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 :بؤس العالم يدحض فرضية وجود هللا 

أصبحت أكثر وعًيا بالكم الهائل من البؤس غير  هو إنني مع مرور الوقت،و ، في هذا السياقاألهم األمر 
غير محتمل، بينما " اآلخر"كان اإلذعان الجوهري المتأصل في التركيز على العالم . الضروري في العالم

بدت التفسيرات والمبررات الفلسفية لهذه . من الواضح أنه يمكن فعل الكثير لمنع المعاناة وتخفيفها اآلن
ا مثيرة للففًة مثل الحج  المؤددة لووود ،هلل، بل إنها أكثر ضرًراالحالة التي صادفتها ال لًد قوضوا . قحًً

كل هذه التبردرات أدت، على ما أعتًد، إلى اعتماد . الثًة في العًل، وقوضوا الدافع لمساعدة اآلخردن
المالقحظة  وقد تأكدت هذه. المفكوك فيها" السلطات األخالقية"التعامل معنا مثل الخراف على إمالءات 

ضع في . بفكل كبير من خالل التطورات األخيرة مثل صعود اليمين الديني وظهور اإلسالم الراديكالي
زعومة لدروة أن معظمنا اعتبارك أن ،هلل خلق الطبيعة البفردة غير متوافًة إلى قحد كبير مع قواعده الم

واألطفال والمثليين  خاصة النساء -بًضاء قحياتنا على األرض نخطئ، وعفيتنا في الجحيم  ينامحكوم عل
ال يهم أن البعض ال يتوافق . هتم بالعديد من الًواعد التافهة أو غير المفهومةن يتعين علينا أن ال. ونسياً 

. قحتى عندما تئن األرض من وزننا -بغض النظر عن قرع طبول التكاثر . مع أي مفهوم معًول للعدالة
، الضعفاء أو غير الراغبين في التحول، أو تهديدات النبذ هتم بالحتمية لتحودل قحتى يجب أن نال 

 ال. إيمانوالبطالة، وفًدان الجنسية، وقحتى الموت ألولئك الذين فًدوا إيمانهم أو الذين لم يكن لديهم أي 
وكلها رفضها األتقياء  -هتم أيًضا بروايات غير المؤمنين النابضة بالحياة عن أفراح الحياة ضرورة بأن ن

يًال لنا إن المؤمنين الحقيًيين . بارها مجرد وهم، واتهم مؤلفوها بالغطرسة العتمادهم على العًلباعت
الدعم للعلمانية في الواليات مع تضاؤل . الذين يخفون ،هلل يًبلون بال شك توويه الًادة الدينيين إلى ،هلل

للتًدم بأونداتهم، نما خوفي من المتحدة، واستخدام الًادة الدينيون بفكل متزايد للوسائل السياسية 
كينيدي بالحفاظ على السياسة العامة . عاًما، انتًلنا من وعد وون ف 05في أقل من . االضطهاد الديني

مستًلة عن الفاتيكان، على اعتبار أنه كان كاثوليكيًا، إلى السياسة العامة التي يًودها إلى قحد كبير الحق 
يًترح . نيسة والدولة هو أسطورة وأن الواليات المتحدة أمة مسيحيةالديني الذي يدعي أن الفصل بين الك

يتعهدون بالوالء لعلم مسيحي، ودعدون بالحياة والحردة . قادة اليمين الديني استبدال الديمًراطية بالثيوقراطية
قحيث )يستخدمون بفكل روتيني استعارة الحرب لوصف خالفاتهم مع المجتمع العلماني  .لكل من يؤمن

ودصورون العملية السياسية على أنها لعبة  ،(ياسة العامة والحكومة بفكل عام مستًالن عن الدينالس



ولكن هذا ليس هو "(. الحضارة الغربية"و )محصلتها صفر ، قحيث يعني انتصار العلمانية هزدمة للدين 
ردة في دستور الواليات الذي يتمتع بنوع من ضمانات التعديل األول للدين الواإن المجتمع المدني . الحال

فًط إذا تم تفسير الحردة الدينية على أنها قحق في فرض . المتحدة يترك مساقحة كبيرة للحردة الدينية
لكن أي تفسير من هذا . معتًدات دينية على اآلخردن، فإن الحردة الدينية تنتهك من قبل قحكومة علمانية

ينية وقحردة التعبير لآلخردن، وبالتالي ال يمكن الدفاع الًبيل للحردة الدينية ينتهك بفكل واضح الحًوق الد
الوضع ليس متماثاًل، ألن انتصار المسيحيين المسيطردن الذين يسعون . عنه أخالقيًا وهو غير دستوري 

يفضل الًادة األكثر تطرفًا . إلى إنهاء الفصل بين الكنيسة والدولة سيحد بفدة من قحًوق غير المؤمنين
مفهوم مرن يمكن تعردفه بسهولة " التجديف"لكن . وددعون أقحياًنا إلى عًوبة اإلعدامتجردم التجديف، بل 

من خالل تأطير . ، أو يمثل مسًا بالذات اإللهيةعلى أنه يفمل أي نًد للدين أو السياسة أو الحكومة
الًائل بأن  ، يفعر قادة اليمين الديني على ما يبدو أنه من المبرر اتباع المبدأ"قحرب"الخالفات على أنها 

انتًاداتهم مليئة بلغة محملة عاطفيا، فهي تفوه مواقف . أي استراتيجيات للوصول إلى السلطة عادلة
وفًا لهؤالء المتدينين المتفددين، . الخصوم وادعاءاتهم، وتعرض الخصوم أنفسهم لهجمات شخصية

سيس من المجاري، بهدف إنه ينضح مثل الوقحل الخ. إنه عمل الفيطان. العلمانية هي العدو الرئيسي
على الرغم من أن الكثير من . يفترض أن تكون النسبية هي الخطيئة الكبرى للعلمانية. خنق العالم الالئق

العلمانيين متدينون، غالًبا ما يتم ربط العلمانية باإللحاد، وتعزى رغبة الملحدين في االستًالل عن السلطة 
عن سوء فهم خطير لألسس ( في أفضل األقحوال)االدعاءات تكفف هذه . الدينية إلى الخوف والكراهية

يبدو أولئك الذين يصرون . وتنمرعبارات صاخبة، ( في أسوأ األقحوال)الفلسفية للعلمانية واإللحاد، وهي 
عليها غافلين عن قحقيًة أن منع أي دين واقحد من التأسيس هو أساس ازدهار التنوع الديني في الواليات 

أن قادة اليمين الديني غير قادردن على التمييز بين المنه  العلمي أو النظردات كما يبدو . المتحدة
باإلضافة إلى ذلك، فهم يسيئون فهم طبيعة . األخالقية مثل النفعية من العدمية المعرفية أو األخالقية

ه  إنساني الفكر العلماني، ودتخيلون خطًأ أنه يجب أن يعكس ووهة نظرهم الهرمية للعالم، مع بيان أو من
 .بداًل من الكتاب المًدس

أصيبوا أيًضا بجرح عميق من قحقيًة أن معظم  -وخاصة أعضاء اليمين الديني  -أعتًد أن المؤمنين 
يبدو أن هؤالء المؤمنين يفترضون . غير المؤمنين يجدون الحديث عن ،هلل والدين ببساطة غير ذي صلة

لكن معظم غير المؤمنين . هما إال الى كراهية ،هلل وخوفهأو اإللحاد ال يمكن أن يًود/ أن العلمانية و 
ففل قادة اليمين الديني في . يرددون فًط نظاًما سياسًيا يتركهم أقحراًرا في العيش كما يرونه مناسًبا

االعتراف بأن هجماتهم على هذا النظام قد تولد الكراهية والخوف بفكل مبرر ربما ال يكون أي من هذا 



الحد، نظًرا ألن ادعاء اليمين الديني بالسلطة يستند إلى خليط من االدعاءات السخيفة  مفاوًئا إلى هذا
فًط في إن المجتمع الذي يففل في . ، والمثبتة مع شردط الصق فكري "المًدسة"المستمدة من النصوص 

ن، في لكن اآل. المطالبة بأدلة ويدة لجميع المعتًدات يمكن أن يصبح مثل هذا الهراء مؤثًرا للغاية
. الواليات المتحدة المعاصرة، يلعب المرشح السياسي دوًرا مهًما في تحديد مدى صرامة اختبار المعتًدات

العلم غير "قد ينزل الباقي إلى وضع . أولئك المالئمون للوضع السياسي الراهن مستثنون من التدقيق الجاد
ى الرغم من االدعاءات المتطرفة لليمين عل 05.قحتى لو كانوا ونوًدا أكثر من زووة قيصر " المرغوب فيه

يتمثل أقحد . وتعزز القيم السياسية المؤثرة قحالًيا كرسالديني، فإن موضوعاته األساسية المفتركة ت
العالوات األساسية في الضغط من أول معايير وبائية صارمة ومتسًة في التعليم والخطاب العام بفكل 

 . عام

 :يالفلسفة في مواوهة اإلسفاف الدين

غارد في الحقيًة أول مًدمة قحقيقية للفلسفة الدينية الجادة فيما وراء االبتذال المسيحي يكان نيتفه وكيرك
تطور نوعا ما صردر اإللحاد تمفيا مع السياسة الراديكالية . الباهت الذي يحرك الحياة في أمردكا الفمالية

كان المؤمنون مخدوعين، وكانت الواقعية كان الدين مادة أفيونية، و . التي كانت سائدة في ذلك الوقت
قد يكون التعبير عن مثل هذه اآلراء خطيًرا في المجتمع والمدرسة . والمادية هما العًائد الحقيقية الوقحيدة

لكن سرعان ما بات ضروردًا ألولئك الذين يؤمنون أن يلجؤون للًوة وال ينفرون من استخدام قبضة يدهم 
وكانت قحج  هيوم . وزوال البراهين العديدة على ووود ،هلل هو تمردن منفط إن دراسة تطور. لدعم آرائهم

وكذلك فلسفة سبينوزا التي، فتحت مفاهيم مفادها أن ،هلل ال يحتاج إلى أن يكون . منفطة في هذا الصدد
يمكن أن يكون ،هلل ووهرًدا، أو قحتى . كلي الًدرة، كلي العلم، مهتًما بمصير اإلنسان، أو قحتى متسام

ورت الفلسفة مع الرأي الًائل بأنه إذا أراد المرء قبول رؤدة عن ،هلل متجذرة في الكتب . رضة للتغييرع
يمكنك المًامرة أو الًفز، لكن لم يكن هناك . المًدسة، فربما كان باسكال وكيركيغارد أكثر المفكردن صدقا

خلًت قناعة بووود بدائل  فطروقحات فالسفة وقحدة الووود. أمان بأنك ستنتهي بمكاسب أو هبوط سلس
ويدة للرؤدة الكتابية عن ،هلل إذا كان المرء يميل إلى هذا الحد لووود إله سام أو مكان في السماء رغم 

ولكن ال يتعين عليك . وهذا يكفيومن مكوناته فالكون مووود ونحن وزء منه . بداهة عدم الحاوة إليه
. ة وغامضة للغاية لدروة أنها تتسول في الوصفتجاوز علم الفلك الرصدي للعثور على مفاهد وميل

الكسوف الكلي للفمس، سديم الجبار، زقحل، أو كوكب المفتري عن قرب، مسيرة خط ظل الفمس 
الثردا المستحيلة وأوميغا قنطورس، المجرات البعيدة بفكل . المعذب عبر التفابك الفوضوي لسطح الًمر
تضخمت المووة المضيئة لدرب التبانة لتصبح . نيزك المع خيالي التي تجاورنا، عيد الغطاس الًردب من



