل و عمياء كونت أن يجب االدوية تجارب فإن لذلك و .االحيان
 الرغم على ,فعالة كأنها و تبدو 2فأن االدوية الطبيعية ذلكك و .للمقارنة خلبية
 بكميات توجد الفعالة المواد أن بحيث كبير بشكلجداً  مخففة العناصر أن من

 عند تدخل ةجانبي مشكلة لالسف ذلك سببقد  و .الخلبية لالدوية مساوية
 دويةأ يكتب أن من خائفاً صبحأ الطبيب حيث ءاالطبا ختصاصبأ المحامين
 الدواء يدونوا أن عليهم تفرض البيروقراطية أن أو .بأخر أو بشكل خلبية

و بهذا يفقد  ,رادأ إذا قرائتها المريض يستطيع عبارة في خلبيذات طابع 
 االدويةمقارنة ب الطب الشعبيحققه ي النجاح الذيبعض أن  .العالج مفعوله

 قدر لديهملطب الرسمي يعود الى أن العاملين في هذا المجال في ا الخلبية
 ايام في و .الطفتهم و المريض مع للكالم يخصصونه الوقت من اكبر

                                                      
 بعض ترديد او اليد وضع خالل من المرضى عالج في عجيبة قدرات يملك متدين غالباً ما شخصاً بأن االيمان هو بالتبرك التداوي . 1

  )المترجم( .الكاثوليكية الكنائس بعض في العالج او االسالمي النبوي الطب هي المعروفة االمثلة من .عليهم الطالسم
 العامة المحالت في تباع و االوراق و االعشاب عصارات من المستخلصة االدوية تلك االحيان أغلب في بها صديق الطبيعية االدوية . 2
  .لشرآئها حتى طبية وصفة الى تحتاج وال االحيان اغلب في
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 مقصود غير بشكل صورتها تحسنت ,االولى )الهوميوباتي(المعالجة المثلية 
 الطبمن  عكسال على ,االطالق على مفعول الي تؤدي لم معالجتها الن

  .و الذي قد يؤلم طبعاً ,أخذ عينات دم احياناً يتطلب لذيا التقليدي
 
 التوتر تخفيف بواسطة الحياة تلك الحبة الخلبية التي تطيل هو الدين هل

 من العديدلكن هذه الفرضية يفترض ان تقف بوجه  ,كذلك كان بمار النفسي؟
 ديدالع في النفسي للتوتر سبب هو الدين يظهر بها حيث شككينللم الدراسات

 صحة بأن التصديق الصعب منأنه ل .لها فخفالم يكون أن بدل الظروف من
 يعانيه الذي و متواصل شبه بشكل بالذنب الشعور عند تتحسنالمريض 
 ينتميوسط متتحت الذكاء بمستوى  و ذو ضعف أنساني عاديشخص 
 .قطف الكالثوليكية نختار أن الحق من ليس نهأ بمار .الكاثوليك الروم لطائفة
 بالمبدأ هيف متماثلة االديان كل" أن الحظت الندمان كاثي يكيةأألمر الكوميدية
 العالج نظرية أن جدأ ,حال كُل على و ".مختلفة طلع يامأ مع بالذنب شعور
 ظنأ ال و .العالم عبر للديانات الواسع نتشاراأل لتفسير كافية ليست وهميال
 النظرية تلك .ناسالفأ العصبي عن التوتر خفف قد الدين نأل ونمتدين نناأ

 الدين .ساهماًم دوراً لعب قد ربما ذلك أن الرغم على للتفسير صالحة ليست
 .لتفسيرها واسعة نظرية يلزمها و واسعة ظاهرة

 
 عن هنا تكلمأ و .كامل بشكل الداروينية النظر وجهة تهمل االخرى النظريات
يعطي  الدين" أو "فيه مكاننا و نالكو عن يعطينا أجوبة الدين" مثل اقتراحات
 و ,العاشر الفصل في سنرى كما ,ةالنفسي الحقائق بعض كلهنا بمار ."العزاء
 عن بينكر ستيفن قال كما .داروينيا شرحاً مضمونها في التحتوي هالكن

 كيف السؤآل تثير فقط نهاأ": "العقل يعمل كيف" كتابه في ,ساةآالمو نظرية
 من تجمدالم الشخص .بوضوح خطأه يرى تفسير في ةراح ليجد العقل يتطور
 لن لوجه وجهاً سداًأ يواجه شخص ,دافئ بأنه التفكير في راحة يجد ال البرد
 نظرية تحتاج االقل على و ."رنبيقف أمام أ بأنه االقتناع مرهأ يسهل
 .يتصور البعض مما صعبأ ذلك و ,الداروينية لغةبال لترجمة ساةآالمو

 أو مريح ما ديناً الناس بعض بها يجد التي للمؤثرات ةنفسيال التفسيرات
 .نهائية ليست و مبدئية تفسيرات هي لهم مرهق
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 في لالنفجار المبدئي التفسير .النهائية و يةئالمبد بين تمييزاً تضع الداروينية
 هتمي النهائي التفسير .مثالً سببه شرارة االحتراق محركات االحتراق الداخلي

 بالتالي و ,االسطوانة من المكبس دفعلِ :جلهأل االنفجار صمم ذيال بالغرض
 في نشاط نتيجة كان ربما للدين المباشر السبب .المحور الرئيسي ساعد تدوير
 في "اهللا مركز"التي تقول بوجود  فكرةلل تطرقأ لن و .الدماغ من ما قسم

 شأنه من قليلتلل ليس و .للسؤال دئيةالمب تفسيراتبال معنيا لست الننيالدماغ 
 عصر في اهللا عن البحث :نؤمن كيف" شيرمر مايكل بكتاب بشدة وصيأ

لمكمختصر "الع و بيرسنغر مايكل من مقترحات على يحتوي الذي و ,فيدم 
 .الدنيا االذن صرع يسمى بما تتعلق الدينية الرؤى ظواهر بأن خرونآ
 
لهذه  لداروينيا النهائي التفسير هو الفصل هذا في الشاغل شغلي لكن و

 علماء فإن ,المخ في "اهللا مركز" االعصاب علماء وجد لو و .الظاهرة
 الطبيعي االنتخاب تفضيل سبب يفهموا أن يريدون كمثال ناأ و روينيةاالد
 أإلله مركز لتطوير تسعى جينات لديهم كانت الذين سالفناأ نجح لماذا .لذلك
 المركز؟ هذا لديهم يكن لم الذين من أكثر حفادأ متالكأ و البقاء فيالدماغ  في
 ليس و ,أكثر ساسياأ ليس و ,فضلأ تفسيراً ليس النهائي الدارويني تفسيرال

 الذي السؤآل فقط لكنه .باالعصاب ختصالم بدئيالم تفسيرال من أكثر علمياً
 .االن عنه اتكلم
 
 لطبقةا ستخدمتهاأ وسيلة الدين" مثل ,السياسي بالتفسير الداروينية تكتفي ال

 قد أمريكا في السود العبيد أن المؤكد من ".الدنيا الطبقة خضاعأل الحاكمة
 بالتالي و الحياة بهذه رضاهم عدم من قللت التي و ,االخرة بالحياة تواسوا
 أو دين رجال قبل من صمم قد الدين كان إذا عما السؤآل و .مالكيهم فادتأ

 الدارويني .التأريخ لماءع يجيب أن يجب و ,مهم سؤال لهو متهكمين حكام
 فهو عليه و الدينية الجاذبية مامأ نساناأل ضعف سبب ما يعرف أن يريد

 .والملوك الدين رجال و الحكام قبل من ستغالللأل معرض
 
نظل نالكن و ,السياسي النفوذ جلأل الجنسية الرغبة ما مستغل يستخدم بمار 

 الجواب ,الجنسية الرغبة الةح في .عملها كيفية عن الدارويني للتفسير بحاجة
 يصنع ,الطبيعية الحالة في الجنس الن بالجنس ليستمتع مجهز مخنا :سهل
 مرة و .هدافهأ لتحقيق التعذيب االستغاللي السياسي يستخدم بمار وأ .االطفال
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 نحن لماذا ,التعذيب فعالية عن بالشرح يزودنا الدارويني التفسير ,اخرى
 واضحاً ذلك يبدو خرىأ مرة و .المبرح االلم يلتفاد شي أي لفعل مستعدون
 الطبيعي االنتخاب :جابةاأل لتهجئة تحتاج الداروينية لكن و ,سخافةال لدرجة
 الحاالت و .ذلك لتفادي برمجتنا و ,للحياة تهديد كرسالة االلم فهم جعل
 في يموتون عادة ,به اليشعرون أو بااللم يأبهون ال الذين فراداأل من النادرة
 كان سواء و .تفاديه نحن نحاول الذي النوع من صاباتأل نتيجة مبكر سن

هو التفسير النهائي  ما ,عفوي بشكلأو ظهر  أستغاللي التفسير المبدئي للدين
  ؟أآللِهة في لرغبةل
 

 

 
 االنتخاب يةنظر يسمى ما ,ذلكقيل عنه  أو ,نهائي بأنه زعم تفسير ظهر

 يختار الدارويني االنتخاب بأن جدلية فكرة هي الجماعي باالنتخا .الجماعي
 من رينفرو كولن ثاراآل عالم و .فراداأل من مجموعات أو نواعاأل بين

 غذت نهاأل لمجموعة نتخاباأل خالل من بقيت المسيحية بأن يقترح كامبردج
 المجموعات ساعد ذلك و للمجموعة االخوية ةحبوالم للمجموعة الوالء فكرة
 داعية و .تديناً قلاأل المجموعات المجموعات حساب على البقاء على ةدينمتال

 مستقل بشكل مماثلة فكرة طور ويلسون اس دي يكيأألمر الجماعي االنتخاب
  ."داروين كاتدرائية" كتابه في أكثر مستسهب بشرح و
 
 قبيلة .الجماعي االنتخاب نظرية عمل ماهية لشرح بتدعتهأ مثاال اليكم و

 السالم على يحض اهآلِه قبيلة ضد تربح "الحرب اله" حاربم مثير بإله تؤمن
 بأن المؤمنون حاربونالم .االطالق على إله لديها ليس قبيلة أو ,التناغم و

 فإن بذلك و .بحياتهم ضحوني و بشجاعة حاربوني للجنة سترسلهم الشهادة
 سبابأ يسرقونحيث  القبائل حروب في للبقاء ترجح كهذا تدين بنوع قبيلة
 الشكل بهذا ناجحة قبيلة .جواريالك نسائها يأسرون و المغلوبة القبيلة حياة
قبائل تلد سوف نتجالم و لها مماثلة قبائل تلدس بدورها ذه القبائله و ماثلةم 

 تلد رئيسية مجموعة فإن فكرة على و .الحرب إله نفس يعبدون الجميع
 غير فكرة ليست ,ها خارجاًشودبح ترمي نحل خليةب أشبه أخرى اتمجموع
 هذه تماماً نشطاراتألا وثق شانيون نابليون العالم االنساني .للتصديق قابلة
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 أمريكا دغالأ في اليانومامو قبائلعن  "غاضبون اناس" الشهيرة دارسته في
 1.الجنوبية

 
 عتراضاتأ هناك .ناأ ال و الجماعي نتخاباأل نظرية مؤيدي من ليس شانيون
كأحد الباحثين عن الحقيقة يجب أن أتوخى الحذر في  و .تواجهها هائلة

 علماء الطبيعة بعض .ركوب فرس أفكاري بعيداً عن موضوع هذا الكتاب
 مثالي في الحال هو كما ,الحقيقي الجماعي االنتخاب بين بحيرة يقفون
 الذي و الجماعي االنتخاب يدعونه آخر شئ و ,الحرب إله عن ضيارتفاأل
 نظرأ( المتبادل االيثار أو االقارب خابأنتَ شكل على التحري بعد ظهر
 .)السادس الفصل

 
 و .الحصول نمكم بأنه يقرون منا الجماعي االنتخاب يقللون من شأن الذين
 على هام تأثير له ليكون يرقى أن لذلك الممكن من كانما  إذا هو السؤآل
 كما ,نياد مستويات في االنتخاب ضد التحريض يتم ندماع و .التطورمستوى 
 على بالنفس للتضحية كتفسير الجماعي االنتخاب يتقدم عندما الحال هو

 قبيلتنا في و .للقوة يميل الدنيا المستويات في االنتخاب فإن ,الفردي المستوى
تخيل ,فترضةالم الفدائيين وجود فيه يغلب جيش في نانياأ قاتالم تحمسينالم 

 الن قليال فضلأ ستكون ففرصته .السماوية كافأةالم و القبيلة جلأ من للموت
 .بجلده للنجاة المعركة في التأخر تعمد لكونه كنتيجة الفائزين طرف في ينتهي
 نهمأل ,المتوسط في منهم الي فائدته من أكثر سيفيده رفاقه ستشهادأ و

 الرافضة جيناته و ,لالنجاب منهم فضلأ الفرصة لديه ستكون و .سيموتون
 االجيال في االستشهادية الميول تقل بذلك و .الالحق للجيل ستنتشر ستشهادلال

 .الالحقة
 
 موضوع في أزلية شكلةم على الضوء ييلق هلكن ,مصغراً نموذجا كان هذا

 فتنةلِ دائماً عرضة هي كنظرية الجماعي نتخاباأل .الجماعي االنتخاب
 نقراضأ من سرعأ بزمن يحصل االنجاب و فراداأل موت و .داخلية
 الخاصة الشروط على للحصول رياضي نموذج وضع باالمكان و .الجماعة

 .قوي بشكل تطورياً الجماعي االنتخاب يكون أن يمكن تأثيرها تحت التي و

                                                      
1 . N. A. CHAGNON, 'TERMINOLOGICAL KINSHIP, GENEALOGICAL RELATEDNESS AND VILLAGE FISSIONING 

AMONG THE YANOMAMO INDIANS', IN ALEXANDER AND TINKLE (1981: CH. 28).  
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من لكن و ,بطبيعتها واقعية غير عام بشكل الخاصة الشروط هذه مكنالم 
التي و يطورها و فاًظرو يتبنى يةنساناأل الجماعات في الدين بأن حاججةالم 
 عدا فيما تابعهاأ لن نيلكن و ,ثيرةم نظرية تلك .واقعية غير عادية حاالت في

 على لالنتخاب مخلص حامم عادة نهأ برغم ,نفسه داروين بأن االعتراف
 عن مناقشته في جماعيا بانتخم يكون الن قتربأ قد ,الفردي العضو مستوى
  :يةنساناأل القبائل

  
 و ,البلد نفس في تعيشان بدائيتين قبيلتين بين منافسة حصلت عندما
 و الشجعان االفراد من كبرأ عدد على حداهماأ حتوتأ لو

 هم الذينف .خرىاألحاالت بينما تساوت الشروط في ال المخلصين
 الدفاع و بعضهم ساعدةم و ,للخطر بعضهم لتحذير استعداد على
بدون االخرى القبيلة تربح و ستحتل القبيلة تلك فإن ,شتركالم 
 تماسك بدون و ,يتماسكا أن يمكن ال التعقيد و االنانية …شك
 كبيرة بدرجة المذكورة المواصفات تملك التي القبيلة .تحققي الشئ
 و ,الوقت مع طبعا لكن و ,االخرى القبائل على تنتصر و ستنتشر
 لتقع دورها سيأتي أيضاً فهي ,الماضي في التجارب كُل من بالحكم
 .علىأ بدرجة المواصفاتتلك  تمتلك خرىأ قبيلة ضحية

 
 قولأ أن علي ,هذا يقرأ ربما العلوم الطبيعية في ختصاصيأ أي رضاءأل و
 و الحقيقي بالشكل ,صارم بشكل الجماعي االنتخاب عن ليس داروين فكرة أن

 كوصف نعده أن يمكن بتردد و لها جماعات تلد الناجحة الجماعة أن بمعنى
 الذين القبيلة عضاءأ يرى داروين فإن آخر شكل على بل .لمجموعةل سكاني
 أكثر هيشب داروين نموذج .أفرادك االنتشار لهم يكتب الذين هم يتعاونون

 أستبدال ,االحمر السنجاب حساب على بريطانيا في الفضي السنجاب شارأنتَ
  .جماعي خابأنتَ ليس و طبيعي
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 نظري وجهة لنبحث في و الجماعي االنتخاب جانباً لنضع اآلن ,حال اية على
 من عددهم يزداد الذينأحد الكثيرين  أنا .للدين الدارويني البقاء عن الخاصة
ه يجب علينا أنأعتقد ب عام بشكل .خرآ لشئ عرضي كناتج الدين يرون الذين

هذه الفكرة في  الحفاظ على ما لشئالداروينية  البقاء قيمة نحن الذين نعرف
 السؤآل نحن نطرح فربما ما لظاهرةبقاء القيمة  عن نسأل عندما .الذاكرة

 بمار .وضوحاً أكثر بطريقة السؤآل كتابة عادةأل نحتاج .بصورة خاطئة
 و ,للبقاء مباشرة قيمة اله ليس )الحالة هذه في الدين( تهمنا التي تكون المادة

 لتوضيح المسألة بصورة أدق و .قيمة له آخر لشئ عرضي ناتج هالكن
 .الحيوان سلوك في اختصاصي حقل من الًمث ضربسأ
 

 بل .من قبل الصدفة ذلك يبدو ال و ,الشمعة لهببأتجاه  طيرت 1العثحشرة 
 سمينُ أن بإمكاننا .ضحية تلك المحرقة يكونواكي  جاهدوني كأنهم و دويب
 تفضيل كيفية نع نتسأل ,المثير االسم هذا وتحت "أنتحاري سلوك" ذلك

 نعيد أن علينا نهأ هي اليها نوهأ التي النقطة .كهذا لسلوك الطبيعي االنتخاب
 يبدو ما .حاراًأنتَ هذا ليس .ذكية بإجابة التفكير محاولة حتى قبل السؤآل كتابة
 لشئ عرضية نتائج أو عنها غفلنا جانبية أعراض نتيجة الواقع في هو حاراأنتَ
 أن يمكنها التي االمكانيات أحد اليكم حسنا شئ؟ا الما هو هذ .… لكن و .اخر
 .النقطةتلك  توضح

 
 وقت حتى و .ياليل دمشهال علىنوعاً ما  ةحديث ظاهرة االصطناعي ضوءال

تقع تلك االجسام  .النجوم و القمر كانت اليل في الوحيدة االضواء فإن ,قريب
 منها تأتي التي ضوئيةال االشعة فإن بالتالي و نظرياً على مدى المتناهي البعد

 عن المعروف من و .كبوصلة ستعمالهمأل قابلين يجعلنا هذا و .متوازية تأتي
 صحيح بشكل للتوجه والقمر كالشمس السماوية لالجسام استعمالها الحشرات

 ,المعاكس باالتجاه و ,ذاتها البوصلة ستعمالأ بإمكانهم و ,مستقيم خط في
 توجه: "التالي النوع من قاعدة لوضع أقلمت للحشرة العصبي الجهاز و .للعودة
 الحشرات أن بما و ."درجة 30 بزاوية لعينك يصل الضوء اشعاع أن بحيث
 شواكأك للخارج العين مركز من يشع ضوئي نبوبأ مع( ركبةم عينأ لها
جزء  من يدخل الضوءعليك الحفاظ على  أنيعني ببساطة  ذلك فإن ,)القنفذ

  .معين من العين
                                                      

  )المترجم( .الفراشات من الشكل قريبة هي و االنتشار الشائعة الحشرات أنواع من نوع العث . 1
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 تناهيةالم السماوية االجسام على حرج بشكل تعتمد الضوئية بوصلةال لكن و
 هالكن و متوازية لن تكون االشعة فإن ,كذلك الوضع يكن لم ذاأ و .البعد
 او( درجة 30 ـال قاعدة يطبق عصبي جهاز أي .الدوالب قطر مثل متباعدة
 .اللهب نحو لولبي بشكل العث يقود سوف ,شمعة بجانب )حادة زاوية أي
 الشكل بأن سترى و درجة 30 مثل حادة زاوية بإستعمال ,بنفسك رسمهاأ

 .الشمعة باتجاه نيقاأ لولبا سيكون الناتج
 

 ,الخاصة الظروف تلك في همميتقاعدة األستدالل هذه قد تكون  أن من بالرغم
 ن النوادرم لهو شمعة رؤية الن ذلك ,للعث جيدة عام بشكل تبقى القاعدة فإن
 فعالية و هدوءب الذي العث من المئات نالحظ ال نحن .القمر برؤية مقارنة
 نحن .ما مسافة على بلدة من المشع ضوء حتى أو ,النجوم أو بالقمريتوجه 
 :الخاطئ السؤآل نفسناأ نسأل و الشمعة حول لولبي بشكل يدور عثاً فقط نرى
 زاًجها يملكون لماذا ,نسأل أن علينا ,ذلك عن عوضاً .العث؟ ينتحر لماذا
أسلوب ال  ,معين ضوئي اشعاع على زاوية تثبيت بواسطة يوجههم عصبيا

 لم .موضالغُ يتبخر السؤآل صياغة تعاد عندما و .يخطئ عندما نالحظه اال
 في فيدةم لبوصلة خاطئ تهديف فقط نهاأ .باالنتحار تهايتسم الصحيح من يكن

 .العادية الظروف
 
 هناك .نساناأل في الديني السلوك على العرضي الناتج درس طبقسن ناآل و
 المؤمنين من ,المناطق بعض في بالمائة ةائلم يصل ,الناس من هائل عدد
 قبل من متبعة دينية عتقاداتأ تنافس و وضوح بكل العلم تعارض بأمور
 وقتا له خصصوني بل ,حسب و بشغف يماناأل هذا الناس يحفظ ال و .خرينآ
 نعجب نحن .جلهأ منغيرهم  قتلوني أو جلها من يموتون .غالية مصاريف و
 النقطة لكن و .لماذا نسأل و .للعث "االنتحاري السلوك" من عجبنا كما لذلك
 كان ربما .هنا الخاطئ السؤآل نسأل ربما نناأ هي اليها النظر لفت أُريد التي
 التي و ,نفسية خفية لنزعة عرضي ناتج مجرد ,حادث جردم الديني السلوك
 النزعة فأن ,تلك ةالنظر بوجهة و .مفيدة كانت أو تكونقد  خرىأ حوالأ في
 ,خرىأ منافع لها كان بل ذاته بحد ديناً تكن لم سالفناأ في طبيعياً خبتأنتَ التي
أوالً عندما نعطيه أسماً  يالدين السلوك سنفهم .مصادفة كدين نفسها بلورت و
 .ثانياً
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 عادة نظير ما الشئ؟ هذا هو فما ,اخر لشئ عرضياً ناتجاً ذنأ الدين كان فإذا
 تخطئ التي فيدهالم البدائية الميزة هي ما السماوية؟ بالبوصلة للمالحة العث
 أنو أود االشارة الى  ,موضحاً قتراحاًأ سأسوق الدين؟ تولد و حياناًأ الهدف
 به نادى مواز القتراح سأتي و ,فقط عنيهاأ التي النوعيةمن  هو المثال هذا
 ,صحيح بشكل السؤآل نصيغ أن علينا بأن العام بالمبدأ تمسكم أنا .نخرواآل
 .بشكل خاص عنه جابةاأل من أكثر ,الضرورة عند بالكامل كتابته نعيد و
 

 ,االخرى الكائنات كُل من أكثر ,نحن .االطفال عن هي الخاصة فرضيتي
 براتالخ هذه و ,سابقة جيالأ من الخبرات تراكم بواسطة بقائنا على نحافظ
 من االطفال يتعلم ربما ,نظرياً .حالهم تحسين و لحمايتهم لالطفال نقلها يجب
 حمرأ برياً توتاً يأكلوا أو ,جرف حافة من يقتربوا الن ا الشخصية تجاربهم
 هناك ,االقل على ,لكن و .بالتماسيح يعج ماء في يسبحوا أو ,جربم غير
 صدق :قواعد غير مجربة متلكي الذي الطفل لمخ االنتخابية ميزاتالم بعض
 خصوصا و ,القبيلة كبار طعأ ,هلكأ طعأ .لك الكبار يقوله ما كُل سئلةأ بدون
 بدون الكبار بهؤالء قث .الجدية أو التهديد عن ينم بصوت يتكلمون عندما
 العث حال في كما لكن و .لاطفألل بالنسبة عام بشكل ثمينة قاعدة هذه .سؤال

 .ج مزريةقد تترتب عليها نتائ
 
 كنتُ عندما مدرستي في الموعظة المرعبة التي تلقيتها انسى لن و لم

 عقلي و وقتها في طفال كنت النه ذلك ,مرعبة جداً كذكرى فقط .صغيراً
 فرقة عن خبرناأ .الواعظ رادهاأ التي بالروحانية الوعظ تقبل الطفولي
 باهأنتَ تتتش الحرجة اللحظة في و .قطار سكة من بالقرب تمشي عسكرية
 طاعةعلى  دربينم كانو الجنود .بالتوقف أألمر اعطاء في فشل و الرقيب
 ال بالطبع االن و قادم قطار نحو بالمسير ستمرواأ و سؤالأي  بدون االوامر

 هاصدقتُ نيلكن و .يضاًأ يصدقها يكن لم الواعظ أن ملآ و القصة صدقأ
 سواء و .على سلطة يهلد بالغ من سمعتها النني التاسعة في كنت عندما
 نشكل و به سنعجب االطفال نحن نناأ يأمل كان فإنه ,ال مأ هو صدقها

 برغم و ,سؤال بدون مرلأل طيعالم و ستعبدالم الجندي نموذج على شخصياتنا
 جدأ راشد كبالغ و .بذلك عجبناأ قد فإننا ,هنا نفسي عن تكلمأ و ,الالمعقولية

 لدي كانت إذا عما طفولتي في تساءلت قد كونأ أن تقريباً المستحيل من نهأ
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 اذكره ما هو فعال ذلك لكن و .القطار أمام بالمسير الواجب داءأل الشجاعة
 حتى ,عميقاً إنطباعاً لدي تترك الموعظة كما يبدو .قتها و مشاعري عن
 .االن لكم كتبته و اذكره الازال انني
 
 ذلك كان بل .ؤدي رسالة دينيةي بأنه فكر الواعظ أن عتقدأ الفأنا  ناه مانةلأل

 التي و ,"كتيبة المشاة هجوم" تينيسون روحانية في و تدين من أكثر عسكرية
 :وقتها واعظنا ذكرها ربما
 

   ..االلف ميل تبدأ بخطوة
 فخطوة الى االمام
  ستمائة جندي ساروا

  في وادي الموت كان الصدام
  الى االمام ..الى االمام

  الى العدو و الحطام
  ستمائة جندي دخلوا 
 1وادي الموت كالفرسان 

 
 تينيسون للورد كانت أنسان لصوت المخربشة التسجيالت واقدم اول احد(
 نفق اعماق من االتي االجوف الخطاب عن نطباعاأل و القصيدة تلك يقرأ
 جنونيا أألمر سيكون )هنا مناسب بشكل مخيف لهو الماضي من طويل مظلم
 و .وامرألأ طاعةأ قبل يناقش أن جندي لكل سمحوا ول القيادة نظر وجهة من
 اطاعة عن عوضا مناسباً يرونه بما بالتصرف لجنودهم يسمح بجيوش بلدان
 و جيدة قاعدة الطاعة فإن البلد نظر وجهة فمن .يخسرون حروبهمس وامراأل
 دربوني الجنود و .فردية لكوارث تؤدي االحيان بعض في كانت أن حتى
  .االمكان بقدر حواسيب أو آليين ليكونوا

 
 بلغتها لها عطىتُ وامرأ أي كالعبيد تطيع .به تؤمر ما تفعل الحواسيب
 و .النصوص معالجة و كالحسابات مفيدة غراضاًأ تؤدي هكذا و .الخاصة
 الطاعة ليآ بشكل أيضاً برمجونم فإنهم ,منه مفر ال عرضي كناتج لكن

 كانت لو أألمر تنفيذ نتيجة بها يعرفون طريقة لديهم ليس .السيئة االوامر
                                                      

  )المترجم( بتصرف ترجمة . 1
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 طاعتهم في و .يكونوا أن الجنود على كما يطيعون ببساطة .سيئة أو جيدة
 لالصابة ةمعرض أيضاً اتجعله ,ةمفيد حواسيبال تجعل التي و سؤال بدون

 بقصد صممةم برامج هيو الفيروسات األلكترونية  .ال محالة بالفيروسات
 في تجده عنوان لكل رسلنيأ و نسخنيأ"ل مث حاسوبلل تعطي أوامر االذى
 يضاًأ سيطاع ذلك بعد و ببساطة سيطاعو هذا االمر  "الصلب القرص هذا
 ربما و الصعب من .واسع شارأنتَ في ,لها رسلأ التي االخرى حواسيبال من
لالصابة منيعا ويكون بطاعته يفيد حاسوباً صممتُ أن ستحيلالم. 
 
 مخ بين ربما تعرف االن العالقة فأنك تمهيديال شرحي في نجحت قد نتكُ لو

 يقوله ما لتصديق ميل مع الطفل مخ بنى الطبيعي االنتخاب .الدين و الطفل
 :للبقاء مهمة تلك الثقة طاعة و .لهم العشيرة هلأ من السن في الكبار و االهل
 أآلخر الوجه لكن و .لحشرة العث بالنسبة بالقمر للتوجه مشابهة بطريقة
 يسبب منه مناص ال عرضي ناتجك .الخانعة السذاجة هو الثقة و للطاعة
 بالبقاء مرتبط متازم لسبب و .يةالفكر عدوى الفايروسات تجاه الضعف
 قيل والذين سناً االكبر االخرين و باالبوين للثقة الطفل دماغ يحتاج الدارويني

 أي لديهليس  طفلال أن هي ليةاآل النتائج و .بهم يثقوا أن االبوين قبل من لهم
 ال" أن معرفة الطفل بإمكان ليس .السيئة من الجيدة النصيحة بها يميز طريقة
 أن يجب" بينما جيدة نصيحة هي "التماسيح فيه تنتشر الذي النهر في تسبح
 فضلأ في هي "المطر ينزل فلن واال ,القمر يكتمل عندما بخروف تضحي
 بلهجة و حترمم صدرم من اتيأ التحذيران .الخراف و للوقت ةعمضي حاالتها
 عن قترحاتالم على ينطبق نفسه الشئ و .ةطاعو ال تستوجب االحترام جدية
 لديه صبحي و الطفل يكبر عندما .يةنساناأل الطبيعة و خالقاأل ,العالم و الكون
 ,طفاللأل كلها الخبرات هذه ريتمرما يتم  غالِباً الخاصين اطفالهما لديها أو

 .يةعدمالاللهجة  في لوباالس نفس بإستعمال ذلك و ,أيضاً مهمالمهم و الغير 
 
 يجب مختلفة جغرافية مناطق في نهأ نتوقع أن علينا المذكور النموذج بهذا و
أي  يملك نهام أحدو ال  ,المعتقدات من أعتباطيةو  ختلفةم نواعأ توجد أن
 نهأ على قةالطري بنفس المجموعة قبل من صدقي و سيتوارث و واقعية قاعدة
 مفيد السماد بأنمنها مثل  فيدالمكما يصدق  الحكيم التراث من جزء

 الغير خرىاأل موراأل و الغيبيات أن أيضاً نتوقع أن علينا و .للمحصول
 يتبع بشكل أو عشوائي بشكل االجيال عبر تتغير و محلياً ستتطور واقعية
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دة من المعتقدات حتى نرى ظهور أشكال جدي ,الدارويني االنتخاب من نوعا
 لو شتركالم هاصلأ عن تبتعد غاتاللُ .المستحدثة التي تختلف كلياً عن االصل

 بعد النقطة لهذه سأعود و( متباعدة جغرافية مناطق في كافيا وقتاً عطيتأ
 و االعتباطية يماناأل بأنواع يتعلق فيما صحيح نفسه الشئ أن يبدو و .)برهة

أدمغة األطفال القابلة للبرمجة  ات ساعدتهامعتقد ,االجيال عبر المحقونة
  .باالستمرار

 
 لقني أن هميةأ و الطفل مخ في الضعف نقاط جيداً يعرفون الدينيون الزعماء
 سأعطيك و عمره من عوامأ سبعة اول طفالً عطنيأ" اليسوعيون يقول .باكراً
 في و .لكونه اصبح شئ عادي )رعباً وأ( دقة قلأ شكل بأي ذلك ليس "الرجل
 على ركز" السمعة سيئة الحركة مؤسس ,دوبسون جيمس فأن المعاصرة ايامنا
 يتحكمون الذين هؤالء" :يقول نهأ حيث القاعدة بتلك علماً بأقل ليس ,"عائلتك
 كيف و يسمعون و مايرون و معارف من يمارسونه ما و االطفال يدرسه بما
1."لالمة المستقبل مسار يحددون الذين هم يصدقون و فكروني 
 
 عن فقط مثال هو الطفل عقل في السذاجة فائدة عن قتراحيأ تذكر لكن و

 أو بالقمر التوجه في العثحشرة  سلوك تشابه أن يمكن التي شياءاأل نوعية
 عالم و "أآللِهة تستمر لماذا" كتابه في هيند روبرت عالم السلوك .النجوم
في اهللا " في ترانآ سكوت و "نالدي تفسير" كتابه في بوير باسكال ياتنساناأل

 نفسية عواملل عرضي ناتجاالديان ك كرةفكلٍ على حدة  ذكروا "نحن مؤمنون
 يهتمون نهمأ خاصة نساناأل علماءل بالنسبة نهأ هنا اقول أن علي و .طبيعية
 و .بينها مشترك هو بما الحال هو كما تناقضاتها و العالم في االديان بتنوع
 نواعأ كُل .لنا مألوفا ليس النه فقط ذلك لكن و لنا يراًمح يبدو يجدنونه ما
 عن ابحاثا جرىأ بوير و .داخلها يتربى لم نسانأل غريبةتبدو  الديني يماناأل
  ...ـب يؤمنون والذين ,الكاميرون في الفانغ هلأ

 عضاءأ تشبه ضافيةأ داخلية بأعضاء ساحرات هناك أن ...
 خرينآ ناسأ محصول لتخريب الليل في بعيداً رنيطي  الحيوانات

 يجتمعن الساحرات تلك أن أيضاً قيل و .بالسموم دمائهم تسميم أو
 خططوني و الضحايا من يقررون عليها و ضخمة مائدة على

 أحد بأن لك سيقولون المنطقة هلأ من الكثيرين .الهجوم القادم
                                                      

  7 ,2003 بالكر من أقتباس  . 1
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 فوق تطير الساحراتهذه  حدىأ بالفعل رأي همصدقاِئأ صدقاءأ
 بالنبال ترمي و موز شجرة ورقة على تجلس .الليل في القرية
 .الغافلين الضحايا على السحرية

 
 :شخصيا معه حصلت بنكتة هنا بوير يكمل
 

 في عشاء حفلة في مثيرة خرىأ أشياء و شياءاأل هذه ذكرأ كنت
 الدين علماء من وهو ضيوفنا أحد الي التفت عندما كامبردج
 و مثيراً نساناأل علم يجعل ما ذاه" :وقال كامبردج في االصالء
 يؤمنوا أن نسانأل يمكن كيفية لشرح قابال تكون أن عليك .صعباً
 مضى لقد .التصريح هذال قتُعص ."كتلك معنى بدون أشياءب

 الصلة وثيقة جابةأ ايجاد من اتمكن أن قبل خرىأ مورأل الحديث
 .واالباريق الغاليات بموضوع

 
أذن  العام بإتجهاهها لمسيحيةؤمن باي كامبردج من هذا الدين عالم أن لنفترض
 :يلي ما ببعض يؤمن هو
 

 بأي أ تدخل بدون و عذراء مأل ما شخص ولد سالفناأ زمن في •
 .الموضوع في بيولوجي

 كان الذي و اليعازر سمهأ شخصاً نادى بأ بدون الذي الشخص نفس •
 فورا عاد اليعازر و منه كريهة رائحة تنتشر كيل تكفي لمدة ميتاً
 .للحياة

 دفن و مات أن بعد للحياة عادهذا الذي ال يملك أباً  نفسه الشخص •
 .ايام بثالثة

• ارتفع ثم تلة قمة على بأ بدون الذي نساناأل ظهر يوماً ربعينأ بعد 
 .ختفىأ و بجسمه السماء الى

 الشخص هذا فإن رأسك في و نفسك بين و بينك ما بشئ تفكر عندما •
 ربما و افكارك يسمع سوف )و الذي هو نفسه( بوهأ و بأ بدون الذي
 االرض في الناس كُل فكارأ سماعقادر على  نهأ .عليهم بناء شيئا يفعل
 .الوقت بنفس
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 بأ له ليس الذي الشخص نفس فإن جيداً شيئا وأ سيئاً شيئاً فعلت لو •
 أو ستكافئ ربما و خرآ أحد أي ذلك يرى لم لو حتى ,شئ كُل سيرى
 .ايضاً الممات بعد ما على ينطبق هذا و ,عليه بناء تعاقب

 الى بجسمها "دتصع" بل بداًأ تمت لم اب بدون الذي الشخص وآلدة •
 .السماء

 )خصيتان له يكون أن يجب الذي( يسسالق باركهما لو النبيذ و الخبز •
 .بأ بدون الذي الرجلذلك  دم و جسد "يصبحان"

 
 يماناأل ذلك من نوعا يصادف عندما محايد يأنسان عالم موقف سيكون ماذا
  االمور؟ تلك عن سيقول ماذا و كامبردج في عمله ثناءأ
 

 

 
 التطور لوحق في ظهرت بشكل طبيعي ةالعرضي ةالنفسي المنتوجات فكرة

 ,التالي قترحواأ النفسيين التطوريين و .المهمة و المتوسعة كل يوم النفساني
 كعضو تطور الجناح و ,كعضو لرؤيةا جلأ من تطورت العين أن كما

 التي )الوحدات وأ( االعضاء من مجموعة هو الذي الدماغ كذلك ,للطيران
للتعامل مع  وحدة هناك .المعلومات حيال التصرف مسؤولية تقع عليها
 النظر يمكن .هكذا و للتعاطف خرىأ و التبادل معالجةلِ خرىأ و االقارب
 الوحدة فإن ثالكم و الوحدات هذه من مجموعةلِ عرضي ناتج نهأ على للدين
 التحالفات لتشكيل االخرى العقول عن نظريات تشكيل عن مسؤولة تكون التي
أي وحدة  .رباءالغُ دض و الحلف في هو من لصالح العنصرية ممارسة و

 ثالع مماثلة قادرة على العمل كوظيفة مماثلة لتلك الوحدة التي يستخدمها
 ذكرته الذي الخطأ نفسِلوحدة عرضة  ,السماوية راماالجللتوجه بمساعدة 

 الدين" موضوع عن آخر محام بلوم باول النفس عالم .السذاجة الطفولية حول
طبيعي للفكر  الميل لديهم االطفال أن الى يشير "عرضي ناتج اال ماهو
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 .الغريزية المثنوية هذه نتيجة هو له بالنسبة الدين و .عقولهم في 1المثنوي
 .حسب قوله ,طبيعيةثنويون من الم االطفال خصوصا و البشر نحن
 

 العكس على 2يوالوحد .المادة و الروح بين االساسي بالفرق يعترف المثنوي
الدماغ  في مادةمثال ال ,شكل من أشكال المادة يه الروح بأن يؤمن ,ذلك من
 وحالر بأن يؤمن مثنويال .خارج المادةلها  وجود ال و ,كومبيوتر حتى أو

 و الجسد ترك يإمكانه نهأ ذلك عن ينتج و الجسد تسكنو  غير متجسدة
 تلبس" هي العقلية اضأألمر أن يفسر المثنوي .خرآ مكان في الوجود
 بشكل الجسد في تقطنأخرى  رواحأ عن عبارة هي الشياطين تلك ."بالشيطان
 رللعناص شخصياً ىمعن عطوني مثنويونال ."أخراجها"لهذا يجب  مؤقت
 في حتى الشريرة االرواح يرون و فرصة قربأ في تحركةم الغير الفيزيائية
 .الغيوم و الشالالت

 
 العكس" 1882 عام نستيآ .ف روايةالمثنوي ال يرى شيئاً غريباً في 

 بنهأ و بالتيتود السيد .مثلي تعمقم ويلوحد مثيرتبدو عالم  هالكن و ,"بالعكس
 االبن لغبطة و االب .ما غير معروف شكلب جسادهماأ تبادال بأنهما يجدون
 يكاد االب جسد في االبن بينما االبن جسم في المدرسة الى يذهب أن عليه
 .جي .بي ستعملأ و .ناضجة الغير بقراراته والده مشاريع على يقضي
 و هافرشوت يرلآ قعو عندما ."الضحك غاز" في تقريباً الفكرة نفس ودهاوس
 ستيقظابعدها أ و سناناأل طبيب عيادة في خدرالم تحت السينما نجوم من طفل
بالنسبة  محتمالًكل هذا يبدو أمراً  فإن ,خرىأ مرة و .ماهبعض جسادأ في

 يرلآل تابعما  شئ هناكال بد أن  ,حيث يسأل المثنوي نفسه .لمثنوي
 في قظييست أن يمكنه فكيف إال و جسمه من جزئاً ليس الذي و هافرشوت
  مثل؟ملا طفلال جسد
 
 االستمتاع من ذلك يمنعني ال لكن و مثنوياً لستُ أناف علماءال عظممك و
بأن  قولهب ذلك سيعلل بلوم باول .حكالض غاز و "بالعكس العكس"ـب

متطور فأنني  حيوانك نيلكن و الوحدوية التي أنا فيها هي صفة فكرية مكتسبة

                                                      
 ان بالقول النظريات هذه تبدأ ، المادة و العقل بين عالقةال حول الرؤى و النظريات من مجموعة هو DUALISM المثنوية . 1

  ).المترجم( .جسدية- ال أو فيزيائية-ال نواحيها بعض في هي العقلية الظاهرة
 موحدة مجموعة يل أساسية أقسام أي توجد ال أنه أي ، واحد هو الكل يأن الثيولوجية و الغيبية النظرة هي MONISM يةووحدال . 2
  ).المترجم( تسيرها و عةيالطب تستبطن القوانين من
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و  عينييمكان ما خلف  تسكن في" أنا"فكرة وجود  .أملك الغريزة المثنوية
فكرة  ,مستعدة لألنتقال من شخص آلخر على االقل في المجال االدبي

 نحو ذكياً توجهنا كان مهما ,االنسان بشكل عامداخل  بعمقة مغروس
 للمثنوية قابلية أكثر االطفال أن عن تجريبية بأدلة زعمه يدعم بلوم .وحدويةال
 المثنوية أن على يدل هذا و .داًج الصغار االطفال بالخصوص و ,البالغين من

 تأهيال تؤمن فإنها بلوم على بناء و دماغال صلب من صفة طبيعية موجودة
 .الدينية االفكار لتقبل طبيعياً

 
 الطبيعي نتخاباأل .خلوقيين نكونكي  داخلياً مؤهلون بأننا أيضاً بلوم يقترح

 لكل شئ ألفتراض ميالً أكثر خصباأل طفالاأل ."بالحدس محسوساً ليس"
 االطفال هل" مقالها في كيلمان ديبورا النفسية الطبيبة عنه تخبرنا شئ ,غاية

) المطر جلأل(هي  الغيومعلى سبيل المثال فأن  ."1بالحدس؟ مؤمنون
 تعيين .)بها جلدها حك الحيوانات تستطيع كي( موجودة المدببة الصخور
 و بالفطرة يونغائ االطفال .2الغائية علم يسمى شئ لكل الوظيفي الغرض
 .نمو من هذه الفكرة مع تقدم العمري ال العديد
 

 .للدين المناسبة الظروف بوجود تؤهلنا الفطرية الغائية و الفطرية المثنوية
 جزء كونها عن عوضاً الجسد تقطن "بروح" يمانلأل تؤهلنا الفطرية مثنويتنا
 خرآ مكانلِ تتحرك بسهولة تخيلها يمكن كتلك جسد بدون روح و .الجسد من
 كمادة ليس و صافية روح نهأ على أإلله تخيل مكنناي و .دالجس موت بعد

 .المادة عن ستقلم بشكل وجود لكن و عقدةم مواصفاتمجموعة  الهمركبة 
 له شئ كُل أذا كان .للتدين تُهيؤنا الطفولية الغائية ,كثرأ بوضوح حتى أو
 .طبعاً ,اهللا االهداف؟ هذه ترجع منلف ,هدف
 
 ماذالِ للعث؟ الضوئية للبوصلة شابهالم فيدالم أآلخر الطرف ماهو لكن و
أ في عقللل الغائية و المثنوية الطبيعي االنتخاب َلفضحتى هم؟طفاِلأ و ناسالف 
 مثنوياً غائياً يلد نساناأل أن فترضتأ المثنوية الفطرية عن حساباتي ناآل

 تخمينأن قدرتنا على  ؟ذلك في الداروينية المصلحة هي ما لكن و .بطبيعته
 ناتوقعأذا  و البقاء على ساعدناتُ عالمنا فيحولنا  االحياء لتصرفاتالمعاني 

                                                      
1 . DEBORAH KELEMAN, 'ARE CHILDREN "INTUITIVE THEISTS"?', PSYCHOLOGICAL SCIENCE 15: 5, 2004, 295-

301.  
  .بالغاية العلّة رتباطأ ببعض بعضه العالم ارتباط مبدأ على يقوم الميتافيزيقا، من قسم  )TELEOLOGY( : الغائية . 2
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 هلف .سريع و فعال بشكل ذلك لفعل عقولنا شكل قد الطبيعي االنتخاب أن
 بشكل الفرضية تلك نفهم ربما ؟لهذا الهدف غائيتنا و مثنويتنا تخدمنا أن يمكن
 المبدأ"بـ سماهاالتي أ و دينيت دانييل الفيلسوف تفسيرات ضوء في فضلأ

 ."الغائي
 
 و لفهمل نتخذها التي "المبادئ"ـل ثالثي لتصنيف مفيدة طريقة عرض نيتيد

بعضنا  أو التأآل و كالحيوانات كيانات االخرىال تصرفات توقع بالتالي
 المبدأ .الغائي المبدأ و يالتصميم المبدأ و الفيزيائي المبدأ هناك .1البعض
 و .مراألفي نهاية  الفيزيائية القوانين يتبع شئ كُل نأل دائماً يعمل الفيزيائي
 الوقت و .بطيئاً يكون أن مكني الفيزيائي المبدأعلى  ناءب أتخاذ المواقف لكن
 تتحرك معقدة شياءأل الحركية االفعال ردود كُل نفهم ريثما نستغرقه الذي
 فإن غسالةالك صممم لشئ بالنسبة أما .ةتأخرم تأتي توقعاتنا يجعل ربما سوية
 أن بإمكاننا وللفهم  ختصرم طريق و قتصاديأ مبدأ هوالتصميمي  المبدأ
 معرفتنا بالقوانين عن النظر بغض الشئ هذا سيتصرف كيف نعرف
  :دينيت يقول كما و .منه للغاية مباشرة القفز والتي تسيره  الفيزيائية

 
 جردبم نبهالمجرس  سيرن متى يتوقع أن تقريباً أحد الي يمكن
الجرس  كان أن يهتميدري أو  حدأ ال و .خارجه من بسيط تحري
أ أو رقاص و بنابض طوربمالشمسية الطاقة أو بالبطارية يعمل نه 
 نفترض نناإ ,سيليكونية رقائق أو نحاسية سنناتم من مصنوع أو
 .لرنينل فيه عيرهنُ الذي الوقت في ليرن مصنوع نهأ

 
 عطاهمأ الدارويني الطبيعي نتخاباأل لكن و صممةم ليست الحية شياءاأل

 إذا القلب عمل ليةآ فهملِ الطريق نختصر نحن .التصميمي المبدأ صفات
 رؤية عن تحريات فيش فون كارل قاد لقد .الدم ضخلِ )صممم( نهأ فترضناأ

 أن افترض نهأل )ونلال عميان بأنهم المقبولة النظرية وجه في( لوانألالنحل ل
 خافةأ بها يقصد القوسين و .جذبهملِ )صممةم( للزهور الناصعة االلوان
 العظيم النمساوي الحيوانات عالم بأن يزعمون سوف الذين الكاذبين الخلوقيين
 المبدأ لترجمة تام بشكل مستعداً كان بأنه للقول نحتاجو ال  .أحدهم هو

 .سبةمنا داروينية بتعابير يالتصميم
                                                      

1 . DENNETT (1987). 
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 تفترض .يالتصميم المبدأ من فضلأ و خرآ ختصرم طريقٌ هو الغائي المبدأ
 على ,يحتوي نهإ أو ,هنلك ومعين  هدف جلأ من صمماًم فقط ليس الكيان أن
 خرأتتال  أن لك أألفضل فمن نمراً ترى ندماعفمثالً  .فعالهأ ودتي غاية أو نية
 التي الجزيئات فيزيائيةب متته الأن  يجب عليك .المحتملة تصرفاته توقع في
 كلكأ تنوي القطة تلك .سنانهأ أو ظافرهأ و طرافهأ تصميمبو ال  منها يتكون
 إلتمام بدعةم و مرنة بطريقة هاسنانأ و رهاظافأ و طرافهاأ ستستعمل و

 و كيبهااتر و الفيزياء بنسيان هو القادم تصرفها لتخمين طريقة فضلأ .غايتها
 المبدأ صلحي فكما ,هنا نتبهنلِ و .اآلن سيرهاتي تال الغايةلى التوجه ا
 يصلح الغائي المبدأ فإن ,مصممة أشياء و صممةم ليست شياءأل يالتصميم

 .الواعية شياءاأل حالة في يصلح كما ةواعي غاية لها ليس التي شياءألل
 
 على لمساعدةل قيمة له غائيال المبدأ بأن لي بالنسبة تام بشكل منطقياً يبدو و

 و .الخطرة الضروف في سريعة و هامة قرارات يأخذ عقلال يجعل مما البقاء
قادمة مباشرة من  مثنويةالأن  ضرورةبال ليست و .دقيقة جتماعيةأ وضاعأ في
 نهأ أعتقد يلكن و أتعمق هنا في الموضوع لن و .مباشر بشكل الغائي المبدأ
 ناتجة عنها أن على مثنويةلا واضحة االفكار عن ةنظري وضع مكنالم من
 عندما ذلك من كثرأ و بل عقدةم جتماعيةأ وضاعأ في خصوصاً ,الغائي المبدأ
 .لها الدور االكبر في الموضوع الغاية
 

 نهأ تعرف المرأة بأن يعتقد الرجل(الدرجات  الثالثية الغاية عن يتكلم دينيت
 نهأ تعرف هابأن تقديع الرجل أن الى بهتأنتَ المرأة( الرباعية و )يريدها
 الرجل أن الى بهتأنتَ المرأة بأن عرفَ فالن ( الخماسية حتى و .)يريدها
 تكونالغايات  من العليا الدرجات .)يريدها نهأ تعرف المرأة بأن عتقدي

 رجال" فراين ميشيل رواية في كما على الغالب في الكتب االدبية محصورة
قام ريك عندما "لدرجات بشدة حيث يبالغ بأستخدام هذه ا: "صفيح من

 بإحتقار حستأ ناآ بأن بشكل شبه مؤكد ريك عرف نانوبولوس بمالحظة
 معرفة عن تعرفه بما عرفت نينا بأن أيضاً وعرفت فيدلينغشايلد نحو عاطفي
هذه  على للضحك مستعدين كوننا أن هو الواقع لكن و "…باالمر نانوبولس

 شيئاً لنا يقولل للعقول االخرى االستخدامات في االدب عن تصور العقو
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بهذه عملت لناوعق لجعل الطبيعي االنتخاب بها عمل التي الطريقة عن هماًم 
 .في الواقع الطريقة

 
 ,يالتصميم بدأالم في كما فأن المبدأ الغائي الدنيا درجاته فيو على االقل 

 االنتخاب فإن بالنتيجة و .للبقاء جداً ثميناً يكون أن يمكن الذي الوقتلنا  يوفر
 نحن .مختصر كطريق بدأ الغائيالم ستعمالأ نهمكلي عقلال شكل الطبيعي

التي للكائنات غاياتال لنسب تركيبياً ونبرمجم خرىأ مرة و .تصرفها منايه, 
المبدأ  لتبني يميلون خاص بشكل االطفال بأن تجريبية ثباتاتأ قتبسأ بلوم بول
 )مثال كومبيوتر شاشة على( آخر شيئأ يتبع شيئاً االطفال يرى عندما .الغائي
 يبدو و ,عناصر لها غاية فيما تفعل بين مطاردة يرون نهمأ يعتبرون فإنهم
المتخيلة تلك  صراالعنأحد  ال يتابع عندما من خالل دهشتهم واضحاً ذلك

 .المطاردة المتخيلة
 

 ة توقععملي تسريعلِ ةمهم وثمينة  عقلية لياتآ غائيال و يالتصميمالمبدأ 
 في الحال هو كما ,للبقاء ضروري هو فيما االخرى الكيانات فاتتصر

 دماغية ليةآ كأي و لكن و .الحياة المحتمل شريك أو المفترسة الحيوانات
 البسطاء الناس و مثالً االطفال .اهدافه خطئي أن المبدأ هذا بإمكان ,خرىأ

 الصخور و اراتيالت و لالمواج و الجوية للظواهر غاية معينة ينسبون
لناكُ .تساقطةالم لنفس عرضينم عندما خصوصاً و التباآل يتعلق فيما أألمر 
يالعديدون .ظننا بونخي فاولتي باسيل سيارة فيه تعطلت اليوم الذي ذكرتي نام 

 سيارته عطىباسيل أ .برىكُ صيبةم من مسيةاأل نقاذأل الهامة همتهم خالل
 و شجرة صنغ خذأ و السيارة من خرج ذلك بعد و ثةالثال حتى عد و تحذيراً
 حتى لو و كتلك مواقف في مررنا كلنا .ايامها آخر في هي و حطمها
لهذه  باريت جوستين عطىأو قد  .سيارة مع يكن لم أن كومبيوتر مع للحظات
حيث تفتعل عقولنا أشياء واعية ال وجود لها  .)HADD1( المختصرالظاهرة 
الطبيعية الحوادث  في خير أو شر وجود نفترض يجعلناما  هذا و .اساساً

 بعض في نفسي رىأ و .أهتمامأدنى جراها بدون بينما الطبيعة تسير م
 دراجتي جنزير مثل يالم أن فترضي ال شئ تجاه غيظي كظمأ االحيان
 في المفكوف حذائه برباط تعثر رجل عن حزنم تقرير هناك و .الهوائية
 ال فازات ثالث كسر و الدرج على وقع ,امبردجك في فيتزويليامز متحف

                                                      
1 . HYPERAKTIVT AGENT DETECTION DEVICE.  
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 .الشظايا لماليين تكسروا و الفازات بين وقع" :كنغ مملكة ايام من بثمن قدرتُ
 سكون في وقفوا كلهم .اليه الموظفون قدم عندما مصعوقا يجلس يزال ال كان
 هو اذه ,هو اذه :قائال حذائه رباطلِ بإصبعه يشير الرجل و ,صدمة في كما
 1 .بالمذن
 

 بوير و شيرمر و ينداه من تم طرحها عرضي ناتجالدين ك عن خرىأ تفاسير
 دينيت من فاتن عرض هناك .وغيرهم كيليمان و دينيت و بلوم و ترانآ و

 موجودة عقالنية غير ليةآ عن عرضي ناتج يه دينيةال العقالنيةال بأن يقول
  .حبال في لوقوعا في جينيا فيدةالم رغبتنا وهي :الدماغ في
 

و  ,"حبن لماذا" كتابها في فيشر هيلين ذكرت المتخصصة في علم االنسان
كيف يبدو بال حدود مقارنة مع ما  و الرومانسي حبال جنون عن جميل بشكل

 فإنه الرجل نظر وجهة من .التالي بالشكل للموضوع نظرأ .نعتقده مهم جداً
 منأكثر  مرة ئةابم وبةحبم في محيطه امرأة أي تكون أن الممكن من ليس
 يكون عندما الغالب في به يصفها ما هذا لكن و ,تنافسها تأتي التي المرأة

الذي أغلبنا  لشريك الحياة االوحد االخالص عن عوضاً و ."حبال في واقعاً"
االعتقاد هو التعددية( .هنا عقالنية أكثر يبدو "التعددية" من نوعا فإن متأثر به 
 وقت في أآلخر الجنس منواحد  شخص من أكثر حبي أن نيمك نساناأل أن
 المؤلفين و النبيذمتعددة من  انواعاالعجاب ب الحال هو كما تماما ,واحد

 أكثر ةحبم على قدرتنا بسرور نقبل نحن .)الرياضة أو الكتب أو الموسيقيين
 عندما .اليفة حيوانات أو صدقاءأ و ساتذةأ و خوةأ و ولي أمر و فلط من
 ذلك برغم غريب؟ بشكل ستثنائياأ للشريك حبال أن يبدو اال الشكل بهذا كرتف
 .لذلك سبب من البد .تحقيقه نريد و عليه نحن ما هذا و ,نتوقعه ما ذلك فإن
 

 خاص وضع رافقهي حبال في الوقوع بأن شرحوا خرونآ و فيشر هيلين
 مخدرات قعالوا في( عصبية كيميائية عناصر تواجد ذلك يتضمن ,للدماغ
 التطوريون النفس علماء .الحاالت بتلك جداً خاصة العناصر تلك و )طبيعية
 لضمان تكون أن يمكن الالعقالنية تلك الجرعة أن على معها يوافقون
 طفل ةلرعاي تكفي لمدة و لشريك الحياة و العائلة في المستقبل االخالص
 ختيارأ شك بدون و هممال من فإنه داروينية نظر وجهة من .معاً معينة لفترة

                                                      
1 . GUARDIAN, 31 JAN. 2006.  
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 يحصل و ,الخاطئ حتى, االختيار يقع عندما لكن و .سبابأ لعدة جيد شريك
 االقل على .المرة و الحلوة على االختيار بذلك االلتزام هماأل من فإنه الحمل
 .الطفل مافطيتم  حتى
 
 التي عقالنيةالال اتليلآل عرضي ناتج الالمنطقي الدين يكون أن يمكن هل
 يالدين يماناأل أن ؟حبال في للوقوع الطبيعي باالنتخاب دماغال في بنيت
 نفس لديهما واالثنان( حبال في الوقوع حهمالم بعض في يشبه بالتأكيد
 العصبي النفس عالم .)لالدمان مسببة خدراتم تأثير عن الناتجة عراضاأل
 التي الدماغ مواقع في واضحة فروق هناك نهأ من ينبهنا سميثيس جون
  :التشابهات بعض هناك فإن ذلك من الرغم على الحالتين كلتا في تتفاعل

 
 الشخصية على ركزالم العنيف حبال هو الدين مظاهر احد

 ماو ( االيقونات حترامأل باالضافة ,اهللا مثل الطبيعية الماوراء
 كبير بشكل محكومة نساناأل حياة .الشخصية لتلك )بها يتعلق
 يأتي االيجابي الدعم من كثير و .الدعم عملية و انيةناأل بجيناتنا
 محميا و وباًحبم كونك عن الدافئة و طمئنةالم المشاعر :الدين من
 المساعدةو  الموت من الخوف الغاء و ,العالم في المخاطر من

 و .الخ..الصعبة االوقات في الصلوات على كجواب السماوية
 )عادة أآلخر الجنس من( ما شخص تجاه حبال فإن الطريقة بنفس
 دعم من يلحقه ما و أآلخر على العنيف التركيز لنفس يؤدي
 مثل خراآل يقوناتأ من تقدح أن يمكن المشاعر هذه .يجابيأ

 خصل ,الفكتوري العصر في كما ,بل و حتى الصور و الرسائل
 تغيرات في الجسد ترافقها حبال في الوقوع حالة .الشعر من
 1.العميق التنهد مثل عديدة

 
 

الى أن  أشرت عندما 1993 عام والدين حبال في الوقوع بين مقارنة عملت
 المرافقة خريناآلأعراض  مذهل بشكل تشبه أعراضه بالتدين باصالم الفرد
 بعض أن فاجئالم من ليس و الدماغ في جداً فعالة قوة تلك و .حبلل

 الن :االديان تعني و زيةمجا هنا فيروساتال( تستغلهالِ تطورت قد الفيروسات
                                                      

  .2006 سميثيس . 1
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 االفيلية تيريزا القديسة ةرؤي و .)"فكرال فيروس" كان وقتها مقالي عنوان
 اقل ىمستو على و ذلك من جدية االكثر و .هنا لذكرها نحتاج أن من شهرأ
 يهز عترافاًأ لنا يعرض كيني نثونيآ الفيلسوف فإن الحسية الهمجية من

 بسر يماناأل استطاعوا الذين تظرين الذي الصافي السرور عن العواطف
ي حيث كاثوليك رومي ككاهن ترسيمه وصف أن بعد .1الجوهري التحول

 ما لنا يستعرض ,طقس حاصبيقوم مجموعة من القسان بوضع يديهم عليه 
مخيلته في حياً يزال الو  يذكره: 
 

من الحماس الذي كنت عليه وقتها حيث كانت االشهر االولى لي 
 من النهوض في كسوال كنت عادة .ادة القداسحيما حق لي قي

 جردملِ الثارةأ و بالحيوية مملوءاً ستيقظأ لكن وقتها بدأتُ ,الفراش
  …به للقيام االمتياز عطيتأ الذي الدور بقوة التفكير

 و يسالقس تلك القربة بين و المسيح جسد لمسأ أن
 في النظر معنأ .خرآ شئ أي من أكثر نيتسحر هي التي المسيح

 عيني في ينظر عاشق عيونك ,التكريس كلمات بعد خبز القربان
 كأيام ذاكرتي في تبقى يسكقس لي االولى االيام تلك …يبتهحب
 هشٌأ الوقت نفس في و ,ثمين شي ,بالسعادة االرتعاش و متالءاال
 غير بزواج تناثرت  ساخنة عشق حالة مثل ,يدوم أن من جداً

 .متوافق
 

 في فيداًملكن  و العقالنيا يبدو ما هووئية لحشرة العث ما يشابه البوصلة الض
 الخطأ .االخر الجنس من فقط واحد شخص مع حبال في الوقوع حالة
 في الوقوع هو ,الشمعة لهب بإتجاهالعث  لطيران مساوو ال ,الناتج عرضيال
 العقالنية بتصرفات القيام و )اهللالرب أو  أو العذراء أو ( يهوه مع حبال
  .حبال بذلك وعةمدف
  
 لويس ولبرت عالم الطبيعة يقترح "2االفطار قبل الستة المستحيالت" كتابه في
 لها ينوه التي النقطة و .البناءة الالعقالنية فكرة في عام بشكل رؤيته يمكن ما
 لو" :الروحي التقلب من للعقل حماية هي العقالني بشئ القوية القناعة أن هي

                                                      
 مع بالجوهر المسيح دم و جسد الى المقدس القربان خبز و النبيذ بتحول يقول كاثوليكي مسيحي معتقد هو الجوهري التحول سر . 1

  ).المترجم( .البداية من تحملها كانت التي األساسية بصفاتها أحتفاظها
2 .  SIX IMPOSSIBLE THINGS BEFORE BREAKFAST, LEWIS WOLPERT. 
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 نسانلأل بالضرر لتسبب العديدين حياة نقاذإ في تسبب ذيال يماناأل يمجد لم
 الشخص يغير أن المثال سبيل على كثيراً رضالم من سيكونحيث  .القديم
 في ولبرت اليها يصل التي الخالصة ."االدوات صناعة أو الصيد عند رأيه
حالتمسك أألفضل من سيكون ,معينة ظروف تحت االقل على ,هي جته 
 أو جديدة دلةأ ظهرت لو حتى التأرجح عن عوضاً نيالعقال أيمانب

 "حبال في الوقوع" موضوع نرى أن السهل من .لتغييرل تدعو استنتاجات
" الوقوع في الحب" حالةالعالقة بين  رؤية من السهل و ,خاصة كحالة

لميول نفسية مهمة تشرح لنا ك "الالعقالني االصرار" ولبرتالخاصة و حالة 
 .خرآ عرضي ناتجك :الالعقالنيالديني  للسلوك مةالمه السمات بعض
 
 نظرية شرح في تريفرس روبرت يتوسع "1االجتماعي التطور" تابهك في و

  :هو النفس خداع .1976عام  النفس خداع في التطور
 

 عن خفائهاأل أألفضل الطريقة هي الواعي العقل عن الحقيقة أخفاء
 الكفين و حائرتينال العينين على نتعرف جنسنا في .خريناآل

 رافقةالم العصبية على تدل كعالمات المتهدج الصوت و المتعرقين
 من االشارات تلك يخفي أن يمكنه خادعمال .الخداعلمحاولة 
 بالتالي و ,دعةللخُبنفسه  واعياً اليكون عندما راقبهي الذي الشخص
  ؟. عصبية بدون الكذب على قادراً يصبح

 
 طبيعة: التفاؤل" كتابة في شابهاًم شيئا يقول تيغر يلليون العالم االنساني

 مقطع في فيدةالم الالعقالنية بين العالقة عن لتونا ناقشناه ما نرى و ."2االمل
  :"االدراكي الدفاع" عن
 

بكل ما تعنيه  لديهم و .رؤيته يريد ما لرؤية نساناأل في ميل هناك
 سهولة و لبيالس طابعال ذات موراأل رؤية في ةصعوبالكلمة 
 تشعرنا التي الكلمات مثالً فأن .االيجابية االمور رؤية في متزايدة
في حالة أجراء  أو ةشخصي خبرةب تتعلق مورأل كانت سواء ,القلقب

 .الكلمات يجب عليا التأكيد عليها قبل تقبلها هذه ,تجربة
                                                      

1 . SOCIAL EVOLUTION, ROBERT TRIVERS. 
2 . OPTIMISM: THE BIOLOGI OF HOPE, LIONER TIGER.  
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يقدمها  وال نحتاج لألشارة على العالقة القائمة بين هذا و أفكار التمني التي

 .الدين
 

 الذي هو ,الهدف خطأأ فيدم شيك ,عرضي كناتج الدين عن العامة النظرية
 لتوضيحل .للنقاش قابلة و معقدة و تغيرةم التفاصيل .أؤكد عليه أن أُريد

 نظرية عليه نطلق لما كممثل "بسيطال الطفل" عن نظريتي بإستعمال ساستمر
 الطفل دماغ نبأ تقول التي ,ةالنظري تلك .العموم على "العرضي الناتج"
 تبدو سوف ,عقلي "لفيروس" عدوى ضحية يكون أن كنمي "مفيدة سبابأل"

 .. ضحية ليكون مؤهال العقل يكون ربما .كاملة ليست بأنها القراء لبعض
 بعض هل االخر؟ ليس و الفيروس بذلك العدوى لماذا لكن و .حسناً

 تظهر "العدوى" لماذا الساذج؟ العقل زوغ على كبرأ قدرة لديها الفيروسات
 نوع أن هو هنا قوله ريدأ ما .؟ماذا عن …… عن عوضاً دين شكل على

 و سيكبر صابي عندما و .مهماً ليس الطفل عقل بها يصاب التي الالمنطقية
 .نوعها كان مهما ,الالمنطقية بنفس القادم الجيل يعدي
 

 تحتوي "الذهبي الغصن" ةامالمس و فرايزر بها تحفناأ علم إنسانية وجهة نظر
 فإنهما  ثقافة حدهاأ يطرأ عندما و .الالعقالني يماناأل انواع من الكثير على
 فرايزر لكن و .الطبيعي بالتطور تذكرنا بطريقة ,يتحول و يتطور و يستمر
السحريالعالج " فإن كمثال .بعض المبادئ العامة تلك في خاصة رؤيا له", 
 و الحقيقي العالم في أشياء عن رموز بعض تخدمتس العزائم و التعاويذ حيث
 بأن مأساويةالذات النتائج  االعتقاد ذلكأمثلة  من و .عليها التأثير يراد التي
 الجنسي المقوي مفعول لديها القرن وحيد حيوان قرن من المعمولة البودرة
 عالجاتال“ شارأنتَ أن الحقيقة و .نتصبالم الذكري القضيب شبهي القرن الن

 ليست الساذجة العقول تصيب التي الالعقالنية بأن االقتراح يفرض “السحرية
  .تماماً عشوائية

 
 شابهي ما هناك كان إذا مافي البحث بالموضوع صلةآمو غريالم من يبدو
 من لالنتشار قابلية أكثر االفكار بعض هل .الطبيعي باالنتخاب التطور
الميول النفسية الرائجة  مع اشيهاتملِ أو ستحقاقهاأل مأ لجوهرها خرىاأل
 بطريقة ناآل انراه كما فاتهاص و دياناأل طبيعة يشرح هذا هل و ,حينها
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 من ؟بوآسطة االنتخاب الطبيعي العضوية لحياةالتي تشرح ا مشابهة لتلك
 ال و .االنتشار و البقاءالقدرة على  يعني هنا "االستحقاق" بأن ميزن أن هممال

 .كبشر به فخورين يجعلنا كشئ ,يجابيةأ لقيم قاقباستح كمالح تعني
 

 علماء يدرك .أيجابي طبيعي خابأنتَ هناك يكون أن ليس من الضروري
 كونه مجردِلممكن أن ينتشر في جنس ما فقط  ما مورث شارأنتَ بأن الطبيعة
 قارنةم هميتهأ و .الوراثي باالنجراف هذا سمينُ و .جيد نهأل ليس و محظوظ
 نطاق على مقبولة ناآل هالكن و .جدال موضع لاالتز الطبيعي خابباالنت
قام مورث  لو .الحياديةالمدعوة بالنظرية  الجزيئية الجيناتفي علم  واسع

 و ,حيادي الفرق فإن له تماماً مطابق بتأثير لكن و بالنسخ الى شكل ثاني
 و ذلك من الرغم على .خراآل على أحدهما يفضل لن الطبيعي نتخاباأل

 عبرالعينية  خطاءاألب االحصائيين قبل من يسمى ما االعتبار بعين باالخذ
 االصلي المورث محل يحل أن يمكن عدلةالم بصورته المورث فإن االجيال
 حتى( الجزيئي المستوى على تطوري تغيير هذا و .المورثات مجموعة في
 ال محايد تطور ذلك .)عام بشكل في الجنس الحظم تغير هناك يكن لم لو

 .عالقة له بأختيار المورثات االفضل ابداً
 

 الحديث عند همالهأ نستطيع ال قنعم خيار الوراثي نجرافلأل الثقافي المقابل
 التي تجاهاتاأل و طبيعيال للتطور شبيه بشكل تتطور اللغة .الدين تطور عن
 نجرافاأل حالة في الحال هو كما تماماً حددةم غير تجاهاتأب تبدو بها تتطور
حيث يتم نقلها بصورة الحضارات بصورة مشابهة للمورثات و  .الوراثي
تصل الى مرحلة ال تستطيع بها الفروع  حتى القرون عبر ببطء تتغير

 محكوم غاتلُلِ التطور بعض يكون أن الممكن من .المختلفة التفاهم فيما بينها
 و .المتابعة تستحق تبدو ال الحجة لكن و الطبيعي االنتخاب اشكال من بشكل
 في الرئيسية تجاهاتاأل مواضيع في رحتطُ كهذه فكاراًأ بأن الحقا سأشرح

 حصل الذي الصوتيات في الكبير التغير في الحال هو كما ,اللغات ختالفأ
 فرضية لكن و .عشر الثامن و عشر الخامس القرنين بين االنكليزية اللغة في
 اللغات أن حتمالم يبدو و .لِباًغا نراه ماكل  بالضرورة تشرح ال كهذه

 في مختلفة قسامأ في و .العشوائي الوراثي نجرافاأل يشبه بما تطورت
 و فرنسية و يطاليةأ و برتغالية و سبانيةأ لغة لتصبح الالتينية تطورت وروباأ
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 أي هناك أن بداًأ يبدو ال و .اللغات لتلك اللهجات من للعديد ضافةأ رومانية
 ."االنتخابي الضغط" من نوع أي أو التطورية التغيرات لكلت واضحة فوائد
 

 ,حددةم غير بدايات من عشوائي بشكل تطور كاللغة الدين و أنا أنطلق من أن
 نفس في .نالحظها التي لتعدديتها ,حياناًأ ريالخط و ,حيرالم نىالغ خَلقَ ذلك و

 القواعد مع وافقاًمت ,الطبيعي نتخاباأل شكالأ من شكالً أن مكنالم من الوقت
 .شتركةم قواسم على تحتوي ديانأ لنا يؤمن ,البشري النفس علملِ االساسية
 للتصديق قابلةغير  تعطينا تعاليم ,ثالالم سبيل على ,االديان من الكثير

 بعد تستمر بالحياة شخصياتنا أنجذابة مثل  شخصي بشكل هالكن و موضوعياً
أفكار  غذيتُ نهاأل تنتشر و تحيا فسوهنا  الخلودفكرة  .الجسدي موتنا

 ,لديها البشرية النفسية الن عتبارهاأ لها تلك االحالم و .االنسان التي يتمناها
  .أحالمها لتصديق لومي ,و على درجة عالية و عالمياً

 
 جيد بشكل مؤهلة الدين صفاتآمو من العديد بأن شك من هناك ليس نهأ يبدو
 خليط في المواصفات لتلك البقاء بالتالي و نفسه الدين بقاء على للحفاظ
 التأهيل هذا كان إذا فيما هو ناآلنفسه  يطرح الذي السؤآل .يةنساناأل الثقافات
 ربما .طبيعيال خابنتَاأل نتيجة نهأ أو "ذكي تصميمال"ـب عليه صولالح تم قد
 الدينية القياداتحيث  طرف من التصميم .االثنين من مزيجاً الجواب يكون
 .فعال بشكل الدين بقاءلِ دتأ التي تلك االفكار صياغة على تام بشكل ادرةق

و  االعظم الديني عدو هي كانت العقالنية بأن جيد بشكل عرف لوثر مارتن
 تساعد أن يمكنو ال  يمانلأل كبراأل العدو هي العقالنية" :مرارا نهام حذرقد 
 تحتقر و المقدس الكالم ياناالح عظمم في تنافي لكن و الروحانية االمور في
يقلع  عليه ؤمناًم يكون أن ريدي من" :خرآ قول في و .1"االله من ينبثق ما كُل
 لم ."المؤمنين كُل لدى تدميرها يجب ةيالعقالن: "آخر و ."بعيداً عقله عيون
 .البقاء على الدين تساعد العقالنية لسمات خلق في صعوبة أي لوثر لدي يكن
 ذلك أن مكنالم من .ذلك صمم قد ,خرآ أحد أي أو ,نهأ عنيال ي هذا لكن و

 يكن لمنفسه  لوثرحيث  ,الطبيعي باالنتخاب )وراثي غير( بشكل تطور
هال ذكي مالحظ مجرد لكن و صممالم. 
 

                                                      
1 . HTTP://JMM.AAA.NET.AU/ARTICLES/14223.HTM  
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 التي مورثاتال تفضل ربما مورثاتال ختيارأ في التقليدية الداروينة أن برغم
 بأنها كبير بشكل حتملالم غير من فإنه ضيعر كناتج للدين نفسياً ميالً عطيتُ

 نظرية شكالأ من ما شكالً سنطبق كنا لو بأنه نوهت لقد .التفاصيل شكلت
 ما نماأ و مورثاتلل ننظر الأن  علينا فإن ,التفاصيل هذه على االنتخاب
 1.الميمات خواص نفس له منتوج الدين هلف .الحياة الثقافية في يقابلها
 

 

 






 ,أي شئ منتشر بكثر لدى جنس ما وجود ى أنهال باألشارة الفصل هذا بدأ
ألن االنتخاب  ,البقاء له يكتب لن و أال فائدة له يكون أن يجب ,الدين مثل

 يكون أن يجب ال الفائدة أن نوهت نيلكن و .دارويني يكره التبذيرالطبيعي ال
 مورثات فوائد فإن رأينا كما و .قدرته على التكاثر أو البقاء على تأثير لها

 نوعنا فيهذا  لمرض الرشح البائس الوجود لشرح تكفي الرشح فيروس
تنسخة مورثة مس أي بل .ةستفيدم حتى المورثة كونت أن يجب ال و .البشري
 وضوحاً كثراأل المثال فقط هي الجينات و .غرضال ؤديتس آخرى
خاتللمستنس. ميمات والفيروسات االلكترونية مثال  هم خرونآ رشحونم,  

 فهم ردناأ إذا .جزءال هذا موضوع و المتوارثة الثقافية معلوماتال وحدات
 .الطبيعي اباالنتخ عمل لكيفية اكبر بدقة والًأ رننظ أن فعلينا الميمات

 
 المستنسخات بينمن  يختار أن الطبيعي االنتخاب على يجب عام بشكل
ختلفةالم. خةالمالمعلومات من قطعة يه ستنس سخاًنُ تصنع التي شفرةالم 
يسمى ما أو تماما مضبوطة الغير سخالنُ من قليال و لذاتها طابقةم "حورةالم". 

