1

الدين في حالة اندثار؟
أليس ِّ

الديني ممك ًنا
اختيارك لهذا الكتاب �إىل اهتمامك ب�س�ؤال ما �إذا كان الإميان
ي�شري ُ
ُ
ُّ
كتاب
يف ع�صرنا هذا ،لكن هل ينبغي لك اال�ستمرار يف القراءة ح ًّقا؟ �ألي�س وجود ٍ
الدين ما هو � َّإل حماولة �أخرية يائ�سة؟ �ألي�ست احلقيقة الأعظم � َّأن ‘‘عدم
عن جدوى ِّ
والقوة؟ �ألي�سا يف
�سيما
يتقدم’’؟ �أمل يفقد ِّ
الإميان َّ
امل�سيحية الت�أثري َّ
َّ
الدين عمو ًما ،وال َّ
احتياجا
ألفية*،
حمتوم؟ �أال ُ
انحدا ٍر ٍ
ً
جتد ٌ
�سيما جيل ال َّ
ن�سب متزايدة من النا�س ،ال َّ
متناق�صا �إىل اهلل والإميان يف حياتهم؟
ً
زميل لها من َ
عال الأعمال ليزور �أحد
ال�سيدات يف كني�ستي ً
دعت �إحدى ِّ
اخلم�سينيات من
وانبهر الرجلُ الذي كان يف
َّ
اجتماعات العبادة يو َم الأحدَ ،
املهنيني و�سط احل�ضور ،و�أغلبهم من ال�شباب ويعي�شون
العمر �إذ ر�أى الآالف من ِّ
اعرتف
فكريا ،بل م�ؤث ًِّرا � ً
أي�ضاَّ ،ثم َ
يف َمنهاتن ،وقد وجد االجتماع مفي ًدا وحم ِّف ًزا ًّ
جراء ح�ضوره االجتماع ،وحني �س�أ َل ْته عن ال�سبب� ،أجاب‘‘ :لقد كان
لها ِب َح ْيته َّ
حت�ضر ،على الأقلِّ بني املتع ِّل ِمني وبالت�أكيد بني ال�شباب،
الدين ُي َ
اعتقادي ً
را�سخا � َّأن ِّ
نوعية حفالت مو�سيقا
فهم اجنذاب ال�شباب �إىل الأن�شطة
وميكنني ُ
امل�سيحية من َّ
َّ
ي�صيب ذلك االفرتا�ض يف مقتل’’.
اخترب ُته هنا ُ
الروك وما �إىل ذلك ،لكن ما ْ
ثمانينيات القرن الع�شرين �إىل ال�سنوات الأوىل من
ألفية’’ تعبري ي�صف الأ�شخا�ص املولو ِدين يف الفرتة من
َّ
* ‘‘جيل ال َّ
القرن احلادي والع�شرين (النا�شر).
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بعد �أن �أجرى مركز البحوث ‘‘پيو ري�سريت�ش �سنرت’’
درا�سة حديثة �ضخمة ،ن�شرت �صحيفة ‘‘وا�شنطن پو�ست’’) (Washington Postمقال ًة
تذكر
تدي ًنا -ولي�س �أقلَّ ُّ
بعنوان ‘‘من املتوقَّع �أن ي�صبح العامل �أكرث ُّ
تدي ًنا’’ .ويف حني ُ

)(Pew Research Center

ديني يف الوقت احلا ِّيل يف الواليات امل َّتحدة
املقال ُة ُ
تزايد ن�سبة َمن ُهم دون انتماء ٍّ
الدين عمو ًما يف العامل ينمو ًّمنوا ثاب ًتا
أوروپا ،ف�إ َّنها
ت�ستخل�ص من نتائج البحث � َّأن ِّ
ُ
و� َّ
�سي ِّ
امل�سيحيون وامل�سلمون ن�سبة متزايد ًة من تعداد العامل ،يف حني
�شكلُ
ًّ
وقويا؛ �إذ ُ
ُّ
�شار �إىل ما قاله جاك غولد�ستون )،(Jack Goldstone
لمانيني ،و ُي ُ
�ستتقلَّ�ص ن�سب ُة ال َع ِّ
تعجلَ علما ُء
�أ�ستا ُذ ال�سيا�سة العا َّمة يف جامعة جورج مي�سون )َّ ‘‘ :(George Mason
إميان...م�شريا �إىل
�سيجلب ًّمنوا لل َعل َْمنة وعدم ال
االجتماع حني قالوا � َّإن َّمنو التحديث
ُ
ً
1
الدين»’’.
عمليا» ،و�أ�ضاف � َّأن «النا�س...يحتاجون �إىل ِّ
� َّأن «ذلك لي�س ما نراه يحدث ًّ
كان ر ُّد فعل الكثري من َّقراء ‘‘وا�شنطن پو�ست’’ ي�شب ُه ر َّد فعل الرجل الذي زار
قائل‘‘ :من ال�سهل
أحدهم ً
ف�صرح � ُ
كني�س َتنا؛ �إذ وجدوا � َّأن نتائج الدرا�سة ال ُت َّ
�صدقُ َّ ،
الدين فقط بتعليم النا�س عن الأديان الأخرى� ،أو ح َّتى ب�إعطائهم نظرة
التخلُّ�ص من ِّ
2
ٍ
وبكلمات �أخرى ،ما دامت
حيادية عن تاريخ � ِّأي ِدين ن�ش�أ فيه الطفل’’.
علمانية َّ
َّ
الدين .وبح�سب
يتقدم ،ال َّبد من اختفاء ِّ
م�ستويات التعليم يف االرتفاع ،والتحديث َّ
الدين فقط �إذا كانوا غري ُمث َّق ِفني يف ال ِعلم
النا�س باحتياجهم �إىل ِّ
ي�شعر ُ
هذا الر�أيُ ،
املنطقي.
والتاريخ والتفكري
ِّ
كل هذه املعتقدات العميقة
هد َد ْت َّ
ولكن الدرا�سة التي �أجراها مركز پيو َّ
َّ
تدين النا�س ،و َق ْبل ٍ
الغربي
الرواد يف املجتمع
وقت قريب كان الباحثون َّ
ب�ش�أن ُّ
ِّ
ُي ِ
الدين يف حالة انحدار حمتوم ،وكانوا يعتقدون
تقريبا على االعتقاد � َّأن ِّ
جمعون ً
ٍ
تف�سريات لعنا�صر الطبيعة
�سيرتاجع كلَّما َّقدم ال ِع ُلم
الدين
� َّأن االحتياج �إىل ِّ
ُ
وعب جون لينون ) (John Lennonيف عام
وعونًا ملواجهتها �أف�ضل َّمما َّقدمه اهللَّ .
امل�سيحي ُة� ،ستختفي وتتقل َُّ�ص،
�ستذهب
1966م عن هذا الإجماع حني قال‘‘ :
ُ
َّ
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3

�صح ُة كالمي’’.
وال �أحتاج �إىل مناق�شة ذلك الأمر؛ ف�أنا على ٍ
�صواب و�س َت ُثب ُت َّ

ولكن مل يحدث هذا الأمر كما كان ير َّوج� ،إذ ُتث ِب ُت درا�سة مركز پيو � َّأن
ْ
الدين يف االرتفاع و� َّأن ظهور ‘‘ ِ
ملحدين ُجدد’’ يتكلَّمون ب�صراح ٍة وبنغم ٍة �أعلى قد
ِّ
4
يحدث
يكون ر َّد فعلٍ ال�ستمرار ِّ
الدين الناب�ض باحلياة ،بل لظهوره من جديد  ،وال ُ
أنتج فال�سف ٌة -مثل �أال�سدير
فعب اجليل الأخري � َ
ازدهار الإميان فقط بني الأقلِّ ثقاف ًةْ ،
ماكينتاير ) (Alasdair MacIntyreوت�شارلز تايلور ) (Charles Taylorو�ألڤني پالتينغا
أكادميية الداعمة للإميان
قدرا ً
)ً -(Alvin Plantinga
لمية ال َّ
�ضخما من الأعمال ال ِع َّ
5
ت�صعب الإجاب ُة عنه.
للعلمانية احلديثة على نح ٍو
باهلل والناقدة
ُ
َّ
يخربنا علماء الدميوغرافيا (علم َّ
ال�سكان) � َّأن القرن احلادي والع�شرين �سيكون
ُ
امل�سيحية يف
نحو
�أقلَّ
حتو ٌ
دينية �ضخمة َ
علمانية من القرن الع�شرين ،فهناك ُّ
َّ
الت َّ
َّ
�أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى ويف ال�صني ،يف حني ِ
واخلم�سينية
أنغليكانية
منت ال
َّ
َّ
الالتينية .ح َّتى يف الواليات امل َّتحدة ،ف� َّإن َّمنو فئ ِة ‘‘ َمن هم دون
ًّمنوا ُمطَّ ر ًدا يف �أمريكا
َّ
�شكليني يف عالقتهم بالإميان ،بينما
انتماء’’ هو يف الغالب و�سط �أولئك َمن كانوا ِّ
6
أوروپا.
كر�سون يف الواليات امل َّتحدة و� َّ
ينمو املتد ِّينون املُ َّ
لكلِّ خم�سة �أ�شخا�ص يف العامل ،يح�سب �أربع ٌة منهم (�أي ما يعادل  )%80الإميان
منطقيا يف امل�ستقبل القريب 7.لذا ،فال�س�ؤال العاجلُ
منطقيا،
و�سي�ستمر يف كونه ًّ
باهلل � ًأمرا ًّ
ُّ
لمانية؟ وقد
هو :ملاذا؟ ملاذا ال يزال ِّ
الدين ينمو و�سط هذا القدر الكبري من املعار�ضة ال َع َّ
التعليم الكا َيف ،يف حني
بع�ض الأ�شخا�ص �أنَّ �أغلب النا�س يف العامل مل يتل َّقوا
يجيب ُ
ُ
َ
لكن هناك
قد يكون �آخرون �أكرث َّ
حد ًة ويجيبون قائلني‘‘ :لأنَّ �أغلب النا�س حمقى’’َّ .
الدين ومن ِّوه :التف�سري
جيدان ال�ستمرار ِّ
�إجاب ًة �أكرث ر�صان ًة و�أقلُّ فظاظة؛ فهناك �سببان ِّ
أمورا �ضرور َّية
الأ َّول يقول �إنَّ كثريين يجدون يف املنطق
أمورا ناق�صة’’ً � -
العلماين ‘‘� ً
ِّ
�شعورا
ت�شعر ً
اجليدة .والتف�سري الآخر ُ
للحياة ِّ
ي�شري �إىل �أنَّ �أعدا ًدا عظيمة من النا�س ُ
و�سننظر �إىل ها َتني الفكر َتني بتف�صيل �أكرث.
حد�سيا بوجود عا ٍمل فائق للطبيعة،
ُ
ًّ
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ناقصا
أمرا
أن هناك ً
ً
إدراك َّ