و " التغطيس والتعميد"لكن  العجائب،أن تتفاعل عاطفيًا مع هذه  كعلي. نجمنسيًجا من مئتي مليار 
قد يكون اإليمان باهلل وسيلة مالئمة للتعبير عن المفاعر بهذه الًوة، لكن ال . هي كلمات مًدسة" النعاس"

بفضل كارل ساغان وغيرهم من . يًود المرء للتعلق به: ووهر االستفسار. في الواقع يوود إيمان ضروري 
الداعمين للعلم، ودوصله إلى استنتاج مفاده أن كان الكون رائًعا، وأن يكون المرء محظوًظا بفكل ال 

فعر سي" إذا"يأتيه العجب من ذلك بدون قيود، . يصدق للحصول على فرصة ليكون شيًئا واعًيا في وسطه
هل ،هلل مووود؟ : أنه كان مغرًما بالواقع دون قيد أو شرط وبدأ في وقت ما في العمل على السؤال الكبير

التطور قحيث يتم إضفاء  وكذلك نظردةالفيزداء وعلم الكونيات االطالع على النظردات العلمية و خاصة بعد 
. ولوويا لفهم التطور بفكل كاملوفهم طروقحات األنثروب. الطابع الرسمي على االستًصاءات عن الواقع

قحيث بدا وليًا أن النظردة صمدت قبل ثالثة أويال من الهجمة العلمية وباتت مًبولة كواقع مرعب 
منظور أومل بكثير من خلق  -ومتواضع يؤسس صلة قرابة عميًة لجميع أشكال الحياة على األرض 

أو ع مضامين التطور عن طردق االنتًاء خاص يرسخ اإلدراك، تدردجًيا وًدا، بأن الفهم الكامل لجمي
الخصوصية البفردة بين مخلوقات األرض  -الطبيعي يترك العنصر األكثر أهمية في المسيحية االنتخاب 

ولكن في الحقيًة  شخصي،وإن إشارات أينفتاين إلى ،هلل كانت انعكاسات قحرفية إليمان . مفكًكا تماًما -
كاره المزع  لهذا االدعاء الذي نفره المتدينون بأنه كان مؤمنا بووود أكتفف الكثيرون القحًًا العديد من إن

في قحين أنه أعلن بوضوح وصراقحة أن ،هلل الذي يؤمن به ليس إله األديان اإلبراهيمية التوقحيدية بل إله  ،هلل
ية أو ناهيك عن المعرف -لكن بفكل عام اإللحاد واإليمان باهلل الواقحد ليسوا على أربع دوافع . سبينوزا

اإليمان هو الدافع إلى قحد كبير من خالل السعي إلى : لمالقحظة اختالف مهم واقحد فًط 4.الميتافيزدقية 
إنها مؤسسة ذات أسس . بعد ذلك، بوووه ودودة. العالئقية الموضوعية لملء الكون، أو الكون كما كان
تي هي إلى قحد كبير انعكاس لعلم الميتافيزدقيا، ال. مفهومة ويًدا من الدوافع وعلم أمراض تلك الدوافع
ال تًدم المطالبات . اإللحاد مًتصد ومحافظ ميتافيزدًي. النفس الخاص بها، هي باهظة بفكل غير عادي

إذن، باختصار، اإللحاد ال يعطي النزعات والتخيالت الالواعية . الوصفية المادية؛ بل ترفض قبولهم
بفكل منهجي الالزمة كسًاالت للتطور النفسي شبه المرضي،  الكثير للبناء عليها؛ ال يوفر المواد المنظمة

ال يدخل مبكًرا في الحياة في  هبالطردًة التي يًدمها الدين؛ ال يحفز مثل هذه التصرفات والتخيالت؛ إن
قحول مكانة المرء في نظام كوني : قد يكون من الصعب للغاية التخلي عن بعض البديهيات. دستور العًل

يل المثال، أو اإلقحساس الحميم بعالقة وقائية مع كائن يدفع المرء إلى التفكير فيه ذي مغزى، على سب
ا بمثل هذه . على أنه خارق للطبيعة إن الجدل الفلسفي قحول اآللهة والدين يكون أقحياًنا مدفوًعا قحًً

وى نوع لكن بعض البديهيات ليست س. البديهيات وااللتزام، دون قحل، بسبب عدم الًدرة على التخلي عنها
تدعمها اقحتياوات الواعية عميًة، ودمكن التحرر من  -أقحكام غير مدروسة باألدلة  -من التحيز 



لماذا قد يؤمن . اإليمان، وقحتى الجدل الفلسفي، من خالل كفف تلك االقحتياوات واالهتمام بها بعناية
أواًل، ألن . ان محتمالنالناس باهلل، في ظل ندرة األدلة على مثل هذا المخلوق؟ يبدو لي أن هناك سبب

وفي الواقع غالًبا ما يتم تثبيطهم عن  -األطفال ال يتم تعليمهم عموًما للمطالبة بأدلة ويدة لالدعاءات 
ثانًيا، نظًرا لووود العديد من االقحتياوات التي لم تتم تلبيتها، يصبح الناس عرضة . تًديم هذه المطالب

؟ ألن (أو بدين يتوافق معه)فلماذا ال يؤمن المرء بإله خارق للطبيعة . لالنتباه والوعد بالسعادة في المستًبل
إن السماح للفر الذي يمكنك تجنبه سيكون عماًل . أيا من هذه الفروط لم تصمد أمام التفكير العًلي

؟ أم هو عاوز؟ هل هو على ذلك ال يًدر ههل شاء ،هلل أن يمنع الفر ولكن: "على قحد تعبير أبيًور. قاسياً 
هل هو كلي الًدرة واإلرادة؟ إذا كان الجواب نعم فمن أين إذن واء الفر؟ . قادر وال يردد؟ أم إنه خبيث

، مما يجعل الملحد غير "كفر بووود ،هلل"هو  إن اإللحادفي قاموس مفهور ألديان العالم تعردف يًول 
ال أعتًد . ناس ال يؤمنون وبالتالي هم غير مؤمنينمرتاح ألن التعردف يفير إلى ووود ،هلل ولكن بعض ال

أنه يمكن للمرء أن يكون غير مؤمن، بالنسبة ألولئك الذين ليس لديهم معتًدات دينية مع ذلك يؤمنون 
عن نفسه بأنه ( االعتراف؟)لذلك ليس من المستغرب أن إعالن المرء. على أسس أكثر دنيودة عًيدةبال

على إنتاج أوسام مضادة دفاعية، خاصة إذا واوهوا نوًعا من المنكر ملحد يجب أن يحفز بعض الناس 
في مرقحلة ما من التاردخ، بدا . المتفدد الذي أصبح عدوانًيا بفكل غير قحكيم أو مهين بمعتًدات اآلخردن

أنه من المستحسن قحرق مثل هؤالء الزنادقة، خفية أن يتمكنوا بطردًة ما من إلحاق الضرر بعًيدة 
لًد أصبح هذا التمرد في ووه ما هو أكثر بًليل من الحديث الالهوتي . قودة وغير قابلة للرديفترض أنها 

الًصير، االعتماد على ،هلل، عفا عليه الزمن، ولكن بعد ذلك أصبح الملحدين العدوانيين والمسيئين يعّلمون 
د ما بأن ،هلل قد خلق إن الفكرة الفائعة إلى قح. ردود الفعل المفرطة التي تصيب ضعيفي اإليمان أيضا

على صورة اإلنسان قد أبًاها الناس على قيد الحياة بفرح صفاته ودوافعه وقحبه للبفردة وطرقه في فعل 
كلما تحدث الناس أكثر، كلما تساءلت أكثر كيف يمكن ألي شخص التعرف . األشياء وبره وأسرار النعمة

يًال لهم من قبل اآلخردن الذين ُيفترض أنهم  على أي سمة في كائن ال يعرفون شيًئا عنه، باستثناء ما
قائلة إن ،هلل ال يحتمل  إقناًعا،أصوات قليلة تتبنى نغمة أكثر  كهنا. والوقحيينعمون بالعيد الغطاس 

كل ما يمكن للمرء أن يًوله هو أن ،هلل هو . واليوصف ، وخالي من أي صفة ، بما في ذلك صفة الووود
يبدو هذا صردًحا . في نفس منظور وصف ويرترود شتاين الفهير للوردة،هلل، األمر الذي يضع الًضية 

وًدا، ولكن بعد ذلك، كيف يمكن أن يرتبط الووود البفري بفكرة أثيردة ال يمكن قحصرها؟ إن استحالة فهم 
،هلل في الفئات البفردة يجعله غير قابل للوصول إليه، ولكن إذا تم فهمه بعًالنية، فإنه سيتوقف عن كونه 

لكنني أتذكر تلك الجوهرة االوتماعية في . لو كنت أنا ،هلل، فلن أؤمن باهلل بالتأكيد.  ودصبح أسطورة،هلل
إنه ليس رفًضا . بيت الًصيد من اإللحاد المعلن هو الالمباالة المطلًة لمفكلة التعالي. التنكر الخيالي



ال توود . بيضاء أو وقحش بحيرة لوخ نيسنفًطا، تماًما كما ال يرفض المرء فكرة وقحيد الًرن أو الغربان ال
عن نيسي في  صورة،مفكلة مع األشخاص الذين يسافرون إلى اسكتلندا إللًاء نظرة خاطفة، أو تأمل 

الواقع، ربما لم أفًد مرة أخرى فكرة عن السمو واإلله، إذا لم أكن أكرس وهودي األكاديمية ألخالقيات علم 
لم أواوه أية صعوبات في تطودر . لى المعتًدات بًوة مدهفةاألقحياء، قحيث تظهر الحج  الًائمة ع

عالمة تجاردة معًولة وتعددية ومتسامحة ألخالقيات علم األقحياء، مًتنًعا بأن أسس األخالق تكمن في 
في مجتمعات؛ أنه من الواوب الطبيعي ألفراد المجتمع  ،إرادتناباإلقرار العًالني بأننا نعيش بالضرورة و 

لكن ال، منذ بدايتها، كانت أخالقيات . ضهم البعض، ونأمل أن تكون المساعدة المتبادلةتجنب إيذاء بع
علم األقحياء بحاوة إلى مزدد من األسس األساسية التي قدمها العلماء األوائل في هذا المجال، الذين 

محرض، منذ نفأتها، استندت أخالقيات علم األقحياء إلى الًانون الطبيعي ال. تصادف أنهم روال دين
اإلنسان كما خلق على صورة ،هلل، البفر يًفون في رهبة قحيال كرامة اإلنسان، مما يفير إلى أن األخالق 
أضعف من أن تًف على قدميها، وسيتعين على غير المؤمنين التكيف إلى الجذور التقية للفكر 

قد دخلت بًوة في النًاش " ،هللللعب مع "إن فكرة علم الوراثة الجديدة بأن علم الوراثة هو طردًة . األخالقي
هذه الحجة ال تبدو . ، خاصة فيما يتعلق بالهندسة الوراثية والتالعب بالجيناتقحول أخالقيات علم األقحياء

: منطقية للغاية، فمن يعرف شيًئا عن األلعاب اإللهية؟ أيًضا، يبدو أنه عبارة عن تًليد متعدد الطبًات
ًما ما من استنساخ نفسه، فعندئذ يكون ،هلل موووًدا وقد نظم بفكل إذا صمم ،هلل اإلنسان ليتمكن يو ( 0)

فلعب هذا الدور بغطرسة من قبل ،هلل مرفوض ( 2)ضخمة مع خليًته البفردة؛  parcheesiهزلي لعبة 
أن تلعب دور ،هلل هي ( 3)أو لعبد دور ،هلل نيابة عنه من قبل المؤسسات الدينية مرفوض أيضًا، لماذا؟ و 

ا مع دعم طردًة أرض ية للمفاركة في الصفات اإللهية، كما يعّلم اإلسالم، لذا يمكنك أن تكون شاًبا الئًً
وهو ما يوضح أن فكرة ،هلل يمكن أن تعمل بأي طردًة، وأنه إذا استطعت تخيل ،هلل، فأنا . فائق أو بدونه