                                                      
 إلى المصطلح هذا ريشي ،االناني الجين كتابه في مؤلفال قبل من1976 عام سكه تم صطلحمMEME،  ميمةلا . 1

 حيث التكاثر عملية خالل آلخر فرد من الجينات النتقال مشابهة بطريقة آلخر عقل من نقلها يمكن التي "الثقافية المعلومات وحدة"
 .تطبيقاتها و الفكرة هذه بدراسة يعنى الميميات علم يدعى خاص علم الحقا ظهر ما سرعان الوراثية، المعلومات وحدة الجينات تعتبر

  ).المترجم(
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شائت  التي اتستنسخالم صنافأ .هنا نيةداروي هي عنها نتكلم التي قطةالنُ و
 حساب على عددها يزداد و لتُضاعفَ نفسها جيدة كانت و الصدف
خاتالماالولي الشرح هو ذلك .جودتها أقل في التضاعف التي خرىاأل ستنس 
 ,يتضاعف DNA ـلل شريط ,ةورثالم هو هنا ستنسخالم .الطبيعي نتخابألِل

 الميمات نظرية في المركزي السؤآل . عدد لهاأجيال ال على و بالغة وبدقة
 مثل ,مستنسخاتال لوكس تسلك تقليدية ثقافية وحدات هناك كان إذا عما هي
 ,مورثاتال مع متشابهة بالضرورة هي الميمات أن هنا قولأ ال .مورثاتال
 بشكل تعمل النظرية فإن اتمورثبال شبهاً الميمات قتربتأ لماكُ بأنه فقط قولأ
 في تعمل أن الميمات نظرية بإمكان كان إذا مافي هو هنا السؤآل و .فضلأ
 .بالدين المسماة الخاصة الحالة تلك
 
 مورثات على أيجاد) الطفرات( النسخ في خطاءاأل تعمل مورثاتال عالم في

حينها نراهم في حالة  ,كبدائل لكل مورثةفي بنك المورثات ) أليل(بديلة 
في  ةورثلمالخاص ل مكانال على ماذا؟ على بعضها تنافس .تنافس مع بعض

 يتنافسون؟ كيف و .الصبغة الوراثية و الذي من حق هذا الصنف من األليل
 هم الوكالء .وكالء بواسطة بل أآلخر الجزئ و الجزئ بين بمعركة ليس
 مظهر المورثة :الملون الفرو أو الرجلينمثل طول  أشياء ,زوائد الزعنفيةال
 مصير و .سلوكي أو ء حيويكيمياو  تشريحي شكل على للخارج ظهري
 فيها ؤثرت التي الطريقة و .رتبط بها بنظامي الذي باالجسام طتبمر مورثةال
فيما  .بنك المورثات في ابقائه فرص على تؤثر االجسام هذه على مورثةال

 بحسب بنك المورثات في قلي أو اتمورثالتواتر  كثري جيالاألبعد مرور 
 .زوائد الزعنفيةالئها من وكال قدرة
 
 مورثاتكال بداًأ ليسوافأنهم  ناحية من الميمات؟ على الشئ نفس ينطبق هل
ال يملكون ما يقابل الصبغات الوراثية و ال مواقع لتلك الصبغات أو  منهأل

 ترتيباً و تنظيماً قلأ الميمات بنك .أليالت أو أعادة تركيب من خالل الجنس
 البنك عن الكالم فالسخ من فليس ,ذلك برغم .مورثاتال مجموعة من
 .بديلة ميمات بين للتفاعل كنتيجة تغيرم "تواتر" لبعضها يكون التي و يالميم
 

 أنعلى  غالِباً بنىت ختلفةم سبابأل و ةالميماتي التفسيرات على يتحفظ البعض
 سلسلة( معروف للمورثات الفيزيائي التركيب .تمورثاكال تماما ليس الميمات
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 وسط من تنتقل ختلفةالم الميمات ,معروفاً ليس الميمات تركيب و )DNAـال
 أو ورقية نسخة كُل أن أو فقط؟ الدماغ في الميمات توجد هل .خرآل فيزيائي
 خرىأ مرة و ؟"ميمة"ـبال تسميتها لنا يحق فكاهية لقصيدة الكترونية
 تفعل لنأ  ,يماتالم تضاعفت لوفيما  بينما جداً عالية بدقة الجينات تتنضاعف
  ؟جداً هابطة بدقة ذلك
 
 اعتراض همأ و .ما حد الى بها مبالغ الميمات عن المزعومة المشاكل تلك
 ناسخك لوظيفتها بالنسبة عالية بدقة تنسخ ال الميمات بأن الزعم هو عليها
 عالية كانت الميمات في "الطفرات نسبة" أن لو ,كالتالي شتباهاأل .دارويني

 أن قبل يقضي عليها بشكل ستتغير الميمات فإن )النسخ في منخفضة دقة(
 تلك لكن و .الميمات بنك في ذبذباتها على يؤثر أن الطبيعي االنتخاب يستطيع
 يستعرض وهو التأريخ قبل من ارجح أو نجارةال علمبم فكر .وهمية المشكلة
 حركة لكُ بأمانة قلد الخليفة أن لو .سيخلفه الذي الشاب للصانع المهارات
 التعرف يمكن ال بشكل ستتغير الميمات أن تأكيد بكل توقعنس للمعلم يدوية
 بالطبع الصانع لكن و .صانعو ال معلمال بين "االجيال" من قليل عدد بعد عليها
 ذلك عن عوضا .سخيفاً سيبدو ذلك .اليدوية الحركات نفس تأدية يحاول لن
الذي الهدف الحظسي حاولي أن علمالم دقأنه ي .ذلك ويقلد قهحقي سمارالم 
 ضربات عدد اليهم و الخشبمع لوح  مستوى على الرأس يصبح حتى

 التي القواعد هي تلك .علمالم ضربات عدد بنفس ليس ربما التي و ,المطرقة
 التصرف طريقة كون يهم ال و تغييرات بدون االجيال خالل تعبر أن يمكن
في الشكات عدد .خرىأل لةحا من و خرآل شخص من ما بشكل ختلفةم 

 دعالخُ االلعاب الورقية و طي طريقة و الصيد شبكة في قدالع عدد و التطريز
ذلك كُل: النجارة في فيدةالم أ مكنيختلها ستكون التي و عناصر عدةلِ زاله 

 تختلف بمار .تغيير بدون التقليد عبر تالحقةالم االجيال عبر المرور فرصة
 عملنا في نحتاجه ما كُل هذا و تغيير بدون ستمرر لخالصةا لكن و التفاصيل
 .اتمورثال و الميمات بين المقارنة على
 
 طورتُ 1"الميمات ماكينة" بالكسميث سوزان الى ارسلتها التي مقدمتي في
الوصفة .الصيني الجنك من نموذج عمل في طي الورق طريقة عن ثاالًم 

 النتيجة .)ماشابه او( طي عملية وةخط ثالثون و ثنانأ لها و .عقدةمكانت 
                                                      

1 . THE MEME MACHINE, SUSAN BLACKMORES.  
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 خالل طواتخ ثالث في ظريفا كان كذلك و ظريفاً نموذجا كانت النهائية
 برواز" و "مضاعف غطاء مع الصندوق"و "الرمث" وهي "الجنينية" الفترة
 الجنينية االغشية في تحصل التي بالطيات بالتأكيد تذكرني العملية ."اللوحة
 في الصيني الجنك عمل تعلمتُ .خرآل لشك من تطورها مراحل خالل
 من العمر نفس في كان ندماع بدوره تعلمها الذي و بيأ من ذلك و طفولتي

مدرسة أحدى المشرفات في  ابدأتهالجنك الصيني لعبة  .المدرسة في قرانهأ
 ينتشر كما الصيني بالجنك المدرسة في هوسال شهرأنتَثم  .والدي حينها

 ست بعد و .يضاًأ المعدي المرض ينتهي كما الهوس مات ثم يعدمال مرضال
بدأتُ أنا في  طويل بزمن مشرِفة تلكال ماتت أن بعد و عاماً عشرين و
 أيضاً ,خرىأ مرة نتشرأ و خرىأ مرة الهوس تنشر و .هاذات لمدرسةا

 تنتشر لككت مهارات بأن الواقع أن .خرىأ مرة ذلك بعد مات و معد كمرض
 بأن الفرض بإمكاننا و .الميمات في النسخ مانةأ عن شيئا نال يقول الشكل بهذا
 ختلفام ليس المدرسة تلك في العشرينات في والدي قرانأ صنعة الذي الجنك
 .الخمسينات في ماع بشكل نحن صنعناه الذي عن
 

أشبه  ,نستطيع تفحص الظاهر بصورة أكثر منهجية من خالل التجربة التالية
خذ مائتا شخص من الذين ال يملكون اي خبرة عن  .بلعبة الهمس في االذان

 .بعشرة أشخاص في كل فريق الجنك الصيني و قسمهم الى عشرون فريقاً
أجمع رئيس كل فريق حولك و أرهم كيف يصنعون لعبة الجنك الصيني 

أرسل هؤالء اآلن الى الشخص الثاني في الفريق ليعلمه بمفرده  .الورقية
هؤالء  .ن خالل أستعراض طريقة العملطريقة عمل الجنك الصيني م

بدورهم يعلمون الشخص الثالث كلٌ في مجموعته و " الجيل الثاني"االشخاص 
هكذا الى أن يتعلم الشخص العاشر في كل مجموعة طريقة عمل الجنك 

قم بجمع الجنكات التي تم عملها في كل فريق و قم بتعليمها مع أسم  .الصيني
  .ي تم صنعه فيها كي تستطيع مراقبتها الحقاًالذ" الجيل"الفريق و رقم 

  
 ,)شخصياً أرغب بتجربتها(حتى اآلن لم أطبق التجربة على أرض الوقع
لن ينجح تقول بأنه  توقعاتي .لكنني بالرغم من هذا فأنا متأكد من النتيجة

لكن  .الجميع في نقل الخبرة متكاملة حتى العضو العاشر في كل مجموعة
حلقة  .في بعض الفرق ستظهر بعض االخطاء .وم بذلكعدد معين منهم سيق

ضعيفة في السلسلة ربما تنسى خطوة مهمة و كل االفراد بعده سيفشلون 
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ربما سينجح بالوصول الى المرحلة  4الفريق رقم  .بالمهمة بسببه طبعاً
قد يحصل  13العضو الثامن في الفريق رقم  .لكنه يفشل فيما بعد ,"الجنينية"

ثم يقوم العضو التاسع و العاشر أستنساخ هذه  .حين يحين دوره" طفرة"على 
  .الطفرة الى أعمالهم

  
اآلن سأجري توقعات جديدة بخصوص الفرق التي نجحت في نقل الخبرة 

أذا قمنا بترتيب الجنكات حسب التلسل  .بنجاح حتى العضو العاشر فيها
أذا قمنا  .يلالجيلي فأننا ال نرى أي هبوط على المستوى النوعي لكل ج

بأعادة نفس التجربة أعاله تماماً و لكن الخبرة المطلوب نقلها هي ليست طي 
سنحصل حينها و بشكل  ,الورق و لكن أستنساخ لوحة لهذا الجنك الصيني

مؤكد و بصورة منتظمة هبوط في دقة نقل الشكل في اللوحة من الجيل االول 
  .الى الجيل العاشر

  
درجة من جميع الرسوم من الجيل العاشر على في التجربة الثانية تحصل 

في كُل فريق فأن الجودة تهبط بصورة  .شبه من اللوحة في الجيل األولال
تجربة الطي فأن الموقف مرتبط في  .أكثر أو أقل منتظمة خالل االجيال
أما  ."طفرات رقمية"االخطاء تصبح : بخيارين هما أما النجاح او الفشل التام

أخطاء في الفريق و الجنك الصيني في الجيل العاشر يصبح أن ال تحصل أي 
في " طفرة"أو أن تكون هناك  .مشابه تماماً للجنك في الجيل الخامس أو االول
تماماً مثل الكثير من الحاالت  ,جيل معين و كل المحاوالت بعده تلد ميتة

  .حيث يتم أستنساخ الطفرات بكل أمانة
  

 على تحتوي الطي مهارة هل المهارتين؟ تلك بين الجوهري الفرق ماهو
 الغالب في .التنفيذ صعب منها أي ليس و المنفصلة فعالاأل من سلسة
 عضو و ."الوسط نحو الورقة طرفي طويأ" :ـل مشابهة تكون العمليات
 واضحا سيكون لكن و يجد صعوبة في تنفيذ خطوة ما بمار الفريق في معين
 من شئ فيها لعبة الطي خطى فأن التاليب و .فعله ريدي ما التالي للعضو

 مع الحال هو كما تماما .بطبيعتها "رقمية" يجعلها ما ذلك و ,"الذاتي التطبيع"
 عن النظر بغض سمارالم دق عن واضحاً يبدو هدفه الذيصانعه  و النجار
 .ال أو كاملة الخطوةيفهم الشخص  ماأ .طرقةالم ضربات عدد في التفاصيل

 لالكُ .رقمية و ليست تناظرية مهارة هو الرسم فإن ذلك نم العكس على و
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 ينقل حدأ ال و .خريناآل من فضلأ ايفعله البعض لكن و الرسوم تقليد يستطيع
 على رصالح و الوقت على يضاًأ تعتمد النسخ في الدقة .كاملة بأمانة الرسم
 "نونحسي" ربما الفريق عضاءأ بعض و .تغيراتم أيضاً لكت و الجيد االنتاج
 .السابق النموذج نسخ مجرد من بدال الرسم
 
 الطريقة بنفس فأنها ذاتية التطبيع مفهومة تكون عندمافأن الكلمات  االقل على
 فتُروى قصة أو عبارة الهمس لعبة في و .لعبة طي الورق بها تعمل التي
 تكون ندماع و .كذاه و ,التالي للطفل يمررها أن منه طلبي و االول لطفلل

 جيدة فرصة ناكفه االطفال للكُ المحكية اللغة في كلمات سبع من قلأ العبارة
 غير جنبيةأ بلغة تكون عندما و .جيالأ لعشرة تحوير بدون العبارة تبقى أن

 ,الكلمات نم بدالً الصوتي التقليد على نوجبرم طفالاأل أن بحيث معروفة
 تعقدست و للرسم شابهم جيالاال عبر التدهور و .تبقى لناالولى  العبارة فإن
 على تحتوي ال و لالطفال االم باللغة معنى لها العبارة تكون عندما .يضاًأ

 عن وضاًع و .تبقى فإنها شابهها ما أو "ةزعنفي أنماط" مثل قعدةم كلمات
 في كعضو كلمة كُل على يتعرف طفل كُل فإن ,النمطي الصوت تقليد محاولة
 بطريقة ملفوظة ربما ,نفسها مةالكل يختار و النهائية المفردات مجموعة

لها أيضاً المكتوبة اللغة و .التالي للطفل تمريرها يريد عندما ,غالِباً ختلفةم 
 عدداً هناك فإن بميوله ختلفام الخط كان مهما النه الذاتي التطبيع مميزة نفس
 .مهما أختلفت مواصفاتهم ,28على سبيل المثال  االحرف من محدودا

 
في النقل بناء على قدرتها في التطبيع  أن تُظهر الميمات هذه األمانة العالية

على أكثر االعتراضات  الرد و التساؤالت بعض عن لالجابة يكفيالذاتي 
 أن ,حال يةأ على و .الميماتو  اتمورثال التناظر بين موضوع في شيوعاً
 تفسير عطاءأل ليسهو  بكرالم الطور هذا في الميمات نظرية من الغرض
 .كريك و واطسونل مقابلة لنظرية المورثات يةالثقاف تطورال لنظرية مفصل
 بأن فكرة ألثبات بالطبع كان الميمات عن الدفاع في هنا الرئيسي غرضي

 فيبها  خاطرتفكرة  ,التي لدينا الوحيدة الداروينية ظاهرةال ليست اتمورثال
 بيتر هذه الفكرة كدأ لقد .لهاو الذي نجح في أيصا "االناني الجين" كتابي

 ليس" الفكري و القيم كتابهم في النقطة على بويد روبرت و ريشرسون
 و بذاتها "ميمة" كلمة تبني لعدم تطرقا من أنهما رغمالب ,"وحدها بالجينات

جينات" شينان ستيفان كتاب و ."الثقافية متغيراتال" كلمة عليها فضلينم, 
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 ,وريشرسون لبويد أقدم كتاب من لذي تم أستيحائها "نساناأل تأريخ و ,ميمات
 روبرت كتاب مثل الميمات أخرى تتناول كتب ."التطور وعملية الثقافة"
 كتاب و "االنانية الميمة" ديستين كات و ,"الكهربائية الميمة" ونغرأ
 .برودي ريتشارد للكاتب "الجديد الميمات علم: العقل فيروسات"
 
 هي" الميمات ماكنة" هاكتاب في بالكمور سوزانأن  تجدر االشارة الى لكن و
أعطتنا مرة  .خرآ أحد أي من أكثرالى الوجود  الميمات نظرية دفعت التي

أو قناة  وسط أي وأ( االدمغةب ملئ عالم تلو االخرى صورة خيالية عن
 كمورثة .حتاللهاأل تتدافع ميماتال و )الراديو مواجأ أو حواسيبكال ,ىخرأ
تنسخ  أن تستطيع التي الميمات هي تنجح التي الميمات و ,رثاتبنك المو في

 فكرة حالة في قد يكون السبب كون الميم بحد ذاته جذاباً كما .نفسها بحيوية
 التي خرىاأل الميمات من وسط في تزدهر النها ربما أو .البعض لدى الخلود
 و .المركبة ةيالميمأألنظمة  تنشأ و هنا .الميمات بنك في كبيراً عددها صبحأ
 الوراثة في نظيرهال بالعودة فهمهادائماً  نستطيع فإننا ,الميمات في العادةك
 .طبيعيةال
 

 و منعزلة تاوحد نهاو كأ اتمورثال موضوع بحت تناولت تعليمي لغرض
 هذا و ,بعضها عن ستقلةم ليست نهاأ بالطبع لكن و .ستقلم بشكل تتصرف
 على خطي بشكل مصفوفة اتورثمال ,االولى .نقطتين خالل من واضح

 المورثات رافقةبم االجيال برع معاً للتحرك تميل و ,خيوط الصبغات الوراثية
 ,الترابط ذلك ندعوا االطباء نحن و .لها على تلك الصبغات المجاورة
 لها ليس الميمات نأل الموضوع هذا في ذلك من أكثر اقول لن و ,بالترابط
 التي الثانية النقطة و .مج جنسي كالمورثاتأو أعادة دأليالت  أو صبغات

 و .لميماتقياسي ل لدينا مثال هنا و ,المورثات عن تمامايختلف فيها الميم 
و هذا أعتقاد (وراثة ال علم تماماً علم مختلف هو الذي االجنة بعلم تتعلق

 و يكئالموزاقطع ك مصفوفة ليست جسامألأ .)خاطئ شائع عادة بالدمج بينهما
 كل مورثة يربط ما هناك ليس .خاصة بها وينتمي مهمة اله مورثة كل

 مئاتمع  تعاونت كل مورثة .معين في التركيب األحيائي لوكس أو بعضو
 بنفس ,الجسد في تظهر التي التطويرية  عمليةال برمجةلأخرى من المورثات 

 في ذلك بعد لتظهر طبخ كتاب في وصفة كلمات فيها تشترك التي الطريقة
 .الطبق فيمعينة  لقمةال تقابل  الوصفة في كلمة كُل .الطبق
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 اهم أحد هذا و ,لبناء االجسامتعاونية المورثات بشكل مجاميع  تشتركأذن 
بعض  رشحي الطبيعي االنتخاب بأن القول غريالم نم و .االجنة علم مبادئ

و  .المجاميع المختلفة بين الجمعي االنتخاب اشكال من كشكل أنواع المجاميع
بنك  في خرىاأل مورثاتال أن يحصل ما الواقع في .هذا شئ يبدو محيراً

 هملتُ و المورثات فيه ختارتُ الذي الوسط عبارة عن جزء كبير من المورثات
المورثات  بوجود ةناجح كونمورثة يتم أختيارها كي ت كُل نأل .خرىأ

 تظهر ذلكب و ,الطريقة بنفس أيضاً ختيرواأ نالذي ,االخرى في مجموعتها
 ةرحال سوقشئ أشبه بالهنا  لدينا أن يبدو و .المجاميع التعاونية ظاهرة
وضيفة  هناك لكن و الخباز و اللحام هناك .خطة أقتصادية عن عوضاً
 و .هنا الفراغ تمأل الطبيعي نتخابلألالخفية  اليد تلك .التُحف ناعصل شاغرة

 الثالثي فضلتُ و التي هذا شئ مختلف لو كان هناك جهة تخطيط مركزية
 مجاميعال هذا تشكل التي الخفية اليدفكرة  أن .التُحف صانع + خباز + لحام
 .طريقة عملهم وتفسير الدين لميمات فهمنا في مركزية ستكون

 
 الحيواناتبنك  .بنك المورثات في تظهر اتمورثلل ختفلةم مجاميع تعاونية

لألمساك  مخالب الفريسة و كتشافالتبرمج الحواس  مورثات فيه مفترسةال
كثيرة  مورثات و اللحم لهضم نزيماتأ و لعلك اللحم قاطعة سنانو أ بها
بنك  فيف الوقت نفس في و .معاً تعملكي  دقيق بشكل عيرةم كلها ,أخرى

 التي مورثاتال من ختلفةم مجموعات توجد المورثات للحيوانات آكلة النباتية
 اتمورثال أن هي نعرفها التي الفكرة .بعضها معالمتبادل  لعملل يتم تفضيلها

ن للكائ المحيط الوسط في الخارجية الظروف مع تطابقها بسبب يلهاتفضيتم 
 هنا لها أود التنويه التي النقطة و .غيره أو غاباتال أو صحراءمثل ال :الحي
بنك  في خرىأ مورثات مع التطابقه أيضاً هاليفضيتم ت مورثةال أن هو

 بنك في ستمرت و بقىت لن لحيوان مفترس مورثةال و .ص بهاالمورثات الخا
 يتكون بنك المورثات الطويل المدى على و .بالعكس العكس و ,ياتباتنال
 التكاثرعن طريق  تكراراًمراراً و  خلطتالمورثات  مجموعةوهو  ,ما كائنٍل

 على القدرتهيتم أختيار كل مورثة  حيث وراثية بيئة من تألفالذي ي ,الجنسي
 ,من بنك المورثات تخطيطاً و أقل تنظيماً الميمات بنك أن رغمالب و .التعاون
النظام  في ميمة يأل مهمة "بيئة"ـك الميمات بنك عن التكلم نستطيع اننا إال

 .الميمي المركب
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 تنجح النظام الميمي المركب هو عبارة عن مجموعة من الميمات التي لن

 ذلك على قادرة صبحتُ لكنها ,فقط قدراتها ىعل عتماداألب بالبقاءعلى االغلب 
 قد نتكُ السابقة الفقرة في .نظام المركب هذاال في خرينآ عضاءأ بوجود
 من نوع أي قبل من يتم تفضيلهس تطورها وما  لغة تفاصيل بأن شككت
 من .عشوائي جرافبان محكوم اللغة تطور أن قترحتأ و .الطبيعي االنتخاب
 في غيرها من بعدأ لمسافات تصل الصوتية رفحاأل بعض أن البديهي
 لمناطق المحلية المحكية للغة خواص صبحتأ فربما لذلك و ,جبليةال مناطقال
 في للهمس فضلأ تكون خرىأ حرفأ بينما .غيرها و التبت و سويسرا مثل

 و .شابه ما و مازوناأل لغات خواص من صبحتُ بذلك و الكثيفة الغابات
الطبيعي لالنتخاب تخضع اللغاتأن  عن به ستشهدتأ الذيالوحيد  ثالالم, 
 هلكن و .النوع هذا من ليس )فعاليتها بسبب الصوتية االحرف تطور نظرية(
 أحد .ي مركبميم نظام في جيداً موقعاًتجد لنفسها  التي ميمات عن ناتج

 أحد لتقليد ربما ,معلوم غير سببلِ و االول في يتغير الصوتية االحرف
بدأ  ماكيف .االسبانية اللثغة عن يقال كما ,وبينحبالمأو  همينالم االشخاص

 االول الحرف تغير ندع النظرية تلك على عتماداًفأنه باأل االنجارف اللغوي
 و .بإستمرار و ,قلل من سوء الفهمتلِ القطار عربات مثل خرىأ حرفأ تتبعه
 موجودةال ميماتال بنوك من الميمات ختيرتأ العملية من المرحلة هذه في
 .يدةمركبة جد ميمات مجموعة منها بنيت و ,مسبقاً
 
من  .دياناأل على الميمات نظرية تطبيقلِ لدينا ما يكفي من المعلومات اآلن و

 مكن تصور أنهثلمثل ,الدينية االفكار بعضالمتستمر ,المورثات بعض ها م 
 عن النظر بغض ,ميمي بنك أي في ستبقى الميمات تلك و .ذلك تستحق النها
 ال السياق هذا في "االستحقاق"أكرر مرة ثانية على أن ( .حولها التي الميمات
 في البقاء على قدرتهال" فقط نماأ ونفسها  للفكرة ما قيمة وجود بداًأ تعني
 متعددة خرىأ ميمات مع متكاملة نهاأل تبقى الدينية االفكار بعض و .)"البنك
 بعضقائمة ل يلي فيما .يمات مركبةمجموعة م من كجزءالبنك الميمي  في

 أو ستحقاقهاأل ,قدرة على البقاء في البنك الميمي هال نأ يبدو التي الميمات
 :في مجاميع ميمية مركبة اخرى ميمات مع تماشيها و تطابقها بسبب
 

  موتك بعد ستحيا •
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 تستمتع حيث الرائعة الجنة في خاص مكان لك فسيكون شهيداً مت لو •
 .)المساكين بالعذراوات قليال فكر( عذراء حورية نيسبع و بإثنين

بشكل آخر مثال  معاقبتهم او( قتلهم يجب المرتدين و الكفار و الزنادقة •
 )تبرء عائالتهم منهم

 العمل عليك يهتز كأيمان بأن تجد عندما و .أهم عبادة هو باهللا يماناأل •
 رهانل مناقشتي في( .ذلك في يساعدك أن اهللا من طلبأ و لترميمه بجد

 .به نؤمن أن حقاً يريدنا اهللا أن المحير من نهأ على نوهت باسكال
 )لذلك شرح لدينا اصبح نآلأ و عن االدلة الموضوع كان وقتها

 كلما االدلة نافيي كأيمان كانو كُلما  .عبادة )دلةأ بدون قراراأل( يماناأل •
 يماناأل على دراتقُ يطورون نوالمميز نوالمؤمن .اكبركان أيمانك 

 مواجهة عند اساس لها يكون أن يمكنو ال  لها ساسأ ال غريبة أشياءب
 .عظيم جرأ لهم هؤالء ,االدلة

بشكل  عليهميجب  ,بدون معتقدات دينية الذين هؤالء حتى و الجميع •
 ذلك ناقشنا( يماناأل من االشكال هذهأحترام  تساؤل أي بدون ومباشر 
 .)االول الفصل في

 الصعود و القيامة و المقدس الثالوث مثل( غريبة أشياءحقيقة  هناك •
 حاولةم نأل فهمها اساساً تحاول ال .هافهملِ خلقنُ لم التي و )للسماء
 .الغامضة شياءباأل بوصفها قبولها فقط كيفية تعلم .تهدمها ربمافهمها 

تذكر ما قاله لوثر بخصوص العقالنية و تخيل كيف سيساعد هذا على 
 .الميماتاالبقاء على مثل هذه 

 لالفكار قلةناو أآلداب هي في واقعها رموز  الفنو  الجميلة الموسيقا •
 1.الدينية

 
 سيزدهر و للبقاء طلقةم قيمة له مما السابقة الالئحة من الظواهر بعض هناك
 بعض فإن المورثات في الحال هو كما و لكن و .ركبي مميمات تجمع أي في

النتيجة  و ,خرىأ مناسبة ميمات مع على خلفية وجودها فقط تبقى الميمات
 أن مكني مثالً ختلفانم دينان .بديلةميمية مركبة  يعمامجعدة  بناءالى  تؤدي

                                                      
 الرواد أعمال بأستنساخ يقومون الجدد الفنانون حيث ,مركبة ميمية مجاميع أعتبارها ممكن المختلفة أنواعها و بمدارسها الفنون . 1
 ما كل مع الفن تأريخ من المنظم االكاديمي البناء هذا كل .البقية مع التأقلم أستطاعت أذا فقط البقاء تستطيع الجديدة االفكار .أفكارهم و

 الميمية للمجاميع حي كمثال دراسته الممكن من ,االشكال مختلف من الرموز و االيقونات عن البحث في جامحة رغبة من يملكه
 الدينية للميمات يكون ما اًغالب .له تنتمي التي الميمي البنك بأعضاء عالقتها بسبب تنتهي او تنتشر ان ممكن التفاصيل بعض .المركبة
  .هنا مكان
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 ةياالسالم اتالميم تكان بمار و .لمجاميع ميمية مركبةبعض بدائل  يكونا
 ليس نهأ هي الفكرة .اتتيانبال تشابه البوذية و ,آكلة اللحومنظيراً لِمورثات 

 أن في الحال هو كماتماماً  ,طلقم بمعنى ما خراآل من بأفضل لدينينا أحد
من هذا النوع ال  الدينية الميمات .اتتيانبال من "فضلأ"ليست  آكالت اللحوم

 مع يزدهرون فإنهم ,خرىأ جهة من لكن و ,تحتاج الى قدرتها الذاتية للبقاء
 تبعاً و .خراآل الدين من ميمات بوجود ليس و ,دينهمنفس  من خرىأ ميمات
 و ,أفراد بلق من صمماي لم مثالً سالماأل و الكاثوليك الرومف ,النموذج لذلك
 عضاءأ رفقةب ازدهرت التي الميمات من كبدائل ستقلم بشكل تطورا لكن
 .ية المركبةالميم مجموعة نفس من خرىأ
 
 و ئمةأ و حاخامات و مطارين و قسس :شخاصأ عليها يقوم نظمةالم دياناأل
 عن توضيحها أُريد التي النقطة على للتأكيد خرىأ مرة و ,لكن و .اهللا ياتآ

 حالة في حتى .فراداأل من مخلوقة وأ مصممة بأنها ال يعني ذلك ,لوثر مارتن
 تبقى القوية االمكانية فإن فراداأل بعض لمصلحة معالجته و الدين ستغاللأ
 نتخابباأل ليس .يةالواع تطورية بطريقة شذبت قد دين كُل تفاصيل بأن

 و السريع التطور في سبباً ليكون جداً بطئ هو الذي و وراثيال الطبيعي
الدماغ تأمين على يقتصر وراثيال الطبيعي االنتخاب دور و .لالديان تنوعالم 
 الخلفية يخلق الذي و البدائي البرنامج و كالجهاز ,أنحيازه و ميوله بكل

 ما بشكل الطبيعي االنتخاب أن لي يبدو الخلفية بهذه و .لألنتخاب الميمي
 تطور من البدائية االطوار في .بصورة معقولة ما لدين التطور تفاصيل ؤمني

 و ستقلةالم لقيمتها ببقائها الميمات تدين ,نظماًم صبحي أن قبل و الدين
 والدينية  الميمات نظريتي تلتقي ناه و .البشرية ةالنفسي ناحيةال من جاذبيتها
 نظمام الدين يصبح حيث ,الالحقة المراحلفي  و .نفسي عرضي ناتجن كالدي
يع مامجال نظرية جيد بشكل تشرح ,االخرى االديان عن ميزاًمو  مدروساً و
 أآلخر الدور لغيي ال ذلك .تكاملةالم ميماتية المركبة و المتميزات من اللميما

كما يبدو ولو  الديانا .لمصالحهم الدين لتطويع خروناآل و القس يلعبه الذي
 .الفن في الموضة و المدارس في الحال هو كما ,بذكاء صممةمبجزء ما 
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 و ,1السينتولوجي هو بذكاءكلياً و بشكل مقصود  ممص الذي الوحيد الدين
 هو كلياً مصصمالُ الدين عن أآلخر المثال و .ستثنائيةأ حالة نهبأ كشأ يلكن

 تأليف لحد ذهب خترعهأ الذي كاذبالالعبقري  ,سميث جوزيف .المورمون
تابك اًتأريخ الف )المورمون كتاب( كامل بشكل جديد قدسم مريكاأل زيفام 
 على المورمونية لكن و .عشر السابع للقرن تعود زيفةم انجليزية بلغة كتبه
 أحد صبحتأ و عشر التاسع القرن في صناعتها زمن نذم تطورت حال يةأ
 و ,شاراًأنتَ االسرع الديانة نهاأ تدعي ,بالطبع ,رئيسية رتعتب التي أمريكا ديانأ
عن الشائعات بعض ناكه للرئاسة رشحم 2.اليها ينتمون ممن يكيةأألمر 
 

 تستطيع أن فعليها ,االديان تطور نظرية كانت ومهما .تطورت االديان معظم
 الظروف بوجود ,الدين فيها تطور التي للعملية الهائلة السرعة تفسير
  .مدروسة حالة مايلي في و .االزدهار االديان تستطيع ,لمؤاتيةا
 

 

  
 في بايثون المونتي فريق برع التي النقاط حدىأ كانت برايان حياة فلم في
 يستطيع .االنطالق جديد دين فيها يستطيع التي الهائلة السرعة هي ظهارهاأ

 و الثقافة من جزأ صبحي بعدها و احاهض و ليلة بين تقريباً للوجود الظهور
 المحيط في ميالنزيا في "شحنات البضائع طائفة" .مزعجاً رئيسياً دوراً يلعب
هذه  بعض تأريخ .أكثر االمثلة وضوحاً على أرض الواقع غويانا و الهادي
 في يتواجدالزال  ,مفعول الدين مثال حي لهذا هاءأنتَ حتى البداية من الطوائف
 مصادرها ثباتأ يمكن ال التي و ,المسيح من ثقافة عكسال على .ةالحي الذاكرة
 هنا حتى و( عينناأ مامأ مرحلة كُل حداثأ رؤية نستطيع هنا فإننا ,كيدأ بشكل
الدين  بأن التفكير جداً المثير من .)التفاصيل بعض ضاعت سنرى كما

 .بداية ةالسرع بنفس نتشرأ و الطريقة بنفس مؤكد شبه بشكل بدأ قد المسيحي
 

                                                      
  فلسفةعلمانية إلى تستند ، المعتقدات و الدينية التعاليم من مجموعة تشكل SCIENTOLOGY السينتولوجيا أو العلمولوجيا . 1

 باعتبارها صياغتها المؤلف نفس أعاد ثم من ، L. RON HUBBARD هوبارد رون المؤلف قبل من 1952 عام تأسست
  )المترجم( . "تطبيقية ينيةد فلسفة"

 عام الرئاسية لألنتخابات الجمهوري الحزب عن نفسه روماني ويآلرد المرموني رشح عندما حقيقة أصبحت الشائعات هذه . 2
  )المترجم( .2008
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 تابهك في غتينبوروآ دافيد هو شحنات البضائع طائفة عن الرئيسي مصدري
 أقدم من للجميع نفسه النمط .لي بأهدائه تلطف الذي و .1"الجنة في السعي"

 بعد في نمت التي و شهرة االكثر الطوائف حتى عشر التاسع القرن في طائفة
 هلأ بهران فقد الحاالت جميع يف نهأ يبدو و .الثانية العالمية الحرب حداثأ
الجقدموا الذين البيض المهاجرين مالكبروعة أ رز ن ضمنهم م زرهملج
 كالرك قانون ضحية كانوا نهمأ ربما .بشرينالم و الجنود و فينوظالمحتى 
 ال كاف بشكل تقدمةم قنيةت يأ" :الثاني الفصل في عنه نوهت الذي و الثالث
  ."السحر عن تمييزها يمكن
 
 يصنعوها لم العجائب بتلك يتمتعون الذين البيض بأن الحظوا الجزيرة هلأ
 أشياء و خرآ مكانلِ رسلي فإنه لالصالح ما شئ يحتاج ندماع و .بداًأ نفسهمبأ
 شاهدي لم .بالطائرات بعدها و ,بواخرال "حناتشُ" في القدومب أستمرت خرىأ

 مكني مما شئ أي فعلوا حتى ال و البتة شيئا صلحي أو يصنع بيضأ رجل
 بدا بأوراق اللعب و المكتب خلف الجلوس( نوع أي منمفيداً  عمالً عتبارهأ

 أن يجب “الشحنة" بأن ذنأ الواضح من .)الديني الطقس من نوع بأنه واضحاً
 يقومون البيض فإن ,الفكرة تلك تعزيزل و .عادي غير صلأ ذات تكون
 :دينية قوسط بأنها اال تفسيرها يمكن ال أشياءب
 

 دقايصنلِ يستمعون يجلسون و بها علقةم حبال مع سواري يبنون
 تاصوأ و للفضول ثيرةم ضجة تشع و ضوءمنها  يتوهج ةصغير

 المشي و موحد زي رتداءبأ المحليين السكانأقنعوا  ,بشرية خافتة
 فائدة قلأ بشئ التفكير الصعب من ,ياباًأ و ذهاباً ظمتنم صف في
 للجواب وصلوا نهمأ المحليون كانالس الحظ هابعد و .ذلك من
 الطقوس هي مفهومة الغير التصرفات تلك .الغامض السؤآل على
 رادأ لو و .اتالشحن رسلوالي ةلهأآل غراءأل البيض يستعملها التي

 .الشئ ذات فعل عليهم فإن شحنة بضائع على الحصول المحليون
 
 بشكل ظهرتالمتشابهة  ات البضائعشحن طوائف بأن للنظر لفتالم من
فيو  ستقلم علينا يقص غتينبوروآ دافيد .ثقافياً و جغرافياً متباعدة زرج 
  ...بأن

                                                      
1 .  QUEST IN PARADISE, DAVID ATTENBOROUGH. 
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 لحالتين مختلفتين عوارض ةالحظتمكنوا من م األنسان علماء 

 و بحر السالمون فيجزر  اربعة ,الجديدة كاليدونيا في ظهرت
 في خمسين ليحوا و الجديدة هيبريد في سبعة و فيوجي في ربعةأ

 بين القةع هناك ليس و ستقلةم كانت الغالبية ,الجديدة غويانا
 ما صاًخلم هناك بأن تتدعي دياناأل تلك غالبية .خرىاأل و هااحدأ

 .الموعود القيامة يوم في حنةبشُ سيأتي
 
 علينا يقترحو المستقلة بنفس الوقت  المتماثلة الطوائف من لعديدا زدهارأ نأ

  .بشكل عام يةنساناأل النفسية عن المشتركة موراأل بعض
 
 باسم المعروفة ( الجديدة هيبريد في تانا جزيرة في المشهورة الطوائف حدأ

 جون سمىي بشرمتدور حول  .موجوداً اليزال )1980 عام منذ فانواتو
 1940 ـل يعود االنكليزية الدولة سجالت في فروم لجون ذكر هناك .فروم
 .حقيقياً شخصاً كان أن يعرف حدأ العنه ف عمر االسطورة بالرغم صغر و
 عطفام يلبس صففم شعر و حاد بصوت قصير كرجل تصفه االساطير أحد

 الناس ليقلب مشاقا تكبدو  الغريبة النبوءات من العديد صدرأ .المعة بأزرار
 مع ظافرة بعودة وعد أن بعد االسالف الى عاد أآلخر في و .المبشرين ضد
 و تسطح جبال ,عظيمة كارثة" تتضمن القيامة عنه رؤيته و .عظيمة حنةشُ

 البيض و ستختفي اضأألمر و صباهم سيستعيدون العجائز و تمتلى وديان
 أن بحيث كبيرة بكميات ستصل شحنة و عودة بدون الجزيرة من سيطردون

  .يريد ما كُل على سيحصل واحد كُل
 
 معه سيحضر عودته عند بأنه تنبأ فروم جون أن هو الحكومة قلقي ما كثرأ
أن المحليين السكان على فإنه ذلكلِ و .هندال جوزة صورةتحمل  ,جديدة ملةع 

 ذلك دىأ 1941 عام في .االبيض بالرجل الخاصة ملةالع كُل من يتخلصوا
 تضرر و العمل عن الجميع توقف .فاقت كل التوقعات شراء موجة لحصول

 لكن و ركةالح زعماء سجنت أألحتالل دارةأ و .ادج بشكل الجزيرة قتصادأ
 .المدارس و الكنائس الناس هجر و الطائفة لقضاء علىل نفع الشئ
 



207 
 

 و .أمريكا ملك هو فروم جون بأن جديد تلقين نشأ قصيرة بفترة ذلك بعد
 عجبأ و ,الجديدة هيبريد جزر الى مريكيةأ جيش فرق أرسل بحكمته
 الجزيرة كأهل فقراء يكونوا لم و سود رجال بينهم كانلقد  ,حصل العجائب

 :لكن و نفسهمأ
 

 ثارةأ و .البيض الجنود في الحال هو كما تماما يملكون من االشياء
 ابد و .القيامة يوم قتربأ لقد .تانا المسماة الجزيرة اجتاحت عارمة
 قال القادة حدأ .فروم جون لوصول نفسه حضري شخص كُل بأن
 الرجال من المئات بدأ و بطائرة يكاأمر من سيأتي فروم جون بأن

 مهبط هناك يكون حتى الجزيرة مركز في االحراش بتنظيف
 .لطائرةل

 
 للحركة راقبم" هفي و البامبو قصب من مصنوع راقبةم برج له المهبط و

) طائرة(عبارة  و .الخشب من مصنوعة زيفةم رأس سماعات يلبس "الجوية
  .بمكان هبوطها فروم جون طائرة لتعريف "المهبط" على رسمت

 
 سمهأ صورم مع تانا الى الشاب غتينبوروآ دافيد بحرأ 1950 عام في

 االدلة من العديد جدوا و .فروم جون طائفة موضوع لتحري موليغان جيفري
 .نامباس اسمه رجل ,علىاأل الكاهن على أآلخر في تعرفوا و الدين على
 هذا و ."الراديو" واسطةب تظممن بشكل جون مع يتكلم بأنه يدعي نامباس

 يلف كهربائي مع سلك عجوز مرأةأ عن عبارة )جونالخاص ب الراديو(
 فسري نامباس و ,بصورة غير مترابطة تتكلم و تصاب بحالة هلوسة خصرها
 تينبوروآ بقدوم سبقام عرف بأنه يدعي نامباس .فروم جون كلماتهذا بأنها 
 "الراديو" يرى أن طلب غتينبوروآ ."ديوالرا" ـب بذلك خبرهأ جون نأل لرؤيته
 نامباس سأل و الموضوع تغير و .)و هذا مفهوم طبعاً( فضر طلبه لكن و
  :فروم جون رأي قد كان إذا عما

  
 "مرة كثير جون يرى أنا" .مؤكد بشكل بااليجاب رأسه هز نامباس

  "شكله؟ هو كيف"
 هو ,بيضأ وجه له هو .أنتَ يشبه هو" .يعل بأصبعه نامباس شارأ

  "جنوبية أمريكا في يعيش هو ,طويل رجل
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 هذه و القامة قصير كان فروم جون أن عن االسطورة تناقض التفاصيل تلك 
  .االساطير بها تتطور التي الطرق حدىأ
  
 الخامس عشر من في ستكون فروم جون عودة بأن بها سلمالم االمور من
 كُل من شباط 15 في و .عام أي في المعروف من ليس لكن و ,فبراير شباط
 هملكن و يعد لم ناآل حتى و .بقدومه للترحيب ديني حتفالأل تباعهأ يجتمع عام
 :سام واسمه ,الطائفة أفراد حدأل قال غتينبوروآ دافيد .ييأسوا لم
 

 فيه قال الذي الوقت منذ عاماً عشر تسعة مضى لقد ,سام يا لكن و
 تصل لم الشحنة لكن و وعد و وعد لقد .ستصل الشحنة أن جون
 لالنتظار؟ طويال وقتا عاماً عشر تسعة اليست .بعد
أنت  كنت اذا: قائال الي نظر و االرض من عينيه رفع سام

 ذنأ فأنا ,يعد لم و المسيح يعود حتى عام لفيأل االنتظار تستطيع
 .عاما 19 من أكثر جون ظارأنتَ ستطيعأ

 
 1"االله؟ بدون صالحين ننكو أن بإستطاعتنا هل" كتابه فيروبيرت بوكمان 

 هذهلكن  و ,فروم جون صانعل دهشالم و السريع الردتماماً نفس  يقتبس
  .غتينبوروآ لقاء من عاماً ربعينأ حوالي بعد كندي حفيلص المرة
 

 تم رفع بالنتيجة و 1974 عام المنطقة زارا فيليب ميراأل واليزابيث  الملكة
 السرعة الحظ اخرى مرة( فروم نجو نموذجالى مرتبة االله على  االمير
 عسكري بهندام و وسيم رجل االمير )تتغير و الدين تفاصيل بها تتطور التي
 على حصل قد الملكة ليس و بأنه مفاجئأ ليس و ريشةم وخوذة نيقأ بيضأ

 التي و الجزيرة هلأ تقاليد عن بعيداً ذلك و ,الطريقة بتلك السموهذا 
 .الهية نثىأ وجود تستصعب

 
 مثاال لنا قدموني هملكن و .االهمية من الكثير الشحن طوئف عطيأ أن ريدأ ال

 أن هماأل و .تقريباً العدم من االديان بها تنشأ التي لطريقةا عن حديثاً ساحراً
 بشكل سأستعرضهم و ,عام بشكل الدين اصول عن دروس ربعةأ طينايع ذلك

                                                      
1 . CAN WE BE GOOD WITHOUT GOD, ROBERT BUCKMAN.  
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 هو الثاني .ما طائفة بها تنشأ التي الهائلة السرعة هو االول .هنا مقتضب
 فرض على ,فروم جون أن .ثارهاآ االصلية الفكرة بها تمحي التي السرعة

 ونةاآل بتلك حتى لكن و .الحية الذاكرة مرحلة في ذلك فعل قد ,حقاً وجد نهأ
 الثالث الدرس .أساساً وجد قد انه المؤكد غير من فإنه التأريخ من الحديثة
 الدراسة و .متباعدة جزر في تماثلةم ائفلطو ستقلالم الظهور من ناخذه
 ستعدادهاأ والنفسية  نساناأل عن قدرة نظرة طيناتع للتشابهات المنظمة
 بعضها مع فقط ليس ,متشابهة ات البضائعشحن طوائف ,الرابع الدرس .للتدين
 بطائفة بدأت بمار و عالمياً شرتأنتَ التي كالمسيحية القديمة االديان من لكن و

 غيزا مثل الدارسين بعض فإن ,بالتأكيد و .فروم جون طائفة مثل محلية
 المسيح بأن يقترح كسفوردوأ في اليهودية الدراسات في بروفيسور ,فيرميس
 في فلسطين في ظهرت التي المؤثرة الشخصيات من العديد من واحداً كان
 فالطوائ تلك من العديد .شابهةالم االساطير من بالعديد محاطة و ,اوقته
 القرون بمرور و .اليوم حتى نراها التي هي رأيه في بقيت التي و ندثرتأ
 لتشكل )الشكل بهذا عنها التعبير ردتأ لو ,ميماتي نتخابأ( بتطورات ذتحشُ

 على سيطرت التي و )السلف نفس من مختلفة حفادأ نماذج أو( عقداًم نموذجاً
 الحديث العالم في مؤثرة شخصية موت أن .اليوم العالم من واسعة مناطق
 لدراسة خرىأ فرصاً عطيناي ديانا واالميرة برسلي لفسآ ,سيالسي هيال مثل
  .ميماتها تطور ظواهر و للطوائف السريع النشوء

  
 في صغير فاصل عن عدا ,االديان صلأ عن قولهأ أن ردتأ ما كُل هذا

 "يالخيال الصديق"تعرف بأسم  طفولية ظاهرة اناقشحينها س العاشر الفصل
 .الدين يوفرها التي النفسية "الحاجات" عنوان تحت
 
سأناقش التالي الفصل في و الدين من تأتي خالقاأل أن عليه المتعارف نم 

 .دارويني موضوع هي ذاتها بحد خالقاأل بأن سأحاجج و .تلك النظر وجهة
 لدين؟ا يقدمها التي للبقاء الداروينية القيمة ماهي :سابقا لناوآس كان كما تماماً
 .االديان سبقت شك بدون خالقاأل .خالقاأل عن نفسه السؤآل طرح نستطيع
 أن نجد ربما و الشئ نفس سنفعل ,للدين بالنسبة السؤآل صياغة عدناأ كما و
    .خرآ لشئ عرضي ناتج كانت ربما خالقاأل
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 يكون أن للمرء مكنيأنه  كيف تصور في صعوبة يجدون ينمتدينال من الكثير
 .بدونه ذلك يكون أن أحد يريد أن مكني كيف حتى أو ,دين بدون صالحاً
 و ذلك من بعدأل يمضي الشك لكن و .الفصل هذا في السؤآل ذلك سأناقش
 هذا و .عتقداتهمم يقاسمونهم ال من ضد كراهية لنوبات ينمتدينال بعض يقود
ال خرىأ مواضيع زاءأ دينية مواقف وراء تختبئ يةأخالق عتباراتأل همم 

 عالقة لها ليس التطور تدريس على عتراضاتاأل معظم .خالقباأل عالقة لها
و  .يأخالق غضب في تتسبب هالكن و خرآ علمي شئ بأي أو نفسها بالنظرية

 قرودال من تطوروا بأنهم طفالكأ درست لو" تمتد من القول الساذج
 ه هدف محددخلف يقبع الذي الرفيع باالسلوب نتهيت و "قرودكال فيستصرفون
الذي تم تعريته بدون  "الذكي التصميم"األسفين الخاص ـب ستراتيجيةيعرف ب
 طروادة حصان" كتاب في كروس باول و فورست ربرااب قبل منرحمة 
 ."الذكي التصميم من سفيناأل :للخلوقيين

 
مشجع  و حماسي عظمهمم 1قرائي من كثير من الرسائل من كبير عدد يصلني
 االكثر و .الشريرة حتى و القذرة الرسائل من قلة و نافع بشكل ناقد البعضو 
 .ديني دافعو تقريباً بال أستثناء ب عام شكلب أنهم للقول سفأأ و قذارة

هم بهذه االشخاص الذين يتم أعتبارهم أعداء للدين يتم عادة التعامل مع
 موجهة االنترنت على شرتنُ رسالة ,المثال سبيل على ,هذه و .الطريقة
 يدعوا فلم .2"هناك يكن لم الذي أإلله" الفيلم خرجم و كاتب ,فيلمينغ لبريان
 21 هاتأريخ و "نضحك نحن بينما لتحترق" الرسالة عنوان .بصدق لحادلإل

 :يلي جاء فيها ما 2005 االول كانون
 

 من صرخأ و بسكين بقر بطونكمأ أن ودأ .لى هذاأن تجرؤ ع
 حرب شعالأ ونتحاول تمنأ .ممامكأ أحشائكم تقع عندما الفرح
 نحصلفي يوم مشهود  مثلي خرينآ و ناأ ستطيعن حتى مقدسة
  ؟هل نوهت ما عمل شرف على

 
 معرفة في تأخر الكاتب أن يبدو و مسيحية بلغة الرسالة التبدوا هنا حتى و
 :اًتسامح أكثر بشكل يتابع فهو لذلك و ذلك

                                                      
  .فعالً لألعتذار يدعوني الذي الشئ ,يستحقون ما بمثل عليهم االجابة أستطيع أنني أتمنى مما أكثر . 1
  .HTTP://WWW.THEGODMOVIE.COM/INDEX.PHP على تشاهدة ان تستطيع الرائع الفلم هذا . 2
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 هو من لكل صلينُأن  بل نتقاملأل نسعى الن ا علمنا اهللا لكن و

 مثلك
 
 :بسرعة موتت التسامحلغة  أن يبدو لكن و
 

 أبشع مرة 1000 سيكون اهللا عقاب أن معرفة في الراحة سأجد
 ستتعذب نكأ هو هنالك ما فضلأ و .ناأ فعله ستطيعأ شئ أي من
 و .يرحم أحد ال اهللا قامأنتَ .تماماً تتجاهلها التي الذنوب لتلك لالبد
 .تبدأ السكين بتقطيعك أن قبل لك الحقيقة تتضح أن تمنىأ ,ألجلك
 .ةسعيد ميالدأعياد 
 ..ينتظرك عم معلومة أي ملديك ليسأنت و أصدقائك  :مالحظة
 .منكم لستُ ينان اهللا اشكر

 
 يولد أن يمكن ديني رأي يف اختالف مجرد أن بصدق المحير من نهأ جدأ

 مجلة لمحرر الرسائل جعبة من )ذاتها الكلمات( آخر مثاالً اليكم و .هذاك حقداً
 التي و االديان من الحرية مؤسسة قبل من نشرت ,العصر لهذا الحر التفكير
 :الدولة عن الدين فصل لقانون المضادة الحركات ضد سلمية حمالت تشن
 

 الفائقة االغلبية المسيحيوننحن  .نالتافهو الجبن كليآ اي حبمر
 عن للكنيسة فصل هناك يكون لن .الخاسرون يهاأ مقارنة بكم
  ...الكفرة ايها ستخسرون و الدولة

 
 عالقة لذلك أن قترحواأ نمريكاأأل االصدقاء بعض الجبن؟ موضوع ماهو
كذلك مركز  و االديان من الحرية مؤسسة موطن ,يسكانسون و الحرة بالوالية

 ماذا و لذلك؟ آخر سبب هناك أن المؤكد من لكن و ,لصناعة الجبن االمريكي
 للجبن؟ الرمزية هي ما ؟"و هاربين كالقرود الجبن اكلي" الفرنسيين عن
 : لنكمل
 

 يصيبك أن ملآ ...لجحيمل ذهبأ و مت ...أتفه عبدة الشيطان يا
 يتالق حتى ألم و ببطء تموت و المخرج سرطان مثل مؤلم وباء
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 شئ لهي الدين من الحرية تلك أن أيها الغبي ...الشيطان الهك
اهللا الن نتبهواأ و إهدأوا و العاهرات الشواذ يهاأ لذلك و ...قرفم 

 هذه ونحبالت كنتم إذا ...تتوقعونه لن الذي اليوم في سيأخذكم
 و منهابحق الجحيم  اخرجواف عليها تبني التي سساأل و دالبال
   .الى جهنم اذهبوا
 الى السوداء مؤخراتكم خذوا ...الشيوعيونعواهر  يا :مالحظة
 هي الخليقة أن .ما تفعلونه هنا لكم ليس ...المتحدة الواليات خارج
 عيسى أإلله يملكها التي ةقالمطل القدرة على كاف دليل من أكثر
 .المسيح

 
  يهوه؟ حتى أو براهما؟ السيد أو هللا؟ المطلقة القوة ليست لماذا
 

 القوة ستعمالأ المستقبل في أألمر تطلب لو و .نهدأ نحن لن
 .ملقمة بندقيتي .تمبدأ من مأنتَ نكمأ تذكروا

 
 الطريقة بتلك لدفاعلكل هذا ا اهللا يحتاج لماذا ,التساؤل عن التوقف ستطيعأ ال

 خذ .بنفسه مرهأ تدبر يستطيع اهللا بأن يفكر أن المرء على بمار الشرسة؟
 سيدة اال ليس الشرس الشكل بهذا للتهديد تعرض الذي رحرالم أن باالعتبار

جداً لطيفة و هذبةم. 
 
فإن أمريكا في عيشأ ال ننيأل بمار ليس اتلقاه الذي الكراهية بريد عظمم 
 أن يفترض الذي خالقاأل كرم تستعرض ال أيضاً هالكن و المستوى بذلك
 مؤرخة يطانيبر طبيب من رسالة هو يلي ما و .به تميز المسيحية مؤسس
 مملوءة كأنها و لي تبدولكنها  بالكراهية مملوئة نهاأ رغم و ,2005 يارآ في

 و خالقاأل تأصل موضوع بوضوح لنا توحي و الغبث منها أكثر بالعذاب
 التطور نظرية فيها سلختُ المقدمات من شئ بعد .لحاداإل نحو العداوة تأصل
 ال العملية من جزء هو "االسود العبد" كان إذا عما بسخرية السؤآل و( سلخاً
 هاكسلي من المزور االقتباس و شخصياً بداروين الهزء و )التطور قيد يزال
 يحاجج الذي و )قرأته( كتاب قراءة على تشجيعي و للتطور عاديم نهأ على
 ثم ومن )طبيب؟ حقا يكون أن يمكن هل( سنة 8000 عمره العالم بأن

 :ان يستنتج
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 كل و الحياة هذه في حبت ما لكُ و فوردأكس في منصبك و كتبك
 يبدو المحرج كامو سؤال ...العبث من شيئا كونه يعدو ال حققته ما
 لها فلسفتك الحياتية ؟جميعاً ننتحر ال لماذا :هنا منه مهرب ال

 تطورنا بأننا ...االخرين من الكثير و الطالب على تأثيربالتأكيد 
 كانت لو حتى .لالشئل سنعود و الشئ من عمياء صدفة بمحض
 باالساطير نؤمن أن كثيراً أألفضل من فإنه صحيحة ليست االديان
 لكن و .الحياة في البال لراحة تؤدي كانت إذا افالطون مثل
 الوثنية و و نفالع و خدراتالم ستعمالأ و للعجز تؤدي فلسفتك

 الحرب و االرض علىحمراء  جهنم و العبثية و الى علوم مرعبة
 عالقاتك في سعادتك مدى عن تساءلأ ...الثالثة العالمية

 سعداء ليسوا مثلك هم من ؟شاذ رمل؟أ طلق؟م أنتَ هل الشخصية؟
أ يبرهنوا أن جاهدين نيحاولو انهم أو طلقاًمليس نه ناكسعادة ه 
 .شئ الي معنى أو

 
 هذا يؤمن .الكثيرة مثلةاأل أحد اال ليسكذلك اللهجة  الرسالة تلك الموقف في
 عمياء دفةبص تطورنا نناأ و عدميةعبارة عن عبثية  الداروينية بأن الشخص

 نناأ و )لصدفةعكس ا تماماً هو الطبيعي االنتخاب المليون أكرر بأن للمرة و(
 كُل تأتي المزعوم السلبي للمعنى مباشرة يجةتكن و .موتنا بعد للعدم سنعود
الداروينية تؤدي الى  وضوعمبجدية بأن  يعني لم نهأ بمار .الشر ياتأخالق

 من مسعورال المستوى ذلك ته الىرسالعندما تصل  لكن و ,الترمل مباشرة
 كتابا خصصت لقد .المتدينون مراسلي في عام بشكل حظهآلأ الذي و الحقد
 بشكل و العلم لشاعرية و االعلى للمعنى "1الالمنسوج قزح قوس" كامال

 هذا .ذلك عن هنا سأمتنع ولذلك ,ةيبثالعسلبية  تهمة نقضت طولمخاص و 
 لماذا و تتأ اين من ,خالقاأل عن و الخير نقيضه و الشر عن هو الفصل
 .ذلك لفعل للدين نحتاج ناكُ إذا عما و بها لتزاماأل علينا
 

 

                                                      
1 .  UNWEAVING THE RAINBOW, RICHARD DAWKINS.  
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 مايكل و 1"طيب الخير لماذا" هيند روبرت كتاب منها و الكتب من العديد
 نكون أن نستطيع هل" باكمان وروبرت ,2" الشر و الخير علم"في  رمرشي

 معنى بأن تناقش لهاكُ .4"يخالقاأل العقل" هاوزر مارك و 3"؟اهللا بدون جيدين
وجهة  هو القسم هذا و .الدارويني الماضي من يأتي أن يمكن الخطأ و الصح

 .الموضوع هذا في نظري الخاصة
 
 التي الخيرمقدار  لشرح بالمرة مالئمة غير الطبيعي االنتخاب فكرة تبدو
 .االسف و التعاطف و االمانةك يةخالقاأل القيم عن شعورنا حتى أو نمتلكه
 ما كل و الجنسية الرغبة و الخوف و الجوع شرح يستطيع الطبيعي االنتخاب
 عن ماذا لكن و .جيناتنا على الحفاظ أو بقائنا في مباشرة يساهم أن يمكن
 تشكو قانطة عجوز رملةأ أو يبكي ليتيم رؤيتنا عند بها نشعر التي الشفقة
 لضحايا مالبس أو نقوداً أو مجهول من هدية رسالأل يدفعنا الذي ما الوحدة؟
 يردوا أن حتمالأ و قط نراهم مل العالم من أآلخر الطرف في التسونامي
 لالمتأص 5السامري هذا يأتي ينأ من به؟ نفكر أن من قلأ هو لنا الجميل
 خاطئ فهم هذا ...ال ؟"االناني الجين" نظرية مع متناقضاً الخير ليسأ فينا؟

 نركز أن الضروري من .6)ا دائماًمتوقعاالن أصبح  و( حزنمو  للنظرية
 ذلك الن ,االناني الجين على بالتركيز ذلك و .الصحيحة الكلمات على

 لجنسا أو مثال االناني الكائنمصطلح  عالمصطلح هو على النقيض م
 .اشرح دعوني .نانياأل
  

 الطبقي هاتدرج في الحياة تآوحد أن ستنتاجأ علينا يفرض الدارويني المنطق
 و .نانيةأ تكون نأل تميل الطبيعي االنتخاب خالل من و تنتقل تبقى التيو 

                                                      
1 . WHY GOOD IS GOOD, ROBERT HINDE.  

2 . THE SCINCE OF GOOD AND EVIL, MICHAEL SHERMER.  
3 . CAN WE BE GOOD WITHOUT GOD?, ROBERT BUCKMAN.  

4 . MORAL MINDS, MARC HAUSER. 
 )10 لوقا( .االخالص و للطيبة مثالً المسيح فيه ضرب الذي الصالح الرجل ذلك حول المسيحية من جاء لقب هو الصالح السامري . 5
  ).المترجم(

 هو )االناني الجين( كتابي بأنه )2006 آيار 27 ,الحيوانات غرائز( الجوارديان صحيفة في قرأت عندما التام الحباطبا أصبتُ . 6
 تلك من أفكاره من الكثير على حصل بأنه يقول هو و .المشهورة أينرون لجمعية العام المدير أنه .المفضل سكيلنك جيف كتاب

 الفهم لسوء جيد شرح أعطى ,كونيف ريتشارد , بالصحيفة الخاص الصحفي .الكتاب في الموجودة االجتماعية الداروينية الشخصية
  HTTP://MONEY.GUARDIAN.CO.UK/WORKWEEKLY/STORY/0,,1783900,00.HTML .على هذا
 .الثالثين كراهذ في االناني الجين لكتاب الجديد االصدار كلمات فهرس في الفهم لسوء الثغرات هذه مثل لسد أستطيع ما كل عملت أنا و
  .أكسفورد جامعة مطبقة من حديثاً صدر الذي و
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 نفس فيلها  المنافسة تآواحدال حساب على ستمرست ستمرت التي تواحداًال
 ,هو السؤآل .الصدد بهذا نانيةاأل تعنيه ما بالضبط هذا و .الطبقية في الدرجة

 لنركز و ,االناني الجين فكرة كُل ؟على أي درجة يكون فعل هذه المورثات
 تهتم التي الوحدة( الطبيعي االنتخاب تآوحد أن هو ,االخيرة الكلمة على
 الصنف أو االنانية المجموعة ليست و االناني الحي الكائن ليست )بذاتها
 يبقى من هو الصدد بهذا الجين أن .االناني )الجين(مورثة الهي  بل ياالنان
 الكائن فإن )يضاًأ الميمات و( الجينات عكس على و .يبقى ال أو لالجيال
 بهذا تخدمنا أن يمكن التي تآوحدبال ليسوا الصنف أو المجموعة أو الحي
 في تنافسونيو ال  نفسهمأل طابقةتم سخاًنُ يصنعون ال ببساطة نهمأل المعنى
 صلاأل هو هذا و المورثات تفعله ما بالضبط هذا و .الذاتي النسخ موضوع
 بالمعنى )االنانية( وحدةال كونتل فقط مورثةال ختيارأ يبرر الذي المنطقي
 .نانيةاأل لكلمة الدارويني

 
البقائية في عالقتها مع  "نانيتهاأ" ضمانلِ للمورثات البديهية الطريقة نأ

 العديد بالطبع هناك و .نانيةأ لتكون الكائنات برمجتُ أن هورى المورثات االخ
 التي المورثات بقاء جلأ من الكائنات بقاء فيها يقتضي التي الظروف من
 بعض هناك و .ىخرآ لخطط بقائية تصلح خرىأ ظروف لكن و .هاملكت

 الكائن بجعل ابقاءه مورثةال ضمنت حيث ,شكل بأي نادرة ليست ,الظروف
 في جيد بشكل مفهومة صبحتأ فوالظر هذه و .يثاريةأ ريقةبط يتصرف

يثار أل الكائن برمجت يتال مورثةال .رئيسيتين فئتين على صنفتُ و يامناأ
أي أن هذه المورثة ستخدم  .االقارب الحاملين لنفس النوع من المورثات

 أن بحيث بنك المورثات في زايدتتس هكهذ مورثة .المورثات المشابهة لها فقط
 مثالال .العادي لدى هذا الكائن المعيار هو سيصبح االيثاري لتصرفا
 و فالنحل .الوحيد المثالب ليس هلكن و االطفال رعاية هو ذلك على وضحاال
 الكبار فيها يقوم جتمعاتم طورت لهاكُ الدف نقار و الخشب سوس و النمل
 و .)باًغاِل معهم االيثارية المورثات يتقاسمون الذين و( صغارهم برعاية
 لرعاية تميل فالحيوانات هاميلتون وفيالمت زميلي ستعرضأ كما و عام بشكل
 يثارهمأ و الخطر من تحذيرهم و عنهم الدفاع و مورثاتهم يقاسمونهم من
  .اً قادرين على حمل نفس النسخ من المورثة نفسهاحصائيهم أنأل
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 هومتكامل  دارويني تفسير له الذي و يثاراأل من أآلخرالرئيسي  النوع
في  مرة ولأل قدمها النظرية هذه .)لك حكألظهري  لي حك( تبادلالم االيثار

 عنها يعبر ما غالِباً و تريفيرس روبرت ميدان التطور الطبيعي العالم
 .اتمورثال سماقت على تعتمد ال و ,بمصطلحات رياضية تخص العاب الرهان

 و متباينة كائنات بين فضلأ بشكل حتى و ممتاز بشكل تعمل بالتأكيد و
في  هو أالمبد .بالمتعايشات عندها تسمى و ختلفةم المقايضة و التبادلنفسه 
 الالتساوي و .لحماً يحتاج الحداد و لرمح يحتاج الصياد .نساناأل يعتمده الذي
 .لقاحلأل بحاجة الزهور و رحيقلل يحتاج النحل .ما نوع من لعقد يؤدي بينهما
كعمولة  رحيقال للنحل تدفع فإنها بالتالي و لطيرانا تستطيع ال الزهور
 و النحل شع يجادأ يستطيع العسل بمرشد مسمىالُ الطير .جنحتهاأ ستعمالأل
 بدون هلكن و اقتحامه يستطيع) البادجر( الغرير و .قتحامهأ اليستطيع هلكن
 )االحيان بعض في نساناأل و( الغرير يقود النحل رشدم .عنهم للبحث جنحةأ
 يأل الطيران في الطريقة تلك ستعملتُ ال و مغرية طيران بطريقة لعسلل

 الذهب من قطعة تقع بمار .صفقةال من يستفيدان الطرفان و .خرآ غرض
 من المساعدة يطلب و .بمفرده تحريكه كتشفالم يستطيع ال حجر تحت

 أي على يحصل لن ساعدتهمم بدون نهأل به سيقاسمونه نهمأ رغم االخرين
 الثيران :المشتركة العالقات عن كهذه أمثلةب غنية الحياة مملكة و .شئ
و البقر ,الونان الطائر و الحمر الزهور ,الثيران ناقر العصفور و يكيةأألمر 
 و االحتياجات في تناظرالال نأل يعمل شتركالم يثاراأل .بكتريا المعويةال

 المختلفة الكائنات نبي كبرأ بنجاح تعمل لذلك و ذلك في يساعدها المقدرات
 .وضحأ و كبرأ تناظرالال حيث
 
 و .قابلة ألجراء دفوعات مؤجلة دواتو المدخرات أ النقود عتبرتُ نساناأل عند

 مباشر بشكل البضائع تستلمأو  سلمتُبدون أن  تتبادلفي صفقة ما  االطراف
 لىع و .خريناآل الى بيع الديون حتى أو ستقبلللم الدين يشبه بما تحتفظ بل
 يوازي ما لديهم نمم يةأنسان غير حيوانية كائنات هناك ليس علمي حد
 غير بشكل موازيا دوراً تلعب الشخصية و الفردية الذاكرة لكن و .النقود
 االعتماد يستطيعون الذي من يتعلمون للدماء المصاصة الخفافيش .رسمي
الذين  أولئك من و )الدموي بالقيء( ديونهم لدفع عشيرتهم ابناء من عليه
 تناظر بعدم يتعلق بما المهيئين اولئك فضلي الطبيعي االنتخاب و .يغشون

 عدم عند عنه التوقف و المقدرة عند للعطاء الفرص و االحتياجات
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مراقبة  بة والدب تذمر مثل الواجبات لتذكر لوالميأيضاً  تفضل و .االستطاعة
 يأتي عندما يعطون ال و يأخذون الذين الغشاشين ةعقابم و شروط التبادل

 .دورهم
 
 بفرض سيكون توازنالم الحل فإن دائم بشكل غش هناك سيكون نهأ بما و

 النظريات و .المتبادل يثاراأل "لعبة"قوانين  في الغشاشين على عقاب
 عملية بإستقرار تسمح التي الحلول من بصنفين تسمح لعابلأل الرياضية
 لن اللطيف الفرد فإن كذلك الجميع يكون اعندم ,"الوقت كُل لئيماً كن" .كهذه
 تسمح خرىأ ستراتيجيةأ هناك لكن و .فضلأ عمالً ليؤدي الفرصة له تسنح

 للمستوى فراداأل عدد يصل عندما يعنيهنا  االستقرار( .يضاًأ باالستقرار
 ملخص و .)فضلأ لنتيجة ؤديت ةبديل طريقة أي هناك يكون فلن الحرج

 قابل ,كنليعرفو الفرصة خريناآل عطأ ثم لطيفاً بدأأ" هذه هو االستراتيجية
 بلغة العاب الرهان و ."سيئةال التصرفاتمن  قمتأن و بالمعروف المعروف
 و ,مختلفة اسماء تحت تصنف )ماشابهها او( االستراتيجية هذه فإن الرياضية
 تحت التطوري باالستقرار تسمح هي و ."التبادل و االنتقام"و  "بتلك هذه" منها

 فال المتبادلة شاركةالم فيها تطغى عشيرة هناك كانت لو بمعنى ما ظروف
 .شكل بأي يتميزوا أن على نأدريق سيكونون الطيف الفردو ال  اللئيم الفرد
ناكفي فضلأ بشكل تعمل أن يمكنها التي و "بتلك هذه" من خرىأ تنوعات ه 
  .مماثلة ظروف

 
 العالم في لاليثار رئيسيين كعمودين لوالتباد القرابة على نوهت قد كنت

 في بخاصة و .االعمدة تلك قمة على يقع ثانوي بناء هناك لكن و ,الدارويني
 فراداأل حدأ و .مهمة معةالس تصبحالثرثرة  و لغة بوجود ,ينساناأل المجتمع
 و كسول و كغشاش سمعة له خرآ و .كريم أو لطيف كشخص سمعة له تكون
 و طيبة لكن في نفس الوقت كريمة سمعة له تصبح خرآ و .بكالمه ال يلتزم
 االيثار عن المنقحة غير النظرية .عنيف بشكل للغش معاقبته خالل من قاسٍ
نفس ذلك ل واعي غير تبادل على سلوكها الحيوانات تبني أن تتوقع شتركالم

 ادةع و معةالس لنشر قوتها و اللغة ردفناأ نساناأل عند و .قرانهاأ لدى السلوك
من الناس  س فشل ثلم الشخصية للمعاناة تحتاج ال .كالمي لغط شكل على
 س بأن "على باب الدار" سمعتُ بل .البار في ئهصدقاأل المشروب بشراء

 نمام" مثالً ص بأن ,الموضوع على السخرية بعض ضافةأل ,أو ."بخيل جداً"
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 البقاء نبأ االعتراف يستطيعون علماء الطبيعة و مهمة السمعة ."رهيب
 له يكون أن أيضاً لكن و شاركاًم الفرد يكون أن فقط ليس يقتضي الدارويني
 ,1"القيم اصل" كتابه في ريدلي ماتالكاتب يذكر  .يضاًأ شارككم جيدة سمعة
 يةخالقاأل عن شرقاًم مرجعاً لكونه ضافةأ السمعةتوضح مسألة  الدراسة
 2.يضاًأ الداروينية

 
 االسرائيلي الحيوان عالم و فيبلين تورستين أمريكيجالنروي االقتصاد عالم
وسيلة  يكون ربما االيثار .خرىأ جذابة فكرة ضافاأ زاهافي موتزآ
 فعل(بـ سمىي ما قد رصدوا علماء السلوك .التفوق وأ السلطة ستعراضأل

 قبائل في المتنافسون الزعماء فيه يتبارز بتقليد تيمنا سمي الذي و )الكرماء
 تتمادي التطرف حاالت في و .بكرمها مدمرة مأدبة بإقامة ربيالغ الشمال
 أآلخر الطرف تاركا الفقر شديد الطرفين أحد يصبح حتى االنتقامية النوبات
 على يضرب "المظهري االستهالك" عن فابالن مبدأ .منه حال بأفضل ليس
 التي زاهافي ساهمةم و .المعاصر شهدالم يشاهد الذي عند الحساس الوتر
 نموذجا غرفين النآ الالمع الرياضي وضع حتى الطبيعيون من العديد ملهاأه

 درس زاهافي .كرماءال فعلل تطورية نسخة وضع في ساهمت لها رياضيا
 العديد مثل و .مجموعات في تتكاثر و تعيش التي البنية الثرثارة العصافير
 كلباأل يترعون و تحذير صيحات يطلق الثرثار فإن الصغيرة الطيور من

 للتبادل كأنه و وهلة ولأل سيبدو االيثار ذلك عن دارويني تحقيق و .لبعضهم
 بأن أن يتوقع فهل آخر طيراً الثرثار يطعم عندما و .العصافير بين القرابة و

 القرابة بسبب يحصل فقط ذلك أن مأ الحق؟ وقت في منه الطعام على يحصل
 هيمنته يؤكد المتسلط رثارالث .بالمرة متوقع غير زاهافي تفسير و ؟وراثيةال

 الطائر فإن زاهافي رضاءأل تشبيهية تعابير بإستعمال و .تباعهأ بإطعام
 المقدرة عندي أنا ,لكم بالنسبة تفوقم أنا كم نظرواأ" يقول نهأك و المهيمن
 عرضة نفسي جعلأ بأن عليكم تفوقأ كيف نظرواأ" أو "طعاماً عطائكمأ على
 يأكلون الذين للباقين االنذار شارةأ عطيأل عال فرع على بالجلوس للنسور
 الثرثار طيور بأن ترينا زمالئه و زاهافي مالحظات و ."االرض على

                                                      
1 . THE ORIGINS OF VIRTUE, MATT RIDLEYS.  