�صينية تدر�س درا�سات عليا يف جامعة
قبل ب�ضع �سنوات ،كانت هناك ِّ
�سيدة َّ
ال�سيا�سية ،وبد�أَ ْت يف ح�ضور اجتماعات كني�ستنا،
النظرية
كولومبيا ) (Columbiaيف َّ
َّ
جزئيا ب�سبب الر�أي املتنامي و�سط
وكانت قد جاءت
َ
لتدر�س يف الواليات امل َّتحدة ًّ
التاريخي لأفكار
لل�سمو هي الأ�صل
ال�صينيني � َّأن الفكرة
علماء االجتماع
امل�سيحية ِّ
ِّ
َّ
ُّ
حقوق الإن�سان وامل�ساواة ،8وكانت تقول � َّإن ال ِعلم وحده مل ي�ستطع �إثبات ت�ساوي
كان لي�س فقط ر�أي بع�ض
وعب ُت عن ده�شتي ،لك َّنها قالت � َّإن هذا الر�أي َ
الب�شرْ َّ ،
أي�ضا � َّإن هذا ما يقوله بع�ض ِّ
أجلء
أكادمييني
لمانيني ال َّ
ال�صينيني ،بل � ً
املفكرين ال َع ِّ
ِّ
ال ِّ
فل�سفية
يف الغرب .ومب�ساعدتها
ُ
ا�ستنتجت � َّأن الإميان يح ِّقق ما ي�شب ُه العودة يف دوائر َّ
العقالنية وال ِعلم دون � ِّأي �إميان بحقيقة �سامية فائقة
العلماين– � ِأي
حيث كان املنطق
َّ
ُّ
للطبيعة– ُي َرى �أكرث و�أكرث على �أ َّنه يفتقد �إىل �أمور يحتاج املجتم ُع �إليها.
أحد �أبرز فال�سفة العامل،
كان يورغن هابريما�س ) ،(Jürgen Habermasوهو � ُ
العلماين وحده هو ما ينبغي
ُمدا ِف ًعا لعقود طويلة عن ر�أي التنوير القائل � َّإن املنطق
َّ
9
الفل�سفية م� َّؤخ ًرا
لكن �أد َه َ�ش هابريما�س امل� َّؤ�س�سة
ا�ستخدا ُمه يف ال�ساحات العا َّمةْ .
َّ
بتوج ٍه ِّ ٍ
العلماين
املنطق
الديني ،فهو ي�ؤمن الآن ب� َّأن َ
ُّ
متغي و�أكرث � َّ
إيجابية نحو الإميان ِّ
َّ
وحده ال ي�ستطيع تف�سري ما يدعوه ‘‘جوهر الإن�سان’’؛ �إذ يرى � َّأن ال ِعلم ال ميكنه
�سيئة
للحكم على ما �إذا كانت االخرتاعات
تقدمي الو�سائل ُ
جيدة �أم ِّ
التكنولوجية ِّ
َّ
جي ًدا ،وال ميكن �أن يف�صلَ العلم
للب�شر� ،إذ علينا معرفة معنى �أن يكون ال�شخ�ص ِّ
االجتماعية �أن
أخالقيات �أو �أن ُي ِّعرف مثل هذا الأمر 10.وقد ت�ستطي ُع العلو ُم
َّ
يف ال َّ
11
حلم �أتباع
مباهية احلياة
الب�شرية ولي�س مبا ُ
َّ
تخربنا َّ
يجب �أن تكون عليه .وبينما كان ُ
حروب
الدين �إىل ٍ
إن�ساين يف القرن التا�سع ع�شر هو �أن يقود انح�سار ِّ
املذهب ال ِّ
ونزاعات �أقلّ َّ ،متيز القرنُ الع�شرون ٍ
الدينية،
بعنف �أعظم تقرتفه دولٌ ُ
تظهر يف �صور ٍة َّ
ويخرب هابريما�س �أولئك الذين ما يزالون على
وتعملُ على �أ�سا�س
العلميةُ .
العقالنية َّ
َّ
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...قادر على حتديد ما هو �صحيح وما هو خاطئ’’ �أن ينظروا
ثقة ب� َّأن ‘‘املنطق
الفل�سفي ٌ
َّ
دينية تعملُ على �أ�سا�س
وفا�شية َّ
�شيوعية َّ
بب�ساطة �إىل ‘‘كوارث القرن الع�شرين– دول َّ
12
العملي– لريوا � َّأن هذه الثقة لي�ست يف حم ِّلها’’ .لقد ُ ِ
أمور فظيعة
املنطق
اقتف َْت � ٌ
ِّ
حت�س ًنا.
لمانية �أ َّنها ِّ
ِب ْا�سم ِّ
الدينْ ،
تقد ُم ُّ
ولكن مل ُتث ِبت ال َع َّ
ٍ
لفر�ضية هابريما�س من ٍ
ي�أتي الدليلُ
حديث عن تاريخ ‘‘حركة
بحث
القوي
ُّ
َّ
**
وي�شري توما�س
حت�سني ال َّن�سل’’ ) (Eugenics Movementيف بدايات القرن الع�شرينُ ،
�سي .ليونارد ) (Thomas C. Leonardمن جامعة پرين�ستون )� (Princetonإىل �أ َّنه قبل
فهما
قرن م�ضى ،كانت ال�سيا�سات
االجتماعية ُّ
واملبنية على ال ِعلم ُتف َهم ً
التقد َّمية َّ
َّ
عا ًّما على �أ َّنها ت�ستلزم التعقيم واحلب�س لأولئك الذين ُح ِ�سب � َّأن لديهم جينات
معيبة 13.ويف عام 1926م ُح ِوكم جون تي� .سكوپ�س ) (John T. Scopesحماكمة
لكن قد ال يذكر الكثريون
التطورْ .
م�شهور ًة بح�سب قوانني والية تيني�سي لتدري�سه ُّ
املدنية’’ )(Civic Biology
� َّأن الكتاب الذي كان �سكوپ�س ي�ستخدمه ‘‘البيولوجيا
َّ
التطور ،بل كان يرى
لكاتبه جورج َهنرت )َ (George Hunter
كان يع ِّلم لي�س فقط عن ُّ
أي�ضا � َّأن ال ِعلم ُيلي علينا التعقيم ،بل ح َّتى القتل لأ�صناف النا�س الذين ُي�ض ِعفون
� ً
بن�شر ‘‘املر�ض والفجور واجلرمية �إىل كلِّ �أجزاء
اجليني
الب�شري ،وذلك ْ
ِّ
من املوروث ِّ
14
العلمية يف ذلك الوقت.
هذا البلد’’  ،وكان هذا معتا ًدا يف الكتب َّ
العلم هو ما �أ�ضعف الثقة يف حت�سني الن�سل ) ،(Eugenicsبل فظائع
ومل ُيكن ُ
يثب ْت بتا ًتا ُبطالن العالقة ما بني التكوين
العاملية الثانية ،وذلك رغم �أ َّنه مل ُ
احلرب َّ
أنواع خمتلفة من ال�سلوك املعادي للمجتمع ،بل العك�س �صحيح؛ �إذ
اجليني و� ٍ
ِّ
ِ
ٍ
ُت ِ
معي ًنا ُينق ُ�ص من احتمال
ظهر
درا�سات حديثة ً
مثل � َّأن هناك ج َ
ٌ
ني ا�ستقبال َّ
التعوي�ضي وامل�ساعدة من املعلِّمني
ا�ستمرار الأوالد يف الدرا�سة ح َّتى مع الدعم
ِّ
اين بوا�سطة تنا�سل ُم َتحكَّ م فيه ل�ضمان احل�صول
** حت�سني الن�سل ‘‘ ’’Eugenicsهو العلم
ُّ
املخت�ص بتح�سني ن�سل �سكَّ ٍّ
وراثية مرغوب فيها (النا�شر).
على �صفات َّ
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والوالدين 15.وهناك الكثري من الروابط ما بني الوراثة واملر�ض والإدمانات
وال�سلوك ال�صعب .ويرى توما�س ليونارد � َّأن ‘‘حت�سني الن�سل ِ
وعلم الأعراق (Race
مي )،(Progressive Era
ح�سبا ِع َلمني زائ َفني يف...الع�صر ُّ
) scienceمل ُي َ
التقد ِّ
متاما ا�ستنتاج
ح�سبان من العلوم املقبولة’’ ،16لذلك كان من
املنطقي ً
بل كانا ُي َ
ِّ
االقت�صادية لو مل ِّمير ْر
االجتماعية ومن ناحية التكلفة
فاعلية الأمر من الناحية
َّ
َّ
َّ
ِ
اجليني (ال�شيفرة
جينيا حلياة غري ُمنتجة -الكو َد
�أولئك -الذين هم ُعر�ضة ًّ
َّ
مع�سكرات املوت ظهور احلد�س
الوراثية) �إىل الأجيال الالحقة .لكن ح َّف َز ْت
ُ
َّ
ِ
لميا ،لك َّنك �إذا
أخالقي القائل � َّإن حت�سني الن�سل هو ٌّ
�شر ح َّتى لو كان َّفع ًال ع ًّ
ال ِّ
عما القتناعك هذا من م�صدر ما يفوقُ ال ِعلم
�شر ،فعليك �أن َ
� َ
جتد َد ً
آمنت ب�أ َّنه ٌّ
العقالين ال�صارم للتكاليف والفوائد باملنطقِ
العملي ،ف�أين
ويفوقُ التحليل
ِّ
َّ
احلر َّية...من ال�ضمري
يكتب هابريما�س ً
ُ
تبحث عن هذا الدعم؟ ُ
قائلَّ �‘‘ :إن ُم ُثل ِّ
اليهودية املنادية
أخالقيات
وحقوق الإن�سان
َّ
والدميقراطية [هي] الإرث املبا�شر لل َّ
َّ
باملحبة...وح َّتى يومنا هذا لي�س هناك
أخالقيات
امل�سيحية املنادية َّ
َّ
بالعدل ولل َّ
17
بديلٌ لها’’.
الب�شري ال
ال ينفي كلُّ هذا � َّأن ال ِعلم واملنطق م�صدران خل ٍري كثري للمجتمع
ِّ
لكن ال َأمر هو � َّأن ال ِعلم وحده ال ميكنه العمل ب�صف ِة ُم ِر�ش ٍد
ُيكن اال�ستغناء عنهَّ ،
جي ٌد عن هذا الأمر يف حديث كُ ِتب ،لك َّنه
للمجتمع
الب�شري 18.وقد ق ُِّدم َّ
ِّ
ملخ ٌ�ص ِّ
احلديث على � َّأن
ون�ص
ُ
مل ُي َلق يف حماكمة �سكوپ�س املعروفة ِب ْا�سم ‘‘حماكمة القرد’’َّ .
ح�س َن ال ِعلم الآالت،
‘‘ال ِعلم َّقو ٌة ما ِّد َّية رائعة لك َّنه لي�س مع ِّل ًما للأخالق� ،إذ ميكن �أن ُي ِّ
أخالقية ليحمي املجتمع من �إ�ساءة ا�ستخدام الآالت...
لك َّنه ال ُ
ي�ضيف � َّأية �سيطرة � َّ
لماين
أخوية’’19؛
ُ
املحبة ال َّ
فال يع ِّل ُم ال ِعلم [وال ميكنه �أن يع ِّلم] َّ
لمي ال َع ُّ
فاملنطق ال ِع ُّ
�شف � َّأن
الوحيد للحياة
أ�سا�س
ف�سيك َت ُ
ُ
خري عظيم ،لك َّنه � ْإن ُح ِ�سب �أ َّنه ال ُ
َّ
الب�شريةُ ،
ٌ
لي�ست موجودة.
أمورا كثرية ًّ
هناك � ً
جدا نحتاج �إليها لك َّنها َ
24
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مواجهة الموت والحصول على الغفران