ذين ال يبالون بالحج  من ناقحية أخرى، بالنسبة ألولئك ال. أتوقع منه أن يستاء من كونه لعبة بالغية
إذا كان لهذا . الًائمة على اإلله، ال يتم قول أي شيء ذي أهمية عند التعبير عن اتهامات باللعب مع ،هلل

كيف تًتل ،هلل إن . العرض تكملة، أود أن أتحدث عن نيتفه، الذي كثيًرا ما يتهم بارتكاب خطيئة قتل ،هلل
ا؟ ال أعتًد أن نيتفه قتل أي  شخص، فهو فًط لم يعجبه الفكرة الحالية إلله ال يهتم قحول كان ،هلل قحًً

إذا كنت تتذكر أن الجنس البفري أسوأ قحااًل من أي . الظروف الرديئة التي يعيش فيها معظم البفر
ا أن يًول شخص مثل السيد اليبنيز أن  عضو آخر في مملكة الحيوان قد تفكر فيه، فمن المثير للففًة قحًً

من ناقحية أخرى، تكاد تصبح مؤمًنا متواضًعا يحاول أن يفهم . العالم لو خلًه ،هلل هذا هو أفضل ما يمكن
كيف يمكن لفخص ما أن يتحدث عن أشياء من هذا الًبيل، ومع ذلك فًد كان والد قحساب التفاضل 



كان نيتفه سعيًدا بتخيل العديد من اآللهة، على أمل أن يكون من مجموعة . والتكامل متناهى الصغر
 .شفًة. أظهر له المكسرات أنه مخطئ. ة من الرقص، ولم يكن يمانع في تصودر نفسه على أنه إلهمتنوع

 Ne: في اللغة الفرنسية، يوود مصطلح أو مثل يعبر عن أقصى مسافة فائضة قحًًا فيما يتعلق بًضية ما
commence même pas à ignorer quelque chose "ال تبدأ قحتى في تجاهل شيء ما "- 

بمعنى آخر، . أنك ترفض الًضية تماًما، لدروة أنك ترفض أن تزعجك قحتى بطردًة غير مباشرة بمعنى
تجاهل "إنه ال يتعارض مع . أنت ال تبذل أي وهد في هذه المفكلة من خالل محاولة تجاهلها بنفاط

 بمعنى عدم االهتمام" تجاهل شيء ما"بمعنى عدم معرفة شيء ما، بل هو نسخة مكثفة من " شيء ما
هذا هو بالضبط نوع الموقف الذي يجب أن يسود بين البفردة المحررة فيما يتعلق . قحتى بمعرفته عنه

باألسئلة الدينية والنظردة، عندما تحاول فرز رغباتها ومبادراتها وخططها المفتركة للممارسة الحالية 
دين والالهوت كمعطيات أن ننسى ال -ال شك في ذلك  -هذا ال يعني بأي قحال من األقحوال. والمستًبلية

بالطبع، هذا الموقف المًترح هو موقف ال يزال متناقًضا إلى قحد ما . ثًافية مهمة لتاردخ البفردة الماضي
في معظم البلدان، تظل األنظمة المختلفة لالعتًاد الديني الموروث شديدة الضراوة . في عالمنا الحقيًي

لكن . كثر من مجرد نًاشاتنا الحالية قحول األسئلة المهمةوالًوة قحتى يمكن تجاهلها، ناهيك عن تجاهلها أ
ولم تكتسب المحاوالت  -في بعض البلدان، مثل تلك المووودة في أوروبا الغربية، لم يعد هذا هو الحال 

يبدو لي أن إعادة تركيز وهودنا الفكردة على مسائل الدين . األخيرة إلقحياء ديني أرضية قحقيقية بعد
 .ثابة تراوع خطير في وضعناوالالهوت سيكون بم

 :اإللحاد/ الكفر / المعارضة / الكفر 

قحالة توافق في اآلراء أو توافق : إن التعبير عن صوت عدم اإليمان يعني ضمنًا قبول سياق مجازي معين
خرق اإلوماع أو المطابًة، بينما يأخذ هذا الوصول الجديد " انًطاع"يتعرض لالضطراب الفديد بسبب 

في محاولة للتعامل بمهارة مع الفروق الدقيًة التي ينطوي . ت شكل صوت مميز خاص بهفي نفس الوق
تنًل فكرة لحظة معينة في عملية تأكيد الهيمنة " صوت الكفر"عليها األمر، أعتًد أنه يمكننا الًول إن فكرة 

البدء في أو تغيير الهيمنة قحيث يكون هناك إوماع أو موقف من المطابًة الًمعية إلى قحد ما، هو 
 .االنهيار بسبب ووهات النظر واألقحكام المختلفة التي يتم تًديمها إلى المجال العام ألول مرة

؛ منذ العًود الثوردة المثمرة "المعارضة"إن فكرة الكفر بحد ذاتها تحيلنا إلى الوراء، على ما أعتًد، إلى فكرة 
إلى مصطلح عام " الكنيسة الراسخة"تعاد عن للغاية في إنجلترا في الًرن السابع عفر، تطورت فكرة االب

من هذا المنظور، أفضل أن أفكر، تبدو األصوات المعارضة . للتفكير الراديكالي بعيًدا عن الرأي الراسخ



تم  -في أماكن أخرى غير إنجلترا  -، أو المرتدين الذين "المنفًين"في وضع أكثر تفاؤاًل إلى قحد ما من 
غالًبا ما يتم استبعادهم ومالقحًتهم . وأقحياًنا تم التسامح معهم فحسب، أيًضا -قحبسهم تاردخًيا في موقف 

ال تزال أصوات المنبوذين . داخل المجتمعات التي يتم تفكيلها من خالل االنصياع الًمعي" الغرباء" -
عاد تتمتع بإمكانية قحقيقية لسماعها في األماكن العامة للمجتمعات التي يعيفون فيها، في قحين يتم استب

 ".للثًافات المضادة"تماًما منها، قحيث يتم تسييجها في المساقحات الدقيًة نسبًيا " األصوات المعارضة"

 المهم،فعال قحًًا، سيكون من " ضوء"من أول وعل شرارة األمل الصغيرة هذه قحقيقية ولتوسيعها إلنتاج 
 .إعادة التفكير في بعض مفاهيمنا األولية من منظور مختلف

 :ألولية عن اإليمان وعدم اإليمانالمفاهيم ا 

كعمل من أول فتح  -يجب أن نحتضن بًوة اقحتمااًل إضافًيا ضمنًيا في فكرة عدم اإليمان  بدء،بادئ ذي 
وهذا ليس عماًل زائًفا يتمثل في تحدي شبح الًوة المهيمنة . عملية لتحدي الهيمنة الحالية لدعاة اإليمان

مردحة " مكانة"وال بأي قحال من األقحوال فعل تًاعد إلى  عام، 255التي كانت مووودة منذ أكثر من 
 .خصصت للمعارضين من قبل الًوى المهيمنة

أننا يجب أن نكون واضحين بفأن التعادل لدى الكثير من الفئات األخرى لتعردفنا  بدوره، يعني،وهذا 
 ".اإللحاد"أو " عدم اإليمان"خاصة فئات  -لذاتنا 

إشكالية للغاية ال ينبغي لنا االستمرار في الدفاع  تثالثة افتراضاتتضمن " عدم اإليمان"يبدو أن فئة 
أواًل، هناك فكرة أن الحياة الجيدة وذات القيمة األخالقية يجب أن تكون مبنية على نظام المعتًد . عنها

ء، على سبيل المثال، قد يجدوه وهو أمر كان من المؤكد أن اإلغردق أو الرومان الًدما)الفردي للفخص 
ثانًيا، هناك فكرة أن هناك مروًعا مركزًدا واقحًدا ألي طردًة ذات مغزى لعيش قحياة (. غردًبا وًدا بالفعل

ا بماذا أو بمن  المرء، والتي بمووبها يكون السؤال الذي يجب اإلوابة عليه هو ما إذا كنا نؤمن، أي قحًً
هذا يعطي فكرة أن المسيحيين بطردًة ". المؤمنون "بـ( حيون ضمنًيامسي" )غير المؤمنين"معارضة  -نؤمن 
يكونون بفكل " غير المؤمنين"هم أكثر إيماًنا، في قحين أن ( واألشخاص الذين لديهم ديانات مماثلة)ما 

بداًل من مجرد اعتبار أن عدم إيمانهم  -عام أكثر تفكًكا، ودميلون أكثر إلى رفض اإليمان بأي شيء 
ثالًثا، توضح . ا إلى مجموعة معينة من الًضايا التي يجدونها غير ذات صلة وغير مًنعةيفير قحصردً 

الذي يعبر عن فعل واضح  -فئة عدم اإليمان موقف غير المؤمنين، على األقل نحوًدا، كنوع من االفتًار 
ا افتراض بعض يجب أن نرى، مًابل هذا، أنه ليس من المنطًي قحًً . من التبعية الذاتية والتهميش الذاتي

، وبالتالي نغلق أعيننا على العديد من "معنى الحياة"األسئلة الرئيسية المتعلًة، على سبيل المثال، بــ 



لذلك يجب علينا ببساطة أن . تجارب اإلقحساس والمعنى التي نواوهها باستمرار في العيش بنفاط األرواح
تصنيف عدم اإليمان أمًرا ال مفر منه في قد يكون . نتخلى عنها كلما سمحت الظروف التاردخية بذلك

كما هو الحال في  -األوقات التي تم فيها صياغة اإلوماع األساسي للمجتمعات بمصطلحات مسيحية 
أو قد يكون من الصعب االبتعاد، كما هو الحال في المجتمع األمردكي  -أوائل قحداثة أوروبا الغربية 

أي مجتمع علماني في منتصف الطردق على األقل، لم  لكن في. اليوم، عن هوس األصولية المسيحية
بالنسبة " اإللحاد"قد يبدو . هذا المصطلح بالذات فيللمسيحية  ضمنية يعد مطلوًبا تًديم تنازالت كبيرة

لكن هذه الًناعة، ال . للكثيردن على أنه اختيار أكثر راديكالية، وأكثر مصداقية، لمصطلح تسمية الذات
يًدم  2" اإليمان باهلل"وبالتالي قبول أن  -المفهوم األساسي هو نفي التوقحيد . الدقيقتصمد أمام التدقيق 

سلبية بداًل من  -إشكالية ذات مغزى وذات صلة تستحق أن ُتعطى إوابة، قحتى لو كانت إوابة متناقضة 
اء كان ،هلل بمعنى آخر، فإنه يًبل أن األمر مهم على اإلطالق، وأنه مناسب لعيش قحياتنا، سو . -إيجابية 
يتضح هذا فًط على أساس الهيمنة الدينية الًائمة داخل . أم ال( أو ووود اآللهة المتعددة)موووًدا 

ا، يمكن ترك هذا السؤال كنوع من التسلية الخاصة غير ذات . مجتمعات معينة في أي مجتمع علماني قحًً
 .ل العامولن يكون موضوًعا ذا صلة بالجدا -الصلة ألولئك الذين يختارونها 

 :بعد ظهور الفلسفة الوضعية

في الًرن التاسع عفر، تمت صياغة المفهوم الوضعي للعلم اإليجابي الذي يحل محل الدين والفلسفة، 
لًد تم ربطه بفكرتين . للعلماء طوال معظم الًرن العفردن" الفلسفة العفودة"وأصبح أقحد الدعائم األساسية لـ 
والتي ستختتم يوًما ما " قراءة لكتاب الطبيعة"كرة أن العلم يمكن اعتباره ف -ثبت أنهما إشكاليتان بالفعل 