 مملكة في التعايشية الحاالت أغلب في حتى موجودة أنها من التأكد حديثاً تم لقد .البشري الجنس على حكراً ليست السمعة . 2
 تم معملية تجربة في .االكبر االسماك من زبائنهم و المنظفات بأسم المعروفات الصغار األسماك بين العالقة المثال سبيل على.الحيوان
 االسماك من المجموعة لهذه العودة دائماً أختارت قد بغيرها مقارنة المنظفة االسماك نشاط الحظت التي الكبيرة االسماك أن مالحظة
 IMAGE SCORING AND COOPERATION ON A CLEANER( تيرجرو .س .أ و بشاري .ر ,راجع .الكسوالت منافساتها حساب على

FISH MUTUALISM, NATURE 441( 22 978 الى 975 الصفحات و 2006 حزيران.  
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 االتباع الطيور أحد يحاول عندما و .الحارس دور على دائم بشكل تتبارى
 لخصم و .عنيف برفض تقابل محاولته فإن مهيمن لطائر الطعام عطاءأ

 فقط المتفوق و .كلفته مع يتماشى التفوق استعراض أن هو زاهافي فكرة
 جذب يستطيعون السعر بذلك و .الثمينة الهدايا بتلك تفوقه ستعراضأ يستطيع
 اجل من خاطرةللم االستعداد و الكرم بإستعراض ذلك و االناث من كبرأ عدد

  .االخرين
 
 و لكرما و بااليثار الفرد ليتمتع الداروينية الناحية من جيدة سبابأ ربعةأ لدينا

 كحالة الوراثية القرابة وجود هو االول .االخرين تجاه "الحميدة خالقاأل"
 عمل و بالمعروف المعروف و المتبادل الجميل رد وجود الثاني .خاصة
 الداروينية المنافع ,الثالثة للنقطة يقودنا ذلك و .الحقا الدفع "بتوقع" المعروف
 زاهافي لوكان الرابع و .لطفال و للكرم الحسنة معةالس وجود من الناتجة
 غير و صيلةأ دعاية لشراء كطريقة المتبادل للكرم ضافيةأ منفعة فهناك محقاً
 .للتزييف قابلة
 

 تفضيل تقتضي ظروف في نساناأل عاش التأريخ قبل فيما الوقت معظم
 في قبلها وأ قرى في عشنا .التطور جلأ من المذكورة ربعةاأل االيثار مناحي

 عن معزولين جزئي بشكل و البابون قرد يفعل كما لةمتجو مجموعات
 و االقارب من الحياة يشاركونا الذين معظم .القريبة القرى أو الجيران
 من الكثير هناك و ,لك االخرى للعشيرة القرابة من بكثير أكثر لك قرابتهم
 مرة العشيرة من أآلخر الفرد لنقابل كنا عام بشكل و .يثاراأل لتطور الفرص
 لتطور مثالية ظروف هذه .ال ام قريبا كونه عن النظر بغض خرىأ تلو
 عنها االعالن و سمعةال لبناء المثالية الشروط أيضاً هي و .المتبادل يثاراأل

 وراثيال االتجاه و .ذكرناها التي االربع الطرق جميع أو باحد للشخص
 من و .االول نساناأل في الطبيعي االنتخاب قبل من يفضل أن يجب لاليثار
 و سيئين و لمجموعاتهم بالنسبة جيدين سالفناأ كان لماذا نرى أن السهل
 اننا بما ما سبب طيبتنا تجاه بعض؟ لكن و .االخرى المجموعات من ائفينخ
 يوم كُل في و عام بشكل باالقارب حاطينم لسنا و كبيرة مدن في نعيش االن
 بالنسبة حتىين نحن طيب ,حياتنا طوال ذلك بعد نراهم لن شخاصاأ نرى

 ؟كيف هذا ممكن ,نوعنا عن خارجة لمجموعات ينتمون الذين لالخرين
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 فضلي ال فاالنتخاب .الطبيعي االنتخاب دور بتقدير نخطئ الأن  المهم من
 كان االدراك ذلك .مورثاتهل بالنسبة جيد هو لما بوعي مدرك هو من تطور
 الفهم بل الوعي من مستوى الى ليصل العشرين القرنحتى  ينتظر أن عليه
 االنتخاب يفضله فيما القاعدة .ختصينالم علماءال من قلة حالة في الكامل
 و عام بشكل القواعد و .هصنعت التي المورثات نشر هو عموما الطبيعي
 بحثأ" :تقول التي القاعدة هناك دماغ في و .حياناًأ هدافهاأ تخطئ بطبيعتها
 االحمر الفراغ في الطعام ببعض ادفع و العش في تزقزق صغيرة احياء عن
 الن القاعدة تلك بنت التي لمورثاتا على الحفاظ الى تؤدي "رؤوسها في
 القاعدة لكن و .نسله من طبيعي بشكل ستكون تزقزق التي الصغيرة شياءاأل

 طائر يبرع شئ ذلك و ما بشكل للعش آخر طائر بنأ يصل عندما تخطئ
 الذي هو الجيد يخالقاأل ندفاعناأ يكون نأ الممكن من هل .فيه الواقواق
 نفسة بإجهاد له تسببت و االحمر الطائر غريزة تأخطأ كما .الهدف يخطئ
 لتبني نساناأل ندفاعأ هو و قربأ تشبيه هناك بل الواقواق؟ طائر اجل من
 المعنى به مقصود "الهدف خطاءأ" أن بتوضيح اسرع أن على هنا و .طفل

 .االشكال من شكل بأي قاصيأنتَ معنى أي حملت ال و .بحتال الدارويني
 
 .التالي بالشكل يعمل عنه الدفاع أريد الذي "العرضي الناتج" أو "الخطأ" فكرة

 جوالة مجموعات في نعيش كنا عندما االسالف زمن في الطبيعي االنتخاب
 و وعجال و ةالجنسي جانب الىالميول االيثارية  عقولنا في برمج كالبابون
 داروين تابك االذكياء من زوجين يقرأ عندما و .الخ.. االجنبي من الخوف
 يعلمون و .التكاثر هو الجنسي ندفاعهمأل النهائي السبب بأن يعرفان فإنهما
 بأي يؤدي لم ذلك لكن و .وب منع الحملحب خذتأ نهاأل تحمل لن المرأة بأن
 رغبة هي الجنسية الرغبة أن .المعرفة بتلك الجنسي الدافع لتخفيض شكل
 نهاأ .ساقها الذي الدارويني هدفها عن تماما مستقلة هي و النفس في جنسية
 .النهائي هدفها عن مستقل بشكل موجودة قوية حاجة
 
 و الطيبة و للطف بالنسبة نفسه هو الدافع و الحاجة أن هنا قترحأ ناأ و

 لفرصةا لدينا كانت االسالف يامأ في .الرأفة و التعاطف و الكرم و االيثار
 في و .المعروف يبادلناس هان عتقدي من و لالقرباء بالنسبة فقط يثاريينأ لنكون
 نهاأ ال؟ لماذا و .بقيت القاعدة لكن موجودة القيود تلك تعد لم هذه ايامنا
 شخص رؤية عند بالرأفة الشعور ازاء شيئأ نستطيع وال .الجنسية كالرغبة



222 
 

 ال كما تماماً )الجميل رد منه نتوقع ممن أو بالقريب ليس و( ما لمصيبة يبكي
 الممكن من نهأ رغم( أآلخر الجنس من شخص في رغبتنا ازاء شيئأ نستطيع
 :داروينية خطاءأ بالهدف خطأ االثنان .)نجابلأل مهئ غير أو عقيماً يكون أن
 .ةثمين و مباركة خطاءأ
 
 و بيلةالن المشاعر قيمة من قللي شياءاأل درونة بأن للحظة لو و تفكر ال

 اللغة في ستخدامهاأ ادى التي و الجنسية للرغبة بالنسبة نفسه ألمرا و .الكرم
 قصائد كما :العظيمة الدراما و الباهر الشعر من الكثير لظهور الثقافة و
 بالنسبة نفسه الشئ يحدث بالطبع و .يتجول و روميو أو ,دون لجون حبال

 .المعروف يبادلون من أو قرباءالا تجاه للمشاعر بالنسبة الهدف في للخطأ
 مثل تماما الدارويني فهو الموضوع خارج نراه عندما مثال المدين عن العفو
 :خرآ شخص طفل تبني
 

 القوة تعرف ال الرحمة
  السماء من اللطيف كالمطر تنهمر انها بل
 تحتها التي االرض على
 

 و ينساناأل الطموح من للكثير المسببة الدافعة القوة هي الجنسية الرغبة
 لئال سبب أي هناك ليس و .الهدف في كخطأ يأتي غالبها و الحياة في الكفاح
 الحياة من يأتي ذلك كان إذا التعاطف أو بالكرم الرغبة على ذاته الشئ ينطبق
 في الرغبة نوعي لبناء الطبيعي نتخابلأل المثلى الطريقة .لالسالف القروية
 تهيمن التزال القواعد تلك و .عقلال يف ما قواعد بتركيب هو االسالف وقت
 االساسي للغرض مناسبين غير الظروف تجعلم عندما حتى اليوم حتى علينا
 .منهم مطلوبا كان الذي
 

 صفاةم بطريقة لكن و حتمية بطريقة ليس االن حتى فينا تتحكم كتلك قواعد
 تمر كما و .نالدي أيضاً بالطبع و التقاليد و القوانين ,العادات و بآاالد بتأثير
 وجوليت روميو بين حب كقصة لتظهر الحضارة مصفاة عبر الجنسية الرغبة
 المواجهات المستمرة بشكل مثالً الثأر عنالدماغ  في بدائية خرىأ قواعد فإن
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 التعاطف و االيثار عن خرىأ بدائية قواعد بينما :1"كابوليت و مونتغيو"في 
 عندما المنصة في مقاعدنا في فرحبال نشعر الن الهدف خطاءأ بنتيجة تؤدي
 .شكسبير مسرحية في االخير المشهد يمثل
 

 

 
متجذرة فينا بسبب ماضينا  الجنسية ميولنا ثلممثلها  ميولنا االخالقية أن لو

 في البحث أن نتوقع أن فعلينا ,الدارويني قبل دخول االديان على الساحة
 حدود لها ليس و عالمية خالقاأل بعض بأن يرينا سوف ينساناأل العقل
 مار عالم هارفرد الطبيعي .دينية حدود الب ,كذلك و ,ثقافية أو جغرافية
 االحساس الطبيعة صممت كيف :يخالقاأل العقل" كتابه في يذكر هاوسر
 فالسفة باالصل طرحها تجريبية فكرة في توسع ,2"والخطأ بالصح العالمي
 يفكر التي الطريقة تقديم في ةضافيأ فكرة تعطينا هاوسر اسةدر و .خالقاأل
 التردد و ,فرضيةك يةأخالق قضية طرححيث يتم  .خالقاأل فالسفةحتى  بها
 االحساس على قدرتنا عن تنبئنا فيها نواجهها التي الصعوبة و االجابة في

 حصايئاتأ يجري بأن ذلك من بعدأل هاوسر يذهب بينما .الخطأ و بالصح
 عن للتحري كمثال االنترنت على أستفتائات بإستعمال ذلك و ,نفسية اربوتج

 من فإنه العصرية النظر وجهة من و .الحقيقيين للناس يخالقاأل االحساس
 نفس عليهم تطرح عندما القرارات نفس يقررون الناس معظم بأن المثير
 السبب عن رلتعبيل درتهمق من أسهل يبدو نفسها راءاآل على اقهمفات و ,االسئلة
 ميوالً هناك أن نتوقع كنا إذا نتوقعه أن علينا ما هذا و .ذلك وراء الكامن
 من خوفنا أو الجنسية الرغبة في الحال هو كما ,عقولنا في ةمركب ةيأخالق
 التفاصيل( اللغوية بمقدرتنا وصفه هاوسر يفضل كما ,أو العالية االماكن
 العريضة القواعد خطوط حتت يختفي ما لكن و خرىأل ثقافة من تختلف
 تلك االسئلة على الناس بها يجيب التي الطريقة فإن سنرى كما و .)عالمي
 عن تماماً مستقلةتبدو  االسباب عن فيها يعبرون التي الطريقة و ةيخالقاأل

 عبر كما لنذكرها و هاوسر كتاب من العبرة و .غيابها أوالدينية  معتقداتهم

                                                      
 الشهيرة شكسبير رواية من مقتبسة .بروكوفيف سيرجيه الروسي للموسيقار موسيقية باليه معزوفة هي مونتغيو و كابوليت . 1

  ).المترجم( .كابوليت جوليت و مونتغيو روميو حيث معوائله اسم تحمل و جوليت و روميو
2 . MORAL MINDS: HOW NATURE DESIGNED OUR UNIVERSAL SENSE OF RIGHT AND WRONG, MARC HAUSER.  
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 قواعد عن عبارة هو يةخالقاأل بالقرارات قيتعل فيما سلوكنا":عنها هو
 مجموعة على ليحتوي السنين ماليين عبر تطور قد العقل من فرع ,عالمية
 التي المبادئتلك  تمر ,اللغة في كما و .يةأخالق ةنظمأ عليها تبنى المبادئ من
 ."الواعي رادارنا ستوىم تحت يةخالقاأل ناقواعد قوم عليهات
 
 على طارالق هي لغز هاوسر يطرحها التي التقليدية ةيخالقاأل االلغاز من
 القصة .معين من البشر عدد بقتل تهدد التيالسيارة المسرعة  وأ السكة
 أن خالله امكنهييدوي  مفصلبجانب  قفت ,دينيس ااسمه أمرأة تتخيل بسطاأل
 على العالقين االفراد الخمسة حياة نقذت بذلك و ,فرعية لتحويلة القطار وجهت

 نهأ بما لكن و .التحويلة على عالق شخص هناك سفلأل .الرئيسي الخط
نهأ على يوافقون الناس غالبية فإن .كثرأ االخرين و فقط واحد شخص 
 حياة على حافظتُل السكة تحويل دينيسعلى  أناً فجباريأ ربما وبل  ياًأخالق
 الشخص كوني أن مكانيةأ نتجاهل نحن و .الواحد ذلك بقتل فراد الخمسةاأل
 .حميم صديق أو .. مثالً بيتهوفن هو التحويلة على
 

 االثارة ستوىم فيها يشتد مسائل علينا طرحي رباالتج العمل على مثل هذه
 مامهأ ثقيل حمل بإلقاء قطارال يقافأ باالمكان كان لو ماذا .يةخالقاأل لاللغاز
 نرمي أن علينا نهأ الواضح من :سهل هذا و السكة؟ فوق جسر على من
 يجلس جداً سمين رجٌل هو المتوفر الوحيد الثقل كان لو ماذا لكن و .الثقل
 انه على تفقأ تقريباً الجميع الشمس؟ غروب في يتأمل و الجسر حافة على
 ,نهأ من الرغم على الجسر على من السمين الرجل دفع يخالقاأل غير من
 تحويل ذراع دفع أن حيث ,دينيس لحالة مشابه لغزال فإن ,ما نظر وجهة من
 قوي حساسأ عندهم غالبيتنا لكن و .ةخسم لينقذ واحدشخص  سيقتل السكة
 .عنه نعبر كيف نعرف ال نالكن و الحالتين بين حرجاً ختالفاأ هناك بأن
 
 ايطرحه ىخرآ بمعضلة يذكرنا الجسر على من السمين الرجل دفع نأ

 ,يحتضرونميعهم و ج مستشفى في مرضى ةخمس .حساباته في أيضاً هاوسر
 جميعا نقاذهمأ باالمكان و .جسمه في ختلفم عضو من عطل يشكو منهم كُل
 يالحظ .تبرعم من ليس لكن و منهم كُل في عضو لكل تبرعام وجدنا لو

 بشكل تعمل و الخمسة االعضاء تلك لديه االنتظار غرفة في شخصاً الجراح
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 على تقريباً أحد يوافق نل الحالة تلك في .الزراعة و للنقل جاهزين و جيد
 .الخمسة نقاذأل الشخص ذلك قتل يخالقاأل من بأنه القول
 
 بأن لغالبيتنا الداخلي االحساس فإن الجسر على السمين الرجل حالة في و
 بدون خرينآ لمصلحة سئ لموقف فجأة جري أن يجب ال البرئ الجالس ذلك

 العاقلة الكائنات بأن كانط ويلأيمان واضح بشكل ذلك عن عبرو قد  .موافقته
 لو حتى ما وضاعأ نهاءأ أو منعلِ كوسائل موافقة بدون تستخدم أن يجب ال

 الرجل بين الحرج الفرق يعطينا هذا .خريناآل لمصلحة النهاية تلك كانت
 .دينيس حالة في السكة على العالق الرجل و المستشفى في الرجل أو السمين
 مبدأ خالفي هذا و .القاطرة يقافأل داةكأ سيستخدم الجسر على السمين الرجل
  حياة نقاذأل يستخدم لن السكة على الذي الشخص بينما .بوضوح كانط
 لكونه الحظ سئ والرجل يستخدم الذي السكة محول أن بل .االخرين ةالخمس
 يرضينا لماذا الشكل بذلك الفرق يتوضح عندما ...لكن و .عليها موجوداً
 ذلك فإن لهاوسر بالنسبة ماأ .محض يأخالق شئ لكذ فإن لكانط بالنسبة ذلك؟
 .التطور بواسطة جميعاً فينا مبني
 

 الدوامة و بداعاًأ تزداد القاطرة عن هاوسر يطرحها التي المواقف الفرضية
 و نيد هي شخصيات هاوسر يضع و .التواء و تعقيداً تزداد يةخالقاأل
 التي السكة تحويل ستطيعت يتال لدينيس الفاًخ و السكة على يقف نيد ,وسكارأ

 يعودفقط ل بسيطة ةمسافل مسيره يغير أن يستطيع هلكن و .القطار عليها يسير
 تغيير فأن بالتالي و .الخمسة لالشخاص طريقه في الرئيسية للسكة بعدها
 يعود عندما حال أي على شخاصأ الخمسة دهسسي القطار و ينفع لن المسار
 بشكل ثقيل و تحويلةال على جداً سمين شخص هناك لكن و .الرئيسية للسكة
 الفعل رد للقطار؟ المسار تغيير نيد على يجب هل .العربة يوقف الن يكفي
 حيرة بين الفرق هو ما لكن و .ذلك يفعل أن يجب ال انه الناس لمعظم االول
 دينيس .بالحدس كانط مبدأ يطبقون الناس أن هنا الفرض دينيس؟ حيرة و نيد
 المسار على الضحية و الخمسة االشخاص صدم ليتفادى طارالق مسار يغير
دينيس ال  .هنا الجذاب رامسفيلد لتعبير باستعمالنا ,"جانبي ضرر" هو آخر
 بالفعل السمين الرجل يستخدم دين بينما .خريناآل ةالخمس لينقذ من هستخدمت
 الذي( كانط منهم و )تفكير بدون ربما( الناس معظم و ,القطار ليوقف هنا
 .جداً مهم فرق ذلك أن يرون )تفاصيلها بكل فكر
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 موقفل مطابق وسكارأ موقف .وسكارأ عضلةمفي  اخرى مرة يظهر الفرق
 بأن واضح و ,تحويلةال على الحديد من ثقيلة كتلة هناك أن بإستثناء ,نيد
 بإستثناء .القاطرة مسار بتغيير القرار في شكلةم لديه ليس و يفكر لن وسكارأ
 وسكارأ غير لو بالتأكيد سيقتل و .الحديدية الكتلة قبل يتمشى شخص كهنا أن

 يتمشى الذي الشخص أن هو الفرق .السمين الرجل مع الحال هو كما المسار
 في كما جانبي ضرر هو بل :القطار يقافأل ستخدمي نل اوسكار حالة في
 بهتجار جرواأ ممن الكثيرين و هاوسر في الحال هو كما و .دينيس حالة
 نامواقف تبرير بأنه على أوسكار أجراء التحويلة و لكن يصعب علينا شعرأ

 يةالحدس ناياتأخالق أن هي عليها التركيز هاوسر يريد التي النقطة .الحدسية
 التركة بببس ذلك و االحساس خالل من تأتي انما و كثيراً بها فكرن ال كهذه

 .فينا ةالتطوري
 

بمالئمة  زمالئه و هاوسر قامالسلوك  في مغامرة مثيرة في صلبِ علم
 تعيش هي قبيلة الصغيرة كونا قبيلة ,لتناسب قبيلة كونا معضالته االخالقية

 الباحثون ستبدلأ و .رسمي دين لها ليس و الغرب عن تقريباً تام بمعزل
 يسبح كتمساح ,المحليين كانالس يفهمه مما بما يقابلها "السكة على القاطرة"
 نفس عن الكونا أفراد قبيلة عبر مهمة غير بسيطةتثناء فروق بأس .قارب نحو

  .التي توصلنا اليها نحن يةخالقاأل االحكام
 

 فيما ينملحدال عن يختلفون نيمتدينالاالفراد  كان إذا عما أيضاً تساءَل هاوسر
 أن المفترض من فإنه الدين من ناأخالق نأخذ كنا لو .يخالقاأل بالحدس يتعلق
 فيلسوف مع هاوسر عملو قد  .يوجد ال نهأ يبدو لكن و .ختالفأ كهنا يكون
 النتائج قارنوا و محيرة فرضيات ثالثة على ركزا و 1سينغر بيتر خالقاأل
 ما إذا يقرر أن شتركالم من طلبي حالة كُل في  .ينمتدينال و ينملحدال بين
 .نتائجال هي تلك و ."ممنوع" أو "مسموح" أو" اجباري" ما تصرف كان
 

 حولت أن اله المسموح من بأنه قالوا بالمائة تسعون .دينيس حالة  .1
 .خمسة النقاذ شخص قتلبمعنى  ,راالقط مسار

                                                      
1 . M. HAUSER AND P. SINGER, 'MORALITY WITHOUT RELIGION', FREE INQUIRY 26: 1, 2006, 18-19.  
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 كلكن و ,نقاذهأ بإستطاعتك .منقذ من هناك ليس و يغرق طفال ترى  .2
 ينقذوا أن عليهم أن وافقوا بالمائة تسعون و سبع .بنطالك ستتلف
 على الحفاظ رادواأ ممن بالمائة ثالثة هناك أن المدهش من( الطفل

 .)سروايلهم
 تسعون و سبع .سابقا شرحناه الذي االعضاء زراعة موضوع  .3

 االخرين النقاذ السليم الشخص قتل الممنوع من بأنه وافقوا بالمائة
 .عضائهأ بزراعة

 
 هناك ليس نهبأ هو سينغر و هاوسر اليه وصل الذي الرئيسي ستنتاجاأل

 قرار تخاذأ ناحية من ينمتدينوال ينملحدال بين تذكر قورف أحصائياً أي
 بأننا ,بها العديدين و اتمسك التي النظر وجهة مع تطابقاًم يبدو هذا و .يأخالق
  .طالحين أو صالحين لنكون هللالى ا بحاجة لسنا
 

 

  
 بهذا أنسان متدين يطرحه عندما و .دنيئاً يبدو الطريقة بتلك السؤآل طرح ان

 هل  :التالي بالتحدي لحةم رغبة تغمرني )ذلك يفعل منهم العديد و( الشكل
 هو صالحاً تكون أن جلهأل تحاول الذي الوحيد السبب بان لي تقول أن تعني
 ليس هذا عقوبته؟ و غضبه لتفادي أو كافأتهم و اهللا رضا على تحصلِل

 لمراقبةا لكاميرا النظر ترمقأن  ,لميع للمظاهر فقطت و هذا نفاق بل ياًأخالق
 كُل يراقب الذي و رأسك في التجسسي الميكروفون أو السماء فيالعظيمة 
 لو" :آينشتاين قال كما و ."رأسال في الطائشة االفكار دنىأ حتى و حركاتك
 صنف فإننا بالمكافأة طمعهم و العقوبة من لخوفهم فقط صالحون الناس أن

بأن  ,1"الشر و الخير علم"كتابه  في شيرمر مايكليقول  ."بالتأكيد لنا يؤسف
 غياب في ,نكإ على وافقت لو .لنقاشمثل هذا التسآؤل يضع حداً لكل أشكال ا

 أن فعالً علينا و يأخالق ال شخص فإنك "تقتل و تغتصب و تسرق" سوفف اهللا
 صالحاً كونك في تستمر أن وافقت لو االخر الطرف على ,لو و ."منك نحتاط
 اهللا بأن زعمك تقوض فإنك السماء مراقبة تحت جودك و بدون حتى

                                                      
1 . THE SCIENCE OF GOOD AND EVIL , MICHAEL SHERMER.  
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 الدين بأن فكروني ينمتدينال من كثيرا أن في شتبهأ .صالحين لنكون ضروري
 الذي يماناأل فروع أحد أتباع خصوصاً صالحين ليكونوا يدفعهم ما هو

 .أنيب الضميرو ت بالذنب الشعوربشكل منظم  يستغل
 
 يماناأل لو نهأ بحيث بالنفس ثقة عدم وجود يستدعي بذلك التفكير بأن لي دويب
 فقط بالمتعة نهتم نانيينأ لقساة سننقلب جميعا فإننا العالم من فجأة ختفىأ باهللا
 على بالجودة يوصف أن يستحق مما الشئ ,كرم أو صدقة أو صالح نبدو

 ,الرأي هذا له نكا ديستويفسكي أن واسع بشكل و عروفالم من .االطالق
 :كرامازوف ايفان فم في وضعها التي الكلمات من ذلك مستنتجين

 
 يمكن مما الطبيعة في قانون أي هناك ليس بأنه بجدية الحظ يفانأ
 في اليزال و وجد حبال أن لو و يةنساناأل حبي نساناأل يجعل أن
 تام لبشك يعود لكنه الطبيعة قانون مزايا من ميزه ليس فإنه العالم
 ذلك بأن جانبيا تعليقاً زاد و .الشخصي بخلوده نساناأل يمانأل

 تحطم لو بأنه ,يعني ذلك و ,الطبيعية القوانين يحدد ما هو بالضبط
 لكن و فحسب حبال على قدرته تتعطل فلن بخلوده نساناأل أيمان
 و .االرض هذه على الحياة لبقاء الضرورية القوى كُل ستتعطل
 كُل سيكون و يأخالقال شئ أي هناك يكون لن ذلك من االكثر
 لم ذلك كُل كأن و خيراًأ و .البشر مولح كلأ حتى مسموحاً شئ
 الذي و ,مثال ,مثلك و مثلي ,شخص كُل بأن صرح كافياً يكن
 فوراً تقتضي الطبيعة قوانين فإن ,الشخصي بخلوده أو بإله اليؤمن
 و سبقتها التي الدين لقوانين تماما عاكسةالم الشخصية يكون بأن
 و بل مسموحاً فقط ليس سيعتبر الجرائم رتكابأ حتى و االنانية نأ
 جلأ من نبالً االكثر و عقالنية االكثر هو سيكون و يضاًأ ساسياأ

 1."الظروف تلك في البقاء
 
 يةنساناأل الطبيعة عن تهكما قلأ نظر لوجهة ميلأ يلكن و ,سذاجتي انها ربما
 بعضنا أو اهللا تحت مراقبة نكون الن حقيقة نحتاج هل .كرامازوف ايفان من

 اصدق أن ملآ و أُريد االجرامي؟ السلوك و االنانية عن نتوقف كي البعض
 خرىأ ناحية من و .القارئ ياعزيزي انت ال و ,كتلك مراقبة الاحتاج بأني

                                                      
  .كارامازوف االخوان رواية في ديستوفيسكي . 1
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 ضرابأ خالل الحقيقية تجربته و بينكر ستيفن الى لنستمع و ثقتنا لنقوي
  ":االسود اللوح"ـب وصفه الذي و ,مونتريال في ةشرطلل
  

 كنتُ الستينات خالل سالمها و بإستقرارها الفخورة كندا في كيافع
 من ضحكأ كنت و .باكونين لها دعا التي بالفوضوية تماما مؤمناً
 ابواب تفتح فإنها سالحها الحكومة القت لو بأنه القائل اهلي رأي
 ضربتأ عندما االمتحان قيد عتوض المتفاوتة راؤناآ و .الجحيم
 تشرين 17 يوم من الثامنة الساعة في مونتريال في االمن قوات
 الساعة في ةشرطال ضرابأ بدأ عندما و .1969 الثاني

 معظم غلقتأ الظهر عند و .للسرقة بنك ولأ تعرض 11:20
 ساعات بضع بعد و .السرقات بسبب بوابهاأ المدينة مركز متاجر
 على ينافسهم كان الليموزين لسيارات كاراجاً تكسيال واقس حرقأ

 اقتحامات و محلياً شرطياً قتل سقفال من قناص .المطار زبائن
 ,كانت النهار حصيلة و المطاعم و الفنادق من العديد في حصلت
 ببضائع حملةم سيارة 40و  حريقا12 و  متجر مئة و بنوك ستة
 ضرارأ دوالر ماليين ثالثة و هشمةالم المحالت واجهات على
 حاللأل بالجيش تستعين أن المدينة ضطرتأ حتى .متلكاتملبا

 كخرقة مزقةم تركها رائيآل التجريبي االمتحان ذلك .النظام
 …بالية

  
 غياب في صالحين سيبقون الناس أن لتصديق بسذاجة ميلأ أيضاً نيأن ربما

 من يالمونتر هلأ غالبية فإن ,اخرى ناحية من لكن و .لهيةاأل المراقبة
 رجال غاب عندما عقوبته من يخافوا لم فلماذا .ينمؤمن نهمأ المفروض
 جيدة تجربة مونتريال ضرابأ اليس الساحة؟ عن مؤقتاً االرضيين الشرطة
 مينكين الساخر أن مأ صالحين؟ يجعلنا باهللا يماناأل بأن القائلة النظرية لتجربة
 في نهمأ حين في للدين حاجةب بأنهم يقولون الناس" :الالذعة بمالحظته صابأ

 "ةشرطلل حاجة
 

 غياب بمجرد سيئ بشكل مونتريال في الجميع يتصرف فأنه لم بالطبع
 يةأ هناك كان لو فيما معرفة المثير من سيكون و .الساحة عن الشرطة

 حطموا و سرقوا لمؤمنينفيما أذا كان ا ,ضئيل بشكل لو وللنزعات  حصائيةأ
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 .العكس هو معلومات يةأ على مبني الغير توقعي و .المؤمنين غير من قلأ
ناكد يوجد ال نهأ بتهكم يقول من هلحاميل ناأ و .الثعالب مخابئ في ينم 
 عليها االعتماد يمكن ال انه لدرجة بسيطة نهاأ رغمالب االدلة بعض مع( للشك
 زعمأ ال أنا .السجون في ينملحدال من قليةأ هناك بأن )ستنتاجأ يأل
 ,يةنساناأل أن من الرغم على خالقاأل مستوى يرفع لحاداإل بأن ضرورةبال
 االمكانية و .ذلك تفعل ربما ,لحاداإل مع يتماشى الذي يخالقاأل النظام وهي
 دراسي كمستوى ,ثالثمشترك  عامل مع يتناسب لحاداإل أن هي االخرى

 و .جرامياال االندفاع مع تتعارض عام بشكل التي و تفكير أو ذكاء أو علىأ
 يتناسب الدين بأن العامة النظرة بالتأكيد تدعم ال القبيل هذا من االبحاث
 لكن و النتيجة صحة ال يعني الطردي التناسب و .خالقاأل مع اًيطرد

 وطن الى رسالة كتابه في هاريس سام وصفها التي و التالية المعلومات
 :جدا مثيرة نهاأ البد ,مسيحي

 
 و فارقة عالمة ليس أمريكا في السياسية بباالحزا الدين عالقة نأ
 ميتس قد ]الجمهوريين[ الحمراء الواليات أن السر من ليس لكن
 هناك كان لو و .حافظةالم للمسيحية القوي للنفوذ نظراً كذلك
 أن فيجب حافظةالم المسيحية و االجتماعية الصحة بين عالقة
 المحافظات ضمن و .أمريكا في الحمراء الواليات تلك في نتبينها
 في تقع منها %62 فإن جرائم نسبة اقل فيها التي و 25 ـال

 و .حمراء واليات في تقع %38 و ]ديمقراطيين[ زرقاء واليات
 نسبة علىأ فيها التي و خمس صلأ من محافظات ثالث أن الواقع
 الواليات .التقية تكساس والية في تقع المتحدة الواليات في جرامأ
 من و .حمراء واليات سرقات نسب بأعلى تتميز التي و 12 ـال

 والية 17 هناك قتل جرائم نسبة بأعلى 22 ـال الواليات
 1.حمراء

 
مقال "في كتابه  .هذهك معلومات لدعم عام بشكل تميل المنظمة االبحاث نأ

س باول سبعة عشر بلداً نامياً و .قارن جورج  2005" عن الدين و الدولة
االيمان المتزايد بالخالق يرتبط أرتباطاً "رة التي تقول بأن أستخلص النتيجة الم

                                                      
 االزرق اللون حيث العالم باقي و أوربا في عليه هي ما عكس تماماً هي أمريكا في السياسية التحالفات الوآن بأن االشارة تجدر . 1
   .ليديةالتق اليسارية االحزاب لون هو االحمر اللون و المحافظة االحزاب لون هو
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طردياً مع نسبة أعلى من جرائم القتل و الموت المبكر و العدوى باالمراض 
الجنسية و حمل صغيرات السن و االجهاض مقارنة بالدول الديمقراطية و 

 ,مريرة بسخرية عقل ,"الطوطم كسر" كتابه في دينيت دان ."االكثر صحية
 :كتلك دراسات على عام بشكل لكن و ,هاريس كتاب على ليس
 

 بالمثل القائل الزعم تصدم كتلك نتائج بأن للقول بحاجة لسنا
 هناك اصبح نهأ لدرجة ينمتدينال بين قيمها و العليا يةخالقاأل

 نكون أن يمكننا …لدحضهم الدينية المؤسسات قبل من اندفاع
 بين يجابيةأ عالقة أي هناك نكا لو ,هو و واحد شئ من متأكدين
 فإنها يماناأل أو الدينية الممارسات أو التدين و ياتخالقاأل

 بجهد تسعى الدينية المؤسسات من الكثير أن بما ,قريباً ستكتشف
 العلم بقدرة تماما معجبون( .علمياً ذلك عن التقليدي همأيمان ثباتأل
 شهر كل و .)هب يؤمنون ما توافق عندما الحقيقة كتشافأ على
 تلك بأن الشبهة تحت احمراً خطاً يضع كهذا كتشافأ بدون يمضي
 .اساساً موجودة ليست العالقة

 
 غياب في الموجودة ياتخالقاأل بأن لنتيجة يصل بالموضوع فكري من معظم
 ةشرطال عالنأ فور تتبخر التي تلك من ما بشكل صدقاً أكثرالرقابة 
 و حقيقية الكاميرا كانت سواء ,لتجسسا كاميرا طفاءأ عند أو لالضراب
 من يكون ال ربما .السماء في خيالية كانت أو ةشرطال مخفر قبل من مراقبة
ن تكون با نفسك تزعج لماذاف لهإ هناك يكن لم لو" السؤآل تفسير العدل
 تفسيراً يعطينا أن ديني لمفكر يمكن و .1التهكمية الطريقة بتلك "؟اًلحاص
 فإنك ,باهللا التؤمن نكأ بما" .د تكون على النمط التاليق ,صادقاً ياأخالق
 اأنسان تكون أن تحاول ربما و .نموذجية يةأخالق قواعد أي هناك بأن التؤمن
 بين ما تمييزال مكنكي كيف لكن و االرض في الموجود الصدق بكل صالحاً
 الحللص النموذجية القواعد تأمين يستطيع وحده الدين سئ؟ هو ما و جيد هو
 تلك و .مارساتكم خالل من تخترعها أن عليك الدين نبدو و .الطالح و

 مسألة خالقاأل كانت فلو .برمتها خالقاأل ينقض هذا و :نظام بدون أخالق
 بتحسين تعلقةالم لنظريته بالقياس يأخالق بأنه الزعم هتلر ستطاعأل أختيارية
 في ليعيشوا قواعداً شخصياً يختاروا أن ونملحدال كُل يستطيع و النسل

                                                      
  .االن الينا ينظر ما أحد بأن لنا يتحدث داخلي كصوت الضمير بتعريف مينكين ل. ـه. قام التهكمية الطريقة تلك بنفس . 1
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 بأن الزعم يستطيعون الذين ,المسلمين و المسيحيين و اليهود بعكس .ضوئها
 هو هتلر فإن عليه بناء و مكان كُل في واحد و ازلي و حقيقي معنى له الشر
  ".بالتأكيد شرير
 
 بأي يجعل لن فذلك ,يينأخالق لنكون لالله بحاجة اننا حقيقيا كان لو و حتى
 وجوده في رغبة أكثر لكن و حتماالًأ أكثر أإلله وجود لاالشكا من شكل

 أن .المهم هو هذا ليس لكن و .)الفرق مالحظة يستطيعون ال الكثيرين(
 في الخير لعمل الدافع هو إللهل هتملق بأن عترافلأل يحتاج ال متخيلال يمتدين
 نبدو لكن و الخير لعمل الدافع تىأ ينأ من اليهم ,كالتالي زعمه بل .الدين
كل  حيث .ساسهأ على التصرف و الحالص لتحديد قواعد لدينا يكون لن الدين

تصرف على يواحد فينا بمفرده يعطي تعريفه الخاص به عن االخالق و 
القاعدة" خالف على( الدين على فقط المبنية يةخالقاأل المبادئ .ضوئه 
 من ستخالصهاأ يمكننا لكن و بالدين متعلقة غالِباً تعتبر التي و مثال "الذهبية
 و ,شر الشر و خير الخير .المطلقةبالمبادئ  يتهاتسم نستطيع )خرآ مكان
 و .المثال سبيل على ما فرد ةكمعانا الحاالت بحسب نقرر أن علينا ليس
 هو ما تحديدأن يكون القاعدة ل يستطيع وحده الدين بأن يزعم الخيالي يمتدين
 .صالح
 

 من ليست مطلقة ياتأخالق ستخراجأ جربوا ,صباالخ كانط و ,الفالسفة بعض
 في تقريباً مفر هناك يكن لم حيث ,1امتدينكان  ذاته هو كونه و .دينية صولأ
 فقط الواجبات جلأل الواجبات عن ياتخالقاأل يبني أن كانط حاول فقد ,يامهأ
 بتلك فقط نتصرف" ألن توجهنا المشهورة للواجبات تصنيفاته و .اهللا عن بدال
 كمثال و ."عام عالمي كقانون الوقت نفس في تسري بإعتبارها حكمةال

 يكذب الجميع حيث بأكمله عالماً هناك أن تخيل .الكذب سنأخذ للتوضيح
 عالم في .جيداً و ياًأخالق شيئا يعتبر الكذب و االساس هو ذلك أن بإعتبار
 حقيقة و صدق هناك بأن يةلفرض يحتاج الكذب .معناه الكذب سيفقد كهذا

 أن يمكن ال الكذب فإن اتباعه علينا شئ هو ياًأخالق نظاما أن لو و .بالتعريف
 ال ,للحياة كقاعدة الكذب .معنوياً يتالشى بذاته المبدأ الن ياأخالق نظاما يكون
 النوايا بإستغالل التطفل و االنانية ,عام بشكل و .مستقرة تكون أن يمكن

                                                      
 – تموز( الجديد اإلنساني صحيفة في مقنع بشكل و أصر غرايلينغ س. أ. المعروف الفيلسوف .كانط مفاهيم عن شائع تعريف هذا . 1
  .عصره في سائداً كان الذي التدين مع التوفيق يحاول كان لكنه الواقع باالمر ملحداً كان كانط بأن )2006 آب
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 سعادة يعطيني و وحيد نانيأ كفرد لي امفيد يكون ربما ,لالخرين الطيبة
 بالمبدأ نانيينأ و طفيليين الجميع يكون أن أمل أن استطيع ال لكن و شخصية
 .حينها عليه تطفلأ من على احصل لن النني
 

 الحاالت بعض و الصدق حاالت في فعالة كأنها و تبدو الكانطية المبادئ
 من بالرغم و .العامة اتيخالقاأل على تعميمها السهل من ليس لكن .االخرى
 ياتخالقاأل بأن التخيلي متدينال فرضية مع الموافقة المغري من فإنه كانط
بمرض مريض تخليص يعتبرهل  .الدين من عام بشكل تنحدر طلقةالم 

 ممارسة طلقالم الخطأ من هل ؟دائماً خطأ هو بطلبه و عذابه من عضال
 خطأ يعتبر خصبةم بويضة قتل هل الجنس؟ نفس من شخص مع الجنس
 أو قاشن يأ يقبلون ال .طلقةم عندهم القواعد و بذلك يؤمن من هناك ؟مؤكداً
 و ,هنا تأكيد بكل بالرموز نتكلم :القتل حقيست الرأي خالفهمي من لكُ .جدال
 عيادات في يكيينأألمر االطباء بعض حالة ماعدا ,حرفيا الكالم ليس

 يجب ال خالقفاأل عام بشكل و الحظ حسنل .)القادم الفصل نظرأ( االجهاض
   .مطلقة تكون أن
  

الغير  و بالصح بالتفكير أألمر يتعلق عندما االخصائيون هم خالقاأل فالسفة
 عندما قال بأنهم هيند روبرت المفيد بالمختصر ذلك عن عبر كما .صحيح
 عقالنيال يفترض ان تكون قابلة للدفاع يةخالقاأل االسس" أن على اتفقوا
فالسفة االخالق  .1"بشكل عقالنيانها ليست بالضرورة مبنية  منالرغم ب
الواجبيون" بين تقسمهم الحديثة التعاريف لكن و ,طرق بعدة نفسهمأ صنفوني "
 بينثام جيريمي مثل النفعيين يتضمنون( "النتائجيون" و )كمثال كانط(

 تبنى ياتخالقاأل بأن يمانلأل مفخم اسم هو الواجبيون .)1748-1832
 من الكلمة صلحيث أ الواجبات علم هي حرفياً و .القوانين طاعة ساسأ على

 ياتخالقباأل سمىي ماتماماً  ليس هذا و ."الملزم الشئ" معناها و االغريقية
الفرق لمعرفة نحتاج ال ةدينيال كتبفي ال الحاالت غلبأ في لكن و طلقةالم. 
بأن يؤمنون طلقيونالم ناكصح ه طأخ و طلقم هي المهمة المبادئ ,طلقم 
 عمل ياتأخالقو يعتقدون بأن  أكثر عملية النتائجيون .ائجتللنأعتبار  أيدون 
 هي و ,النفعية هو النتائجية انواع حدأ .بناء على نتائجه تقاس أن يجب ما

 بنهأ و (1936-1773) ميلل جيمس صديقه و ببينثام المرتبطة الفلسفة
                                                      

1 . HINDE 2002, SINGER 1994, GRAYLING 2003, GLOVER 2006. 
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 بينثام بعبارة تتلخص غالِباً النفعية .(73-1806) ميل ستيوارت جون
 هيمن الناس  عدد كبرأل الكبرى السعادة" :لالسفو الغير دقيقة  البراقة
 ."القوانين و ياتخالقلألاالساسية  القاعدة

 
 أن الصعب من ذلكمن  رغمالب .الدين من نابعة طلقةالم القواعد كُل ليست
 الذي الوحيد المنافس و .دينية رغي سسأ على طلقةالم ياتخالقاأل عن ندافع
 قال كما .الحرب وقاتأ في خصوصاً و الوطنية هو به التفكير استطيع
 الفوز يمكن ال فريق الوطن و اهللا"لويس بونيل  المميز االسباني المخرج
 التجنيد ضباط ."الدماء راقةأ و للظلم القياسية االرقام كُل يحطمون :عليه

 الحرب في و .الوطني بالواجب ضحاياهم سيسحاأ على كبير بشكل يعتمدون
 زيال يلبسون ال الذين للشباب بيضاء ريشة النساء هدتأ االولى العالمية
 .الموحد

 
  تذهب أن عليك بأن نعتقد لكن و ,فقدانك نريد ال
 لك يحتاجون الوطن و الملك نأل

 
 الن ,العدو بلد في الذين ولئكأ حتى ,الواعونالفارون  حتقروني البشر
 من أكثر طلقم على نحصل أن الصعب منف .طلقةم زةيم تعتبر لوطنيةا

 الشعار ذلك ,"خطأ على أو حق على كان سواء وطني نهأ"الجنود المتطوعين 
 لقب عطائهمأل ستقبلالم سياسيوا ختيارأ عليه يقع من كُل بقتل يلزمك الذي
 بخوض ياسيالس القرار على التأثير في النتائجيون منطق يفلح بمار .عدو
 االمور زمام تستلم طلقةالم الوطنية فإن الحرب عالنأ بمجرد لكن و الحرب
 فكارهأ تدفعه الذي الجندي و .الدين نطاق خارج توجد ال طاقة و بقوة
 عسكرية محكمة في غالِباً نفسه سيجد الحدود تخطي لعدم النتائجية يةخالقاأل
 .االعدام يواجه ربما و
 
 بأنه الزاعمة الدين فرضية كان يةخالقاأل الفلسفة عن ناقشةالم لتلك الدافع ان
 من خرونآ و كانط .عتباطيةأ و ةينسب خالقاأل فإن لهإ هناك يكن لم لو

 الوطني بالتأجج االعتراف كُل مع و حده على ختصينالم يينخالقاأل الفالسفة
 من دينيا قدسام كتاباً عادة يكون المطلقة ياتخالقلأل فضلالم المصدر فإن
 و .تبريرها هتأريخ يستطيع أن من كبرأ سلطة لديه أن على يفسر و ما نوع
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 من ,سفةمؤ لدرجة و ,جدا القليل يبدون المقدسة السلطة تباعأ فإن تأكيد بكل
 الفصل .الدينية لكتبهم )عادة المريبة( التأريخية باالصول يتعلق مافي الفضول
 ال المقدسة الكتب من ياتخالقلأل مبأخذه الزاعمون الناس سيستعرض التالي
االقرار  نفسهمأ عليهم يجب و هذا الشي ,جيد شئ هذا و .عملياً ذلك يفعلون
 .بالموضوع تفكروقفة  بعد به
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 قواعد أو خالقلأل مصدراً قدسالم تابالك يكون أن بهما مكني طريقتان توجد
 كانت التي و العشرة الوصايا عبر مثال ,المباشرة باالوامر االول .ةعيشمال
 و .النائية أمريكا ماكنأ بعض في الثقافية الحروب في المرارة سبابأ أحد
 يجب الذي و خرىاألمذكورة ال الشخصيات أحد وأ اهللا :قتداءباأل هو الثاني
تم  لو ناالطريقت و .علىأ الًمث )الحديث التعبير لنستعمل( اعتباره علينا
 ستقودا )عقيدة ,صلهأ الى يشير برمزيته هنا والتعبير( عقائدياً اهمعااتب
 اجد ال و( سيعتبرها ال مأ متدين عصري شخص يأ و معينة ياتخالقأل

 .بغيضة) هنا الطف تعبيراً
 
 غريب هلكن و مقصود بشكل شريراً ليس االنجيل من الكثيرفأن  ,انةلألم

 متعلقة غير المورعشوائية  دبيةأ وثيقة من متوقع هو كماتماماً  ,بشكل مباشر
 قبل من "سنتح" و شوهت و ترجمت و نُقحت و ررتحو  عدتأ ببعضها
 غالِباً و لنا بالنسبة المجهولين الناسخين و المحررين و الكتاب من المئات
 قدهذا هو ما  .1قرون تسعة خالل و البعض بعضهم قبل من نوفيمعر غير
 الوثيقة تلك فأن سفلأل لكن و .نجيللأل المطلقة الغرابة ههذبعض  يفسر
 المصدر لتكون علينا هافروضلي ينتطرفالمهي نفسها التي يرفعها  الدينية

 حياتهم بنواي أن ونيرغب الذين هؤالء .الحياة قواعد و ياتخالقلألاالساسي 
 جون االسقف الحظ كما ,غالِباً يفهموهلم  أو يقرأوه لمأما  ,االنجيل ناء علىب

 هو فكرة على سبونغ سقفاأل ."المقدس الكتاب ثامآ" تابهك في سبونغ شيلبي
 من غالبية به يعترف ال أيمان حبصا و رحرمتال الدين لرجل لطيف مثال
 من حديثا المتقاعد هالواي لريتشار الفاًخ و .بالمسيحيين انفسهم يسمون
 .)متعافي مسيحي( بأنه نفسه يصف هالواي االسقف .دنبرةأ كأسقف منصبه
 2 .ثارةأ اللقاءات كثرأ و همأ حدىأ كانت و دنبرهأ في علنية ظرةمنا في لقيته
 

 

 
                                                      

1 . LANE FOX (1992); BERLINERBLAU (2005).  
 15 في الجاردين جريدة في الكتب ألحد ةمراجع في جائت "المتعافي المسيحي " هالوي ريتشارد عبارة ).2005 ,1999( هالوي . 2
 .HTTP://WWW :2003 شباط

BOOKS.GUARDIAN.CO.UK/REVEWS/SCIENCEANDNATURE/0,6121,894941,00.HTML.  موريل السكتولندي الصحفي 
 . هارلد جالسكو جريدة في هالوي االسقف مع متكامل بشكل أدنبرة في حواري بتناول قام جراي

HTTP://WWW.SUNDAYHERALD.COM/44517. 
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 سطورةا من المأخوذة و لنوح عجابلأل المثيرة القصة و التكوين بسفر لنبدأ
 أن .الحضارات من كثير عند أقدم ساطيرأ في المعروفة و وتانابشتيمآل بابلية
 لكن و جداً جذابة زوجاً زوجاً للسفينة تذهب التي الحيوانات اسطورة
 قرر و ظلماء نظرة للبشرية اهللا نظر .التمحيص تستحق نوح قصة ياتأخالق
 سبابأل يضاًأ و طفالألا ضمنهم ومن جميعاً يغرقهم أن واحدة عائلة بإستثناء
 .اً دفعة واحدةايض الحيوانات )عليهم العتب انه المفترض( باقي كُل جيدة
 
أحداث  خذأن اليجب علينا أن  بأننا سيعترضون تضايقينالم الدين رجال طبعاً
 ننتقي و نختار نحن !بعينها القضية هي تلك لكن و .بحرفيته التكوين سفر

 أو رمزية نعتبرها التي المقاطع و المقدس كتابال من بها نؤمن التي المقاطع
 تماما ,شخصي ختيارأ موضوع هو كهذا ختيارأ و نتقاءأ و .حكايات مجرد
 أي بدون و شخصي كقرار تلك أو كهذه ياتأخالق يتبع أن ملحدال يختار كما
 فكذلك "أختيارية ياتخالقأ"االخالقيات هي  هذه من ياًأ أن لو و .طلقةم سسأ
 .و بنفس الدرجة االخرى ياتقخالاأل
 
 فإن المرموقين الدين لرجال الحميدة النوايا من بالرغم و حال كُل على
 بشكل ,نوح قصة بضمنها ,المقدس الكتاب تأخذ التزال الناس من الغالبية
 في المنتخبين من %50 يتضمن فالعدد حصائياتاأل على عتماداًأ و .حرفي
 الذين االسيويين القديسين من الكثيرين شك بدون و كذلك و .المتحدة الواليات
 التكتونيةالطبقة  تحركات على ليس 2004 عام التسونامي تبعة القوا

 الرقص و الشرب بين الذنوب تتراوح و ,1البشر ذنوب على لكن و لالرض
 و نوح بقصة منقوعين .قاعدة العمل في اليوم المقدس نقض حتى البارات في

 تدفعهم ثقافتهم كُل يلومهم؟ منف االنجيل عاليمت ماعدا شي كُل متجاهلين
بشئ  رتباطهاأ من بدالً البشر بأعمال رتبطةم الطبيعية الكوارث بأن للتفكير

 ذلك فإن ,بالمناسبة و .للقارات التكتونية ة الطبقةحركغير واعي مثل 
أحداث تهز العالم  بأن يمانألاالعتقاد باالهمية الشخصية المبالغ به لدرجة ا

 و الخالق على يجب لماذا .مشغول بها )التكتونية الطبقات أو( اهللا يث أنبح
 عن تصدر خاطئة لتصرفات يكترث أن الخليقة و االزلية تكمن عقله في الذي

                                                      
 القساوسة من الوعاظ من مرعبة مجموعة توجد .HTTP://UNIVERSIST.ORG/NEWORLEANS.HTM التالي الموقع في . 1

  .أورلينز نيو والية ضرب الذي كاترينا أعصار مسألة في البشر ذنوب على اللوم بألقاء يقومون حيث االمريكيين
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 الصغيرة "ذنوبنا" لتضخيم فخامة نعطي بل نهوى البشر نحن تافه؟ أنسان
 .كونية لمستويات

 
 ميزينالم النشطينن يأألمريك أحد ,يبرا مايكل الموقر مع تلفزيونية في مقابلة
 الجنس بأمور المسيحين نجيلييناأل هوس سبب عن سألته ,االجهاض ضد

 جوابه حتوىأ و .خرآ أحد حياة على تؤثر ال التي و كالمثلية الخصوصية
 ضحايا يكونوا أن يمكن االبرياء واطنونالم .النفس عن كالدفاع شئ على
 تحوي نهاأل طبيعية بكارثة مدينة يضرب نأ اهللا يقرر عندما مقصودين غير

 الجميلة اورليانز نيو مدينة فيضان ضرب 2005 عام .مذنبينهؤالء ال
 أحد روبرتسون بات الموقر عن تقارير صدرت و .كاترينا عصارأل كنتيجة
 للرئاسة السابقين المرشحين حدأ و أمريكا في التلفزيونيين االنجيلين اشهر
 نيو مدينة في تعيش التي المثليات الكوميديات احدى على بالالئمة القى بأنه

دقة في  أكثر سلوباأ دمسيستخ القدرة كلي إلهاً بأن تفكر نكأ البد 1.اورليانز
 مدينة عن عوضاً مثالً قلبية كستكة :ما مذنب عقاب رادأ لو لهدفا تحديد
 السحاقيات من زوجفيه  سكن مكان ساكنيها حظ لسوء كانت كاملة

  ؟الكوميديات
  
 الهيئة بإقالة بنسلفانيا والية في دوفر امواطنو قام 2005 نوفمبر في

 تدريس يفرضوا أن رادواأ الذين السيئة السمعة ذوي المتطرفين من التدريسية
 .لقد حولوا المدينة الى بؤرة ان لم نقل أضحوكة ."الذكي التصميم" مايسمى
 في موقراطياًدي نيالمتطرف ه تم أبعادبأن روبرتسون بات سمع عندما

   :دوفر لسكان شديداً تحذيراً عطىأ االنتخابات
 

 ال ,منطقتكم في كارثة حصلت لو بأنه دوفر لسكان اقول أن حبأ
 لم لماذا تتساءلوا ال و ,مدينتكم من رفضتموه نكمأل .للرب تلجأوا
 ال ناأ و ,مشاكل حصلت لو هذا ,المشاكل تبدأ عندما يساعدكم

                                                      
-HTTP://DATELINEHOLLYWOOD.COM/ARCHIVES/2005/09/05/ROBERTSON االلكتروني الموقع في المنشور الخبر . 1

BLAMES-HURRICANE-ON-CHOICE-OF-ELLEN-DENERES-TO-HOSTEMMYS/ اذا فيما عن النظر بغض و ,مؤكداً ليس 
 بينهم من .لييناالنجي القساوسة مقوالت تنتهجه الذي الخط يوافق تماماً النه به مؤمنين الناس من الكثير فأن ال او صحيحاً كان

 ,مثال شاهد .كاترينا أعصار مثل الكوارث عن حديثه في روبيرتسون
WWW.EMEDIAWIRE.COM/RELEASES/2005/9/EMW281940.HTM. يتبع( ...اعصار قصة بأن يتحدث الذي الموقع و( 

 لروبيرتسون بقةسا مقوالت هنا أقتبس  WWW.SNOPES.COM/KATRINA/SATIRE/ROBERTSON.ASP)( حقيقية ليست كاترينا
 ألعاصير الطريق منتصف في تقع بأنها أورالندو أحذر أن أريد" .فلوريدا في اورالندو مدينة في حصل سابق للمثليين احتفال عن

  ".موقفك نفس في كنت لو فيما اهللا بوجه االعالم بهذه لوحت ما و حذراً لكنت شخصياً ,خطيرة
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 صوتتم بأنكم فقط تذكروا ,بدأت ول لكن .ستحصل بأنها قولأ
 نهأل ,العون التسألوه كتلك حالة في و .مدينتكم من اهللا خراجأل
 1.هناك ليس ربما

 
لو لم  االذى ةعديم شخصية كوميدية مضحكةك يبدوكان ل روبرتسون بات
 .المتحدة الواليات في التأثيرك كل هذه السلطة و ليكن يم

 
 النجاة له ردقُ الذي و لنوح الموازي اننساأل كان ,وعمورة دومس تحطيم في
 .لوط أسمه و براهيمأ اخ بنأ كان ,الوحيد المستقيم كان النه عائلته مع

ان  قبل ةالبلد لترك دفعه و لتحذيره لوط على رسلواأ رجال هيئة على مالكان
 رجال اجتمع بينما بيته في المالئكة بالضيوف لوط حبر و .تمطر كبريت

 )غير؟ ماذا ( يستطيعوا حتى لهم المالئكة يسلم بأن سألوه و بيته حول دومس
 لنا اجلبهم الليل؟ في اليك توأ الذين الرجال ينأ" :معهم دوميةسال ممارسة
 الكلمة كانت "نتعرف" ,نعم )19:5 التكوين( "عليهم التعرف نستطيع حتى
 في جداً ضحكاًم يبدو الذي و تلطيفي كمعنى عتمدةالم النسخة ستخدمتهاأ التي
 خططي ربما اهللا بأن علينا يقترح طلبهم رفض في لوط كياسة و .كهذا موقف
 و .دومس في صالحال الوحيد كالرجل الجميع بين من ختارهأ عندما ما لشئ
 ال خوتيأ يا رجوكمأ" :رفضه يعرض عندما تتبخر لوط على الهالة لكن
 عونيد :قبل من يلمسهما رجل لم بنتانأ عندي ,نظرواأ .الشر هذا تفعلوا
 شيئا تفعلوا ال لكن و :لكم يحلوا ما بهم فعلواأ و اليكم للخارج حضرهماأ

  .)8و  7: 19التكوين(سقفي تحت النهم :الرجال لهؤالء
  
 حترامأ مدى عن تخبرنا بالتاكيد فإنها ,الغريبة القصة هذا لنا قالت مهما 

 فأن .القصة تحصل عندما و .نفبع ةمتدينال الحضارة تلك في النساء
 نأل ضرورية غير كانت بناته ةبعذري لوط فيها يضحي التي المساومة
 و .فجائية ةبمعجز عمياناً جعلوهم بأن اللصوص طرد في نجحوا المالئكة
 المدينة نأل فوراً عائلته مع يرحل أن عليه بأن لوط حذروا فورا بعدها
 الرب حولها لتيا و المنحوسة زوجته بإستثناء هربت العائِلة كل و .ستدمر
 -  بالعقوبة بالمقارنة بسيطة نعتبرها ربما - معصية رتكبتأ نهاأل ملح لكومة
 .تلك االلعاب النارية لرؤية للوراء التطلع

                                                      
  .HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/2/HI/AMERICAS/4427144.STM .سي بي البي على تلفزيونية مقابلة في روبيرتسون بات . 1
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 تحولت أن بعد و .القصة في اخرى مرة ختصرم بشكل تظهران لوط بنتاأ و
 على حرقانتت .الجبال في كهف في بيهماأ مع عاشتا ملح لكومة مهماأ
 في يكن لم لوط و .معه تناما و الدهما و سكراتُ أن قررتا و ,رجل ةحبصام

 عندما أو سريره منالتي أقتربت  الكبرى بنتهأ بمالحظة له يسمح وضع
يسمح لم بشكل سكراناً يكن لم هلكن و تركته منه  حمُلت بجعلها له

 ردو أن على البنتان تفقتأ التالية اليلية في و .)6-31: 19التكوين(
 المريبة العائِلة تلك أن لو .حامالً لوط جعلها خرىأ مرة و .حان قد الصغرى
 أإلله مع بالتعاطف البعض يشعر ربما ,ياًأخالق دومس في الموجود فضلأ هي
 .بالكبريت باحراقها قراره و
 

 الفصل في مخيف بشكل للصدى مماثلة عادةأ لها دوميينسوال لوط حكاية
 محظيته مع يسافر رجال الدين أحد كان حيث اةالقض في سفر التاسع عشر

 كانوا بينما و .عجوز رجل بضيافة ليلتهم مضواأو قد  .منطقة جيفا في
 حبصا من يطلبونو  الباب يقرعون المدينة رجال تىأ العشاء يتنالون
 تقريباً طابقم بشكل و .)عليه يتعرفوا( حتى الذكر الضيف يسلمهم أن المنزل
بَعْدَمَا دَخَلَ هذَا  .الَ تَفْعَلُوا شَرا .الَ يَا إِخْوَتِي" :العجوز قال ,لوط قاله لما

دَعُونِي  .هُوَذَا ابْنَتِي الْعَذْرَاءُ وَسُرِّيَّتُُه .الرَّجُلُ بَيْتِي الَ تَفْعَلُوا هذِهِ الْقَبَاحََة
وَأَمَّا هذَا الرَّجُلُ فَالَ  .نِكُْمأُخْرِجْهُمَا٬ فَأَذِلُّوهُمَا وَافْعَلُوا بِهِمَا مَا يَحْسُنُ فِي أَعُْي

 ,خرىأ مرة و .)42-19:23القضاة ( "تَعْمَلُوا بِهِ هذَا األَمْرَ الْقَبِيَح
 " العبارة اجد إنني .وضوح و قوة بكل تحضر مرأةلل حقرةالم ياتخالقاأل

 و بنتيأ ببإغتصا تمتعوا .القشعريرة تثير "افْعَلُوا بِهِمَا مَا يَحْسُنُ فِي أَعْيُنِكُْم
 و .ذكر رجل شي كُل قبل نهأل لضيفي االحترام قدموا لكن و الرجل عشيقة
 من للعشيقة سعادة قلأ كانت خاتمتها فإن القصتين بين التماثل من بالرغم
 .لوط البنتي مثيلتها

 
فَعَرَفُوهَا " :يللال لاطو جماعياً غتصبتهاأ التي للعصابة سلمها رجل الدين
فَجَاءَتِ 26 .وَعِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَطْلَقُوهَا .اللَّيْلَ كُلَّهُ إِلَى الصَّبَاِح وَتَعَلَّلُوا بِهَا

الْمَرْأَةُ عِنْدَ إِقْبَالِ الصَّبَاحِ وَسَقَطَتْ عِنْدَ بَابِ بَيْتِ الرَّجُلِ حَيْثُ سَيِّدُهَا هُنَاكَ 
 محظيته رجلال جد و الصباح في و .)26- 25: 19القضاة(" إِلَى الضَّوِْء
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قُومِي « قاسية و فظة اليوم نعتبرها بطريقة ,قال و المنزل درج على ساجدة
وَدَخَلَ بَيْتَهُ وَأَخَذَ السِّكِّينَ وَأَمْسَكَ 29" .ميتة كانت .تتحرك لم هالكن و »نَذْهَْب

ا إِلَى جَمِيعِ تُخُومِ سُرِّيَّتَهُ وَقَطَّعَهَا مَعَ عِظَامِهَا إِلَى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ قِطْعَة٬ً وَأَرْسَلََه
 .الفصل التاسع عشر القضاة أفتح سفر .تقرأه صحيحاًما  نعم ."إِسْرَائِيَل
 مكان كُل في الموجودة الغريبة االمور باقي مع نضعها و الظن حسننُ دعونا
في واقع االمر فأن الموضوع ليس غريباً الى هذه الدرجة التي  .االنجيل في

الن هذه الحركة أشعلت  ,أشعال روح االنتقام –ناك دافع لقد كان ه ,نقرأه فيها
رجل خسروا  60000حرب أنتقامية تجاه عشيرة بنيامين حيث أكثر من 

 تلك .كما يصف سفر القضاءة ذلك بتواضع في فصله العشرين ,حياتهم
 كان اذا عما نتساءل أن اال ننايمكنو ال  لوط لقصة ما بشكل مماثلة القصة
 المخطوطة من خاطئ مكان في بالخطأ وضع قد المخطوط من الجزء ذلك

 .المقدس النص نحو العصبية يوضح مما :المنسية
 
 و .الثالث )العظيمة( التوحيدية للديانات المؤسس باأل هو لوط عم براهيمأ
مثل ك يتبعأن  من قلأ ما بشكلهو و ليس اهللا  تجعله بويةاأل المنزلة تلك
 في خطواته؟ يتبع أن يريد الذي لمعاصرا يخالقاأل هو من لكن و .أعلى
 زوجته مع المجاعة من هرباً لمصر براهيمأ ذهب الطويلة حياته باكورة
 و المصريين بلق من مرغوبة ستكون بجمالها امرأة بأن عندها الحظ .سارة
 بأنها تظاهري أن قرر لذلك .زوجها سيكون كذلك و خطر في ستكون بالتالي
 غنياً ابراهيم صبحأ و الفرعون لحريم متض و تخذأ الصدد بهذا و .ختهأ

 على طاعوناً رسلأ واللطيفة  الصفقة هذه على يوافق لم اهللا .فرعون بفضل
 من طلب المنفعل الفرعون و )ابراهيم؟ على ليس لماذا( منزله و فرعون

 له اعادها و .زوجته هي ةسار أن أبراهيم يقل لم عن تفسيراً براهيمأ
 هذان أن يبدو ,و يال الغرابة )19-12:18 التكوين( مصر من وطردهم
 ملك ابيميليخ مع المرة هذه و خرىأ مرة الشئ نفس يفعال أن حاوال االثنان
 انها على اخرى مرة و سارة ليتزوج ابراهيم بلق من فعد أيضاً هو و .جيرار
 بداأ أيضاً هو و .)5-20:2التكوين( زوجته ليست و براهيمأ ختأ

 مع يتعاطف أن اال يملك ال واحدنا ,لفرعون حرفياً مشابهة يقةبطر االمتعاض
  فيه؟ وثوقال يمكن مما ليس النص أن على مؤشراًهذا  التشابه اليس .االثنين
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 عند فقط كهفوات تبدو براهيمأ سيرة حياة في سارة الغير االحداث تلك
 في( سحقأ إبنه كيف أنه كان في طريقه لذبح عن البغيضة بالقصة مقارنتها
تبالك اسماعيل أآلخر االبن عن القصة نفس حكىتُ ةسالمياأل ةقدسالم(. 
 يكون بأن حلم طالما الذي االبن من النار على ربانقُ بتقديم براهيمأ مرأ الرب
 فوق سحقأ بنهأ ربطَ و عليه النار حطب وضع و اًمذبح براهيمأ بنى .لديه

 و درامي بشكل مالك تدخل عندما يده في تكانالحادة  سكينال و .الحطب
فقط يمزح كان الرب :االخيرة ةاللحظ فيتغيرت  الخطة بأن خبارأ معه 

 سيتساءل الخلوق المعاصر االنسان و .هأيمان ليختبر و براهيمأ "ليغري"
 بمقاييس و .هذهك نفسية صدمة بعد لطفلأ تعافي مكانيةمدى أ عن بالتأكيد
 الشراسة ,االطفال ضد العنف على تحتوي القصة تلك فإن الحالية خالقاأل

 طريقة ابه ستعملتموثقة أ ةحادث ولأ و ,مختلفتين جهتين منفي السلطة 
 .كل هذا مرة واحدة ,"فقط االوامر لقد نفذت" :)النازية نيورنبرغ محاكم( دفاع

 في الرئيسية االساسات حدىأ هي االسطورة تلك و بالرغم من هذا فأن
 .الثالثة التوحيدية االديان

 
 ال بإبنه ابراهيم تضحية قصة بأنالمحدثين  الدين علماء قولسي اخرى مرة و

 لها الصحيحة الجابةن أفا ايضاً خرىأ مرة و .حرفياً كواقعة تترجم أن يجب
 يأخذون اليزالون عصرنا في الناس منغالبية العظمى الهو أن  االول .شقان
 سياسية سيطرة و قوة ديهمل هؤالء و ,كوقائع تأريخية كأحداث المقدس الكتاب
 .االسالمي العالم و المتحدة الواليات في خاصة ,منهم نحن و االخرين على
 فقط نأخذها؟ أن علينا فكيف حرفياً القصة ناخذ لم لو هو الثانيالشق 
 نأخذهاأ .فيها التقدير يستحق ءالشي بالتأكيد ماذا؟ عن حكاية لكن و كحكاية؟
 تلك من نستوحيها أن يمكن التي خالقاأل وعن ما لكن و ؟خالقاأل في كدرس
 نناأ هو اللحظة هذه فيقوله هنا  حاولأ ما بأن هنا لنتذكر روعة؟الم القصة
 و نختارس فإننا ذلك فعلنا إذا وأ .المقدس الكتاب من ناأخالق نستقي ال عمليا
أساس  لدينا يكون أن يجب لكن و .دون ماهو نرمي و لطيف ماهو ننتقي
 مهما, أساس :يخالقاأل التصرف ماهو نقرر بواسطته ذيال و ستقلم أخالقي
 يكون أن ويجب المقدس الكتاب من يكون أن يمكنال  كنل ,مصدره كان

 .ال ام ينمتدين كانوا سواء للجميع متوفراً المصدر
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 تلك في الحشمة بعض لهألأ شخصية يعطوا أن حتى يحاولون ونمتدينال
 في و االخيرة؟ اللحظة في اسحق حياة أن ينقذ اهللا داًجي اليس .مرعبةال القصة
 االضاحي من خرىأ قصة سأسرد المقولة لتلك ضحية القراء أحد سقوط حالة
الحادي  الفصل ,قضاةال سفر في .سعادة قلأ بنهاية هتأنتَ التي و يةنساناأل
 مونييناأل ضد النصر له ضمن لو بأنه هللا جيبثاه العسكري القائد ينذر عشر
 عندما "منزله ابواب على سيستقبله من ولأ" استثناء أي بدون سيضحي فإنه
 هو كما "عظيمة بمذبحة"( االمونيين على ينتصر بالتأكيد جيبثاه و .يعود
 أن ,هنا فاجأةم ال .منتصراً للبيت يعود و .)قضاةال كتاب في عموما الحال
 كانت - سفلأل -و )تغني و ترقص هي و( لتستقبله خرجت الوحيدة بنتهأ
 مزق و سقط جيبثاه أنجداً ب مومفه و .ذلك فعل الذي االول الحي الكائن هي

 ضحيته ينتظر كان اهللا أن يبدو و .فعله يستطيع ما هناك ليس لكن و مالبسه
 و .ضحيةاأل تكون أن الفتاة رضيت فقد الظروف على بناء و الصبر بفارغ
 النهاية في و .عذريتها لتندب لشهرين الجبل في بنفسها تخلو أن فقط طلبت
 .المرة هذه يتدخل لم الرب و .جيبثاه شواها حيث بوداعة عادت
 
 يشابه المنافس  آخر إله مع ختارالم شعبه تغزلي عندما العظيم اهللا غضب نأ
 واضحةتبدو  خرىأ مرة و .حالتها سوأأ في الجنسية للغيرة كمشابهته شئ أي
 االغراء أن .االعلى بالمثال دعوته يمكن عما البعد كُل بعيدة حديث يخالقأل

 له يستسلمون ال الذين لهؤالء حتى .مفهوم االخالص لعدم سببالم الجنسي
 بشكسبير بتداءأ ,ةدراميموضوع متكرر في الروايات و االعمال ال هو و بداًأ
 غراءاأل بأن الحاضر الوقت في لنا يبدو لكن و .1النوم غرف كوميديا حتى و
 رأيي في و .نتفهمه أن من صعبأ غريبة لهةآ مع للعبث يقاوم ال الذي
 هذا: "غيري إله لك يكن ال" بعبارة االلتزام جداً السهل من نهأ جدأ الساذج
 .)ثورها وأ( حمارها أو ."جارك مرأةأ تشتهي ال"ـب مقارنة ,تفكر ربما ,سهل
 بناءأ أيبد حتى لبرهة ظهره يدير أن الرب على فكان ذلكمن  رغمالب و
 العجل ,قاحلة في لحظة أو 2اخرى محفورة صورة أو بعل بعبادة ليسرائأ

و يتكرر بنفس الصورة  ,هذا الطابع المميز لكتاب العهد القديم .الذهبي
 .مغرفة النو كوميدياالمتوقعة و بشكل مستمر أشبه ب

                                                      
 كمادة الجنسية المفارقات و الجنس تتناول التي و المعروفة الكوميديا أو الدرامية الفكاهة أشكال أحد هو النوم غرفة كوميديا . 1
  ).المترجم( دسمة

 )BEYOND THE FRINGE( في ما مقطع في يتناولها لم أنه فعالً الغريب من ,الفكاهية الفكرة هذه أعطاني الذي هو ميلر جوناثان  . 2
  ).IDOLATRY, 1992( ,مارجاليت و هالبيرتال على القائم و به أعلمني الثقافي الكتاب على ايضاً أشكره
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 دةالتوحي الديانات تباعألابراهيم  منكثر أعلى أ مثلك اعتباره يمكن موسى نأ

 يمكنالذي  لكن و .الديانات لتلك ولاأل االب براهيمأ يكون ربما .الثالث
 العجل حادثة في و .موسى هو الديانات لتلك االول لقنلملمؤسس و ابا دعوته
 منه يأخذ و ربه يناجي سيناء جبل علىأل طريقه في موسى كان الذهبي
و  الجبل لمس معها هممكني ال( االسفل في الناس و .قبله من المنقوشة االلواح

 :الوقت ضيعواي لم )اال االعدام
 

وَلَمَّا رَأَى الشَّعْبُ أَنَّ مُوسَى أَبْطَأَ فِي النُّزُولِ مِنَ الْجَبَل٬ِ اجْتَمَعَ 
 الشَّعْبُ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَُه قُمِ اصْنَعْ لَنَا آلِهَةً تَسِيرُ أَمَامَنَا٬ «:

أَْرضِ مِصْر٬َ الَ نَعْلَمُ  منجُلَ الَّذِي أَصْعَدَنَا ألَنَّ هذَا مُوسَى الرَّ
 .)1: 32 خروج" (»مَاذَا أَصَابَُه

 
 منه صنع و ذابهثم أ هبذ من لديهم ماكل  يخرجوا بأن الجميع مرأ هارون
  .له بالتضحية الناس يبدأ حتى مذبحاً بنى خترعالم أإلله هذال و الذهبي العجل

  
 كان نهأ بمار .لالشك بهذا الرب مع العبث عاقبة يعرفوا أن عليهم كان ربما
 في وقت أي يضيع لم و العليم فهو ذلك من بالرغم لكن و ,الجبل علىأ في
 الجبل من بالنزول سارع وموسى .رسال آمر الشرطة موسى اليهم باالسفلا

 وصوله عند و .ةالعشر الوصايا اهللا عليها نقش التي الحجرية االلواح حامال
 اهللا( تحطمت و يده من االلواح وقعأ نهأ لدرجة غضب و الذهبي لالعج ئىر

 موسى مسكأ .)لنصابها االمور رجعت بذلك و الحقاً بديلة الواحاً اعطاه
 الناس رغمأ و بالماء خلطها و طحنه الى رماد و حرقهأ و الذهبي بالعجل
 و همسيوف يستلوا نألالمتدينة  ليفي عشيرة في للجميع قال ثم .بتالعهأ على
 ربما و فآلآ ثالثة لحوالي العدد وصل و .الناس من ممكن عدد كبرأ يقتلوا
 اهللا ينته لم ,ال لكن .الغيور أإلله زعل لتخفيف كاف ذلك بأن نأمل أن لنا يحق
هذا الذي يذنب تجاهي " رعبالم الفصل هذا من االخيرة يةآلأ ففي .بعد

 بقي من على طاعون رسالبإ االخيرة الضربة كانت": تابيسأستأصله من ك
 .)هارون صنعه الذي العجل صنعوا النهم( الناس من
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 قام جيشه .الْمِدْيَانِيِّيَن يهاجم بأن موسى حرض اهللا كيف يخبرنا العدد سفر
 و النساء يقتلوا لم هملكن و الْمِدْيَانِيِّيَن مدن كُل حرقب و الرجال كُل ذبحب

 مرهآوأ عطىأ و موسى غضبتأ لجنودا مارسها التي الرحمة تلك و .االطفال
لكِنْ جَمِيعُ " .عذراوات الغير االناث كُل كذلك و جميعهم الصبيان بقتل

 العدد(".األَطْفَالِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَمْ يَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ ذَكَرٍ أَبْقُوهُنَّ لَكُمْ حَيَّاٍت
 نسانلأل بالنسبة يحتذى عظيماًخلقياً  مثاالً موسى ماكان ..ال )18: 31
 .معاصرال
 
 و الموضوع عن الكتابةالمحدثون  ونمتدينال يحاول عندما الحاضر الوقت في
 اًتجاهأ أخذت تلك الرموز فإنلتلك المذبحة  مجازي أو رمزي معنى زج
 ضحية كانو الكتب من قوله نستطيع ما بحسب و المساكين الْمِدْيَانِيِّيَن .اًخاطئ
 المسيحي الفكر في مهمسأ يعيش ذلك من بالرغم و .دارهم عقر في مذبحة
 بلحنين اترنيمه ستطيعأ تُالزل يتال( المسيحية الترنيمة تلك في حصرياً
  .الكامل للهجوم المؤمنين تدعو التي و )عاماً خمسين بعد مختلفين

  
  هل تراهم ..مسيحي يا

  على ارضنا المقدسة
  ؟الْمِدْيَانِيِّيَن تجمع جيش
 دنسةألهداف  

  همضربأ و مقُ مسيحي يا
  فالنصر يبقى لنا
  بعنف حتى اضربوهم

 1ينتصر الصليب بنا
 

 كرمز فقط يذكرون المذبوحين و عليهم فترىالم الْمديانيين يال المساكين
 .النصر ترانيم أحد في العالمي الشر عن شعري

 
احثين عن مذبح الب للعباد االغراء دائم كان نهو كأ يبدو بعل المحلي االله
 نساء الموآبيين غرتأ األصحَاحُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُوَن سفر العدد في و .جديد

                                                      
  ).المترجم( بتصرف ترجمة . 1
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 جسيداًت كانت الرب فعل ردة .لبعل يضحوا أن سرائيلأ بني من الكثيرين
خُذْ جَمِيعَ رُؤُوسِ الشَّعْبِ وَعَلِّقْهُمْ لِلرَّبِّ " موسى مرأ االلهي حيث للغضب

 اال يستطيع حدأ ال و ."٬ فَيَرْتَدَّ حُمُوُّ غَضَبِ الرَّبِّ عَنْ إِسْرَائِيَلمُقَابِلَ الشَّمِْس
 و .المحليين لهأآل أحد مغازلة ذنب نحو تشددةالم النظر وجهة على يتعجب أن

 بكثير بسطأ لنا االمور تلكتبدو  العدالةة و أصطالح العصري قيمنال بالنسبة
 بينالموجودة  الهوة على آخر مثال هذا و .جماعي غتصابأل بنتكأ تقديم من

 و .)الحضارية :القول اهن المغري من( العصرية خالقاأل و المقدس الكتاب
 تحتاجها التي المواضيع و الميمات نظرية باستعمال بسهولة يفهم ذلك ,بالتأكيد
 .الميمات بنك في الوجود في لتستمر االلهة
 
 خالل تتكرر خرىاأل االلهة من هيأإلل لغيرةلهوس ا المأسآوية المهزلة ان
 التي االلواح على كتبت التي( العشرة للوصايا االول طلبال نهاأ .القديم العهد
 بشكل و( كبرأ بوضوح تظهر و ,)5 التثنية ,20 الخروج :موسى كسرها
المكسورة االلواح محل لتحل اهللا قدمها التي البديلة بالوصايا )ختلفم 
 و الحثيين و الكنعانيين و العموريين دبطر وعده و بعد .)34 الخروج(

 بأهم اهللا يبدأ رضهمأ من الشعوب من اليبوسيين و الحويين و الفرزيين
  .المنافسة لهةاآل: االشياء

 
 .بَلْ تَهْدِمُونَ مَذَابِحَهُم٬ْ وَتُكَسِّرُونَ أَنْصَابَهُم٬ْ وَتَقْطَعُونَ سَوَارِيَهُْم

 .إِلهٌ غَيُورٌ هَُو .ر٬َ ألَنَّ الرَّبَّ اسْمُهُ غَيُوٌرفَإِنَّكَ الَ تَسْجُدُ إلِلهٍ آَخ
أَنْ تَقْطَعَ عَهْدًا مَعَ سُكَّانِ األَْرض٬ِ فَيَزْنُونَ وَرَاءَ آلِهَتِهِمْ  مناِحْتَرِزْ 