ُ
م�شهور نقاطًا م�شابه ًة ،وهو من الكتب الأكرث مبي ًعا بعنوان ‘‘حني
كتاب
يتناول ٌ
ٌ

جراح
ت�صبح ال ُ
أنفا�س هوا ًء’’ ) ،(When Breath Becomes Airوهو ُّ
ي�ضم خواطر َّ
كتب عن رحلة العودة �إىل الإميان حني كان ي�صارع مر�ض
� ٍ
�شاب راحلٍ َ
أع�صاب ٍّ
ال�سرطان ،20وكان الكاتب پول كاالنيثي )‘‘ (Paul Kalanithiملح ًدا ُم�ص َّف ًحا’’ ،وكان
املنطق
للم�سيحية هو ‘‘ف�شلها على امل�ستوى
أ�سا�سي
يقد ُم ُ
العملي؛ �إذ ِّ
َّ
ِّ
ا ِّتهامه ال ُّ
امل�ستنري دون ٍّ
كونيا �أكرث ا ِّت�ساقًا...مفهو ًما ما ِّد ًّيا للحقيقة ،وباخلال�صة هي
�شك نظا ًما ًّ
لكن م�شكلة هذا املفهوم ك ِّله �صارت
علمية’’َّ ،21
عاملية قائمة على وجهة نظر َّ
نظرة َّ
لمي ،يقو ُد
يكون لكلِّ �شيء دليلٌ
جلية له؛ لأ َّنه � ْإن كان من الالزم �أن َ
ٌ
َّ
وتف�سري ِع ٌّ
احلب ُ
والكره
لكن لي�س فقط اهلل بل � ً
أي�ضا �إبعاد ِّ
ذلك ‘‘�إىل �إبعاد اهلل من العاملْ ،
22
نعي�ش فيه’’.
واملعنى�...-أي �إىل عا ٍمل يبدو بكلِّ و�ضوح �أ َّنه لي�س العامل الذي ُ
ٍ
وحدات
ويرى كاالنيثي � َّأن كلَّ ما ميكن �أن يفعله ال ِعلم هو ‘‘اختزال الظواهر �إىل
آراء ب�ش�أن املا َّدة والطاقة’’ ،لك َّنه ال
ي�س ُهل التعاملُ معها’’؛ �إذ ميكن �أن ِّ
يقد َم ‘‘� ً
احلب واملعنى
يقدم �آراء ب�ش�أن �أمور �أخرىً .
ي�ستطيع �أن ِّ
يف�س َر ال ِع ُلم َّ
فمثل ،ميكن �أن ِّ
ٍ
دت �أ�سالفك على البقاء على قيد
ا�ستجابات
بو�صفهما
كيميائية يف ِّ
خمك �سا َع ْ
َّ
حقيقية،
احلياة ،لك َّننا � ْإن ج َزمنا � َّأن َّ
أخالقيات لي�ست فقط تبدو َّ
احلب واملعنى وال َّ
تقريبا كلُّ �إن�سان– فال ميكن �أن
حقيقية– وهو الأمر الذي يجز ُم به ً
بل هي بالفعل َّ
لمية’’
يد َع َم ال ِعلم حينها ذلك .لذا ي�ستنتج كاالنيثي �أ َّنه ‘‘ال ُ
ميكن تطبيق املعرفة ال ِع َّ
واحلب واجلمال والوفاء
الب�شرية’’ ،مبا يف ذلك الرجاء ُّ
املركزية للحياة َّ
على ‘‘النواحي َّ
23
واملعاناة والف�ضيلة.
علمي على حقيقة املعنى والف�ضيلة،
حني �أدرك كاالنيثي �أ َّنه ما من �إثبات ٍّ
أمور كان على يقنيٍ بوجودها ،جعله ذلك يعيد التفكري يف نظرته �إىل احلياة
وهي � ٌ
يعلم �أ َّنها خاطئة–
فر�ضية
العلمانية تقو ُده �إىل ا�ستنتاجات ُ
َّ
بالكامل ،لأ َّنه �إن كانت َّ
25
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أخالقيات هي �أوهام– يكون قد حان الوقت لتغيري
حتدي ًدا � َّأن َّ
احلب واملعنى وال َّ
فر�ضيته .وحينها وجد �أ َّنه من املعقول الإميان باهلل ،فو�صل �إىل �إميان لي�س فقط باهلل
َّ
ِ
وجد ُتها
املركزية
أي�ضا ‘‘بالق َيم
بل � ً
للم�سيحية– الت�ضحية والفداء والغفران– ل ِّأن ْ
َّ
َّ
أي�ضا ،بتعبري هابريما�سَّ � ،أن
ُ
تفر�ض نف�سها بكلِّ َّقوة’’ 24.وكان پول كاالنيثي قد وجد � ً
يعرف �أ َّنها
الكثري من الأمور ‘‘الناق�صة’’� -أمو ٍر كان ُ
لمانية البحتة َ
يف وجهة النظر ال َع َّ
أي�ضا.
�ضرورية
وحقيقية � ً
َّ
َّ
ي�شري كاالنيثي �إ�شار ًة عابرة �إىل الغفران بو�صفه �أحد الأ�سباب التي جع َل ْته يرتك
ُ
العلمانية وراءه ،ورغم �أ َّنه ال ُي�سهب يف ال�شرح ،ف� َّإن هناك ما ميكنه ت�سليط بع�ض ال�ضوء
َّ
على هذا الأمر ،فكانت للكاتبة واملع ِّلمة ريبيكا پيپرت ) (Rebecca Pippertالفر�صة
الدرا�سية للدرا�سات ال ُعليا يف جامعة هارڤرد ،وكانت �إحدى
لفح�ص بع�ض املوا ِّد
َّ
يعر�ض درا�سة حالة ا�س ُت ِ
خد َم ْت فيها
تلك املوا ِّد ما َّدة ‘‘�أنظم ُة امل�شورة’’ .وكان الأ�ستا ُذ ُ
نحو والدته ،و�ساعد
رجل
العالجية
الأ�ساليب
لت�ساعد ً
َ
َ
وغ�ضبا َ
ليك�شف عدوانًا عمي ًقا ً
َّ
أ�ساليب جديدة ،وبعدها �س�أل َْت پيپرت
الك�شف ذاك
هذا
ُ
َ
نف�سه ب� َ
ال�شخ�ص َ
ليفهم َ
الكيفية التي كان �سري ُّد بها لو كان الرجل قد طلب امل�ساعدة ليغفر
الأ�ستاذ عن
َّ
أمورا �أخرى
لأ ِّمه ،25ف�أجاب الأ�ستاذ � َّأن الغفران فكر ٌة ُ
أخالقية و� ً
ؤولية ال َّ
تفرت�ض امل�س� َّ
علم ِ
تفر�ض ِق َي َمك...ب�ش�أن
لمي تناولها .ونادى ب�أن ‘‘ال ْ
كثرية ال ي�ستطي ُع ُ
النف�س ال ِع ِّ
�سم باحلرية والفزع،
الغفران على املري�ض’’ ،وحني كان ر ُّد فعل بع�ض َّ
الطلب ي َّت ُ
حاول الأ�ستاذ تخفيف التو ُّتر با�ستخدام بع�ض ال ُفكاهة ،فقال�‘‘ :إذا كن ُتم تبحثون
لكن پيپرت
أعتقد �أ َّنكم تبحثون يف الق�سم
عن تغيري القلبُ � ،
الدرا�سي اخلاطئ’’َّ .
ِّ
26
تع ِّل ُق قائل ًة‘‘ :احلقيقة هي �أ َّننا نبحث ً
يعطينا
فعل عن تغيري القلب’’  ،وال ميكن �أن َ
أ�سا�سا ‘‘للت�ضحية والفداء والغفران’’ كما قال پول كاالنيثي
لماين وحده � ً
املنطق ال َع ُّ
يف �آخر �أ�شه ٍر من حياته.
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إحساس باألمور الفائقة
ٌ

ي�ستمرون يف االعتقاد
�سبب �آخر ،ح َّتى يف ع�صرنا
هناك ٌ
ِّ
العلماين هذا ،يجعل النا�س ُّ
فكريا .ويف هذا ال�صدد كتب
مبنطقية الدين ،وهذا ال�سبب
ٌّ
وجودي �أكرث من كونه ًّ
َّ
الأ�ستاذ يف جامعة هارڤرد جيم�س وود ) (James Woodيف مقالة يف ‘‘نيويوركر’’
) (New Yorkerبعنوان ‘‘هل ذلك كلُّ ما هنالك؟’’ )? ،(Is That All There Isوكان
تنه�ض �أحيانًا يف
حتليلية وملحدة واثقة ،وكانت ُ
يتكلَّم عن �صديق ٍة له وهي فيل�سوف ٌة َّ
عميق:
قلق ٌ
منت�صف الليل ُيطاردها ٌ
‘‘كيف ميكن �أن يكون هذا َ
عر�ضي؟
العال هو نتيجة النفجار عظيم
ٍّ
غر�ض يفوق املا َّدة؟ �أ ِمن املمكن
كيف ميكن � َّأل يكون هناك ت�صميم وال ٌ

�أن تكون حياة ِّ
كل �إن�سان– ابتدا ًء من حياتي �أنا ،وحياة زوجي ،وحياة
مرورا بحياة ِّ
كل َمن هو خارج دوائري– غري ذات �صلة على
طفليً ،
27