في هذه . بًراءة الصفحات األخيرة، وفكرة أن العلم ذاته وما يفعله ببساطة هو أن يذكر الحًائق كما وردت
تجعل فكرة يوم وتم التأكيد عليها لدروة " الطبيعة"األثناء، تم تطودر مفاهيم مثل الالنهاية الحقيقية وتعًيد 

واالكتفافات المعرفية . أمًرا ال يمكن الدفاع عنه، إن لم يكن فًط مثير للضحك" قراءة كتاب الطبيعة"ما 
كموضوع للبحث العلمي، " االقحتماالت الحقيقية"للدور الجوهري للتنظير في البحث العلمي، وكذلك أهمية 

اختزال النفاط العلمي إلى نوع من التنظيم قوضت بفكل ال روعة فيه الفكرة التجردبية المتمثلة في 
في الوقت نفسه، يجب أن يتغلب التفكير الفلسفي . وصف لمجموعة مووودة بالفعل من الحًائق. المنظم

الكامنة " العًول األخرى "أو قحتى " الواقع في الخارج"إلى قحد ما على الفكوك المصطنعة فيما يتعلق بـ 
أورؤ على  -لذلك، بدأ موقف أكثر استنارة . ة في مجال العلوم االوتماعيةللتجرب" البنائية"ضمنًيا للبدائل 

دون االستسالم لمناهضة العلمانية  ،"العلمانيين"في الظهور بين المفكردن  -" استنارة"الًول على أنه أكثر 
س لها من قادًرا على وعل الفروق بين الجوانب التي ال أسا" نًًدا مستنيًرا للعلم"يًدم  ذلك،بداًل من )



لًد قحان الوقت اآلن، إذن، إلعطاء وداع صردح (. الصحة والجوانب المؤسسة الدعاءات العلم بالحقيًة
بفكل أكثر تحديًدا، . ومنطًي للوضعية كفلسفة عفودة للعلماء وكالعب رئيسي في الساقحة العامة العالمية

ليحل محل  fic Knowledge ”3جابيالعلم اإلي"أعتًد أنه يجب علينا التغلب على المخطط اإليجابي لـ 
من . على األسئلة المهمة في عيش قحياة اإلنسان 6،أو الميتافيزدقية  0الالهوتية، و 4اإلوابات الدينية، و

الصحيح، كما تم التأكيد عليه مراًرا وتكراًرا في تاردخ الفلسفة الحديثة، أن كل إنسان يجب أن يعيش 
ومع ذلك، فإن هذا ال يعني . هنا واآلن. ، بمفرده، كما هو في الواقع"ةفي الحالة األخير "تجاربه أو قحياته، 

التي " المهمة"أنه عند القيام بذلك، يمكن لألفراد االعتماد فًط على مواردهم الفردية، أو أن األسئلة 
ا من خالل األسئلة التي قحاول الالهوت  سيتعين عليهم معالجتها هي بأي طردًة مفيدة مهيكلة مسبًً

على  البفري؟الجواب، هو هل أن المعتًدات الدينية المختلفة قد طرقحت كعناصر مهمة للتفكير . طرقحها
األكثر تنوًعا في تاردخ البفردة بفكل واٍف، فإن التكيف " النهضة"العكس من ذلك، وكما أظهرت قحركات 

وهذا ال يعني  -تاح مع قحياتك يتضمن دائًما دروة معينة من االستيالء اإلبداعي على التراث الثًافي الم
بالضرورة العودة إلى الدين أو الالهوت كما يمكن رؤدته، على سبيل المثال، في االستخدام اإلبداعي الذي 
استخدمه غوته في لًاءه األدبي مع هافيس أو في التأثير التحردري لفكر زن البوذي على بعض المفكردن 

 .الخاصة بهم لصياغة التًاليد الفلسفية الخاصة( لأو األغال)الغربيين فيما يتعلق بالًوالب النظردة 

 :ضد التبسيط الكاذب

بمعنى التالشي من  -أولئك الذين يرغبون في متابعة التحديات التي وضعها عدو بدأ يتالشى تاردخًيا 
ا التي تواوه البفردة اليوم وفي المستًبل الًردب  قد  -النًاش العام الذي يفير إلى األسئلة المهمة قحًً

ومع ذلك، يجب أن يعترفوا بأن خيارهم هو خيار ظرفي في موقف خاص . خدعون بالطبع للقيام بذلكي
على سبيل المثال، في قحالة الواليات المتحدة، قحيث يًوم اليمين المسيحي غير المكرر الهوتيًا  -للغاية 

لها " لملحدين الجددا"في ظل هذه الظروف، فإن مبادرات . باختطاف المناقفات في وسائل اإلعالم بنجاح
ومع ذلك، ال ينبغي أن يساء فهم هذا على أنه دعوة لسحب وهودنا الفكردة من الجبهات . صفة محررة

التي دافع ممثلوها، )وهذا يفمل تعاملنا النًدي مع الالهوتيات األكثر دقة . األخرى األكثر تًدًما تاردخًيا
وهات نظرهم ودتجاهلون ببساطة أن هناك الكثير في يفتًدون و " الملحدين الجدد"بالطبع، بفكل مًنع أن 

، من أول االنخراط في التحديات التي (الالهوت المسيحي أكثر من تبسيط األصولية المسيحية المعاصرة
 .يواوهها تفكير ما بعد الالهوت الفعال

النظر عن السهولة بصرف  -هناك مبرر واقحد مهم غالًبا ما يتم اللجوء إليه لمثل هذا النه  االختزالي 
والمواقف التًدمية  -هذه هي قحجة إخفاء الجوهر الحقيًي . النسبية لكسب اهتمام وسائل اإلعالم



من الناقحية الفكردة، وكذلك السياسية،  7.للبنية بأكملها  -للمتحدثين الفرديين الذين يخفون الطابع الروعي 
الجوهر "عتًاد بأن األصولية المسيحية تًدم الموقف من اال. يبدو، في الواقع، أنه يعيق نفسه بنفسه

، (نفسها -الطائفية  العًليات معالمتنافسة بفكل مربك  -كما تدعي هذه األصولية )للمسيحية " الحقيًي
 في قحين أن كارل بارث، وديتردش بونهوفر، أو بول تيليش هم علماء دين، أو مارتن لوثر كينغ أو إرنستو

أنا . الموضوعة إلخفاء هذا الجوهر الحقيًي" الواوهات"كاردينال، بصفته ناشطًا في مجال الوعظ، يخدع 
إنه يجعلنا غير قادردن على االرتباط . في الحقيًة أعتًد أن هذه طردًة في التفكير تحد من ونون العظمة

الت مفيدة في الخطابات السياسية علمًيا بواقع تاردخي متمايز ومعًد ومتغير بفكل متزايد وعن إدخال تدخ
ناهيك عن بناء تحالفات ذات مغزى مع تلك الًوى  -والمواقف الفلسفية المووودة داخل مجاالتنا العامة 

يتطلب التغلب على هذا النوع من الحصار الذاتي . التي لدينا أهداف سياسية ووهردة وأولية مفتركة معها
أننا لم نعد معاصردن لعصر النظام : غاية، لكنها شديدة األهميةالفكري على األقل رؤدة واقحدة أولية لل

يهيمن على . الًديم الذي قدم فيه الالهوت المسيحي والدين الدعم المركزي لهيكل استغاللي وقمعي
في كثير من األماكن  -لم يعد تحردر تفكير المرء من السيادة الدينية والالهوتية . السياسة وقحتى االقتصاد

الحديثة، التي صاقحب ظهورها إلى وانب الدولة )لم يعد المجتمع البورووازي الحديث . ملحةأولودة  -
فًد اتخذ نظام التعليم، العلماني إلى قحد ما،  -يعتمد بفكل مركزي على هذه الدعائم األيديولووية ( تطوره

تاج الفرعية للحكومة ، الطبيعية كبوصلة واالستناد على وظيفة إعادة إن"االستهالكية"واإلعالم، وأنماط 
بطبيعة الحال، ليس من السهل، وبالتالي ليس باألمر التوافًي، . وكذلك للهياكل الرئيسية للهيمنة الًائمة

إذا . -أو أسستها  -تحديد الهياكل الجديدة للهيمنة التي خلفتها الثورات منذ نهاية الًرن التاسع عفر 
بين هياكل الهيمنة  -ا أعتًد، ولكنه مفيد في هذا السياق بالذاتفهو إشكالي للغاية، على م -تمييًزا قدمنا 

يبدو أن هناك ثالثة هياكل من هذا الًبيل  عليها،التي يمكن التغلب عليها وتلك التي ال يجوز التغلب 
وهي سمة من سمات  البفردة،على الحردة " الضرورة االقتصادية"هيمنة : على األقل تظهر في األفق

وغلبة الذكر على ونس األنثى بين  الطبيعية؛غلبة األهداف البفردة على العمليات  ديثة؛الحاالقتصادات 
قحتى أولئك الذين سيدافعون عن فكرة أن هذه الهياكل نفسها ال مفر منها وضروردة عًالنًيا . بني البفر

بكل من هذه وفًط أولئك الذين يجرؤون على إنكار ووود مفاكل خطيرة مرتبطة . لن ينكروا قحًًا ووودها
الهياكل سوف يتظاهرون بأن البًايا الدينية والالهوتية للنظام الًديم ال تزال تهم اإلنسانية ككل كأولودة 

 .مهمة

 :تحودل األسئلة الميتافيزدقية من عاولة إلى مفاكل في األلغاز الفيًة



يتافيزدقية التي يجب إلى كردستيان وولف من أول تحديد المفكالت الم Kantمنذ أن لجأ إيمانودل كانط 
، كان هناك ارتباك في فلسفة "المسار النًدي"معالجتها في سياق وديد قحتى من خالل فلسفة قائمة على 

بداًل من ترك األسئلة التي عمل الالهوتيون عليها، والتي تم تناولها مرة أخرى في : ما بعد الميتافيزدقية
للغاية يميلون مراًرا وتكراًرا إلى أخذ هذه األسئلة نفسها كأمر الفلسفة الميتافيزدقية، قحتى الفالسفة الناقدون 

إن كون هذا الوهم ال يمكن الدفاع . وقبولها كنوع من األساسيات، نظًرا أللغاز الفكر البفري  -مسلم به 
يبدو  - عنه قد يتم إدراكه بالفعل من خالل النظر إلى الدافع غير المباشر الكامن وراءه في فلسفة كانط

ما الذي  -" قحيوانات ميتافيزدقية"كانط يعتًد أن األسئلة األولية التي يعددها ليجادل بأن البفر هم أن 
يمكن ترومتها مرة أخرى بفكل  -يمكنني معرفته؟ وماذا يجب أن أفعل؟ وماذا أتمنى؟ ما هو اإلنسان؟ 

لمخلوقة للعالم أو الفخصية المحدودة وا: هادف إلى المفكالت األساسية لميتافيزدًا وولف الخاصة
ومع ذلك، اليوم، وعلى الرغم من أن قائمة . الووودية لاللتزام األخالقي؛ وخلود الروح" األسس"الالنهائية؛ 

األسئلة قد تبدو مًنعة، فإن اقتراح كانط بترومتها مرة أخرى إلى مفاكل ميتافيزدقية يبرز بوضوح إلى قحد 
م تعد مسألة ما يمكننا معرفته تتمحور قحول تلك األسئلة المتعلًة ل(. وتراوًعا)ما باعتباره تمردًنا تعسفًيا 

فهناك المزدد من االهتمام بأسئلة تتعلق بنظردة المعرفة، على سبيل المثال، المدى  -بعلم الكونيات العام 
 "عوالم" "ظهور"والمالءمة السياسية للعلوم االوتماعية والتاردخية، أو قحتى علم الكونيات، مثل إشكالية 