بَنَاتِهِمْ  منذَبِيحَتِهِم٬ْ وَتَأْخُذُ  منوَيَذْبَحُونَ آللِهَتِهِم٬ْ فَتُدْعَى وَتَأْكُلُ 
زْنِي بَنَاتُهُمْ وَرَاءَ آلِهَتِهِن٬َّ وَيَجْعَلْنَ بَنِيكَ يَزْنُونَ وَرَاءَ لِبَنِيك٬َ فََت
 .)17-13: 34 خروج( .الَ تَصْنَعْ لِنَفْسِكَ آلِهَةً مَسْبُوكًَة .آلِهَتِهِنَّ

 
 بإستثناء( الدين رجال من هناك ليس و تغير قدأعرف بأن الزمن  بالطبع
 و .موسى طريقة بنفس يفكر من )نمريكاألأ المسيحيين من شباههمأ و طالبان
 هو هنا أؤكده أن أُريد ما كُل .عليها ركزأ أن أُريد التي النقطة هي تلك لكن
 .المقدسة الكتب ليسفمصدرها  ,مصدرها كان مهما ,الحديثة ياتخالقاأل بأن
ما يشبه شعور ب يمدهم الدين بأن باالدعاء هنا التملص ينمتدينلل يمكن ال
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 غير نبيل كمصدر - سئ ماهو و صحيح هو ما على يتعرفون جعلهمداخلي ي
 عن فضلةالم همتخدع تفيدهم لن و التملص يستطيعون ال .ينملحدلل متوفر
 تجعلك التي المعايير ماهي .حرفي عن عوضاً "رمزي" بشكل الكتاب تفسير
  الحرفية؟ ماهي و الرمزية العبارة هي ما تقرر
 
 دمويتهاأقصى  تصل موسى عهد في بدأت التي شعوبلالمذهبية ل تصفيةال نأ
 الذي خراآل على حقدال و اءللدم تعطشةالم مذابحهب يتميز سفر ,يوشع سفر في

 هتزتأ ,ريحاأ معركة في و يوشع" البهيجة االغنية تقول كما .ذبحه يتوجب
 معركة في ,لهاأل عندالشيخ يشوع  مثل أحد هناك ليس ...وقعت و الحيطان
طِفْل وَشَيْخ٬ٍ حَتَّى الْبَقَرَ  منرَجُل وَامْرَأَة٬ٍ  منكُلَّ مَا فِي الْمَدِينَةِ  " ."ااريح

   .)6: 21 يوشع( "وَالْغَنَمَ وَالْحَمِيرَ بِحَدِّ السَّيِْف
 
 بأن تقول القصة ,حسناً ,يحدث لم بأن هذا الدين رجال يزعم خرىأ مرة و

 لم بالطبع ,النفير ينفخون و يزعقون رجاٌل صواتأ من تهدمت الحيطان
 ,نأ هي هنا النقطة .الموضوع في مهم هو ما ذلك ليس لكن و ذلك يحدث
 قصة و .خالقاأل مصدر بإعتباره علينا يفرض المقدس الكتاب ,خطأ ام صح
 تمييزها يمكن ال عام بشكل الميعاد رضأ حتاللأ و الريحا تدميره ويشوع 
 عرب و باالكراد حسين صدام مذبحة أو ندالبول هتلر غزو عنخلقياً 
 ليس هلكن و رائع خيالي و شاعري عمل المقدس الكتاب يكون ربما .االهوار

 أُريد هنا و .ياتهمأخالق منه ليستقوا طفالكأل تعطيه أن يجب الذي الكتاب ذلكب
 ياتأخالق في لالهتمام ثيرةم تجربة موضوع كانتيشوع  قصة بأن الذكر
 .الفصل هذا في قاًالح سنناقشها التي و الطفل
 
 أي لديها كان القصة تلك في االلهية الشخصية بان تظن ال ,فكرة على و
 علىبل  .يعادالم رضأ حتاللأ رافق يالذ التدمير و بحاالمذ على عتراضأ

 .الرحمة عدمل ثالم كانت التثنية سفر في المثال سبيل على فأوامره ,العكس
 ولئكأ و الموعودة االرض على شونيعي الذين ناساأل بين الفروق وضحأ لقد
 حال في و .بهدوء يستسلموا أن يجب الذين و عنها بعيداً يعيشون الذين
 من العكس على و .لالنجاب النساء كُل خذأ و الرجال كُل قتل فيجب رفضهم
 نحوسينالم اؤلئك ينتظر لما لننظر ياأنسان بالمقارنة يبدو الذي الحكم ذلك
َأَمَّا مُدُنُ هؤُالَءِ الشُّعُوبِ الَّتِي " :الموعودة الرضا سكان ليكونوا كاف بشكل
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: هَا نَسَمَةً مَّا٬ بَلْ تُحَرِّمُهَا تَحْرِيمًامنيُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِيبًا فَالَ تَسْتَبْقِ 
كَمَا أَمَرَكَ  لْيَبُوسِيِّيَنالْحِثِّيِّينَ وَاألَمُورِيِّينَ وَالْكَنْعَانِيِّينَ وَالْفِرِزِّيِّينَ وَالْحِوِّيِّينَ وَا

  ." الرَّبُّ إِلهَُك
 
 هو ما خالقلأل مصدرك المقدس الكتاب يرشحون الذين هؤالء يعرف هل

 االهل سب :الالويين سفر في ورد كما القتل عقوبتها التالية همالتُ فيه؟ مكتوب
 و الجنسية المثلية و الكنة أو االب زوجة مع الجنس ممارسة و الزنا و
فأن  يذاءباأل زيادة و( البهائم عم الجنس ممارسة و بنتهاأ و امرأة من اجالزو
 كعقوبة بالطبع ايضاً عدامكأ يجب و .)يضاًأ قتلها يجب المسكينة البهيمة
 العهد خالل من خرىاأل تلو مرة نفسها تؤكد النقطة :مقدسال يومفي ال للعمل
 الغابة في الحطب معيج شخصاً سرائيلأ يبن القيي سفر العدد في و .القديم
 اهللا يكن لم تبين كما و .به يفعلون ما اهللا سألوا و وقفوهأ .المحرم اليوم في
 فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى" .اليوم ذلك في الحلول نصافأ لتقبل مزاج في قَتْالً «:

فَأَخْرَجَهُ كُلُّ 36 .»يَرْجُمُهُ بِحِجَارَةٍ كُلُّ الْجَمَاعَةِ خَارِجَ الْمَحَلَِّة .يُقْتَلُ الرَّجُُل
 لدى كان هل ."الْجَمَاعَةِ إِلَى خَارِجِ الْمَحَلَّةِ وَرَجَمُوهُ بِحِجَارَة٬ٍ فَمَاتَ كَمَا

 عندما الخوف من نشج هل ينعوه؟ طفالأ و زوجة سالمالم الحطب جامع
 ما ؟برأسه صطدمتأ عدما االلم من صرخ هل و ,اتحجرال ىولأ أرتفعت
 لم فربما .بالفعل حدثت نهاأ ليس كهذه قصص في هذا يومنا في يصدمني
 يبنوا أن عليهم أن يظنون الناس بعض أن هو الفم فاغر يجعلني ما .تحدث
 عليهم بأن ذلك من االسوأ و – بهديه يحتذى كنموذج يهوه يتمثلون و حياتهم
 مأ واقعي كونه عن النظر بغض( يخالقاأل الشر ذلك يفرضوا أن يحاولوا أن
 .منا خريناال على )ال
 
 خاص بشكل له يؤسف مما هي أمريكا في العشرة للوصايا السياسية القوه إن
 قبل من آخر شئ أي قبل قوانينها نتس التي و العظيمة الجمهورية تلك في
 بشكل العشر الوصايا خذناأ لو و .كامل بشكل علمانيين و متنورين رجال
تأتي في  من نوبكذ لها صور نحت و خرىأ الهة عبادة عتبرناأل جدي
 الذي التخريبي طالبان عمل ستنكارأ عن عوضاً و .الثانية و االولى المرتبة
 ياتآ ءابدا علينا يجب فغانستانأ جبال في البامياني بوذا تمثال بالديناميت فجر
 مدفوعا بالتأكيد كان تخريبي عملك به نفكر ما و .ستقيمةالم لتقواهم التقدير
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 التي الغريبة القصة هو ذلك لنا يؤكد ما و .اسالحم صادق ديني شعور من
 الصادر في السادس من عددها في اللندنية "االنديبنتدت" صحيفة ظهرت في

 تدمير" :العنوان كان العريض بالخط و االولى تهاحصف على و .2005 بآ
 :االندببندنت كتبت ,"مكة
 

 له يسبق لم هجوم تكاد تدفن تحت ,االسالم مهد ,التأريخية مكة
 المتعدد و الغني التأريخ كُل .المتعصبين ينمتدينال قبل من مثيل
 ولد التي المدينة تواجه واالن …ذهب المقدسة المدينة لتلك االوجه
 الحكومة قبل من التام بالتغاضي و الجرافات محمد النبي بها

 لمحو لالسالم الحرفي  تفسيرها يدفعها التي و السعودية في الدينية
 الوهابيين خوف هو الدمار ذلك خلف الدافع …يلتأريخا أرثها كُل

 يكون أن بإمكانه التأريخية المكانة بتلك مكاناً أن من المتطرفين
 و تعددةم لهةآ عبادة و .باهللا كآالشرلعبادة االصنام أو ل سبباً

 جريمة يعتبر اليزال السعودية في الشرك ممارسة و متساوية
 1.الرأس قطع عقوبتها

 
 أو بالجرافة مكة يهدم بأن فكري أن مكني العالم في املحد هناك بأن الاظن

 بالطبع و كيوتو معبد أو تشو تنين أو نوتردام أو يورك شارتركاتدرائية 
 جائزة على الحائز يكيأألمر العالم قال كما و .البامياني بوذا تمثال أيضاً
فسيكون دائماً  بدونه وأ به ,االنسان لكرامة هانةإ الدين" واينبرغ ستيفن نوبل
ناكك تحتاج للدين لكن و الشر يفعلون سيئون و الخير يفعلون طيبونأناس  ه
 شيئا قال )الرهان حبصا( باسكال بليز ."الشر يفعلون طيبينأناس  تجعلكي 
 فعلها إذا اال كامل بشكل و بسرور شريراً عمالً نساناأل يقترف ال" :مشابها
 ."دينية قناعة بسبب
 
 الكتب من ناأخالق نأخذ أن علينا ليس بأنه عرضأ أن ليس هنا االساسي يهدف

 باننا الواقع توضيح هو هدفي أن .)الشخصي رأيي هو ذلك أن رغم( المقدسة
 الكتب من ناأخالق نأخذ ال الحقيقة في )ينمتدينال من الكثيرين يتضمن هذا و(

 العادي و المنطقي من بأنه فكرنا و السبت يوم لحفظنا ,فعلنا لوو  .المقدسة
                                                      

 بريطاينا في تغللها و السعودية الوهابية تفضح اريه لجوآن مقولة ,"السعودي للتعصب الجنون من البحر هذا ثمن يدفع جميعنا" . 1
 ,منها .العنكبوتية الشبكة على الصفحات مختلف في نشره أعادة تم و 2007 شباط من الثامن في اوالً نشره تم النص هذا .اليوم

RICHARDDAWKINS.NET.  
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 بأنها اثبات تستطيع ال عروس أي رجمنا كنا .ذلك يفعل ال شخص أي اعدام
 االطفال عدمناأل .بذلك قناعته عدم الزوج يعلن عندما ذلك و ,واتعذرا
 المسيحيون و .هنا عادالً لستُ يننأ ربما .ظرأنتَ لكن و .. و و و العاقين
 ليس القديم العهد بأن يعرف لكلا :الفصل هذا على سيعترضون اللطيفون
 كُل جعل و الخطأ صلحبشخصيتها المركزية يسوع أ الجديد العهد و .لطيفاً
  كذلك؟ اليس ...يرام ما على شئ
 

 

 
 تطوراً المسيح يعتبر ,وجهة نظر أخالقية من انه ننفي أن يمكن ال .حسنا
 على ,المسيح فأن بالتأكيد .القديم لعهدا من القاسي للغول بالنسبة عظيماً
 كان )المسيح يوجد لم إذا الجديد العهد كتب من كان ياًأ او( وجد نهأ فرض
 الجبل خطبة .العصور مدى على يينخالقاأل المبتكرين عظمأ أحد بالتأكيد
 مارتن و غانديكل من  سبقت "االخر كخد أعطي"و .بكثير عصرها سبقت
 لنصرة ينملحد" بعنوان مقاالً كتبتُ انني عبثاً ليس و .عام بألفي كينغ لوثر
قميص مطبوعة عليه هذه  على ذلك بعدأثار أعجابي أنني  و( "المسيح
 1.)الجملة

 
 ياتهأخالق يأخذ لم المسيح .يؤكد ما اقوله هنا يخالقاأل المسيح تفوق لكن و
 هملأ عندما كمثال .كثيراً عنه ابتعد بل .عليه تربى الذي المقدس الكتاب من

 جلأ من نساناأل يصنع لم و نساناأل اجل من نعص السبت" .السبت موضوع
 االساسية رسالته تكون عندما و .متداوالً مثالً صبحتأ المقولة تلك ,"السبت
 أن علينا نهأ عتقدأ ,المقدس الكتاب من ياتناأخالق نأخذ الأن  علينا نهأ هي
 .كرمه كرمز فقط بسبب هذا الموقفن
 
لرأيه بالعالقات العائلية فهي ليست مباشرة تلك االراء التي أحدنا  بالنسبة ماأ

 أن تالميذه شجع و ,مهأ مع حتى ,بل عاقاً ,لقد كان معاكساً .يرغب بتقليدها
إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَيَّ وَالَ يُبِْغضُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ  " .يتبعوه و عائالتهم يتركوا

                                                      
1 . R. DAWKINS, ”ATHEISTS FOR JESUS”, FREE INQURIRY 25:1, 2005,9-10.  
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أَوْالَدَهُ وَإِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتِه٬ِ حَتَّى نَفْسَهُ أَيْضًا٬ فَالَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي وَامْرَأَتَهُ َو
 خالل من حيرتها عن عبرت سويني جوليا يكيةأألمر الكوميدية .".تِلْمِيذًا
 يفعله ما هذا اليس 1."أإلله نترك دعنا"المنفرد  المسرحي عرضها
 2 ؟قاطعة عائلته ليسهل لهم غسيل دماغهدفعون الشخص لمي ؟المتطرفون

  
 يةخالقاأل المسيح اليمتع كانت المثيرة للشكوك فقد العائلية من قيمه رغمو بال

 و :لالعجاب ثيرةم ,القديم للعهد الكارثية ياتخالقاأل مع بالمقارنة االقل على,
 من النوع الذي ال يفترض أنه الجديد العهد في خرىأ تعليمات هناك لكن

 غفران" للمسيحية المركزية للفكرة باالخص نوهأ هنا و .أنسان جيد أن يتبعها
 تقارب و الجديد العهد لبق تشكل التي التعليمات تلك ."المتوارثة الخطيئة

و  ,تشابه التي و سحقأ بنهأ يوبش قراره و براهيمأ قصة البغيضة ياتهاأخالقب
 المختلفة االوجه" كتابه في فيرميس غيزا يوضح كما ,صدفة ليس هذا

 دمآ سطورةأ من و القديم العهد من تتأ ذاتها بحد االصلية الخطيئة ."للمسيح
لدرجة أن  بسيطةتبدو  ,حرمةالم الفاكهة من باكلهم الذنب رتكابهمأ و حواء و

 و للخير معرفة( للفاكهة الرمزية الطبيعة لكن و .كان كافياً التوبيخ بعض
 تلك لتحويل كافية كانت )عاريين كانا بأنهما تهمامعرفظهرت ب التي و الشر
 من لالبد حرموا نسلهم كل و هم .ذنب لكل باًأ و ماًأ صبحلتُ الطائشة السرقة
 في الشاق العمل من جيالأل لعنوا و االبدية الحياة عنهم منعت و عدن جنات
 .ةالوالد مآلآ و الحقول

 
 الجديد العهد .القديم دالعه في الحال هو كما ,االنتقام يستمر معنا ذلك كل

 أن .القديم بالعهد حتى تقارن ال عنيفة سادومازوشيةب مطعم خرآ ظلما أضافَ
 و للتعذيب داةأ يتبنىما  دين أن ,التفكير تمعن عندما للتساؤل المثير من

 في الحق لديه بروس ليني .نقالع حول غالِباً تلبس و قدسم كرمز االعدام
 اطفال سيلبس .عاماً عشرين قبل المسيح عدمأ لو" :قال عندما االستهزاء
 عن عوضاً عناقهمأ حول صغيرة كهربائية عدامأ كراسي الكاثوليكية المدارس

                                                      
 بأنها البعض لها ينظر المسيحية مثل تماماً .البوذية الى مختصر بشكل و تتطرق عندما ايضاً الحقيقة قلب تصيب سويني جوليا . 1
 درجات الى االنتقال فكرة لكن  .االديان كأفضل البوذية الى االشارة يتم االحيان اغلب في و .باالسالم مقارنة محبة و لطف أكثر ديانة
 قمت أنني صدف و تايلندا الى زيارة في كنت لقد" جوليا تقول .جداً مزعجة الواقع في الذنوب بسبب  االرواح اسختن عملية في ادنى
 فضيع شئ فعل قد بالتأكيد النه ,المسكين الطفل يال تقولوا ال" جوليا أضافت ".عالية درجة الى مشوه طفل برعاية تقوم أمرأة بزيارة
  ".وهاًمش هكذا يلد كي السابقة حياته في
 التحقيقات من المزيد ).BARKER, 1984( في عنها تقرأ أن تستطيع الغرض لهذا تستخدم أخرى ألسأليب عمقاً أكثر دراسات . 2

  ).KILDUFF & JAVERS; 1978( و )LANE, 1996( في تجدها المعاصرة للثقافات الصحفية
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 حتى كانت عليها نيتب التي العقابيةالنظرية  و عقائديةال لكن و ."الصليب
 عبر مروراً ,الذكور ساللة خالل ورث كأنه و يبدو حواء و دمآ ذنب .سوأأ

 يةخالقاأل الفلسفة تلك ما .غوستينأو القديس عن ورد كما المنوية الحيوانات
 ,غوستينأو له؟ بعيد سلف ذنب ليرث ,يولد أن قبل حتى ,طفل كُل حكمت التي

 الذي هو الذنوب موضوع في السلطة من نوعاً نفسه عتبرأ الذي ,بالمناسبة
 ."االسالف ئةخطي"ـب معروفة كانت قبله و ."االصلية الخطيئة" التعبير اوجد

 يلخصان حوار الدائر بين رؤساء الكنيسة االوآئلال و تصريحات أوغوستين
 .الذنب بمسألة لدرجة التلبس المسيحي الدين رجال نشغالأ مدى لي بالنسبة
 الجبال أو بالنجوم المرصعة للسماء للتسبيح الصفحات تكريس بوسعهم كان

 في اليها شيرأ االمور لكت .المساء جوقات و البحار و الخضراء بغاباتها
 الذنب الذنب الذنب على كبير بشكل ركزت المسيحية لكن و ,المناسبات
 ذلك عن عبر هاريس سام .الشاغل حياتك شغل ليكون ذلك تفهأ ما .الذنب
 القلق هو الشاغل شغلكم" :"مسيحي وطن الى رسالة" كتابه في رائع بشكل
 ذلك .عراة وهم الناس ؤديهاي التي شياءباأل اليقر الكون خالق أن بسبب
  ."ينساناأل البؤس تجاه اليومية مساهمتكم هو التزمت

 
 و ليتعذب ,المسيح ,أنسان هيئة في يتجلى السادومازوشي أإلله فأن نآلأ ولكن
بولس نشر أن منذ و .المتوارثة دمآ خطيئة عن كتفكير عدمي البغيضة تعاليمه 

 :الماضي في ادم لخطيئة فقط ليس و .خطايانا لكل كشفيع المسيح عبادة بدأت
 !ال ام سيفعلونها المستقبل سكان كان أن يهم ال و المستقبلية الخطايا كذلك و
 
 قصته في غرافيس روبرت منهم و ,للبعض خطرت ,اخر جانب ومن

عومل  قد االسخريوطي يهوذا المسكينهذا  بان "المسيح الملك" الملحمية
 للمخطط ضرورية كانت "خيانته" نأل نظراً ,تأريخياً عادلة غير بصورة
 المسيح أذا كان .زعومينالم المسيح قتلة عن الشئ نفس قول و يمكن .الكوني
يعلق هؤالء  أن العدل من فهل جميعاً نافداء ل قتله و تتم خيانته أنيرغب ب

 لقد ؟القرون عبرو اليهود  يهوذاالذين غسلت خطاياهم كل الذنب بأعناق 
 حدهاأ و .رسمية الغير االناجيل عن الطويلة الالئحةلك ت الىمسبقاً  شرتأ

 له صبحتأ بالتالي و حديثا رجمتُو قد  يهوذا كتبه الذي الضائع االنجيل يعتبر
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 نهأ يبدو ما على لكن و التمحيص قيد الزالت كتشافهأ مالبسات أن 1.سمعة
على  ةالقبطي باللغة مخطوط هو و .السبعينات أو الستينات في مصر في ظهر
 كان ربما و ميالدية 300 لـ يعود الكربوني ةتأريخ و ىبرد صفحة 62
 هو المخطوط فإن الكاتب كان مهما .اليونانية باللغة أقدم مخطوط من صلهأ

 يلعب أن منه طلب قد المسيح بأن يدعي و االسخريوطي يهوذا نظر وجهة
 طيعيست حتى الميسح لصلب الخطة من جزءاً كان شئ كُل .الدور هذا

على أن الحقد كان  ؤكدي فإنه بغيضاً التلقين ذلك كان مهما .يةنساناأل تخليص
  2.قائماً على يهوذا منذ ذلك الوقت

 
 شرهذا ال ,المسيحيالتعليم  لبق هو الذي ,تحدثنا عن الفداء لقد
أن  لوال ,الهاربين نينامجال كصراخ نبذه علينا .غيضالب سادومازوشيال

 لماذاف ذنوبنا يغفر أن اهللا رادأ لو .موضوعيتنا أعاق قد هتعودنا علي و أنتشاره
 ثةلحادا لتلك كنتيجة – ثمناً لهم يعدم و يتعذب أن بدون ,حسبف يغفرهم ال
 و المدبرة المذابح ليقاسوا اليهود من قادمةالمستقبل ال الجيال اللعنةب سببت

 المنوية ناتالحيوا خالل الذنب قلأنتَ هل ؟"المسيح قتلة" النهم االضطهاد
  ؟يضاًأ
 
 ةبالنظري غارقاً كانفأن بولس  فيرم غيزا اليهودي العالم لنا يوضح كما
 رسالته ففي ,بالتأكيد 3.اءدم بدون الغفران حيثُ القديمة اليهودية الدينية

هذه  ايامنا في علماء االخالق المحدثون و .ذلك قال )9:22(للعبرانيين
 العقاب نظرية في االنتقام من أشكال نوع يأ عن الدفاع في صعوبة يجدون
 حال أي على .ينلمذنبذنوب ا لغفران برئ عدامكأ - الفداء نظرية عن ناهيك

 لديه؟ نطباعأ يترك أن اهللا اراد الذي ذا من ,)يتساءل أن اال المرء اليملك(
و كي يكتمل المشهد  .االعدام ضحية و المحكوم و الحاكم - نفسهأمام  ربما
ليس له وجود  ,االصلية الخطيئة قترفأ الذي المفترض طئالخا ,دمفأن آ
 فترضالممن  لكن وربما  بولسل معروفة تكن لم مزعجة حقيقة ,باالساس

هذا  و – )؟ألهاً كان أذا ,للمسيح و( المعرفة الكلي أإلله من معروفة نهاأ
 ءآحو و دمآ قصة أنف بالطبع لكن و .ينسف كل هذه النظرية من أساسها

                                                      
1 . PAUL VALLELY & ANDREW BUNCOMBE, ”HISTORY OF CHRISTIANITY: GOSPEL ACCORDING TO JUDAS”, 

INDEPENDENT 7 APRILE 2006.  
 أعطاء يتم ,كينغ .ل كارين و باجيلس أيالين للكاتبتان يهوذا أنجيل ترجمة على القائم )READING JUDAS, 2007( كتابهم في . 2
  .االنجيل نفس في الثالث الشخص بصيغة يأتي الذي و االزلي العدو لهذا كريمة صورة االسخريوطي يهوذا

3 . VERMES (2000).  
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 اًنطباعأ المسيح يثير أن جلأل .حسناً رمزية؟ كذلك؟ اليس ,فقط زيةرمكانت 
 ذنب جلأل عةومر عقوبة في عدمي و عذبترك نفسه ي فقد نفسه في اًمؤثر
فهي قصة مثيرة لألشمئزاز  قلت كما و ؟اصالً يوجد لم شخص رتكبهأ رمزي

 .كصراخ المجانين الهاربين
 
 الغير الطرق الحد تحديداً نبهأ نأ حتاجأ المقدس الكتاب اترك أن قبل

 للقيم المسيحيون ينتبه أن النادر من .االخالقية تعليماته في مستساغة
 باالصل نهاأ و الجديد و القديم العهدان لها يروج التيتجاه اآلخر  يةخالقاأل

 نهاأ نظن ما تعني لم "قريبك بحبأ" .للتجمعات الصغيرة و المغلقة مخصصة
 عليها أكد النقطة تلك ."خراآل اليهودي بحبا" انت تعنيك بل .اليوم تعنيه
 لقد .هارتونغ جون ينساناأل التطور عالم و يكيأألمر الطبيب دقيق بشكل
 جمعاتتالو أخالقيات  المقدس الكتاب تأريخ و التطور عن رائعاً مقاال كتب
الجماعات تجاه عداءال حيث الصورة من أآلخر وجهالوضحاً م ,غلقةالم 
 .خرىاال
 

 

 
 عندما 1,مطلعها من واضحة هارتونغ جون بها اتى التي السوداء الكوميديا ان

 سكان عدد بحساب المتحدة الواليات جنوب من مسيحي مبادرة عن يحكي
 العدد كان نيوزداي و تايمز نيويورك صحيفة تأورد كما و .جهنم في الباماآ

 هافي و حتماالتلأل سرية معادلة بإستعمال ذلك و ,نسمة ميلون 1,86 النهائي
 شخص أي" ,الكاثوليكيين الروم من اكبر نسبة الميثوديون الجنوبيون سيخلص

 الغير االفكار تلك ."ضالينال بين من يحتسب الكنيسة لجمهور ينتمي ال
 الداعية االنترنت صفحات من عدد في اليوم نراها المتعجرفةو  طبيعية
 للجنة سيحلقون الذين بين من نفسه الكاتب يعتبر حيث "القيامة" لموضوع
 متهيأ" كاتب من نموذجياً مثاالً اليكم .االيام نهاية تأتي عندما مؤكد بشكل
 و القيامة تأتي عندما" :االمثلة االستعبادية المتكاملة بهذا الصدد أحد ,"للقيامة

                                                      
 العنوان على عليها الحصول السهل من فأنه حالياً لكن )SKEPTIC 3:4 1995( صحيفة في باالساس نشرت هارتونع مقالة . 1
   :التالي

HTTP://WWW.LRAINC.COM/SWTABOO/TABOOS/LTNOL.HTML  
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 المحنة اسوقدي يقوم أن الضروري من سيكون ,لذلك كنتيجةالى السماء  ختفيأ
 ..هنا المحنة قديسو معنى التعرف ربما( ."هذه االنترنت صفحةبأدارة 
  1.)ذلك من اهم هو ما فلديك نفسك التزعج

 
 مثل هذال تؤدي أن يمكن ةقاعد أي ال تعطي النجيلل هارتونغ ترجمة
 الخالص سينوبها التي المجموعة حدد المسيح .المسيحيين بين التعجرف
 .يعرفه ما كُل كان الذي و القديم العهد تقاليد بإتباع ذلك و اليهود من لتكون
 بل .ناآل تعنيه نهاأ نظن ما بداًأ بها يقصد لم "تقتل ال" بأن هارتونغ يوضح
 الى تشير التي الوصايا تلك كل و .اليهود تقتل ال ,بشكل خاص عنت نهاأ
شديد  خامو الحاالطبيب  .اليهود الرفاق تعني "قريبال" .كذلك خاصة "القريب"

 :كالتالي "تقتل ال" معنى يشرح ,عشر الثاني القرن من ميمون بنأالتقدير 
 الكتاب نألالمانعة  الوصاياأحد  يخالف فهو سرائيلياًأ ما أحد يقتل عندما"

 شهود بوجود و بإرادته شخصاًما  أحدقتللً  و أذا .تقتل ال ,يقول المقدس
 ".وثنياً يقتل من العدام تاجنح ال أنناف بالطبع و .بالسيف اعدامه فيجب
  !بالطبع

 
 بلق من المرؤوسة العليا اليهودية المحكمة( السانهدرين من هارتونغ يقتبس و

 رجل تبرئةب و الذي أصدر بيانات تنحو نفس المنحى حيث قام )كبراال الكاهن
هذا  .وثني أو حيوان قتل يحاول كان بينما بالخطأ سرائيلياًأ قتلب قام فرضياً
 على ه قام برمي حجراًنأ لو ماذا .مهمة نقطة يثير حيرالم يخالقاأل زاللغ
 ..همممم ... االسرائيلي؟ قتلنا الحظ لسوء و واحداً سرائيلياًأ و ثنيين و تسعة
 الغالبية كون ذلك تجاه مسؤولية ال" .هزاج الجواب لكن !اليس كذلك صعبة
 ."الوثنيين من كانت
 

 الفصل هذا في أنا فعلت كما االنجيلية لعباراتا من العديد هارتونغ يتسعمل
 حريصاً كنتُ .قضاةال ويشوع  و موسى قبل من الموعودة االرض غزو عن
 و .المقدس الكتاب بطريقة يفكرون يعودوا لم ينمتدينال بأن ضاحأي على
 ,ال ام ينمتدين كوننا عن النظر بغض ناأخالق بأن يبين ذلك فإن لي بالنسبة
 هارتونغ لكن و .عدمه أو التدين عن النظر بغض ,خرآ مصدر من تأتي
 .تامارين جورج االسرائيلي النفس عالم بها قام مرعبة دراسة عن لنا يحكي

                                                      
  .بها نفسك تشغل أهم أشياء فلديك ,بهذا نفسك تشغل ال ,المحن بقديسوا المقصود ما االن القارئ يتسآءل ربما . 1
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 عشر الرابعة و الثامنة بين عمارهمأ طالب الف من الكثر تامارين عطىأ لقد
  .يوشع كتاب من ريحاأ معركة عن نصا ,سرائيلأ من
  

فَتَكُونُ  .وا٬ ألَنَّ الرَّبَّ قَدْ أَعْطَاكُمُ الْمَدِينََةاهْتُِف :للشعبيشوع  قال
رَاحَابُ الزَّانِيَةُ فَقَطْ تَحْيَا هِيَ  .الْمَدِينَةُ وَكُلُّ مَا فِيهَا مُحَرَّمًا لِلرَّبِّ

وَكُلُّ مَنْ مَعَهَا فِي الْبَيْت٬ِ ألَنَّهَا قَدْ خَبَّأَتِ الْمُرْسَلَيْنِ اللَّذَيْنِ 
وَأَمَّا أَنْتُمْ فَاحْتَرِزُوا مِنَ الْحَرَامِ لِئَالَّ تُحَرَّمُوا٬ وَتَأْخُذُوا  .اهُمَاأَرْسَلَْن

وَكُلُّ  .مِنَ الْحَرَامِ وَتَجْعَلُوا مَحَلَّةَ إِسْرَائِيلَ مُحَرَّمَةً وَتُكَدِّرُوهَا
رَّبِّ وَتَدْخُلُ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَآنِيَةِ النُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ تَكُونُ قُدْسًا لِل

  .فِي خِزَانَةِ الرَّبِّ
 

يشوع تصرف  أنب تعتقد هل" :بسيطاً ياًأخالق سؤاال التالميذتامارين  سألثم 
صحيح  .)أ( .لديهم كانت التي والخيارات "؟خاطئ مأ صحيح االسرائيليين و

 كانت النتائج .كامل بشكل خاطئ )ج( .أقرار جزئي )ب( .بشكل مطلق
 %8 و .كامل بشكل خاطئ 26 و .كامل بشكل صحيح %66  .واضح
 بشكل الذين يعتقدون بصحة الفعل اعاله من أمثلة ثالثة اليكم .جزئي قرارأ

 :كامل
 

 اليكم و ,تصرفوا بشكل صحيح فعلوا اسرائيل بناءأ ويشوع  أن برأيي
 يفعلوا لم لو و .بإحتاللها ذناأل عطاهمأ و باالرض وعدهم اهللا :السبب
 يضيع بأن احتمال من خطر هناك كان فلربما احداً يقتلوا لم و فعلوه ما
 .)الغير يهود( الغوييم بين اسرائيل بناءأ

 
 مرهأ اهللا أن هو االول السبب ,فعل فيما حق علىكان يشوع  أن برأيي
 بين يضيعوا أن سرائيلأ بنو يستطيعال  حتى االخرين على بالقضاء
  .السيئة العادات منهم ويتعلموا االخرين
 
 و ختلفم دين من المنطقة تلك سكان نأل تصرف بشكل صحيح يوشع
 .االرض من ديانهمأ محىيشوع  قتلهم عندما
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بعض  في حتى .دينيا المذبحة تبرير كان الحاالت تلك من حالة كُل في
 أحد .تم تبريرها السباب دينية )ج( كامل بشكل الرفض ةحالفي الحاالت 
 :دخولها يستدعي حتاللهاأ ان بسبب ريحاأليشوع  غزو رفضت مثالً الفتيات

 
 رضأ ما أحد يدخل عندما و نجاسة العرب الن سيئاً ذلك أن اظن
  مثلهم؟ ملعون وأيضاً  نجس سيصبح نجسة
 

يشوع  أن بسبب تصرف يشوع كامل بشكل رفضوا الذين من اخران ثنانأ و
 ةخدم في يضعها أن من بدال مالكاأل و الحيوانات حتى ,شئ كُل دمر

  :نيياالسرائيل
 
 أن بإستطاعتهم كان النهم جيد بشكل يتصرف لميشوع  أن ظنأ

 .الحيوانات يستخدموا
 
 يترك أن يستطيع كان النه جيد بشكل يتصرف لميشوع  أن ظنأ
 .نيلالسرائيلي صبحتأل ر منازلهايدم لم لو .بحالها ريحاأ مالكأ

 
 موقفه نرى ,العلمية حكمتهب ستشهدي ما غالِباً الذي ,ميمون بنأ .خرىأ مرة و

 :قال النه ,السبعة الشعوب تدمير ايجابية وصية نهاأ" :كهذا مرأ في شك بدون
 ذلك لكان قتله ستطاعةأ رغم حياً منهم أي ترك لو و .بالكامل تدميرهم عليكم
 ."الحياة قيد على يتنفس شئ أي تتركوا ال" :تقول النها للوصية مخالفة

 
 و .برياءأ و صغار تاميران تجربة في االطفال فإن ميمون بنأ عكس على
 الوسط في الثقافة أو ,هاليهمأ من تلك الوحشية النظر وجهة كانت ربما
 تربوا قد فلسطين في االطفال فإن ظنأ ما على و .فيه تربوا الذي المحيط
 لكن و مماثلة آراء سيعطون و الحروب تشتته الذي البلد في مماثلة بطريقة
 تستعرض نهاأ يبدو .باليأس تملؤني االعتبارات تلك .معاكسال االتجاه في

 الناس التي تفرق بين لالطفال الدينية التربية باالخص و للدين الهائلة الطاقة
 من أثنان أن تجاهل ستطيعأ ال .متوارثال الثأر و التأريخية العداوات تبني و

 حبالمصا الشر على نوهت تاميران تجربة في تبريرات ثالثة اصل
 .دياناتهم لمحي الناس قتل اهمية على ركز لثاالث بينما ,للمخالطة
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لـ يشوع كتاب  من النص نفس عطيأ .مثيرة مقارنة تجربة جرىأ تاميران
 و "لين الجنرال" بإسميشوع  اسم استبدل لكن و ,اًسرائيليطفالً أ 168

 ظهرت هنا و ."عام 3000 قبل يةالصين مملكةال"ـب ستبدلتأ "سرائيلأ"
 و لين الجنرال تصرف على وافقوا الطالب من بالمائة سبعة .معاكسة نتائجلا

 والئهم ناحبس عندمافأننا  بعبارة أخرى .رفضوه بالمائة خمسة و سبعون
 عليه يتفق الذي يخالقاأل المبدأ على الغالبية وافقت نالحسبا من لليهودية
 لكن و .ةبربري مذبحة كانيشوع  تصرف .الحاضر الوقت في البشر معظم
 في يبدأ الفرق و .دينية نظر وجهة من اليه النظر عند ختلفام يبدو شئ كُل

 المذبحة يلعنون الذين االطفال بين الفرق هو الدين .الحياة من مبكره مراحل
  .يباركونها الذينأولئك  و
 
 ختصر مفيدم عطاءأل و .الجديد للعهد ينتقل هارتونغ بحث من آخر فصل في
 و ياتهاأخالق و الداخلية عةموجمال لفكرة كرساًم كان لمسيحافأن  البحث عن

 البديهية االمور من كانت التي الخارجية الجماعات تجاه عنف من مايتبعها
 خذأ فكرة مخترع هو بولس أن .خلصاًم يهودياً كان المسيح .القديم العهد في
 سيتقلب" .عليها جرؤأ ال بصراحة يقول هارتونغ .للوثنيين اليهودي أإلله
 ."للخنازير يعطيها و خطته سيأخذ بولس بأن علم لو قبره في المسيح

 
 بدون هو الذي ورؤيا يوحنا  كتابعندما يصل ل يفكاهيمزح بشكل  هارتونغ
 قبل من مكتوب نهأ المفترض من .االنجيل في غرابة الكتب أكثر أحد شك
 لو ,ريفظ بشكل المقدس للكتاب كين دليل يصفه كما و .االنجيلي يوحنا
بعد  يوحنا يعتبر الوحي كتاب فإن بعد الحشيشة يوحنا نهاأ على رسائله نظرنا

 الوحي كتاب في لجملتين باهناأنتَ يلفت هارتونغ .LSD(2( 1تناوله حبوب
 يهوه شهود مثل الطوائف بعض( "ختموني" الذين هؤالء عدد يكون حيث
 هارتونغ .شخصاً 144000ـب محدوداً )"يخلصون"ـب الكلمة تلك يفسرون
 من قبيلة كُل من12000 : يهوداً يكونوا أن يجب كلهم أن على يركز
 أن الى شيراًم ,ذلك من بعدأل يذهب سميث كين .عشر االثني القبائل
 يعني مما النساءالذين دنسوا أنفسهم مع  من ياًأ يتضمنون ال 144000ـال

                                                      
1 . SMITH (1995).  

  )المرجم( .1938 عام هوفمان البرت السويسري الكيميائي أكتشفه ,الكيميائية الهلوسة عقاقير أحد . 2



260 
 

التي بدأنا بالتعود عليه  أحد االشياء ذلك و الموضوع في نساء هناك ليس بأنه
 .االن
 و بقراءتها وصيأ اخرى مرة و .المسلية هارتونغ دراسة في الكثير هناك

 :التالية العبارات في بعضها سألخص
 

 مع ,المجموعة داخل االفراد ياتخالقأل خططم المقدس الكتاب
 و .العالم على السيطرة و خارجها ماهو ستعبادأ و لذبح تعليمات
 تعظيمه حتى أو هدافهأ و بقيمه شريراً ليس قدسالم الكتاب لكن
 ما فيها القديمة االعمال من العديد .غتصاباأل و الظلم و للقتل
 السوريين حكايات و االيسالنديه القصص و االلياذة – ذلك يشابه
 حدأ ال لكن و .ذلكعلى  أمثلة القديمة المايا مخطوطات و القديمة
 .شكلةالم تكمن هنا و .يأخالق سكأسا االلياذة ن تكونال يدعو
 على يجب التي الطريقة نهأ على رىتيش و باعي المقدس الكتاب
 الكتب أكثرتجدر االشارة الى أنه  و .حياتهمبها  يعيشوا أن الناس
 .التأريخ عبر مبيعا
 
 اليهودية في فقط محصورة الخصوصية بأن التفكير خشية و

 يزاكآ كتبه نشيد من المقطع هذا اليكم ,فقط التقليدية
 ولد نهأل اهللا يشكر هفي و كتبه الذي ):1748-1674(وات
 .مسيحياً

 
  رحمتك نهاأ ,ربي
 مثلما يقولون أحياناً الصدفة ليس و
 مسيحي بعرق الد جعلني ما
 يهودي أو وثنيفي بلد  ليس و

 
 ولدوا العديدون أن بما .منطقه لكن و الموضوع خصوصية ليس يحيرني ما

 سعداء سيكونون الذين هم من اهللا قرر فكيف مسيحية ليست اخرى الديان
 هؤالء و وات يزاكأ فضل لماذا لديه؟ فضلهالم الوالدة تلك ليمنحوا المستقبل
 خصبي أن قبل و ,حال ةيأ على ؟تلك الترتيلة نشدونيس توقع أنهم  الذين
 لكن ,محيرة مورأ تلك المفضلة؟ الفئة وضع كان ماذا ,مهأ رحم في وات
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 وات يزاكأ نشيد .الدين على تربت التي للعقول كثيراً حيرةم ليست ربما
 المحافظين و االثودوكسيين اليهود ذكور قبل من يومية صلوات بثالث يذكرنا

 غير خلقتني النك أنتَ مبارك" :التالي بالشكل تتلى التي و )المجددين ليس و(
  ."عبدا تخلقني لم النك أنتَ باركم ,نثىأ تخلقني لم النك أنتَ مبارك ,وثني
 
 .عليه تؤخذ التي الرئيسية االسباب أحد ذلك و شك بدون و للتفرقة قوة الدين
 أو الدينية الجماعات بين والعداءات الحروب بأن بحق و كثيراً يقال لكن و

 يقتل يقتل عندما و .دينية ختالفاتأل الواقع في يكون ما نادراً ,الطوائف
عبد العذراء  البائس يهاأ ,خذ" نفسه في يقول ال فهو كاثوليكياً بروتستانتي

 قتل آخر بروتستانتي لموت قمتين االغلب على هو بل "!الفائح بالبخور القذرة
 عالمة هو الدين .االجيال عبرقائمة  ثأر قصة في ربما و كاثوليكي يد على
 خرىأ الفتات من سوأأ بالضرورة ليس خارجها و الجماعة داخل بين للتمييز
 عندما متوفرة عام بشكل هالكن و فضلالم الكرة فريق أو اللغة و الجلد كلون
 .االخرى العالمات تتوفر ال
 
 هناك و ,الجميع يعلم هذا .سياسية الشمالية يرلنداأ مشاكل أن ,بالتأكيد ,نعم

 لقرون ذلك و االخرى تجاه فئة قبل من سياسية و قتصاديةأ ضغوط بالتأكيد
 هام ذلك و – أن ماعدا .بالدين عالقة اله ليس مظالم و شكاوى هناك .مضت
 هناك كانت لما دين هناك يكن لم لو - لذلك منتبها يبدو حدأ ال و جداً

 و .الظالم هو من و عليه الضغط يجب الذي من تحدد و تفرق عالمات
 عبر توارثهايتم  التي العالمات تلك هي ايرلندا شمال في الحقيقية المشكلة
 الكاثوليكية للمدارس جدادهمأ و باءهمآ ذهب الذين الكاثوليكيين .الاالجي
 .الشئ نفس يفعلون البروتستانت و .الكاثوليكية للمدارس بناءهمأ يرسلون
 و لديهم نفس االهتمامات و اللغة نفس يتكلمون و الجلد لون نفس لهما االثنان
 تلك جدا عميقة ,المخلوقات من نمختلفا ننوعا عتبارهمأ باالمكانكان  لكن

 فلن ديني ساسأ على المعزولة المدارس و الدين بدون و .التأريخية الفروق
 ومن للسودان العراقمن  و لفلسطين كوسوفو من بدأ .تفرقة هناك يكون
 توجد حيث العالم من منطقة الي بدقة لننظر ,الهندية القارة حتى اولستر
 الدين يكون أن ضمان ستطيعأ ال .المختلفة الجماعات بين عداءات و مشاكل
 لكن و خارجها هو من و المجموعة ضمن هو من تحدد التي عالمةال هو

 .االطالق على به البأس رهان هو ذلك على الرهان
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 بين دينية بغارات شخص مليون من أكثر قتل التقسيم وقت في و الهند في

 يكن لم .)منازلهم من مليون 15 من أكثر تشرد و( المسلمين و الهندوسيين
ناكيكن لم ,بالنتيجة و .قتله يجب الذي من حدد الذي الدين سوى فرق أي ه 
ناكحديثة قاتلة دينية بنوبة كثيراً تأثر رشدي سلمان .الدين سوى يفرقهم ما ه 
 في السم هو ,دائما الحال هو كما ,الدين" بعنون مقاال كتب عندما الهند في
 :منها هائيالن المقطع اليكم و ."الهندي الدم
 

 االخرى الجرائم من أي في أو ,ذلك في حترامهأ يجب الذي ما
 في ,الدين ابرع ما الدين؟ سمأ تحت يوميا العالم في تحصل التي
 من نقتل أن في رغبتنا اكبر ما و القاتلة نتائجها و الطواطم انشاء
 لها تلك االفعال نتائج فإن كاف بشكل ذلك نفعل عندما و !ذلك اجل
   .سهلأ خرىأ مرة عملها يجعل تأثير
 بإسم حدث فيها ماحدث و .العالم مشاكل صبحتأ الهند مشاكل
   .اهللا
1.اهللا سمهاأ شكلةالم 

 
 خارج هم لمن العداوة و للجماعة لوالءل القوية نساناال ميول بأن نكرأ ال

 مثالالقدم  كرة فريق عجبيم أن .الدين غياب في حتى موجود الجماعة
 قسمواي أن يمكن ختلفةالم الفرق امعجبو حتى و .الظاهرة تلك على صغير
 اللغة .سيلتيك وغالسكو رينجرز غالسكو في الحال هو كما الدين على بناء

 أن يمكن )افريقيا في باالخص( القبيلة و العرق و )البلجيكيين حال هو كما(
 التقسيمات تلك في االذى يقوي و يضخم الدين لكن و .تقسيم عوامل تكون
 :االقل على طرق بثالث
 

 طفل" أو "كاثوليكي طفل" ـب يوصفون االطفال .االطفال وصم •
 ليكونوا جدا مبكر بالتأكيد و جداً عمرمبكر في ذلك و .الخ "بروتستانتي

 لذلك سأعود( فيه التفكير حتى أو دين الي بالتبعية دراية على
 .)التاسع الفصل في الموضوع

                                                      
   .2002 عام آذار من عشر الثاني في الجارديان صحيفة في نشرت . 1

HTTP://BOOKS.GUARDIAN.CO.UK/DEPARTMENTS/POLITICSPHILOSOPHYANDSOCIETY/STORY/0,,664342,00.HT
ML.  
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 من جداً مبكر عمر من ,اخرى ةمر, االطفال يدرس .المدارس فصل •
 االطفال عن منفصل بشكل و الدينية المجموعة داخل من عضاءأ قبل

 بأن القول المبالغة من ليس .خرآ لدين ينتمون الهل التابعين االخرين
 .المنفصل التدريس اءالغتم  لو ستختفي الشمالية ايرلندا في المشاكل

 االختالط بمنع المتوارث أرالث شكيمة من يقوي" المختلط الزواج" تحريم •
 العداوات لخفت المختلط بالزواج سمح ولو .المتعادية الجهات بين
 .طبيعي بشكل

 
 االيام أحد في و .يرمنتَاأل يرلآ موطن هيفي أيرلندا الشمالية  مرغلينا قرية
 تزوج لقد :احد بال على يخطر لم ما يرلآ فعل الذاكرة في التزال التي

 أن .عالمة حزنك غلينام منازل كُل في الستائر سدلتأ فوراً و .بكاثوليكية
 .ينمتدينال اليهود بين كبير بشكل أيضاً منتشر "المختلط الزواج" رعب

 االخطار عن نوهوا عالهأ عنهم نوهت الذين سرائيلأ اطفال من الكثيرون
و .ريحاأ فييشوع  معركة عن دفاعهم في "االندماج" عن الناتجة ريعةالم 
 الطرفين من شؤملل كنذير اليهم يشار ختلفةم ديانأ من ناسال زودجيت عندما
 من االطفال تربية كيفية على معارك هناك سيكون و "مختلطاً" زواجهم كون
 االنجيلية الكنيسة مشعل احمل الازال و طفالً نتكُ عندما و .العقيدة ناحية
 فإن نجيليأ و كاثوليكي يتزوج عندما بأنه علمت عندما عقتص نيأن ذكرأ

 لماذا بسهولة فهمأ أن بإمكاني كان .الكاثوليكية على دائما سيربون االطفال
 حتى( فهمه استطع لم ما و .الشروط تلك على طرف أي من كاهن يصر
 الشروط نفس بوضع االنجيليون الكهنة ينتقم لم لماذا .التناظر عدم كان )االن
 من عدوانية قلأ و لطفا بوناأ و العجوز القسيس أن ببساطة عتقدتأ ؟

 .االخرين
 

 و )الدين نفس من الزواج( الديني التناغم عن ستفتاءأ عملوا االجتماع علماء
 في تكساس جامعة من ,غلين .د نورفال .)خرآ دين من الزواج( ختلطمال
 و 1.عليها تحليال جرىأ و 1978 حتى الدراسات من عدداً جمع وستنأ
 المسيحيين عند الدين نفس من للزواج كبيراً ميالً هناك أن ستنتجأ
 بعدأل يذهب ذلك و ,الخ كاثوليك الكاثوليك و بروتستانت يتزوج البروتستانت(

                                                      
1 . N. D. GLENN, 'INTERRELIGIOUS MARRIAGE IN THE UNITED STATES: PATTERNS AND RECENT TRENDS', 

JOURNAL OF MARRIAGE AND THE FAMILY 44: 3, 1982, 555-66.  
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 مالحظة الظاهرة لكن و )"الجيران بنأ لكونه" العادي لسبب يكون أن من
 هناك كان, االستفتاء على جابواأ ممن 6021 اصل من .اليهود عند أكثر
 .يهود من متزوجين منهم %85,7 و يهود انهم نفسهما عن قالوا ممن 140
 نفس من الزواج في نتوقعها التي العشوائية النسبة من بكثير كبرأ ذلك و

 الزواج" منعبشدة  اليهود يحاول كيف حدالمفاجأة ألب ليس بالطبع و .الدين
 بنائهاأ تحذر االمهات التي عن يهودية نكتة في ظهرت رغبةال هذا و "للخارج
 التعليقات تلك اليكم و .بهم االيقاع نحاولي لواتيال وات المسيحياتلشقراا من
 .يكيينأألمر الحاخامات من
 

 "عقد قرآن بين زوجين من أديان مختلفة رفضأ انا" •
 االطفال تربية على عزمهما الزوجان يعلن عندماأعقد قرانهما  انا" •

  "كيهود
 "الزواج قبلالنفسية  ارةاالستش على الزوجان وافق لو أعقد قرانهما أنا" •
  

 رغوبينوم جداً ندريان قسيس بوجود التزويج على يوافقون الذين الحاخامات
  .جداً
  
 تفريقلل الدائمة تغذيته و ميله فإن ,خرآ شئ بأي مؤذيا الدين يكن لم لو حتى
 تجنب و "المجموعة داخل" ماهو نحو للميل البشر قيادة و زرع و البشربين 
 .العالم في ورللشر قوية داةأ لجعله كافياً كونسي خارجها هو من
 

 

 
 على ناأخالق نبني -  منا ينمتدينال حتى الو -  ال بأننا بالعرض الفصل هذا بدأ
 ذنأ نقرر كيف .للموضوع تخيلنا كيفية عن النظر بغض ,المقدسة الكتب
 ما على تفاقأ فهناك السؤآل هذا على جابتناأ نع النظر بغض خطأ؟ ماهو
 له ليس االتفاق ذاك .بعموميته يفاجئنا تفاقأ ,خطأ أو صح بالواقع نعتبره
 نع النظر بغض و ينمتدينال لمعظم يمتد هلكن و .بالدين واضحة صلة

 طالبان مثالأ بإستثناء .ة أو الالمقدس الكتب من اصلها همأخالق بأن أعتقادهم
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 البشر من الغالبية فإن ,نمريكاأأل المسيحيين من يساويهم ما أو انيغاالف
 يسبب ال معظمنا و .خالقاأل مبدأ عن العام و الحر االتفاق ذاك حيال تصمت
 ما نعارض كنا نأ و حتى الرأي بحرية نؤمن ,سبب بدون خرينلآل معاناة
 حيال نتصرف ال و نزني ال و نقتل ال و نغش ال و الضرائب ندفع :يقال

 الحميدة المبادئ تلك بعض .حيالنا فوايتصر أن نريد ما بغير االخرين
 جيد أنسان أي يريد ال مما الكثير مع جنبل جنباً المقدسة الكتبفي  موجودة
 من الجيدة المبادئبين  تمييزلل قواعد أي يعطي ال المقدس الكتاب و ,يتبعه أن

 .السيئة
 
 العشر الوصايا" هي خالقباألالمشترك  التزامنا عن للتعبير الطرق حدىأ
 هذا في مميز هو ما .ذلك حاولوا المؤسسات و فراداأل من العديد ."لجددا

 مواصفات لها النتائج و كبير بشكل متشابهة كانت نتائجهم أن هو الموضوع
 من "الجدد العشر الوصايا"ـب الئحة اليكم .فيه يعيشون كانوا الذي الزمن تتبع

 1.ينحدمللل االنترنت صفحات احدى على جدتها و التي و عصرنا
 

 بها يتصرفوا أن تريدهم ال التي بالطريقة االخرين حيال تتصرف ال •
 .تجاهك

 .أسعى في كل االحوال أن ال تسبب اذى •
 و حبب عام بشكل العالم و االخرى االحياء و ,أخوانك باالنسانية عامل •
 .حترامأ و خالصأ و مانةأ

 لغفران دائما مستعداً كن لكن و نشر الخير تماهلت أو شرال تهمل ال •
 .بصدق الندم نالت و بحرية ارتكبت التي ءةاالسا

 .أندهاش و بفرح حياتك عش •
 .المتجددة للمعرفة دائماً ىسعأ •
 لترك ستعدام كن ,الوقائع مع فكاركأ قارن :شئ كُل تأكد من و ختبرأ •

 .الوقائع مع قبيتطا لم إذا به ماتؤمن همأ حتى
 حترمأ :راء التي تخالفكاآل عن تبتعد أو تمنع احد عن أبداء الرأي ال •

 .ن يكون لهم رأي مختلف عنكأ في االخرين رأي دائما

                                                      
1 . HTTP://WWW.EBONMUSINGS.ORG/ATHEISM/NEWLOC.HTML. 
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 :الخاصة تجربتك من و عقالنيةال كسسأ علىبك  ةالخاص آرائك أبني •
 .عمىأ بشكل االخرين يقودك بأن تسمح ال

 .كن فضولياً في كل شئ •
 

 .حترفم يأخالق حتى أو نبي أو عظيم حكيم عمالأ من المجموعة تلك ليست
 المعاصرة الجيدة الحياة مبادئ تلخيص حاول عادي رنتأنتَ كاتب مجرد بل

 كتبت عندما جدتها و صفحة اول نهاأ .العشر االنجيلية بالوصايا بالمقارنة
 من ابعد بحثأ الن ا قصدت و للبحث محرك في "الجديدة العشر الوصايا"
 بها يأتي أن شخص يأل يمكن كتلك الئحة أن هي هنا بكاملها النقطة .ذلك
 الفيلسوف يضع ربما .طبعاً بالضبط الوصايا نفس الجميع يكتب لن .يامناأ في
 عن النظر بغض بالقسمة قاعدتك لتكن" :يلي لما مشابهة عبارة راولز جون
 نظام من مشتقة القاعدة تلك. "خرهمآ أو المتحاصصين ولأ ستكون كونك
 من آخر يكون الطعام سميق من :راولز مبدأ على جيد مثال لهي الطعام تقسيم
 .حصته على يحصل

 
 سأحاول و سبق ان مم بعض سأختار ,العشر بوصاياي يختص ما في و
 :اخرى المور المجال فساحأ
 

 يفعلون االخرين دع و )االخرين ؤذيت الن ا شرط على( الحبب تمتع •
 من ليس الذي و عليه هم عما النظر بغض بذلك يتعلق فيما نفسه الشئ
 .ابدا شأنك

 أو العرق أو الجنس ساسأ على تظلمهم ال و االخرين شأن من تقلل ال •
 .خرىأ أجناس نهمأ اساس على )االمكان قدر على(

 التأكد من كيفية و المستقلة التفكير طريقة علمهم بل طفالكأ تلقن ال •
 .الرأي في مخالفتك يمكنهم كيف و االدلة

  .حياتك من طولأ زمني بمقياس ستقبلالم حساب حسبأ •
 

 جميعا نناأ هي النقطة .في مثل هذه الحاالت مهمة االولويات و الفروق ليست
 تعتبر كانت ,العبودية .المقدسة الكتب زمن منذ كبيراً شوطاً قطعنا تقريباً
 الدول في ختفتأ الزمني التأريخ معظم عبر و قدسالم الكتاب في عادية
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 كان ما تقبل ناآل تحضرةالم االمم كُل .عشر التاسع القرن في المتحضرة
 نهنأ و االنتخابات في االشتراك تستطيع النساء بأن 1920 حوالي محظورا
تلك المجتمعات ( المتحضرة المجتمعات في و يامناأ في .للرجال مساويات

 عليه كان كما ,كممتلكات النساء تعتبر ال )مثالً السعوديةالتي ال تنتمي اليها 
بتهمة  ابراهيم سيقاضي عصري نظام يأ .ةقدسالم بالكت يامفي أ الحال

 القتل بتهمة سيحاكم لكان بنهأ لقتل خطته في مضى لو و .الطفولة العنف ضد
 عجابأ موضوع كان زمنه في يخالقاأل تصرفه فإن ذلك كُل ورغم .العمد

 تجاه كبير بشكل تغيرنا فقد ,دين بدون أو متدين .اهللا وامرأل طاعة النه كان
  سببه؟ ما و التغيير ذلك طبيعة ما .خطأ أو يحصح نعتبره ما
 
 سنستعير و العقود عبر تتغير قوانين غير مكتوبة هناك وجدت مجتمع أي في
 في المرأة حق بأن قليل قبل قلت .ذلك عن للتعبير )العصر روح( الكلمة

 هذا لكن و العالم في الديموقراطيات جميع في ناآل موجود التصويت
 التي التواريخ بعض اليكم .مدهش لحد جداً أخرمت وقت في تيأ االصالح
 .بالتصويت للنساء فيها سمح
 

    1893   نيوزيلندا
  1902  أستراليا
  1906  فنلندا
  1913  النرويج
  1920  أمريكا
  1928   بريطانيا
  1945   فرنسا
  1971   سويسرا
  2006   الكويت

 
 و .العصر روحب لتغيرل مقياس هي العشرين القرن عبر الممتدة التواريخ تلك

 الجميع كان العشرين القرن وائلأ في .بالعرقية تفكيرنا هو أآلخر المؤشر
 بمقاييس كعنصريين سيحسبون )خرىأ كثيرة دول و( بريطانيا في تقريباً
 االفريقيين تتضمن فئة( السود بأن يؤمنون كانوا البيض عظمم .الحالي اليوم
 وضيعة فئة هم )االصليين سترالياأ سكان و الهنود من بداأ اليقاربهم ما و
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 -  ةمتعالي بصورة - ماعدا تقريباً شئ بكل يتعلق فيما للبيض بالنسبة
 دراموند البشوش البطل كان االيام تلك بوند جيمس .بااليقاع حساسهمأ

 و غرابأ و يهود" الى يشير "السود عصبة" الروايات احدى في و .بولدوغ
 دراموند يتنكر "المخلوقات مرأةأ" ايةرو في و ."قذرةال الشعوب من خرونآ

 هويته عن الدرامي الكشف عند و .الوغد لالمير االسود الخادم ,بيدرو بزي
 كان ,نفسه دراموند هو بيدرو بان لالمير بالنسبة الحال هو كما للقارئ
 اللدود عدوك بأني بداًأ تالحظ لم .بيدرو بأني ظننت هل" :القول يستطيع
 مستعارة الذقون كُل ليست" قال ذلك عن بدالً هلكن و ."دكأسو منتكر ,دراموند

 ."أألمر في ما خطأ هناك بأن ظننت لذلك و كريهة رائحة له عبد كُل لكن و
 الممكن من كان و ,عقود بثالثة كتابتها بعد ,1950 عام الرواية تلك قرأت

 يمكن ال هذه يامناأ في .العنصرية اليالحظ و بالدراما يتأثر أن لصبي )بعد(
 .ذلك تخيل
 
 تحرريا و متسنيراً رجال ,عصره بمقاييس ,هكسلي هنري توماس كان
 :يلي ما كتب 1871 في و زماننا ليس زمانه لكن و .متقدما

 
 العادي الزنجي بأن يؤمن ممن الواقع في عقالني أنسان هناك ليس
 فإنه صحيحاً ذلك كان لو و .االبيض الرجل على متفوق أو مساو
 سببةالم الظروف تغيرت لو فيما بأنه ,المعقول غير من ةببساط
 سيكون مساعدات أي وبدون الخاص هحق على حصل و عاقتهأل
 مسابقة أي في حنكاً صغرأ و مخاً االكبر نظيره لمقارعة قابال

 المجتمع في العليا المراكز أن .العض ليس و التفكير تستدعي
1.الداكنين عمنا دوالأ نصيب من تكون لن بالتأكيد تحضرالم 

 
 بمقاييس الماضي من قوالأ على يحكموا الن ا المؤرخين بين عليه المتفق من

 و لعصره سابقاً كان ,هاكسلي مثل لينكولن براهامأ و .لهم بالنسبة الحاضر
 قاله ما اليكم و .يامناأ في عنصرية و تخلفةمتبدو  للعرق بالنسبة هآراء لكن
  :1858 عالم دوغالس ستيفين مع مناظرة في
 

                                                      
1 . HUXLEY (1871). 
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 مؤيدي أو مناصري من ابداً كنأ ولم ,لست بانني اذن سأقول
 باالمور يتعلق فيما السود و البيض بين المساواة موضوع
 في لحقوقهم مؤيدا ابداً كنأ لم و لست أنا :ةيوالسياس االجتماعية

 عتبارهمأ أو االنتخابات في صوتينم حتى أو قضاة يكونوا أن
 سأقول و :البيض من يتزوجواأن  أو مناصب لتولي مؤهلين
 و السود و البيض بين فيزيائية فروقا هناك بأن ,قلت لما باالضافة
 على و جنب الى جنبا العيش من منعهم بتأييد ؤمنأ تجعلني التي
 ستتطلب و .السياسة و المجتمع بأمور يتعلق فيما المساواة قدم
 و رئيس هناك يكون أن بعض مع بوجودهم يعيشونها التي الحياة
بأن الجنس االبيض مقدر  من الجميع مع الحال هو كما ناأ و تابع

 1.له أن يكون متفوقاً
 
تلك  يستنكر من ولأ الكانو هذا عصرنا بناءأ لينكولن و سليكه كان لو
 روح مضت كيف بينأل فقط منهم قتبستأ لقد .المتخلفة فكارو األ مشاعرال

 و عصره في تحررةالم العقول اكبر دأح هاكسلي حتى .المامالى أ العصر
 الفرد تفكير بطريقة فقط فكر ,كتلك أشياء قالوا ,العبيد محرر لينكولن حتى
 المعروف منف عشر الثامن للقرن بالعودة و .الفيكتوري العصر في العادي
 روح .عبيد لديهم كان المتنور العصر من خرونآ و واشنطن و جفرسون أن

 ننسى و اليوم عادي بشكل نأخذها نناأ لدرجة نادبع و لالمام مضت العصر
 .خاصة بحد ذاتها حقيقية ظاهرة هو التغيير بأن
 
 على سواحلاالوربيون  البحارة حط عندما .كثيرال ةمثلمن هذه األ هناك

 اضربه سوى ببالهم يخطر لم .اللطيفة الدودو طيور رأوا و موريتيوس
 وصف لحمهم حيث - بأكلهم يفكرون حتى يكونوا لم .الموت حتى بالعصي
 الدفاع يستطيع ال مسالم طير ضرب أن فترضالم من .)ستساغم غير بكونه
 .الوقت لتمضية شيئا فقط كان رأسه على بالعصاأو حتى الطيران  نفسه عن
 طائر قرباءأ من طير نقراضأ و غير معقول كهذا سلوك يعتبرهذه  يامناأ في

 قبل من العمد القتل بسبب يسل و ,بسبب حادثة عرضية حتى ,الدودو
 .أمراً مأساوياً يعتبر ,نساناأل

                                                      
1 . HTTP://WWW.CLASSIC-LITERATURE.CO.UK/AMERICAN-AUTHORS/19TH-CENTURY/ABRAHAM-

LINCOLN/THE-WRITINGS-OF-ABRAHARNLINCOLN-04/.   
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وفقاً للعادات الثقافية الرائجة في أيامنا هذه فأن انقراض فصيلة 

)Thylacinus ( هي أحدى تلك المئآسي ,سمانياالتو المعروف بالذئب. 
 و .1909 عام حتىله االن  المرثي المخلوق ذاك لرأس جائزة هناك كانت
الحظ ( "الظبي" و “االسد" و" الفيل" ,االفريقية الفيكتوري العصر اترواي في

 اكانو ,و كل ما يفعل الفرد مع االحياء البرية" البري) "صيغة المفرد الفاضحة
 جلأ من ليس .تفكير أي بدون بالرصاص ترمها ,باللعبة فعلن ماذا و لعبة
 و .ناآل لعصرا روح تغيرت ."للرياضة" بل .النفس عن للدفاع ليس .االكل
 افريقياً حيواناً يرمي اليزال من "الرياضيين" االغنياء من هناك ,لالمانة

 هملكن و .للبيت حنطالم الرأس معه يأخذ و الندروفر سيارة من بالرصاص
 حياة حفظ .هذا لفعلهم كبير بشكل مكروهين وهم ,ذلك ليفعلوا الغالي يدفعون
 بنفس عليهما يحافظ و ن القيم المقبولةم صبحاأ البيئة على الحفاظ و االدغال
 نحت تجنب و السبت يوم على لحفاظفي ا كانت التي االهمية من الدرجة

 .أصنام كآلهة
 
 .ةالعصري قدميةالت لكل اآلراء سطوريأ اصبح مثال ,المتحرر 1960عقد 
في  ,بأمكان قاضي التحقيق مماشية للعرف كان العقد ذلك بدايةفي  لكن و

 قبلت هل" :ينلفالمح سؤال همكانأب كان "شاترلي السيدة شيقع"كتاب  قضية
 القراءة على قادرات البنات نأل - اليافعين بنتكأ أو بنكأ يقرأ أن على

كتاب الهذا  تركست هل الكتاب؟ هذا - )؟ذلك قال انه تصدق هل( كالشباب
 هذا خدمك أو زوجتك تقرأ أن حتى تتمنى هل بيتك؟ في الجميع متناول في
 روح بها تغيرت التي السرعة على تدلنا االخير السؤآل بالغة أن تاب؟الك

 .العصر
 
 و ,المدنيين الضحايا بسبب االغلبية قبل من مستنكر للعراق أمريكا حتاللأ
 يبدو .الثانية العالمية الحرب ضحايا من كثيرب اقل عددياً الضحايا هؤالء لكن
 ,رامسفيلد دونالد .ياأخالق مقبول هو ما مقاييس في ستمراًم نزياحاًأ هناك بأن
 نفس قال لو رحرمت قلب كرحيم سيبدو ,يامناأ في قاسياً و قرفام لنا يبدو الذي
 شئ تغير .العقود خالل تغير ما شئ .الثانية العالمية الحرب خالل قاله ما
 و الدين من بالرغم حدث نهأ بل .بالدين تعلقام ليس التغير هذا و ,جميعاً فينا
 .بسببه ليس
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 حتى .تطور بأنه متفقين أغلبنا و ,التغيير هذا يتجه بشكل واضح بأتجاه واحد

ألبعد ما  بالشر دفعوا الذين أحدبأنه  واسع بشكل يعتبر الذي و ,هتلر ادولف
 قتل هتلر بأنال شك  .خان جينكيز أو والغبغالي اليقارن ,حدودنتخيل من 

 هل .لخدمته العشرين القرن كنولوجيات متلكأ هلكن و الناس من كبرأ عدداً
 رؤية من ,خان جينكيز عن عرف كما العظمى متعته على هتلر حصل
 هتلر عند الشر مستوى على نحكم ؟"دموعهم في يغرقون" ضحاياهأقارب 
 فعلت كما والغغالي عهد منذ لالمام مضت العصر روح و ,اليوم بمعايير

 هذا في الموضوع عن معاييرنا نال فقط شراً أكثر يبدو هتلر .التكنولوجيا
 .رحمة أكثر العصر

 
 و بالذم يتعلق فيما تحقيريةال الكلمات بعض تداول تناقص حياتي فترة خالل
 و) القب االنكليزي للفرنسيين( ضفدع :عن بعض الجنسيات الشائعة االفكار
و فاصوليا او ) لليونانين( ديك و) لقب القادمين من أمريكا الالتينية( كلب
 ستهجنةم هالكن و ختفتقد أ الكلمات تلك بأن ازعم لن .الخ ..)لليهود(ة حمص
 بها يقصد لم نهأ الرغم على "زنجي" كلمة .المؤدبة االوساط في واسع بشكل
 االجحاف فإن الحقيقة في و .االنكليزي النثر تأريخل ستخدامهاأ يمكن االهانة
 .كامبردج من حترمالم الدين عالم .االدب من قطعة تأريخ من شيئا لنا يكشف
 عن كتابته في فصال يبدأ أن على قادرا كان ,وقته في ,بوكيت سي أي

 بديانة امتدين ليس السامي" :التالية بالكلمات الديانات مقارنة كتابه في االسالم
 هو بل .عشر التاسع القرن منتصف في اعتبرت كما ,طبيعيبشكل 
 المفرد صيغة ستعمالأ و )ثقافةال من بدال( بالعرقية الهوس أن ."روحاني

 فرد" الى كامل شعب لتصغير محاولة لنا يكشف "روحاني ..السامي"
 أي يستعمل لن و .الحالية يامناأ مقاييس من بأي متداوال ليس "بمواصفات

 تعد لم كتلك تلميحات .كتلك كلمات ,اخر مجال أي في أو ديني سواء عالم
 عام واقعاً كانت هالكن و .العشرين القرن منتصف منذ الكتابات في موجودة
1941. 