الكوين؟’’.
امل�ستوى
ِّ

ال�شخ�ص ويبد�أ الأهلُ والأقران
يكرب
لماينُ ،
ُ
وود ،وهو ُ
يعرتف �أ َّنه ‘‘حني ُ
نف�سه َع ٌّ
ر�سمية
جمرد خطابات َّ
يف الوفاة ،وال ت�صبح حينها �إعالنات الوف ََّيات يف ال�صحيفة َّ
ال�شخ�صية زائلة وغري
جدا لك َّنها ر�سائل حم ِّل َّية؛ وحني تبدو امل�شاريع
من مكان بعيد ًّ
َّ
تكرارا ِ
ذات فائدة ،تبدو حلظات ِ
تظهر يف
وح َّدة ،و� ُ
الرعب واحلرية هذه �أكرث ً
أجدها ُ
28
و�سط النهار كما يف الليل’’.
تك�شف
أي�ضا؟
ما هذه ‘‘ا َحلرية’’ التي ميك ُنها الإم�ساك فج�أ ًة
ُ
بالعلمانيني � ً
ِّ
تك�شف عن خطٍّ
�أ�سئلة �صديقة وود عن ٍ
منطقي من التفكري ،وهو
حد�س �أكرث َّمما
ُ
ٍّ
جمرد �أج�ساد ما ِّد َّية ،و� َّأن احلياة هي �أكرث َّمما ميكننا ر�ؤيته
الإح�سا�س ب�أ َّننا �أكرث من َّ
اعرتف
يف العامل املا ِّد ِّي ،حني كان �ستيڤ جوبز ) (Steve Jobsيت�أ َّملُ ب�ش�أن موتهَ ،
ُب�شعوره ب�أ َّنه ‘‘من الغريب �أن ِّ
اخلربة...ثم تزول هذه
تكد ُ�س كلَّ هذه
تفك َر يف �أ َّنك ِّ
َّ
27
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�ضمريك َّربا
أريد ح ًّقا �أن � ِّ
اخلربة .لذا � ُ
أ�صدقَ � َّأن � ًأمرا ما يبقى على قيد احلياةَّ � ،أن َ
أهم َّية
ي�ستمر’’ .كان ال ُأمر يبدو جلوبز زائ ًفا وال يتنا�سب مع الواقع � َّأن املوت ،من جهة � ِّ
ُّ
ٍ
النف�س
«زر �إيقاف» ،وال يكون ال ُأمر �سوى «نق ٍر على هذا
َّ
جمرد ِّ
الب�شرية� ،سيكون َّ
29
الزر ،وينتهي وجودك»’’.
ِّ
ليزا ت�شي�س )� ،(Lisa Chaseأرمل ُة ال�صحا ِّيف البارز پيرت كاپالن )،(Peter Kaplan
العلمانية املغلَقة �إىل العامل� ،إذ ت�ؤمن ب� َّأن زوجها الراحل ما
أي�ضا النظرة
ُ
ترف�ض � ً
َّ
اقتبا�سا َّمما قاله
كتب ْت ً
حيا يف الروح ،ويف نهاية مقالتها يف جملَّة ‘‘�إل’’ )َ (Elle
يزالُ ًّ
�سحري [ ً
عال] ال
نعي�ش يف عا ٍمل
اب ُنها يف ُحزن� ،إذ قال‘‘ :كم �أو ُّد لو ك َّنا ُ
بدل من َ ٍ
ٍّ
تعي�ش يف قلب
العلم فيه الإجابة عن كلِّ �شيء’’ .وتخل ُُ�ص ت�شي�س ،رغم �أ َّنها ُ
ِّ
يقد ُم ُ
أقرب
التقد َّمية املُع َّقدة� ،إىل � َّأن و�صف ابنها ‘‘للعامل
َمنهاتن ُّ
ِّ
ال�سحري’’ هو ح ًّقا � ُ
30
حد�سها ب�ش�أن حقيقة الأمور الفائقة للطبيعة
�إىل احلقيقة من َ ٍ
عال ما ِّد ّي  ،و�أ�صبح ُ
كثريا.
�أقوى ً
العلمانية ك�أ َّنها
�ضد الطريقة التي تبدو فيها
يثري هذا احلد�س
ً
اعرتا�ضا َّ
�أحيانًا ُ
َّ
ُت ِّ
�سط ُح احلياة وتختزلها ح َّتى � َّإن ‘‘كلَّ ما نفعله ومن�ضيه ال مي ِّثلُ �سوى ال َّتمل ُْملَ بينما
31
إيجابية من حقائق يخرب ُنا
ننتظر َ
املوت’’ .ويف �أحيان �أخرى ،يكون ال ُأمر ُّ
ُ
تخوفًا �أكرث � َّ
يجد جوليان بارنز (Julian
منط ُقنا
املو�ضوعي ب�أ َّنه ال يجو ُز �أن تكون موجودة؛ ً
فمثل ُ
ُّ
نف�سه مت�أث ًِّرا بعمقٍ ب� ٍ
معينة ح َّتى �إ َّنه ُ
يدرك � َّأن مثل هذه الأعمال
)َ Barnes
أعمال ف ِّن َّية َّ
قدا�س املوت’’ ) (Requiemملوزار )(Mozart
يجب � َّأل ت�ؤث َِّر فيه هكذاً ،
فمثل مقطوعة ‘‘ َّ
امل�سيحي للموت والدينونة واحلياة الأخرى،
تعتمد يف فخامتها املب ِهرة على الفهم
ُ
ِّ
املو�ضوعي هذه الأفكار� ،إذ ي�ؤمن ب�أ َّنه ما ِمن �شيء بعد
يرف�ض مبنطقه
لكن بارنز ُ
َّ
ِّ
حتركُ ه– لي�ست فقط الأ�صوات
املوت �سوى الفناءَّ .
لكن مو�سيقا ‘‘ َّقدا�س املوت’’ ِّ
قائل�‘‘ :إ َّنها واحدة من االفرتا�ضات التي ُتطا ِر ُد غري امل�ؤمن،
بل الكلمات ،ويكتب ً
32
�صحيحا»[؟]’’.
فكيف �سيكون الأمر «لو كان [ َّقدا�س املوت]
ً
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أنا�س مثل بارنز قاد ِرين على تف�سري
ي�س� ُأل
ُ
الفيل�سوف ت�شارلز تايلور ما �إذا كان � ٌ
أوقات
أثريا عمي ًقا بهذا ال�شكل .فهناك � ٌ
�سبب � َّأن مثل هذه الأعمال الف ِّن َّية ت�ؤث ُِّر فيهم ت� ً
ن�شعر با�ضطرارنا �إىل
حني ‘‘ن�صطد ُم’’ مبثل هذه اخلربات من اجلمال الغامر ح َّتى �إ َّننا ُ
ل�شرح ر ِّد فعلنا ،ويع ِّل ُم ِّ
العلمانيون مثل عامل
املفكرون
ا�ستخدام تعبري ‘‘
ُّ
الروحي’’ ْ
ّ
م�ستمرة � َّأن �أ�صلَ �إح�سا�سنا اجلما ِّيل
هارڤرد �ستيڤن پينكر ) (Steven Pinkerب�صورة
َّ
اخلا�صة بنا ،متع ِّل ٌق ب�أم ٍر �ساعد �أ�سالفَنا ليبقوا على
ال ُب َّد �أ َّنه ،مثل كلِّ الأمور الأخرى َّ
33
قيد احلياةَّ ،ثم ت�سل َّْمناه نحن بوا�سطة جيناتنا.
أغلب
غري � َّأن التف�سريات املختزلة مثل تف�سري پينكر ت�ؤ ِّي ُد ما يقوله تايلور؛ ف� ُ
يكون هذا
النا�س ولي�س فقط غري املتد ِّي ِنني �سيعرت�ضون قائ ِلني‘‘ :ال!’’ -فال ميكن �أن َ
اجلمال موجو ًدا لذلك ال�سبب فقط (�أي للم�ساعدة على البقاء على قيد احلياة)،
إلهي يتجاوب
ويكتب تايلور ً
قائل‘‘ :وهنا ِّ
ُ
التحدي لغري امل�ؤمن �أن يجد �أ�سلوبًا غري � ٍّ
34
يق�صد ما
أعتقد � َّأن تايلور ُ
به مع [الأعمال الف ِّن َّية العظيمة] دون �إفقا ٍر للأمر’’ .و� ُ
أبهرك بالفرح والعجب ،ف�سيكون ُمف ِق ًرا لك �أن
يلي� :إذا اجتاحك عملٌ ف ِّن ٌّي و� َ
كيميائي �ساعد �أ�سالفَك ليجدوا
نف�سك � َّأن هذا ال�شعور هو بب�ساطة تفاعل
ُتذكِّ َر َ
ٌّ
الطعام ،ويهربوا من احليوانات املفرت�سة ولي�س �أكرث من هذا ،وحينها �ستحتاج �إىل
العلمية البحتة �إىل الأمور لكي حت�صل على �أف�ضل خربة
وقاية نف�سك من نظرتك َّ
حقيقي
ا�ستمتاع
يف اال�ستمتاع بهذا العمل الف ِّن ِّي ،فمن ال�صعب احل�صول على ‘‘
ٍ
ٍّ
35
واعرتف ليونارد
أهم َّيتها هي حم�ض خيال’’.
َ
ًّ
جدا باملو�سيقا لو عر ْف َت وتذكَّ ْر َت � َّأن � ِّ
م�شهورا �أ َّنه حني كان ي�سم ُع مو�سيقا عظيمة
برين�شتاين ) (Leonard Bernsteinاعرتافًا
ً
ً
ي�شعر مبنظوم ٍة ما وراء الأ�شياء ،وقال:
وجمال ً
عظيما كان ي�شعر ‘‘بال�سماء’’ ،وكان ُ
ت�شعر عند نقطة
‘‘لديه [�أي بيتهوڤن] جمال
أمور من ال�سماءَّ ،
حقيقيٌ � ،
القوة جلعلك ُ
ٌّ
�صحيح يف العامل ،هناك � ٌأمر ما موجو ٌد يف كلِّ
النهاية على النحو التايل :هناك � ٌأمر ما
ٌ
36
نامو�سه با ِّت ٍ
�ساقٌ � -أمر ميكننا الثقة به ،وهو لن يخذلنا الب َّتة’’.
املراحل ،ويتب ُع َ
29
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الفن يف �إثارة ٍ
مفر منه لدى النا�س ب� َّأن هناك
ي�ستمر ُّ
حد�س ال َّ
هل ميكن �إذًا �أن َّ
العلمية؟
يف احلياة �أكرث َّمما ميكن �أن ِّ
تف�س َره املنظومة َّ
اختبار الملء