إن السؤال عما يجب علينا فعله، بدوره، لم يعد مرتبًطا بفكل واضح بفكرة أوامر اإلله . مختلفة عن واقعنا
إنه يفير باألقحرى إلى االنخراط في عمليات تداولية لتًردر ما (. أو الضمير الذي وهبه ،هلل كمثال ذاتي)

للمساهمة في إقحداث مثل هذه نردد أن تصبحه مجتمعاتنا وكيف نحن، كأفراد أو مجموعات، مدعوون 
لم يعد السؤال عما قد نأمله اآلن مرتبًطا، بالنسبة . وفي النهاية، للحفاظ على زخم التغيير -" التطورات"

وداخلها، من )فًد أعيد تركيزه، بداًل من ذلك، على مستًبل مجتمعاتنا : لمعظمنا، بأفكار الخلود الفخصي
استسالم " مستًبل البفردة كمفروع مفترك يجب مناقفته فيقحول  -بفكل متزايد  -، و "(عائالتنا 
، وتفكيكها، وإعادة بنائها، وتخفيفها عدة مرات "ووهر اإلنسان"أخيًرا، تمت إعادة ترومة مسألة ". البفردة 

ما يمكن افتراضه اآلن بفأنه بًدر معًول من اليًين هو أنه ليس علينا، بأي قحال من  -منذ كانط 
أعتًد أن قول هذا ال يعطي سبًبا . أو يجب أن نعود إلى سياق األسئلة الميتافيزدقية األقحوال، أن نعود
ال ينبغي لنا اتباع تلك االنتًادات للميتافيزدًا، التي تم وضعها في الًرنين التاسع  -للتفدد قحيال ذلك 

أخذ التمييز الذي قد ن. من الخطاب الهادف تماًما" الميتافيزدقيا"عفر والعفردن، والتي قحاولت استبعاد 
 وضعه كانط في مناقفة مهمة ونفاط تنودر الذات من أول أن يصبح ليس فًط قادًرا على التفكير لنفسه

يميز كانط بين االستخدام العام لـ العًل، أي  9. ، ولكن أيًضا لبناء الفجاعة الفعلية للقيام بذلكفحسب
ا لًوتها الذاتية، واالستخدام الخاص  ممارسة مخاطبة الفرد لإلنسانية بفكل عام وتًديم الحج  وتًييمها وفًً



الذي يخاطب ومهوًرا محدًدا يحدده المنصب الذي يفغله الفخص المجادل، والذي يتبع  05للعًل، 
ا المتأصلة في تولي مثل هذا المنصب أود أن أدافع عن فكرة أن . المبادئ والًواعد المحددة مسبًً

ت صلة في االستخدام العام للعًل، لكنها ال تزال مهمة في بعض أنواع المفكالت الميتافيزدقية لم تعد ذا
في قبضة المنظمات الدينية التي تهتم الواقعة أي في العديد من المجتمعات  -االستخدام الخاص للعًل 

بفدة بـ علم الالهوت؛ في العديد من الدول، قحيث تستمد الًوى السياسية الحاكمة بعض الفرعية من 
التطبيق الصردح لبعض أنواع االفتراضات الميتافيزدقية، داخل المنظمات الداعمة المعنية؛  التأكيد أو

قحتى هذه األسباب والًيود المحددة، التي تفترط مثل هذا . وبالطبع ال ننسى في العديد من أقسام الفلسفة
نًد "لتغلب عليها، قحتى االستخدام الخاص للعًل، المتفابكة، كما كانت، مع الميتافيزدقيا، قد تم رفعها وا

لذلك، لن يكون التغلب على . األكثر تًدًما سوف يثبت أنه غير فعال، وقحتى بال فائدة" ما وراء الفيزداء
المفكالت الميتافيزدقية مجرد عملية فلسفية معرفية؛ يجب أن تتضمن عملية عميًة من إعادة الهيكلة 

هذه الطرق التزاًما " علمنة"ستتطلب . يد من المعرفةالتنظيمية والمؤسسية للطرق التي تنت  وتوزع وتستف
والتي لن تكون وزًءا من التطودر  محددة،مهًما بالجهود الحاسمة، ولكن يجب تحًيق ذلك بعدة طرق 

ولكن قحتى بعد أن تحررت وميع األشكال الخاصة . عند اإلنسانية" " لالستخدام العام للعًل"المستمر 
مر في الووود، طالما أن هناك مؤسسات تتطلب مدخالت فكردة محددة والتي ستست -الستخدام العًل 

قد تحررت من الًيود نحو معالجة المفكالت الميتافيزدقية، فإن التفكير الميتافيزدًي لن يختفي  -لعملها 
، لتوضيح Søren Kierkegaardقد نستخدم تمييًزا آخر، هذه المرة من سوردن كيركيغارد . بالضرورة

يمكننا بالتأكيد أن نتوقع موقًفا لن يفكر فيه أقحد بجدية في أن األسئلة الميتافيزدقية لها شيء وثيق . ذلك
، للتداول قحول وميع التحديات المهمة التي سيتعين على البفردة "التمسك باإلنسانية"الصلة بالمساهمة في 

: تمال الهام الستخدام أسئلة الميتافيزدقيا بفكل ساخرهذا ال يزدل االقح. المستًبلمواوهتها في الحاضر أو 
، كتدردب على قدرتنا "اقحتياطي من المرونة"ليس فًط كوسيلة ترفيه، كلعبة في أذهاننا، ولكن أيًضا كـ 

لن يؤدي إال إلى نزع عنصر العناد، أو قحتى من التعصب، الذي ارتبط بهم .. على التفكير بطردًة أخرى 
لكن سيتعين عليهم تًديم كل مطالباتهم  -ي مثل هذا المنظور، سيظلون منطًيين ف. كثيًرا في الماضي

 (.مهمة وعالمية)إلنتاج قحًائق 

إزالة  -الموضوع الذي نتحدث عنه  -في هذا السياق، أنا أدافع عن تحول عميق في الموضوع ذاته 
تخدام الخاص للعًل، مع ترك األسئلة الميتافيزدقية كمفكالت ملحة من االستخدام العام، وكذلك من االس

. بعض المساقحة في نفس الوقت صًلها كألغاز مثيرة لالهتمام قد تساعد عًولنا على تغيير اتجاه تفكيرنا
في مثل هذه العملية من التحول في طرق تفكيرنا، يجب أن نكون منتبهين لمخاطر االنحدار التي قد 



إن الكثير من . اط المرتبطين تاردخًيا بالفلسفة الميتافيزدقيةتحدث نتيجة لفًداننا نوع الثًافة الفكردة واالنضب
ا بفكل متزايد، عالمًيا، منذ الستينيات يزدهر بسبب االفتًار إلى " العصر الجديد"تفكير  الذي أصبح طليًً

في الوقت نفسه، يبدو أنه روعي في ميله األساسي إلى تفودض األسئلة . مثل هذه األدوات الفكردة
، بداًل من "المتجاوزة"إلى السلطات أو الحاالت األعلى  ،متعلًة بكيفية عيش المرء لحياتهالمركزدة ال

يبدو األمر  ال. بنفسهالخوض في العمليات الصعبة المطلوبة لكي يصبح المرء قادًرا على معالجة األسئلة 
في بعض األقحيان  - .قحياتهمن التزام كل فرد بأن يعيش " التخفيف"مبفًرا بمخالفة هذا التيار من خالل 

بداًل من ذلك، سيكون . الوضوح في مواقفهم المحددةبهو ببساطة يطالب الكثير من الناس كما هو الحال 
من خالل التفاور والحوار، ولكن أيًضا من خالل  -من المفيد إيجاد طرق لمساعدتهم على القيام بذلك 

 .ر الًدرات المطلوبةمناسبة يمكن أن توفر مساعدة فعالة لتطود" مفاهيم"إنتاج 

ال ينبغي للمرء أن يخجل من مثل هذه المهمة ألنها ستميل إلى إنفاء سلطات وديدة، وإن كانت نسبية 
ومع ذلك، يجب توويه بعض الجهود نحو التأكد من أنها تظل هفة وعابرة بفكل فعال، وال تخلق . وعابرة

تجنب الفلسفة، لمجرد الطابع غير الحاسم في األساس وال ينبغي لنا أن ن. أنواًعا وديدة من الهيمنة والتبعية
يجب مواوهة التحدي المتمثل في مساعدة ( 02. )ألسئلتها وكذلك إلواباتها -لجميع التراكيب الفلسفية 

طالما أن . ودمكن السيطرة على األخطار الكامنة فيها -. زمالئنا، ألنه ال توود طردًة أخرى للمضي قدًما
مفاهيم "لتي نًدمها ال يتم تحودلها إلى مرتبة أعلى أو مطالبة دائمة للقيادة، وطالما أن المساعدة العملية ا

وديدة، أي السلطة النسبية التي نكتسبها " ميتافيزدقيا"التي نًترح استخدامها ال يتم تحودلها إلى " التجسير
التي " التدخالت الفلسفية"ى في هذه العمليات، لن يتم إعادة تفعيل المبادرات السياسية التي نتخذها، وقحت

إذا تجنبنا تلك المزالق، يمكننا تًديم مساهمة . نعمل بها، نحو اقحتياوات شرعية ضد هياكل الهيمنة الًائمة
هذا يفترض أن لدينا فكرة واضحة ومحددة عن ممارسة سلطة انتًالية على اآلخردن، أي . ضروردة ومفيدة

ي النهاية، نحو مساعدتهم ليصبحوا قادردن يعيفون قحياتهم ممارسة سلطة عليها والتي يتم توويهها، ف
في مثل هذا المنظور، فإن رفض . الخاصة ودتخذون وميع الًرارات المطلوبة بالكامل من تلًاء أنفسهم

يجب أن نفهم، مع ذلك، أن . كل سلطة على اآلخردن يرقى إلى رفض أي نوع من المسؤولية االوتماعية
تطودر ممارسات محددة لضمان بًائها ذات طبيعة انتًالية، لن يؤدي إال إلى  قبول مثل هذه الًوة، دون 

 .إعادة إنتاج هياكل السلطة الًائمة

لن يتم تحقيًه من . في التحرك نحو مجتمع علماني بالكامل، سيتعين علينا مواوهة نفس النوع من التحدي
ووًيا من خالل الرأي الراسخ، لدى خالل تعليم اإلوابات الصحيحة، على األسئلة التي نوقفت أيديول

بل يتطلب مساعدتهم، أيًضا من خالل المدخالت المفاهيمية والنظردة، ليكتففوا . الجماهير العردضة



هذا تحٍد قوي للمثًفين . سواء بفكل فردي أو وماعي -بأنفسهم أن هذه األسئلة ليست هي التي تهمهم 
فهو يتطلب منهم التفكير من قحيث اإللحاح والمناسبات : يةالذين يحاولون أن يكونوا مفيدين في هذه العمل

بعبارة أخرى، يطلب منهم التفكير فيما . والتدخالت، بداًل من مجرد االستمرار في تفكيرهم بطردًة منهجية
أي التفكير في تدخل فكري يعال   -وراء االنًسام المألوف بين إنتاج رؤى علمية، كنتائ  بحث، وتعميمها 

 .ا من اآلخردن كمفاركين متساودن في المداوالت العامةعدًدا كبيرً 

 :قحلول علمية وفلسفية للمفكالت وإوابات على األسئلة الووودية

إن األسئلة الفلسفية والثًافية والسياسية الصعبة وذات الصلة والتي يجب على المجتمعات العلمانية أن 
على سبيل المثال، لن أرى أي . لدينية أو الالهوتتناقفها تختلف تماًما عن تلك التي نفأت في التًاليد ا