 
 
 في .شك أي بدون المعايير تغير لتوضح .الوراء الى عقود اربعة عدنا لو
 و "الجديدة الجمهورية" ويللز .جي .اتش من اقتبست السابقة كتبي أحد
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 التأكيد أُريد التي للنقطة صاعق توضيح ذلك في نأل مجدداً االن ذلك سأفعل
 :عليها
 

 كيف شأنا؟ االقل االعراق الجديدة الجمهورية تعملس كيف و
 و السود من الجماهير تلك اليهود؟ الصفر؟ ..السود؟ ستعامل
 للفعالية بعد يصلوا لم الذين و الصفر و المشوبين البيض و البنيين

 أن عتقدأ و ,جمعية خيرية ليس و العالم هو العالم ,حسناً المطلوبة؟
 ,الجديدة الجمهورية في يخالقاأل النظام و ..يذهبوا أن معليه
 لدعم االولى بالدرجة سيصاغ ,العالم سيسود الذي يخالقاأل النظام
 و جميلة جسامأ .يةنساناأل في جميل و عملي و بداعيأ هو ما كُل
 في الطبيعة تبعتهاأ التي الطريقة و ..قادرة و نيرة عقول و قوية
 ..الموت هي الضعف نشر من الضعيف منع حيث العالم صياغة
 ما المثالية من لديهم سيكون ..الجديدة الجمهورية البشرفي أن
  .مبرراً القتل يجعل

 
 في .عصره في ينحدثيالم من يعتبر ويللز كان و 1902 عام ذلك كتب

 فإنه واسع بشكل مقبوال يكن لم كهذا شعورا أن من الرغم على و 1902
 فإن ذلك من العكس على و .عشاءال خالل كتلك فكرة مناقشة الممكن من كان
 على جبرونم نحن .كهذه لعبارات رؤيتهم عند برعب سيشهقون العصر قراء
 روح دائرة عن بعيداً يكن لم ,عليه كان مما الرغم على ,هتلر أن عتبارأ

 كم .تفتحةالم العصرية نظرتنا خالل من لنا واديب كما زمانه في العصر
 العالمكل  في االفكار مع ناظربالت تتغير و – بسرعة العصر روح تغيرت
 .المثقف

 
 ليست االجتماعي؟ الوعي في االتجاه الثابتة التغييرات تلك مصدر ذنأ ماهو
 الدين من تأتي لم بأنها برهنأ عندما يتحقق هدفي نأل .مسؤوليتي من االجابة
 نحتاج .يلي بما سأبدأ فإننيلذلك  نظريةوضع  على جبرتأ لو و .شكل بأي
 في واسع بشكل زامنةمت العصر روح في التغيرات تعتبر لماذا ,التالي لشرح
 و موحد تجاهأ في كونها سبب نشرح أن أيضاً علينا و ,البشر من كبير عدد
 .محدد
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 خالل من لنفس نفس من تنتشر ؟بشرال من العديدين عبر زامنتت لماذا ,اوالً
ال و الكتب خالل من و العشاء حفالت و البارات في حادثاتالمو راجعاتم 
 .االنترنت خالل منهذه  يامناأ في و تلفزيونيةال البرامج و الجرائد خالل من

 البرامج و الراديو و المقاالت في اليها يشار يةخالقاأل الطقوس تغيرات
 و التلفزيون مسلسالت في و الكوميديا في و السياسية الخطابات حوارية وال
 عبري أن و يمكن .عنها تعبر قوانينال تجعل التي مجالس الشعب خاباتأنتَ في
 الموضوعفي هذا  خوضأ لن و ,الميمات بنك في الميمةتردد  بتغير عنها
 .ذلك من أكثر
 

 أآلخر البعض و العصر لروح يةخالقاأل يريالتغ موجة عن يتخلف بعضنا
 العشرين و الواحد القرن في منا الغالبية لكن و بسيط بشكل عليها يتقدم
 حتى أو براهيمأ زمن أو الوسطى العصور في اسالفنا عن مةمتقد و متقاربة
 تتحرك الموجة .الماضي القرن من العشرينات في نسبياً الحديثة االزمنة
 انفسهم )هاكسلي تشأ تي مثل( مضى قرن في السابقون سيجد و بإستمرار

سلساً يكن لم التطور ذلك ,بالطبع .الحق قرن في االعظم السواد عن تخلفينم 
 وقتية و محيلة عقبات هناك كان .المنشار كأسنان تعرجام كان بل صعوده في
 لكن و .قرن الحاليال مطلع في حكومتها من أمريكا معاناة في الحال كان كما

 أي بدون و االتجاه بنفس يمشي اليزال التطور فإن الطويل الزمن بمقياس
  .شك
 
 الذين و القادة دور نكارأ نستطيع ال االتجاه؟ بذلك العصر روح يدفع الذي ما
 في .معهم يسيروا بأن االخرين اقنعوا و نهضوا لقد ,لعصرهم سابقين كانوا
 مارتن مثل قادة قبل من االعراق مساواة عن المثالية الفكرة دفعت أمريكا
 الشخصيات من خرونآ و الرياضة رجال و الكوميديين قبل من و كينغ لوثر

 كذلك .اوينز جيسسي و بواتييه سيندي و نروبنسو باول مثل شعبيا المشهورة
 بعضهم .الالمعين القادة من شخصيات الى يدين فإنه النساء و العبيد عتاقأ
 النهم ذلك فعلوا نيمتدينال بعض .كذلك يكن لم أآلخر البعض و امتدين كان
 على و .مصادفة مجرد الدين كان أآلخر للبعض بالنسبة لكن و .ونمتدين
 الالعنف عن فلسفته ستقىأ فإنه مسيحياً كان كينغ لوثر رتنما أن من الرغم
 .كذلك يكن لم الذي غاندي من
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 االخرين مع شتركن نابأن فهمنات تزايد باالخص و مستوى التعليم لدينا كذلك
 فكرتان -  آخر جنس أو آخر عرق من شخاصاال مع حتى ,يةنسانباأل

 علماالصلي هو  مصدرهما و المقدس الكتاب لمحتوى بصراحة مضادتان
 اليهود و النساء و السود عاملةم اسباب أحد أن .التطور خصوصا و طبيعةال
 .سواسية مع البشر عتبارهمبسبب عدم أ كان النازية المانيا يامأ في رجوالغ

 وجهة عن مثال بلغأ هو "الحيوانات تحرير" كتابه في سينغر بيتر الفيلسوف
 االخرى لكائناتنا مع اعامالتجناس في تلغني حاجز االن أن علينا بأن النظر
 هذا ربما و .ذلك قديرت الخاص مخها لها يسمح ما بقدر سعادتها يضمن بما
 سيكون .القادمة القرون في العصر روح به ستتحرك الذي االتجاه عن تنويه
 .المرأة نعتاقأ و العبيد تحرير مثل السالفة لالصالحات طبيعيا ستنباطاًأ ذلك
 
 سبب لشرح تؤهالني ال النفس علم و االجتماع علم في يكهاو مؤهالتي ان

 الغرض لشرحما ذكرته  يكفيو  .العصر روح تغيرات في الواسع التناسق
 ليس بالتأكيد و – الدين من مدفوعة غير نهاأ و تتغير بإنها اقصده الذي
 قوى عدة لكن و كالجاذبية حيدة و قوة ليست نهاأ ربما .المقدسة الكتب بسبب
 قوة في التصاعد سبب شرحي ذيال و مور انونق مثل بينها فيما العبتت
 لمظاهر ستمرالم التعاقب فإن السبب كان مهما و .حواسيب االلكترونيةال

 نكون أن من لالله اجةحب بأننا الزعم لنقض كاف من أكثر هو العصر روح
 .صالح هو ما لتحديد حتى أو صالحين

 
 

 
 فإن قلت كما لكن و لالمام عام بشكل و قدماً تسير العصر روح أن ربما
 العقبات من العديد دووج و ممهد بطريق ليست و المنشار كأسنان مسيرها
 القرن دكتاتوريات سببها ,مرعبة و عمقية و عظيمة عقبات ,المروعة
 ستالين و هتلر ثلم لرجال الشريرة النوايا بين نفرق أن همالم من .العشرين
 ستعرضتأ لقد .الشرور تلك تحقيق من مكنتهم التي العظيمة القوة عن

 - والغاليغ عند كانت تيال من أكثر ليس لهتلر الشريرة االفكار أن موضوع
 سادة كتابه في باربر نويل وصف الذين و ,االتراك سالطين عند حتى أو

 اسلحة له توفرت هتلر لكن .قذارتها في المدهشة مفاخرهم الذهبي القرن
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 و هلتر يعتبر ذلك من بالرغم و .تصاالتاال تكنولوجيا و العشرين القرن
 .ريعم بشكل و العصور كُل بمقاييس شراراًأ ستالين

 
 كُل في السؤآل ذلك يطرح "ذلك؟ عن تقول ماذا ,انملحد كانا ستالين و هتلر"
و .كذلك الراديو التمقاب كُل في و الدين موضوع عن القيتها عامة حاضرةم 

 هتلر :هماولأ .فرضيتين مع بالسخط مشحون و مشاكس بشكل االسئلة تطرح
 .دانملح كانا نهماأل فعاله ماكل  فعال لقد :اهمثاني و .انملحد كانا ستالين و

 الفرضية .هتلر حالة في به مشكوك و ستالين حالة في صحيح االول الفرض
 من نستنتجها أن المنطقي غير من و .خاطئة النها ,لها أعتبار ال الثانية
 لحاداإل صفة تقاسما ستالين و هتلر بأن قبلنا لو و حتى .االولى الفرضية
اذن؟ ماذا و .حسين لصدام كان كما ايضاً شارب له كان كالهما و شتركةالم 

 لسنا .اًمتدين أو اًملحد )الطيب او( الشرير كان إذا عما ليس ثيرالم السؤآل
 أن الواقع .المتنافسة االضداد من الئحتين استخالص و الرؤوس عد بصدد
 االقل على ,شئ أي على يبرهن ال "معنا اهللا" عليها منقوش النازيين حزمةأ

 ستالين و هتلر كون موضوع ليس هنا يهم ما .عمقةم مناقشات بدون ليس
 طممنت بشكل الناس على يؤثر لحاداإل كان ما إذا موضوع لكن و ينملحد
 .ذلك علىيدل  اًصغير لو و دليل أي هناك ليس .الشريرة شياءاأل لعمل
 
 دير في تعليمه تلقى نهأ بالواقع ,املحد كان ستالين بأن شك هناك ليس
 كماصبح قسيساً ي لم انه في ملهاأ خيبة مهأ تخف لم وروسي  وكسيذثورا

 العجب سببي كان ذلك فإن - بوالك نآلآ رأي على بناء و - له ارادت
الروسية كانت السبب  وكسيةذاالرثو الكنسية ستالين ثقافة أن ربما 1.لستالين

 و الروسية االورثودوكسية الكنيسة بالقضاء على الناضج ستالين وراء رغبة
 هإلحاد أن عن دلةأ أي هناك ليس لكن و .عام بشكل التدين و المسيحية كذلك

 اال المبكرة الدينية تربيته مع لذلك عالقة هناك يكن لم ربما و .كان سبباً لعنفه
 بأن يماناأل و القوية السلطة و طلقالم يماناأل يوقر أن له تلقينها خالل من
 .الوسيلة تبرر الغاية
 

 أن لدرجة فائقة بعناية فقد تم أختالقها املحد كان هتلر بأن أما االشاعة
 من دائم بشكل الفكرة تلك تطرح و سؤال بدون يصدقونها الناس من العديدين

                                                      
1 . BULLOCK (1991).  
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 هتلر .واضحاً يكون أي عن بعيد الواقع أن اال .الدين عن المدافعين يهاحبم
 الكاثوليكية الكنائس زار و كاثوليكية مدرسة في درس و كاثوليكية لعائلة ولد
 شك بدون مكنالم من النه :قيمة ذو ذلك عتبارأ يمكن ال طبعاً .طفولته في
 كنيسة عن تخلى عندما ستالين فعل كما الحقا ينالتد عن تخلى قد يكون أن

 يعلن لم هتلر لكن و .تبيليسي في الدير ترك أن بعد االرثودوكسية الروس
 أتنبن حياته خالل من الدالئل بعض هناك و علنا الكاثوليكي معتقده عن تخليه
 ظل االغلب على فإنه كاثوليكياً معتقده يبق لم لو حتى .اًمتدين بقي نهأ أن عن
 سمع عندما بأنه "كفاحي" كتابه في علنأ ,كمثال .قدسةم سلطة بوجود مؤمنا
 من السماء شكرت و ركبتي على جثوت" ,االولى العالمية الحرب عالنأ خبر
 1."االن يحصل ما فيه حصل الذي الزمان في عيشأ جعلتني التي و قلبي كُل
 تغير ربما .العشرين و الخامسة عمر في كان عندما 1914 عام كان ذلك
  ذلك؟ بعد
 
 معاوينه خلصأ كتب الثالثين و يةلحادا في هتلر كان عندما 1920 في
 بافارياو وزراء رئيس الى رسالة نائبه بعد فيما صبحأ الذي و هيس دولفور
 شريفة شخصية نهأ .له جداً قريب ناأ و جيدة معرفة شخصياً هتلر عرفأ"

 بالتأكيد و 2."جيد كاثوليكي و ينمتد هو و باللطف مليئة ,عادي غير بشكل
 و شريفة شخصية" موضوع في فاضح بشكل و تماماً خطأأ سيه أن بما
 هناك ليس .!"الجيد الكاثوليكي" موضوع في أيضاً خطأأ فربما "باللطف مليئة
 حجةالب يذكرني هذا و شكل أيب في "الجيد"ـب هتلر نصف أن من يمكننا ما
 هتلر .اًملحد هتلر كون بوجوب االقتراح عن سمعتها قد كنتالتي  ةهزليال
أن  مكاناالب ليس فإنه لذلك و جيد هو ما تعلمنا المسيحية و سيئاً اأنسان كان
 هو كاثوليكي أنسان فقط" .هتلر عن لغورينغ مقولة تلك .!مسيحيا هتلريكون 
 على تربى شخصاً يعني ذلك أن فترضأ أنا و" المانيا توحيد يستطيع نم

 .بهاً مؤمناً شخصابالضرورة  ليس و كيةالكاثولي
 
 و يحتاجون الناس بأن قتنعناأ" هتلر قال برلين في 1933 عام خطابه في

 ةالحرك نحارب أن عاتقنا على خذناأ فإننا لذلك و .يماناألهذا  يريدون
                                                      

1 . BULLOCK (2005).  
2 . HTTP://WWW.FFRF.ORG/FTTODAY/1997/MARCH97/HOLOCAUST.HTML.  

 على يحتوي ,1997 آذار شهر في )FREETHOUGHT TODAY( في باالصل نشره تم الذي و سميث .ي لريتشارد يعود المقال هذا
 المصادر غياب حال في .المذكورة المصادر في نرى كما آخرين نازيين و هتلز من قيلت بالموضوع المتعلقة المقوالت من مجموعة
  .ذاتها سميث مقالة من جاء اقتباسي فأن
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 ذلك يشير ربما 1."اقضينا عليه بل ,فقط نظري عالنأ بشكل ليس و يةلحاداإل
 قال 1941 في هلكن و يمانباأل يؤمن ,الكثيرين مع لحالا هو كما ,هتلر بأن
بدلأل كاثوليكيا سأبقى" لجان غيرهارد الجنرال ساعدهلم".  
  
 الن ا بالتأكيد العادي غير من فإنه صادقاً مسيحياً هتلر يبق لم ولو حتى 

 .المسيح كقتلة اليهود تلوم التي االزلية التقليدية المسيحية باالفكار متأثراً يكون
 ننقذ أن هو نفعله أن يجب ما ولأ" قال خميوني في 1923 عام خطابه في
 المعاناة من بالدنا نحمي أن علينا ...بالدنا فسدوني الذين اليهود من المانيا
 سيرة :هتلر ادولف" كتاب في و 2."الصليب على مات الذي عاناها التي
 الحل" قاتاو الديني هتلر موقف عن توالند جون كتب "مؤكدةال الحياة
  ":االخير

 
 من الرغم على و الكاثوليك الروم كنيسة في ميزاًم عضواً الزال
 هم اليهود أن عن تعاليمها يحمل اليزال فإنه عليها للقائمين كرهه
 تأنيب أي بدون مكنام عليهم القضاء كان لذلك و .االله قتلة
 موضوعال يتم بذلك و – هللا تنتقم التي اليد كونه مبدأ من و ,ضمير
  .بدون أي قسوة و شخصياً ليس نهأ لو كما

 
 معاديا كان لوثر مارتن .كاثوليكياً تقليداً فقط ليس لليهود المسيحي الكره ان

 جميع طرد يجب"ه بان مجلس الشعب في مدينة ورمز في كتب و .للسامية
 ربما الذي و "يبهمذاكا و اليهود عن" كامالً كتاباً كتب و "المانيا من اليهود
 العبارة نفسو  "االفاعي ذرية"ـب اليهود وصف لوثر .هتلر على تأثير له انك
 بأنه مرارا فيه كرر الذي .1922 عام المشهور خطابه في هتلر هاستخدمأ

 :مسيحي
 

 .كمحارب مخلصي و الهي نحو يوجهني كمسيحي شعوري
 االتباع من بقليل محاطا وحدته في الذي الرجل نحو يوجهني
أكاد أقسم  و ,ليحاربوهم الرجال دعى و اليهود ءهؤال حقيقة عرف
 و كمسيحي يالمتناه حبب و .تألمكم منه عظمأ حاربكم نهبأ

                                                      
1 . HTTP://HOMEPAGES.PARADISE.NET.NZ/MISCHEDJ/CA_HITLER.HTRNL.  

2 . BULLOCK (2005: 96). 
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 في أإلله وقف كيف لنا تقول التي العبارات تلك قرأتُ كأنسان
المعبد من االفاعي ذرية دلطر بيده السوط واخذ خيراًأ قدرته. 
 ,عام الفي بعد اليوم و .ودياليه السم ضد للعالم مثاالً حربه كانت
 ذلك جلأ من بأنه قبالً اعرفها لم بثقة عرفأ .العواطف بأعمق و
 و داعيخب الحد سمحن أل كمسيحي و .الصليب على دمائة بذل قد
 ليس و …العدالة و للحق حارباًم كونأ أن على يتوجب لكن
 الضيق من الصحيحة التصرفات نتصرف نناأ على دليال وضحأ

 1.يضاًأ شعبي تجاه واجباً لدي فإن كمسيحي و .يهنعان الذي
 
 .لوثر من "االفاعي ذرية" عبارة قىأنتَ قد هتلر كان ما إذا معرفة الصعب من
 لكن و .فعل قد لوثر أن نفترض كما )3,7( متى انجيل من مباشرة خذهاأ أو

 في اليها عاد هتلر فإن ,االله من كرغبة اليهود مقاضاة لموضوع بالنسبة
 :االعظم الخالق لرغبة وفقا تصرفأ بأنني اليوم ؤمنأ لذلك و" :كفاحي هكتاب
 عام كان ذلك" االله اجل من قاتلأ فإنني اليهود ضد نفسي عن بالدفاع و

 قال و ,1938 عام البرلمان في خطابه في ثانية ذلك كررو قد  .1925
  .المهنية حياته خالل الدوام على مشابهة أشياء

  
حوار على " في هاطرح العبارات التي من يساويها ما هال كهذه مقوالت أن

 قبل من هاليسجتم ت ,للمسيحية معادية آراء عن فيها عبر التي و "المائدة
 :1941 عام حدث يلي ما و .ةالخاص هترتيسكر
 

 .المسيحية قيام هي يةنساناأل صابتأ التي االقوى الضربة نأ
 اختراع من كالهما و .للبلشفية الشرعي الغير الطفل هي المسيحية
 قدمته ما هي بالدين يختص فيما المدبرة الكذبة أن .اليهود
  …للعالم المسيحية

 
 مضيئاً و صادقاً و نقياً القديم العالم كون في الحقيقي السبب ان
 .المسيحية و الطاعون .. يينكبيرال السوطين يعرفوا لم نهمأ هي
 

                                                      
  .)BAYNES )1942:19-20 في نشر .1922 عام نيسان من 12 في هتلر ادولف خطاب . 1
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 أن االسبان و طاليينلالي تمنىأل سبباً جدأ ال ,قيل ما كُل بعد
 لديهم الذين الوحيدين نكون دعونا ,المسيحية خدرم من يتخلصوا
 .المرض ذلك ضد مناعة

 
 ,االقتباسات تلك من الكثير يحتوي "حوار على الطاولة"في  هتلر مقوالت ان
 بالقديس ماركس يقارن االحيان بعض و بالبلشفية المسيحية يقارن ما غالِباً
 ,للغرابة ,هتلر أن من بالرغم( يهوديا كان كالهما أن داًبأ ينسى ال و بولس
 هتلر يكون أن الممكن من .)يهوديا يكن لم المسيح أن على دائماً مصراً كان
 .المسيحية زيف له كشف الذي النوع من 1941 عام حتى بتجارب مر قد
 ,بكالمهم نثق أن يمكن ال ممن للفرص أنتهازي كاذب ليس سوى كان انه أو
  ؟قال مهما
 

 حتاالم كان بانه ,عنه أتباعه آراء و كلماتهمن  رغمالب هتلر هناك مقترح بأن
 الدين" :قال الذي نابليون تناغماً مع ربما .مستمعيه تدين يستغل و يستخدم
 :صغيرال سينيكا مع يضاًأ و ."هادئين الناس من العامة بقاءأل متازم شئ

 كامالح بلق من و خدعة كماءالح بلق من و ةحقيق يعتبر العامة قبل من الدين"
حدأ ال ."فيداًم يلو و .تلك االمانة عدم على قادراً كان هتلر بأن ينفي أن مكنه 
 يرتكب لم هتلر بأن أيضاً نذكر أن فعلينا ,امتدين يبدو نأل دافعه هو هذا كان
 من العديد قبل من رتكبتأ ذاتها االفعال لكن و .وحده ظلم من ارتكبه ما

 االلمان أعتقاد فإن بالتأكيد و .مسيحيين كانوا غالبيتهم و باطهمض و الجنود
 لنا تشرح التي الفرضية - اآلن نناقشها التي النظرية وراءبالمسيحية هو 

 رادأ فقط هتلر بأن أألمر يكون ربما وأ ! واستغالله الديني هتلر صدق عدم
 الذي بالدعم نظامه يحظى فلن إال و المسيحية مع التعاطف بعض يبدي أن

 ذلك يتضمن و ,الذي اخذ أشكال متنوعة الدعم ذلك .الكنيسة من عليه حصل
 و – للنازية معادياً موقفاً يتخذ الن ا على صرارهأ و عشر الثاني بيوس البابا
 في صادقاً هتلر يكون أن ماأ .اليوم للكنيسة حراجاال يسبب موضوع هذا

 المسيحيين تعاون -بنجاح- ليربح بذلك علقيت فيما كذب نهأ أو مسيحيته
 ال الهتلري ظامنال شر فإن الحالتين تاكل في .الكاثوليكية الكنيسة و االلمان
 .هلحادلإل نتيجة عتبارهأ يمكن
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 الدينية الرموز ستخدامأ عن هتلر يتوقف لم المسيحيةهجومه على  عند حتى
 لقيادة مقدسة مهمة في ميعالج بين من هتختارأ يتال ةالغامض قدرةال لكت عن
 وبعد .بالرب اخرى حيانأ في و بالقدوس تلك القدرة يدعوا كان .المانيا

 في اهللا ذكر ,1938 عام فيينا منمنتصراً  هتلر عاد عندما 1"نشلوساآل"
 يرسل بأن اهللا رادةأ بأنها ؤمنأ" :القدرة هذه شخصية البسه و المبتهج خطابه
 عادةأ من ليتمكن االمة قائد ليكون يرفعه و ليكبر يتركه و المملكة الى صبياً
 2."مملكةال الى وطنه رضأ
 

 شهر تشرين الثاني في ميونيخ في االغتيال حادثة من وبةبأعج نجا وعندما
1939, أنقاذه هو  سببجعلت  بأن نقاذهأل ةمقدسال تلك القدرة هتلر حمد
 كيليرروللبرغرب يترك أن .تماما مسرور ناآل أنا" :يومها برنامجه تغيير
 صلالعليا كي أ تلك الرعاية لرغبة تعزيزاً كان المعتاد من بكربوقت أ
 ميشال الكاردينال ,ميونيخ قام بطريرك هذا الهجوم فشل بعد 3."هدفي
 رعاية االلهيةال لشكر" كاتدرائيته في )Te Deum( تتلى بأن امر ,فاوللبابر
 يخفوا لم ,غوبلز من بدعم و لرهت تباعأ بعض ."قائدال لنجاة برشيةاال بإسم
 ,التالي النص و .النازية الفكرة على مبني مستقالً دينا سسواأي أن في الرغبة
قانون  و دعاء نص بأنه شعوراً يعطي التجار نقابة رئيس قبل من مكتوب
 .)الرب( المسيحي أإلله تذكر خاتمته أن حتىااليمان 

 
 عهدنا نجدد أن نريد !وحدك معك متعاضدين نحن !هتلر دولفآ

الفكر  بأن نؤمن .هتلر دولفآب فقط نؤمن االرض هذه في :االن
 في اهللا بأن نؤمن .شعبنا سيحفظ الذي هو االجتماعي الوطني

 نؤمن و .باركنا و وجهنا و قادنا الذي ,خلقنا الذي هو السموات
 تصبح حتى ذلك و .لنا هتلر دولفآ رسلالرب أ أإلله هذا بأن
 4"االبد حتى المتينة القاعدة المانيا

 

                                                      
 بموجبها تم التي العملية على أطلق الذي االسم هو ANSCHLUSS ÖSTERREICHS وأيضاً ANSCHLUSS :باأللمانية آنشلوس . 1
  ).المترجم( .1938  عام آذار/مارس 13 بتاريخ ذلك و النازية ألمانيا يد على الكبرى ألمانيا إلى النمسا ضم

2 . BULLOCK (2005: 43).  
  هتلر دين عن جاليور نيكول آنا مقال من مصدرها بعدها التي تلك و االقتباس هذا . 3

 HTTP://WWW. FFRF. ORG/FTTODAY/BACK/HITLER. HTML.  
4 . HTTP://WWW.CONTRA-MUNDUM.ORG/SCHIRRMACHER/NS_RELIGION.PDF  
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تأريخ االخالق : االنسانية"يذكر جونثان كلوفر في كتابه المميز و المرعب 
) Yale University Press 2001(" في القرن العشرين

الكثيرين قبلوا بتلك الثقافة الدينية عن ستالين التي تم صياغتها من قبل : التالي
أنزلتها من الجدار و وضعتها  ,أقتربت من صورة ستالين: "كاتب ليتواني

على الطاولة و تأملت بها و تمرنت روحياً عليها بينما رأسي مسجى بين 
بعينيه الصافيتين  ,باعثة على السالم كالعادة ,ماذا سأفعل؟ وجه القائد .يدي

أنني أشعر و كأنه نظرته تخترقني في غرفتي  .اللتين تخترقان كل المسافات
 ,مع كل شريان و كل عصب ...ظن العالم أجمعالصغيرة هذه و تنطلق لتحت

مع كل قطرة دماء في جسدي أستشعر أنا في هذه اللحظة بأنه كل شئ 
هذا الشكل من التعبد  ."أختفى من الكون اال هذا الوجه المحبوب و الغالي

المزيف يبدو شديد القباحة في كتاب كلوفر عندما نقرأ مباشرة بعده عن 
  .جرائم ستالين البشعة

  
 كان لو حتى لكن .كذلكمن المحتمل أنه لم يكن  هتلر و املحد كان ستالين
 .بسيطمحدد و  محور هو هتلر و ستالينتدين  حول حوارنا في المهم فأن

 .لحاداإل بإسم اهيفعلو ال هملكن و الشروريفعلون  ينملحدال بعضوهو بأنه 
وما  الماركسي التلقين و عقيدةال بإسم الشرور من العظيم فعلوا هتلر و ستالين
 لكن .فاغنرية بهذيانات وكةحبمو ال العلميةاالجناس ال نظرية بإسميمثالها 
 ذكرأ وال .التأريخ عبر كثيراً تكررت و ,الدين بسبب حصلت الدينية الحروب
 الدافع يكون ربما تحصل؟ الماذ و .لحاداإل اسم تحت حصلت حرب أي

 أو عنصري أو عرفي تعصب أو سياسي طموح أو قتصادياًأ طمعاً للحرب
 ال التي القناعة و .االمة بحق الوطني يماناأل من عفبدا أو شكوى أو قامأنتَ

 بدعم و الوحيد الصحيح الدين هو البعض به يؤمن الذي الدين بأن تتزعزع
 دياناتال اتباع و الكفار كُلضد  بوضوح اللعنة يكرس مقدس كتاب من
 سام .الشهداء بجنة اهللا سبيل في قاتلينالم عدتوي و الموت حتى منافسةال

 ":يماناأل نهاية" كتابه في حقيقةال كبد يصيب كالعادة هاريس
 

 على طبيعي و عادي أنسان من يجعل نهأ في هو الدين خطر أن
 جديد جيل كُل نأل .المقدساتمن  هماعتبار و الجنون ثمار نىج
 ثباتهأل نقاش الي اليحتاج الدين يطرحه ما بأن لقني االطفال من
 مهددة التزال الحضارات ,االخرى الطروحات في أألمر هو كما
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بعضنا البعض  قتلنبرر  لحظةال حتى و نحن .عقالنيةالال بجيوش
 شيئا أنب يعتقد كان من .قديمة كتابات الى من خالل االشارة

 يحصل؟ أن يمكن كهذا مأساوياً
 

 م االيمان بشئ ما؟من ذا الذي سيخرج للحرب بسبب عد ,من ناحية أخرى
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 العداء أن ظنأ وال .ذي يحب المواجهةأنا بطبعي لستُ ذلك الشخص ال
 اشارك نأل الدعوات مستمر بشكل رفضأ و للحقيقة للوصول مناسبة طريقة
 .دنبرهأ في ,يورك منطقة مطران مع مناظرةل مرة دعيت .مناظرات في

 متدينال الفيزيائي كتب ,النقاش بعد و .قبلتها و الدعوة تلكل شعرتُ باالعتزاز
 لصحيفة جههاو و "اهللا؟ من التخلص" كتابه في درجهاأ رسالة ستانارد راسل

  :االوبزرفر
 

 .)العلم عظمة مامأ الثانية المرتبةب يأتي اهللا( الالمع العنوان تحت
 دوناً الفصح لعيد الموافق االحد يوم" العلم نلشؤو مراسلكم كتب
 فيما بالغة صاباتأ وجه( دوكنز ريتشارد أن كيف "االيام باقي عن
 .الدين و العلم عن نقاشهما في يورك منطقة لمطران )الفكرب يتعلق

حصلوا على عشرة  )بتعجرف مبتسمون ونملحد( عن لقد قرأنا
 .مسيحيينأهداف مقابل صفر لل

 
 لقاء عن خبر نشر في لفشلها االوبزرفر لصحيفة بتوبيخه ستانارد مضى و

 السير الفضاء عالم و برمنجهام من مطرانال مع االثنين نحن بيننا الحق
 دعاية له تخصص لم الذي و .للعلوم ةيالملك االكاديمية في بوندي هيرمان
 سخط من يبديه ما على فقط الموافقة ستطيعأ .بكثير أكثر بناء كان لهذا كافية
" الشيطاني القديس" كتابي في شرحتها سبابأل .للنقاش الدعاية شكلية تجاه
 .مثالً نالخلوقيي مع ال أشارك في مناظرات أناف
 

 ضد كمجاهد شهرة كتسبتأ بأني لي يبدو ,للصراعات تيحبم عدم من بالرغم
 ال بأننا تفقوني الذين و اله هناك ليس بأنه معي تفقوني الذين االصدقاء .الدين
 شرح على قادرون نناأ على يتفقون كذلك ,صالحين نكونكي  للدين نحتاج
ما  .حيرم بسؤال ليأ أتواً هؤالء ,دينية غير بتعابير خالقاأل و التدين مصدر

 االذىكل هذا فعال  سببي هل الدين؟ مشكلة يماه العداء؟ هذاسبب كل 
 االخرين نترك و نعيش ال لماذا ضده؟ جاهدن أن فعال علينا يجب نهأ لدرجة
 ؟ و خطوط الحياة الطالع و العقرب و الثور برج حالة في نفعل كما ,يعيشون
  يؤذي؟ ال هراء ماسبق كُل اليس
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 االخرين ينملحدال بعض يمارسه أو مارسهأ الذي العداء بأن سريعا ردأ ربما
 أو راسه اقطع أو ما حداًأ فجرال أفكر بأن أ أنا .الكلمات يتعدى ال الدين تجاه
 السحاب ناطحاتفي  طائرةب أحلق أو صلبهأ أو السيخ على حرقهأ أو رجمهأ

 عند يتوقف ال الحديث لكن .الديني توجهه مع تفقأ ال ننيأل فقط ,له التابعة
تبدو  الشكل بهذا كالمك يجعلك اال( :على وزن شيئأ فنسمع حينها .عادة ذلك
 بالذين الحال هو كما الخاصة بطريقتك تطرفم ,تطرفم ملحد كأنك و

 االتهام هذا فندأ أن أُريد هنا و .)االنجيلي؟ الحزام ذوي من بالتطرف تصفهم
  .تتكرر بشكل أكثر من المتوقع نهاال ,بالتطرف

 
 

 
 و قدسم تابٍك في الحقيقة اقرأو نهمأل حق على بأنهم يعلمون المتطرفون
 همكتابفي  حقيقةال .همأيمان عن يحرفهم أن يمكن الشئ هبأن مقدماً يعرفون
 على حق الكتاب .عقالني برهان نتيجة ليست و تعتبر من البديهيات المقدس
 ليس و, االدلة رفض يجب فعندها تناقضه كأنها و االدلةتبدو  عندما و

 مثالعلى سبيل الو لماكع به أؤمن مافأن  ,ذلك من العكس على .الكتاب
 درست النني بل قدسام كتابا قرأت ننيأل ليس به ؤمنأ فإنما ,التطور نظرية
 من يأتي ال التطور بكتب يماناأل أن .تماماً ختلفم موضوع هذا و .االدلة
 كل فإن ,مبدئياً .دامغ بشكل مسندة و كثيرة دلةأ تقدم النها بل مقدسة كونها
 شخصاً فإن ما علمي كتاب يخطئ عندما و .االدلة يفحص أن يستطيع قارئ
 يحصل ال شئ كهذا .ليهالتي ت بكتال في هتصححيم س و الخطأ فشسيكت ما
 .المقدسة الكتب معأبداً 
 

 هؤالء باالخص و الفلسفة عن قليلة بمعرفة منهم الهواة خصوصا و الفالسفة
بشكوك يأتون ,)النسبية الثقافة(بـ يسمى بما صابينالم النقطة تلك عند نهكةم 

 عالجت لقد .تطرفم أيمان ذاته بحد هو )االدلة(ـب علماءال أيمان أن :كقولهم
 نؤمن كلنا .هنا مختصر بشكل الفكرة سأعيد و ,خرآ مكان في الفكرة تلك
 و قتل بجريمة تهمام كنت لو و .تفلسفنا و صرحنا مهما ,حياتنا خالل باالدلة
 استطيع فلن الجريمة ليلة شيكاغو في كنت إذا عما العام المدعي سألني
و ال  .")الحقيقة( بكلمة تعنيه ما على يعتمد هذا" :الفلسفية بالمراوغة التملص
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 كلمة عن الغربي بمفهومك فقط نهاأ" :ولية االنسانية كقنسبيمبدأ ال بإلتماس
 لديهم البونغولقوم  لكن و .شيكاغو في كنت ننيأ نستطيع أن نقول  )في(

 فقط صحيحاً يكونل التعبير هذا يستعمل و )في(كلمة ل تماما مختلف معنى
 1."لكبش جففالم الخصوة كيس من التبغ تأخذ نأل مؤهال تكون عندما
 
 لكلمة تجريدية عانيمب الموضوع يتعلق عندما نمتطرفو علماءال أن ربما

 عندما تطرفام اكون لن أنا .الناس كُل على ينطبق ذلك لكن و .)الحقيقة(
 الجنوبي القسم في تقع نيوزيلندا بأن قولي من أكثر حقيقي التطور بأن قولأ
 ليلة بين رفضهاسن و .تدعمها االدلة الن بالتطور نؤمن .االرضية الكرة من
 كهذا شيئا يقول لن الحقيقي تطرفالم .تنفيها دلةأ تظهر عندما اهاضح و
  .بداًأ
 
 عندما عاطفياً بدوأ لربما و العاطفة و التطرف بين الخلط جداً السهل من
 تنافس من يأتي ال ذلك لكن و الخلوقيين تطرفينالم مامأ التطور عن دافعأ
بشكل قوية للتطور الداعمة االدلة أن بسبب ذلك أن بل .جهتي من تطرفم 

 تعارض نهاأل اليها لاللتفات رفضه غالِباً و – لرؤيتها خصمي رفض و هائل
 بما فكرأ عندما أكثر تتأجج عواطفي و .بةخيبال يصيبني -  المقدس هكتاب
هؤالء يفتقده و التطور حقيقة .بهم يتأثر من كل و المساكين تطرفينالم 
 من و .جداً جميلة و رائع بشكل ساحرة خرىاأل العديدة العلمية الحقائق
 يجعلني ذلك فإن بالطبع و !ذلك يدرك أن دون المرء يموت أن مؤسفال

 عقائدياً اأيمان ليس و تطرفاً ليس بالتطور يأيمان لكن ال؟ كيف و .عاطفياً
 تظهر عندما بإمتنان سأغيره و ,تفكيري يغير أن يمكن ما تماما اعرف النني
 .ذلك على الكافية االدلة
 
 دراسة قسم في حترمم كبير رجل قصة ذكرت لقد .في الواقع يحدث ذلك
 عديدة لسنوات .الجامعة في طالباً كنتُ عندما كسفوردأ في الحيوانات سلوك
باطن  منمجهري  قسم( غولجي جهاز بأن بحماس علمناي و يؤمن كان
 ينثنأ يوم كُل ظهيرة بعد .الوهم من نوع ظاهرة حقيقية بل يكن لم )الخلية
 أحد وفي .الجامعة على ضيف ستاذأ من لمحاضرة نستمع أن العادة كانت
 لديه كانت و ةيالخل علم في متخصصاً  مريكياًأ الزائر االستاذ كان االيام تلك

                                                      
  ).2003 دوكنز( الثاني و االول الجزء ,)WHAT IS TRUE( كتاب من . 1
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 تقدم المحاضرة نهاية في .حقيقياً كان غولجي جهاز أن نع قاطعة دلةأ
 – بحماس قائال رةبحرا يكيأألمر االستاذ صافح و المنصة من الرجل الكبير

 لخمسة مخطئا نتكُ لقد ,لك شكري عن عبرأ أن أُريد ,العزيز زميلي يا(
 متطرف من هناك ليس .يديناأ أزرقت حتى صفقناحينها  .)مضت سنة عشرة
كل  لكن و .اء حتىالعلم كُل ذلك يفعل الو عملياً ف .يوماً ما ذلك يقولس

 مثالً السياسيينعلى العكس من  العلماء يعترفون بهذا التواضع العلمي كمبدأ
 تلك ذكريات أن .يفعلون شيئاً مماثالً  عندما بالهرب سيوصفون الذين و

 .تهز مشاعري حتى اليوم تزلم ل ثةإلحاد
 

يقوم باالساءة للمشاريع  نهأل الديني للتطرف العداء احملفأنا  علم كرجل
 نتعلمأن  لنا يريد ال و رأينا غيرنُ الن ا علمناي نهأ .العلمية بشكل متواصل

 و .الفكر يستنزف و العلم قوضي نهأ .للمعرفة توفرةالم المثيرة المعلومات
 و وايز كيرت يكيأألمر الباحث هو اعرف مما للحزن ثارةأ مثلةاأل كثرأ

 بوالية دايتون في بريان كلية في )االصل عن االبحاث مركز( يدير الذي
 جينيكس ويليام سمأ على سميت ريانب كلية أن الصدفة من ليس و .تنيسي
 فيما سكوبس جون الطبيعية العلوم ستاذأ ىقاض الذي العام المدعي ,بريان
 حققي أن وايز بإمكان كان .دايتون في 1825 عام )القرد اكمةمح( يمسى
 هدافهاأ من جامعة ,عادية جامعة في ثارلآل ستاذاأ يكون أن في باهص حلم
الذي  حبوضو الذي يناقض نفسه فكرلا عن بدالً )النقدي الفكر( على الحث
 لقد بالتأكيد ."انجيلي و ينقد فكر" :االنترنت على بريان كلية موقع فينراه 
 درجتي على حصل و شيكاغو جامعة من الجامعية شهادته على حصل
 حيث )ذلك من قليس أل( هارفرد من المستحثات علم و اآلثار في دكتوراه
 و مؤهال كان .)ذلك من اقلليس ( غولد جاي يفنتس اشراف تحت درس
 حلمه حققلي الصحيح الطريق على و شاب كباحث علمي بمستقبل واعداً

 .محترمة جامعة في االبحاث جراءأ و بالتدريس
 
 .عقله داخل من اتى هلكن و الخارج من يأت لم .حصل مأساوياً شيئأ لكن و
 االرض بأن يصدق أن منه تطلب تطرفةم دينية ةنشأ خربته و ضعفتهأ عقل

 فآلآ عشرة من قلأ عمرها - هارفارد و شيكاغو في دراسته موضوع -
 هذا و علمه و دينه بين النتاقض يتجاهل أن من معرفة أكثر كان لقد .عام

 الكتاب خذأ و بمقص تىأ االيام أحد في .سهال يكن لم عقله في التناحر
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 رميها يتوجب جملة كُل يرمي و يقص هو و االول من بقراءته بدأ و المقدس
 و هائل بشكل االمينة المحاولة تلك نهاية في .صحيحاً العلم كان لو فيما
من الكثير يتبق لم كبير لجهد تطلبةالم كتابه أ بحيث قدسالمكتب نه: 
 

 جدت و الصفحات على السليمة الهوامش بوجود حتى ,التجربة بعد
 عليو .ينفرط أن دون المقدس الكتاب التقط أن ستحيلالم من نهأ
 قدسالم الكتاب أن ماأ .المقدس الكتاب و التطور بين ختارا أن

 أن يعل و صحيح التطور أن أو .ئطاخ التطور ان و صحيح
 اهللا كالم تقبلأ أن قررت الوقت ذلك في و …قدسالم الكتاب هملأ
 بحزن و بذلك و .التطور بما فيه  معها يتعارض ما كُل رفضأ و
 .النار في كلها العلمية ماليآ و العلم رميت ,دشدي

 
 الدموععيني ب تمالً غولجي جهاز قصة بينماف .مؤلم بشكل محزناً ذلك جدأ

 ذىاأل .لوضاعتها الشفقة .الشفقة تثير مأساة وايز كيرت قصة جدأ ,أعجاباً
 التي سببتهو المهني ستقبلهلم يكن لم ,يديه عمل من هو الحياة في سعادته 
 يرمي أن هو يفعله أن عليه كان ما كُل .تفاديه السهل منكان  ,ياًضرور
 .الدين رجال يفعل كما ,مجازي أو ,رمزي بشكل تفسيره أو .المقدس الكتاب
 معها و العقالنية االدلة و بالعلم رمي و تطرفونالم يفعله ما فعل ذلك نم بدال
  .مالهآ و احالمه كُل
 

و هذا  بالصدمة صيبكي صدق ,مؤلم بشكل صادق ,إنسان صادق وايز كورت
 متلقيها يكونس ربما ,تمبلتون جائزة عطهأ .شئ ربما فريد بين المتطرفين

 عقول في الخفاء في يجري ما لنا يكشف وايز .االول ذو قلب صادق
لخطبته لنستمع .همأيمان العلمية االدلة ناقضت عندما ,عام بشكل تطرفينالم 

 :المنمقة
 

ذات  االرضبأن  للتصديق علمية اسباب جودو من الرغم على
 فهمهأ ما ذلك الن عمرها بصغر المؤمنين من فأنا ,عمر قصير

 دلةأ كُل لو ,سابقا الجامعة في ساتذتيأل قلت كما و .الكتاب من
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 نيلكن و بها يعترف من ولأ فسأكون ,الخلق معتقد نقضت العالم
  1.موقفي هو هذا و .اهللا كالم اليه يشير ما ذلك الن خلوقياً بقىسأ

 
 الكنيسة باب على بمسمار الدينية طروحتهأ ثبت الذي لوثر من يقتبس نهأ يبدو
 قصة في سميث بونستون أكثر يذكرني كورت المسكين لكن و ,ويتنبرغ في

 اثنان زائد اثنان أن لتصديق يعاني و يسعى الذي و اورويل جورجل 1984
 تحت كان ونستون لكن .ذلك الكبير االخ قال إذا خمسة تساوي أن يجب
 من لكن و التعذيب تحت وامرأ من يأت لم لوايز المزدوج التفكير و التعذيب

الذي  الديني يماناأل مصدرها البعض قبل من للنفي قابلة غيرتبدو  وامرأ
 و .وايز بكورت فعله لماقادم  لدينل عدائي .عقلي كتعذيبهنا  عتبارهأ يمكن
 فقط فكر ,هارفارد من عالم ارض مع ذلك فعل لىع قادرا الدين يكون عندما
 .التعقل على قابلية قلأ و التفكير على قدرة قلأ خرينآب يفعله أن يمكن بما
 

 مما الفلآل العلمية الثقافة لتخريب بدون رحمة نزعة الديني التطرف
الدين  و .ندفعةالم الشابة والعقول الطيبة النوايا ذوو االبرياء من اليحصى
 داًهمم الطريق يجعل هلكن و ذلك يفعلن ل ربما )تطرفمالال( دلالمعت

 شك بدون يماناأل بأن نعومة أظافرهم منذ االطفال تم تعليمي عندما للمتطرفين
 .عليا ةقيم
 

 

 
 العصر لروح يخالقاأل االنزياح شرح حاولت عندما ,السابق الفصل في
 الشرفاء و المتنورين رارحاال بين عليها المتفق ةالواسع ينالمضام درجتأ
 تلك على نوافق جميعا بأننا باالفتراض وردية صورة رسمت .الناس من

 غلبأ عتباريأ في وضعت و االخرين من أكثر يتفق منا البعض و االتفاقيات
 لكن و .كذلك ليسوا أو ينمتدين كونهم عن النظر بغض ,الكتاب هذا سيقرأ من

 .)الكتاب قراءة في الرغبة للجميع يكون لن و( متفقين الجميع سلي ,بالطبع
 فإنها ,بالطبع .ميتة كونها عن جداً بعيدة المطلقة االحكام بأن االعتراف يجب

                                                      
 الخلوقيين الكُتاب من المقاالت من مجموعة ,1999 عام )IN SEX DAYS( كتاب في كتبه ما مصدرهم لوايز االقتباسين كال . 1

  ).ASHTON 1999( .العمر صغيرة االرض بأن المعتقدين
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 هنا معظمها في الخطورة و .اليوم العالم في البشر من الكثيرين بعقول تتحكم
 فيليبس كيفن كتاب انظر( يكيةأألمر الدينية الحكومة و االسالمي العالم في

 حكام المطلقةاأل .)The Incipient American Theocracy بعنوان
للفكرة  رئيسياً سبباً تشكل و ,قوي ديني أيمان نتيجة يه أشكالها غلبأ في

 .العالم في شريرة قوة يكون أن يمكن الدين بأن التي تقول
 
 التزال و .لكافرا بحق نفذتُ التي هي القديم العهد في العقوبات عنفأ أحد نأ

 يفرض الباكستاني القانون في 295 رقم القانون .الدول بعض في تطبق
 الطبيب على كمح ,2001 بآ 18 في .)الجريمة( لتلك الموت عقوبة
و .لكفره بالموت شيخ يونس حاضرالم قاَل بأنه كانت جريمته بأن لطالبه 
 أحد .عمره من عيناالرب في الدين ذلك يخترعأن  قبل سلمام يكن لم محمد
 الكفر قانون .)مخالفته( عن للسلطات تقريراً به كتبوا طالبه من طالباً عشر
 عاشق وغستينآ مثل المسيحيين ضد خاص بشكل طبقي الباكستان في
 .2000 عام بادآ فيصل في بالموت عليه حكم الذي و ,مسيح "كنغري"

 نهاأل قلبه يبةحب نم بالزواج له مسموحاً يكن لم ,كمسيحي ,مسيح أوغستين
 )واالسالمي( الباكستاني القانون يسمح ال – اليصدق بشكل - و سلمةم كانت
 و االسالم يعتنق أن حاول بالتالي و .مسلم غير هو ممن المسلمة بزواج
 الذي التقرير في الواضح من ليس .خرىأ لدوافع ذلك يفعل بأنه تهمأ عندها
 قال بأنه الزعم بسبب كانت نهاأ أو سيةالرئي الجريمة هي كان تلك بأن قرأته
 اليستدعي بالتأكيد أألمر فإن ,الحالتين كلتا في و .النبي أخالق عن سيئأ شيئأ
 .الديني التعصب عن مستقل قانون لديها بلد أي في الموت عقوبة
 
 .المسيحية عتنقأ النه بالموت الرحمن عبد على كمح 2006 فعانستانأفي 
 ما كُل .ال الحد؟ بالضرر تسبب شيئأ؟ سرق ؟حداًأ ىذأ هل ؟حداًأ قتل هل
 عن فاًختلم تفكيره صبحأ ,داخلي و شخصي بشكل .معتقده غير نهأ هو فعله
 في يحدث لم ذلك بأن لنتذكر و .بلده في الحاكم للحزب يروق الذي التفكير
 الذيو  ,كرزاي حامد سلطة تحت االفغانية )الحرية( فترة في بل طالبان فترة
 من تخلص رحمن السيد .أمريكا قادتهم الذين الحلفاء من السلطة سلمت

 ضغوطال من الكثير بعد و ,الجنون بإدعائة فقط لكن و ذلك كُل بعد ,االعدام
 المتطرفين قبل من القتل ليتفادى يطالياأ في الجئ االن هو و .ةالعالمي

 افغانستان في افذاًن القانون ذلك اليزال .االسالمية اجباتهم و داءآل المتحمسين
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 أي التعني الردة بأن هنا لنتذكر و .الموت هي الردة عقوبة بأن )حررةتالم(
 وصفها كما ,فكرية جريمة فقد نهاأ .خرآ شئ أي أو بشخص يلحق ضرر
 االسالمي القانون في الرسمية العقوبة و ,)1984( كتابه في ورويلأ جورج
 قطع تم 1992 عام لايليو 3 فيكمثال على تنفيذ ذلك الحكم  و .الموت هي
 رسميا تهمأ النه السعودية في الجموع امام مال اهللا عبدالكريم دقاص رأس
 2 , 1.االرتداد و بالكفر
 

 عنه نوهت الذي و ساكراني قبالأ السيد مع تلفزيوني برنامج في مرة التقيت
 واجهته بمدى .إنجلترا في )المعتدل( سالملأل قيادي كونه االول الفصل في

 نفيها يستطع لم هلكن و الرد في التلوي حاول .المنطقية حكم الردة في االسالم
 هذ .مهمة غير تفاصيل بأنها قائال الموضوع تغيير يحاول ظل .يأسف لها أو

 عالقات( لعمله على بناء البريطانية الحكومة من فارس لقب عطيأ الرجل
  .)المعتقدات بين جيدة
 
 في و 1922 عام ففي .جرائمها سيحيةالمنمرر على  ال دعونا لكن

 االشغال مع اشهر لتسعة بالسجن غوت ويليامز ونج على مكح ,بريطانيا
 التزال ,يصدق ال يكاد بشكل و .هرجبالم المسيح شبه لقد ,لكفره الشاقة
 ماعةج حاولت 2005 عام في 3.بريطانيا في القانون كتب في قائمة العقوبة
 ,سبرينغ جيري برنامج لعرضها الكفر تهمةب سي بي البي محطة مقاضاة

  .وبراأ
 
تحت السطح لسنين ) يكيينأألمر ناالطالب( عبارة قبعت ,المتحدة الواليات في
 .طرحتها قد مواقع دزينة من أكثر نجد غوغل في سريع بحثفي و ,طويلة
تدينال القادة من ,جمعوها التي ختاراتالمذوو السياسيين و نمريكاأأل ينم 
 و الرحمة من الخالي عنفها و لتعصبها بالقشعريرة تصيب ,الدينية اعدالقو
 الوهابية السلطة و الخميني اهللا يةآ و فغانيةاأل طالبان لحركة شابهةالم الدناءة

                                                      
 الحكومة .فقيرة عائلة من وهو القلعة، حي ـ القطيف مدينة ويسكن عاماً، 25 العمر من لبالغا اهللا، مال عبدالكريم صادق . 1

 صادق المدعو بأن( فيه جاء المحلية الصحف في ونُشر التلفزيون عبر اُذيع الداخلية وزارة من صادر بيان عبر ادعت السعودية
  ).المترجم( ).محمد النبي وسب القرآن، سب وعلى اهللا سب على أقدم قد اهللا مال عبدالكريم

  ).1999:175( وراق إبن . 2
 INDEPENDET عن تصدر التي و THE INDYOEDIA في تناوله تم كالمهرج المسيح بأن لقوله وليام جون بحق الصادر الحكم . 3
   .2005 الثاني كانون 20 في سي بي البي أخبار نشرة في جاء سي بي البي شبكة ضد المرفوع االدعاء و .2006 نيسان 29

HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/L/HI/ENTERTAINMENT/TV_AND_RADIO/4161109.STM.  
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 خاص بشكل غني مصدر "يكيينأألمر الطالبان" المدعو الموقع .السعودية في
 كما ,التي و كولتير نآ تدعى شخصية من ولهاأ و البغيضة العبارات بتلك
 :ريوناآل مجلة في قالت .بأقولها ساخرة ليست ,مريكيونأ زمالء لي قال

 من خرونآ 1."للمسيحية نحولهم و زعمائهم نقتل و بالدهم لحتن أن يجب"
 تطلق كلمة( Gay الكلمة التستعمل"قال دورنان بوب الكونغرس عضو بينهم
 Got Aids( تصراً لجملةمخ كونها حالة في اال )جنسياً مثليينال على

Yet?( قال بويكين جي وليام الجنرال و التي تعني هل اصابك االيدز بعد؟ 
 في تعين هلكن و أمريكا في المصوتين غلبيةأ من ينتخب لم بوش جورج"

 على الحفاظ قوانين عن الحديث معرض في خرىأ عبارة و ."اهللا من منصبه
 البيئة حماية علينا يجب ال" الداخلية نللشؤو ريغان رونالد نائب قبل من البيئة
 يكيينأألمر و االفغانيين الطالبان ."عودة المسيح ويوم الحساب قريب جداً نأل
 و حرفي بشكل المقدس كتابهم الناس يأخذ عندما يحدث ما على جيد مثال
 السلطة تحت الحال اليه سيؤول عما عصريا مثاال لنا يقدمون انهم .جدي
اليمين المسيحي  :التطرف قلب" ,بالكر كيمبرلي كتاب .ديمالق للعهد الدينية

و أن لم ( الطالبانية المسيحية من الخطر لفضح مكرس كتاب هو ."في أمريكا
 .)يذكر بالذات هذا االسم في الكتاب

 

 

 هي الجنسية للمثلية الرسمية العقوبة كانت ,طالبان حكم وتحت افعانستان في
 جدار تحت حياً الشخص بدفنبطريقة تبدو شهية للبعض و ذلك  و ,عداماال
 بينو مورست  شخصي بشكل تمت هنا) الجريمة( .الضحية فوق يدفع

 عالمة ثانيةلدينا مرة  هنا و ,كان يأل االذىيتسببوا ب مل بالغينشخصين 
 .ي هناالالتع في الحق له ليس أنا بلدي و .طلقةالمالدينية  االحكام لتلك فارقة
 عام في .1967 عام حتى جريمة تعتبر كانت شخصيةالالجنسية  المثلية
 مؤهالً كان الذي و تورينغ نآلآ البريطاني اتالرياضيعالم  حرأنتَ 1954
 بجريمة تهمأ أن بعد الكومبيوتر خترعم للقب نيومان فون جون جانب الى
 رأسه على حائط مبهد حياً يدفن لم تورينغ بأنهنا  عترفأ .ةيالجنس المثلية

                                                      
1 . HTTP://ADULTTHOUGHT.UCSD.EDU/CULTURE_WAR/THE_AMERICAN_TALIBAN.HTML.  
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 معاملة تخيل تستطيع( السجن في عامين بين الخيار عطيأ بل .دبابة بواسطة
ت في واقعها محاولة كان التيو  هرمونية عالجةم بين و )له السجناء بقية

 خيارهالجهة االخرى كان  و ,أثداء له نموالى  أخصاء كيميائية كانت ستؤدي
 1.انيدبالسي حقنهاقام ب تفاحة كان ,الشخصي

 
 االلمانية الشفرة تحطيم في محوريدوره ال بذكائه المتميز كان لتوريغ

 في تورنينغمساهمة  نعتبر أن نستطيع ,أثناء الحرب العالمية الثانية الغامضة
 بفضل و .تشرشل وأ يزنهاورآل التي تلك من كبركانت أ االلمان هزيمة
 جنراالت بحاث عرفلأل بارك باتشليمركز  في الالمعين زمالئه و تورينغ

 تحركاتالحلفاء و خالل فترات طويلة و بشكل متواصل معلومات دقيقة عن 
 ,الحرب بعد و .نفيذهات من االلمان الضباط يتمكن أن قبل االلمانيةالقطعات 
بطل  أحد عتبارهأ و كريمهت يجب كان ,جداً سرياً تورينغ دور يعد لم عندما
 مرد االطوار الغريب و اللطيف قريالعب ذلك فإن ,ذلك عن عوضاً .قومي
 نرى خرىأ مرة .حداًأ تؤذ لم و الجميع عن بمعزل بتكرتُأ "جريمة"لـ تماما
 بما وايهتم أنعليهم  يجبالذين  يين المؤمنينخالقلأل فارقةال العالمةتلك 
 .عزلتهم فيحتى  )يفكرون ما حتى و( االخرون يفعله
 
 .طلقةالم تدينهم حكامأ جسدي المثلية تجاه "يكيينأألمر الطالبان" موقف نأ

 عقوبة فقط ليس يدزاآل" :الحرية جامعة مؤسس ,فالويل جيري بلأل لتستمع
 الشئ 2."المثليين يتقبل الذي جتمعللم اهللا عقوبة نهأ بل: الجنيسيين للمثليين اهللا
 الذي ذا من .هذا الحب المسيحي لآلخر هو الناس ؤلئكأ في الحظهأ الذي
 جيسي السيناتور مثل تعصبمو  االطالع قليل لرجل خرىأ بعد رةم يصوت
 :بقول التالي سمح لنفسه رجل الشمالية؟ كارولينا في الجمهوري ,هيلم

بين كل  .بالمثليين تخمتانم بوست الواشنطن و تايمز النيويورك صحيفة"
 ونير الذين المصوتون ؤلئكأن أ هو الجواب 3."أو سحاقية مثلي هناك اثنين
 ال شخص أي من بالتهديد يشعرون و الضيق الديني منظارها من ياتخالقاأل

 .المطلق همأيمان يشاركهم
 

                                                      
1 . HODGES (1983): 
 بالطالبان الخاص الموقع نفس من خوذةمأ الفصل هذا في الحقاً عليها سنمر التي االخرى االقتباسات من غيره و االقبتاس هذا . 2

  ذكر الذي االمريكين
3 . HTTP://ADULTTHOUGHT.UCSD.EDU/CULTURE_WAR/THE_AMERICAN_TALIBAN.HTML.  



294 
 

 مرة كان .المسيحي التحالف مؤسس ,سابقا روبرتسون بات عن اقتبست لقد
 عام الجمهوري الحزب قبل من يةمريكاأل رئاسةمنصب الل جاداً مرشحاً
 حملته في للعمل تبرعم نماليي ثالثة من أكثر على حصل و ,1988
حين  مثير للقلق دعمهذا ال .الدوالرات من ما يوازيها الى اضافة ,االنتخابية
 أن ريدوني المثليون" :خطابه متكرر في نموذج هي التالية العبارات بأن نعلم
 الناس صابةأ محاولين حولهم الدم يرشون و القداس يعرقلوا و للكنيسة يأتوا
 االطفال تعلم بارنتهود بالند صحيفة" ."القساوسة وجه في ويبصقون يدزباآل
 السحاقو  اللواط و البهيمية نواعأ كل و على الزنا الكبار تعلم و الزنا على

 القلوب تدفئ يضاأ المرأة وحن روبرتسون مواقف ."الكتاب يحرمه ما كُل -
 و قولأ ما تسمع أن مرأةأل المؤلم من بأنه اعرف" :انغاالف للطالبان السوداء
 الكنيسة رأس هو المسيح .الرجل رئاسةب قبلت قد فإنت تتزوجين حينما كلكن
 ."النقاش هىأنتَ نقطة ,الصحيح الطريق هو كذل و الزوجة رأس هو الزوج و
 

 عندما" :قال ,للمسيحيين الكاثوليكية السياسية الحركة رئيس ,بوتر غاري
و ال  شيطانية مذاهب هناك قىيب لنف البلد هذا قيادة المسيحية االغلبية تتسلم
 بعد .المثليين حقوق عن كالممزيد من ال ال و ةياالباح فالمألل مجاني توزيع
 و يةأخالق غير التعددية ستصبح ,االمور زمام المسيحية االغلبية تستلم أن

 واضح هو كما )الشر( ."الشر بإرتكاب كان الي الدولة تسمح لن و شريرة
 تعني بل .سيئة لآلخرين عواقب لها يكون قد أشياء لعم عنيي ال العبارة من

  .)المسيحية االغلبية(ـل قترو ال التي و الشخصية االعمال و االفكار
 
 كرهب متلبس آخر المع خطيب هو ,الغربية بورو كنيسة من سفيلب ريدف باأل
 مظاهرة فريد االب رتب ,كينغ لوثر مارتن رملةأ ماتت عندما .ينللمثلي شديد
 فإن ,لهذا و ,كل الذين يقبلون بهم و اللوطيين يكره اهللا" :علنأ و تهازناج في
 ال حيث الكبريت و بالنار عذبهاي ناآل وهو كينغ سكوت كوريتا يكره اهللا
 بدأل عالياً يصعد عذابها دخان و ,النار تخبو ال و بداأ الديدان تموت
ألمشكلة  ,جنونم نهأ على فيلبس فريدكلمات  نأخذ أن الطبيعي من 1."بديناآل
 قدف نترنتاأل في موقعه على بناء .موالهمأو  االتباع من هائال عدداً لديه أن
 عدلبمأي ( 1991 عام منذ للمثلية مناهظة مظاهرة 22000فيليبس  رتب

                                                      
 راجع .فيلبس فريد االب لكنيسة الرسمي الموقع من حرفياً المقولة هذه أقتباس تم . 1

HTTP://WWW.GODHATESFAGS.COM/FLIERS/JAN2006/20060131_CORETTA-SCOTT-KING-FUNERAL.PDF.  
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عرض و العراق و االردن و كندا و أمريكا في .)يامأ اربعة كُل ظاهرةم 
 في الجذابة االمور من و ."االيدز على اهللا نشكر" مثل شعارات المتظاهرون
 الشخصيات لبعض في الجحيم االيام عددل ليآ نرى عداد خاص بشكل موقعه
 .ةوفيالمت المثلية

 
 من المستوحاة ياتخالقاأل شكل عن الكثير تفضح المثليين تجاه المواقف
 الحياة ةيسقد و االجهاض عن هي شابهم بشكل نهام نتعلم شابهم أمثلة .الدين
 .يةنساناأل
 
 

 
في  خطأ ببساطة االجهاض فإن لذلك .يةنساناأل الحياة على مثال ةالبويض
تلك  سأشرح كيف عرفأ ال .جريمة كاملة .طلقةالمالدينية القيم تلك ضوء 
 بويضةبشدة أطفاء حياة  عارضوني الذين أوالئك أنالعجيبة حيث  المفارقة
 لالنصاف و .بالغ شخص حياة هالكأل المعتاد من أكثر عام بشكل يتحمسون
 عداءأ لدأ من يعدون الذين و الكاثوليكيين الروم على ينطبق ال ذلك فأن

 ,هو .ةالدينيالسلطة  لتصاعدمثالي  نموذج هو ,االبن بوش جورج .االجهاض
 البويضة مرحلة في كانت طالما ,يةنساناأل الحياة عن المدافعين أشد من ,هم و
 حياة لتنقذ كانت طبية بحاثأ منع درجةلِ - )ميتم بمرض مريضة وأ(

 حياة حترامأ هو عداماأل عقوبة لرفض الرئيسي السبب أن 1.الكثيرين
 ,االعدام عقوبةالمنع عن  العليا المحكمةرفعت  حين 1976 منذ .نساناأل
 كُل في جرت التي االعدامات ثلث حوالي عن مسؤولة تكساس صبحتأ

 كان عندما عداماتعدد من األ ترأس بوش الرئيس و .الخمسين الواليات
 كُل عدامأ عدلبم ,الوالية تأريخ في آخر حاكم أي من أكثر للوالية حاكما
 التقرير عن تقول ماذا عندئذ ,لكن 2.القانون ينفذ ببساطة ناك بمار .يامأ ربعةأ

 يقر بأهميةالذي ,كارلسون ن؟أ أن سيفي للمحرر تاكر كارلسون  الشهير
 و ,االعدام تنتظر سجينة يسخر مقلداً بوش مشاهدته ندع دمص ,االعدام عقوبة

                                                      
 كي جداً متأخراً ,النهائية مراحله في الكتاب هذا كان عندما صدر الذي )SILVER, 2006( كذلك و )MOONEY, 2005( راجع . 1

  .أتمنى كنت كما معمقة بصورة نقاشه من نتمكن
  :هنا مراجعته عتستطي الخصوص هذا في الواليات من غيرها عن تكساس يميز لما مهم تحليل . 2
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 و بيأس شفتيه يزم و بوش ينشج ,"ارجوك" :التأجيل أن عمدةال من تلتمس
 نهاأ الى شارتأ نهاأ لو كبرأ تعاطفاً المرأة تلك تلق بمار 1."تقتلني ال" ,همي
الكبير  االثرمن  له يبدو البويضة موضوع تناول نأ .بويضة كانتما  اًيوم
 على صولهاح عند خطابها في قالت تريزا ماأل .المؤمنين من العديدين على
 ماذا؟ ...عفواً ."االجهاض هو الخطر االكبر على السالم" :للسالم نوبل جائزة
 موضوع أي في بجدية تؤخذ أن كهذامستهلكاً  رأيا تمتلك مرأةأل يمكن كيف
رغب و  شخص يأ نوبل؟ جائزة لتستحق جدية الفكرة كون عن ناهيك .جدي

 كتاب يقرأ أن عليهالتي عرفناها به  التقوىترك نفسه يخدع بمظاهر 
  ."والواقع النظرية بين تريزا االم :التبشيرية الوضعية" هيتشينز كريستوفر

 
 حركة( مؤسس ,تيري راندال الى نستمعدعونا  يكيينأألمر للطالبانكي نعود 
تتدخل ألدخال الرعب في الكادر الطبي العامل في  مؤسسة هي و ,)االنقاذ

 أألفضل من ,للبلد حاكماً ,مثلي أحد أو أصبح أنا عندما" .مؤسسات االجهاض
 كلمة كُل عنيأ و .سنعدمكم و سنحاكمكم و سنجدكم نناأل ,تهربوا أنلكم 
هنا  تيري ."تعدموا و جميعكم تحاكموا بأن مهمتي من جزأ ذلك سأجعل .قلتها
قادم من  الهامهبأن مصدر  و االجهاض عمليات يعملون الذين االطباء يقصد
 :خرآ تعليق في نراه واضحاً المسيحيأيمانه 

 
 .مألكمت الكره من موجة ريدأ .الرفض تجتاحكم من موجةأريد 
 و نجيليةأ واجبات لدينا .مسيحية دولة هو هدفنا …جيد الكره ,نعم
   .تعددية نريد ال ة ومساوا نريد النحن  .لفتح هذا البلد نادانا اهللا
 مبنية مسيحية دولة نكون أن علينا .بسيطاً يكون أن يجب هدفنا
  .علينا في هذا حرج ال و .العشرة الوصايا على ,اهللا قوانين على

 
يعتبر  مسيحية فاشيةدولة أقل ما يمكن تسميتها به هي  بقيام الطموح إن

 الدولة لصورة نعكاسأ كأنها و .نييمريكأأل الطالبان حالة في جداً نموذجي
 .العالم من خرىأ اركان فيالتي الكثير يطمحون لها  الفاشية االسالمية
 راقبم من هناك ليس لكن و .سياسي لمركز - بعد - يرتقي ال تيري راندال
 حتمالتوقع أ بإمكانه الكتاب هذا كتابة وقت في يكيأألمر السياسي للمسرح
 .ذلك حدوث

                                                      
1 . HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/KARLA_FAYE_TUCKER.  
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 بطريقة االجهاض عن السؤآل تناولسي النتائجي أو النفعي لمذهبنصير ا

 الجواب أن فترضالم البويضة؟ تعاني له .ةعاناالم قياس حجمب وذلك ,غايرةم
 السن من كانت لو حتى و ,عصبي لجهاز امتالكها قبل هضتجما أ إذاً ال

 بقرة ,كمثال لنقل و, قلأ تعاني بالتأكيد فإنها عصبي جهاز لديها أن بحيث
 مكنم تجهض؟ لم لو عائلتها أو الحامل المرأة تعاني هل .المسلخ في بالغة
 يجب اال ,عصبياً جهازاً تمتلك ال البويضة أن بما و ,حال اية على و ,جداً
  رأي؟ لها يكون أن كتملالم العصبي الجهاز ذات االم على

  
 عارضةلم النتائجيين سبابأ هناك تكون أن مكنالم من نهأمع ذلك فلن أنكر 

 افعل لنلكنني ( النتائجيون يتبناها أن يمكن "الزلق المنحدر" حجة .االجهاض
 فيه يسمح مجتمع في لكن و ال تعاني البويضة أن ربما .)الحالة هذه في هذا

سنرسم  ينأ .البويضة البعد الذهاب في خطرال يكمن البشرية الحياة بإزهاق
 لتعريف طبيعياً مؤشراً تعطينا الوالدة لحظة أن ؟االطفال أدو ؟تلك الحدود

 من بكرأ لحظة يجادأ الصعب من بأنه الجدل مكانباأل و ,و الحدود واعدقال
 للحظة نعطي تجعلنا أن يمكن الزلق نحدرالم جةح نأ .الجنين تطور مراحل
 .الضيق قاالفذات  بإستنتاجاتهم النتائجيون يتمنى مما كبرأ ميزاتم الوالدة

 
 .الزلق نحدرالم طارأ في توضع أن مكني يضاًأ ميالرح موتال حول الجدلية
 حداً يضعوا بأن لالطباء تسمح عندما" :يأخالق فيلسوف من عبارة لنتخيل
 على للحصول االحتضار لحد جدته واحد كُل فسيضرب ,حتضرالم لمعاناة
 الشعب عامة لكن و لقةالمط االحكام عن نضجنا ربما الفالسفة نحن .موالهاأ

 .حدودها تعرف لن فإنها إال و "لتتق ال" مثل طلقةم بقوانين تلتزم أن تحتاج
 خاطئة سبابأل و حياناًأ المطلقة لالحكام يمكن ,الظروف بعض طائلة تحت
 نحن !الساذجة النتائجية من فضلأ نتائج لها يكون أن مثالي غير مجتمع في

 مثل مندوب الغير و الميت نساناأل كلأ عمن في صعوبة نجد ربما الفالسفة
 نحدرالم لتحاشي و ,لكن و ,طريق حافة على حادث بسبب مقتول صعلوك
  ."بخسارته نخاطر أن يمكن ال البشر اكل بتحريم المطلق الحكم فإن ,الزلق
 
حجة عتبرتُ بمار من شكل دخالأ من النتائجيين تمكن طريقة الزلق نحدرالم 

 نفسها تزعج ال لالجهاض االديان خصومة لكن .مباشر غيرلا طلقالم الحكم
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 قتلها )طفل( البويضة .بكثير بسطأ الموضوع لهم بالنسبة .الزلقة بالمنحدرات
 .طلقةالم المواقف من الكثير ذلك يتبع .هىأنتَ ,شئ كُل هذا ,قتل جريمة هو
 ,تتوقف أن يجب الخاليا الجذعيةب تعلقةالمالجنينية  بحاثكل اال أن ,أولهاو

الخاليا الجنينية تموت أثناء  نال ,يةالطب البحوث في هائلةال الفوائد برغم
مسبقاً  يتقبل جتمعمبأن ال نعرف عندما ةواضح المفارقة .العمل عليها
 جسم االطباءفيه  ستميلي الذي و الجسم خارجالبويضة في االنابيب  تخصيب
قد  العدد .الجسم خارج اخصابهأل البويضات من ضافيأ عدد نتاجأل المرأة
من  .الرحم في زرعتُ ثالث أو ثنتانأ منها ,من البويضات الحية لدزينةيصل 

ففي حالة االخصاب  .الحمل تكمل ثنتانو بعض االحيان أ واحدة هذه الثالثة
 المجتمع و ,مراحله من مرحلتين فيبويضات صالحة للحياة  قتلي االنبوبي
 يظل عاماً عشرين و لخمسة و .ذلك على عتراضأ أي لديه ليس عام بشكل

التائقين  االزواج حياةفي  البهجة ألدخال نموذجيا جراءأ باالنابيب االخصاب
 .لألطفال

 
 صحيفة .الخارجي االخصاب مع شكلةم طلقينالم ينمتدينلل يكون ربما

 استجابة( عنوان تحت حيرةم قصة كتبت 2005 حزيران 3 في الغارديان
 اخصاب عملية من زائدة بويضة نقاذأ اجل من لنداء سيحيانم زوجة و زوج
 بإنقاذ تهتم التي و )الثلج ندف( تسمى مؤسسة تدور عن القصة .)خارجي
 بأن حقيقة شعرنا لقد" .الخارجي االخصاب عيادات من الزائدة البويضات
 فرصة - االطفال - البويضات هذه حدىأ عطاءأ حاولةلم يدعونا أإلله
 ذلك نتيجة الرابع طفلها كان التي و ,واشنطن والية من مرأةأ التهاق ."للحياة

 و ."االنابيب طفالأ عالم مع المحافظين للمسيحيين متوقع الغير التحالف"
 الذي و الكنيسة في الكاهن بسؤال زوجها قام فقد التحالف هذا من لقلقها
 تاجر مع تتعاقد أن االوقات بعض في فعليك عبد تحرير ردتأ لو" .جابهأ

 لقحةالم البويضات غالبية بأن عرفوا لو هؤالء سيقوله عما عجبأ ."العبيد
  ."بالنوعية التحكم" من نوعا يعتبرونها ربما .العامة الحالة في تجهض

 
 من ميكروسكوبية خاليا بضعة قتل بين التمييز يستطيعون ال ينمتدينال بعض
 من قتبستأ لقد .االخرى يةالناح من النمو كتملم طبيب قتل بين و ناحية
 كتابه في ,يورغينسماير مارك ."االنقاذ مهمة" حزبه و مسبقا تيري راندال
 االب صورة فيه عرض "أإلله عقل في االرهاب" بالقشعريرة يصيب الذي
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 الخطأ من هل" :تقول بالفتة يمسكان ,هيل باول االب صديقه مع باري مايكل
 بمالبس ,بود يبتسمان ,يافعان شابان ,انثناأل ."االبرياء؟ االطفال قتل منع
 و ذلك رغم .كما نتخيلهم للمجانين تماما معاكسة صورة ,يبدوان لطيفان انيقة

 عيادات حراقأ مهمتهم جعلوا فقد لهاأل جيش من الثالث زميلهما بمشاركة
 تموز 29 في .االطباء بقتل برغبتهم البوح في يترددوا ولم االجهاض
 جيمس مرافقه مع صيد ببندقية بريتون جون لدكتورا هيل باول قتل 1994
 نفسه سلم بعدها .فلوريدا بوالية بنساكوال في بريتون عيادة خارج باريت
على يده " االبرياء االطفال" قتل أي ليمنع الطبيب قتل بأنه قائال للشرطة
  .بالمستقبل

 
خالقي كهدف أ يجريها مقابلة كُل في التصرف مثل هذا عن دافع براي مايكل
 كولورادو في عامة حديقة في قابلةم معه جريتأ عندما كتشفتأ كما ,نبيل
 الى نأتي أن قبل و 1.الدين عن الوثائقي البرنامج جلأ من ذلك و سبرينغ
 الكتاب على ةينالمب خالقاأل عن براي معايير فحصت ,االجهاض موضوع
 يحكم االنجيلي ونالقان أن الى شرتأ .التمهيدية االسئلة بعض بسؤاله المقدس
 الخصوصي المثال هذا ينكر أن توقعت و .رجما بالموت الزاني على

 يعدم أنب رغبته بداأ لقد .فاجأني هلكن و المعقول حدود خارج كونه لوضوح
 كُل مع ,هيل باول أن الى شرتأ ذلك بعد .عادلة قانونية محاكمة بعد الزاني
 .الطبيب قتل و بيده القانون نأك و تصرف بل االجراءات يتبع لم ,براي دعم
 عندما تبعهاأ التي الطريقة بنفس الكاهن صديقه تصرف عن دافع براي
 مثل ,نتقامياأل القتل بين فرقهناك  بأن ,معه قابلةالم يورغينسماير جرىأ
 ."الطفالأ قتل" من منعهلِ ذلك و يعمل زالال طبيب قتل و ,تقاعدم طبيب قتل
 في الشك هيل باول اعتقاد أن بفرض ,لتاليةا الصورة في وضعته عندها
 فيه فرد كُل يتخذ عندما رعبةم ىفوضفي  غرقسي المجتمع فأن ,امانته
 قانون طاعة نم بدالً ,ساسهاأ على يتصرف و قانونالشخصية ك قناعاته
 تلك" :براي جابأ ؟ديموقراطياً القانون تغيير حاولةم الصحيح من اليس .البلد
 تكون عندما ,مسند و حقيقي قائم قانون لدينا يكون ال عندما المشكلة هي
 القانون حالة في رأينا كما ,تتحكم بهم النزوات بشر قبل من موضوعة قوانينا
حيث مجموعة من القضاة قاموا بفرضه على  ,االجهاض حق قانون المدعو

                                                      
 يةالطب االبحاث في الحيوانات يستخدمون الذين الباحثين ضد بالعنف يهددون الذين الحيوان حقوق عن المدافعون النشطاء . 1

  .تلك النبيلة االخالقية االهداف بنفس أعمالهم يبررون
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 تتأ اين من و يكيأألمر الدستور حول جدلال صلنااو بعدها "...الشعب
 المتطرفين لمواقف جدا شابهاَم هرظ ذلك من براي موقف .نالقواني
 نهمعالنية بأ نصرحوي الذين و بريطانيا في يعيشون الذين يناالسالمي
 في سنونةالمة الديموقراطي للقوانين ليس و فقط ياالسالم للشرع يخضعون
 .تبنتهم التي الدولة
 
 قائال الشخصي قهمراف و بريتون الدكتور قتلهلِ هيل باول عدمأ 2003 في
 وقال في مؤتمر صحفي قال بأنه .االجنة النقاذ ثانية لفعلها استطاع لو بأنه

 سيجعل الدولة قبل من عداميأ بان ؤمنأ"قضيته  جلأ من يموت أنسعيد ب
تظاهروا ضد  جهاضاأل لقانون المناهض اليمين المتطرف ."شهيداً مني
 التي و االعدام لحكم المناهض اليسار في حلف غير مقدس مع  عداماأل

 يوقف"كي  )بوش لجورج صغراأل االخ( بوش بيج فلوريدا حاكم حرضت
 يشجعس هيل لباول القانوني القتل أن من حيث زعموا ."هيل باول ستشهادأ

 المزعوم لهدفعكس ا تماما هذا و ,مماثلةال قتلال جرائمالمزيد من  حدوث
 ,قائال االعدام غرفة الى قالطري طوال بتسمام كان هيل .االعدام عقوبةمن 

 و 1"الصبر بفارغ العظيم الفوز نتظرأ و ..السماء في عظيما جزاء اتوقع"
 هجومالقضاء  توقع .العنف بذلك حذوه يحذو أن االخرين على بأن قترحأ
 االنذار مستوىمن  ةشرطال تصعدحيث  ,هيل باول "ستشهادأل" قاميأنتَ

 بالقضية عالقات لهم ممن عديدونال و يعدم هيل كان بينما ستوىم العلى
 .مسدس رصاصات بداخلها تهديد رسائل تلقوا
 
 و الناس من هناك .وجهات النظر في بسيط ختالفأ مصدره الرعب ذلك كل
 عن دفاعاً للقتل ستعدونم و قتل االجهاض بأن يظنون ,الدينية قناعاتهم بسبب
 هم من هناك خرىأ جهة من ."رضيعاً الًطف" يسمونها التي و ,ةالبويض
 دينية قناعات لديه من منهم و ,لالجهاض مؤيدون و مماثل بشكل صريحون
 أيضاً نفسهمأ يرون هؤالء .النتائجية على مبنية أخالق مع ,بدون أو مختلفة
 واوضع قد كانوال الذين و ,هاحتاجي ضيللمر طبية ةخدم يقدمون مثاليين
 الطرف يرى طرف كُل .خلفيع شار في جاهل دجال رحمة تحت نفسهمأ

 في متساويان ,عليهم الضوء بإلقاء ,الطرفان .للقتل داعياً أو قاتال أآلخر
 .الصدق

                                                      
  .HTTP://WWW.FOXNEWS.COM/STORY/0,2933,96286,00.HTML .لالخبار فوكس قناة نشرتها التي للمعلومات وفقاً . 1
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 كمجنون هيل باول وصفت خرىأ جهاضأ عيادة بإسم المتحدثات حدىأ

 بأنهم يفكرون بل خطرين مجانين بأنهم يفكرون ال مثله مه من لكن و .خطر
 كان هيل باول أن ظنأ ال ,بالتأكيد .اهللا من مقادين و يينأخالق و طيبين
تدين فقط هلكن و عقلياً ضطربمعقلياً مضطرب ليس لكن و نعم خطر؟ .م. 