منطقيا لدى الكثري من النا�س ب�سبب االختبار املبا�شر ملا هو فائق،
الدين � ً
يبدو ِّ
أي�ضا ًّ
اجلمالية.
ما ي�سمو فوق احلد�س الباهت لال�ستمتاع باخلربة
َّ
يناق�ش وود يف مقالته ‘‘هل ذلك كلُّ ما هنالك؟’’ و�صف ت�شارلز تايلور
ُ
37
م�شحون باملعنى
املرات يخترب املرء مل ًئا يبدو فيه العامل ك�أ َّنه
ٌ
‘‘للملء’’  ،ففي بع�ض َّ
وبع�ض
والرتابط واجلمال التي تخرتقُ كلُّها �شعورنا املعتاد من الوجود يف العاملٌ ،38
البدنية
حتما � َّأن هناك الكثري ًّ
جمرد َّ
َّممن يختربون هذا يعرفون ً
ال�صحة َّ
جدا للحياة من َّ
ونوع ما من ‘‘احل�ضور’’ الذي ي�سمو ويفوق
مق
واحلر َّية؛ فهناك ُع ٌ
وعجب ٌ
ٌ
وال ِغنى ِّ
مهمني �أما َمه ،لك َّنه يجعلنا منتلئ
العادية ،وقد يجع ُلنا ن�شعر ب�أ َّننا �صغار بل ل�سنا ِّ
احلياة َّ
بالرجاء ون�شعر بعدم القلق ب�ش�أن الأمور التي عاد ًة ما جتعلنا قلقني.
ظن؛ ل َّأن �أغلب النا�س الذين
هذه اخلربات هي على الأرجح �أكرث حدو ًثا َّمما ُي ُّ
يخربون بها يفعلون ذلك دون حما�س ٍة ،عا ِملني � َّأن �أ�صدقاءهم وعائلتهم �سيظ ُّنون
كتب فرانك بروين ) (Frank Bruniيف �صحيفة
�أ َّنهم فقدوا �إح�سا�سهم بالواقع ،وقد َ
‘‘نيويورك تاميز’’ ) (New York Timesب�ش�أن مثل هذه اخلربات والتي جتعل النا�س
ي�شعرون ك�أ َّنهم يف الو�سط ‘‘ما بني التقوى والإحلاد’’ �إذ تبدو هذه اخلربات ك�أ َّنها
39
وي�سمي الفيل�سوفان
تقود �إىل ا�ستنتاج � َّأن هناك � ًأمرا ما وراء العامل املا ِّد ِّي املنظور ِّ ،
هيوبرت درايف�س ) (Hubert Dreyfusو�شون كيلي ) (Sean Kellyهذه اخلربة ‘‘ال�صوت
إنكليزي روجر �سكروتن ) (Roger Scrotunعن
اخلاطف’’َّ ،40
ويتحد ُث الفيل�سوف ال ُّ
41
املقد�س’’ الذي يداوم على الظهور يف وعينا.
ال�شعور ‘‘بالنظام َّ
منوذجي لذلك يف ما حدث مع اللورد كينيث كالرك
وميكن مالحظة مثال
ٍّ
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الفن يف بريطانيا ال ُعظمى وم� ِّؤرخيه ،وهو
) ،(Kenneth Clarkوهو � ُ
أحد �أبرز م�ؤ ِّل ِفي ِّ
التليفزيوين ‘‘احل�ضارة’’ ) (Civilizationعلى �شبكة ‘‘بي .بي� .سي’’
منتج الربنامج
ِّ
يكتب كالرك يف ٍ
يعي�ش يف ڤيال يف فرن�سا
ذاتي �أ َّنه حني كان ُ
)� ،(BBCإذ ُ
و�صف ٍّ
حادث غريب.
وحدث له ٌ
دينية ،وحدث ذلك يف كني�سة �سان لورينزو ،لك َّنها
‘‘ ُ
مررت بخربة َّ

املعمارية ،وميكنني فقط �أن
تبد مرتبطة باجلمال املتناغم للهند�سة
مل ُ
َّ
نوع ما من الفرح
تعر�ض لب�ضع دقائق لأ�ش َّعة من ٍ
�أقول �إنَّ كياين ك َّله َّ

وا�ستمر ْت
اخترب ُته،
كثريا من � ِّأي �أمر �آخر �سبق �أن
ال�سماويَّ � ،
ِّ
أ�شد ً
ْ
َّ
�سب َب ْت م�شكلة يف
هذه احلالة
الذهنية َّ
لعدة دقائق...ومع روعتهاَّ ،
َّ
بالت�صرف ،فحياتي كانت �أبعد ما يكون عن الرباءة ،فكان
ما يتع َّل ُق
ُّ
أمر
أحت�سن ،وكانت عائلتي
�ستظن � ِّأن جمنونَّ ،
ُّ
علي �أن � َّ
وربا كان ال ُ
َّ
خداعا؛ �إذ مل � ُأكن م�ستحقًّا بتاتًا ملثل هذا الفي�ض من النعمةَّ ،ثم زال
ً
كنت
الت�أثري بالتدريج ومل �أبذل � َّأي جمهو ٍد لالحتفاظ به ،و� ُ
أعتقد � ِّأن ُ
منغم�سا ب ُعمقٍ يف َ
العال لدرجة ال ميكن معها
كنت
على
ٍ
�صواب ،فقد ُ
ً

�شعر ُت ب�إ�صبع اهلل» ،و�أ َّنه رغم تال�شي
تغيري م�ساري ،لك ِّني ٌ
واثق ب� ِّأن « ْ
42

القدي�سني’’.
ذكرى هذا االختبار ،فما تزال ت�ساعدين لأفهم �أفراح ِّ

الت�شيكي والثائر الذي �صار رجل دولة ڤات�سالڤ
اختبار م�شابه للكاتب
َ
وحدث ٌ
ِّ
هاڤل ) .(Václav Havelففي �أحد ال َّأيام حني كان يف ال�سجن ,نظر �إىل اخلارج �إىل
إح�سا�س’’ ب�أ َّنه خطا ‘‘خارج الزمن حيث كلُّ
�أعلى �شجرة عظيمة ,وفج�أ ًة ‘‘غمره � ٌ
قبل موجود ًة م ًعا يف «ح�ضور مت�شارك»’’-
الأمور اجلميلة التي قد ر�أي ُتها
واخترب ُتها ً
ْ
في�ض من ال�شعور بال�سعادة
أبدية ،فقد ‘‘اجتاحه ٌ
وهو ما كان ُيطل َُق عليه ًّ
تقليديا ال َّ
43
النهائية’’.
والتناغم املطلق’’ و�شعر ب�أ َّنه يقف ‘‘عند حا َف ٍة َّ
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جامح
اإللحاد مع إله
ٍ

ٍ
دينية ملا اخترباه من ملء ،هناك �آخرون يحتفظون
بينما َّقدم كالرك وهاڤل
تف�سريات َّ
44
عقالنيا ؛ ً
فمثل
بعدم �إميانهم باهلل ورغم ذلك لي�ست لديهم و�سيلة لتف�سري االختبارات ًّ
تكتب كري�ستني دومبيك ) (Kristin Dombekيف جم َّلة ‘‘پاري�س ريڤيو’’ )(Paris Review
ُ
تقريبا
قائلةً�‘‘ :أنا ملحد ٌة منذ ما ُ
يزيد على خم�س ع�شرة �سنة ،وميكنني �أن � ِّأف�سر لنف�سي ً
منوت فيه .لك ِّني مل �أ�ستطع ح َّتى الآن تف�سري تلك
كلَّ �شيء ب�ش�أن الإميان الذي ُ
لينريها بالفرح وليجعل النا�س
االختبارات التي يدخل فيها اهلل ال ُغرف كيفما ي�شاءَ ،
أيت ملح ًة من �أف�ضل �أ�سرار َ
العال :وهو �أ َّنه لي�س
كرماء...لقد كان الأمر كما لو �أ َّنك ر� َ
45
�شحيحا’’.
من
ِّ
احلب ً
ال�ضروري �أن يكون ُّ
وكتب ِت املُلحدة باربرا �إيرنرايك ) -(Barbara Ehrenreichواملعروفة بعملها امل�ؤثِّر
َ
‘‘حفنة قرو�ش’’ ) -(Nickel and Dimedمذكِّ ٍ
رات بعنوان ‘‘احلياة مع �إله جامح’’ (Living
تعر َ�ض ْت
روحي ِّ
مغي للحياة كانت قد َّ
) ،with a Wild Godوالتي تتمرك ُز حول اختبار ٍّ
له يف �أ َّيار/مايو من عام 1959م حني كانت يف ال�سابعة ع�شرة من العمر .كانت يف
الثالثة ع�شرة من عمرها قد بد�أت ‘‘رحلة بحث’’ لتجد �إجابات عن الأ�سئلة :ما
فائدة وجودنا الق�صري؟ وماذا نفعلُ هنا؟ وما الغر�ض من ذلك؟ 46وكانت �إيرنرايك قد
تعتمد
ملحدين ،وكانت جهودها للإجابة عن هذه الأ�سئلة ُ
والدين َ
تر َّبت على يدي َ
و�شعر ْت ب�أ َّنه ما من و�سيلة ملعرفة ال�صواب من اخلط�أ �أو
على �أ�سا�س
عقالين �صارمَ ،
ٍّ
�سن ال�سابعة ع�شرة ،يف �أحد ال�شوارع اخلالية قبل
احلقيقي من الزائف ،47لكن عند ِّ
ِّ
أبحث عنه منذ �صياغتي لرحلة بحثي’’ ،وكان ،مثلما
وجد ُت ما كنت � ُ
الفجر متا ًما ‘‘ ْ
اختبارا ال ميكن و�صفه؛ ‘‘فلدينا هنا نطاق اللغة ،حيث ال يبقى
أي�ضا،
قال �آخرون � ً
ً
» 48
�سوى قرقرة اخل�ضوع املُ َّعب عنه يف ٍ
�سام ’’.
كلمات مثل «ال يو�صف» و« ٍ
‘‘مل ُ
روحية،
نبوية وال زيارات من �أ�شكال
تكن هناك ر�ؤى وال �
ٌ
أ�صوات َّ
َّ
بل كان هناك فقط هذا اللمعان يف ِّ
وان�سكب �شي ٌء ما
كل مكان،
َ
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يكنِ ِّ
ان�سكب ُت فيه ،ومل ُ
االتا َد املُبهج « ِّ
بالكل» مثلما
داخلي و�أنا
ْ
حي...
ال�شرقيون ،بل كان لقا ًء
املت�صوفون
يعد به
ُ
ًّ
ِّ
ُّ
حمتدا مع جوه ٍر ٍّ
ميكن �أن َت ِ�ص َف كلم ُة « َو ْجد» ذلك ،فقط �إذا اعرتف َْت [ب�أ َّنها] ال تق ُع يف
الطيف نف�سه مع ال�سعادة �أو الن�شوة ،بل كان (�أي ذلك اللقاء)...ي�شبه
ٍ 49
اندالع ُعنف’’.
َ