أو الفلسفة الميتافيزدقية بالعالقة بين الحردة ( األوروبي)للالهوت " المفكالت الكالسيكية"شيء يربط بين 
الفردية والمجتمع البفري، أو بين إمكانيات البفر في التحكم بفكل مسؤول في عملية التمثيل الغذائي 

بطردًة مستدامة، أو " الطبيعة"الكوكبي والمتطلبات اإلنجابية لـ " المحيط الحيوي "ع الفردية وتفكيلها م
. العالقات بين التنوع التاردخي البفري والمبدأ السياسي للحردة المتساودة بطردًة تبين أنها تحرر وذرًدا

ًيا أو مخلوًقا بواسطة مثال مناقفة ما إذا كان ،هلل موووًدا أم ال، وما إذا كان العالم النهائًيا ومنظًما ذات
خاروي في وقت ما، سواء كانت الروح أبدية أو ذاتيتنا مرتبطة بكوننا على قيد الحياة، سواء أكان األمر 
الًاطع لطاعة قوانين عادلة أمر ،هلل بها أو البصيرة التي نكتسبها من خالل الحجة المتناقضة، لم تعد 

يمكننا أن نتوقع أن نجد إوابات علمية على هذه األسئلة، كما كما ال . تساعدنا في معالجة هذه األسئلة
سيساعدنا التًدم العلمي في صياغة أسئلة أكثر دقة، والتي سيتم اإلوابة . صاغتها الفلسفة الميتافيزدقية

 .عليها من خالل مزدد من البحث العلمي

فات العلمية ستجعلنا قادردن على في مًابل األوهام الوضعية، ال يمكننا أن نتوقع، بعد اآلن، أن االكتفا
لجميع اآلخردن " إعادتها إلى الوطن"للعمل التي ال تحتاج إال إلى شرقحها و " أفضل طردًة واقحدة"تحديد 

من بينهم وميع األشخاص تًردًبا، )الذين ليسوا من بين عدد قليل من الخبراء المفاركين في تفصيلها 
هذا ال يعني إنكار، من قحيث المبدأ، (. م دائًما في معظم األسئلةقحتى األكثر تًدًما علمًيا، سيجدون أنفسه

إنها، باألقحرى، محاولة . أنه ستكون هناك قحلول مناسبة للمفاكل التي أثيرت في إطار البحث العلمي
لتأسيس تمييز واضح بين الحلول العلمية للمفكالت، والتي يمكن العثور عليها دائًما في الوقت المناسب، 

من الممكن تحديد المفكلة بوضوح، وإوابات مًنعة على تلك األسئلة المطروقحة في العمليات كلما كان 
في نهاية المطاف  -التداولية التي ال يمكن ببساطة أن تتروم إلى مفاكل مبنية بالكامل، أو انتظار، قحتى 

مثل هذه اإلوابات عالوة على ذلك، فإن . قحلول علمية موثوقة لجميع المفاكل التي تم تحديدها بالفعل -



في كثير . على األسئلة المتداولة سوف تميل إلى اتخاذ مواقف معياردة معينة والدفاع عن تبنيها وقبولها
من األقحيان، صحيح أن المساقحات االستطرادية التي تنفتح فيما يتعلق بمثل هذه األسئلة التداولية مفغولة 

أو بمفاهيم شبه منسية أعطت ( 0141األوروبية عام  في الثورة" الحق في العمل"مثل )باختراعات عفودة 
" التعددية"وتحديها في تمرد الفباب العالمي في الستينيات أو مفهوم " المؤسسة"مثل مفهوم )قحياة وديدة 

ا(. في هاردت ونيجري  فالمضي قدًما على أساس مخصص في : ومع ذلك، أعتًد أن هذا غير كاٍف قحًً
على الحدس العفوي، لن يكون كافًيا للتوصل إلى قرار ثاقب في الوقت هذا الصدد، أو مجرد االعتماد 

 .المناسب

محاولة معالجة األوهام (: الراديكالية)هذه بالضبط هي النًطة التي يوود فيها دور يجب أن تلعبه الفلسفة 
نفأ في طردق الرئيسية والعقبات المفاهيمية التي تعيق الطردق نحو التداول الكافي لألسئلة المهمة التي ت

وايضًا فيما يتعلق باالستخدام الذكي للحلول للمفكالت ذات الصلة المتاقحة بالفعل من العلم  –اإلنسانية 
، من ناقحية ، أو من ناقحية أخرى ، فيما يتعلق باإلشارة بطردًة ( أو التي سيتم إنتاوها في وقت مفيد)

غالًبا الفجوات بين المداوالت السياسية )قحقيقية وذات مغزى لرغبات أو اقحتياوات األشخاص المعنيين 
من خالل القيام بذلك، يمكننا االستفادة من الخزان العام ". األخالقية"العامة والخطابات العلمية وكذلك 

للفلسفة بفكل عام، من أول المساعدة في فهم الطرق غير الكافية لإلوابة على األسئلة والتغلب عليها، 
من أول المساعدة " األخالق الفوقية"تم تطودرها في نظردة المعرفة الحالية و  باإلضافة إلى األدوات التي

في بناء تفسيرات يمكن الدفاع عنها للنتائ  التي تأتي من البحث العلمي وفي بناء االنتباه األخالقي 
 .المطلوب

دة، لتصبح بصفتها وسيًطا، ستسعى الفلسفة الراديكالية إلى وعل نفسها غير ضروردة في كل قحالة محد
وسيًطا متالشًيا بعد أن ساعدت األشخاص المعنيين على المضي قدًما في قحججهم والتًدم فيها بما 

وهذا ال يعني بأي قحال من األقحوال، كما أعتًد، أن الفلسفة الراديكالية . يتجاوز قحالة السؤال كما هي
األخرى التي تحتاج إلى بل ستنتًل بعد ذلك، وتنخرط في معالجة المناقفات : كنفاط سوف تتالشى
 .بعض المساعدة الفكردة

 :النضال من أول اإلنسانية

إن الكفر، كما قحاولت أن أوادل، هو موقف واعد باعتباره موقًفا نًدًيا لم يتم تسييجه بعد في غيتو 
اول هذا ال يفير قحتى اآلن إلى أي اتجاه إيجابي يجب أن يح(. يختارها بنفسه" مكانة"أو )مفروض 



ر إليه، كمنطلق لآلخردن، أو كجدول أعمال، أو قحتى كبرنام  عمل للذات اكما أنا مًتنع، أن يفالكفر، 
 (.فردًيا أو وماعًيا)

في قحين أنه يفير إلى برنام  . محاصًرا منذ تًديمه في أواخر الًرن الثامن عفر" اإلنسانية"ظل مصطلح 
كل متزايد في ألمانيا، على سبيل المثال، فًد تعليم عام للفباب من البرووازدة المعتدلة، ثم المحافظة بف

( ماركسمع ماكس شتيرنر وكارل )اعتبرها الفباب الهيغلي كمفكردن للحركة الديمًراطية األلمانية األولى 
ام  علمانية راديكالية، مرتبط بدروات متفاوتة بفكرة االستًالل الذاتي لإلنسان واستعادته لإلشارة إلى بر 

كما تبنى لودفي  فيورباخ هذا المفهوم البرنامجي كتسمية ذاتية مناسبة . مًراطيوتًردر المصير الدي
التاردخية، التي ففلت فيها " ليلة الًرن العفردن"بعد . المحررة بفكل وذري " فلسفة المستًبل"القتراقحه 

راكز من الضواقحي ليصل إلى م" قلب الظالم"الكثير من اآلمال الكبيرة في الًرن التاسع عفر وانتًل 
البفر ذوي النوايا "مرة أخرى، يستعيد وميع . الحضارة اإلنسانية، يبدو من المناسب أخذ هذه الفكرة بجدية

في الواقع، ينطوي على نوع (. ضد أهوال الحرب العالمية األولىهذا كما صاغ رومان روالند " )الحسنة
ال أعتًد، بأي قحال من . نسانيةبمعنى المسؤولية اإلنسانية الحصردة عن الفؤون اإل -من العلمانية 

لمعارضة مركزدة في " غير المؤمنين"و " المؤمنين"األقحوال، أن هذا يعني أي سوء فهم لالختالف بين 
بدًءا من تحديات  -إن المهمة الملحة لتحردر اإلنسان لها، في الواقع، ووانب أكثر أهمية بكثير . عصرنا

رة المستمرة لممتلكات البفر وقحرمانهم أو تجرددهم من الجوع العالمي واألمراض الوبائية والمصاد
يجب قبول كل من يرغب . من رأسمالية الكازدنو" األزمة المالية"ممتلكاتهم الفخصية والتي أبرزتها قحالًيا 

بغض النظر  -في المساعدة في تحردر البفر من هذه اآلفات كحليف من قبل وميع اإلنسانيين العمليين 
يميل البفر، على األقل في . يمان المصاقحب لمثل هذا الموقف اإليجابي والعمليعن اإليمان أو اإل

يجب أن نتعلم كيف نتسامح مع هذا وأن نحًق التآزر . عصرنا، إلى االنفغال بعناصر ثًافية متناقضة
 .وبالطبع اقحترام البفر المعنيين -العملي الذي تحتاوه أزمات عصرنا بوضوح 

ا لهذه الحجة، فإن ،هلل هو ." الحجة األنطولووية لووود ،هلل"لو أخذنا على سبيل المثال  ما ال يمكن "ووفًً
إنه كامل في . بعبارة أخرى، هلل كل ما يمكن فعله وهو قادر على فعل كل شيء". تصور أعظم منه

لًيا، كما تًول الحجة، فيجب ومع ذلك، إذا كان الكائن مثا. المعرفة، وكامل في الًوة، وكامل في الفضيلة
، Kantكما القحظ إيمانودل كانت. ألنه إذا لم يكن موووًدا، فلن يكون كامالً . أن يكون هذا الكائن موووًدا

بالتأكيد، لكي يكون الكائن مثالًيا، يجب أن يكون له شهادة خصائص، مثل كلي العلم . هذه الحجة خاطئة
. بعد كل شيء، الووود ليس خاصية. ب بالتالي أن يكون موووًدالكن هذا ال يعني أنه يج. أو كلي الًدرة

ومع ذلك، فإن وووده قحًًا . يمكن لتعردف ،هلل أن يخبرنا فًط عن نوع الووود الذي يجب أن يكون عليه



." الحجة الكونية لووود ،هلل"دليل مفهور آخر هو . هو أمر مختلف تماًما ال يمكن تسودته بمجرد تعردف
ولكن إذا كان لكل شيء سبب ومسبب لوووده، فيجب أن يكون . هو مووود له سبب يًال إن كل ما

إذا كان كل شيء قحرفًيا له سبب، ! هل هذه قحجة مًنعة؟ ال. هذا السبب هو ،هلل. للكون أيًضا سبب
وإذا كان هلل سبب ومسبب، فيجب أن يكون لًضيته أيًضا . فيجب أن يكون لـ هلل أيًضا سبب ومسبب

عندما القحظ المدافعون الدينيون أن الحجة الكونية ليست صحيحة، أعادوا . إلى ما ال نهايةسبب، وهكذا 
في قحد "إنه سبب فردد، وسبب . ،هلل نفسه ليس له سبب. إال هلل -صياغتها باالدعاء أن كل شيء له سبب

كون ألنه إذا كانت المًدمة صحيحة، فال يمكن أن ي. لكن هذه الخطوة أكثر عرضة للخطر". ذاته
إذا كان يجب . االستنتاج صحيًحا، وإذا كانت النتيجة غير صحيحة، فال يمكن أن تكون المًدمة صحيحة

إذا لم يكن لدى ،هلل سبب . ، فيجب أن يكون لــ هلل أيًضا سبب(المًدمة)أن يكون لكل شيء سبب 
و من أول الجدل لنفترض للحظة، ول. ، فمن الواضح أنه من الخطأ أن يكون لكل شيء سبب(االستنتاج)