 ياًأخالق و حقام كان هيل فإن الديني هأيمان نظر وجهة من .خطر بشكل متدين
 هو هيل في خاطئ هو ما .بالرصاص بريتون الدكتور رمى عندما تماماً
 عن إنطباعاً يعطني لم قابلته عندما ,يضاًأ براي مايكل .هذات بحد الديني هأيمان
 ,خلصم و مينأ أنسان بأنه فكرت .عجبنيأ حتى نهأ بل .عقلياً ضطربم نهأ

 دينية ترهات في غارقا كان لالسف عقله لكن و تفكير عمق و بهدوء يتكلم
 .مسمومة

 
 مؤيدي و ينالعميق ينمتدينال من هم بقوة االجهاض عارضيم عظمم نأ

 يلحقون ,ال ام شخصيا ينمتدين كونهم عن النظر ضغب ,الصادقين االجهاض
 سؤال يستعملون غالِباً و النتائجيون خالقاأل فالسفة ,ينمتدين بالغير غالِباً
 يروا لم براي مايكل و هيل باول ."المعاناة يستطيعون هل" .بويثام جيرمي
 "طفال" لهم بالنسبة البويضة أن رغي طبيب و بويضة قتل بين ياأخالق فرقا
 بكرةم بويضة أن .أن هناك كل االختالف هنا يرون النتائجيون .اليالم بريئا
له آمال  بالغهو أنسان  الطبيب .)جنين الضفدع( للدعموص شبهاً و مظهر لها
 على القدرة و بالمعرفة ملئمدهش  يأنسان مخزن ,مخاوف و تطلعات و

 هلأ ربما و يتامي و يائسة رملةأ هناك أن رجحالم من و العميق الشعور
 .يحبونه جداً السن في كبار
 
 عصبية جهزةأ ملديه و دائمة لبشر حقيقة و عميقة معاناة سبب هيل باول
 البويضات .اذكه شيئاً يفعل لم الطبيب ضحيته بينما .المعاناة على قادرة
 البويضة أن ولو .تعاني ال بالتأكيد و عصبي جهاز لها ليس المبكرة
 كُل أن رغمالب ,ليس النهم بشراً تعاني عصبي جهاز مع ةمتأخرال المجهضة
 يةنساناأل البويضة بأن فتراضأل عامة سبابأ هناك ليس .بعمق محزنة معاناة
 .التطور مرحلة نفس في خروف أو بقرة بويضة من أكثر تعاني عمر أي في
 تعاني ,غيرها أو يةأنسان ,كلها البويضات بأن فتراضأل االسباب كُل هناك و
 في خصوصاً ,المسلخ في البالغ الخروف أو البالغة البقرة من بكثير قلأ



302 
 

 وعيهم كامل في يكونوا أن يجب ,دينية سبابأل و ,حيثالشرعية  المسالخ
 .جناجرهم قطعأجراء طقس  عند
 
قياس الصعب نم مكن التفاصيل و 1,عاناةالميؤثر ال هذا لكن .نقاشها من الم 
 و العلمانيين النتائجيين بين الفرق على ركزي ذيال و المبدأ االساسي على

 ةالبويض كانت ما إذا هم يبحث فيماأحد 2.ينمتدينال ةطلقالمفالسفة االخالق 
 ون متدينون يوأخالقتستطيع أن تسمع  .بشراً مكونهفي  بحثي االخر و عانيتُ
 أن ."ا؟أنسان تطورةالم ويضةالب تصبح متى" قبيل من سئلةأ يناقشون هم
 يعني هل( ال ام اًأنسان كونها المهم من ليس" ,سيسألون العلمانيين يينخالقاأل
 متطورة بويضة تصبح عمر أي في .)الخاليا؟ من لمجموعة شئ أي ذلك

 "الشعور بااللم؟ على قادرة ,كان كائن الي,
  

 

 
 هذا الشطرنج الفكري في جهاضألل لمناهظينا يستخدمها التي ةالتالي النقلة
أو ال  تشعر البويضةأن  لو مافي ليست المشكلة أن .التالي بالشكل أتي عادةت

 أنتزع االجهاض .قدراتها الكامنة حول تتركز النقطة .اآلن عاناهالمتشعر ب
يتم  الفكرة هذه .المستقبل في تكاملةم حياة أنسانية تكون أنفرصة  هامن
من تهمة بأنها  الوحيد عذرها هو الشديد غباءها ,بالغية جةحفي  هاصيتلخ

 تتواجد التي و اذبةالك بيتهوفن حجة عنهنا  تحدثأ .حجة ال أخالقية خطيرة
 الوجه ,3داورمي جان و بيتر يعزيان "علم الحياة" همافي كتاب .عدة بأشكال
 .)جون لوردال االن هو والذي( ستيفاس جون سانت لنورمان ةصللق التالي

 غيرال الكاثوليك للروم ممثل و البريطاني البرلمان في عضوسانت جون هو 
تخصصينم. (1945-1874) بارينغ مرويس من القصة خذأ بدوره, 
 الكنيسة خادميالمقربين ل رفاقال حدأ و الكاثوليك الروم مذهب عتنقيم أحد
 جة بشكلحيث قام بصياغة الح .بيالوك هيالري و تشيستيرتون يكي ج
طبيبين بينفرضية  حادثةم. 

                                                      
1 . M. STAMP DAWKINS (1980).  

 االجهاض مسألة من المطلق الموقف هذا تتخذ ال مريكيةاال المسيحية االغلبية من كبير جزء .مستنفذة الحلول كل بأن يعني ال هذا . 2
 ).RELIGIOUS COALITION FOR REPRODUCTIVE CHOICE, WWW.RCRC.ORG( مثالً راجع .بتشريعه ترغب بل
  .1960 عام الطب و للفيزياء نوبيل جائزة على حصل ميداور بيتر . 3
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 االم و بالسفلس ابصم باأل .رأيك أُريد ,الحمل نهاءإ عن ماذا"
و اعمي االول الذين ولدوا فأن االربعة اطفالهم من .سللاب صابةم 
سل لاب صابم الرابع و متخلف و اطرش الثالث و  مات نياالث
 "لتفعل؟ نتكُ ماذا .أيضاً

  "الحمل نهيأل كنت"
  "أذن لكنت قد قتلت بيتهوفن االن"

 
 كرروني نمم )الحياة نصارأ(ـب نفسها تلقبالتي  مواقعالب يغرق نترنتاأل
للقصة آخر وجهاً اليكم .طائشة بحيوية فيها يغيرون و ,السخفية القصة هذه 

 اثنان و طرشان ثالثة ,والدأ 8 لديها كان و حامل مرأةأ بأن علمتَ لو"
 ستنصحها هل )بالسفلس مصابة النها ذلك كل( فمتخل واحدو  عميان

تنزل  هذه الصياغة 1."اذن بيتهوفن قتلت في هذه الحالة فأنت ؟باألجهاض
 ترفع و خواناأل ترتيب في تسعة الى خمسة من العظيم بترتيب الموسيقار

 تعطي و ثنانأ الى العميان و ثالثة الى طرشاناً المولودين االعضاء عدد
 وجدتها التي االربعين و الثالثة المواقع غلبأ .االب عن بدالً ملأل السفلس
 بارينغ لموريسالقصة  تعزي اللهذه الحجة  صياغات مختلفة عن بحثي عند
 الذي و للطب كاليفورينا جامعة من غنيوآ .ر .ل يسمى بروفيسورل إنما و

هنا دعونا  ."للتو بيتهوفن قتلتم لقد ,تهانينا" لهم قال و لطالبة الحزورة وضع
 .نظراً للشك الكبير بجود مثل هذه الشخصية غنيوآ .ر .ل نعذر البروفيسور

 كان إذا لو فيما معرفة ستطيعأ ال .ساطيراأل تلك تنتشر كيف المدهش من
 .وجدت قبله نهاأ مأ االسطورةهذه  سسأ من هو بارينغ

 
 فاي يغلودف أن الحقيقة .بكاملها مزيفة نهاأ .كيدأ فهذا لفقةم كونها عن ماأ

 الثاني بالتحديد - البكر هو نماأ .الخامس أو التاسع الطفل يكن لم بيتهوفن
 حد على ,يكن لم و ,يامهاأ شائعاً ذلك وكان مهده في مات االول خوهأ لكن
 اياً أن على دلةأ أي هناك ليس .غبي أو تخلفم أو طرشأ أو عمىأ ,علمنا
 ذلك كان و داء السلب ماتت مهأ نأ العلم مع ,بالسفلس اًمريضكان  بويهأ من

 .حينها مرضاً منتشراً
 

                                                      
1 . HTTP://WWW.WARROOM.COM/ETHICAL.HTM.  
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 بشكل محاكة و فبركةم ,متكاملة أسطورة ةصقفأن هذه ال الواقع في الحقيقة و
ولكن كون هذه الحجة كذب  .بنشرها هتمينم ناسأ قبل منو تنتشر  مدروس

 ةالحج فإن ,ذبةك تكن لم لو حتى .فاضح فهذا ال شأن النه بما نناقضه اآلن
ستقاةالم ليثبتا بالقصة للشك يحتاجا لم ميداور جين و بيتر .للغاية سيئة نهام 
 .االنفاس يقطع بشكل خاطئة الصغيرة الحجة تلك وراء الفكرة" :الحجة كذب
 داء السلب صابةم المسببية تذكر بأنه أذا كانت ا عالقة هناك ه ليسبأن طالما
 ,بيتهوفن مثل موسيقي عبقري دةلوال يؤديفهذا س بالسفلس صابم االب و
 من كبرليس أ بأحتمالية االجهاض بواسطة منه العالم ه أحتمال أن يحرمانف

حرمانه ميداورالزوجين  من لحجةلالساطع  نقضال أن 1."بسبب البتولية نهم 
 القرار نفأ ,القصيرة داهل روالد قصص حدىأ هنا ستعيركي أ( غبار عليه ال

 .)هيتلر دولفكانت نتيجته آ 1888 عام ماثلم جهاضأ برفضالعشوائي 
 من معين نوع من متحرر حتىو ال  - كي تكون عبقرياً بحاجة لست كلكن

 نصارأ(ـل واالربعين الثالثة المواقع من .القصد لتعرف - الدينية التربية
 بها تانيأ التي و االسطورية بيتهوفن لقصة ختلفةم وجهاًأ يعرضون )الحياة
 بل .الحجة المنطقيةل ممنه ياأ نتبهي لم ,المقطع هذا كتبأ تكن بينما غوغل
 أحد تلك المواقع .بنجاح الكذبة ضحية وقعت )دينية صفحات كلها و( كلها
 مع متجانسة كذبة لتصديق جداً تحمسينم .رميداو هو المصدر بأن ذكر

فقط كي  هذه الحجة أقتبس ميداور بأن حتى يالحظوا لم نهمأ لدرجة ,معتقدهم
 .نسفها من أساسهاي
 
 القدرة" لحجة المنطقي ستنتاجألبأن ا شارأ عندما تماما حق على ميداور ان
 فرصةمررنا  كلما نعمة الوجود من اأنسان نمنع نناهو إ "الكامنة يةنساناأل

 هو خصبين شخصين بين لالتصال عرض الي رفض كُل .الجنس لممارسة
الدفاع عن  حتى !محتمل طفل قتلمساوي ل هو ,)الحياة أنصار(لمنطق  وفقاً

 الكثير هناك و(محتمل  طفلل قتالُ تبريع أن يمكن االغتصاب النفس في حالة
حملت بعد  التي للمرأة حتى االجهاض يرفضون الذين من "الحياة انصار" من

 جةحل المنطق سوء بوضوح نرى .)شرسة باغتصتعرضها لحادثة أ
 "مقدسة نطفة كل" الالمعة باالغنية عنه يعبر طبيعي غير غباء نهاأ .ببيتهوفن

 مونتي فيلم في االطفال مئات من كورس مع بالين مايكل يغنهيا التي و
 بيتهوفن كذبة أن .)بعد تفعل لم إذا فضلك من شاهده( الحياة معنى بايتون

                                                      
  ).1977( ميداور و ميداور . 1
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 عندما فيها نغرق التي المنطقية الفوضى لشكل نمودجي مثال هي الكبرى
 .لدينية المطلقةا باالحكام تمتأل عقولنا

 
 على أشكالها بكل الحياة نصرة بشكل ما التعني هنا" الحياة أنصار" بأن الحظ
 حقوقب المطالبة أن .فقط يةنساناأل الحياة نصرة تعني انها بل .االطالق
 واقع مع تتفق أن يصعب )هوموسابيان( النوع لخاليا نوعها من فريدة خاصة
 بأن يفهمون ال الذين و الجهاضل هظينالمنا يقلقال  وهذا بالطبع .التطور
 الجهاضل للمناهظين الحجة وضحأ ي بأختصاردعون لكن !واقعأمر  التطور

 .خبرة بالساحة العلمية قلو الذين ربما أ
 
 البويضة الجزء االنساني الموجود في أن .جداً بسيطة التطور نظر وجهة نأ
 مع ستمرالم التطور بسبب ذلك يمكن ال .يملك مركزاً أخالقياً مطلقاً ال

 تخيل ,فهم هذه النقطةلن .الكوكب على حي كائن كُل معو  ,بعدأ و الشمبانزي
تم  و لبقاءقد نجح با ,رانسيسآفا اوسترابيثيسوس لنقل و متوسطاً كائنا بأن
 بالنسبة ال؟ مأ اأنسان الكائن هذا يعتبر هل .فريقياأ من نائية منطقة في هفااكتش
 .شيئاً يغير لن ذلك الن ,جابةاال حتى اليستحق السؤآل ,مثلي نتائجي لشخص
 االحكامأما المؤمن ب .جديدة "لوسي" بلقاء الشرف و هذا االنبهار الكافي من

 مبادئ يطبق أن ليستطيع ,السؤآلهذا  على يجيب أن عليه فأن المطلقة
 و .بشر النهم للبشر فريدة و خاصة ميزاتم و التي تضمن الخاصة خالقاأل
 سيحتاجون أحتاج االمر فأن هؤالء المؤمنين باالحكام المطلقة ربما أذا

 لتحديد ,افريقيا جنوب في العنصرية التفرقةفي زمن  حالكان ال كما ,محاكم
  .اًأنسان يعتبر ما كائنا فيما لو

  
 فإن ,وسترالوبنثوكوساأل حالة في واضحاً جواباً هناك كان لو حتى و
 بأنه لنا قولت الطبيعي لتطورفي ا امنه المهرب يتال ةتدرجالم يةمرارتاالس
بين  "لحدودل" بشكل كافي قريب "متوسط"كائن ما  هنالك يكون أن يجب

 .و غير مطلقة غير واضحة يةخالقاأل المبادئاالنواع كي تصبح تلك 
الحدود  .التطور في حدود هناك ليس بأنه نقول أن هو هنا أألفضل الطريقة

 قد التطور تأريخ في أشكال الحياة المتوسطة أن بسبب الوهمية هذه تظهر
 ناةاالمع على القدرة لديه نساناأل أن في لالجد الممكن من ,بالطبع .تنقرضأ

 أن يمكن بالتالي و ,فعالً حقيقيا ذلك يكون أن مكنو ي .خرآ كائنأي  من أكثر
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 يناير التطور مرارتسأ لكن .القيمة تلك بسبب خاصا وضعاً نساناأل نعطي
 الذي التمييز صارخ بشكل يهدم التطور وان .مطلق فرق هناك ليس بأنه

 فأن ربما و ,هيناً ليس الحقيقة لتلك االدراك أن .طلقةالم االحكام تمارسه
ه بان يؤمنون هو خوفهم مما التطور ليعارضوا للخلوقيين الرئيسي الدافع
 منف ,على أي حال لكن ,بذلك خطئونم نهمأ .المترتبة عليه يةخالقاأل ائجنتال

 ناعتباراتأل فقط تغيرت أن يمكن حقيقةال بأن نظن أن المحير من انه المؤكد
 .يةخالقاأل
 

 

 
 ,المطلقة لالحكام المظلم الجانب على الضوء بإلقاءكمثال للتوضيح قمنا 

 في طالبان و ,االجهاض داتعيا يفجرون الذين أمريكا مسيحيي الى شرتأ
 من يالماأ أكثر ,النساء تجاه خصوصا ,قسوتهم الئحة أن جدأ الذين ,فغانستانأ
 السعوديين أو اهللا ياتآ حكم تحت يرانأل متدأ أن ستطيعأ نتكُ .تحصى أن
يتعرضون  و السيارة قيادة النساء يسمح ال حيث سعود مراءأ حكم تحت

 والذي( االقارب من محرم مرافقة بدون المنزل من خروجهم مجردللتعنيف ل
 ثمن(في كتابه  غوديون جان .)صغيراً طفالً ,خالقاأل كرمل كمثال ,يكون قد

دولة دينية أخرى  في و السعودية في للمرأة المدمرة عاملةالم يفضح )الرعب
 في االندبندنت صحيفة في الكتاب ظرفأ أحد ,هاري جوهان .في زماننا هذا

 تكون الجهاديين لتقويض طريقة افضل" :نفسه يشرح عنوانه مقاالً كتب ,لندن
 1."للثورة المسلمة المرأة بدفع
 

 المسيحيين اؤلئك بأن االستشهاد ستطيعأ ,للمسيحية عودة ,من جهة أخرى
االمريكية في السياسة على هائل نفوذ لديهمو الذين  "المنتشين" يكيينأألمر 
 الهي حق لديها سرائيلأ بأن االنجيلية همبإعتقادات محكومةال و االوسط الشرق
 مالًآ ذلك من البعد يذهب نتشينالم هؤالء بعض 2.ينفلسطينال في رضأ لكل

                                                      
  .التالي العنوان على مراجعته تستطيع .2995 تموز 15 في )INDEPENDENT( صحيفة في االصلي هاري جون مقال نشر تم . 1

HTTP://WWW.JOHANNHARI.COM/ARCHIVE/ARTICLE.PHP?ID=640.  
2 . VILLAGE VOICE,  18 2004  آيار:  

HTTP://WWW.VILLAGEVOICE.COM/NEWS/0420,PERLSTEIN,53582,L.HTML.  
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 على ناءب التي و 1"رمجدونأ" نهاأ على هانيفسرو حيث .نووية حربب
 قدومال تعجل سوف ,الوحي تابلكُ قلقةم لدرجة المنتشر و الغريب تفسيرهم
الى ) مسيحي وطن الى رسالة(كتابه  في هاريس سام يشير .خلصلمالثاني ل

 : المضاعفات الخطرة لمثل هذا االعتقاد و التي ال أحلم بأن أكتب افضل منها
 

 من بها البأس نسبة بأن القول ةغالمبال من فليس السبب لهذا
إذا النووية الغراب عش غيمة الى بغمرة سينظرون يكيينأألمر 
 ,عتقدهمم حسب هذا نأل النار من كرة الى مثالً نيويورك تحولت
 عودة :الحصول وشك على يحصل أن يمكن ما افضل أنب

 بهذا اأيمان بأنو هنا يستوجب االشارة لما ال شك فيه  .المسيح
 يتعلق مافي خصوصاً - زاهر ستقبلم ساعدنا في بناءي لن الشكل
 أن لو العواقب تخيل .السياسية الجغرافيا أو البيئة و مجتمعبال

على العالم بأن فعالً ؤمني يةمريكألأ حكومةال من جزء ال بأس به 
 حوالي بأن الواقع أن .رائعة ستكون نهايته نأ و الزوال وشك
بسبب  و بالتحديد ,بذلك يؤمنون وكأنهم يبدو يكيينأألمر نصف

 .أخالقياً و فكرياً حالة طارئة يعتبر أن يجب ,دينيةال أعتقاداتهم
 
 روح" حدود خارج تماماً الديني معتقدهم يأخذهم ممن ناسأ هناك ,ذنأ

 المظلم الجانب سميتهأ ما مثلونيأنهم  .و االحترام المتبادل يةخالقاأل "العصر
 نقطتي لكن .تطرفينالمب يتم وصفهم ما غالِباً و ,المطلقة الدينية االحكام من
 في يساعدون ,ممنه المعتدلين حتى و ,ينمتدينال أن في هي الفصل هذا في
 .التطرف فيه يزدهر الذي و الديني يماناأل جو خَلقَ
 
 قنابل ثالث :منظم حاريأنتَ لهجوم يةحض لندن وقعت ,2005 عامتموز  في
مركز  برجي على الهجوم بسوء يكن لم .باص في واحدة و قطار االنفاق في

 صبحثأ دنفلن ,بالتأكيد - لم يكن غير متوفع و 2001 في العالميين التجارة
نحن الرافضين  بنا بلير طوني فيه تبرع الذي اليوم منذ كتلك بحادثة مهددة
فأن االنفجارات  فقد ذلكمن  رغمبال  - لعراقا احتالل فيبوش  كأصدقاء

 عن جديةم غير بتحليالت فحالص متالتأ .نشرت الرعب في كل بريطانيا

                                                      
 الفاصلة المعركة هي التوراتي المفهوم حسب ، مجدو جبل أو مجدون - هار العبرية من جاءت كلمة هي هرمجدون أو أرمجدون . 1
  . العالم نهاية إثرها على تكون و الشيطان و اهللا بين أو الشر و الخير بين
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 من الكثيرين قتل وألشالء  نفسهمأ لتفجير شباب ربعةأ دفعاالسباب التي ت
 و الكريكيت يلعبون ,عاديين بريطانيين مواطنين كانوا القتلة .معهم االبرياء
 .تهمحببص لتستمع كنت الذينتماماً هذا النوع من الشباب  ,بلطف يتصرفون

 
 نظائرهممن  على النقيض ؟هذه فعلتهم اللطفاء الشباب اؤلئك فعل لماذا

 تلك فإن ,سريالكا في التاميل نمور أو ييناليابان يالكاميكاز أو ,الفلسطينيين
 سيعيشون على همأن أو بها سيحتفى عائالتهم بأن ينتظروا لم البشرية القنابل
 .االختباء و الهروب عليهم كان قاربهمأ فبعض العكس على .الشهيد تقاعد
 تصرف أن .يتيمالى  رضيعطفله ال والى أرملة  حاملال جعل زوجته حدهمأ

 لهم فقط ليس ,كارثي نهأ من بأقل يوصف أن يمكن ال االربعةهؤالء الشباب 
يجب  التي و ,بريطانيا في سلمةالم الجالية لكل و لعائالتهم بل ,لضحاياهم و

 يكونكي  القوة من هو حصراً الديني االعتقاد .الفعل ردة عليها اآلن مواجهة
 مرة و .الى مثل هكذا جنون تامبشكل عام  محترم و سليم شخصل دافعاً
 الذي و( كمثال القاعدة منظمة قائد الدن بن سامةيتناول أ هاريس سام ,خرىأ

 .و يشرح الموضوع بوضوح رائع )لندن بتفجيرات عالقة له ليس بشكل عام
 فيه؟ من كل و العالمي التجارةمركز  مبنى تدميرل شخص أي ما الذي يدفع

 الصريحة جابةاال من هربتلل حاولةم هو )الشرير(ـب الدن بن وصف أن
 .مهم جداً لسؤآل

 
حتى ولو كانت  –جداً  واضحة السؤآل هذا على االجابة إن

 .مطروحة بوضوح تام لدرجة الغثيان من بن الدن نفسهاالجابة 
 يقولون بما حقيقة يؤمنون الدن بن مثالأ رجال أن في هي االجابة
 بدل لماذا .حرفياً القرآن بحقيقة يؤمنون نهمأ .به يؤمنون بأنهم
 لنيل شرف حياتهم الطبقة الوسطى من مثقفاً شخصا عشر تسعة
 سيذهبون بأنهم يؤمنون نهمألببساطة  ؟البشر من الفاآل قتل

الحصول على مثل هذا  النادر من .هذا بعملهمالى الجنة  مباشرة
 في نتردد لماذا .ينسانالأ سلوكالتفسير الواضح و المتكامل لل

 1كهذا؟ تفسير قبول
 

                                                      
1 . HARRIS (2004: 29).  
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مدينة  في هيرالد صحيفة في يكتب الذي ,غراي موريل حترمالم المحرر
 الحديث كان حالته في و ماثالًم شيئا 2005 تموز 25 في كتب ,غالسكو
 .لندن حادثة نع
 

 واالبن  بوش جورج الشر بثنائي بدأ ,الجميع على اللوم القي لقد
 يكن لم الموضوع لكن .المسلمة )الجالية( تقاعس الى ,بلير توني
و  ,للوم واحداً سبباً هناك بأن ناآلعليه  هو مما وضوحاً كثرأ

 و العنف و الفوضى و ؤسبال هذا سبب أن . هكذا كان دائماً
 السخف من بدا لو حتى ,نفسه الدين بالطبع هو الجهل و الرهابأ
االعالم  و الحكومة لكن ,الحقيقة هذهك بديهياً شيئا نوضح أن

  .كذلك ليس ألمرأ بأن بالتظاهر ماهرين جداً
 

بالحرب  حربهم يصفون عنه بدال و للدين االشارة يتفادون الغربيون سياسيونا
 اله و قوة بأرادة خاصة أو روح هو االرهاب أن لو كما ,)االرهاب( ضد
 من نومدفوع نهمأ لو كما االرهابيين يصفون انهم أو .ة بهااصالخ هاافكار

 بأننا نظن كنا مهما .الشر بلق من مدفوعين ليسوا هملكن و .خالص )شر(
الذين يقتلون  المسيحيين حال في الحال هو كما ,مدفوعون فإنهم ,مخدوعون

لهم  دينهم يقوله ما بصدق يفعلون و الحق بأنه عتقدوني بما ,االجهاض طباءأ
 نظرهم وجهة من و مثاليينمتدينين  نهمأ بل .مجانين ليسواأنهم  .كي يفعلوه
نظرة  بسبب ليس ,صالحة نهاأ على تصرفاتهم ينظرون الى .عقالنيين

 قد النهم بل ,الشيطانب متلبسون نهمأ بسبب ليس و شخصية مشوهة للواقع
 سام .و بدون شك او تسآؤل تقي ديني أيمان لهم يكون كي ,المهد من ,تربوا
 لقتل دفعه ما بأن قوله نفسه بتفجير فشل فلسطينيأنتحاري  من يقتبس هاريس

 صبحأ أن ردتأ فقط .شئل النتقامل أطمح لم …للشهادة هحب( هو االسرائيليين
 قابلةم النيويوركر صحيفة نشرت 2001 الثاني تشرين 19 في .)شهيداً
 فلسطيني شاب ,محاولته في فشل آخر حاريأنتَ مع نصرا حسان جراهاأ

 الجنة سحر ته في وصفبالغ أن .)س( له رمز سنة 27 عمره مؤدب
 بأن فكرأ جعلني المعتدلين الدينيين مدرسيينال و لزعماءا قبل من شاعريةب
  :مساحة اكبر قليالً هنا عطيهاأ
 

للشهادة؟ الجاذبية أين تقع تلك ,سألته 
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 و) لالسفل ناذبتج ةالمادي بينما ,ىللالع جذبنات الروح قوة( أجاب
 جاذبيةال ضد منيعا يصبح الشهادة على صممالم ان( قائالً أسترسل
 له فقلنا ؟العملية فشلت لو ماذا ,سألنا العملية خططم و .ةالمادي
   )اهللا شاء أن الصحابة و النبي سنقابل اليوم فأننا حصل مهما

  
 االبدية سندخل بأننا الشعور في نسبحنحلق و  كنا لقد( أكمل ثم
 قسما اهللا مامأ و ,القران على قسمناأ .شك أي لدينا يكن لم .حاالً
 ميس و الرضوان بيت يدعى الجهادي قسمال هذا .عنه عودةال
 عرفأ .الشهداء و اءنبيلأل خصصةم الجنة في حديقة سمأ على
بل  ,رائعة هذه لكن و .للجهاد خرىأ طرقأربعة  هناك بأن

فأن  اهللا سبيل في تتم عندما االستشهادية العمليات كُل .أروعهم
 .)بعوضة عضة من قلأ لمهاأ
 
في  .للعملية النهائية خططاتمال الذي وثق الشريط علي عرض س

 و بأسئلةفي حوار ديني  خرينآ اثنين مع رأيتههذا الفلم المنمش 
  ....بالشهادة الظفر حول جوبةأ
  
 اليمنى يدهم وضعوا و لعمليةا قائد معهم و الشباب ركع ذلك بعد
 ستكونون غداً جاهزون؟ مأنتَ هل( :قائد الخلية قال .القران على
 1.)الجنة في

 
 هذه في ,حسناً: (قائد العملية لسأا بأن الرغبة فستعتريني )س( أنا تكن لو

 وبنفسك  االنتحارية العملية تؤدي ال لماذا ؟قف عند كلمتكت ال لماذا ,الحالة
 النقطة كررأ و – هو فهمنا على عصي هو ما للجنة؟ أسرع الطرق تأخذ
 ما .به يؤمنون منهأ يقولون بما فعالً يؤمنون هؤالء أن -  جداً همةم نهاأل
 كما ,الديني التطرف ليس و نفسه الدين نلوم أن علينا هأننفهمه هو ب أن يجب
 فولتير صابأ لقد .حق و المسالمال الدين عن النشوز من رعبم صنف نهأ لو

 قيتصدلل دفعوكي أن بإستطاعتهم الذين هؤالء( :بعيد زمن منكبد الحقيقة 

                                                      
  .النيويوركير صحيفة على .2001 الثاني تشرين من عشر التاسع في )'AN ARSENAL OF BELIEVERS( في نصرا حسان . 1

HTTP://WWW.BINTJBEIL.COM/ARTICLES/EN/011119_HASSAN.HTML.  
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 :راسل بيرتراند يضاًأ و )المظالم ابرتكأل دفعك يستطيعون الالمعقولب
 .)وهم يموتون فعالً ,التفكير على الموت من الناس يفضلون الكثيرون(
 
 ,ديني أيمان النه فقط الديني يماناألبأنه يجب علينا أحترام  قبلتن اننا طالما
من  االنتحاريين و الدن بن سامةأ أيمان ستثنين أنعلينا  الصعب من سيكونف

 االحترام مبدأ همالأ ,توضيحال حتاجياللدرجة  بديهي ,البديل .مهذا االحترا
 بوسعي ما كُل فعلأ تجعلني التي االسباب من سبب وهذا .الديني يمانلأل
 يماناأل يسمى ما ضد فقط ليس و ,ذاته بحد الديني يمانألل الناس نبهأل
 ,اتهاذ بحد متطرفة ليست نهاأ برغم )المعتدل( الدين تعاليم أن .)المتطرف(

 .للتطرف مفتوحة دعوةاال أنها 
 
 بح .بحد ذاته ليس شيئاً مميزاً بحد ذاته الديني يمانألا بأنقائل  لويق قد

 ,التطرف من الخاص لنوعها مهداً تكون أن مكنيالمذهبية  طائفةال أو الوطن
 نمور و اليابانيين يالكاميكاز مع حصل كما ,ذلك يمكنها ,نعم كذلك؟ اليس
 أنواع المنطق لكل فعال مبيد هو يالدين مانياال لكن و .لسريالنكيينا التاميل
 بسبب غالِباً ذلك و .شكال االخرىاأل كُل على تفوقي عادة ذيال و  العقالني
 جنة هناك نأ و النهاية هو ليس الموت بأن الخادعة و البسيطة الوعود
يتقبل اي شك  بطبيعته ال يماناأل الن كذلك و .للشهداء بمتع أضافية خاصة
 .او تسآؤل

 
 ال .االيمان دون سوآل هو فضيلة بأن االطفال تعلم ,سالمكاأل تماما ,المسيحية
 هو ما شيئا بأن ما أحد يعلن عندما .بما يؤمن به أحد تجادل أن عليك يجب
 بشئ أو الشئ بنفس اًمؤمن كان سواء ,المجتمع بقية فإن ,معتقده من جزء
أي بدون ذلك )تحترم( أن ,فينا وعزم شكلب و برمج ,بالشئحتى  أو ختلفم 

 رعبةم بمجزرة نفسه عن فيه يكشف ذيال الوقت حتى يمتد احترام ,سؤال
 عندئذ .مدريد أو لندن حادثة أوالعالمي  التجارةمركز  برجي تدمير في كما
 ,ناسبةبالم ( الجاليات ةقاد و الدين كرجال ,النقاد من عظيمة جوقة نسمعس
 صورة مشوهة للدين هو التطرف هذا أن لشرح يصطفون )خبهم؟نتَأ الذي من
ال  نفسه عندما الدين ,للدين تشويه هناك يكون أن يمكن كيف لكن .)الحقيقي(

  ؟بأن كل ما يخالفها يصبح نشوزاً و تشويه للتعريف ةثابت قاعدةيملك 
 



312 
 

) مسلماً لستُأنا  لماذا( زيمالم كتابه في 1,وراق ابن ذكر سنين عشر منذ
 الجيد البديل .سالمألبا عمقمت مثله لدارس نظر وجهة من شابهةم نقطة
 عنوان هو الذي و )المعتدل االسالم سطورةأ( يكون ممكن أن الكتاب لعنوان
 آخر دارس كتبه 2005 تموز 30 لندن في سبكتاتور مجلة في حدثأ مقال
 غالبية( .لمسيحيةا و االسالمية الدراسات وكالة مدير ,سوكديو باتريك هو
اللجوء بدون اليوم حياتهم يعيشون سلمينالم القران نآالقر أن مع ,نفللع 
 الحرب ردتأ لو و ,مسالمة ياتآ ناكفه ,السالم ردتأ لو ,كل شئ من خليط
 .)جهادية ياتآ فستجد

 
 حوللأللتفاف  في محاولة االسالم علماء طور كيف شرحي سوكديو
 النصوص أن حيث ,المنسوخ و الناسخ مبدأ ,نآلقرا في العديدة التناقضات

 القران في السلمية ياتاآلفأن  لألسف .بكرةالم النصوص تنسخ ةمتأخرال
عظمهام فيه كان الذي الوقت الى يعود هاتأريخ و بكرم و .مكة في حمدم 

  :الخالصة هي و .المدينة الى نزوحه بعد ,متأخر هاتأريخ آيات الجهاد
 

 فقط .سنة 1400 حوالي منذ بطلت )سالم االسالم(ة سحر كلم
 لكن ...السالم غير الشئ و سالماً االسالم كان عاماً 13 لمدة
 القرون مشرعي عند الحال هو كما - تعصبينالم للمسلمين بالنسبة
 أن حصاال من فإنه -  التقليدي االسالم طوروا الذين و الوسطى
 كثراأل االسالمية االحزابتلك  حدأ .)الحرب هو االسالم( يقال
 سلمم يأ( لندن تفجيرات بعد أكد) الغرباء( إنجلترا في تعصبا
 والكافر )كافراً يعتبر االسالم من جزء هو االرهاب بأن اليعترف
 .طبعاً للمسلم ةكبير هانةأ برتعتُ كلمة هيو ,الغير مسلم يعني
 
 نتحاريةاال العمليات نفذوا الذين هؤالء يكون نبأ البعض يفكر قد

 التفسير يتبعون و بريطانيا في السالميا جتمعالم من جزءا ليسوا
صميم من جزء كانوا حقيقة هملكن ,لألسالم تعصبالم جتمعالم 

 لالسالم؟ الشائعة اتيرالتفس من مدفوعين و االسالمي
 

                                                      
 للمجتمع العلماني المعهد مؤسس و باكستاني أصل من علماني لمؤلف القلم اسم هو ، 1946 عام ولد وراق ابن . 1
 مركز في العليا البحوث زمالة في عضو أنه كما ، INSTITUTE FOR THE SECULARISATION OF ISLAMIC SOCIETY المسلم
  ).المترجم(. القرآني النقد على دراساته في يركز حيث  CENTER OF INQUIRY لبحث وا التحقيق
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 )االسالم مع الحال هو كما تماماً المسيحية على ينطبق هذا و( عام بشكل
 عتقدالم بأن تلقينهم يتم االطفال أن في نيكم الموضوع في يالحقيق فالخطر
ال و تبريرات أي اليتطلب نهأل ذاته بحد شر عتقدالم أن .فضيلة ذاته بحد
 بحد فضيلة لآسؤ بدون يماناأل بأن االطفال تدريس أن .مضادة ادلة يتحمل
 رهاوفيت الصعب من ليس خرىأ عناصر بوجود و – خصبة رضأ يوفر ذاته
ة في الصليبي أوللحروب الجهادية  جاهزة قتل دواتأ يصبحوا كي -

 من تجعل الشهداء بجنة الوعود بسبب الخوف ضد المناعة أن .المستقبل
 مع جنب الى جنبا ,السالح تأريخ في عالية مكانة يستحق الديني يماناأل

 و ؤلالتسا بأن االطفال درس لو .العنقودية القنبلة و الدبابة و الخيل و القوس
من أسمى الفضائل هو االيمان  بأن تعليمهم من بدال ,بما يؤمنون به التفكير
 نهمأل يفعلوه ما يفعلون االنتحاريون .حاريونأنتَ هناك يكون لنف ,سوآل بدون
 كُل تسبق اهللا تجاه جباتهمآ و بأن :دروس الدين في تعلموه ما حقيقة يؤمنون
 الضروري من ليس .الفردوس جنةب أستكاف الشهادة نأ و االخرى ولوياتاأل
 و حترمم رجل ربما بل ,تعصبم تطرفم يد على هذا درسوا قد يكونوا أن

 رؤوسهم يهزون صف و علمهمال في أجلسهم عادي دين مدرس ,لطيف
 .كالببغاوات كتابهم المقدس من كلمة كُل يتعلمون بينما يقاعيأ بشكل البريئة
 عقول في مدروس بشكل زرعه و ,داًج راًيخط يكون أن مكني يماناأل

 و نفسها الطفولة و الى .جريمة جسيمة جداً المنال سهلةال بريئةاالطفال ال
  .التالي الفصل الىننتقل  ,بأسم الدين الطفولة حقوق هاكأنتَ
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 قصة بأن هنا قصدأ ال .يطالياأ في عشر التاسع القرن من قصيرة بقصة سأبدا
 عنه تنبئنا الذي العقلي الموقف لكن .اليوم تحصل أن يمكن كهذه مرعبة
 تلك أن .كذلك ليست العملية التفاصيل كانت وإن حتى ,لالسف متداوال اليزال
 على رحمة بدون و الضوء تلقي عشر التاسع القرن من يةنساناأل المأساة
 .لاالطفا حيال للدين الحالية الدينية المواقف

  
 العمر من السادسة في طفل ,مورتارا ادغاردو تم أختطاف 1858 عام
 .حققينالم من بأمر ةالبابوي ةشرطال من بالقانونو  عنوة ,يهوديين البوين
بيت  الى المذهول بيهأ و بالبكاء تشهق التي همأ من بالقوة خذأ ادغاردو
 و ,روما في )للمسيحية اليهود و المسلمين لتحويل خصصم بيت( التنصير
شديدة  تحت مراقبة زيارات بضعة بأستثناء .يكاثوليك يرومك نشأ وقتها من
 في كرويتزر دافيد رواها القصة ,أبداً رؤيته ههلأ يستطع لم ,القساوسة من
  .مورتارا ادغاردو اختطاف عرائال كتابه

  
 و ,وقتها يطالياأ في عادية غير االشكال من بشكل تكن لم ادغاردو قصة
 الطفل نفأ حالة كُل في .دائماً نفسه كان ةالرهباني اتاالختطاف لهذه السبب

 ,كاثوليكية ةيمرب قبل من عادة ,سابق وقت في سري بشكل هديعمكان قد تم ت
 أحد من كانلقد  1.تعميدال بموضوعالكنسيون  ونحققالم يسمعبعد فترة  و

 تعميد بمجرد بأنه وقتهاالرومي الكاثوليكي  ييماناأل في المركزية االمور
 الى بالرجعة تحول قد الطفل فإن ,سري أو رسمي غير كان مهما ,الطفل
 بالبقاء )مسيحي طفل(ـل السماح ه من غير المعقولفإن ,عالمهم في .ةمسيحيال
 بكل و ,بصمود والقاسي الغريب الموقف هذا في استمروا .يهوديين بوينأ مع
 نفته قد الهيجان ذلك .العالم في الفضائح التي أيقضها بالرغم من ,خالصأ

 يبدو -  االغنياء اليهود لسلطة عزته و كاتوليكا سيفيلتا الكاثوليكية الصحيفة
   كذلك؟ اليس ,مألوفا

  
 قصة برمتها مورتارا ادغاردو قصة نفإ نشأت تيلا الدعاية عن النظر بغض
 أمية فتاة ,موريسي ناآ رعايته تولت في أحد االيام  .للكثير غيره نموذجية
 و الطفلحينها  مرض .نذاكآ عمرها من عشر الرابعة في كانت كاثوليكية

                                                      
 .بأخرى أو بطريقة بالماء المعتمد باغتسال المعمودية تتمثل .المسيحية الحياة اإلنسان دخول يمثل مسيحي طقس هي المعمودية . 1
  ).المترجم(
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االيمان  على تربت انها وبما .يموت أن من لخوفهابالفزع  الفتاة أصيبت
 ,لالبد جهنم في سيعاني معمودية بغير يموت الذي الطفل بأن فكرةاالعمى ب

 الى فعادت .تعميده كيفية علمها الذي و كاثوليكي جار من النصيحة سألت فقد
 قالت و ادغاردو الطفل رأس على سطل من الماء بعض ورشت المنزل

 اللحظة تلك نذم .شئ كُل هذاو .)القدس الروح و االبن و االب بإسم عمدكأ(
 كنسيةال ت الشرطةسمع عندماعوام أ بعد .مسيحيرسمياً  واردغاد صبحأ
 المأساوية للنتائج تفكير أي يعطوا لم و حاسم بشكل و فورا تصرفوا ,ثةلحاداب

  .لتصرفهم
  
كاملة  عائِلة على ميعظ بشكل يؤثر أن يمكن كهذا طقساً نأب المدهش من
 قبل من شخص أي دعمي بأن )تسمح والتزال( به الكاثوليكية الكنيسة تسمح
 من موافقة أألمر اليحتاج .قسيساً يكون أن اليجب المعمدان .خرآ شخص أي
 اليحتاج و .للتوقيع الشئ .خرآ أحد أي أو عائلته أفراد من أي من أو الطفل
و الكلمات بعض و الماء من رشة هو ضروري ماهو كُل .شهود يأل أألمر 
 هي االخيرة تلك أن ,الواقع .بياتبالغي الدماغ مغسولة مربية و له الحيلة طفل
 فمن ,عرف ما الذي يحدثلي جداً صغير الطفل أن بفرض ,الضرورية الوحيدة
 ما لي كتبت الكاثوليكية على تربت التي تايمريكأأل الزميالت حدىأ يدري؟
 البروتستانتيين صدقائناأ أحد عمد منا حداًأ أن ذكرأ ال .العابنا عمدنُ كنا( :يلي
 العابنا من جعلنا لقد .اليوم يحصل و حصل قد ذلك أن من ةمتأكد يلكن و

 تم كان لقد .مناولة ولأ لهم عملنا و للكنيسة اخذناهمو  صغاراً كاثوليكيين
  .)جدا مبكر وقت في صالحات كاثوليكيات مهاتأ لنصبحأدمغتنا  غسول

  
 من فإنه كاتبة الرسالة زميلتي مثل كن عشر التاسع القرن فتيات أن لو 
 .فعالً كانت مما أكثر شائعة تكن لم مورتارا ادواردو مثل قضايا بأن فاجئالم

 و عشر التاسع القرن يطالياأ في عجمز بشكل شائعة كانت قصصال مثل هذه
 بنات الباباوية دولة في اليهود ستخدمأ لماذا .البديهي السؤآل مع تتركنا التي

 لم لماذا ؟على ذلك المترتبة بالمخاطر العلم مع كخادمات كاثوليكيات
 القةع له ليس ,خرىأ مرة ,الجواب يهودية؟ ستخدمةم توظيف على يحرصوا
 دينهم يمنعهم ال ممن خادماتا احتاجو اليهود .كلياً بالدين متعلق بل بالمنطق
بأجراء طقس  يهودية خادمة من غير المتوقع ان تقوم .السبت يوم العمل من

 أو ناراً تشعل لن هالكن .الروحي ذلك نقاذ طفل من ملجئ االيتاممعين أل
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 تستطيع التي اليهودية العائالت فإن السبب لهذا و .السبت يوم بيتاً تنظف
  .العمل لهذا الكاثوليكيات ختارواأ ,بولونيا االيطالية في خادمة تأمين

  
 رتكبهأ الذي الرعب ذكر تفاصيل عن ت غض الطارفعمدت الكتاب هذا في

جميع  فيموجودون  قساةال و شراراال .سبانيةاأل تفتيشال محاكم و الصليببيون
 موقفها و االيطالية المحاكم عن القصة هذه لكن .زمان و مكان كُلاالديان و 
فقط  يحصل الذي الشر و الديني الفكر لنا يكشف عملي مثال االطفال حيال

 و ءما رشة بأن الغريب الديني قاداالعت والًأ .الن الفكر القابع خلفها ديني
 االهل دون أحترام رغبة ,كلي بشكل الطفل حياة تغير أن مكني االدعية بعض
بدون أدنى أحترام  بل …العقلية صحته و سعادته وأ نفسه الطفل موافقة وأ
 .ضروري كشئ ينساناأل الشعور يراه ما و العادي المنطق يمليهما  كُلل

 لوأ ,روتشيل ليونيل الى رسالة في حينها علناً قالها ونيللينتآ الكاردينال
 ختطافأ قضية على حتجام كتب والذي ,بريطانيا في يهودي برلمان عضو
 فرصة تلك ربما( ضافأ و التدخل يستطع لم بأنه الكاردينال جابأ .ادواردو
 الدينية الواجبات صوت فإن ,قوي الطبيعة صوت شارة الى أنه و أن كانلأل
تجاه هذه القضية قد أنتهى وبهذه الجملة فأن واجبه .)قوىأ قدسةالم.  
 
 و يبدون البابا و الكارديناالت و القساوسةالموقف الغريب حيث  نفأ ثانياً
 .دواردوللمسكين أ تسببون بهي الذي مدى األذى عام بشكل يفهمون ال كأنهم
 له الخير يفعلون بأنهم بصدق يؤمنون هملكن قدرتنا على الفهم يتجاوز ذلك
أ من بأخذهعطأ و هلهبجبوا يشعرونيبدو وكأنهم  .مسيحية تربية ائه 
 البابا موقف عن دافعتالكاثوليكية  يكيةأألمر الصحف حدىأ !تجاهه الحماية
 مسيحي طفل ترك(يتم  أن مسيحي في بلد المعقول غير من بأنه قالت و

 أي في الطفل حرية نأ( الدينية الحرية مبدأب هنا نادت و ,)يهودي ليربيه
 للطفل قدسالم االب حمايةو  ..يهودياً يكون بأن الزامه دون اًمسيحي يكون
 كبراأل المثال هو ,عصبينتالم و للكفار التطرف شراسة كُل وجه في
 صارخ تضليل يوجد هل .)جيالأ منذ العالم لم يرى مثلها التي ياتخالقلأل

 من أكثر )متعصب( و )متطرف(و ) شرس(و ) الزام( مثل كلمات الستعمال
 البابا من ,الكاثوليكيين ؤمنينالم الى أن تشير المؤشرات فكل ذلك رغم ذلك؟
أخالقي بشكل مطلق و مهم  :صحيح يفعلونه ما بأن بصدق يؤمنون ,و نزوالً

 على غىطت التي الدين )"المعتدلة" غلبيةاأل(سلطة  هي تلك .الطفل سالمةل



318 
 

 صرحت توليكوالكا صحيفة أن .يةناالنسااألخالق  تشوه و المنطقي الحكم
 الذي المعروف حجم روية في تفشل الغالبية يجعل الذي السبب حول بحيرتها

  :اليهودية عائلته من نقذتهأ عندما مورتارا دواردوأل الكنيسة دتهأ
 

 بدون - اليهود ظروف قارن و بجدية ألمراب فكر منا ايا أن لو
 يعتبرون و تفرقينم ,وطن بدون و ملك بدون و حقيقة كنيسة
 مكروهين ,ذلك من أكثر بل ,االرض وجه على كانو ينماأ رباءغ

 فوراً سيفهم …المسيح تالحقهم كقتلة التي البشعة للوصمة أيضاً
  .الصبي مورتارا على البابا بها من التي ةرالكبي الميزة

 
 )يعرفون( دليل أي بدون و حيث المتدينيين الدينية الغطرسة هنا يأتينا ثالثاً
 هو آخر شئ كل و حقالالوحيد  يماناأل هو عليه ولدوا ذيال يماناأل بأن
 عن حياً مثاالً عطيناي عالهأ االقتباس أن .بكل بساطة مزيفة أو اتنحرافأ

 في الطرفين بين نساوي أن الجور من يبدو ربما و .المسيحي الجانب موقف
الوقت لكن ,القضية هذه لتستطيع كانت مورتورا عائلة بأن لنالحظ ناسبم 
 عمدواتي أن على وافقوا و اوسةالقس بعرض قبلوا نهمأ لو ادواردو ستردادأ

 تلك .معنى بال كلمات بضع و ماء رشة بسبب ادواردو أختطف لقد .كذلك
الموقف  يحتاجه ما كُل هما الماء من رشتان ,بالدين لقنةالم العقول حماقة هي

 الى يشير هلالا رفض منا فأن للبعض بالنسبة .كي تعود االمور لمجاريها
 الئحة في هميدخل يالمبدأالتزامهم  بأن يعتقدون خرينآ .غبي العناد

  .االجيال عبر االديانمختلف  اجل منطويلة ال االستشهاديين
 
 في هذا بيومنا شمعة سنشعل اهللا بإذن :رجالً كن ريدلي سيد طمئنام لتكن(

 في الموت تجعل اباسبأ هناك بأنال شك  .)ابدا تطفأ لن بأنها واثق إنجلترا
 يتركوا أن كرامر و التيمر و ريدلي للشهداء يمكن كيف لكن .نبالً سبيلها
 لمصلحة وتستانتيهرالب باالقلية التزامهم ترك عن بدالً يحرقون نفسهمأ

 البيضة تؤكل طرف أي من لها معنى حقيقي هل - الكاثوليكية االكثرية
 لقناعةا - كتعتقد ذل كنت إذا ابعجألالمثير ل أو - العناد هو هذا المسلوقة؟

 يستغلوا أن يستطيعوا لم الزوج مورتورا أن لدرجة في الفكر الديني تصل
 يكن لمأ .و المتمثلة بطقس التعميد التافه عليهم المعروضة الفرصة

 ذلك ,ال تعميدهم؟ ثناءأ )ال( بكلمة الهمس و نفسهمأ على الضغط بإستطاعتهم
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 .ادج بشكل السخيفة لتمثيليةا اخذوأ و )معتدل( متدين وسط في تربوا نهمأل
 عالم في رغبته بدون ولد - الصغير ادواردو المسكين بأن عتقدأ ,لي بالنسبة
حرِم من أبويه من  ,الحول له وسط جبهات مختلفة ,الديني الفكر عليه يسيطر

خالل فعل تم بنية طيبة لكن مضاعفاته كانت شديدة القسوة لطفل صغير بمثل 
  .عمره

  
 بأن عنه يقال أن يمكنمن عمره  السادسة في طفال بأن االفتراضفأن  رابعاً
طفل تعميد فكرةأن  .خرآ شئ أي أو مسيحياً أو يهودياً كان سواء ,دين له 
 يبدو اتلحظ في خرآل دين من هريتغي يستطيع للموضوع فهمه أو علمه بدون
 .االول المقام في االديان من يبأ طفل وصم من سخفأ ليست لكن - سخيفاً
 على جداً صغيراً كان نهأل -  )دينه( يكن لم دواردوا حالة في همام ماكان
و  أبويه و أهله من االهتمام و العطف هلكن - الخاص الديني رأيه متالكأ

 وحشيتهم على اليتفوق يعيشون البتولية قسيسين بسبب ممنه حرم الذي
 تلك القسوة التي – الطبيعي نساناأل لشعور فهمهم عدم و بالدتهم اال المشوهة

  .الديني يماناأل ختطفهاأ نفوسل بسهولة أتيت
 
نفرض  أن الطفولة العنف ضد من نوعاً اليس ,الجسدي ختطافاأل بدون حتى
 به فكرواتي أي من صغرأ الحقيقة في هم اأيمان لديهم بأن االطفال على
 بدون تقريباً و هذا ايومن حتى تستمر الممارسة تلك فإن ذلك رغم ؟بأنفسهم
 هذا في االساسي هدفي هو بالذات الموضوع هذا عن التساؤل .أستغراب أي

  .الفصل


 

 هذه يامناأ في الكثيرين يتصور االطفال على الكهنة أعتداء عن نتحدث عندما
 على البداية من مجبر بأني شعرأ و ,جنسيمن نوع  أعتداء عن نتحدث بأننا
 .الصحيح أوالً ثم تركها جانباً مكانه في الجنسي االعتداء موضوع ضعأ أن
أستغالل االطفال ب يتعلق فيما يهستير زمن في نعيش بأننا الحظوا خرونآ
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 بظاهرة بآخر أو بشكل تذكرنا الجماعية الهستريا هذه 1)الغلمانية(جنسياً 
 2000 عام تموز في .الوسطى العصور أوربا في الساحرات مطاردة
 االنكليزية الصحيفة المنافسة برغم تعتبر التي ,العالم خبارأ صحيفة نظمت
 بما قامت التي و )عار و سمأ( أطلقت عليها أسم سابقةم ,للقرف ثارةأ كثراأل
 منزل طبيب هوجم و .الغلمانيين على ومجاله عن الناس تحريض يشبه
 طبيب بين الفرق اليعرفونالذين كما يبدو  تطرفينمال قبل من طفالألل

 الهستيرية وغاءغال Pedophile(.2و  Pediater(الغلماني  و االطفال
 اليوم االطفال أن .بالرعب شعروا االهالي و وبائية بعادأل وصلت الغلمانيين
 الماضي في الطفولة تعم من كانت كالتي بحرية التجول حرية من ممنوعين

 المحسوس الخطر من لاق ليس ربما الفعلي التحرش خطر كان عندما(
  .)حاليا

  
 ,الحملة تلك فيه طرحت الذي الوقت في العالم خبارصحيفة أ فإن نصافألل

 بحق رتكبتأ ,جنسي بدافع و مروعة جريمة بسبب متأججة المشاعر كانت
 من فإنه ذلك من بالرغم .سوسكس مقاطعة في ختطفتأ حيث الثامنة في طفلة
 ضافةأ قتلة هم الذين القلة بسبب غلمانيينمن كل ال االنتقام بأن الواضح الخطأ
 تهممود ساتذةأ فيعل كان فيها درست التي الثالثالداخلية  المدارس .لشذوذهم
 أن يجبكان  الحقيقة في هذا و .المسموح به حدود تتعدى لصغارلألوالد ا
 من هوجموا ,عاماً خمسون بعد و ,نهمأ لو ذلك رغم .للتعنيف داعياً يكون
 كي مجبرا سأكون ,االطفال قتلة من فضلأ ليس بشكل محامون أو شرارأ قبل
 مافي محرج موضوع( ما وقت في حدهمأ ضحية كنت وأن حتى ,عنهم ادافع
  .)االذى عديمة تجربة كان ذلك عدا
  
 .الرجعي االثر ذو العار من ثقيالً حمال الكاثوليكية الكنيسة حملت لقد
 بدرجة الظلم حبأال ىلكن .ثوليكيةكاال الكنيسة حبأ ال فأنا عديدة السبابو
 سوء تحملت قد المنظمة تلك كانت إذا عما التساؤل اال ستطيعأ وال .اكبر
 أن .أمريكا في خصوصا و ,القضية بهذه يتعلق فيما عادل غير بشكل السمعة
 الشعور تعظيم في تتلخص وضيفتهم الذين و المنافقين الكهنة من االستياء
 و ,مركز ذو شخص قبل من للثقة الخيانة تأتي ذلك بعد .)الخطايا(لـل بالذنب

                                                      
  جنسية خياالت       بوجود   االضطراب   هذا   يتميز الجنسية االضطرابات من   )PEDOPHILIA(  باألطفال والولَع االشتهاء أو الغلمانية . 1

  ).المترجم(   . سنة    13    عن   أعمارهم   تقل   الذين   البالغين   غير   باألطفال   مرتبطة  مثيرة 
2 . HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/L/HI/WALES/901723.STM.  
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هذه االسباب االضافية  .رهفظاأ نعومة ذمن توقيره على الطفل تدرب الذي
كذلك  .منااحكأ بأصدار نسارع أن من حذرا أكثر جعلنايجب أن ت ستياءال
 عندما خصوصا ,ذكريات مزيفة أعداد على العقل قدرةمدى  ندرك أن علينا
 أن .في الصورة جشعون حامونم و الضمير عديمي عالجونم هناك يكون
 المصالح وجه في ,عظيمة شجاعة بدتأ لوفتوس اليزابيت النفسية العالمة
 تماماً كاذبة ذكريات أستخراج السهل من كم شرحت عندما ,ضيقةال الشخصية

 مضاد هذا 1.ذكريات حقيقية كأنها و للضحية بالنسبة تبدوبالرغم من أنها 
لشهادات  بسهولةتتأثر  ينلفالمح هيئة القضاة و ل صارخ للتوقعات حيثبشك
   .بالرغم من ذلك مزورة لكنها ةدقاص
  
 فإن جنسي يذاءأ هناك يكن لم لو حتى يرلنداأ في الخاصة الحالة تلك في
 أدارة المدارس في أيرلندا حيث عن المسؤولين 2,المسيحيينان االخو عنف
 عن يقال أن يمكن الشئ نفس .سطوريعنفٌ أ ,البلد ذكور من كبير قسم

سئ  المجدلية أملج .البنات مدارس من العديد يدرن الالتي الساديات الراهبات
 عام ستمرحتىأ ,المجدلية خواتأ موالن بيتر فيلم موضوع كان الذي ,الصيت
 الجلد عن تعويضاً تأخذ أن الصعب مناليوم فأنه  .عاماً ربعينأ لمدة 1996

 النشطون المحامين عدد نقصي الو ,جنسية دغدغة عن ويضاتع خذكأ نم
 يوجدربما  حيث .البعيد بالماضي ليأبهون ماكانوا الذين الضحايا نع البحثب

منذ فترة  ,بعضهم ,في ذلك التحرش الجنسي منذ زمن بعيد ذهبالكثير من ال
 يحكي أن امكانية بدونكون ميتاً ي أن يمكن ى عليهدعالم أن لدرجة بعيدة جداً
 حول دوالر مليار من أكثر دفعت الكاثوليكية الكنيسة .نظره وجهة من القصة

من أين كانت  تتذكر حتى معهم تتعاطفالموقف مثير لل ربما 3.كتعويضات
  .لهم لتكون هذه المبالغ بالمقام االول

 
بتلك  رأيي عن ئلتس ,االسئلة طرحب بدأ الحضور دبلن في حاضرةم بعد

 في الكاثوليكيين ةساوالقس قبل من الجنسي عتداءاال لقضاياالبارزة  الحوادث
حجم  لكن ,شئ مروع الجنسي االعتداء أن من الالشك فيه ,جبتأ .يرلنداأ

تعرض له ي الذي النفسي من االذى قُليمكن تخيله أعلى المدى الطويل األذى 
تفاجئتُ  ,اللحظة وليد في و جاء الرد آني كان .الكاثوليكية نشأته جراء الطفل

                                                      
1 . LOFTUS  و  KETCHAM  )1994.(  
  ./HTTP://ONEINFOUR.ORG/NEWS/NEWS2003/ROOTS :تايم آيرش صحيفة على ووتر جون راجع . 2
3 . HTTP://WWW.RICKROSS.COM/REFERENCE/CLERGY/CLERGY426.HTML.  
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 و الذي كان( االيرلندي الجهور من الحماسي بالتصفيق ستقبلأ بأنه حقيقة
 بشكل لبلديمثلون ا عتبارهمأ يمكنو ال  دبلن في المثقفة نخبةال من مؤلفاً
 مرأةأ من رسالة وصلتني عندما الحقاً ثةإلحاد بتلك تم تذكيريقد ل .)عام
 بأنها قالت .يةالكاثوليك من عمرها و نشأت على االربعينات في مريكيةأ

حيث قام القس  .مؤلمتين ثتيندبحا مرت ,عمرها من السابعة في كانت عندما
 صديقتها ماتت نفس الوقت في تقريباًو  ,سيارته في جنسياً باالعتداء عليها

هذا ما كان  .بروتستانتيه كانت نهاأل لجهنم ذهبت و المدرسة في صغيرةال
 التي للكنيسة الرسمي التلقين لى أي حال بسببع لتصديقا الرسالةعلى كاتبة 
 االخر و جسدي االوللكال الحادثتين  كبالغة نظرتها .اليها عائلتها تنتمي
  :كتبتحيث  .بكثير االول يفوق الثانيالحادث  كان ,معنوي

 
 شعور بالقرف خلفه تركي قسيسالتعرض لألعتداء الجنسي من 

 تذهب صديقتي ذكرى لكن ,بالسابعة من عمرها لفتاة بالنسبة
 ليلة تأرقأ لم .الحدود له من الخوف البارد شعوراً كان للجحيم
 فكرأ الرعب من ليال قضيت يلكن  - القسيس حادثة بسبب واحدة
لهذا  كوابيساًأعاني  كنت .للجحيم يذهبونس همحبأ ناسأ بأن
  .السبب

 
 كانت القس سيارة في عانتها التي الجنسية المالطفة بأن ,االعتراف يجب
 في .شرجياًتم أغتصابه  لصبي القرف و لماأل ,مثال ,مع بالمقارنة خفيفة
 لكن .سابقاً فعلت كما بكثرة الجحيم عن الكاثوليكية الكنيسة التتكلم هذه يامناأ

 .الجسدي ذىاال يتجاوز أن يمكن النفسي االذى بأنعلى االقل  يرينا المثال
هتشكوك الفريد بأن قالي, يقود كان ,الناس أرعاب فن في ظيمالع خرجالم 

شئ أكثر ( ,قائال السيارة زجاج عبر فجأة شارأ عندما سويسرا عبر سيارته
 يده و صغير طفل مع يتكلم قسيس عن عبارة كان .)رعباً لم أرى في حياتي

 اركض( وصرخ السيارة نافذة من رأسه خرجأ هتشكوك .الصبي كتف على
   .)بحياتك ونجأ ,بني يا
 
 أن يمكن ال الكلمات لكن ,عظامي تكسر أن يمكن الحجارة و صيالع(

 أن حالفي  لكن .بالكلمات التؤمن نكأ طالما صحيح المثل هذا .)تؤذيني
 جعلتك رجال الدين و ذةساتاأل و االهل من لك قيل ما كل و كلها تربيتك
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 شئ أي وأ( يمحالج في رقونتيح المذنبين بأن ,كاملبشكل  و بصدق ,تؤمن
 تماماً مكنالم من فإنه ,)لزوجها ملك المرأة كون مثل التلقين من متزمت آخر
 عبارة بأن مقتنع أنا .االفعال من أكثر مؤذ و ستمرم ثرأ للكلمات يكون أن
 و المعلمون يفعله ما صفن عندما مبالغة فيها ليس "األعتداء على الطفولة"

 عدم عقوبة أن مثل أشياءب يماناأل على تشجيعهم و باالطفال رجال الدين
  .االبدي الجحيم هي بالذنوب االعتراف

 
 مع عدة مقابالت جريتُأ ,سابقاً عنه نوهت الذي و 1؟الشر جذرة الوثائقي في

 يكيينأألمر أحد خترتأ ننيأل بالنقد قوبلتحيث  ممثلي الطوائف الدينية
عتدلين  القادة دأح ليس و تطرفينالم2.ساقفةاال رؤساء مثالً ,المحترمينالم 
في عيون الناس في  تطرفاًم يبدو ما نأ بإستثناء ,محله في نقد كانه و يبدو

 تيمقابل ضحايا أحد .بدايات القرن الجديد ماهو اال التيار المعتدل في أمريكا
 .سبرينغ كولورادو من هاغارد تيد باأل كان بريطاينا جمهور روع الذي و
 هو "تيد األب" .بوش أمريكا في اًمتطرف أبعد ما يكون من أن يكون هلكن
 و ,عضو مليون ثالثين لها التي ,ة الوطنيةالنجيليأ رئيس الجمعية رئيس
له الشرف بمكالمة هاتفية كل يوم أثنين حيث يشاوره الرئيس  بأن يزعم
 أمريكا بمعايير حقيقي تطرفم مع قابلةم جريأ ان ردتأ لو .بوش

في  الدينية لدولةل يدعون الذين ءهؤال أحد اقابل أن على لكان ,العصرية
  :لي كتب قلقا امريكياً زميالً .علني بشكلأمريكا 

 
تتنقل  شراذم متدينة هناك نأب لمعرفة بحاجة االوروبيونأنتم 
 و خالفه جنسياً ينمثليال قتل - القديم العهد نيانوقل بالعودة مبشرة
 حق حتى بل ,بحصر المناصب العامة بالمسيحيين فقط و –
أن لم  .لمثل هذا الخطاب هللت المتوسطة الطبقة أن .تصويتال

 أمريكا دولة في التيار المعتدل هم هؤالء سيكونف العلمانيون يتيقظ
  3.الدينية

                                                      
  ).المترجم( .الشبكة على متوفر العربية الى ممترج المسلسل . 1
 عن أعتذروا جميعهم .بريطانيا في االكبر الحاخام كذلك و ويستمنستر مدينة كاردينال و ,كانتربيري مدينة أسقف مقابلة تمنيت . 2

 أن من يكون ما أبعد و متعاطفة شخصية كان و لقائي على وافق أوكسفورد مدينة أسقف .المقنعة أسبابهم لهم فأن بالتأكيد و المقابلة
  .مثله لكانوا بالتأكيد الذين االخرين مثل تماماً متطرف يكون
 :الدينية )THE ONION( لمنظمة هجائية خدعة سوى ما بأنه شككت أنني من بالرغم ,حقيقياً يبدو القادم المقطع . 3

WWW.TALK2ACTION.ORG/  
STORY/2006/5/29/L 95 855/959.  شبه قرقة في مشاة جندي أنك تخيل( :خلفك دعهم بأسم الكترونية لعبة سوى ما هذه 

 جميع فوق الكامل الدنيوي المسيح بسلطان حلمها تحقق و دينية مسيحية لدولة أمريكا تحويل أجل من تعمل لمجموعة عسكرية
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لقاء جريتأ آخر شخص  من ,روبرتس كينان االب كان البرنامج فيمعه 
 عما ةعبار هو الذي جنونه الخاص له روبرتس االب .كذلك كولورادو والية
 أو هاليهمأ من ليهأ االطفال يجلب مكان هو الجحيم بيت .الجحيم بيت يسميه
 بعد لهم يحدث أن مكني مال حيث يتم زرع الذعر بهم ,المسيحية مدارسهم
 مثل "الخطايا" انواع بعض عن لوحات و دواراًأ يلعبون مثلونم .الموت

يشمتُ  ةقرمزي مالبس يقف مرتدياً شيطان كذلك ةيسالجن المثلية وأ االجهاض
فسيتم تمثيله بصورة أكثر  ,الجحيم ماأ .فقط قدمةمهذه كانت ال .ضاحكاً

و كل االبدي  الملعونينراخ ص والمحترق  الكبريت رائحة واقعية حيث
  .لوزمها االخرى

 
بشكل  اًشرير الشيطان افيه ابد يتال والمسرحية  التمارينتلك  شاهدت أن بعد

 متع مقابلة جريتأ ,الفيكتوري العصر من درامية مسرحية في وغدأشبه ل
 بيت لزيارة لالطفال مثلاال العمر بأن لي قال .الممثلين بوجود روبرتس باأل

 يقلقههذا  كان إذا عما سألتهلكنني  لوهلة تُصدم .عاماً عشر ثنيأ هو الجحيم
أتوقع أن  .لعرضل رؤيته بعد كوابيس من عشرة الثانية في طفل يعاني أن
  :ابه التالي كان صريحاًجو
 

 اليريدون الذي المكان هو الجحيم بأن يفهموا أن شخصياً أفضل
 الثانية في وهمهذه  رسالتي تصلهم أن فضلاال .طالقاًأ اليه الذهاب
 و يئةالخط حياة يعيشون تركهمأ ومطلقاً  لهم تصل المن أن  عشر
 يسالكواببعض  لهم ذلك سبب لوو .المسيحيسوع  للرب فقدانهم
 منلتحقيقه في حياتهم  و أنبل همأ عليه يحصلون سوف فأن ما
  .كوابيسبعض ال مجرد

  
 

 من نهأ جديفس روبرتس البا يقول بما ؤمني فعالًأذا ما كان الشخص 
  .االطفال ترويع أن مقبولال

                                                                                                                                                                         
 المثليين و البوذيين و المسلمين و اليهود و الكاثوليكيين كل قتل او بتنصير تقوم كي – عسكرية و دينية – مهمة في أنت ....الخالئق
 :التالي العنوان راجع ...).الدولة و الدين بين للفصل يطمحون الذين االخرين كل و

HTTP://SCIENCEBLOGS.COM/PHARYNGULA/2006/05/GTA_MEET_LBEF.PHP: التالي العنوان على مراجعة توجد كذلك: 
HTTP://SELECT.NYTIMES.COM/GST/ABSTRACT.HTML?RES=F1071FFD3C550C718CDDAA0894DE404482.  



325 
 

 
 ,هاغارد تيد كذلك ,مجنون تطرفم عتبارهبأ روبرتس باال أهمال نايمكن ال
بل لكنت ألتعجب فيما لو  .معاصرةال أمريكا في العام تيارلل ينتمي فهو

مقتنعين بأن المرء قادر ال و دينتال في قرانهمأ لبعض يةيماناأل الفكرة تجاهلوا
 نأ و 1.نيكابرال نفجارأل فيما لو اصغى بحدة الملعونين راخصعلى سماع 

 جيوب رملية حارة في فيالتي يعثر عليها في  العمالقة المقسمة الدودة
وَإِنْ أَعْثَرَتْكَ ( 47:8مرقس  نجيلأ لنبوءات اال تحقق هيأعماق البحار ما
أَنْ تَكُونَ لَكَ عَيْنَانِ  منخَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَلَكُوتَ اهللاِ أَعْوَرَ  .عَيْنُكَ فَاقْلَعْهَا

ت كان مهما .)تُطْفَُأ حَيْثُ دُودُهُمْ الَ يَمُوتُ وَالنَّارُ َال .وَتُطْرَحَ فِي جَهَنَّمَ النَّاِر
 يشتركونلنيرانها  تحمسينكل هؤالء الم كأن و فيبدو لجحيمصورتهم عن ا

 من بذلك قال من ولأ ,الناجين بين من بأنهم و الخاسرينمن  الشماتةلذة ب
 القديسون( :"تيولوجيكا سوما" تابهك في ,االكويني توماس القديس ,الدين علماء
 برؤية لهم بحيث يسمح و الوافرة أإلله بركة و السعيدة بالحياة سينعمون
  2.ما أرحم هذا الرجل .)جهنم في لملعونينا عقوبة
 

 في العقالنيين بين حتى ,ملموسة جداً تكون أن يمكن الجحيم نار من الخوف
 الرسائل بين منحصلتُ  الدين عن الوثائقي يبرنامج بعد .خرىأ مورأ

  :صادقة و ذكيةبالشك تبدو  سيدة من التالية الرسالة تلقيتها التي العديدة
 

 من لقنت و عمري من الخامسة منذ كاثوليكية مدرسة في داومتُ
 في .العكازات و سياطال و يصالع ستخدمنأ اللواتي الراهبات قبل
 بدا طبيعاً جداً التطور عن قاله ما و ,داروينل قرأت المراهقة سن
لكثير من مررت با مررت قد نيلكن .عقلي من المنطقي للجزء

يطفو  هاانرين و الجحيم من عميقال خوفال و ,النزاعات في حياتي
 تستطأ بفضل هذا و النفسية للمعالجة خضعت .دائماً على السطح

 تغلبت نيبأن شعرأ ال نيلكن ,السابقة صاعبالم بعض في الخوض
   .العميق الخوف هذا على

  

                                                      
1 . HTTP://WWW.AVL611.ORG/HELL.HTML.  
 يجرؤ بااليمان أخوتي من أحد ال بأنه متأكدة أنا ( :بقولها المسيحي االنساني التعاطف عن تعبر كولتير آن نرى المنوال نفس على . 2
  ).COULTER 2006:268( ).الجحيم في دوكينز أحتراق بفكرة سعداء يضحكون ال بأنهم القول على
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 ةمعالجال عنوان و سمأ رسالأ منك رجوأكتب لك اآلن كي أ
 و سبوعاأل هذا حلقة في اللقاء امعه جريتَأ التي ةالنفسي

  .الخوف من النوع هذاب ةالمتخصص
  

 ليس على أنه االسف كبت حاولت بشكل مؤقت ,تأثرتُ كثيراً بهذه الرسالة
ناكجحيم ه كهبة بعقالنيتها الثقة عليها بأن هاجبتُأ و الراهبات لمثل هذه 
 .فعالً تمتلكها – حظاً قلاأل أآلخر البعض عكس على - التي و عظيمة

الكهنة و الراهابات و الذين يختلقون كل هذه العذابات الجهنمية التي ال نهاية 
 .لها و يضخمونها لدرجة كبيرة كي ال يظهر مدى سخافة الفكرة من أساسها

لكن عليهم  .كي يكون مرعباً كافي بشكل زعجاًم يكونلجحيم حقيقي أن  يكفي
ما يمكن االنسان تخيله من رعب كي يكون  قسىدرجة أعلى  تصويره

 على ساعدتها كذلك .بشئ من الرهبة ةالتفكير في أحتمالية عدم وجوده محاطٌ
 و لطيفة مرأةأ ,ميتون جيل ,عنها نوهت التي النفسية بالمعالجة االتصال
 في تربت نفسها جيل .عدسةال مامأ قابلةم معها جريتأقد  كُنتُ بعمق صادقة
 أن لدرجة مزعجة :)صةلالخا االخوة( تسمى قرفةم من أكثر طائفة نفك

ناكرنتأنتَ موقع ه منه فالتاأل ستطاعواأ الذين لرعاية كليا خصصم 
,www.peebs.net.  
  
 من هربت لقد ,الجحيم نشأت كي تكون مرعوبة من نفسها ميتون جيل

 عندما( :مثلها همطفولت في المصدومين ترشد و تساعد ناآل و بالغة المسيحية
 من كان الخوف .عليها المسيطر هو الخوف رىأ ,للطفولة بذاكرتي ارجع

صغير  لطفل بالنسبة و .االبدية اللعنة من أيضاً لكن والحياة  في عدم قبولي
 على مجازية ليست و جداً حقيقية االسنان صرير و الجحيم يرانن ةصور فإن

 و ,طفولتها في الجحيم عن لها قيل مالنا  تقص أنمنها  طلبتُ .)االطالق
 صمتال فترةخالل  وجهها كتعابير تماماً للعواطف ثيرةم كانت جابتهاأ

 هذا كُل بعد ؟كذلك ليسأ ..جداً لغريب نهأ( :تجيب أن قبلو التردد  الطويل
 عندما …عندما ....علي التأثير .. على القدرة لذلك اليزال نهأوك يبدو الوقت
 انهأ .اهللا من الكامل الرفض نهأ .خيفم مكان هو الجحيم .السؤآل هذا تسألني
 ليس و بدلأل ستمرست و حقيقي عذابال و حقيقية نارال حيثُ ,تامةال اللعنة
ناكمن مفر ه(.  