إمكانية وجود كيان
حيث كان لديها كلُّ دليلٍ على �أ َّنه يوجد على الأقلِّ ‘‘� َّ
أ�ستمر يف ح�سبان نف�سي
غري ٍّ
ب�شري�«...آخر» ي َّت ُ
�سم بالغمو�ض...هل ميكنني �أن � َّ
50
ُملحدة؟’’ .وكان ر�أ ُيها � َّأن ب�إمكانها ذلك ،وال�س�ؤال هو ملاذا؟ تقول � َّإن اختبارها هذا
يبد هذا
الدينية’’ التي ن�ش�أَ ْت عليها 51.ف�أ َّو ًل ،مل ُ
مل يحمل � َّأي ت�شابه مع ‘‘ ُّ
الت�صورات َّ
إله...امل�سيحي [هي] �أ َّنه
اخلا�ص َّية الأ�شهر لل
‘‘احل�ضور’’ ك�أ َّنه َّتواقٌ �إىل الب�شر ،مع � َّأن ‘‘ ِّ
ِّ
لكن اختبارها هذا �أو�صلها ب�أم ٍر ‘‘جامح’’ ،غري ُمر َّو�ض ،بل َخ ِطر وعنيف،
«�صالح»’’َّ ،
ٍ
بتعليمات
اختبارها ‘‘
وثانيا ،مل ي� ِأت ُ
ولي�س مثل � ِّأي �شيء �آخر ُ
حت�سبه لطي ًفا �أو �صا ًحلاً .
أخالقية’’ ،ومل ت�سمع � َّأي � ٍ
أ�صوات‘‘ ،ف� َّأيا كان ما ر�أي ُته فقد كان ما كان ،دون � َّأية...
� َّ
ٍ
ب�شرية’’ ،لك َّنها ُ
تقول � َّإن النتيجة املبا�شرة كانت �أ َّنها ارجت َف ْت من
�إ�شار ٍة �إىل
اهتمامات َّ
نحو ‘‘�أر�ض التاريخ الوا�سعة– املطحونني
داخل َحريتها
الفل�سفية اخلانقة واخ ُت ِط َف ْت َ
َّ
52
مقابل الطاحنني ،واملُحت ِّلني مقابل َمن يحتلُّونهم ،فاخ ُت ِط ْف ُت �إىل هذا ال�صراع’’ ،
بقية حياتها.
اجتماعية،
أ�صبح ْت نا�شطة
و� َ
وا�ستمر ْت هكذا َّ
َّ
َّ
وعلى عك�س تف�سريها الختبارها ،يتنا�سب هذا االختبار حقيق ًة مع الكثري
والكتابي عن اهلل ،فهي ُ
تقول �إ َّنه ‘‘�آخر جامح غري مطا ِل ٍب
امل�سيحي
من الالهوت
ِّ
ِّ
لكن �سفر �أ ُّيوب ُيظ ِهر �أنَّ الب�شر التقوه
أخالقيات’’َّ ،
أخالقيات’’ ال ‘‘يفرِ�ض ال َّ
بال َّ
يف االثنني 53.ففي ٍ
القدو�س (انظر �سفر
ق�ص�ص من الكتاب َّ
املقد�س عن لقاءات مع ُّ
ي�شعر املل َتقون الب�شر (�أي الذين ال َت َقوا اهلل) بال�ض�آلة
اخلروج  3و 33و�سفر �إ�شعياء ُ )6
ح�ضوره ب�أ َّنه �صاد ٌم بعنف،
�سم
ال�شديدة.
وتك�شف هذه الن�صو�ص � ً
ُ
ُ
أي�ضا عن �إل ٍه ي َّت ُ
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ومميت ،لك َّنه يف الوقت نف�سه � ِآ�س ٌر وجذَّ ابِ .
ي�س �أغ�سطينو�س يف كتابه
وي�ص ُف ِّ
القد ُ
اختبارا قبل االهتداء �إىل الإميان ،اخترب فيه اهلل ،وا�ستطاع
‘‘اعرتافات’’ )ً (Confessions
ومي�ض بريقٍ مرجتف’’ جعله يخترب ملحة مبهرة -و ُم ِّهددة يف ذات
�أن ي�صفه فقط ب�أ َّنه ‘‘ ُ
أغ�سطينو�س اهلل يف ِ
�شخ�ص
متفر ٍد متا ًما 54.والح ًقا ،بعد �أن التقى �
ُ
الوقت -ل�شي ٍء �آخر ِّ
القد ِ
للح ِّب والرهبة’’ -اعرتافات ،الف�صل
�سم ْت لقاءاته مع ُّ
و�س �أ َّنها ‘‘ ِّاتا ٌد ُ
امل�سيح ،ا َّت َ
وي�شرح هرني ت�شادويك ) (Henry Chadwickيف
احلادي ع�شر ).(Confessions XI
ُ
كتابه عن الهوت �أغ�سطينو�س:
‘‘ ِ
ُّ
ي�صعب
التفكر يف «الآخر» [املت�سامي] الذي
نتجت الرهب ُة من
ُ
ُ
احلب فنتج عن
الو�صول �إليه وهو بعي ٌد ًّ
متفرد»� .أ َّما ُّ
جدا و«خمتلف �أو ِّ

جدا’’.
�إدراك «الآخر» الذي هو م�ألوف
وقريب ًّ
ٌ

55

ح َّتى التعليق العابر لإيرنرايك �أ َّنه كان ما كان ي�شب ُه كلمة اهلل �إىل مو�سى ‘‘�أهيه
يتنا�سب
الذي �أهيه’’ (�سفر اخلروج  ،)14 :3و‘‘اجلموح’’ الذي ت�صفه �إيرنرايك
ُ
56
يظهر اهلل مثل عا�صفة
بالكامل مع الكثري من �أو�صاف اهلل يف الكتاب َّ
املقد�س � ،إذ ُ
(� ُّأيوب  ،)1 :38ويف �أماكن �أخرى ي�أتي مثل لهيب نار (خروج � )2 :3أو مثل
ت ُّنور دخان �أو م�صباح نار (تكوين  57.)17 :15ويبدو اختبار �إيرنرايك م�شاب ًها
القدو�س’’� ،إذ
ت�شاب ًها خار ًقا للو�صف امل�شهور لرودلف �أوتو ) (Rudolf Ottoعن ‘‘ ُّ
و�شخ�صي ُته
فنوعه
يكتب �أوتو� -إىل ‘‘�شي ٍء يف �أ�صله هو "� َآخر متا ًما"؛ ُ
�أتت -مثلما ُ
َّ
نتلوى �أما َمه يف ٍ
�صيبنا
غري قابلَني للقيا�س بنوعنا
و�شخ�صياتنا ،لذلك َّ
عجب ُي ُ
َّ
58
بال ُق َ�شعريرة واخلدر’’.
غري �أ َّنها تظلُّ ُملحد ًة .ونحن قد ُ
كامل
لماين ال�صارم مل َي ُع ْد ً
نقول � َّإن �إطارها ال َع َّ
نوعية ِ
�أو مغل ًقا؛ �إذ ُ
الدوغمائيني مثلما كان
امللحدين املزد ِرين
ِّ
تقول �إ َّنها ‘‘مل ت ُعد من َّ
ين عن �إحلادها �أجابت:
والداها’’ ،وحني ُ�سئل َْت يف برنامج تليفزيو ٍّ
34

أليس الدين في حالة اندثار؟

قلت فقط � ِّإن ال َ«�أومن باهلل» ،وهو الأمر ال�صحيح مبا يف العبارة من
‘‘ ُ

ل�ست
حمدودية ،ومن الوا�ضح �أ َّنه مل �أ�ستطع ا�ستكمال ذلك بقويل « ُ
َّ
�ضطر ًة �إلى الإميان باهلل»؛ ل ِّأن � ُ
أعرف اهلل� ،أو �أعرف ما ميكن �أن يكون
ُم َّ
يكن ً
نوعا ما” ،فال ُب َّد �أنَّ اقتناعي مل ُ
كامل يف كالمي هذا ،ل ِّأن
اهلل ً

بطولية
هاتفية من خالتي مار�سيا )،(Marciaوهي ُملحدة
تلق ُ
َّيت مكاملة َّ
َّ
وا�ست�شعر ْت ب�أ�صغر رع�شة من
�شاهد ْت الربنامج
ذكية ،وقالت �إ َّنها
َ
َّ
َ
59

املراوغة يف �إجابتي’’.

جمرد اختبار ،بل هو
يرى ت�شارلز تايلور � َّأن ‘‘امللء’’ لي�س فقط �إميانًا وال فقط َّ
الطبيعية ،و�أ َّنه ،كما ر�أينا ،هو
تقد َمه ال�شروحات
�إدراك � َّأن احلياة �أعظم َّمما ميكن �أن ِّ
َّ
60
والتحدي الذي
بغ�ض النظر عن وجهة نظرهم.
الفعلية لأغلب الب�شر ِّ
ِّ
احلالة املعا�شة َّ
كيفية ف ْهم هذه احلالة املعا�شة من امللء داخل �أُ ُطر
يواج ُهه امل�ؤمنون وغري امل�ؤمنني هو َّ
�إميانهم ،ف�إذا كانت هذه احلياة هي كلُّ ما هنالك ،فلماذا نتوق توقًا عمي ًقا �إىل �أم ٍر غري
جدا من االختبارات التي
موجود الآن ومل يكن موجو ًدا ً
قبل؟ ملاذا توجد الكثري ًّ
العلمانية عن العامل ،ح َّتى من ِقبل �أولئك
ت�شري �إىل ما وراء ال�صورة التي ُت ِّقد ُمها
ُ
َّ
يرحبون مبثل هذه الإدراكات �أو املفاهيم؟ و�إذا كانت هذه احلياة هي كلُّ
الذين ال ِّ
�شبع داخل الإطار
ما هنالك ،فماذا �ستفعلُ بهذه الرغبات التي ال تتح َّقق وال ُت َ
لماين املُغلق؟
ال َع ِّ
جدا
نجد
َ
لماذا ُ
العجب طبيع ً ّيا ً ّ

لل�سمو املوجودة يف الفنون،
العادية
حمدودية املنطق
� َّإن
ِّ
العلماين ،واالختبارات َّ
َّ
ِّ
العلمانية ح َّتى لأ�صلب ِ
تف�س ُر
اال�ستثنائية التي ُت ِّعظم الأُ ُطر
واالختبارات
امللحدين– ِّ
َّ
َّ
العلماين.
جمد ًدا ح َّتى يف قلب الغرب
الديني يوا�صلُ ْفر�ض نف�سه َّ
ِّ
�سبب � َّأن املعتقد َّ
نحو الإميان باهلل ،فقد كتب ُم ِّفكر
يف احلقيقة ،من
يتحركوا َ
الطبيعي للب�شر �أن َّ
ِّ
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حب اال�ستطالع
إن�سانية مارك ليال )‘‘ :(Mark Lillaللكثري من الب�شر ،ي�أتي ُّ
العلوم ال َّ
طبيعية ،بل �إنَّ عدم االكرتاث بالأمور الأعلى هو ما يجب
ب�ش�أن الأمور الأعلى ب�صورة َّ
العلماني ُة ال�صارم ُة �أنَّ النا�س هم فقط كيانات ج�سد َّية دون ن ْف ٍ�س ،و�أ َّنه
تع ُّلمه’’ 61.وترى
َّ
أحباء هم بب�ساطة يتوقَّفون عن كونهم موجودين ،و�أنَّ الأحا�سي�س مثل
حني ميوت ال َّ
خارج
ع�صبية
ِّ
كيميائية ،و�أ َّنه لي�س هناك �صواب �أو خط�أ َ
َّ
احلب واجلمال هي فقط �أحداث َّ
العلمانية ال�صارمة)
نحد ُده ونختاره يف �أذهاننا .وتلك الآراء واملواقف (التي تتب َّناها
ما ِّ
َّ
ن�سب
تقريبا،
هي على الأقلِّ م�ضا ٌّد ٌ
و�ست�ستمر ٌ
عميق للحد�س الذي لدى كلِّ النا�س ً
ُّ
�ضخمة من الب�شر َّية يف رف�ض هذه الآراء بب�ساطة لكونها م�ستحيلة الت�صديق.
الدين؟ َّربا نرى الآن �أنَّ �صياغة
ي�شعر النا�س باحتياجهم �إىل ِّ
ي�س� ُأل الكثريون :ملاذا ُ
تف�س ُر ا�ستمرار الإميان ،فالنا�س ي�ؤمنون باهلل لي�س فقط لأ َّنهم ي�شعرون
هذا ال�س�ؤال ال ِّ
منطقي يف ما يتع َّل ُق مبا يرونه ويختربونه .ويف
ببع�ض االحتياج
ِّ
العاطفي ،بل لأنَّ الإميان ٌّ
تلقائيا� ،إذ
احلقيقة ،لقد ر�أينا �أنَّ الكثريين من عمي ِقي التفكري ينجذبون نحو الإميان اجنذابًا ًّ
العلمانية.
�صحة وتواف ًقا مع اخلربة الب�شر َّية �أكرث من
يتب َّنون ِّ
الدين لأ َّنهم يعتقدون �أ َّنه �أكرث َّ
َّ
الدين إلى اندثار؟
مع ذلك -أليس ِّ