إذا كان من الممكن أن يكون هناك . فًط، أننا نستطيع في الواقع أن نفهم المفهوم الغردب للسببية الفرددة
شيء ال يحتاج إلى سبب، فًد يكون هذا أيًضا هو الكون مثل ،هلل، فًد ال يكون الكون بحاوة إلى سبب 

. ين أننا ال نعرف إذا كان ،هلل مووودًا أم اللوووده ولكنه مع ذلك مووود فعليًا على نحو ملموس في قح
عالوة على . وهكذا، بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، فإن الحجة الكونية ليست مًنعة ببساطة

كل الحجة الكونية التي يمكن . ذلك، قحتى لو كانت مًنعة، فإنها لن تثبت ما كان من المفترض أن تثبت
لك، ال يزال إثبات ووود السبب األول بعيًدا عن إثبات ووود اإلله ومع ذ". السبب األول"أن تثبت أنها 

 .فو المسيحي المحب والعط

انظر إلى النجوم في السماء، ". الحجة الغائية"ربما يكون الدليل األكثر شيوًعا على ووود ،هلل هو 
؟ تنظيمي هذا المن أين يأت. كلهم يتصرفون بطردًة منظمة. واألشجار في الغابة، والحيوانات في البردة

وبًدر ما قد تبدو هذه الحجة وذابة، فهي بالتأكيد ! وهذا المصمم هو ،هلل. يجب أن يأتي من مصمم ذكي
يعني بأي قحال أنه قد تم  الكما أشار ديفيد هيوم، يبدو أن شيًئا ما تم تصميمه لكن ذلك . ليست قاطعة

التطور لتفارلز دارودن، لدينا تفسير بديل عالوة على ذلك، مع نظردة . تصميمه من قبل كائن إسمه ،هلل
إلى وانب ذلك، . الطبيعي أو االنتخاب قد يكون التكيف عن طردق االنتًاء. لووود النظام في الطبيعة

من المحتمل أن يكون لدى أي شخص سبق . وبغض النظر عن النظام في العالم، هناك نوع من الفوضى
ديثي الوالدة أو قسم األورام أو األمراض النفسية بعض له أن زار مستففى ورأى المرضى في وناح قح

يًودنا هذا مباشرة إلى أقوى اعتراض على إله . الفكوك الجادة قحول إقحسان المصمم الثًيل المزعوم
 ".مفكلة الفر"أال وهو: المسيحية



ليس كلي  هل شاء ،هلل أن يمنع الفر وال يًدر؟ ثم انه: "ربما لم يضع أقحد مفكلة الفر أفضل من أبيًور
هل هو كلي من قحيث الًدرة واإلرادة؟ ثم من أين أتى . هل هو قادر وال يردد؟ إذن فهو ليس خيًرا. الًدرة

وقحتى  -أنت وأنا . الجواب المسيحي التًليدي لمفكلة الفر هو أننا نحصل فًط على ما نستحًه" الفر؟ 
يستحًون أن  -نحالل البفرة الفًاعي هذا المولود الجديد الذي يبدو بردًئا يعاني من مرض رهيب مثل ا

تتطلب االستجابة المناسبة لهذا التأكيد ". قُحبلنا بالخطيئة وولدنا بالخطيئة" -نعاني ألننا وميًعا خطاة 
وبالتالي، دعونا نركز فًط على مفكلة سبق أن أشار إليها . لي هو متاحالمفين مساقحة أكبر مما 

هناك الكثير من المعاناة في العالم وال : ة الحيوانات البردئةدارودن، وهي األلم غير الضروري ومعانا
. قحاول البعض تفسير ذلك باإلشارة إلى اإلنسان من خالل تخيل أنه يخدم تحسينه األخالقي. يجادل أقحد
في العالم ال يًارن بعدد الكائنات الحية األخرى، وهؤالء غالًبا ما يعانون بفدة دون أي  بفرلكن عدد ال
إن الووود الًوي والمليء بالمعرفة مثل ،هلل الذي يمكنه أن يخلق الكون، هو في أذهاننا . قيتحسن أخال

الالمحدودة والًادر على كل شيء، ودثير فهمنا أن نفترض أن إقحسانه ليس بال قحدود، لما يمكن  الًدرة ذو
 في معاناة ماليين الحيوانات عبر أزمنة ال تنتهي تًردًبا؟. أن يكون هناك ميزة

بل إنها تغذي هذا االعتًاد برفع . يرقحب روال الدين بالتأكيد بافتراض أن الدين هو أساس األخالق
وهكذا، قحذرنا . إصبعها وإعالن كارثة اوتماعية إذا لم نعد إلى قحظيرة الكنيسة ونعترف بسلطتها األخالقية

" ديكتاتوردة النسبية"فر، من الكاردينال ووزدف راتزدنغر، الذي أصبح فيما بعد ابابا بنديكتوس السادس ع
 .إذا أدرنا ظهورنا إلى ،هلل، فلن نكون قادردن على التمييز بين الصواب والخطأ: قال. الوشيكة

نظردة األمر "إن فكرة أن الدين هو قحجر الزاودة في األخالق تتجلى بفكل أفضل من خالل ما يسمى 
ا لنظردة األمر اإللهي، فإن ا". اإللهي في األخالق الحق ما . لتمييز بين الصواب والخطأ أمر سهلوفًً

وبما أن ،هلل رضي بالوفاء ورفض الكفر فإن األمانة . الخطأ هو ما ال يوافق عليه ،هلل و يرضى عنه ،هلل
 .واإليمان خير والكفر شر

كما القحظ الفيلسوف اليوناني سًراط منذ أكثر من . ومع ذلك، فإن نظردة األمر اإللهي معيبة للغاية
هل : "والمعضلة يطرقحها سؤال بسيط وبريء. عام، يواوه مؤددو هذه النظردة معضلة ال مفر منها 2555

 "الصدقة خير ألن ،هلل رضى بها، أم رضي ،هلل الصدقة ألنها خير؟

، فعليه أن يعترف أنه إذا وافق ،هلل على الًسوة بداًل "الصدقة ويدة ألن ،هلل وافق عليها"إذا أواب أقحدهم 
نظًرا ألنه ال يستطيع تصور ،هلل باعتباره . ، فإن الًسوة ستكون خيًرا والمحبة ستكون شردرةمن الصدقة

صحيح، لكن ،هلل لن يوافق أبًدا على الًسوة : "مفّرًعا تعسفًيا تماًما، فمن المحتمل أن يسارع إلى إضافة



بعد كل شيء، ما . ببل تسًطه أكثر في المتاع. لكن هذه اإلوابة ال تخروه من المتاعب". ألنه صالح
" ،هلل صالح"، فإن "موافًة ،هلل"تعني فًط " خير"؟ إذا كانت كلمة "صالح"الذي يمكن أن يًصده بًوله إن ،هلل 

تجعل نظردة األمر اإللهي أوامر : بعبارة أخرى . وتصبح مطالبة باطلة -" موافًة ،هلل على نفسه"تعني فًط 
الطردًة الوقحيدة لتجنب هذا االستنتاج غير المًبول . ،هلل قحفو ويد ،هلل تعسفية وتًلل من العًيدة الًائلة بأن

وبالتالي، ". وافق ،هلل على الصدقة ألنها ويدة . الصدقة ليست ويدة ألن ،هلل رضى بها: "هو أن نًول
 -يمكن الًول إن الصدقة ويدة ألنها تساعد في تخفيف المعاناة البفردة وتًليل مًدار البؤس في العالم 

عالوة على ذلك، . هذا بالتأكيد رد أكثر منطقية. هو السبب الحقيًي وراء موافًة ،هلل على الصدقةوهذا 
ومع ذلك، يواوه . بناًء على هذه االستجابة، يمكن في الواقع الحفاظ على العًيدة الًائلة بأن ،هلل صالح

صدقة ألن الصدقة خير هم بًولهم إن ،هلل موافق على ال. أولئك الذين يستخدمون هذه االستجابة معضلة
ليست موافًة ،هلل أو عدم موافًته هي . يعترفون بأن هناك معياًرا للصواب والخطأ مستًل تماًما عن ،هلل

بدال من ذلك، فإن تأثيرها على رفاهية اإلنسان . التي تجعل بعض األفعال صحيحة والبعض اآلخر خطأ
ومن ثم، فإن األشخاص الذين اختاروا . طأهو الذي يجعل بعض اإلوراءات صحيحة واآلخردن على خ

هذا الخيار قد تخلوا فعلًيا عن مفهومهم الالهوتي لألخالق وسيتعين عليهم اإلقرار بأننا لسنا بحاوة إلى 
بداًل من اللجوء إلى ،هلل لنًرر ما هو الخير والفر، قد نلجأ مباشرة أيًضا . ،هلل لنفرق الصواب من الخطأ

على عكس ما يزعمه . اآلثار المترتبة على قحجة سًراط واضحة. لصواب والخطأإلى المعيار النهائي ل
لذلك، ال يملك . الًادة الدينيون، فإن األخالق ال تًوم على الدين واألخالق مستًلة عن الالهوت

الالهوتيون األخالقيون ادعاًء أكبر بفأن الحقيًة األخالقية من الفالسفة األخالقيين أو أي شخص آخر 
ستعداد لاللتزام بالًواعد المالئمة لتحسين رفاهية اإلنسان، وغالبًا ما نجد أن روال الدين والالهوتيين على ا

 .هم أول من يخرق الًواعد األخالقية

في . لهذا الكتاب هو الطبيعة األخالقية" أصوات الكفر"ولذلك فإن أقحد األسباب الرئيسية لالنضمام إلى 
يذكر الًادة الدينيون أعضاء كنيستهم بأن االنتحار بمساعدة الطبيب، أو ما قحين أنه من المًبول تماًما أن 

، فمن غير المًبول تماًما أن يحاول الًادة الدينيون فرض "خطيئة"يعرف بالًتل الرقحيم، على سبيل المثال، 
إذا كان المردض المحتضر يعاني من ألم ال يطاق يفعر بواوب . قيمهم المسيحية على أي شخص آخر

لكن من هي الكنيسة لتخبر أولئك الذين ال . ، فهو قحر في القيام بذلك"آالم المسيح"القي للمفاركة في أخ
يؤمنون بآرائهم الدينية كيف يجب أن يموتوا؟ يجب على العلمانية الديمًراطية الليبرالية الًائمة على الفصل 

ا لقيمهم الخاصةالصارم بين الكنيسة والدولة أن تمكن وميع مواطنيها من العيش وال  .موت وفًً

 .بديل هندي: اإلنسانية كدين



بالنسبة للكثيردن، تنًل الكلمة تأثيًرا عاطفًيا وشخصًيا قوًدا . دعونا أواًل نرى ما هو المًصود بكلمة دين
لذلك نبدأ بهذه المهمة الصعبة للغاية المتمثلة في مواوهة . يجعل أي قحكم غير متحيز مستحياًل تماًما

هذه المهمة تضع أمام الماسح الضوئي المادة الفخصية للغاية لمفهوم ،هلل، . الدين بعًل متفتحمسألة 
 .ومعها مسألة ماهية الدين ولماذا هو ضروري على اإلطالق

الدين هو مجموعة من المعتًدات المتعلًة : "يذهب التعردف األكثر شمواًل لكلمة دين على النحو التالي
أو الغاية من الكون، ال سيما عندما ُينظر إليه على أنه خلق وكالة بفردة  بالسبب والطبيعة والغرض

خارقة، وعادًة ما تنطوي على الفعائر التعبدية والطًوس وغالًبا ما يكون لها مدونة أخالقية لتسيير 
اآلن، هل يمكن أن يكون هناك تعردف أفضل يغطي وميع ووانب المعتًد الديني؟ ". الفؤون اإلنسانية 