  

www.peebs.net
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 من الهاربين لمساعدة تقودها التي الدعم مجموعة عن تخبرني ستطردتأ ثم
 :للبعض نسبةبال بالهرو صعوبة شرحت مدى و ,لطفولتها مشابهة طفولة

 ورائك تترك نكأل .تختار طريقك على درجة هائلة من الصعوبة أن(
نشأت و  قد كاملمت نظام و جتماعيةكبيرة من العالقات األ مجموعة

و  .طويلة لسنوات به تسمكت قد كنت يأيمان نظام خلفك تترك ,ترعرعت فيه
 رغيببساطة  تصبح و …ئكصدقاأ و تخسر عائلتك في كثير من الحاالت

 من بالموضوع الخاصة أستعطت أن أعطي خبرتي .)لهم بالنسبة موجوداً
 تركوا الذين نمريكاأأل قرائي من العديد من وصلتني التي الرسائل خالل
 على ايجرؤ لم بأنه ليقول يستطرد بإرتباك البعض .بيلكت قرائتهم نتيجة دينهم
 نموذج هو يلي ام .كارثية نتائجال وكانت همواخبر مانه أو أقربائهم خبارأ

 .مريكيأ طب طالب الكاتب .لذلك
  

 وجهة شارككأ الني البريد االلكتروني هذا لكتابة بدافع حسستأ
 - بالتأكيد تعرفكما  – التي النظر وجهة ,للدين بالنسبة نظرك
 فكرة أن برغم و مسيحية عائلة في نشأتُ .أمريكا في معزولة
 لي صارت قصيرة مدة منذ فقط و ننيأ إال ابداً لي ترق لم الدين
 ابهاأنتَ التي و صديقتي تكان المرة ههذ .حداًأ خبرأل الجرأة
 و صدمة يسبب أن يمكن لحاداإل إعالن بأن عرفأ نتكُ .الرعب
 بي الوثوق التستطيعحيث  .ختلفم كشخص لي تنظر االن هالكن
 اكن نإ عرفأ ال .اهللا من التأتي اتييأخالق بأن ذلك تعلل و
 من عتقداتيبم حداًأ شاركأ أن أُريدو ال  ,سوية حنةالم هذه جتازنس
منك رداً توقعأ ال ..الكراهية فعل ردة خافأ نيأل لي قربينالم. 
 أن تخيل .تدرك مدى حيرتي و تعاطفالب أمالً الني فقط اكتب أنا

 عن النظر وبغض .دينبسبب ال حبكي و هبحت شخصاً تخسر
 .تام بشكل ممتازة القتناع فإن إله غير من وثني بأن لي رؤيتها
 بإسم مريضة موراأ يفعلون الناس بأن بمالحظتك ذكرنيي ذلك

  .الصغائك شكرا .معتقداتهم
 
 عن شيئا كتشفأ أيضاً نهأ الى شرتأ و الحظ السئ الشاب رسالة على جبتأ

شخص حقيقة هي هل .عنه شيئاً هي كتشفتأ الذي الوقت نفس في صديقته 
ذلك في شكأ له؟ ناسبم.  
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 و العنيدة اتهكوميدي و سويني جوليا يكيةأألمر الكوميديةمسبقاً  ذكرت لقد
أ يستحق الدين في ما شئ يجادأل معاناتها عن ضحكةالم أإللههذا  نقاذالجله 

 مساعيها هتأنتَ بالنتيجة .بالغةكأنسانة  شكوكها من الذي آمنت به بطفولتها
 ربما .مكان كُل في الشباب ينملحدلل بحبم ذجونم ناآل وهي سعيدة نهاية
 لقد .)اهللا ترك( عرضها في للمشاعر رةاثأ المشاهد أكثر هي الخاتمة تكون
 ... ثم من و ..شئ كُل جربت

 
 بهتأنتَ ,الخلفية حديقتي عبر بيتي الى مكتبي من امشي كنت بينما
 من متأكدة لست .رأسي في الهامس الصغير الخافت الصوت لذلك
 و .واحد بديسيبل علىالصوت أ صبحأ فجأة لكن و الفترة طول
  .)لهإ هناك ليس( :همس
 ..لهإ هناك ليس( .بسيط بشكل اعلى صبحأ هلكن و اتجاهله حاولتُ
 )...لهإ هناك ليس .. يسمعأ...لهإ هناك ليس

 على من نزلقأ كأنني و حسستأ ..جسمي كُل في أرتعشت
 .عوامة
 عدم بإمكاني ماكان إذا فعرأ ال .استطيع ال يلكن و( فكرت ثم
 )معه تأريخ لدينا ...اهللا حتاجأ .باهللا يماناأل
المرء  فعلي كيف عرفأ ال .باهللا أؤمن ال كيف الاعرف لكني(
و كأن االرض  حسستأ) يومك؟ تمضي كيف ,تستيقظ كيف .ذلك

 .تتأرجح تحتي
 نظارات وضع لنجرب .ألتمالك نفسي ,حسناً( ..فكرت فم
 و باهللا أيمانالال نظارة ضع فقط .فقط لثانية ,لحظةل باهللا أيمانالال
 رتظن و النظارة وضعت و )بعيداً القيها ثم و حولك نظرة الق
 .حولي
كيف( فكرت بالواقع .بالدوار صبتُأ بأنني لكم اقول أن حرجنيي 

 في نتجول بأننا تعنيهل  السماء؟ في علقةمأن تبقى  رضألل يمكن
 االرض التقط و جريأ أن ردتُأ )اًيبدو خطيراً جد هذا الفضاء؟
 .بيدي الفضاء من قوعها و عند
 محوريال العزم و الجاذبية ,بالتأكيد نعم ..هاآ( تذكرت ذلك عند

 .)بعد جداً طويلة لفترة و الشمس حول دوراننا على انسيحافظ
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 مشاهده تنيهز .نجلسأ لوس مسرح في )اهللا ترك( العرض تُشاهد عندما
 من علموا عندما بويهاأ فعل ردة عن جوليا قصت ندماع خصوصاً و .بعمق
 :بأنها قد شفيت من المسيحية صحفي مقال

  
د( .ميأ منو التي كانت أشبه بالصراخ  االولى كالمةالملحةم .. 
 !)؟!؟ ةملحد
 )مدينتك و مدرستك و عائلتك نتخُ لقد( قال و بيأ أتصل ثم
 قال كالهما .لروسل عسكرية سراراًأ بعتُ قد كأنني و حسستُأ

 تأتي أن حتى اريدك ال( قال بيأ .االن بعد معي يتكلما لن بأنهما
فقط  حاول: (الهاتف قلتُ في نفسي سماعة غلقأ أن بعد .)لجنازتي
  .)تمنعني أن

 
  :واحد أن في تبكي و تضحك تجعلك أن في هي سويني جوليا موهبة نأ
 

 بأني لهم قلت لو بسيطة أمل بخيبة نوابصكانوا سي هليأ بأن عتقدأ
 آخر شئ فهذا ةملحد كونأ أن لكن و ناآل بعد باهللا ؤمنأ ال

  .بالمرة
 
 قصة هو )ملحد الى خطيب من :يمانباأل يماناأل فقدان( باركر دان كتاب
 ليخطب خرآل مكان من يسافر خلصم تطرفم كاهن من التدريجي نقالبهأ
 هوتجدر االشارة اليه  ما .ماليو نفسه من واثق و قوي ملحد الى الجموع في
 بعدحتى  لفترة الدينية طبهخُ فيبالحفاظ على القناع الديني  ستمرأ باركر أن
 حبيس بأنه شعر و يعرفها التي الوحيدة المهنة نهاأل ذلك ,اًملحد صبحأن أ
 من نيالكثيرباركر  يعرف ناآل و .االجتماعية و العادات العالقات من شبكة
هو  كان الذي موقفال نفسالذين يعانون من  خريناآل يكيينأألمر الدين رجال
 عالنأ على اليجرؤون .لكتابه قرائتهم بعد أفصحوا له عن أحاسيسهم و فيه
 قصة أن .ةعقوالمت الفعل ردة الرعب حد الى ,ألقرب الناس حتى همإلحاد
 و حزنم و عميق بشكل صعقا بواهأ فإن بداية .سعيدة نهاية تنتهي باركر
   .يضاًأ ينملحد صبحاأ أنتهى االمر بأن و الهادئة عقالنيته الى صغياأ همانلك
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حدهمأ .أهاليهما عنكل على حدا  واحدة مريكيةأ جامعة في ستاذانأ لي كتب 
 االخر و .الخالدة روحه على تخاف نهاأل زمنم حزن من تعاني مهأ بأن قال
 هؤالء .جهنم في خلدسي بنهأ بأن اتمام قتنعم ,يولد لم نهأ تمنى بوهأ بأن كتب
 نضجهم و دراساتهم من واثقون الثقافة من عالية درجة على جامعيين ساتذةأ

 مواضيع كُل فيبمسافة بعيدة  خلفهم هلهمأ تركوا نهمأ فترضيبل  .العقلي
 قلأ هم منل كيف يبدو عذاب القبرتخيل اآلن فقط  .الدين فقط ليس و المعرفة
 ,سويني جوليا من أو اً من هؤالء االساتذة؟بالغي و علمياً داًستعداأ قلأ و ثقافة

 كان كما .القساة العائِلة أفراد مامأ الخاصة زاويتهم من النقاش ليستطيعوا
  .نميتو جيل مرضى من العديد مع ربما الحال
 
 بأنه الدينية التربية من النوع هذا جيل وصفت التلفزيوني حديثنا بداية في
 ستعملتيأ لقد( :يلي كما النقطة لتلك عدتو قد  النفسي عنفال شكالأ من شكل
 تربية من الحاصل االذى بين المقارنة منك طلبت لو و الديني عنفال عبارة
 الصدمة بين و ذلك بين المقارنة تكون فكيف  ...بالجحيم ليؤمن الطفل
 أنا عتقدأ ...جداً صعب سؤال هذا( ,)فأجابت الجنسي؟ عتداءاال من الحاصلة
ناكأ .للثقة ستغاللأ هو الحالتينكال  في نهأل ,بالواقع التشابه من الكثير هنه 
بأنه قادر على و  و االنفتاح و بالحرية االحساس حق من لطفلل حرمان
 نهأ ,ستصغاراأل من نوع نهأ ...طبيعية طريقةمن حوله ب بالعالمالتواصل 
 .)الحالتينكال  في نفسه هو يكون أن من لفردل حرمان

 
 

  
 )الحجارة و العصي( تعبير ستعملأ هامفري نيكوالس النفسي الطبيب زميلي
 همفري بدأحيث  1997.1 عام اكسفورد في العفو منظمة في محاضرته في
يموتون  الهايتيين على الضوء ملقيا ,دائماً صحيحاً ليس التعبير هذا أنب قوله

 من قليلة ايام بعد ,2جسمية نفسألسباب  بدوماي على ,بالفودونتيجة أيمانهم 
 العفو منظمة على يجبكان  إذا عما تساءل بعدها .مؤذية لعنة(وقوعهم تحت 

                                                      
1 . N. HUMPHREY, 'WHAT SHALL WE TELL THE CHILDREN?', IN WILLIAMS (1998); REPR. IN HUMPHREY 

(2002).  
 اسباب ذات كونها من بدالً للمريض الذهنية العمليات سببها يكون أمراض هي السيكوسوماتية األمراض أو النفسجسمية األمراض . 2

  ).المترجم( .’جسمية‘ ةفسيولوجي
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 ضد حملة تنظم أن ,بها شارك التي المحاضرات سلسلة من المستفيدة ,الدولية
 لمثل بالرفض صارخا كان جوابه .المخربة و المؤذية النشرات و الخطابات
 هلكن و .)بها نتدخل أن من ثمنأ حرية هي التعبير حريةأن ( :رقابةال تلك
 حالة في مهم ستثناءأل دعا عندما كليبرالي نفسه حتى ليفاجئ بعدها ستطردأ

  :جداً خاصة
 

ما يحصل عليه  خاصة و يخالقاأل و الدينياالطفال  تعليم ...
 يقرروا أن - منهم يتوقع - لالهل سمحي حيث ,المنزل في االطفال
 هو وما الصحيح ماهو ,باطلال هو وما الحق ماهوطفالهم أل

 يتم أعاقة الن بأ ه االنسانيحق طفللل بأنما أقوله هو  .الخاطئ
 .يكونوا من كائناً ,خريناآل من مؤذية فكارأل بتعريضه هعقل
بأفكارهم  اوالدهم لحشو لهيةأ رخصة اليملكون هنا هلفاأل

 تربيتهم و الطفالهم عارفالم فقأ من بالحد لهم الحق ,الشخصية
نفس  يتبعوا بأن عليهم االصرار أو الغيبيات و العقائد من بيئة في

 .و الشائك الضيقسراط معتقدهم 
 ,له المعنى هراءب عقولهم تحشى الن بأ الحق طفالألل ,بأختصار
ن ا علينا يجب بالتالي و .هذا من نحميهم أن كمجتمع ومن واجبنا

 يماناأل المثال سبيل على والدهمأ القنوي بأن لالهل نسمح ال
تماماً  ,حياتهمعلى  ؤثرت الكواكب بأن أو المقدس الكتاب ةحرفيب

في  سهمحب أو بأستخدام العنف ضد أطفالهم همكما ال نسمح ل
 .زنزانة

  
 بمميزات يحظىمن شخص  ,قوي بيان ذاكنا بحاجة لمثل هفإن ,شك بدون
ثم اال يدفعنا  ؟فقط سألة رأيمهو  كهراء ما شئ ليس أعتبارألكن  .كبيرة

تغيير مفاهيمنا العلمية بشكل جذري للعديد من المرات الى ان نكون حذرين 
 نعلم أن الهراء من بأنه الباحثين بعض قد يعتقد ؟القاطعة راءبأخذ مثل هذه اآل

لهم رأي آخر  الذين من خرونآ كلهنا لكن ,المقدس الكتاب حرفية أو التنجيم
 غرورال من اليس طفالهم؟أل ذلك علمواي نأل الحق لهم اليس ,بالموضوع تماماً

  التفكير بصورة علمية؟ االطفال يتعلم أن على صراراأل
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يفكر و كيف أريد أن أشكر أهلي النهم أدركوا بأنه من حق الطفل أن يتعلم 
كامل و  بشكل عليهم رضتع العلمية االدلة أن لو .يفكرسماذا ليس ـب
 و صحيح حرفياً المقدس الكتاب بأن يكبرون عندما أكتشفوالو  حينها ,صادق
 النقطة .حقهم من هذاف ,حياتهمعلى مسار  ؤثرت أن يمكن الكواكب حركة أن

 و به نيفكروسيعتقدون و  ما يقرروا أن وحدهم حقهم من نهأ نا هيه المهمة
 خاص بشكل مهم بالطبع ذلك .عليهم ذلك يفرضوا أنب باءهمآ حق من ليس
حينها  و التالي الجيل باءآ سيكونون االطفال هؤالء بأن تذكرن اعندم

  .شكلهم الذي التلقين من عليه ربوات ما تمرير يستطيعون
  

 فإن للحماية بحاجة و فاءعض و صغار االطفال أن طالما بأنه ,همفري يقترح
لتوقع تلك األختيارت  مينةأتقوم على محاولة   الحقيقيةية خالقاألالوصاية 
و  .كان سيفعلها الطفل لصالحه فيما لو كان كبيراً وقادراً على االختيار التي
من  متجمدةال بقاياها وجدت صغيرة لقبائل االنكا فتاة عن مؤثراً مثاالً ذكرقد 

 وجدوها الذين ياتنساناأل علماء أن .1995 عام البيرو جبال فيعام  500
 العذارء(هذه  عن وثائقيا مافيل .توصلوا الى أنه تم التضحية بها بطقس ديني

 شاهدونالم عيدو قد  .يمريكاأل تلفزيونال فيتم عرضه  الصغيرة )المتجمدة
   :ـل
  

 الفتاة ليقاسموا و نكااأل لكهنة الروحي االلتزام االندهاش بهذا
 لشرف اختيرت قد بإنها فرحتها و خيرةاأل رحلتها في كبريائها
 كانت البرنامج من هدينللمشا وصلت التي الرسالة و .التضحية
 ىأحدكانت  الخاصة بطريقتها يةنساناألذبائح ال بأن الواقع في

 التعددية تاج في خرىأ جوهرة ,دهشةالم الثقافية االختراعات
 .القول ردتأ إذا ,الثقافية

  
  :أنا كذلك و مصدوم همفري

 
 يجرؤون كيف ذلك؟ يقول أن على حتى يجرؤ أن حدأل يمكن كيف
 بأن التلفاز نشاهد و معيشتنا غرف فييث نجلس ح دعوتنا على
 منغير بالغ  طفل قتل ,أجرامياً طقساً نتأمل نحن و بالنشوة نشعر
 و بالغيبيات فخينتنمو ال غبياءاأل السن كبار من جماعة قبل
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 تأمل في جيداً شيئاً نجد نأل دعوتنا على يجرؤون كيف الجهل؟
  خر؟آ شخص ضد يأخالقال فعل

 
 ,يةأخالقال .التقزز من بوخزة مابر متحررال القارئ عريش خرىأ ومرة

 ,بالتأكيد نكا؟األقبائل  مقاييس عن ماذا لكن و ,سخيفة و ,ال شكب ,بمقاييسنا
 بل و مشرعاً سخيفاً يكون و أبعد ما أن و ياأخالق فعالً ذلك كان نكالأل بالنسبة
 مؤمنة بصدق شك بال كانتتلك  الصغيرة الفتاة مقدسات؟من  يملكون ما من
 و )جريمة( مثل كلمات لنستعمل نفسناأ نظن منو .عليه نشأت الذي بالدين
 الفتاة تلك كانت ربما مقاييسهم؟ عن عوضاً بمقاييسنا االنكا كهنة على نحكم
 ,بديةأ لجنة مباشرة ذاهبة بأنها حقيقة تؤمن كانت قدرها ول بالسعادة منتشية
و هذا  ,الرعب من تصرخ كانت بمار أو .الدافئة الشمس لهأبرفقة  المعة

  .على الغالب أكثر واقعية
 
 كونها عن النظر بغض نهأ هي - أيضاً نقطتي - هنا همفري نقطة ان

 راغبة تكون لن بأنها نفترض يجعلنا سبباً هناك نأف ال أو برغبتها ضحية
 هي الشمس بأن تعرف بأنها لنفترض ثالموك .الوقائع تمتلك كانت لو بذلك
 تحولت مئوية درجة مليون من أكثر حرارتها الهيدروجين من كرة عن عبارة

 منه تشكلت غازي قرص من تكونت نهاأ و النووي باالنصهار يليومتلقائياً لله
 عند ,فرضاً ...بالتكاثف ,االرض فيها بما الشمسية المجموعة جزاءأ بقية
كي  تباراتهاعأ يغير سوف بدوره هذا و ,لهإ نهاأ على الفتاة تعبدها لن ,ذلك
  .ألكرامها ضحية تكون

  
 .البالدة و بالغباء نعتهم قسوةال من ربما و لجهلهم نكااأل كهنة لوم النستطيع
أن  ستطيعت أنصغر من أ ةطفل على ةالخاص معتقداتهم ألمالء يالمون هملكن
 هي لهمفري االضافية النقطة و .ال ام الشمس عبادة ريدت تكان ما إذا قررت
 موت فيشئ جميل  نالرؤيت أيضاً المن ,جمهوره نحن و عاصرلما الوثائقي أن
 العادات تجاهالظاهرة  نفس .)ثقافتنا المشتركة يغني كشئ( صغيرة طفلة

 المصدر نهأ .خرىاأل تلو مرة بإسمها العنف تبرير و الغريبة للطوائف الدينية
 الذين و ,لدى المتسامحين المتحررين من الناس الداخلي للصراع االساسي

تم تدريبهم  قد اخرى جهة ومن القاسية المعاملة تحمل جهة من اليستطيعون
 .لثقافتهم حترامهمأ بنفس مستوى خريناآل ثقافة حترامأ علىمن داعاة النسبية 
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لدرجة  مؤلم )البنات ختانيدعى أحياناً ب(بتر العضو الجنسي للنساء  أن
هو  هذا يكون ربما( أةمرلل الجنسية المتعةقضي على ي هأن ,جداًفضيعة 

 تلك القضاء على ريدتُ متحررةال العقولاالول من  نصفال .)باالصل هدفال
و المذهبية اتالثقاف )يحترم( ,حال اية على ,االخر النصف و مارساتالم 
 1.)بناتهم(بتروا ي أن )هم( يريدون عندما نتدخل أن علينا ليس بأنه يشعر
 رغباتهم و )نسهفنأ( بناتهن  الحقيقة في هم )بناتهم( أن هي بالطبع النقطة
 أن نفسها الفتاة رادتأ لو ماذا :سيقول أحدهم .عنها يتغاضيتم ال أن اليجوز
ماذا لو عندما تكبر  .لكن هناك سوآل أكثر تعقيداً يجب االجابة عليه ن؟تتخت

 ,أصبحت على أطالع كامل كأمرأة بالمضاعفات التي يعنيها ان تكون مختونة
 امرأة من هناك ليس نهأ يشير الى همفري ؟أنها لم تختتن أبداً و تمنت لو

 تلك جراءأل تتطوع طفلة كانت عندما الختانمن  نجتناضجة بشكل ما 
  .حياتها في الحقا العلمية

 
 بطريقتهم )طفالهمأ( تربية في حقوقهم و ميشاآل حول دارت مناقشة بعد
  :ـل كمجتمع حماسنا من همفري نزعجأ
 

 من نهأ تقول أن تود ربما ,حسناً .الثقافية التعددية ىعل الحفاظ
 أو سيدجال وأ ميشاآل من بوينأل يربى أن للطفل بالنسبة الصعب
 ستكون لكن و و يصبح بهذا الشكل الذي يشكله أبويه عليه الغجر
 تفقر لنأ .الساحرة الثقافية لتقاليدا تلك ستمرارأعلى االقل  النتيجة
 أن شينالم منل نهأ العناصر؟ تلك ختفاءبأ يةنساناأل حضارتنا
رأيكم هو  لكن .كهذه تعددية على للمحافظة أفرادبربما  يضحي
 مرغما نفسي جدأ و ,بإستثناء .جتمعمال يدفعه الذي الثمنهذا  نهبأ
  .نهيدفعو الذين )االطفال( مه بل ,هالندفع نناأ ,تذكيركم على

 
 المحكمة صدرتأ عندما 1973 عام شعبي هتمامبأ حضى هذا الموضوع 

 و ,يودير ضد يسكنسون و قضية فيقراراً نهائياً  المتحدة الواليات في العليا
 ميشاآل .دينية سبابأل دراسةال من والدهمأ أخراج في هلاأل حق تناولت التي
 المتحدة الواليات من مختلفة مناطق في غلقةم مجتمعات في عيشت مجاميع هم

                                                      
 عام لندن في بنات عن لي روى العليا المراكز ذو المدارس مفتشي أحد .اليوم بريطانيا في عادية الممارسة هذه أصبحت لقد . 1

 يةبالعنصر أتهامها من لخوفها التدخل تتحاشى الرسمية الدوائر و .لختانها برادفورد في )االقرباء( ألحد أرسالهم تم الذين و 2006
  .المسلمة )الجالية( قبل من
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البنسلفاني بالدوتش تسمى قديمة المانية لهجة يتكلمون ما غالِباًو يكيةأألمر, 
 والحرق الداخلي  حركاتم و الكهرباء كل من ختلفةم بدرجات ويتجنبون

 شئ بالتأكيد هناك .العصرية الحياة من اخرى مظاهر و السحاب في المالبس
 الحفاظ ذلك يستحق اال .عشر السابع القرن عيشةبجزيرة  عيشفي ال جذاب
 للحفاظ الوحيدة الطريقة ية؟نساناأل التعدديةهذه  الحفاظ على جلأ من يهعل
 حمايتهم و الخاصة بطريقتهم بنائهمأ يربوا بأن يميشلآل السماح في هي عليه
 اليس ,نسأل أن يجب علينا هنا لكن .العصرية للحياة خربالم التأثير من

  الموضوع؟الخاص ب رأيهم لهم يكون أن في الحق لالطفال
 

 باءآ بعض حبس عندما 1972 عامالعليا المحكمة علىطرحت القضية 
 كانت معين سن بعد نفسها التعليم فكرة .الثانوية المدرسة من بنائهمأ يميشاآل

 والية .ة منهاالعلمي المناهج خاصة ,يميشآلطائفة ال الدينية للقيم مناهضة
 وبعد .عليمالت في حقهم من االبناء حرمان بدعوى االهل قاضت ويسكنسون

 الواليات في العليا للمحكمة الدعوى وصلت مرورها بالعديد من المكاتب
 رئيس كتب كما ,راءاآل غلبيةأحيث  1.باءاآل لصالح حكمت التي و المتحدة
 التعليم أن السجالت من نرى كما( :يلي ما جاء فيها ,برغر وارن المحكمة
 مكنهي حقيقياً تهديدا ليشكبعد سن السادسة عشر  االيميش طفالأل االلزامي
 أن ماأ عليهم و حالياً الموجودة الدينية مارساتهم و يميشاآل مجتمع تقويض
 الهجرة على رغمواي أن أو العريض المجتمع في ينصهروا و يماناأل يتركوا
   .)كهذه مورأل تقبالً أكثر ماكنأل
  
 ,نفسهمأ االوالد سؤال عن دوغالس ويليام حرص فقد االطفال آراء عن ماأ
 دين على البقاء فعالً يودون هل دراستهم؟ يقطعوا أن فعال يودون هل
 وافق ولو حتى .ذلك من بعدأل سيذهب كان ربما همفري نيكوالس ميش؟اآل

 عرفوا لو نفسه هو رأيهم سيكون فهل ميشاآل ضمن يبقوا أن على االوالد
 بعض ىنر أن يجب اال ,مصداقية لذلك يكونكي  ؟خرىاأل الخيارات عن

 الحاكم ميش؟لآل باالنضمام رغبتهم عن علنينم الخارجي العالم من الشباب
 خذلأل خاص سبب أي يجد لم فهو .خرىأ بطريقة أستمر و لكن دوغالس
 لهم سيسمح كان إذا عما القرار في الدينية هلاأل نظر وجهة االعتبار بعين

                                                      
1 . HTTP://WWW.LAW.UMKC.EDU/FACULTY/PROJECTS/FTRIALS/CONLAW/YODER.HTML. 
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 يكون فلنأ ,تثناءاتسلأل سبباً الدين كان لو نهأل .الدراسة من ابناءهم بمنع
ناك؟يعطيهم هذا الحق علماني رأي ه  

  
بأن  االيجابيةبناء على الفكرة  قراراتهم خذواأ العليا المحكمة في غلبيةاأل أن
 فارق فهناك ,همفري شارأ كما لكن .مجتمعنا يغني ,رهباني نظام وجود
 ميشاآل طفالأ .رادتهمأ بمحض الرهبنة لحياة يتطوعون نالرهبا أن .جوهري
 أي لهم يكن ولم لقد ولدوا داخلها .ه الطائفةلهذ للدخول يتطوعوال ماكانوا أبداً

  .الموضوع في رأي
 
حيث يتم التضحية  ,في هذه التنازالت الالإنسانية أستصغاري مذهل شئ هناك
 على لحفاظل )التعددية( مذبح على ,االطفال في هذه الحالة ,صاشخبأ

 حواسيبنا و و بسياراتنا سعداء نحن اآلخرون .الدينية مجموعة من التقاليد
 قبعاتكمبالمضحكة الصغيرة أيها النماذج  مكلكن .الحيوية ضاداتنام و لقاحاتنا
 ونتغنأنتم  ,ةالترابي مضكيحامر و القديمة ملهجتك و طويلةال مسراويلك و

 للقرن الزمني بالفخ والدكأ تضع بأن لك نسمح أن يجب بالطبع .بذلك حياتنا
 من جزء :اليعوض شيئا نفقد فأننا إال و ,حيث تقبعون أنتم عشر ابعالس

 في القيمة بعض يرى مني صغيراً جزء أن .يةنساناأل ثقافةلل الرائعة التعددية
 .لمجرد التفكير بذلك بالغثيان يحس يمن االكبر الجزء لكن و ,ذلك
 

 

 
 )التعددية( بمصطلح عانستأ ,بلير طوني ,بلدي في الوزراء مجلس رئيس
 المنحة ليبرر ,تونغ جيني,موميالع المجلس عضاءأ أحد تحداه عندما

 في وحيدة حالة تقريباً( التي و إنجلترا شرق شمال في لمدرسة الحكومية
 من بأنه جابأ بلير السيد .بحرفيتها االنجيلية الخلق نظرية تدرس )إنجلترا
 متالكناأ مامأ ع مانعاًسيض كهذا موضوعنقاشاً في  يكون أن المؤسف

 ويلأيمان كلية هي هنا المدرسة .1)في ظل القانون تعددةم مدرسية مناهج(ـل
 بلير حكومة بمبادرة نشأتأ و )البلدة كاديمياتأ( ىأحد وهي ,غاتشهيد في

                                                      
1 . HTTP://WWW.GUARDIAN.CO.UK/WEEKEND/STORY/0,,1389500,00.HTML.  
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 جنيه ميلون 2( بسيطة مبالغ وضع منهم طلب االغنياء بعض .بفخر
 مليوناً 20( حوالي مقابلها لحكومةا تدفع التي )ويلأيمان حالة في سترلينيأ

 حق تبرعينلمل تعطي كما )المستقبلية رواتبال و لمصاريفها ضافةأ للمدرسة
 وظفينالم و ديرالم تعيين و لمدرسةالمبادئ االخالقية التي تسعى لها ا تقرير
  .خرىأ كثيرة أشياء و ذلك له اليحق من و الدخول له يحق أي الطلبة و
 

 غني سيارات بائع ,فاردي بيتر السير من تأتي التبرعات من بالمائة عشرة
 ,هايعل حصل لو يتمنى التي الثقافة اليوم طفالأ بإعطاء أمينة رغبة وعنده

 فاردييبدو كما لو أن  1.الخاصة الدينية قناعاته دسب أمانة قلأ ورغبة.
و المتأثرين بالنموذج  دينياً المتطرفين االساتذة تورط مع مجموعة من

 بعض ويلأيمان كلية يدير الذي ,ماكويد نيغل رأسهم على و, مريكياال
 للعلوم ماكوي فهم مستوى أن .فاردي مدارس كُل مدير ناآل وهو االحيان
 الفآ عشرة من قلأ منذ قَلخُ العالم بأن هأيمان خالل من عليه نحكم أن يمكن
 ,قردة كنا بأننا و نفجارأ من تطورنا بأننا القول لكن" :التالي قوله من و سنة

 قولن عندما ...ينساناأل الجسم تعقيدل نظرن عندما شئ غير معقول خصوصاً
 كيميائية تفاعالت عن عبارةليس هنا أي غاية من حياتهم وبأنهم  بإنه لالطفال
  2."بالنفس ثقةأي  بناء على التساعدهم فإنك ,ليس اال

 
 لاستعمأ أن .)ميائيةكي تفاعالت( هو الطفل بأن يعتقد عالم من هناك ليس
 تصريح في الحال هو كما ,جهل صارخ هو السياق ذلك في عبارة هذهال
 لندن شرق في اكنيه في المدينة حياة كنيسة رئيس ,مالكولم واين )الخوري(
 االدلةيشكك ب: (2006 نيسان 18 في الغارديان في مقال بحسب ,الذي و

 من قياسه يمكنيشكك بها التي  لالدلة مالكولم فهم أن .)للتطور العلمية
بأن تصريحهأن الواضح من" ه ناكالحفريات سجالت فيحلقة مفقودة  ه 
 يجب اال ,لقرد تحول ضفدعاً أن لو .التطور في ستوىالم متوسطة لكائنات
 ؟")القرادع(مجموعة كبيرة من  هناك يكون أن
  

 نوجه أن ,ألمانةل ,علينا و يضاًأ ماكويد ختصاصأ من مية ليستالعل المناهج
 يلولأ 21 في .اليفيلد ستيفن ,للمسؤول عن المناهج العلمية في هذا المشروع

                                                      
  ).اشلف سيارات بائع يوجد أنجيلي كل قلب أعماق في ( كتب عندما يتنبأ كان مينكين أل أتش كأن يبدو . 1
  .2005 تموز من عشر الخامس في )TIMES EDUCATIONAL SUPPLEMENT( راجع . 2



338 
 

 :التدريس العلمي( عن يلنؤيماأ كلية في محاضرة داليفيل السيد القى 2001
 في مسيحي موقع على نشر حاضرةالم نص .)قدسالم الكتاب نظر وجهة
 ناآل تجده نل كلكن و .)www.christian.org.uk( االنترنت
 كتبته مقال في ألشارتي له التالي اليوم في المسيحية المنظمة رفعته لقد .هناك
 لتشريح فكارهأ عرضت و ,2002 اذار 18 في تلغراف الديلي صحيفة في
الشبكة  من دائم بشكل شئ أي محي الصعب من فإنه حال يهأ على 1.حرجم

 جزئ بشكلولو  ن عملهالألسراع م البحث حركاتم نأل ذلك .العنكبوتية
 لبعض بقىه المعلومات تهذ و احواسيبه في المعلومات من نسخ تخزين تقوم
 ندورآ ,البريطانيين فيينحالص حدأ .صليةاأل المعلومة زالةأ بعد حتى الوقت
 ستطاعأ االندبدنت في الديني القسم مواضيع عن االول المسؤول ,براون

 موقعه على نشرها و غوغل من اتحميله و اليفيلد حاضرةم الحصول على
  .حيث ال يستطيع أحد محيها الخاص

http://www.darwinwars.com/lunatic/liars/layfield
.html 
 بحد سليم معنى لها للرابط براون قبل من ختارةالم الكلمات بأن ظحستال
 محتويات على تطلع عندما االدهاش على قدرتها تفقد هالكن و .ذاتها
اتهذا حاضرةالم.  
 

 عن ويلأيمان كلية يسأل القراء أحد كتب فعندما ,و بخصوص الموضوع ذاته
 من التالية المراوغة االجابة على حصل ,الموقع من للمحاضرة رفعها سبب
  :براون ندروآ يسجلها اخرى مرة و دارةاال
  

 بتدريس تتعلق مناظرةل اًمركز كانت ويلأيمان كلية نأ
 تلقت ويلأيمان كلية أنف عملياً .المدارس في الخلوقية
 كمية تطلب ذلك .الصحفية المكالمات من الكبير العديد
 لديهم كلهم و .مساعديه و المدير وقت من كبيرة
 حاضرةم برفع قمنا لذلك .بها ليقومواأخرى  واجبات
  .موقعنا من مؤقتا اليفيلد ستيفن

 

                                                      
1 . HTTP://WWW.TELEGRAPH.CO.UK/OPINION/MAIN.JHTML?XML=/OPINION/2002/03/18/DOL 801.XML  

www.christian.org.uk
http://www.darwinwars.com/lunatic/liars/layfield
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 حفيينللص موقفهم بشرحجداً  ةولغمش تكان المدرسة أدارة وال شك في أن
 الموقع من المحاضرة نص رفعوا ذنأ لماذا لكن .لخلوقيةل تدريسهمسبب  عن
 حيث كان بأمكانكم الطلب من الموضوع من همفقمو تماماً تشرح التي و

 رفعو لقد ,ال الوقت؟الكثير من  عليهم ريوفالرجوع اليهو ت الصحفيين
هذا اليكم .يئاًش يخفوا أن عليهم نأ الحظوا النهم العلوم قسم رئيس حاضرةم 

  .المحاضرة نص بداية من المقطع
 

 ربما و ,تلك الفكرة التي نرفض بأننها البداية منذ نقول دعونا
 القرن في بيكون فرنسيسبواسطة أنتشرت  ,مقصود غير بشكل
 و )المقدس الكتاب و الطبيعة كتاب( كتابين هناك بأنه عشر السابع
لكننا  .الحقيقة بحثاً عن كلٌ على حدى بشكل دراستهما يجب الذان

 و مسؤول بشكل تكلم اهللا بأن القول وراء بحزم نقفبالعكس 
 ذلك بدا ومهما .المقدس الكتاب صفحات في لخطأا معصوم عن

 فنحن ,وفاقدة لاليمان التلفزيون ةمدمن لثقافة باالخص ,هشاً
  .عليه البناء و للتأسيس القواعد متنأ من نهأ متأكدين

 
 في كاهناً هذا ليس .التحلم بأنك لتعرف بإستمرار سكنف قرصت أن عليك
 الحكومة فيها تصب مدرسة في العلمية الهيئة رئيس هلكن و االباما في خيمة

نفسه يعترف  بلير السيد .بلير لطوني عتزازأ و فخر محل و ,المال البريطانية
 الحدى 2004 عام االفتتاح حفل رأس على كان ,بأنه مسيحي مؤمن

 قيمة ذات التعددية تكون ربما 1.فاردي مدارس سلسلة في لجديدةا مدارسال
  .قد فقدت صوابها هنا التعددية لكن ,مرغوبة

  
مرة يبدو  كُل فيو ,قصة الخلق و العلم بين مقارنات تحديدب اليفيلد يمضي

اآلن  االرض علم أنأنه يشير الى  .فأنه ينصح بقصة الخلق هناك تناقضاً
 المهم من نهأ" :يعلق على ذلك بقوله و الوطني لدراسةا جمنه ضمنأصبح 
 على يطلعوا أنفي المنهج الدراسي  المدرسين في هذا االختصاص لهؤالء
 الطوفان"أنه  ,نعم ."الطوفانحول جيولوجيا وايتكومب وموريس  مقاالت
 مكني حينما – !نوح سفينة عن يتكلم نهأ .الذي يشير اليه اليفيلد "عظيمال

 كانتا الجنوبية أمريكا و فريقياأن أ مثل حقائقالالمثير من  يتعلموا أن للالطفا
                                                      

1 . HTTP://WWW.GUARDIAN.CO.UK/WEEKEND/STORY/0,,1389500,00.HTML.  
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اليك و .افرظاال بها تنمو التي بالسرعة بعضهما عن تبتعدان و لتصقتينم 
سريع  كتفسير نوح طوفان عن )العلمية الهيئة رئيس ( اليفيلد من آخر مقطعا
  :نالسني يينمالأستغرقت  الجيولوجية دلةلأل تبعا التي و ,لظاهره

 
 بأنالرائع لدينا علينا االعتراف  زيائيوفيالجي على النموذج بناء
 سفر في أجتاح العالم تماماً كما هو مذكور عالمي طوفانهناك 
وأذا كانت القصة المقدسة ذات  .)10-6الفصل ( التكوين
 )لوقا و متى و التكوين في مثالً( االنسابساللة  ان ومصداقية 

 في حدثت العالمية الكارثة تلكبأن  توقع علينا ,يركب بشكل كاملةمت
من أهم  .مكان كُل في واضح و شامل تأثيرها .القريب الماضي
 و ,الصخرية المستحاثات في توجد التيهي تلك  االدلة هذه

 و )فحم و غاز و بترول( الكبير الهيدروكربونية الطاقة مخزون
 من العديد عند عظيم لطوفان )االسطورية( القصصتلك  تكرر

 عن بممثلين مليئة سفينة بناء مكانيةأ بأنو .العالم في الحضارات
 كاملة لسنة فيها حياتهم ستمرارأ و بقائهم و الحية الكائنات جميع
 و العديدين قبل من جيد بشكل و مدون الماء نحسارأ وقت حتى
  .رابيووودم جون منهم

 
من ذوي  ليسوا الشخاص التصريحات من سوأأ ذلك يبدو ما بشكل

 الن ذلك ,عالهأ مالكولم واين البيشوب أو ماكويد نايغل مثلاالختصاص 
  :آخر مثير للدهشة مقطعاً اليكم و .علمياً شخص متخصص اليفيلد

 
 العهد يعتبرون جداً جيد سبابأل و المسيحيين فإن سابقا ذكرت كما
 .به علينا االيمان يجب فيما موثوقين مصدرين الجديد والعهد القديم

 تأريخل بل يوفران صورة دقيقة .فقط دينييتين وثيقتينأنهما ليسا 
  .مسؤوليتنامخاطرة بنتجاهله  الذي و االرض

 
 الجيولوجي للتأريخ صورة دقيقة لنا يقدم المقدس الكتاب بأن االدعاء ان

 ,هاريس ريتشارد صديقي .بالجنون طيبة سمعة ذو يدين باحث أي سيصيب
 تواقيع جمعنا و بلير لطوني شتركةم رسالة اكتبن ناأو أكسفورد بطريرط
 الملكية العلمية الجمعية رئيس منهم .طبيعيين علماء تسع و خوارنة ثمانية
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طبيعة ال و الفيزياء قسمي اديرمو  )بلير لطوني مستشار علمي سابقاً أقرب(
رئيس الجمعية الملكية ( الملكيرئيس المرصد الفلكي  في الجمعية الملكية و

 و تيبوروآ دافيد فارسال و في لندن الطبيعي التأريخ متحف مدير و )اًحالي
 واحداً فكان الخوارنةمن و .إنجلترا في تقديراً االكثر الشخصية ربما هو الذي
 كُل في الدينية الطوائف رؤساء  – االنجيليين من سبعة و الكاثوليك الروم من
  :اليكم نص الرسالة .البلد

  
  !دولة رئيس الوزراء  

نكتب لك للتعبير عن  ,نحن مجموعة من العلماء و رجال الدين
مدى قلقنا بخصوص المناهج العلمية في كلية أيمانويل التكنولوجية 

التطور هو نظرية علمية ذات قيمة معرفية كبيرة و  .في كاتشهيد
و  .على شرح الكثير من الظواهر في كثير من المجاالت ةقادر

اباالمكان تشذيبه للتطويع من خالل تدقيق  ةبل و قابل او تأكيده
المتحدث الرسمي للمدرسة  .طروحةحريص على الدالئل الم

على نفس المستوى مع ) أعتقاد(المذكورة أعاله يزعم بأنه مسألة 
و التي لها وظيفة ثانية  ,قصة الخلق المذكورة في الكتاب المقدس

  .هذا الزعم يجانب الصوابأن  .و هدف آخر
 حيث يزداد .خطى ما يتم تعليمه في مدرسة معينة ماالمسألة تت

حول ما سوف يتم تعليمه و كيف سيتم أعادة هيكلة اآلن قلق ال
نحن نرى بأن  .المناهج في الجيل القادم من المدارس الدينية

المنهج التدريسي في مدارس مشابهة لكلية أيمانويل التكنولوجية 
ام متبادل للمناهج لظمان أحتر يجب ان يخضع لرقابة شديدة

  .العلمية و الدينية
  مع كل التقدير

  
 النتائج الىفيه  يلمح الوزراء رئيس مكتب من غير شافي و متثاقل رد وصلنا
من قبل دائرة  بالغ في تعاطفهو التقرير الم للخريجين من المدرسة الجيدة

 هناك مشكلة ما في هيئة نهأ بلير للسيد يخطر لم ربما .االشراف التربوي
 تقريراً عطواأ قد التعليم على الرقابة مكتب مفتشوا كان إذااالشراف التربوي 

أن تمكن  بعدفي زمن  بدأ الكون كُل بأنتعليم  فيها يتم مدرسة عن اًجيد
 .االنسان من جعل الكالب حيوانات اليفة
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 ماالذي" نهايتها هو اليفيلد حاضرةم في إزعاجا االكثر المقطع يكون ربما
 االساتذة قبل من الستعمالها ساليباأل بعض يذكر حيث ."؟اآلن هفعل يمكن

 حثفهو ي كمثال و .العلمية مناهجال في تطرفةمال مسيحيةال بأدخال الراغبين
 :على ساتذةاأل
  

 أو ماليين( االرض دمق فكرةطرح  فيه يتم موقف كُلل أنتبه
 أو كتاب في هايتم التنويه ل أو صريح بشكل )السنين مليارات
كُلما و .بلطف بأن الطرح خاطئ شرأ ثم ,زائر قبل من أو سؤال
 االنجيلي )دوماً أألفضل( البديل نعطي أن علينا مكنام ذلك كان

 كتب كُل من مثلةاأل بعض تناول علينا .المعلومات هذه الذي يفسر
 كٌُلو  المفروضة المقررات في حياءاأل و الكيماء و الفيزياء
  .بدوره

 
مادة  ساتذةأل مصدر منهج دعائي و كونها عن التعدو يفيلدال محاضرة بقية

بهدم المناهج المثبتة  يرغبون الذين من ينمتدينال الفيزياء و الكيماء واالحياء 
اهج المن حدود دون الخروج عن علمياً و أبدالها بنصوص من الكتاب المقدس

  .تربوياً لكل المدارس المقررة
 
 أكثر أحد ,نوتي جايمس جرىأ 2006 عام نيسان من عشر الخامس في

 الموضوع .فاردي بيتر السير مع إذاعية قابلةم خبرة سي بي البي محرري
مختلفة  وىارش عن فاردي نكرهاأ تهاماتأل تحقيق جنائي عن كان االساسي

 لبعض بلير حكومة قبل من عرضت قد -مثالً القاب تنبيل بمستويات مختلفة-
 سأل نوتي .)االكاديمية مدينةال( مخططات في الشراكهم كمحاولة االغنياء
 تكون بأنبأصرار  نفى وفاردي ,الخلق نظرية موضوع عن أيضاً فاردي
 بيتر ,ليوأيمان كلية خريجي حدأ .طالبها أفكار الخلوقية تدرس ويلأيمان كلية
 ستة االرض عمر بأن تم تدريسنا" ,بأصرار مماثل على أنه صرح 1,فرنش
 يفنتس محاضرة لكن و ذلك النعرف الحقيقة؟ قولي منهم فمن 2"عام االف
صريح و  بشكللتدريس المناهج العلمية  وضعت الخطوط العريضة اليفيلد

                                                      
  )2006 نيسان  – آذار( طانيةالبري اإلنسانيون جمعية أخبار . 1
 و نيويورك بين المسافة بأن باالعتقاد اشبه االعتقاد هذا بأن اذكر أن أستطيع التصور هذا في الخطأ حجم القارئ يتخيل لكي . 2

   .متر 7.1 هي سانفرانسيسكو



343 
 

 رئيس ينوي ما فعالً يعرف الأ اليفيلد؟ حاضرةم فاردي يقرأ لمأ .جداً واضح
 السيارات بيع من موالهأ فاردي بيتر جمع لقد فعله؟ كادميتهأ في العلوم قسم
بلير طوني فعل كما- ستبيعه وهل منه؟ واحدة ستشتري هل .لةستعمالم- 

 مع تسامحينم لنكن ؟تشغيلها مصاريف كُل دفع تعرض و ثمنها بعشر مدرسة
 بأن ملاأل بأن ظنأ .اليفيلد محاضرة يقرأ لم ,االقل على ,بأنه نفترض و بلير
  .فيه مبالغاً سيكون ناآل للموضوع ينتبه
 

 في نفتاحبانه روح األ كما يبدو يعتقده مان ع جاء بدفاع ماكويد المدير
دفاع مثير لالستغراب لتلك اللهجة االستصغارية فيه , مدرسته:  

 
 شكل في هنا االنفتاح عن عطيهأ أن يمكننى الذي أألفضل مثالال

 كان شاكيل .قمت بأدارتها لطلبة الصف السادس فلسفية محاضرة
بينما   "نجد كل الحق صادق وفيه القرأنبأن  هناك يقول جالسا
 بدأنا و "فيه كل الحق نجيلاأل ,ال" و تقول هناك تجلس اكالر
 و .الموجودة في تلك الكتب التناقضات و التشابهات حول واربالح
 قلت خالصة و .حق على كالهما يكون أن يمكن ال بأنه تفقناأ
الكتاب الذي فيه كل  هو االنجيل ,خطئم أنتَ ,شاكيل يا سفآ"

 ."القران هو بل ,خطىم أنتَ ,ماكوي ياسيد سفآ" :قالف "الحق
 هذا أن .النقاش هناك ستمرأ وفي صالة الطعام  للغداء ذهببا بعدها
 و به يؤمنون بما يؤمنون لماذا يعرفو أن الطفالنا نريد .هنريد ما

 .عنه الدفاع
  
 سبحما يناقشان ,ةسوي ءاللغد ذهبا اكالر و شاكيل .جذابة صورة من يالها

شئ  هذافعال  هل لكن .متوافقين الغير اعتقاديهما عن يدافعان و البراهين
 ماكويد؟ رسمها التي تلك حزنةم صورة الحقيقة في اليست الحقيقة؟ في جذاب
 بها تىأ التي االدلة هي ما عليه؟ ماججهح اكالر و شاكيل يبنى الذي ما

 زعما شاكيل و االرك البناء؟ و الحماسي نقاشهما في كالمه لدعم كالهما
 .شئ كل هذ و .خراآل الكتاب من فضلأ المقدس كتابه بأن ببساطة كالهما
 ما يكون عندما بالتاكيد قوله مكنكي ما كُل هذا و قالوه نهمأ يبدو ما كُل هذا
من تأتي الحقيقة أن هو درسته و اكالر .االدلة عن عوضاً مقدس كتاب 
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 مدرستهم قبل من خذلوا لقد .معلومة على يحصلوا لم صحابهمأ كل و شاكيل
 .اًعقلي لكن و جسديا ليسربما  ,ذوهمآ مسؤليها و
 

 

 
 صحيفتي كانت الميالد عيد يامأ حدىأ في .خرىأ جذابة صورة اليكم ناآل و

 عثرت على صورة و مناسبة للعطلة صورة عن تبحث ندبندنتاأل اليومية
 دور لعب حيث .لالطفال مدرسة في الدلميا مسرحية منأ القلب يدفئ مما

 )سيخ(تأدريش ,العنوان في العريض بالخط مكتوب هو كما ,الثالثة الحكماء
  .العمر من الرابعة في جميعهمو  )مسيحي( عادل و )مسلم( شرفم و
 

 كيف .بشعة نهاأ بل ,تلكو ال  الهذه ,كذلك ليست ,ال القلب؟ تدفئ جذابة؟
 من الرابعة في طفل صمو وابالص من بأنه عتقدي أن محترم ألنسان يمكن
 نفس تخيل ,ذلك لتوضيح ؟ةدينية و كونيموقف والديه من مسائل ب هعمر

 شرفم و )كينيزي( تأدريش: "يلالتا بالشكل مغاير عنوان مع الصورة
ألن يؤدي هذا الى كمية  ."الرابعة في جميعهم ,)ماركسي( وعادل )نقدي(

 من بالرغم .هذا ما يجب ان يكون بالتأكيد غاضبة؟ حتجاجأ كبيرة من رسائل
 ,صرير أي يسمع لم ,الذي تتمتع به االديان الغامض االمتياز بسبب و ذلك
 العنوان بأن فقط تخيل .ماثلةم مناسبة أي في صوت آخر أي يسمع ولم
 ,)ينسانإ علماني( عادل و )أدريال( شرفم و )ملحد( تأدريش" صبحأ

 لتربية هلأ باءهمآ نأ من التحقق يجب الأ ."لعمرا من الرابعة في جميعهم
 بحسي ,الدولة عن الدين يفصل قانون ينقصنا حيث ,إنجلترا في االطفال؟
التي  الديانة اوالدهم ميلتعل المدارس يتركون و التيار مع ونملحدال االهل

 مريكيأ موقع هناك .رةمعاصال الثقافة لىتصدف هيمنتها ع
)Thebright.net( دال ول أعطاءحايلحلقب  ينم)للتميز عن  )االذكياء

و  ,)Gay(بأعطائهم لقب  جنسياً ونمثليال مع التيار العام تماماً كما حصل
 الى الطفل نتميي بأن القرار أن( :حيث بدقة كل ما يخص االطفال يحدد
 يجب بأن له يقال طفل أي .نفسه الطفل قرار يكون أن يجب "االذكياء"طائفة 

في أقصى  تستطيع هل ."سمح بأنتمائهي ال كذلك يكون أنعليه  أو يفترض
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 اال ؟التواضع هذامثل ب قراراً صدري جامع أو كنيسة تخيلدرجات الخيال أن ت
 حدأ و ,)االذكياء(طائفة  الىأنا شخصياً أنتميت  ذلك؟ على يجبروا أن يجب
 أن كهذه مةكلل ممكناً كان ما إذا رىأل فضوليا كنت ننيأ هو لذلك اببساال
 كلمة كانت إذا فيما عرفأ أن أود و ,عرفأ ال .ميمية اللغة تدخلشحن لتُ
)Gay(  ًمدروسة بطريقة اللغة دخلت قدو التي تعني سعيد و مرح أساسا 

قابلت  )االذكياء( حملة أن 1.مصادفة حصلت نهاأ أوللتالعب على اللغة 
 أن من خوفاً نيملحدال بعض رفضها عندما معاضة شديدة في بداياتها

 تعاني لم الحظ لحسن ,)Pride(مثلية بال الفخر حركة أن .بالتكبر يوصفوا
  .نجاحها سبب كان ربما الذي و الزائف التواضع ذلك من
 
و  ,بصورة عامة" الوعي رفع" موضوع طرحت قد كنت سابق فصل في
 مثل عبارة سماعنا عند نتبهن بجعلنا المرأة مناصري بمنجزات تبدأ
أو نقرأ في الصحف  ,عندما يكون الحديث عن أمرأة" دث الرسميالمتح"

 و .)رجل سائق السيارة(وال نرى عبارة ) سائق السيارة إمرأة(عبارة مثل 
 عند نجفل أن جميعا علينا بأن عتقدأ .خرىأ بطريقة الوعي رفعأ أن أُريد هنا

 على اًجد صغار االطفال .ما دين يتبع نهأب يوصم صغيراً طفالً بأن سماعنا
 العبارة أن .خالقاأل و  الحياة و الكون أةنش عن نظرهم وجهة يقرروا أن
 االظافر صريرتزعج السمع ك يجب )مسلم طفٌل( او )مسيحي طفل( ذاتها
  .سبورةال على

  
  .مأ فأ يرلنداآ راديو من 2001 يلولأ 3 تأريخب التقرير هذا اليكم 
 

 عند ظينحافالم من معارضة واجهن كاثوليكيات تلميذات
 للبنات االبتدائية المقدس الصليب لمدرسة الدخول محاولتهم
 الشرطة ضباط .بلفاست شمال في رديونآ شارع في الكائنة
 حاولوا الذين المعارضين زاحواأ البريطاني الجيش و الملكية
حاجز من شرطة مكافحة  تم رصف .المدرسة طريق سد

 .لمدرسةالى ا حتجينالم عبر بالمرور لالطفال للسماح الشغب
أهل  بينما طائفيةو صرخوا كلمات  ستهزأواأ محافظينال

                                                      
 قام 1955 عام .1935 سنة عاميةال االمريكي السجن لغة في ظهرت )GAY( كلمة فأن االنكليزي أكسفورد قاموس على أعتماداً . 1

  .الجنس المثلي للشخص أمريكية كناية أنها على )AGAINST THE LAW( المشهور كتابه في بتعريفها وايلدبلود بيتر  الكاتب
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 .لمدرسةا الى رافقوهن ,الرابعة سن في هو من منهم ,االطفال
 رمى المدرسة باب من اآلباء و االطفال دخول ماعند
  .ةالحجار و الفارغة بالزجاجات المدرسة حافظونالم

 
 حاولأ .صغيرات فتياتل يحصل كهذا حدث من سيصدم عادي شخص أي
 هنوصم فكرة ضد أيضاً صدمةالللشعور ب أدفع الجميع أنبكل الوسائل  هنا
فأن  االول الفصل في اليهم شرتأ كماو ( .ذاتها بحد )كاثوليكياتتلميذات (ـب

 تماماً ,البروتستانتيين الشماليين االيرلنديين صفلو كناية هيكلمة المحافظين 
 وصف في ترددت ال ناسأ .الكاثوليكيينب ةكناي نيالوطنيكلمة  ستعملت كما
 نفس نعتب يترددون هملكن و بروتستانتيين أو ككاثوليكيينصغار  طفالأ

 و االرهابيين من للبالغين ,موضوعية أكثر انها مع ,الدينية المواصفات
   .)العصابات

 
 من نهأ عن معقولة غير فكرة تقبل قد ,الالدينيون أيضاً يتضمن و ,مجتمعنا
 الصاق و ,باءهمآ دين الصغار االطفال لقنيتم ت أن الحق ومن يالطبيع
 ,"يهودي طفل" ,"بروتستانتي طفل" ,"كاثوليكي لفط"– عليهم دينية عالمات

 طفل هناك ليس :مناظرة مثالً عالمات وجدتال لكنه .الخ و "مسلم طفل"
 أن رجوكمأ ,الرجاء .ديموقراطي أو جمهوري طفل الو ليبرالي أو ,محافظ
 ليس الطفل .شيئاً فعلواأ كهذا لشئ سماعكم عند الموضوع لهذا باهكمأنتَ تلفتوا
 تلك .مسلمين وأ مسيحيين بوينأل طفل هو بل مسلماً أو مسيحياً طفالً
 الطفل .نفسهمأ االطفال باهأنتَ للفت عظيمة طريقة هي ,بالمناسبة ,اريفعالت
 له شئ هو الدين بان فوراً سيعرف )مسلمين البوين طفل( بأنه له يقال الذي
  .لذلك يؤهله عمر في يصبح عندما - يرفضه أو - يختاره أن
 

 كنت عندما شكوكي بدأت شخصياً .المقارنة ذات فائدة عظمى االديان دراسة
 )المدرسة من ليس و هليأ من( عندما عرفت ,العمر من التاسعة حوالي في
 تناقضةالم العديدة االيماينة ةنظماأل أحد هي عليها تربيت التي المسيحية أنب
 .المدافعين عن االديان الذين الحظوا هذا الشئ يخيف هذا بالطبع .العالم في
 حررللم رسالة أي تصل لم ,االندبندنت في الميالد مسرحية قصة بعد و

 الرسالة .بدياناتهم صفهمو و سنوات االربع ذو االطفال تمييز من تشتكي
 بإسمها المتحث قال التي و )الحقيقي التعليم حملة( من وصلت الوحيدة السلبية



347 
 

هذه  يامناأ في االطفال" نأل خطر تعددةالم الديانات تدريس بأن ,سيتون نيك
 له ليس دينهم بأن يعني هذا و متساوية قيمة ذات جميعها الديانات أن يتعلمون
 مبإس المتحدث هذاو  ذلك هو المقصود من هذا ,بالتأكيد ."خاصة قيمة أي

قال نفس الشخص  خرىأ مناسبة في .قلقاًله كل الحق في أن يكون  المنظمة
 الحق له كلال .خطأ هو المصداقية نفس لها الديانات كُل بأن التعريف أن"
 اليهود أو دوسناله من كانوا سواء ,خريناأل من أفضل هأيمان بأن ألعتقادبأ
 1"؟يمانألتالكنا لالمعنى وراء أم فما وإال -  المسيحيين أو المسلمين أو
  

 .بينها فيما تناقضةماألديان  أن !ما هذا الكالم الفارغ .و أنا بدوري أتسآئل
 افضل" وايكون أن يمكن ال غالبيتهم نإل فضل؟أ كأيمان يكون أن يعني فماذا
 يالحظون لندعهم و ختلفةالم االديان يتعلمون االطفال ندعلِ ."االخرين من

 ماأ .التضارب هذا نتائج عنبهم  الخاصة ئهمراآ يستخلصونل و التضارب
 عندما بأنفسهم ذلك يقرروا فلندعهم او ال" حق" حدهاأ كون بخصوص
  .لذلك يؤهلهم عمر في يصبحون

 
 

 
العقود  في المقدس بالكتاب العام جهلال من مندهش بأنني اعترف أن يعل

حيث يذكر  .فقط الزمن من عقود موضوع ليس رأألم أن ربما .االخيرة
أستطالعاً للرأي تم في ) تستمر أآللِهة الماذ(روبرت هياند في كتابه الفكري 

 و الكاثوليكيين رباعأ ثالثة بأن وجد 1954الواليات المتحدة عام 
 من كثرأ و .القديم العهد منواحد  نبي تسمية يستطيعوا لم البروتستانتيين

 هو موسى بأن ظن كبير عدد و .الجبل موعظة القى من رفوايع لم الثلثين
 المتحدة الواليات فيهذا  كان ,و أكرر .عشر االثني يسوع تالميذ أحد

 في االخرى البالد كُل من درامي بشكلو  تديناً أكثر هي التي و االمريكية
  .المتحضر العالم

  

                                                      
1 . HTTP://UEPENGLAND.COM/FORUM/INDEX.PHP?SHOWTOPIC=184&MODE=LINEAR.  
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 بعض ضمنيت -  بها عترفالم الطبعة 1611 من يعقوب الملك انجيل نأ
 الطبعة بان لي قيل وقد( الرفيع السرد و ذاته بحد البارز دباأل من المقاطع
 االنجيل يكون الن الرئيسي السبب لكن .)ايضاً ذلك تتضمن االصلية العبرية
 .االدبية للثقافة رئيسي مصدر نهأ هو االدبي التعليم جزاءأ أحد االنكليزي
 دون درسناهمقد ف ,الروماينة و غريقيةاأل أآللِهة على طبقني الشئ نفس
ستوحيتأدبية أ جمل عن سريعة الئحةاآلن  اليكم و .بهم يمانباأل طالبةالم 
 بعض من و حواراتال و االدب في شائع بشكل تستعمل التي و االنجيل من

  .الثرثرة حتى و االمثال من و المبتذلة للكليشيهات العظيمة االشعار
 

 قدم قديم •يل قاب شارةأ• ك أكرم قريب • دمآ ضلع • عدن جنة
 • غزة في أعمى • يعقوب لمس •بكريته  حقوق باع•  ميتوشالح
 •لبن ال و العسل رضأ •ة المشتعل العليقة • سمنالم العجل
 فصولها في النجوم •العين  لؤلؤة • بالسن السن و بالعين العين
كلٌ • صبر أيوب • حكمة سليمان • ملكة سبأ • ضحية الفداء  •
• لنأكل و نشرب فغداً سنموت • من السيوف مناجل • عاد بمي

• زنابق االرض • سترى عيونكم • صوت صارخ في البراري 
• أزرع ريحاً و أحصد العواصف • دانيال في قفص االسد 
ملح • ليس بالخبز وحده يحيا االنسان • سدوم و عمورة 

ذئب • أرمي الآللئ للخنازير • أدر خدك اآلخر • االرض 
من ليس معي فهو • البكاء و صرير االسنان • ب الحمالن بذيا

• فتات مائدة االغنياء • ال كرامة لألنبياء في ارضهم • ضدي 
أيها • فريسي • عالمة الزمان • أجمعوا كنوزكم في السموات 

أنني أغسل • أعزل الخراف عن الجداء • العبد الصالح المؤمن 
يمشي على • الصالح  السامري• دع االطفال يأتون ألي • يدي 
القي الحجارة االولى • االبن الضال • الخروف الضال • الماء 
أيها الموت أين شوكتك • الطريق الى دمشق • توما الشكاك • 
• جاهد في طريق الصالح • جذرة الشر • أظفر في العين • 

اليوم • أنا البداية و النهاية • المركب المتارجح • كل اللحم قش 
الشمس تشرق على • الهي  ,االعماق أصرخ اليك من• العظيم 

  االشرار و االبرار
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 نجيلأ من باشرةم يةتأ الكليشيهات أو الجمل و التعابير هذه من ةواحد كل
اليس  ,بآاالد تقدير امكانية في لفقر يؤدي باالنجيل الجهل إن .يعقوب الملك
 اللورد بداعأ من قصيدة مايلي .الجادالرفيع و  االدب فقط وليس ؟كذلك

 .غنية باالبداع ,و الذي كان عضواً في محكمة بريطانيا العليا ,باون جاستيس
  

  المطر النازل على االخيار
  ال يؤثر بشئ على االشرار 
  النهم يحتمون من هذه االمطار
 بمظالت يصنعها االخيار

  
 5:45 متى انجيل من المقطع تلميحات تعرف تكن لم نإ تخبو المتعة لكن

هُ يُشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى األَشْرَارِ وَالصَّالِحِين٬َ وَيُمْطِرُ عَلَى األَبْرَارِ فَإِنَّ"
 سيدتي( في دوليتل اليزا لها اشارت التي النقطة كذلك و ."وَالظَّالِمِيَن
هذه  تفهمن ل سوف ,وهي تحلم بما تتمناه لمن جعل نفسه عليها معلماً )الجميلة
  :الذي فقد رأسه المعمدان حنايو ايةبنه جاهل هو من قبل منالنقطة 

 
  قلتها بصدق شديد ,الملك يهاأ شكرا

 رأس هينري هينجز هو كل ما أريد
  

 و .كوميدي أنكليزي كاتب عظمأ وولدهاوس .جي .بيشخصياً فأنا أرى 
 هاعلي العثور يمكن عنها نوهت التي االنجيلية الالئحة جمل نصف أن راهنأ
 مما ليست و خرىأ نجيليةأ بعبارات ةنيغ وولدهاوس كتب أن .نصوصه في

 لنستمع .االمثال أو التعبيرية اللغة في يستعمل مما ليست و الئحتي تضمنت
 حلمت" :الكحولسببه  صداع مع االستيقاظ عن وسترو لبيرتي وصف الى
 ستعلمهات التي من عادية مسامير ليست ,رأسي في مساميراً يغرس حداًأ بأن
 بفوزه جداً فخور نفسه بيرتي ."االحمرار لدرجة ةحار بل هيبيرزوجة  جيل
في  المقدس لكتابل من خالل دراسته عليه حصل لذيا الوحيد الفكري بنجاحه
  .المدرسة

 
 على كبرأ بشكل ينطبق االنكليزية الكوميدية النصوص على ينطبق ما
قام بحساب عدد االقتباسات االنجيلية  شاهين نصيب .الجادة االدبية نصوصال



350 
 

 و واسع بشكل منتشر رقم ,عبارة 1300 ي روايات شكسبير ووصل حتىف
 فيرجينيا في فيرفاكس في منشورال االنجيلي االدب تقرير 1.جدير بالثقة

 بشكل يبين و كثيرة أمثلة عطيناي )الممولة من سيئة الصيت مؤسسة تيمبلتون(
ادة الم لتقدير ضرورية نجيلاأل عبارات أن على االدب ساتذةأ تفاقأ واسع
 و الفرنسيبخصوص االدب  نفسه هو فالموضوع شك بدون و 2.الدراسية
 .خرىاأل االوروبية اللغات كل و واالسباني االيطالي و الروسي و االلماني
 و البهاغافاد جيتاخبراتهم بعلوم القرآن ف الهندية أو بالعربية للمتكلمين بالنسبة
 و خيراًأ و .للغاتهم االدبي التراث تقدير على نأدريق لجعلهم أيضاً ضروري
 بأنها موسيقاه عن قيل الذي( فاغنر تقدير التستطيع فإنك الموضوع لختم
  .شمال القديمةال لهةآ على طريقك تمر في أن بدون )هايلسامعتبدو  مما فضلأ
  

 دعونيلكن ربما قلت ما يكفي  .التفاصيلشرحي لكل ب أثير المللال أريد أن 
 التبرر يةلحاداإل النظر وجهة بأن القدامى قرائي ناعقأل ,نقطة على ؤكدأ هنا
فال شيئ يمنعنا  بالتأكيد و .مناهجنا الدراسية نطاق خارج ةالمقدس الكتب رمي
 اليهودية ,المثال سبيل على ,تجاه االدبية و الثقافية لتقاليدل الوالء نكن أنمن 
 فيبعة تالم يةالدين الطقوس بل وحتى االشتراك في ,االسالمية أو مسيحيةالو 

التي ترعرت  بالخوارقنحتاج ان نقتبس ايمانهم  أن بدون ,العزاء و الزواج
 العالقة خسران دون باهللا يماناأل ترك نستطيع .تأريخياً التقاليد تلك جانب الى
    .الثمين التراث مع

                                                      
 المجموع .حدى على كل الواقعية و المأساوية و الكوميدية المسرحيات في نجيليةاال االقتباسات عن كتب ثالثة بكتابة قام شاهين . 1
  .HTTP://WWW.SHAKESPEAREFELLOWSHIP.ORG/VIRTUALCLASSROOM/STRITMATTERSHAHEENREV.HTM :في له االشارة تتم 1300 ـب

2 . HTTP://WWW.BIBLELITERACY.ORG/SECURE/DOCUMENTS/BIBLELITERACYREPORT2005 .PDF.  
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 المعنيين نفهم الننا تصلح الدعابة تلك ."جداً همةم فجوة يمأل الكتاب هذا"
نكتة بانها أعتقد كنت ,بالمصادفة .لها تضادينالم ولدهشتي ,لكن و خترعةم, 

   .دار النشر قبل من براءة بكل و فعالً تعملستأ نهاأ وجدت
: راجع

http://www.kcl.ac.uk/kis/schools/hums/french/pgr/tqr.h
tml  

في االدب الموجود عن " مأل فجوة مهمة جداً"هناك يتم الحديث عن كتاب 
 الكتاب هذا يكون أن جداً المناسب من نهأ يبدو .حركة ما بعد الواقعية

 جوليا و بارث رونالد و فوكو ميشيل عن الحاجة عن زائدالمعترف به ك
  .الفرانكوفونيةرموز  من خرونآ و كريستيثا

 
 الدماغ في فجوة هناك بأن يقال ما غالِباً ؟فجوة مهمة في حياتنا الدين يمأل هل

 ,كبرأ خأ ,بأ ,متخيل صديق - لالله نفسية حاجةهناك  :يجب مألها باألله
 اهللا كان سواء أشباعها يجب الحاجة وهذه – ثقة محلشخص  ,أب االعتراف
 الفجوة تلك نمأل أن أألفضل من يكون أن مكنالم من هل لكن .موجوداً ام ال

إنسانية؟  صداقة؟ فن؟ ؟ربما علم ؟و ليس بشئ آخر يجعلنا حالة أفضل باهللا
بالقبر؟ خلف خرىأ ةحياب الحاجة لأليمان بدون الحقيقي العالم في الحياة ح 
ب1.)بيوفيليا(ـب ويلسون .أو .أي العظيم الحشرات عالم ماسماه أو الطبيعة ح 
 

 :وهي نساناأل اةيح في رئيسية ادوار اربعةالدين  لعب خالل عصور مختلفة
 و جودنا و لتفسير الدين طمح فقد تأريخياً .الهام و عزاء و حث و تفسير
 قدهذه  ايامنا في هذا دوره .به نفسناأ وجدنا الذي الكون و حولنا من الطبيعة
 ماأ .الرابع الفصل في الفكرة لتلك رضتتعو قد  ,كامل بشكل العلم تواله
لما يفترض ان نعيش وفقاً  يةخالقاأل اليمالتعتلك  هو عنيهأ فما للحث بالنسبة
 أتناول لم ناآل حتى .السابع و السادس الفصل في ذلك غطيتوقد  ,لها

 لهما نتعرض سوفاالخير  الفصل هذا في و ,لهاماأل و العزاء موضوعي
 تسمى طفولية بظاهرة ابدأ أن أُريد ,نفسه لعزاءل كتمهيد و .وجيز بشكل
 .الديني يماناألب مباشرة عالقة لها بإعتقادي التي و )متخيلال الصديق(ـب
 

 
                                                      

1 .  BIOPHILIA  المترجم( .حمايتها و عليها الحفاظ اجل من جداً عالية لدرجة الطبيعة بحب المبالغة و التشدد هو هنا بها يقصد.(  

http://www.kcl.ac.uk/kis/schools/hums/french/pgr/tqr.h
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 بيغليت الخنزير صغير بأن يصدقل كان ما روبين كريستوفر أن عتقاديأ في
 وضع كان هل لكن و .معه تكلما )كارتونية شخصيات( هبوو الدبدوب و

  ؟لفاًتخم بينكر
 

  الكبير سري هو -  ادعوه ما هذا - بينكر
 أبداً بالوحدة شعرأ ال نيأن في السبب هو بينكر

 السرير علىساللم  أو لعبت على ال لو جلست
  معي يكونس بينكرف ,أو أينما ذهبت

 االذكياء الرجالنوع  من انه ,ذكي بيأ ...نعم
 العالم بداية منذ أألفضل هي ميأ و

 ا و أنا أناديها نان و نانا هي نان
 بينكر يرون ال جميعا هملكن و

 الكالم علمهأ الني ,دائما يتكلم بينكر
 كالصرير ضحكم بشكل ملكنت االحيان بعض
 …بزمجرة يصرخ االحيان بعض و

 تؤلمه حنجرته الن اساعده أن ويجب
 االذكياء الرجالنوع  من انه ,ذكي ابي ...نعم
 فتهمعر للمرء يمكن ما كُل تعرف وامي

 ونانا هي نانا و أنا أناديها نان
 بينكر يعرفون ال هملكن و

 الحديقة في يركض عندما كاالسد شجاع بينكر
 الظالم في يستلقي عندما كالنمر شجاع بينكر
 اليبكي بداأ ... بداأ و كالفيل شجاع بينكر
 ...عينيه في الصابون يدخل عندما )االخرين مثل( إال
 من النوع االبوي من الرجال هنأ ... بيأ هو بيأ ...نعم
 تستطيع االمهات ان تكون كما ... امي هي وامي
 نان ناديهاأ ناأ و ... نانا هي ناناو
 بينكر ونحبالي هملكن و

 كل شئ يؤكل بحي هلكن و ,طماعا ليس بينكر
 الحلوى قطع يعطوني عندما للناس اقول أن فعلي لهذا
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 "ن؟ياثن ينيتعط أن يمكن فهل ,أيضاً يريد كرنبي ...هآ"
 "جديدة سنانهأ نأل" عنهنيابة  أنا كلآ ذلك بعد و

 لعبل الوقت اليملك هلكن و ... ابي حبأ أنا ,حسنا
 االحيان بعض مشغولة هالكن و ...يراًثك امي حبأ و

 بالفرشاة شعري تمشيط تريد عندما نانا و عادة أنا في خالف مع
 معي موجودو دائماً  ,بينكر دائما بينكر لكن و

 ستة صبحناأ ناآل ,قصيدة من ,ميلن .أ .أ
  
ن خيال االطفال ع ختلفم صنف من ,أكبر وهم متخيلال الصديق ظاهرة هل

 ,االهل الكثير منك و .هنا اًكثير ساعدتُ لن الصدد بهذا تجربتي أن ؟العادي
 االلعاب بعضأستثناء ب .الطفولية عباراتي كل نيدوتب ميأ قامت فقد

 )و أنا البابلي ...أقود السيارة ...القمر على الرجل هو االن ناأ( التقمصية
 بومةاآلن  اأن( الثانية درجةالب التقمص عجبيم من كنت ننيأ الواضح فمن

 صغير صبي االن ناأ( على سقاطهاأ مكنم التي و )ناعورة بأنها تتظاهر
 عتقدأ و شياءاأل تلك أحد بأني االطالق على ؤمنأ لم .)ريتشارد بأنه يتظاهر
 .بينكر لدي يكن لم لكن و .الحال نفسه في أغلب العاب الصبيان التقمصية أن
 بعض فإن نتخيليمال طفولتهم صدقاءأ عن البالغين ؤلئكأ عترافاتأل وفقاً
 و ,لياًاخي صديقاً لديه بأن حقا مؤمناً كان االقل على الطبيعيين االطفال هؤالء
 ظاهرةهذه ال بأن شتبهأ .واضحة و حقيقية كهلوسة يرونهم ,حياناال بعض في

 ال .البالغين لدى التوحيدي يماناأل لفهم جيداً نموذجا تكون أن يمكن الطفولية
 ,تلك النظر وجهة من الظاهرة تلك وادرس قد النفس علماء كانما  إذا عرفأ
 :الحياة لمدى بينكر ,للثقة محل و رفيق .التعمق فيه يستحق كهذا بحثا لكن و
التي ستبقى فارغة  فجوةأنها ال  - اهللا يلعبها التي االدوار أحد شك بدون ذلك

  .اذا ما أختفى اهللا
 
 مرئيو  اًحقيقي و الذي كان ,"بنفسجي صغير رجل" هالدي ,فتاة ,خرآ طفٌل

 يزورها .رنانة أصوات مع الهواء في خاطفة بلمعة ويظهر .بالنسبة لها
 .السن في كبرها مع يقل تربتوا و بالوحدة تشعر عندما خصوصاً و بإنتظام
 ,اليها تيأ البنفسجي الصغير الرجل ,للروضة تذهب أن قبل و االيام أحد في

 و ,ذلك حزنهاأ .ناآل بعد يزورها لن بأنه لها ليعلن ,الرنان صوتبال مسبوقا
 .المستقبل في اليه تحتاج لن و ناآل تكبر بأنها لها قال البنفسجي الرجل لكن
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 يعودس بأن وعدهاو  .خرينآ بأطفال األهتمام مكن منليت تركها عليهاآلن 
 عدة بعد ,اليها عادو قد  .فعالً ضروري بشكل اليه حاجتها حال في اليها
 في تفعل أن تريد بما تتعلق شخصية مشاكل لديها كان عندما ,لمح في عوامأ

 ...يدفعها بالكتب حملةم عربة ظهرت و نومها غرفة باب تحفُحيث  .حياتها
 ,لدراسةبا تبدأ أن عليها كنصيحة بأن ذلك فسرت .الصغير البنفسجي لالرج
 الدموع لذرف تدفعني القصة .بعد فيما جيدة انهاب و حكمت بها خذتأ نصيحة
 .تخيلمال لهلأل النصح و المواساة دور تفهمهي أكثر ما نستطيع االقتراب ل و

 بل .جيدة ئحنصا وحقيقية  راحة تعطيه و لطفل جداً حقيقيةتبدو  شخصية
 الوقت يملكان كل – الخيالي لهاأل و – الخيالي الصديق :ذلك من فضلأ ربما
 بكثير رخصأ هما و .لمن يعاني من صعوبات نتباههمأ كُل لتكريس الصبر و
  .المحترفين ستشارينالم أو النفسيين عالجينالم من
 
 من كصنف ,هذه الظاهرة من مواسية و كناصحة أآللِهة تطورت هل

لما  الطفولية الشخصية تمرارسأ هو البيدومورفوس ؟النفسي "لبيدومورفوسا"
 .جراءال يشبهون منها فالبالغين ,الخاصية تلك لها البيكينية الكالب .البلوغ بعد
 كنمط واسع بشكل مقبول و ,التطور تأريخ من المعروفة االنماط أحد ذلك
 عند الضيق الحنك و نتفخالم كالجبين يةنساناأل صفاتال بعض يفسر مهم
 حداثأ نأل بالتأكيد صحيح ذلك و يافعة كقرود وصفونا التطوريون .نساناأل

 أن يمكن هل .كبارها تفعله مما ريبكث نساناأل تشبه الغوريال و الشمبانزي
 من ايةبد ,االجيال عبر متدرجة تأجيالت من باالصل تطور قد الدين يكون
 خالل من نحن ناأتباط كما تماما  ."تهمبينكرا" االطفال هافي يترك التي النقطة
  حناكنا؟أ في تآالنتوء ظهارأ و هاتهابج تسطيح في التطور

  
 .المعاكس حتمالاأل االعتبار بعين خذأن أن عليناو كي نكون موضوعيين 

 قد بينكر يكون أن يمكن هلف ,كرنبي هفسل من أإلله يتطور أن عن عوضاً
 للتفكير دفعنيقد ل .لي بالنسبة احتماالً قلأ ذلك يبدو له؟األ سلفه من تطور
 صلأ( كتابهفي  جاينس جوليان يكيأألمر طبيب النفسلل اقرأ كنت عندما بذلك
 تلك أحد .عنه عنوانه ينبئ كما غريب كتاب )ذو المزدوج العقل في الوعي
 ربما .!بينهما الشئ و .لعبقري اجأنت أو بكاملها نفايات ماأ هي التي الكتب
  .عليه لكنني ال أريد الرهان االول االحتمال
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 المخاطبة من كنوع الفكرية عملياتهم يدركون الناس أكثر بأن جاينس الحظ
 "الصوتين" كال بأن نعلم اليوم .الرأس في آخر داخلي نصير و "نااأل" بين

 حدث .نفسيين مرضى نناأ على نعامل فإننا ذلك النعرف عندما و ,لنا يعودان
 لم أنا :بصورة مباشرة لصديق قال حيث .ووف يفلينأ مع وجيزة لفترة ذلك
 هل – النني الناس اقابل الكثير من لم أيضاً يلكن و ةطويل فترة منذ ركأ
 جلبرت محنة( رواية ووف كتب شفائه بعد "لفترة مجنونا كنت - ؟تعلم
  .رأسه في سمعها التي صواتاأل و الهلوسة فترة افيه صفي حيث )بينفولد

 
 الناس يكن لم .م .ق 1000 قبل ما وقت في بأنه نظريته يقترح جاينس
بينفولد جلبرت سمعه الذي الصوت نفس- أآلخر الصوت وجودل نتبهينم- 
 مثالً بولوأ :االله صوت انك هبأن تصوروا نهمأ بل .نفسه الشخص من يأتي
 أو نصائحاً يعطي ,منزلي محلي إله ,الظن غلبأ أو يهوه أو عشتار أو
 للقسم المعاكس القسم في أآللِهة صوت منطقة تحديد ستطاعأ ينسجا .وامراًأ

أن القضاء على النفسية  .الصوت المسموع سماع على بالقدرة المتحكم
 أنه ذلك المفصل الزمني عندما .يتأريخ تحول هو ,لجاينس وفقاً ,الثنائية
 جاينس .داخلية الحقيقة في هي خارجيةتبدو  التي االصوات بأن البشر عرف
 هيالتأريخي  الحدث لذلك الزمنية الفترة نأ بتحديد ذلك من بعدأل حتى يذهب
  .بالبزوغ نساناأل وعي فيها بدأ التي الفترة نفسها
 
 االلهة تصف التي و حبتا الخالق أإلله عن قديم مصري مخطوط يوجد
كأوجه االخرى ختلفةالم الترجمة .حبتا "لسان" أو "صوت"ـل ختلفةم 

 جاينس .حبتا لعقل مجسمة بمفاهيم واستبدلتها "صوت" لمةك رفضت العصرية
 .جدي بشكل الحرفي المعنى يأخذ أن فضل و المتكلفة القراءة تلك رفض
 جانيس يذهب .نساناأل رأس داخل تتكلم صوتية هلوسات كانت االلهة

 و الميتين الملوك ذكريات من تطورت لهةاآل بأن ذلك من بعدأل بإقتراحاته
 في تخيلةمال االصوات خالل من يسيطرون اليزالونبآخر  بشكل او الذين
 فإن ,أو ال مصداقية أي لذلك تجد كونك عن النظر بغض .أتباعهم رؤوس
  .الذكر في كتاب عن الدين ليستحق كاف بشكل للفضول ثيرم جاينس كتاب

  
 أن حول نظرية لبناء جاينس كتاب من األستعارة مكانيةأ الى لنتحول ناآلو

على  لكن ,يسلكون نفس المنحى التطوري أصدقاء الطفولة الخياليين و االلهة
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نستطيع تلخيصها بأن تالشي النفسية  .وسالبيدومورف نظرية من العكس
 نحو بالتراجع تدريجي بشكل تطورت بل بصورة فجائية حصلي لم الثنائية
 أشياءك الرؤى تم تجاهلها و الهلوسات الصوتية تلك اللحظة حيث عند الطفولة
 من ختفتأ تخيلةالم لهةاآل ,البيدومورفوس فرضيةل يعاكس بشكل .حقيقية غير
 ,لطفولةل وصوالً ابكر و ابكر فترات في باالختفاء بدأت و والًأ الكبار عقول
 .الصغير النفسجي الرجل أو بينكر مثل ظواهر االمنها اليوم  يبقى لم حتى
في شكلةالم هذا يومنا في البالغين عند هأإلل بقاء التفسر بأنها الفرضية هذه.  
  