لمانية عاجز ٌة عن تف�سري الكثري
أتخيل الآن قبول القارئ للكثري َّمما ذكر ُته � َّأن ال َع َّ
� َّ
قويا بوجود حقيقة
من نواحي اخلربة
�شعورا ًّ
َّ
الب�شرية ،و� َّأن لأعدا ٍد كبرية من النا�س ً
كثريا
فائقة .ولكن مع ذلك ،قد تر ُّد ب�س�ؤال� :ألي�ست �أعدا ُد َمن يفقدون �إميانهم �أكرث ً
الدين
أحد ك َّتاب �صحيفة ‘‘تاميز’’ )(Times
القراء � َّأن ِّ
َّممن ي�ؤمنون؟ طم�أن � ُ
َّ
اللندنية َّ
منطقية التعليم،
يت�ضاءل ال حمالة و�سط النا�س ‘‘�إذ � َّإن ُ
إلهية� ،أو عدم َّ
ظلم العدالة ال َّ
ً
اعتدال
العلمانية وال�صور الأكرث
التع�صب تبد�أ يف �إزعاجهم’’ ،وخل�ص �إىل � َّأن ‘‘
�أو ُّ
َّ
62
للدين �ستنت�صر على املدى الطويل’’.
ِّ
بقوة،
ي�ضع الكثريون كامل ثقتهم يف هذا الر�أي ،ومع ذلك فالدليل ُ
يناق�ض ذلك َّ
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�إذ ُ
يقول عاملا االجتماع پيرت بريغر ) (Peter Bergerوغري�س ديڤي )َّ � (Grace Davieإن
املتخ�ص�صني يف علم اجتماع الأديان ي َّتفقون الآن’’ على � َّأن
‘‘�أغلب علماء االجتماع ِّ
تقد َّمية– ‘‘قد
فر�ضية العلمنة– القائلة � َّإن ِّ
الدين يرتاجع حيثما ي�صبح املجتمع �أكرث ُّ
َّ
63
امل�سيحية)
(وتتحول �إىل
تدي ًنا
عمليا’’  ،فدولٌ مثل ال�صني ت�صبح �أكرث ُّ
َّ
ظهر خط�ؤها ًّ
َّ
اجتماعية �أخرى-
العلمي ،64ومل جتد درا�سات
التقدم
حترك املجتمع نحو ُّ
َّ
ح َّتى مع ُّ
ّ
مثل عمل خو�سيه كازانوڤا ) (José Casanovaالأ�ستاذ يف جامعة ‘‘جورج تاون’’
65
ع�صرية.
نحو انحدار ِّ
الدين حينما ت�صبح املجتمعات َّ
)َّ � -(Georgetownأي ميلٍ َ
العلمانيني
الدميوغرافية ب� َّأن تعداد
جدا هو ما تتو َّق ُعه الدرا�سات
� َّإن املُده�ش ًّ
ِّ
َّ
ولي�س تعداد املتد ِّينني هو الذي ي َّتج ُه نحو انحدا ٍر على املدى الطويل ،وتتو َّق ُع
درا�سة مركز پيو يف ني�سان�/أپريل 2015م � َّأن ن�سبة امللحدين والال�أدر ِّيني وغري
منتظما من  %16.4من تعداد العامل اليوم
دينيا �سترتاجع تراج ًعا بطي ًئا ً
املنتمني ًّ
أر�ض؟’’ (Shall the
املتدينون ال َ
�إىل  %13.2بعد �أربعني عا ًما .ويف كتاب ‘‘هل ُ
يرث ِّ
يتحد ُث �إريك كوفمان ) (Eric Kaufmannالأ�ستاذ
)?َّ ،Religious Inherit the Earth
املتحرر
لمانية ِّ
لمانية’’ ،ويرى � َّأن تقلُّ�ص َ
يف جامعة لندن عن ‘‘كارثة َ
والدين ِّ
الع َّ
الع َّ
66
هو � ٌأمر حمتوم.
والتحول� ،إذ
أحدهما يتع َّل ُق ِّباتاهات اال�ستبقاء
أ�سا�سيانُ � :
ُّ
ملاذا؟ هناك �سببان � َّ
ي�شري الكثريون �إىل الن�سبة املتزايدة من ال�شباب ‘‘غري املنتمي �إىل ِدين’’ يف الواليات
ُ
امل َّتحدة بو�صفها ً
تقريبا كلَّ
حتمية تقلُّ�ص ِّ
الدينَّ ،
لكن كوفمان ُيظ ِهر �أنَّ ً
دليل على َّ
دينية حمافظة ،لكن من
ا ُجلدد ِمن غري املنتمني ًّ
دينيا ي�أتون لي�س من جمموعات َّ
ويكتب �أنَّ ال َعل َْمنة ‘‘ ُتق ِّل ُ�ص بالدرجة الأوىل�...أ�شكال الإميان
حتر ًرا.
ُ
جمموعات �أكرث ُّ
الو�سطي الذي ُي ُّعد مفروغًا منه ،والذي ي�ستغلُّ كونَه مع َرتفًا به و�شائ ًعا’’ 67.وهكذا،
ِّ
العلمانيني �أ َّنها الأ�شكال التي
يظن معظم
املتحررة،
ف�أ�شكال ِّ
الو�سطية’’ التي ُّ
ِّ
الدين ‘‘ ِّ
َّ
من املُ َّرجح �أن تبقى موجود ًة لن تبقى موجودة ،ويف مقابل ذلك املجموعات املتد ِّينة
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معدل ا�ستبقاء ٍ
جدا من احلفاظ على �أبنائها ،ويجلبون �إىل الإميان
عال ًّ
املحافظة لديها َّ
68
�أكرث َّمما يخ�سرون.
تدي ًنا هو � َّأن املتد ِّينني
�سي ُ
�صبح �أكرث ُّ
أ�سا�سي الثاين يف � َّأن العامل ُ
ال�سبب ال ُّ
ينجبون � ً
علماني ًة،
أطفال ب�أعدا ٍد �أكرب ،يف حني كلَّما كان املجتمع �أقلَّ ُّ
تدي ًنا و�أكرث َّ
�صحيح يف
مبعد ٍل �أقلَّ وتكون العائالت �أ�صغر عد ًدا 69.هذا الأمر
يحدث الزواج َّ
ٌ
تعليمي ويف كلِّ
العامل ب�أ�سره ويف داخل كلِّ جمموعة يف كلِّ بلد ويف كلِّ م�ستوى
ٍّ
مثلُ ،ي ِنجبون � ً
طبق ٍة
اقت�صادية ،لذا فلي�س ال ُأمر � َّأن املتد ِّيننيً ،
أطفال �أكرث لأ َّنهم �أقلُّ
َّ
التفوق عد ًدا
تعل ًُّما ،فح َّتى حني ي�صبح املتد ِّينون �أكرث تعل ًُّما ُّ
ي�ستمرون يف ُّ
ومتدنًا ،ف ُهم ُّ
70
كا�سحا’’.
تفوقًا ً
على ُنظَ رائهم من غري املتد ِّي ِنني ‘‘ ُّ
وا�ضحا � ْأن ما ِمن �أحد ينادي ب�أ َّنه ‘‘كلَّما زاد عد ُد الأطفال ،كان
يجب �أن يكون ً
االقت�صادي يف
دائما ،فقد نادى جيفري �ساك�س )(Jeffrey Sachs
ُّ
الأمر �أف�ضل’’ ً
جامعة كولومبيا � َّأن زيادة التعداد َّ
ومعدالت املواليد املفرطة ت�سهمان �إ�سها ًما
اين َّ
ال�سك ِّ
نظن �أ َّنه ما من م�شكلة
�ضخما يف م�شكلة الفقر يف العامل 71.غري � َّأن من اخلط�أ �أن َّ
ً
معدل مواليد مب�ستوى ٍ
كاف للتعوي�ض تنتهي
عك�سية؛ فالثقافات التي لي�س لديها َّ
َّ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
تتعر ُ�ض للإزاحة من ق َبل َّ
�سكان وثقافات �أخرى ،و ُيظه ُر كوفمان و�آخرون � َّأن
حيث َّ
72
علمانية ُ
تدي ًنا.
حتتفظ ببقائها ْعب هجرة ال�شعوب الأكرث ُّ
�أكرث املجتمعات َّ
املتحررة يف فقدان
أوروپا
يف الواليات امل َّتحدة و� َّ
الدينية ِّ
�ست�ستمر املجموعات َّ
ُّ
دينيا ،يف حني
الأع�ضاء ،الذين ي�ؤ ُّدون �إىل زيادة �أعداد
ِّ
العلمانيني وغري املنتمني ًّ
73
الثقافية ا�ستيعاب
�ستنمو الأديان
َّ
التقليدية امل�ألوفة  ،ومن ال�صعب على ال�صفوة َّ
املتحررة هي الأديان الوحيدة التي ي�ؤمن ِّ
العلمانيون
املفكرون
هذا ،فالأديان ِّ
ُّ
امل�سرحي امل�شهور ‘‘كتاب املورمون’’ )،(The Book of Mormon
مبعقوليتها .يف العر�ض
َّ
ِّ
ِ
تقليدية ،لك َّنهم يف
ال�شخ�صيات
تظهر
ر�سلني لهم وجهات نظر َّ
الرئي�سية يف �صورة ُم َ
ُ
َّ
َّ
املقد�سة هي فقط
النهاية ي�صلون �إىل ح�سبان � َّأن الق�ص�ص املوجودة يف ن�صو�صهم َّ
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جعل العامل مكانًا �أف�ضل� .أ َّما الت�أكيدات ب�ش�أن
املحبة و�إىل ْ
ت�شبيهات تقو ُدنا �إىل َّ
الدين
احلياة الأخرى ،بل ح َّتى الت�أكيدات ب�ش�أن اهلل ،فهي غري
�ضرورية .وهذا ِّ
َّ
أ�سيا’’ ينال ا�ستح�سان الأ�شخا�ص
ِّ
أفقي ولي�س ر� ًّ
املتحرر القائم على ‘‘كلِّ ما هو � ٌّ
لكن هذا النوع من الإميان ،كما �أ�شار علما ُء ،هو نوع الإميان
أمريكيني
العلمانينيَّ ،
ِّ
ال ِّ
أنواع الإميان
الذي يختفي يف العامل ب�أ�سرع ما ميكن 74.ويف الوقت نف�سه ،ف� َّإن � َ
املعتمدة على دعوة النا�س ليهتدوا �إىل الإميان هي يف ٍّمنو ُمطَّ رد.
املتحررة يف
قبل ب�ضع �سنوات َّ
حتد ْث ُت مع رجلٍ كان يخد ُم يف �إحدى الطوائف ِّ
ينيات القرن
َمنهاتن َّمدة �أربعة عقود ،و�أخربين �أن َّه يف فرتة تدريبه للخدمة يف �س ِّت َّ
الدين الوحيد الذي �سيبقى على قيد
الع�شرين ،كان مع ِّلموه يخربونه بكلِّ ثق ٍة ب� َّأن ِّ
الع�صري الأكرث ً
اعتدال الذي ال ي�ؤمن باملعجزات
احلياة يف امل�ستقبل هو ذاك النوع
ُّ
ثت �إليه كان
ألوهية امل�سيح وال ي�ؤمن بالقيامة
احلرفية ،لك ِّني حني َّ
حتد ُ
َّ
اجل�سدية َّ
�أو ب� َّ
يقرتب من التقاعد والحظَ � َّأن معظم �أبناء جيله من ا ُخل َّدام كانوا يقودون كنائ�س
متعبدين من امل�س ِّنني الذين يت�ضاءل عد ُدهم ،وقال �إ َّنه ‘‘من الغريب
فارغة وجماهري ِّ
� َّأن ه�ؤالء ا ُخل َّدام كان ب�إمكانهم �إبقاء الأبواب مفتوحة فقط بت�أجري املكان لكنائ�س
ؤمن بكلِّ التعاليم التي كان مع ِّلمونا يخربوننا ب�أ َّنها
�أخرى تنمو ُ
وتنب�ض باحلياة وت� ُ
قريبا م َع الزمن’’.
�ست�ضمحلُّ ً
للدين ،بل
فردية الثقافة
الع�صرية ال تقود بال�ضرورة �إىل انح�سا ٍر ِّ
ي َّت ُ
َّ
�ضح �إذًا � َّأن َّ
فالدين
يولد فيه املرءِّ ،75
للدين املوروث ،ذاك النوع من ِّ
تقو ُد �إىل انح�سا ٍر ِّ
الدين الذي ُ
ُ
وطنية �أو ِع ْر َّقية،
الذي
يت�ضاءل هو ذاك الذي ي�أتي مع ما ُي َّعي لل�شخ�ص من َّ
هوية َّ
ٍ
نرويجي
هندو�سي� ،أو �أنت
هندي ،ومن َّثم �أنت
مثلما احلال يف
عبارات مثل�‘‘ :أنت ٌّ
ٌّ
ٌّ
وبناء
بولندي ومن َّثم ف�أنت
لوثري� ،أو �أنت
ٌّ
ومن َّثم �أنت ٌّ
أمريكي ً
كاثوليكي� ،أو �أنت � ٌّ
ٌّ
الدين الذي ال يواجه
ع�ضوا �صا ًحلا يف طائفة
م�سيحية’’� .أ َّما ِّ
عليه يجب �أن تكون ً
َّ
املبني لي�س على ال ِع ْر َّقية
االنح�سار يف املجتمعات
الدين املختارِّ ،
الع�صرية فهو ِّ
َّ
الدين ُّ
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إجنيليون الپروت�ستانت فقط
�أو فقط على الن�ش�أة ،بل على قرا ٍر
�شخ�صيً 76.
فمثل ،ال ُّ
ٍّ
الدينية يف الواليات امل َّتحدة هم َمن ي�ستقبلون عد ًدا َّممن
من بني كلِّ املجموعات َّ
يه َتدون �إىل الإميان �أكرث َّممن يخ�سرونهم– وهو متا ًما الأمر الذي يجع ُلنا نتو َّق ُعه بريغر
77
وكازانوڤا وديڤي و�آخرون من علماء االجتماع.
مبهرا ،ففي الأحد املا�ضي كان هناك
وتنمو
َّ
الغربي ًّمنوا ً
امل�سيحي ُة يف العامل غري ِّ
امل�سيحيني احلا�ضرين
امل�سيحيني يح�ضرون الكني�سة يف ال�صني �أكرث من عدد
عد ٌد من
ِّ
ِّ
امل�سيحية قد منت من
امل�سيحية’’ 78.وبحلول عام 2020م �ستكون
يف كلِّ ‘‘�أورو َّپا
َّ
َّ
م�سيحي يف �شرق �آ�سيا (ال�صني وكوريا واليابان) يف 1970م و %1.2من
 11.4مليون
ٍّ
ال�سكان� ،إىل  171.1مليونًا و %10.5من تعداد َّ
تعداد َّ
ال�سكان 79.ويف عام 1910م،
م�سيحيني� ،أ َّما عد ُدهم ف�سي�صل �إىل
قارة �أفريقيا
كان  12مليون ن�سمة �أو  %9من تعداد َّ
ِّ
 630مليونًا �أو  %49.3بحلول عام 2020م 80.ويف الأحد املا�ضي كان هناك يف ٍّ
كل
أنغليكانيني يف الكني�سة
من نيجرييا وكينيا و�أوغندا وتنزانيا وجنوب �أفريقيا عدد من ال
ِّ
81
أ�سقفيني يف بريطانيا والواليات امل َّتحدة م ًعا.
�أكرث من عدد ال
أنغليكانيني وال ِّ
ِّ
كندي ،يجيب عن ال�س�ؤال املوجود يف عنوان
أكادميي
وعلماين ٌّ
ٌّ
كوفمان ،وهو � ٌّ
كتابه‘‘ -هل يرث املتد ِّينون ال َ
أر�ض؟’’ -يف ال�صفحة الأخرية من كتابه ب�إجابة نعم
جلية ال لب�س فيها 82.ويف حوا ٍر له مع جملَّة ‘‘نيو هيوماني�ست’’ )،(New Humanist
َّ
بالء �أف�ضل يف ك�سب
ُ�س ِئل كوفمان ما �إذا كان ممك ًنا �أن
حتول الدفَّة و‘‘تبلي ً
العلمانية ِّ
َّ
الدين ذلك ال�سحر ،وذلك املعنى وال�شعور ،ويف
[النا�س]’’ ،ف�أجاب ً
يقد ُم ِّ
قائلِّ ‘‘ :
83
العلمانيني] �إىل ذلك’’.
نفتقر نحن [
ِّ
احلاليةُ ،
اللحظة َّ
لماذا ينبغي لك االستمرار في القراءة