 ,بالعكس العكس أو ,بينكرل كأسالف لهةاآل النعامل أن أألفضل من كان ربما
 و لهةاآل .النفسية الظاهرة لنفس جانبية أعراضك كالهما نعتبر أن لكن

 مساحة اعطاء و الطمأنينة تحقيق على القدرة لديهما االصدقاء الخياليين
 الفصل عن كثيرا بتعدناأ قد النكون بهذا و .يدةجدال نافكارأ لتجربة ةسعوا

 .الدين تطور لنظرية الجانبية عراضاأل و الخامس
 

 

 
 التحدي و ,عزائنا في الدين يلعبه الذي المهم الدور لنواجه الوقت حان
 الذين الناس من العديد .محله يحل شئ يجادأل الدين يوجد لم لو فيما ينساناأل

 بما يرجعون ,ياتخالقلأل ضرورياً ليس نهأ و لهإ اليوجد ربما بأنه يعترفون
 رميت لو :إلله ةعاطفي أو ةنفسيبحاجة  معالز :الرابحة الورقة نهأ يظنون
 الذي الشي هو ما محله؟ ستضعه الذي ما ,بعصبية يسألون ,بعيداً بالدين
 المجرمين أو ,الباكين المفجوعين أوعلى فراش الموت  للمرضى ستوفره
  المتبقي؟ الوحيد صديقهم اهللا يعتبرون الذين و المجتمع عن ينالمعزول

 
 الناس عزاء على الدين قدرة أن .لقوله بحاجة لسنا شئ هو هنا يقال شئ ولأ
 حاسم بشكل تبين لو حتى و كبيراً تنازالً قدمنا نانأ لو حتى .حقيقياً يجعله ال
 ,العاطفي و يالنفس ستقرارلأل أساسي و ضروري اهللا بوجود يماناأل بأن

 -الكوني فراغبال الشعور بسبب حاريأنتَ بقلق صابونم ينملحدال كُل حتى لو
 يماناأل أن على كدليل صغيراً كان مهما شكل بأي و سبق مما أي يساهم فلن
 ,موجود اهللا بأن لذاتك بإقناعك الرغبة يدعم دليالً كوني ربما .حقيقي الديني
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 كسر( كتابه في دينيت فإن ,سابقاً تاشر كما .موجوداً يكن لم لو حتى
 يماناألالنوع من  ذلك ,يمانباأل يماناأل و باالله يماناأل بين يفرق )التعويذة
أُومِنُ يَا سَيِّد٬ُ  " :خاطئا ذاته بحد يماناأل كان لو حتى به نؤمن أن المرغوب

 بغض ,ملترديد أيمانه نيالمؤمنيتم حث  .)9:24 سمرق( "فَأَعِنْ عَدَمَ إِيمَانِي
 ستنجح فإنك ,كاف بشكل شيئا كررت لو ربما .ال مأ به اقتناعهم عن النظر
 بتهجوني ممن البعض نعرف جميعا نناأ عتقدأ و .حقيقي بأنه نفسك بإقتناع
 بأنهم بتردد يعترفون بينما عليه هجوم أي يرفضون و الديني يمانباأل
ت كتاب من الطراز لقد دهشت أنا شخصياً عندما أكتشف .أنفسهم لكونهتاليم

أصدار جامعة  من ,)حدود العلم(االول لبطلي الشخصي بيتر ميداور 
باألجوبة وال ؤمن باهللا أنني ال ألسف أأأنا : "96ص ,1984 ,أوكسفورد

 ضا و العزاء للكثيرعطيني الريل كان ألنني مقتنع بأنه هذا ,ينية بشكل عامالد
عن بعض االسباب  لكشفافي حال كان من الممكن  ,من المحتاجين لذلك
  ."لأليمان باهللا الناجعةالعلمية او الفلسفية 

 
أجد سبباً ألستخدامها مرة تلو االخرى بدأت ,دينيت لوجهة نظر ئتيآقر نذم. 

 خفوني عرفهمأ الذين ينملحدال غالبية بأن قولأ عندما بالغام كونأ بالكاد
 هملكن و خارق شئ بأي اليؤمنون نفسهمأ هم .دينية واجهة خلف همإلحاد

 لمن نهأ .يمانباأل يؤمنون .الالعقالني يماناأل من ضبابة برقعة يحتفظون
 أيمان( و )حقيقي شيء س( بين مييزالت اليستطيعون الذين البشر عدد المذهل
 التي للفئة الينتمونأنفسهم  هم ربما .)مرغوب مرأ هو حقيقي س بكون البشر
 مقارنة هميةأ ذات غير الحقيقة تبرونيع هملكن والمنطقي  الخطأ بهذا تقع
 لنكن لكن .يةنساناأل عراشالم من االنتقاص أُريد ال .يةنساناأل عراشبالم

من  .قائقحال مأ هل نتحدث عن المشاعر :هنا عنه نتكلم فيما هنا صريحين
  .لكنهما ليسا نفس الشئ مهمان كالهماالمحتمل أن 

  
 أن على دلةأ ال أملك أي .خاطئة و بل هافي مبالغ فرضيتي فإنعلى أي حال 

 ينملحدال بعض .قلق ملئ بالندم أو البؤس نحو عامة ميول أي لديهم ينملحدال
 ,اليهود ,المسيحيين بعض فإن ,ماثلةم صورةوب .بؤساء خرينآ .سعداء
 تكون ربما .سعداء منهم خرينآ بينما تعساء البوذيين و الهندوس ,المسلمين
ناكيلكن و )عدمه وأ( يماناأل و السعادة بين العالقة عن حصائيةأ دالئل ه 
 إذا عماهو  السؤآل نأ جدأ أنا .بأتجاه ما أو آخر قوي تأثير هناك بأن شكأ
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بل على العكس  .اهللا بدون عشنا لو باالكتئاب للشعوركافي  اً ماسبب هناك كان
 الممكن من بأنه نصرح أن السهل من بالمحاججة بأنه الكتاب هذا سأنهي
 أن علي والًأ لكن .دين الخوارق بدون مفعمة و سعيدة حياة يعيش أن حدناأل

  .العزاء عطيناي الدين بأن القائل الزعم أمر على
 

 سأقسم .النفسي قلقال أو الحزن تخفيف هو ,وفقاً للمعجم اللغوي ,العزاء
 .صنفين الى العزاء
بارد  جبل على شخص يعلق عندما .المحسوس المباشر العزاء :والأ §

 نول ,الكبير برناردتالسان كلب في العزاء يجد ربما فإنه يللال في
 يمكن يبكي طفل .رقبته حول علقالم برميل الكونياك بالطبع نسىن
 .هادئة تهمس في أذنه بكلمات و قوية سواعد من بضمة عزىي أن
 أو سابقاً سابح له حسبي يكن لم واقع بإكتشاف العزاء :ثانيا §
 في زوجها تلقُ مرأةأ .موجود واقع الى للنظر جديدة طريقة كتشافأ

 أو بطفله حامل بأنها تعرف عندما العزاء ببعض تشعر ربما الحرب
 فكيرت طريقةعلى  العثورب العزاء نجد أن بإمكاننا .كبطل مات بأنه
 الذكر يستحق الشي بأنه الفالسفة أحد يشير .بموضوع ما جديدة
هو  كان الذي فالطفل .السن في بيرك أنسان يموت عندما يحصل
 فجأة الحياة عن توقفه بسبب ليس و ,طويلة فترة منذ مات قد سابقا
 بأنتقاله "يموت" السبع شكسبير عمارأ من واحد كُل أن .بالبلوغ بل

 الرجل تالشي فإن هذه النظر وجهة من .خرىأل مرحلة منببطء 
 شخصال 1.حياته لخال البطيئة "موتاته" عن كثيراً اليختلف العجوز
 الجديدة النظر وجهةالعزاء في  يجد ربما موته يكتئب من فكرة الذي
ما أ .التأملب العزاءقدرة  عن فقط مثال هذا لكن .ال ربما و .هذه
 انا":خرآ شئ فهي الموت من لخوفبأستبعاد ا توين مارك طريقة
 يسبب ولم لدأ أن قبل سنينال لمليارات ميتاً كنت لقد .الموت الاخاف
 الواقع من شيئاً اليغير ختصرالم البيان ذلك ."حرج يةأ ذلك لي

 ربما و الحتمية تلك لرؤية جديدة طريقة يعطينا هلكن .الموت بحتمية
 يخاف يكن لم يضاأ فرسونيج توماس .العزاء بعض فيها يكون
 ما حسب ما بعد الموت حياة من نوع بأي يؤمن يكن ولم الموت

                                                      
 مصدر في أبحث لم أنني وراء السبب .هذه النظر وجهة بعرض قام بارفيت ديريك أوكسفورد جامعة فيلسوف فأن أتذكر حسبما . 1
  .الفلسفة عزاء عن جانبي كمثال فقط أستخدمها يأنن هو المقولة هذه
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 بالغروب حياته بدأت عندما" :في مذكراته نزهيتش كريستوفر يرويه
 حتميةال النهاية يواجه بأنه صدقائهأل مرة من أكثر فرسونيج كتب
 لم بانه شكلل بصورة غير قابلة لنا ؤكدي هذا .خوف أو أمل يأ بدون
  ".مسيحياً يكن

  
 في .صارخال راسل بيرتراند لتصريح جاهزاآلن فربما الفكر المتين 

  ":به ؤمنأ ما" 1925 عام طروحتهأ
 

 .مني شئ يبقى لن و ,عفنسأت فإنني سأموت عندما بأنني ؤمنأ
 شاعاالرت زدريأأن  يعل لكن .الحياة حبأالزلت  و شاباً لستُ
ألن لها  حقيقية سعادة ذاتهاحد ب السعادة .الزوال فكرة رعبمن 
 الكثيرين .عدم دوامه بسبب قيمته الفكر أو حبال اليفقدو  ,نهاية
 الفخرهذا  ,المشنقة علىالرأس  رفوعينمبفخر  وقفوا لرجالا من
بدأنا نرتجف  عندما حتى .الكون في نساناأل مكانةل رشدناي ذاته
 يةنساناأل ساطيرلأل الدافئة الطمأنيية بعد المفتوحة العلم نوافذ أمام

 الالمتناهية الفضائات و قوة منحناي النقي الهواءهذا  فإن ,التقليدية
 .ةالذاتي تهاعظم لها

  
في عمر  المدرسة مكتبة في قرأتها عندما راسل بأطروحة كثيرا تأثرت لقد

بجلتُ راسل  اًالشعوري نيأن الممكن من .نسيتها نيلكن ,عشر السادسة
  .2003 عام )الشيطاني القسيس( كتبت عندما) والشعورياً بجلتُ دارون(
 

رغم ما  ,ةللحيا النظرة تلك في العظمة مجرد من أكثرشيئ  هناك
 .المريح لجهلا فهي غطاء واقي من دوبرو  بةآكئعليه من  تبدو
ناكه حري مع لوجه وجها منتصباً بالوقوف نعش بعمقشئ م 
 ."النجوم ممرات عبر تعصف التي الريح" ييتس :القوية الحكمة

  
 العزاء؟ ان مننوعهذان ال تأمين فيمثالً  العلم مع الدين يقارن أن يمكن كيف
 ولو حتى و القوية اهللا ذراع بأن جدا المعقول نفم ,ولاأل الصنف الى رلننظ
 كلب أو ,صديق ذراعي طريقة بنفس العزاء تستطيع ,تماماًخيالية  كانت
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 العلمي للطب يمكن بالطبع لكن .عنقه حول الكونياك برميل مع برناردتالسان
 .الكونياك من فعالية أكثرعام  بشكلو  عطي عزاءي أن
  
 أن يمكن الدين بأن داعتقاأل السهل منمن العزاء ف الثاني نوعلل ناآل للننتق
 غالِباً نقولوي عظيمة كوارث في الواقعونالناس  .كبير بشكل فعاالً يكون
 االلهي المخطط من جزء كله ذلك بأن التفكيرب العزاء على حصلوا بأنهم
 لمن بالنسبة .عندما يحين الوقت ذلك من سيأتي جيداً شيئاً بأن و .األعظم
 ,عزاءله  يكون أن يمكن التفنى روحاً يمتلك بأن يماناأل فإن الموت يخاف
 يمكن ةالكاذب المعتقدات .أو عذاب القبر للجحيم سيذهب بأنه يؤمن كان إذا إال
 .الوهم فيها ينجلي التي اللحظة حتى تماماً كالحقيقة عزاءبال غنية كونت أن
 بسرطان مصاباً شخصاً أن .يضاًأ ةالديني غير معتقداتال على ينطبق هذا
طبيب من بكذبة عزىتي مابر ميتم  قيل كشخص تماما ,شفي قد بأنهيقول له 
من  له الموت بعدما بحياة الصادق القلبي يمانالأو .صادق بشكل شفي بأنه له
 تبقى الطبيب كذبة أن .الكاذب الطبيب من أكثر الوهم انجالء ضد مناعةال

 بعدما بحياة مؤمنال لكن .للشك قابلة غير المرض أعراض صبحتُ حتى فعالة
  .ن ينجلي الوهم عنه أبداًل ليس الموت

 
 بأنهم ونيؤمن يكيأألمر شعبال من% 95 أنب تظهر أستطالعات الرأي

 متلكأ ال ,عن كل األستشهاديين الطموحينبغض النظر  .موتهم من قومونسي
ذات الموقف الديني  ذلك يزعمون من بين فراداأل عدد هو ماتحاشي سوآلي ع

 يجب اال ,صادقين فعال واكان لو .قلبهم صميم من فعالً به يؤمنون المتحضر
 له قال عندما مبلفورث؟آ في الدير رئيس مثل يتصرفوا أن جميعا عليهم

 :قال و جلهأل بالفرح الدير رئيس شعر ,يحتضر بأنه هيوم بازل الكاردينال
 الدير رئيس 1."أرافقك أن تمنىكنت أ كم ,عالًف سارة خبارأ نهاأ !مبروك"

 هو متوقعة غير و نادرة قصته كون لكن .صادقاً مؤمناً كان يبدو ما على
 مشابهة ريقةطب ,الضحك لدرجة ناهأنتبها تشدمفارقة  يجعلها الذي السبب

 ال حبال مارس" يافطة تحملعارية  مرأةأ افيه تظهر يتال للصورة الساخرة
 ال لماذا ."!ما أدعوه حقاً صراحة ههذ" لنفسه يقول رجل انبهابج و ,"الحرب
 بأن يسمعون عندما الدير رئيس بطريقة سلمينالم و المسيحيين كُل يتصرف
فقط  شهرلها بضعة أ بأن مؤمنة مرأةأل طبيب يقول عندما ؟وفيت قد صديقاً

                                                      
1 . HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/L/HI/SPECIAL_REPORT/1999/06/99/CARDINAL_HUME_FUNERAL/376263.STM.  
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 حصلت قد كانت لو كما ,فرحةالماللهفة  و بالفرح تضيئ ال لماذا .في الحياة
 زوارها اليعطيها لماذا ."االنتظار ستطيعأ ال" ؟بالسحبة سيشيل في اجازة على
  ."لتقينهت عندماي الحبيب عمل يقول" ؟قبلها رحلوا لمن لتوصلها رسائل

 
 أنسان حضرة في يكونون عندما الطريقة بتلك المؤمنون اليتكلم لماذا

 أو بها؟ يمانباأل هرونيتظا هملكن االمور بتلك اليؤمنون نهمأل هل يحتضر؟
 جنسنا نأل ,وجيه لسبب و .نفسه الموت يخافون هملكن و بذلك يؤمنون نهمأ
 معاناتهلبدون  ليضع للبيطري بالذهاب لها اليسمح التي الوحيدة الجنس هو
 موتال على االكبر عتراضاأل يأتي لماذا ,الحالة تلك في لكن .لمأ بدون
فسيكون من  للموت الدير رئيس نموذج في ؟يندينمتال من االنتحار و يمالرح
 من بالرغم لكن االرضية؟ بالحياة تعلقاً قلاأل هم ونمتدينال يكون بأن توقعالم
 ميالرح الموت لموضوع عاطفي بشكل معارضاً شخصاً تقابل عندما فإنك ذلك
 على المال من كبيرة بكمية المراهنة تستطيع فإنك ,الموت على المساعدة أو
تد كونهخطيئة القتلكل أشكال  بأن يكون أن يمكن الرسمي السبب .اًينم. 
الشخص  رحلةب ك تُسارعبأن بصدق تعتقد كنت إذا خطيئة تعتبرها لماذا لكنو

  لجنة؟ا هذا الى
 
 توين مارك مالحظات من مشتق فإنه الموت على المساعدة من موقفي ماأ

 كما تماما سأكون – الوالدة عدم عن اليختلف الموت .أعاله أقتبستها التي
 ما هناك ليس .التريلوبايت أو اتالديناصور زمن أو الفاتح وليم يامأ في كنت
 تكون أن ,لحظنا تبعا و ,يمكنبحد ذاتها  الموت تجربة لكن .ذلك في خافهأ

 منه الحمايةب عتادينم صبحناأ الذي النوع من تجربة –سارة غير و مؤلمة
يتألم  االليف حيوانك لو كان .الدودية ائدةالز ستئصالأ مثل ,العام بإلتخدير
 عاماً مخدراً ليعطيه للبيطري تأخذه لم إذاالقلب  قسوةيتم أتهامك بسمحتضراً ف
و  عليك الرحيمة العلمية نفس طبيبك يمارس عندما لكن .منه أبداً اليستيقظ

 عندما .قتلال تهمةب الحقام يصبح بأن يخاطر فهوأنت تعاني آآلم الموت 
 تماما ,العام خدرمال تحت حياتي طفأت بأن أرغب فإني ,شرف على الموتسأ
 الن من ذا الذي له مثل هذا الحظ؟ نلك .لتهبةم دودية زائدة تنك لو كما

 سبيل على ,عن عوضاً "نساناأل" جنس في اًعضوجعلني  حظي العاثر
 ,الة هذا سيكون حالي على اية ح .كاتوس فليس أو فاميلياريس كانيس ,المثال
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 ,وريغونأ أو هولندا أو سويسرا مثل تنوراً أكثر لمكان قاليأنتَ حال في إال
 .الديني النفوذ بسبب غالباً ؟جداً نادرة ورةنالمت االماكن تلك لماذا

  
 و الدودية الزائدة أستئصال سماحك بين هام فرق هناك اليس ,يقال ربما
 بأي قريبا ستموت ماكنت إذا فرق هناك ليس ,ال ,الحقيقة في ؟الحياة انتزاع
 بعدما حياةب صادق يمانأ لديهم ممن كنتليس أذا  و .من االحوال حال
 هذه من ممراً كونه عن اليعدو الموت فإن ,يماناأل هذا لديك كان لو .الموت
 بدون عبورهل الحاجة فأن ,مؤلماً الممر يكون عندما لكن .خرىأ لحياة الحياة
 أن .بالرغبة بأستئصال الزائدة الدودية بدون مخدرتبدو أشبه  العام التخدير
 عليهم يجب الذين هم ممراً كونه عن بدالً نهاية الموت في يرون الذين اؤلئك
 هم اؤلئك أن إال .موتال على المساعدة و الرحيم الموت يرفضوا أن بسذاجة
 1.تينالفكركال  يدعمون الذين

  
 لديها ممن ,التي أعرفها اتضممركبيرة ال سنقوم بتفسير ما رصدته ذاما
بشكل شبه  يتكرر حدث حاالت الموت حيث للعجزة دار دارةبأ طويلة خبرة

 هم الموت من خوفا االكثر فراداأل بأن السنين عبر الحظت لقد ؟متواصل
 فرض على ,لكن و كنت أتمنى أن يتم تدعيم مالحظاتها أحصائياً .ونمتدينال
 الدين قدرة اليدعم فإنه أألمر كان مهما ؟هنا يحدث الذي فما ,حق على بأنها
 سقفاأل ؟البرزخحياة  يخافون ربما الكاثوليكيين 2.ضرينتالمح طمأنة على

 في راكأ .اذن وداعا ,حسناً" :التالية بالكلمات صديقاً ودع هيومالمقدس 
 تلك في الشك من كغمزة لي تبدو ,هنا ,عتقدأ ماعلى  ".اعتقد ما على ,البرزخ
  .العجوزتين اللطيفتين العينين

  
أنها شكل  .بنية الفكر الديني المعقوليةلنا  يكشف البرزخ حياة عن التلقين ان

 الموتى رواحأل ظارأنت غرفة ,من أشكال دائرة أستقبال المهاجرين األلهية
 اليزالون هملكن و للجحيممباشرة  رسالهمأل التكفيالتي  ذنوبذوي ال

من  خاليةالجنة ال الى أرسالهم يتم أن قبل الفحص و للتطهير حتاجونم

                                                      
 %99 ,آهمبذكر طقسي حتفاءا رادواأ %50 :مايلي وجد أألمريكان الملحدين بين الموت من موقفال عن للرأي أستطالع في  . 1
 عالقة أي رفضوا  %100 ,نفسهمأل رادوهاأ %75 .بذلك يرغبون للذين ينختصتم قبل من الموت على المساعدة رةفك يدواأ

  .HTTP://NURSESTONER.COM/MYRESEARCH.HTML راجع .الدينية لالفكار تروج التي مستشفياتالب بالعاملين
 لألمتحان الدراسة في تشتهد هل" :العمر خريف في ينالتد زيادة ظاهرة حول رائعة عبارة رأسي في طبع أسترالي صديق لي . 2

  ".النهائي؟
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 مقابل ببيع صكوك الغفران الكنسية قامت الوسطى العصور في 1.الذنوب
 و الكنيسة و ,البرزخ في ياماأل منمعين  عدد لتقليل الناس كانت تدفع .المال
التي تربحها  ياماأل عدد تحدد موقعة شهادات صدرتأ االنفاس تقطع دقة بكل

 على ربما ربحها قام مؤسسة يةالكاثوليك كنيسةال .المحدد بعد أن دفعت ثمنها
الطرق و الحيل  كُل بين من و .جلهاأل خصيصاً عتالتي أختر" الحرام" كلمة

 في النصب أبشع طرق حدىأ هو "صكوك الغفران" بيع فإن لقنص األموال
نه له ما يقابله حديثاً على االنترنت وهو ما يعرف برسائل نيجيريا لك ,التأريخ

  .بكثير صكوك الغفران كان أكثر نجاحاً
 
قام بتحديد جداول  العاشر بيوس البابا فإن ,1903 عامزمان متأخر ك حتى و
كنسي أعطائها لألعفاء من ال التدرج في من كل طيعيست التي ياماأل بعدد

 االساقفة و يوم مئة ساقفةاأل رؤساء و يوم مئتي الكارديناالت :عذاب البرزخ
 تبع صكوك الغفران لم ,حال اي على الوقت هذا في .فقط يوما خمسون
 التي الوحيدة العملة هو المال يكن فلم الوسطى القرون فمنذ ,مباشرة بالمال
 الدفع كان باألمكان .البرزخ من حصول على أجازةلل دفعها البشر يستطيع
 صلوات أو حياتك خالل الشخصية صلواتال ,يضاًأ الصلوات اللخ من

 غنياً كان الفرد لو .الدعاء كان للبيع أيضاً .موتك بعد جلكأل االخرين
 ,كسفوردأ في الكُلية التي أعمل بها .االبد الى هروحالراحة ل شراء هفبأستطاع
 ذلك في حسنينالم عظمأ أحد قبل من 1379 عام نشأتأ ,الجديدة الكلية
 عصورال من سقفاًأ أن .ونشستر سقفأ الذي كان ويكيهام ويليام ,القرن
 وسائط يوازي بما يتحكم و عصره غيتس بيل يصبح أن يمكن الوسطى
 بشكل واسعة كانت برشيتهأ .الطائلة موالاأل يحشد و ,)اهللا نحو( المعلوماتية
 تعليميتين مؤسستين لتأسيس نفوذه و غناه ويكيهام ستعملأو قد  غير عادي
 مهما كان يمالتعل .أكسفورد في االخرى و وينشستر في اماحداه ,عظيمتين
 عام نشر الذي الجديدة الكلية في التأريخ ما ثابت في كتبب و لكن ,لويكيهام
كمعبد كبير " للكلية الرئيسي الهدف بأن ,للتأسيس ئةالستما ذكرىال في 1979

 عشرة لخدمة خصصت موارد لقد .حهحيث الصلوات تقرأ شفاعة لرو
 حالة في بأنه أوصى و ,مرنماً عشر ستة وصلوات كُتاب  ثالثة و قساوسة

                                                      
 االطفال وكذلك .موتهم بعد معتمدين الغير الرضع االطفال يرسل حيث ,النسيان حياة و البرزخ حياة بين الخلط يجب ال . 1

 التي االطفال كل أرواح بأن يعني هذا هل .النسيان حياة بألغاء قام عشر السادس بينيدكتوس البابا فأن حالياً المؤودين؟ و المجهضين؟
 البابوات جميع أن أم عنهم؟ العفو يتم الجدد الموتى بينما مكانهم في سيبقون أنهم أم السموات؟ في تحلق بدأت فجأة هناك سقطت
  ).أحترامها( جميعاً علينا يفترض التي االشياء هذه أنها عصمتهم؟ من بالرغم خطأ على كانوا قد السابقين
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 ."ساريا دخلهم يبقى الذين الوحيدين هم يكونوافس مالياً الكلية ضعف موارد
 و االنتقاء ذاتية مجموعة ,االدارية الهيئة بأيدي الجديدة الكلية ترك ويكيهام
يبدو أنه كان واثقاً بأننا سنستمر  .عام ستمائة من كثرأل بالوجود استمرت التي

  .هذه القرون بالدعاء لروحه خالل
 
هذا الشالل  و ,بدون أي كاتب صلوات و الكلية في 1واحد قس يوجد اآلن

 تقلصت القرون عبر البرزخ في ويكيهامعلى روح  الصلواتالمتواصل من 
 تحصد النجاحاتمازالت  فرقة الترنيم وحدها .العام في صالتين الىالى 
 ,الذنب ببعض عرشأ ننيأ حتى .ساحرةالتي اقل ما يقال عنها  اموسيقاهب

 ويكيهام نأف زمانه بمفهوم .االمانة ةنلخيا ,االدارية الهيئة من االعضاء كأحد
 المال من الكثير يهبون الذين من يامناأ في غني لشخص فعل بشكل مشابه

 ,االرضية الهزات عن معزوالً بقاءهأ و جسده تجميد له تضمن لمؤسسة
 قد الطب يكون حيث الحق منز حتى ,االخرى واالخطار ,النووية والحروب
 هل لكن .منها يشكو كان التي العلة شفاء و رجاعهأ كيفية معرفةل الى توصل
 االجابة كانت لو المؤسس؟ب تصالأ على الالحقيناالداريين  االعضاء نحن
 ممن واثقين ماتوا حسنينالم من المئات .جيدة ةحبص في ذنأ فنحن بنعم

 من نفسي لكاتم ستطيعأ ال .البرزخ يف لهم ليصلوا لهم دفعوا و وظفوهم
 بدأت الوسطى القرون في المعمارية الكنوز و الفنية االعمال من كم التساؤل
  .االن خيانتها تمت التي و االبدية جلأ من كعربون

 
 التي )دلةاأل(تلك  هو البرزخحياة  في موضوع فعال يسحرني ما لكن و

 لدرجة أنصارخ  بشكل يفضع دليل ,ألثبات وجودها الدين رجال هايعرض
 في لبرزخا أن النص حول .طرحه تجعله يبدو كوميدياً ترافق التي الجدية

 وجود على االساسي دليلال ."البراهين" يسمى جزء فيه الكاثوليكية الموسوعة
 مذنوبهل وفقاً جهنمل أو للجنةمباشرة  واذهبوتى الم أن لو .يلي ما هو البرزخ
 الدعاء لماذاف" .مجلهأ من و للصالة معنى أي كهنا كان لما ,االرض على
 الولئك العزاء بعض تؤمن الدعاء قوة بأن أيمان هناك يكن لم إذا ,للميت
و  كذلك؟ ليسأ ,للميت ندعوا فعالً نحن ."لم تنقطع عنهم بعد رحمة اهللا الذين

لما مثال  هو هذا !معنى لها ليس صلواتنا فإن وإال ,لهذا فأن البرزخ موجود
  .برهان في الفكر الدينييتم القبول به ك ةجديبكل 

                                                      
  ويليم؟ االسقف سيقول كان ماذا – أمرأة هي القس . 1
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 يتم أستخدامه بأطار أوسعفي األستنتاج العقيم  و هذا االسلوب الغير عادي

 ,البرهان بدأي هكذا ,لهإ هنالك يكون أن يجبحيث  .العزائية الحجةتدعيم  في
ء كصحرا المعنى عديمة و خالية ستكون الحياة فإن هناك أله يكن لم لو نهأل

 الضروري من يكون أن يمكن كيف .من العبثية حيث الشئ يعني شيئاً قاحلة
 .فعالً خالية الحياة ربما االول؟ الحاجز عند يسقطالمنطق هنا  أناألشارة ألى 

 هو أفتراض العكس فتراضأ .المعنى ةعديم وتىللم صلواتنا يكون ربماو 
اس المنطقي هو برهان دائري المقي أن .ثباتهاأ نريد التي للنتيجةتماماً  لحقيقةل

 و عقيمة ,التحتمل حقا تكون أن مكني هزوج بدونلرجل ما  ياةحال .واضح
 في طفولي شئ هناك .ميتة لألسف من أن تكون منعهاال ي ذلك لكن و فارغة
 حالة في لهاأل و طفالاأل حالة في االهل( آخر شخصاً بأن فتراضاأل

 فييوجد أشخاص  .هدف و معنى كحيات عطاءأ ليةومسؤ لديه )البالغين
 أحد .ليقاضوه شخص يجادأل حولهم ينظرون كاحلهم بها يلوون التي اللحظة
 يكون مذنباً أن يجب أحد ما و كي أشعر بالسعادة مسؤوالً يكون أن يجب ما

 بينكر الى نعودس هل له؟إل "الحاجة"تلك  وراء طفوليةال هيهل  .تألمأ عندما
   اخرى؟ مرة
 

 ,المعنى فعمةم حياتنا بأن هيو ,ذلك من العكس على ناضجةال نظرال وجهة
 نجعلها أنتأكيد كل ب نستطيع و .تكون أن لها نختار ما بقدر رائعة و مليئة

 الى يأخذني هذا فإن ةالالمادي المسأئل من العزاء العلم عطىأ لو .رائعة جداً
 .االلهام اال وهي ,آخر ظاهرة سأتناولها هنا

 
 

 
 لتأثيرا له هذا لالسف الذي و فردي تقدير و شخصي ذوق مسألةهو  ,هاماألل

 الصغير ولكن المؤسف بأن أسلوب البرهان الذي يجب أن أستخدمه هنا هو
 فعلوا الكثيرون و مسبقا ذلك فعلتُ لقد .وليس برهان منطقي برهان خطابي

 ةالنقط في غاناس كارل ,الحديث العصر من أمثلةك ,ضمنهم من و ذلك
 و العلم روح في شرمر مايكل ,لياوفيبي في ويلسون أو أي و الباهتة الزرقاء
 أن جربت قد كنت المحلول قزح قوس كتابي في .أثباتات في كورتس باول
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 الذين البشر غالبية بالمقارنة مع ,نعيش بأننا محظوظين نحن كم ستعرضأ
 و .طالقاًأ ايولدو لن الواقع في أي.أن.الدي قرعة من ينشأؤوا أن يمكن
نسبياً  الحياةقصر  مدى أوضحت ,هنا ليكونوا كاف بشكل المحظوظين لهؤالء
 تلك بعد و قبل هو ما كُل .عمالقة زمن مسطرة على تزحف ضوء كبقعة
 محظوظون نحن .المجهول المستقبل أو الميت الماضي ظالم في يقع البقعة
 وجودنا زمن كان امهم تلك الضوء قعةب داخل انفسنا لنجد عادي غير بشكل
 )لاطفكاأل( أو الفراغ دعينم منه ثانية ضيعنا لو و .الشمس تحت ضئيالً
 نل الذين من لياراتبال هؤالءكبيراً بحق كل  ظلماًفأننا نرتكب  ,الملل

 ,ناأ قلتها مما بأفضل قالوها ينملحدال من العديد ؟أساساً الحياةعلى يحصلوا 
 نظرال وجهة أن .أعظم قيمة يجعلها فقط دةواح حياة نا نملكبأن معرفتنا أن
ال تتلوث باألوهام  وبنفس الوقت ,معززة لها و ياةحلل داعمة بذلك لحاديةاأل

 كأوالئك الذين يتصورون الذات علىشفاق األ أو أحالم التمني أو الشخصية
  :كتبت ديكنسون ميليتماماً كما آ .ما بشئ لهم تدين الحياة أنب
 

   تعودالن كل لحظة فيها ال
 هذا ما يجعلها بهذه الروعة

  
 .الخاصةطريقته ب سيملؤها كل أمرٌؤ فإن فجوة سيترك خلفه اهللا موت نأ لو

 و ميناأل المسعى ,العلم من كبيرة جرعةعلى  حتويت الخاصة طريقتي
في  البشر مساعيل نظرتي .العالم الحقيقي عن الحقيقة لوصول الىل ظمتالمن
 الذي للعالم نموذجاً رأسه في يبني منا كُلٌ .ذجانمال لبناء مشروعك الكون فهم
في  للبقاء سالفناأ حتاجهأ الذي النموذج هو للعالم االصغر النموذج .فيه نحن
 و طهره من فيروساته و حاكاهملل برنامج اءنبب قام الطبيعي االنتخاب .عالمهم
 ثالثي عالم :فريقيةاال االحراش في بأسالفنا حيطالم العالم مع متأقلماً جعله
 بالنسبة متوسطة بسرعات تتحرك ,الحجم متوسطة عناصر من بعاداأل
 ستيعابأل كاف بشكل قوية أصبحت دمغتناأ فأن متوقعة غير كعالوة .هابعضل

 سالفناأ احتاجهأ تيال ةالنفعيالمتوسطة  بيئةال كتل من نىغ أكثر عالمنموذج ل
 رسمأ دعوني .عالوةال تلكعلى  عةأمثلة ساط العلم و الفن .البقاء جلأ من

منح السالم و  لألرتقاء بالوعي في العلم قوة يصال فكرةأل خيرةأ صورة
 .للنفس
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 هي االيام هذه و ساحاتنا شوارعنا في نراها التي ةحزنأكثر المشاهد الم حدأ
 رىت ,قدميها خمصأ حتى رأسها قمة من له الشكل داسوب متشحة مرأةأل
 و حريتها قمع و المرأة لظلم داةليس بأ البرقع .ضيق شق خالل من المالع

 األستسالم والقاسية  الذكورية لسيطرةل أشارة فقط ليس و ,حسبف جمالها
خرآ لشئ كرمز حجابال في الشق ستخدمأ أن هنا ريدأ .نثىلأل ؤسفالم.  
  
 .يطيسومغناالكهر طيفال في ةضيق فسحة لخال من العالم ترى عينناأ نأ
 الواسع المظلم الطيف في ساطعاً بصيصاً كونه عن اليعدو المرئي ضوءال
طرفال على غاما شعةأ و الطويل الطرف في الراديو موجات بين متدالم 

 .الحديث عنها التحدي من والفسحة  ضيقمدى  تقدير الصعب من .القصير
أي ما  ,العادي هلحجم ماثلم فيه الرؤيا شق و ظيماً أسودع برقعاً لنتخيل

 لموجاتا طرف يمثل الشق فوق العلوي القسم كان لو .يقارب السنتيمترين
الغير  الطويلة اتالموج يمثل الشق تحت فليالس سمالق و الغير مرئية القصيرة
الذي هو  فيه المرئي الطيفشق  يكون كي البرقع طول هو فما ,مرئية
 ذلك شرح الصعب من ؟البرقع العاديمع قياسات  متناسباً سنتيمترين بعرض
التي الهائلة لهذه الدرجة تلك األطوال  ,تيمةاللوغار رقاماأل أستعمال بدون

 لوغاريتمية معادالت برمي لبدءكان المناسب ابالم ليس .نتعامل معها هنا
 سيكون البرقع ذلك أن ,أسمع مني لكن ,خير من الكتابحولي في الفصل األ

 عدويال المرئي للطيف سنتيمترين الشق الصغير بعرض .جميعها البراقع مأ
من القماش  العديدة االميالب مقارنة مثير للسخرية بصغره ءجز كونه عن

خمص أعند  الراديوية االمواجب بدأً ,مرئي الغير طيفال مثلتُ التياالسود 
لنا  وسعي نهأ هو لنا العلم يفعله ما .الرأس قمةعند  غاما أشعة حتى والقدم 
 ويسقط تقريباً عنا كلياً  االسود اللباس ذلك أن لدرجة يفتحها .النافذة تلك

  .النقية و منعشةال حريةريح الل ناحواسيعري 
 

 هو تراه ما و ,السماء دراسةل مرايا و عدسات تستعمل البصرية التلسكوبات
 ضوءبال هندعو مما الضيق مواجاأل حيز في يقع ضوء تشع نجوم عن عبارة
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 الموجات أو كسأموجات من خالل  "ترى" خرىأ تلسكوباتلكن  .المرئي
 فإن أبسط بصورة .خصبة مختلفة لسموات بديلة اًصور عطينات و الراديوية
 و بنفسجيةال فوقال شعةاأل "رؤية" تستطيع ناسبم فلتر مع الكاميرات بعض
 مرئية هي التي البقع و الخطوط من غريبا مجاالً تظهر لزهور صور خذأ

 تستطيع ال التي و الحشرات عيونل ,لذلك "مصممة" نهاكأ تبدو و ,من قبل
 نناولعي شابهةم طيفية نافذة لديها الحشرات عيون .بداًأ رؤيتها المجردة عينناأ
 للضوء بالنسبة ءعميا الحشرات .رقعالب علىأل بسيط بشكل زاحةم هالكن
تلك  في أعماق ,البنفسجية الفوق الشعةبصورة أكثر منا في ا تبصر و حمراأل
  1."البنفسجية الفوق الحديقة"
 
يمكن  أكبر طيف ستقبالأل تتسع التي و الضيقة لنافذةلالمجازية  االستعارة ان

 متحفل مركزمن ال قريباً نعيش نحن .خرىأ علمية مجاالتفي  أستخدامها
 جهازنا و الحسية بأعضائنا العالم نرى المقادير الضخمة و منعمالق 
من المجاميع  ضيق مجال فهم و لمعرفة القدرة و الذي بدوره له العصبي

نشعر بالقدرة على  .متوسطة بسرعات ةتحركالحجم و الم ةمتوسطال
 كيلومترات بضعة بينمساحاتها  تتراوح أشياءب أألمر يتعلق عندما االستيعاب

 هذا خارج .)دبوسال رأس( الميليمترات عشارأ الى )الجبل قمة من منظر(
 و االجهزة مساعدةل نحتاجحينها  و تقف مشلولة لتناخيمحتى  فأن النطاق

 و االحجام حيز أن .ستعمالهاتعلم أ نستطيع الحظ لحسن التي ,الرياضيات
 يقع ضيق نطاق عن التعدو خيلتنام هامع تتعامل التي السرعات أو المسافات
 الطرف في الذرية المقاييسمن  بداية ,الممكن من عمالق حيز وسط في
  .كبراأل الطرف في يةينشتايناآل ةالفلكي أألحجام ىال صغراأل
 
 النطاق خارج مسافات مع التعامل عن مؤسف بشكل قاصرة مخيلتنا ان

 في صغيرة كرةكأنه  لكتروناأل تخيل نحاولنحن  .سالفناأ الذي ألفه المتوسط
 هالكن .النيوترونات و البروتونات هي كبرأ اتيكرمن  مجموعة حول مدار
بل ليس  ,صغيرة اتيكر ليست لكتروناتاأل .االطالق على كذلك ليست
 تعني "شبه" كلمة حتى أن المؤكد من بل ليس .هب تشبيهال نستطيع شئ كمثلها
 ليست خيلتنام .بعيد هذاال الحقيقة فقأ من التلحيق نحاول عندما شئ أي

                                                      
 تحت التلفزيون في ببثها سي بي البي قامت التي و ,الملكية الجمعية في محاضراتي أحدى عنوان كان :بنفسجية الفوق الحديقة . 1
 :على شرائها باالمكان و دي في دي قرص على موجودة حلقات بخمسة كلها السلسة ).الكون في النضوج( عمومية أكثر أسم
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يتصرف النطاق هذا في الشئ .ميالك وسطالهذا  ختراقأل بعد ؤهلةم 
فيه و أعتقدنا بأن  تطورنا ذيالفي الوسط  المادة بها تتصرف التي ةبالطريق

 التي شياءاأل مع التعاملحتى  نستطيعال و .المادة يجب أن تتصرف بقوانينه
 الحواسهذه  نأل ,خذلنات العامة نااسوح .الضوء رعةسمن  قريبة رعبس تسير
 أشياء فيه ليس و عالية رعبس تحركشئ فيه يال حيث عالم في تطورت
 .جداً كبيرة أو جداً صغيرة

  
 جي العظيم البيولوجيالعالم  كتب "الممكنة العوالم" عن شهير بحث نهاية في
 و ,عتقدن مما أغرب فقط ليس الكون أنب شخصياً فأنا أشك: "هالدينأس  بي
 في خرىأ أشياء توجد نهأب و أعتقد …تخيلن أن نستطيع مما أغرب نماأ

  .به تحلم أن تقدر أوما  ةفلسف به تمحل مما بكثير أكثر االرض و السماء
 
 التي كان العلم على غرائب أعتاش لذكراه كتابال هذا أكتب الشخص الذي نأ
األرتجالي  الخطاب نفس من مأخود يلي ما .الى حدود الفكاهة دفعهاي

 الواقع نأ" :الفصل االول في سابقا منه قتبستأ الذي 1998كامبريدح عام 
 حول يدور و ازغ يهطيغ كوكب سطح على الجاذبية بئر قعر في يشنع بأننا
أمر  ذلككل  أن عتبارناأ و ,ميل مليون تسعين بعد على لتهبةم نووية كرة
 لعب بينماف ."لدينا االعتبارات نحرافأ مدى عن فكرة يعطينا نأ يجب طبيعي
ذا له فضولنا يقاضأل ميةالعل ئبغراال ساحة على العلمي الخيال تابكُ
 كتابه قرأ الذي ( ضحاكناأل االفكار نفس دوغالس آدمز ستعملأ ,غموضال
 .)مثال ,"الالنهائية الالاحتماالت عامل"ـب يفكر ربما المجرة الى المسافر دليل

 الفيزياء في حيرةالم الغرائب بعض على فعل رد فضلأ يكون ربما الضحك
  .االحيان بعض أفكر ,البديل هو البكاء .الحديثة

 
 تعطينا ,العشرين للقرن الجهود العلمية نجازاتأ ذروة ,يةالكم فيزياءال
 تها فيدق شبه فاينمان ريتشار .الحقيقي العالم عن مدهش بشكل دقيقة نبوءاتت

 شعرة عرضبدقة قياس  ,الشمالية أمريكا عرض قياس مثالً ,المسافات قياس
 حقيقة الكم ءفيزيا نظريات يجعل التنبؤ في النجاح هذا .نساناأل رأس من
 رغمبال .الحسية العادية الوقائع أكثر حتى ,نعرفه شئ كأي حقيقة ,ما بشكل
 في الدقة تلك عطاءال الكمية النظريات تتطلبها التي االفتراضات فإن ذلكمن 
 على جبرأ بذاته العظيم فاينمان أن لدرجة على درجة من الغرابة التنبؤ



371 
 

 وما العبارة تلك عن الروايات من دالعدي هناك( التالية بالعبارة التصريح
 هوف ...الكم نظرية فهمي من يعتقد بأنه" ):ناقةأ االكثر التعبير هو سأذكره
  1 ."الكم نظرية فهميال
  

 "التفسيرات" لبعض يلجأؤون الفيزيايين أن لدرجةجداً  غريبة الكم نظرية
الحقيقة نسيج كتابه في .الصحيحة الكلمة هيهنا  يلجأون و .لها تناقضةالم, 
 الن ربما ,الكم لنظرية "المتعددة العوالم"التفسير القائل ـبدافيد دويتش  يلجأ
 شترطت نهاأ .مبرر غير تبذير بانه هذا التفسير عن هقولن أن يمكن ما أسؤأ

 يمكنال التي و  يةمتوازال االكوان من بسرعة تزايدم و كبير عدد وجود
 .ةالكمي فيزياءال لتجارب الضيق نفسمتال خالل من اال أآلخر كتشافأ حدهاأل
 لكتمت فانت البعض اآلخر في و ,زمن منذ ميت أناف االكوان هذه بعض في
  .وهكذا ,خضر اربوش
 

 و تبذيراً ليست -"نغكوبنها تفسير"التفسير البديل الغير معقول اآلخر هو 
 عن الشهير بمثاله منها سخر شرودينغر ارفين .صارخ بشكل متناقض هلكن
 يقدحه تلق نظام تحتوي على علبة في وسةحبم شرودينغر قطةحيث  .طةالق
 ام ميتة القطة كانتما إذا النعرف نحنف بةالعل فتح قبل .كمي ميكانيكي حدث
 تفسير .ميتة أو حية ماأ بداخل العلبة القطة ناالحساس العام لنا يحدثنا بأ .ال

 نفتح أن قبللعلبة داخل ا لدينا ما كلحيث  :العام الحس يناقض كوبنهاغن
 الموجيعامل ال فان ,العلبة بها نفتح التي اللحظة في و .يةاالحتمال هو العلبة
 فتح لحظة حتى .حيةالقطة  أو ميتة القطة :واحد حدث مع لنقف حينها يسقط
  .بميتة ليست و بحية ليست القطة فأن العلبة
 

 و ميتة االكوان بعض في القطة أن هو الحدث لنفس "المتعددة العوالم" تفسير
 لدى الحدس أو العام الحسال يرضيان  نيالتفسير كال .حية أآلخرالبعض  في
بان  هو يهمهم ما .بأي منهما اليأبهون متمرسينال نييالفيزيائ .نساناأل
 الكثير منا .التجارب المعملية تؤكدها التنبؤات نأ و ة تعملالرياضي حساباتال

 دثيح لما صور مرئيت الى نحتاج أنناك و نبدو .همللحاق ب يبدو متردداً
"الفكرية التجربة مسألة عرض قد باالصل شرودينغر بأن افهم ناأ و ."حقيقة 

  .كوبنهاغن تفسير في غير عقالنياً له بدا ما ستعراضأ بهدف للقطة
                                                      

  ."بعد يفهمها لم هوف الكم نظريةل يصعق لم من" بور لنيلز مشابه تعبير هناك . 1
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 األ هيالفيزياء المعاصرة ما غرابة بأن يؤمن ولبريت لويس البيولوجيالعالم 
 ,التكنولوجيا بعكس ,عام بشكل العلم .لذي يختفي تحتهاجليد اال جبلمن  قمة

 في الجزيئات عدد بأن :ولبرت يعطينا مثاله المفضل 1.العام الحس يعارض
وبما أن للماء دورة على  ."من عدد كؤوس الماء في البحر رثاك الماء كأس

لى ع واحداً جزيئاً فأن الماء منفيها كأسا أحدنا شرب يمرة االرض ففي كُل 
 صيخ فيما مميز شئ اليوجد بالطبع .وليفر كرومويلأقد مر في مثانة االقل 

 تنفسته الذي من نتروجينال من جزيئاًاآلن  تتنفس لمأ .المثانات أو كرومويل
 تعيش لكونك سعيدا لستأ الطويلة؟ السيكاد شجرة يسار على الثالثة االغوانة
 السبب؟ لمعرفة لملكاتا لديك و كهذه تخمينات طالقأ يمكن حيث عالم في
 واقعك لكن و عتقاد فقطأ أو كرأي ليس خرينلآل تفسيرها مكانيةأ كذلك
هذا ربما لطرحك؟ نيةالعقال النظر وجهة يفهمون عندما تقبله على رغموني 
 :باالشباح الملعون الكون لكتابة الدافع شرح عندما ساغان كارل قصده ما
لمتفسير عدم" :الظالم في كشمعة الع لمفعندما .غير عقالني يئاًش لي يبدو الع 
 أعتراف هو الكتاب هذا .كله بذلك العالم اخبار تود فإنك حبال في تقع

  ."للعلم حياتيالطويلة في  حبال قصة يعكس شخصي
 

 قوانينظل  يقبع تحت كون في وجودهابل  ,عقدةالم الحياة شكالأل التطور
 كني لم لو كذلك يكون أن يمكن له -  بالروعة هو شيء مذهل ,فيزيائية
 تلك عن ناتج عن عبارة هي التي االدمغة في فقط موجوداً شعوراً ذهولال

 يكون أن اليجبوجودنا  حيث نسانياال الحس هناك ,ذنأ .ذهلةالم العملية
 أن على صرأ و أخوتي في االنسانية عن بالنيابة حدثات نيأنب أتمنى .مذهالً
  .للغاية ذهلم ,شئ كُل من بالرغم ,ذلك

  
 جزيئاتتتجمع  ,الكون في وحيدال ربما ,واحد كوكب على .بالموضوع فكرت
 .رمادية صخر قطعة من أكثر معقد شئ أي أسسالت طبيعي بشكل التي و

 و القفز و للركض قابلة يجعلها هائل بتعقيدتتجمع  تكتالت من هذه الجزيئات
 ,خرىأحية  عقدةم قطع كلأ و التقاط و السمع و الرؤية و الطيران و السباحة
 تجمعات حب في الوقوع و الشعور و لتفكيرتستطيع ا االحيان بعض في
لكن و ,اليوم كيف أن كل هذا ممكناً نفهم نحن .أخرى من الجزيئات عقدةم 
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 و أآلن .جداً داًج غريبة تبدو بالتأكيد كانت ذلك قبل .1859 عام منذ فقط
 للبرقع الضيقة بالنافذة مسكأ داروين .غريبة فقط فإنها ,لداروين فضلال
 ةثيرة مجديدمعرفة  ,يتدفق معرفةال من طوفان اًركات ياهاأ فاتحاً هاحبوس
 ربما اال – لمستويات ال مثيل لها يةنساناأل الروح ترفع اقوته ,لشغفل

  .لكونل اًمركز تليس االرض بأن كوبرنيكوس أكتشاف
 
 صديقه ويتغينشتاين لودفيغ ظيمالعالقرن العشرين  فيلسوف سأل: "لي قل"
 الشمس بأن يفترض أن نسانلأل الطبيعي من كان بأنه دائماً الناس يقول لماذا"

 حدث ذلك" الصديق جابأ "تدور؟ االرض بأن وليس االرض حول تدور
 جابفأ "رضاألحول  تدور الشمس نأك و يبدو األمر النبالتأكيد 
 هاكأن و لتبدوعليه االرض  تبدو أن يجب كان كيف ,لكن" ,صراًم نشتاينغيويت
 و محاضراتي في نشتاينغيويت من العبارة هذه قتبسأ االحيان بعض "تدور؟
  .في صمت عميق غرقوني ذلك من بدالً هملكن ,ستمعونالم يضحك أن توقعأ
 

معقوالً بصورة أكبر أن  بدوي دمغتنافيه أ تطورت الذي المحدود العالم في هذا
 عندما .هذه للحركة خلفية كأنها و تبدو الكبيرة بينما تحركت الصغيرة شياءاأل
 االشجار و الجبال مثل قريبة هانأل كبيرةتبدو  التي شياءاأل فإن رضاأل دورت
المالحظ  مع و بعضها مع تزامنب تتحرك كلها ,شوارعال حتى و االبنية و

 أن .مالنجو و الشمس مثل السماوية جراملأل بالنسبة نسبية بحركة ,أيضاً
 و الجبال عن عوضاً حركاتهم عن وهماً تعطينا تطورت التي دمغتناأ

 .هذا السطح على االشجار
  
 بها نرى التي الطريقة أن عن ,عالهأ النقطة عن الكالم تابعأ أن ناآل ودأ

 حدسي بشكل الفهم سهلة شياءاأل بعض بأن بسببه نشعر الذي السبب و ,العالم
حواسيب  :تطورت عضاءأ ماسوى ذاتها دمغتناأ أن هي صعبة االخرى و

 العالم مصطلح سأستعمل – العالم في البقاء على ساعدنالتُ تطورت داخلية
 عالم ,جداً صغيرة أو كبيرة تكن لم للبقاء همةالم شياءاأل حيث - المتوسط
 حيث و ,الضوء سرعةب مقارنة ببطء تتحرك أو ساكنة ماأ شياءاألفيه  كانت

في  ةنافذال أن .تعتبر مستحيلة ببساطة الصغيرة حتماالتكانت االشياء ذات اال
تساعدهم على ل وسعلنافذة أ واحتاجي لمأسالفنا  نألجداً  ضيقة الفكري نابرقع
  .لبقاءا
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صلبا يبدو ما بأن ,من حدسنا المتطور عكستماماً على ال ,علمنا لمالع 

 صورةلأ .غالفرا من بشكل كلي تقريباً الحقيقة في يتالف الحجر و كالكريستال
 .كرة قدم ساحة نتصفم في ذبابةلذلك بأن يتم تشبيه نواة الذرة ب ةالمألوف
و أصلب  قسىأ و كثفهذا يعني بأن أ .الملعبهذا  خارج تقع لها التالية الذرة
 الجزيئات بعض فيه تنتشر ,على االكثر تام فراغ ماسوى "الحقيقة" في حجر
 الصخرة تبدو ذنأ لماذا .لهااهمأ مفترضمن ال نهأ لدرجة بعضها عن البعيدة
   ؟االختراق منيعة بأنها الشعور تعطينا و صلبة
 
عالم ك لكن .هذا سؤالي على نشتاينغيويت جابةأ ستكون كيف تخيل حاولأ لن
 يجادأل جسامناأ لتساعد تطورت دمغتناأ أن .التالي بالشكل سأجيب تطورفي ال
 لم .االجسام تلك به تعمل الذي المستوى على هو الذي العالم عبر طريقها
 دمغتناأ كانت فلربما ,كذلك أألمر كان ولو .الذرة عالم في للتجول نتطور
 قاسية و صلبةتبدو  الحجارة .بالفراغ مليئة الحجارةبأن  رؤية على قادرة
 تفصل التي بالمسافاتله  عالقة وهذا ال .ختراقهاأ التستطيع يديناأ الن يديناأل
 القوى لوبحق له عالقة لكن .أحجامها أوالمادة  تشكل التي الجزيئاتبين 

 المفيد من ."الصلبة" شياءاألتلك  في المتباعدة الجزيئات تلكل المالزمة
 ذلك الن ,القسوة و الصالبة مثل مصطلحات بأختراعتقوم  أن دمغتناأل

 ندعوها التي - االجسام فيه تكون عالم عبر جسامناأ حركن أن على يساعدنا
  .غيرها مكان حتاللأ على قادرة غير - لصلبةبا
 

لجون  تابك من ,مع قصة مضحكة هنا للراحة اآلن سنأخذ أستراحة قصيرة
 ":بالعنزات يحدق الذي الرجل"تحت عنوان  رونسون

  
البرت الجنرال .1983 عام صيف في .حقيقية قصة هذه 

 ائطبالح حدقي و البنتاغون في مكتبه خلف يجلس الثالث ستوبلبين
 عن صورة مفصلة تعطي نهاأ .العسكرية النياشين تمأله الذي
و ةالطويل ةالعسكري سيرته رئيس نهأ .ةميزالم خابراتالم 
 ... .مرتهأ تحت جندي الف ولديه ستة عشر االميريكية العسكرية

 ذاته لحائطل وصوالً النياشين تلك عبر تمريترك نظرته. ناكه 
 الفكرة ذاتها تشعره كانت لو حتى لهيفع أن عليهشئ يشعر بأن 
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هذا  مكتبه في البقاء يستطيع .مامهأ التي بالخيارات فكري .رعببال
 .الخيارات التي يقف أمامها يه ههذ .جاورالم بمكتال أن يدخل أو
 بصنتَي .المجاور للمكتب دخلسي .ذلك فعل على العزم عقدقد ل

قصدي  .بالمشي بدأي و مكتبه طاولة خلف من يأخذ خطوة و واقفاً
 مم .الخطى سرعأ و !فراغ الذرة؟مم تتألف  ,يفكر الجنرال ,هو

 شكليت مام و .تقريباً ةهرولبدأ بال !ذرات .ملياً فكر ؟أتألف أنا
 دمجأقوم ب أن هو علي ما كل !ذرات .يفكر ملياً ؟الحائطمعظم 
 حينها ...الفراغاتهذه أ الجنرال صدممك حائط على بشدة نفهتبه. 
 عبر المجاور للمكتب بالذهاب ستوبيلين الجنرال فشل لقد ,اللعنة
ما هو الخطأ الذي يعاني منه و الذي يجعله عاجزاً عن  .الحائط

فعلِ ذلك؟ ربما أن البريد المتراكم على مكتبه يجعله أقل تركيزاً 
بأن القدرة على أختراق تماماً متأكد  الجنرال .مما يتطلب لفعلِ ذلك

ياء ستصبح يوماً ما سالح عادي لجمع المعلومات االش
فأنه من الغباء االعتقاد بأننا  ,أه ,و عند حدوث ذلك .األستخبارية

فمن هذا الذي سيتحرش بجيش  .سنستيقظ لعالم تهدده الحروب
  قادر على فعلِ هذا؟

  
 موقع في "مفكر غير عادي" يتم وصفه بكل أستحقاق بأنه ستوبيلين جنرالال

  1.تقاعده بعد زوجته مع ناآل يديرها لمنظمة
 
 فهم بديهي بشكلو  ةلوالسه من نجد فإننا المتوسط العالم في تطورنا نناوأل
 أشياء بها تتحرك التي و متوسطة بسرعة الجنرال تحركي عندما" :مثل فكاراًأ
 المتوسط للعالم ينتمي جامد بشئ يصطدم و المتوسط مالعالهذا  في خرىأ

 لتخيل جهزةم ليست دمغتناأ "مؤلم أصطدامب يتوقف تقدمه فإن ,مثال كحائط
 التي الواسعة الفجوات خالل الحائط عبر قمرو ن ونيوننيوترلو كنا  كيف

"عندما يحدث ما مع التعامل فهمنا يستطيعوال  .الحائط منها يتشكل" حقيقة 
  .الضوء لسرعة قريبة بسرعات شياءاأل تتحرك

 
بل  ,كما هو المتوسط العالم في تعلم و تطور ,مساعدة بدون ينساناأل الحدس
 ريشة و مدفع قذيفة بأن قال عندما غاليليوب تصديقال الصعب من يجد
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عدم وجود بشرط  عال برج من وقوعهما عند لالرضسوية  ستصالن
 صورةب الهواءب حتكاكأ يوجد المتوسط العالم في النه ذلك .مع الهواء حتكاكأ
 نفس في المدفع قذيفة و الريشة تصل أن لتوقعنا اغالفر في تطورنا لو .ةدائم
 قدراتنا من يحد هذا و المتوسط العالم في تطورناكائنات  نحن .ةظاللح

 ,برؤية العالم المتوسط فقط لنا تسمح برقعنافي  الصغيرة النافذةالن  .التخيلية
  .جيد بشكل متعلمين وأ خاص بشكل موهوبين ناك أذا إال
 
 في ليست هايشانع أن الحيوانات نحن علينا يجب لتيا الحاجات بعض هناك
 .يضاًأ االلكترونات و للذرات جهريالم العلم في هالكن ,فقط المتوسط العالم

 في تقع تخيالتنا في عليها نعتمد و خاللها من نفكر التي العصبية االشارات
 بخصوص شئ أي لعمل يحتاجوا لم الغابات في سالفناأ لكن .جهريالم العالم
 اتخاذها علىأو يسهل  يساعدهذا النوع الذي  منقرارات  ابداً يتخذوا لم ,ذلك
 حركات دض دائم بشكل نكافح و بكتريا كنا نناأ لو .جهريالم لعالما فهم

 في جداً كبيرون المتوسطيون نالكن .مختلفاً أألمر سيكون ,حولنا الجزيئات
 بالجاذبية محكومة ناحيات فإن الشكلبنفس  .الصغيرة الحركة لنالحظ الحجم
 لتزمست صغيرة حشرة أن .هذه المرهفة السطحي الشد لقوة تقريباً النأبه نالكن
  .مطلقاً مرهفة السطحي الشد ةقو أن تجد لن و االولوية هذهب
 

ضرب الفأس ي ."صناعتها طريقة و الحياة :الخلق" كتابه في ,غراند ستيف
 ه فقطبأن للتفكير ميول لدينا .فقطعلى جذور فكرنا تعاملنا الدائم معه كمادة 

 في طيسيةومغناالكهر االمواجتردد  ."حقيقية"أشياء  هي الصلبة "شياءاأل"
 يجب االمواج بأن تخيلوا عشر التاسع القرن علماء ."حقيقية غير"تبدو  الفراغ
 ,يكن هكذا وسط معروفاً ألحد ولم .ما وسط "في" تتحرك مواجاًأ تكون أن
من  نجد نالكن .حامل الضوء االثير سمأ عليه طلقواأ و طاًسو خترعواأ لذلك

 العالم في للبقاء تطوروا سالفناأ نأل فقط "الحقيقية" المادةالسهولة فهم 
  .للمادة مفهوم قابل لألستعمال حيث ,المتوسط

 
 الدوامة بأن نرى أن نستطيع ةالمتوسطالكائنات  نحن حتى ,خرىأ ناحية من
 الدوامة في المادة كانت لو حتى ,جارةالحتماماً ك حقيقي "شئ" هي المائية
لقبائل  المقدس البركان ظل تحت و التنزانية الصحراء في .بإستمرار تتغير
حيث قامت  .1969 عام االنفجار منذ الرماد من هائلة كومة توجد ,الماساي
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 انها .فيزيائياً "تتحرك" نهاأ هوالجميل في األمر  لكن .الريح بأعادة تشكيلها
 بإتجاه الصحراء عبر تمشي كلها الكومة .)باهكاهن تلفظ( بالبارشان مايعرف
 الهاللي شكلها على ظتحافأنها  .العام في متراً 17 حوالي بسرعة و الغرب
ة حب تصل عندما و عاليا الرمل تحمل و تهب الريح .القرون بإتجاه تزحف و

  .لالهال داخل إلحاد المنزلق على االسفل تهبط للقمة الرمل
 

 تبدو الموجة .موجة من أكثر "شئ"ـك يبدو البارشان فحتى الواقعبالحقيقة و 
بشكل  تتحرك الماء جزيئات لكن ,البحر عبر فقيأ بشكل تتحرك كأنها و

 لكن معتسملل تكلمالم من تنتقل الصوتية االمواج فإن ,الشكل بنفس .عمودي
 شارأقد و .صوتاً يسل و رياحاً سيصبح ذلك الن .ذلك التفعل الهواء جزيئات
 و .ثابتة "أشياء"أن نكون ـك من باالمواجما نكون  شبهأ بأننا غراند ستيف
  : ...بـ للتفكير قراءال دعى
 

 شئ ,واضح بشكل تذكرهت مما شئ .الطفولةزمن  من ذكرىب ...
 برأئحته االحساس حتى بل به حساساأل و رؤيته بإستطاعتك

 اليس ,الوقت ذلك في هناك تَكن فقد .هناك كنتأنك  لو كما ,ربما
 :المفاجئة القنبلة اليكم واالن تذكره؟ت أن يمكنك فكيف وإال كذلك؟
 هناك كانت اليوم جسمك من واحدة ذرةال و .هناك تكن لم أنتَ
 تتجمع و خرآل مكان من تتنقل المادة …ثةإلحاد تلك حصلت عندما
 تتكون تيال المادة لستَ فإنك ,كنت فمهما .لتشكلك مؤقت بشكل
 ثانية هذا فإقرأ ,عنقك مؤخرة في بالقشعريرة تشعر لم ذاأ .منها
  1.مهم هذا النه ,ذلك يحصل حتى

  
 تطور دماغاً ونللنيوتر أن لو .ببساطة استخدامها نستطيع كلمة ليست "الواقع"
على  تتكون "الواقع"في  الصخور بأن لقال الحجم نيوتريونية سالفأ نم

 لم الذين سالفناأل المتوسط العالم في تطورت دمغةأ نالدي .اتغافر نم الغالب
 "الواقع" وه الذي نعرفه "الواقع" فإن بالتالي و الصخور عبر المشي يستطيعوا

 هيحتاج ما هو ما لحيوان بالنسبة "الواقع" .صلبة الصخور فيه تكون ذيال
 في تعيش الكائنات أجناس مختلفة من نوأل .البقاء على لمساعدته هدماغ

                                                      
 هذه من المقصود المعنى لكن .بالعظام يتعلق فيما مثالً ,هنا غراند لها يتطرق التي الحقيقة مصداقية بمدى أحد يشكك ربما .1

  .مادية أجسام كوننا من أكثر بأمواج أشبه نحن .صادق شك أي بدون الفرضية
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ات "الواقـع"لدينا بالمحصلة مجموعة كبيرة محيرة من  سيكونف فةلختم عوالم
  .المختلفة

 
 للعالم نموذج هلكن و مكياج بدون الحقيقي العالم ليس الحقيقي العالم في مانراه
 للتعامل مفيد بشكل مبني نموذج -  بمعلوماتنا الحسية منسق و منظم ,الحقيقي
 الحيوان .كحيوانات نوعنا على تعتمد النموذج هذا طبيعة .الحقيقي العالم مع

 أو الزاحفأو  الماشي الحيوان عن ختلفم بنموذج لعالم يحتاج الطائر
 عوالمهم كانت لو حتى و الضحية عن ختلفم نموذج فترسلمل أن .السابح
يكون أن يجب القرد دماغ .تقاطعةم في عالمه  االبعاد ثالثي برنامج له

 ,االبعاد ثالثي برنامج اليحتاج البوتمان حيوان دماغ بينما .نالمليء باالغصا
 المول حيوان دماغ .االبعاد ثنائي عالم في اتمستنقعال سطح على يعيش النه

 المول جرذ و .االرض تحت ماعوالم  مع للتعامل خصصام برنامجا يستدعي
تمال فأالح السنجاب لكن .المول لحيوان مشابه برنامج له كان ربما العاري

 الرغم على عن العالم الذي حوله ةشبه ببرنامج القردأبرنامج  له االكبر بأن
 .العاري المول جرذكمن القوارض  نهأ من
  
 الوطاويط بأن غيره و االعمى الساعات صانع ,كتابي في ستعرضتأ لقد
 في لمساعدته حتاجهي الذي العالم نموذج .بإذانهااأللوان  "ترى" أن يمكن
 ماثالم يكون أن يجب الحشرات لتقاطأل االبعاد الثالثي العالم لخال التوجه
 بأن الواقعو  .العلمية نفس لتنفيذ طيورال حتاجهت الذي للنموذج بالتأكيد
 الطائر يستعمل بينما هوذجمنفي  المتغيرات لتعديل الصدى يستعمل الوطواط
األلوان  تخدمسي طواالوط بأن شخصياً أعتقد .عرضية مسألة فقط هو ,الضوء
بين  ذات قيمة عاليةرموز داخلية ألشياء ك "زرقاال" و "حمراال" مثل المفهومة

الطائر يفهم كما تماما ,ما لسطح السمعي ترددال مثل ,ختلفةأشكال الصدى الم 
 هنا النقطة .القصيرة و الطويلة الضوء مواجبأ ةتمثلم شكالنفس األلوان كأ

 و ليس بشعور نموذجي ستعمالهاأ فيةبكي محكومة ذجاالنم طبيعة أن هي
 العامالداخلي  لالشك أن هو الوطواطالذي نستقيه من  درسال .تجاهها
بسبب المتحسسات  دائما تتجدد التي تغيراتالم عكس على – للنموذج
 الجناحك تماماً ,العيش في الحيوان لطريقة تأقلم هكون عن عدويال – العصبية

  .معهمتأقلمين  الذيل أو رجلاأل و
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 شيئاً قال ,عالهأ منه قتبستأ الذي و "المحتملة العوالم" عن مقاله في ,هالداين
الكالب بأن كتب .عوالمها على الشم حاسة تسيطر التي الحيوانات عن ماثالًم 

 حمض – الدسمة الحموض من جداً تشابهينم نوعين بين التمييز تستطيع
 .مليونالى  واحد بنسبة تخفيفه تم منهما كل – الكابريوك وحمض الكابريليك
 سلسة من طولأ كابريليك سلسلة أن هو الحمضين هذين بين الوحيد الفرق
 بللكال مكنالم نم كان ربما بأنه أعتقد هالداين .فقط كربون بذرتي كابريوك
 تماما ,رائحتها على بناء "الجزيئي وزنها ترتيب حسب" الحموض صنفت أن
 على بناء اطوالها بحسب البيانو وتاررتيب أقادر على ت نساناأل أن كما
  .غماتالن
 
 كربون ذرتي مع ,االخرين للحمضين ماثلم ,كابريك ,خرآ دسم حمض هناك
 يقابل لم الذي الكلب يستطيع ربما و .الجزيئية أهم سالسلها في ضافيتينأ

 نتخيل أن تماماً كما نحن نستطيع رائحته يتخيل أنمن قبل  كابريكال حمض
 جداً معقوالً يبدو لي بالنسبة .مسبقاً سمعناها التي نم علىأ غمةن عزفي بوقاً
 كما الروائح نم مزيجاً عالجاي أن يمكن وحيد القرن أو الكلب بأن فتراضأ
 ليست مابر .أختالفات هناك يكون ربما .ى المتناغمةموسيقال في الحال هو
 ,ةحددم بفوارق زمنية مع تنتهي أو تبدأ غماتن على ةمبني نالحاأل نأل ,اًلحن
 تستوعب أن و وحيدي القرن الكالب تستطيع ربما .الروائح عكس على

هذه الفكرة من الممكن أن تكون هي نفسها فيما يخص  .لواناألالروائح ك
  .الوطاويط

 
 دمغتناأ تستعملها دواتأ هي بااللوان ندعوها التي شاراتاأل فإن خرىأ مرة
 هيدعو ما – المفهومة لواناأل .الخارجي العالم في ةهامال بين الظواهر للتمييز
 .الضوء لموجة معين بطول متصل ذاتي معنى لها ليس – كواليا ـب الفالسفة
للعالم  نموذجه ساسهاأ على بنيي عندما للدماغ توفرةم عالمات مجرد نهاأ بل

 للحيوان خاص بشكل بدورها مهمة التي وات تمايز خلقل ذلك و ,الخارجي
 الموجة طول ختالفأ تعني فأنها ,الطير حالة أو ,حالتنا في .أألمرب نيالمع

 سطحاأل اختالف تعني ربما انها ,فترضتأ فأنا ,الوطاويط حالة في .الضوئية
 و الالمع للسطح بالنسبة حمراء بمار ,قوامها أو الصدى موجة نوع بإختالف
وحيد  أو الكب الةح في و .الخشنة للمادة خضراء و للمخملي بالنسبة زرقاء
كالذي  غريب عالم تخيلعلى  قدرةال أن رائحة؟ التكون فلماذا ,القرن
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 البكتريا عالم أو المول جرذ أو احفوزال عالمل لوحيد القرن أو أو للوطاويط
أياها عندما يقوم  العلم أعطانا التي الهبات من واحدة هي ,الصراصير أو

 الخارج في كبراال عالمال لنشاهد دفعناي و لبرقعنا االسود لقماشا بتمزيق ذلك
 .بذلك بتهجيجعلنا ن و
  
 التي لظواهرا هذه المجموعة من - المتوسط العالم اللغوية عن االستعارة نأ

 و تمجاال على أيضاً تطبيقها يمكن -برؤيتها  تسمح لنا فتحة البرقع الضيق
 ضيقة بنافذة ,سلماً قياساً من الالأحتماالت نفترض أن يمكننا .ىخرأ "فاطيأ"

 فاطرأحدى أ على .النفاذ خاللها التخليلة و الحدسية مكانياتاأيضاً تسمح أل
 .ةبالمستحيل اندعوه أحداث ممكنة و التي دجن الالاحتمالي السلم ذلك

السيدة  تمثال يلوح كأن .جداً عظيمةذات الأحتمالية  حداثأ المعجزات
 و لالمام تتذبذب النصب هذا منها يتكون التي الذرات أن .بيده لنا العذارء
 بإتجاه الحركة على مسبق وجود أتفاق عدموألن عددها كبير جداً و ل .الخلف
 لكن .نراها في العالم المتوسط كماتماماً  صخرية ساكنة تبقى اليد نأف ,معين

 اهجتبأ كلها" صدفة" تتحرك نأ اليد تلك في المهتزة الذراتمن المحتمل أن 
 ستتحرك الحالة هذه في …خرىأ و ,اخرى ومرة .الوقت نفس فيو  واحد
هذا  حدوث عدم حتمالأ لكن و يحدث أن يمكن ذلك .لنا تلوح سنراها و اليد
 مل أنناف الكون بداية عنداالحتمالية  النسبة بكتابة بدأنا لو ناان بحيث جداً كبيرة
 حتمالأ حساب على القدرة أن .هذا يومناحتى  االصفار كتابة من بعد تنته
 - أحتمالية أشياء مستحيلة بدل من أهمالها لعجزنا نحدد أن القدرة على– كهذا
  .لذلك التحرر الفكري الذي أغنى به العلم الروح البشرية آخر مثال هو
 
 احداث مع للتعامل ضعيفة اتبأمكاني ناتزود قد المتوسط مالعال في التطور ان

 االزمنة في و سعالوا الكوني الفضاء في لكن .عالية حتماليةذات الأ
 .حتمية تصبحفي عالمنا المتوسط  ستحيلةمتبدو  التي االحداث فإن لجغرافيةا

لممن حتماالتاأل طيف رؤية تعودنا التي الضيقة النافذةلنا تلك  يفتح الع 
العقالنيالفكر  و بفضل قدراتنا الحسابية تحررنا لقد .اللهاخ  صارلدرجة أنه 

نطاق  خارج ما زمن في كانت تحتماالمن اال تمجاال مع التعامل بإمكاننا
 فيالعريضة مسبقاً  النافذة أستغلينا هذهقد ل .التنانينكانت مسكونة ب أو قدراتنا
 لحدث يمكن كيف و الحياة نشوء يةحتماللأل تعرضنا حيث ,الرابع الفصل

 من كاف عدد بوجود يحصل أن للمستحيل ربتقت يةبإحتمالكيميائي كهذا 
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 منها لكل ,حتملةالم كواناأل أيضا موضوع ناتناول هناك .وكبيةالسنين الك
 تنص على أننا التي )االنسانية(الضرورة اآلنثروبولجية  و ,ثوابته و قوانينه
 .الحياة هذه االكوان القليلة القابلة لنشوء أحد في جداوتن
  
 محير ؟"أن نتخيل نستطيع مما أكثر حيرم" هالداينمقولة  تفسير يمكننا كيف
 ,تخيلال على قدرتنا من أكثر حيرم فقط مأ ؟نستطيع مبدئياً أن نتخيل من أكثر

 المتوسط؟ العالم في المتطورة ولناعق محدوديةمدى  االعتبار بعين مع االخذ
 نمرق و المتوسط العالم من نفسناأ نعتق أن التجربة و بالتمرين نستطيع هل
 االمور لفهم - رياضيل على االق – حدسي لمستوى نصل و االسود برقعنا
 ذلك على االجابة عرفأ ال ؟جداً السريعة و جداً الكبيرة و جداً الصغيرة
بأتجاه  يةنساناأل فيه دفعتُ الذي الزمن في حياأ كوني سعيد جداً نيلكن ,صراحة
 ليس يوماً ما بأنه سنكتشفس ربمابل  .القصوى لما نستطيع تعلمه الفهم حدود
ناكلذلك حدود ه.  
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