عملي ،ففي هذا
ملاذا �إذًا ينبغي لك قراءة هذا الكتاب؟ �أحد الأ�سباب ٌ
�سبب ٌّ
الدين لي�س
الدين
�سعيت لإظهار � َّأن ِّ
الف�صل مل �أتناول ما �إذا كان ِّ
�صحيحا؛ فقط ُ
ً
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َّقوة حمت�ضرة .يف كتاب ‘‘لي�س با�سم اهلل’’ ) ،(Not in God’s Nameيخل�ص املع ِّلم
احلادي والع�شرين
اليهودي جوناثان �ساك�س )� (Jonathan Sacksإىل � َّأن ‘‘القرن
َ
ُّ
84
ويتطرقُ يف كتابه �إىل الكثري من احلقائق
تدي ًنا من القرن الع�شرين’’.
�سيكون �أكرث ُّ
َّ
فالعلمانية يف القرن الع�شرين مل تثبت قدرتها
التي علَّقنا عليها يف هذا الف�صل؛
َّ
بحد�س ٍ
وي�شعر الكثريون ٍ
�ضعيف
أخالقي للتكنولوجيا �أو للدولةُ .
على تقدمي �إر�شا ٍد � ٍّ
وحبنا وتطلُّعاتنا ال ميكن �أن ُتخت َزل �إىل املا َّدة والكيمياء
�أو ٍّ
قوي �أ َّننا نحن الب�شر َّ
معدالت املواليد املنخف�ضة يف الدول
أخريا ،يرى �ساك�س -بالإ�شارة �إىل َّ
واجلينات .و� ً
الب�شرية ،لذا
للنمو ولي�س النحدار املجتمعات
الدين ِّ
العلمانيةَّ � -أن ِّ
َّ
أ�سا�سا ِّ
يقد ُم � ً
َّ
ي�ستحق انتبا َهنا ل َّأن مثل هذا
الديني ال
هجر الر�أي القائل � َّإن الإميان
ُّ
نحتاج �إىل ْ
َّ
كنت غري
ت�ستمر يف القراءة ح َّتى و�إن َ
الر�أي هو اعتقاد لي�س يف حم ِّله ،و�أدعوك لأن َّ
بامل�سيحية ،على الأقلِّ بهدف ف ْهم �إميان املاليني املتزايدة من النا�س الذين
مهتم
ٍّ
َّ
يجدون الإميان جذَّ ابًا.
أو�صاف
�سبب
جتد � ُ
�شخ�صي؛ فقد ُ
ال�سبب الآخر لال�ستمرار يف القراءة هو ٌ
ٌّ
ال�شخ�صية .ولكن ماذا
احلد�سية الأخرى �صدى يف اختباراتك
‘‘امللء’’ والأمور
َّ
َّ
أ�شعر ب� ِّأي
لو مل جتد مثل هذه الأو�صاف � َّأي �صدى؟ قد يكون ل�سان حالك‘‘ :ال � ُ
العاطفي،
ينتج فقط من االحتياج
احتياج �إىل اهلل يف حياتي’’َّ ،
لكن الإميان ال ُ
ِّ
أي�ضا ،فالكثري من ِّ
العلمانيني الذين �أ�شرنا �إليهم
املفكرِين
ويجب � َّأل يكون هكذا � ً
ُ
ِّ
حتركوا على ٍ
عاطفي ،بل ل َّأن الإميان باهلل �أكرث
الدين لي�س عن احتياج
نحو ِّ
م�ض�ض َ
َّ
ٍّ
النا�س �إىل الإميان باهلل
منطقية من عدم الإميان يف ما ُّ
يخت�ص باحلياة .وكما �أ�شرنا ي�أتي ُ
َّ
وال�شخ�صية واملرتبطة بالعالقات،
العقالنية
بخليط من الأ�سباب
و�سن�ستك�شف كلَّ
ُ
َّ
َّ
هذه الفئات يف هذا الكتاب.
القدي�س �أغ�سطينو�س �إىل اهلل يف م�ؤلَّفه ‘‘اعرتافات’’ �إذ
ِّفكر � ً
أي�ضا يف ما يقو ُله ِّ
85
ٍ
كنت
يقول � َّإن ‘‘قلبنا لن يهد�أ �إىل �أن يجد راح َته فيك’’.
وبكلمات �أخرى� ،إذا َ
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ٍ
عالمات
فربا تكون هذه الأمور
تخترب اال�ضطراب والقلق وغياب الر�ضى يف حياتكَّ ،
احتياج موجود لك َّنه غري ُمعرتف به بو�صفه كذلك ،وتلك
احتياج �إىل اهلل؛
ت�شري �إىل
ٍ
ٍ
ُ
وي�ستحق الأمر �أن تق�ضي بع�ض الوقت ال�ستك�شاف ما �إذا
نظرية �أغ�سطينو�س،
ُّ
هي َّ
�صحيحا �أم ال.
كان قَو ُله
ً
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