كلمات مثل . ولكن قحتى ذلك الحين، يمكن مالقحظة بعض المصطلحات الغامضة. ال اظن ذلك انا
يختلف دين عن الدين . خاص، عادة، وغالًبا ما توضح أنه ال يمكن للمرء أن يعرف الدين بكلمات دقيًة

 في على سبيل المثال، ال يوود مكان هلل. اآلخر ليس فًط في شعائره، ولكن أيًضا في مفهومه األساسي
تًول البراهمودة، وهي فرع من . مليون إله 335كرور أو  33البوذية األصلية، بينما تفتخر الهندوسية بـ 

الًرن التاسع عفر من الديانة الهندوسية مع مبادئ أكثر قحداثة وتًدمية، أن ،هلل ليس سوى قوة فرددة ال 
منها، بطردًتها الخاصة، تسعى إلى  ما هو أكثر أو أقل شيوًعا في وميع األديان هو أن كل. شكل لها

 .تًديم مدونة سلوك مثالية لألفراد لجعل المجتمع مكاًنا أفضل للعيش فيه

نحتاج إلى أشكال كثيرة من الفعائر، والعديد من الطًوس، " ولكن لماذا إذن،! "الحالة قحتى االن ويدة ودا
،هلل يعني في الواقع ووهر كل ما هو : "يجيب رول الدين الهندوسي" والكثير من الًيود والكتب المًدسة؟

. قحسًنا، لكن لماذا إذن نحتاج للصالة؟ ماذا كانت الحاوة للطًوس؟ لم يكن هناك إوابة على ذلك." ويد
كان صديًي الملحد الذي لجأ إلى مسجد قحارتنا لالختباء من قوات البوليس السري التي تطارده بتهمة 

انظر، بعض هذه : "ي سطح المسجد ننظر إلى النجوم فًال ليالفيوعية قرب منزلنا يجلس إلى ونبي ف
ألن الضوء الصادر منهم قد وصل م اليو   اال يزال بإمكاننا رؤدته. النجوم محترقة بالفعل ولم تعد مووودة

كلم في الثانية تًردًبا،  355555هل يمكنك أن تتخيل مدى بعدهم؟ يسافر الضوء بسرعة . إلينا اآلن
كل شيء ساذج في  -يتحدث الناس عن ،هلل أو الخالق . ي وقحدة صغيرة في الفضاءوالسنة الضوئية ه

أدمغتنا ليست مصنوعة من أول . ال يمكننا قحتى فهم أفكار الفضاء الالنهائي أو الزمن الالنهائي! عًولهم
سًيا عندما كبرت، وودت فرًقا أسا". فتخيل إله يتحكم في كل هذا يفبه تخيل الجنيات أو األشباح . ذلك

، ُقتلت رئيسة وزراء الهند آنذاك، إنديرا 0914أكتوبر  30في . بيني وبين وميع األشخاص من قحولي
أدى هذا على الفور إلى نوبة ونون وماعي . غاندي، برصاص اثنين من قحراسها الفخصيين السيخ



سيخ بفكل شخص من طائفة ال 3555بعد ثالثة أيام فًط من وفاة رئيسة الوزراء، ُقتل قحوالي . طائش
ا في كووارات، رأينا نوبة . لًد ُقتلوا فًط ألنهم كانوا من السيخ! فًط تخيل. عفوائي على يد الهندوس القحًً

ا والتي استمرت لمدة ثالثة أشهر تًردًبا في بداية عام  ، عندما 2552أخرى من المذبحة المخطط لها مسبًً
وتًتل قحوادث . رق أقحياء بفكل عفوائيتعرض ماليين من المسلمين للنهب والًتل واالغتصاب والح

نًرأ . التدافع في التجمعات الدينية أو أماكن الحجاج بضع مئات من الناس في الهند على فترات متكررة
يتم تنفيذ هذه . من قبل األقارب" ورائم الفرف"بانتظام مًزز عن قيام األزواج باالنتحار أو الوقوع ضحية 

ا اختاروا الزواج خارج االنًسامات التي صنعها اإلنسان من الطبًة الفظائع الطائفة فًط ألن الضحاي
في العصور الًديمة، . االوتماعية أو المجتمع بين إخوانهم البفر التي أنفأتها النظم الدينية في الماضي

كان لكل . عاش الناس في مجتمعات صغيرة معزولة عن بعضها البعض. كانت األرض أقل ازدقحاًما
كان . في تلك البيئة ولدت األديان. كل زعيم يملي رموزه الخاصة على أتباعه. الخاصمجموعة قائدها 

ولكن مع . لكل مجتمع ديني هودته الخاصة وال يفعر بالحاوة إلى النظر إلى ما وراء مجموعته العرقية
طق تزايد عدد السكان وأزمة الموارد المتزايدة، كان على المجتمعات البفردة المختلفة عبور المنا

كانت االشتباكات قحتمية ألن الطًوس أصبحت تدردجيًا وامدة ومعًدة، وتم نسيان الغرض . واالختالط
. كًوة عظمى بسبب الخوف وعدم اليًين" ،هلل"عالوة على ذلك، خلق اإلنسان . األساسي الموقحد لكل دين

في . تباكات وسفك الدماءمع تعًيد المجتمع البفري، تم مأسسة الدين ليصبح أداة لالستغالل وأرًضا لالش
. اآلن لدينا قحياة معًدة بال داع. الفكل األصلي البسيط للدين لم تكن هناك قحاوة إلى ،هلل في المجتمع

قحتى عندما نًول إن وميع األديان تنفر رسالة الحب والسالم، فإننا نميل في . نحن غير مرتبطين بخلًنا
اآلن بعد أن بدأت الحواوز بين . بال شك عن أودادناداخلنا إلى تفضيل خاص إليماننا، والذي ورثناه 

البلدان والمجتمعات تتالشى بسرعة، أال يمكننا الحصول على مدونة مفتركة للقيم لجميع البفر؟ ليس من 
الصعب أن نفكر بعًالنية وتخلصنا من تمسكنا الًديم بالمعتًدات الخرافية، وخضوعنا المطلق ألفكار 

هل : لنفكر مرة أخرى . والعمى إلى التعصب -ا اإليمان بدون معرفة إلى العمى يًودن. المفرعين الًدامى
نحتاج إلى ،هلل أو الدين ليخبرنا ما هو الخير والفر؟ أال يمكننا إعادة تسمية ،هلل بالطبيعة والبحث عن ،هلل 

 أو الحقيًة كعلم؟

 :مردم نمازي شهادة ملحدة إيرانية

 :عندما واء قحزب ،هلل إلى مدرستي



بالنظر إلى الوراء، يبدو أنها كانت عملية تدردجية . أتذكر بالضبط متى توقفت عن كوني مسلمة ال
أنني سأصبح ملحدة في ( أو آمل)ونتيجة مباشرة لتجاربي الفخصية، على الرغم من أنني أود أن أفكر 

 .النهاية

الدين قحتى استولت بعد أن نفأت في أسرة منفتحة إلى قحد ما، لم يكن لدي أي لًاء قحقيًي مهم مع 
. في ذلك الوقت سنة02كان عمري . الحركة اإلسالمية على السلطة على خلفية ثورة مهزومة في إيران

من دون اختيار )أفترض أنه يمكن للناس أن يعيفوا قحياة كاملة دون التفكيك في الدين الذي ولدوا فيه 
نت تعيش في فرنسا أو بردطانيا، على إذا ك. ، خاصة إذا لم يكن لهم رأي كبير في قحياتهم(من وانبهم

لكن عندما ترسل . سبيل المثال، فًد ال تكون هناك قحاوة أبًدا للتخلي عن المسيحية أو الظهور كملحد
إلى مدرستك للتأكد من عدم االختالط بأصدقائك من ( المصطلح العام لإلسالميين" )قحزب ،هلل"الدولة 

. وك على ارتداء الحجاب، ودفصلون بين الذكور واإلناثصبيان وبنات، ودمنعونك من السباقحة، ودجبر 
صارم وغير متكافئ وغير عادل، ودصفون لك كتًبا مختلفة لك ولصديًاتك من تلك التي يًرأها  وعلى نحو

األوالد، ودنكرون لك بعض مجاالت الدراسة كالرداضة والرقص والسباقحة ألنك أنثى، فال خيار أمامك 
أو أي دين آخر في )هذا ال يعني أن المسيحية  بالطبع،. ومواوهة كل ذلك سوى التفكيك في المصداقية

فًط ألن وضعنا ( على األقل اليوم)يبدو تامًرا . تختلف اختالًفا ووهرًدا عن اإلسالم( هذا الفأن
إن الدين الذي تم كبحه بواسطة التنودر يختلف تماًما عن الدين الذي يتمتع بسلطة . االوتماعي قد تغير

في إيران، أو " غير الالئق"هذا هو السبب في أن أي شيء، من الحجاب . ية ودًود محاكم التفتيشسياس
تنزدل معلومات عن وضع المرأة في اإلسالم لبيرودز كامبخش في أفغانستان، أو نفر رسوم كاردكاتوردة 

مسألة قحياة أو لمحمد في إقحدى الصحف الدنماركية أو الفرنسية، إلى اسم دمية دب في السودان، يصبح 
 (.غالًبا بتواطؤ الحكومة الغربية)موت 

في قحين أن اإلسالم السياسي يًتل ودفوه بفكل عفوائي، هنا في الغرب يتم تصودر أعماله الوقحفية 
وباألقحرى، مع ذلك، فإن الدول اإلسالمية ". مفاعر إسالمية مستاءة"واإلرهاب مراًرا وتكراًرا على أنها 

. أعني، نحن وميًعا نفعر باإلهانة لبعض الوقت على األقل. ياسية هي التي تتأثروالحركة اإلسالمية الس
ال  -سواء أكان متديًنا أم ال  -لكن معظمنا . المتدينون، بالطبع، يتعرضون لإلهانة في كثير من األقحيان

عر المسلمين بمفا"إذا كان األمر يتعلق قحًًا . يلجأ أبًدا إلى التهديدات بالًتل والتفجيرات االنتحاردة
، فسنعيش وميًعا في خوف، نظًرا ألن التجاوزات التي تنطوي على اإلهانة تفمل أي شيء من "المستاءة

إذا كان األمر كذلك، فإن الضحايا األوائل لإلسالم . إمساك األيدي أو الكفف عنها علًنا إلى الرقص
خدم العنف واإلرهاب من النوع يست. السياسي لن يكونوا غير مسلمين أو من ُيصنفون على هذا النحو



. مضطهدة" أقلية"اإلسالمي كتكتيك وركيزة للحركة اإلسالمية السياسية، وال عالقة لهما بمفاعر شعب أو 
غالًبا في الخطوط األمامية لمًاومة اإلسالم السياسي في  -تفير االدعاءات عكس ذلك إلى أن الناس 

بداًل من ذلك، في رأيي، . ردة الًرون الوسطى والهمجيةيختارون بح -أماكن مثل إيران والفرق األوسط 
هو " الحساسيات اإلسالمية"فإن مساواة التخودف واإلرهاب اللذين يفرضهما اإلسالم السياسي بالتعبير عن 

إذا كانوا قحًًا وزًءا من قحساسيات الناس ومعتًداتهم، . وزء من الجهد لفرض هذه الحساسيات من األعلى
اإلسالمية إلى اللجوء إلى مثل هذا العنف العفوائي، ال سيما في الفرق األوسط وشمال فلن تحتاج الدول 

إفردقيا قحيث يكون اإلسالميون السياسيون غالًبا مسؤولين عن الدولة واألنظمة التعليمية والًانونية، الجيش 
أو ارتداء الحجاب لن يحتاووا إلى روم النساء قحتى الموت، واعتًال الماليين بتهمة السفور . وهلم ورا

دولة إيران  -وهذا يثير التساؤل قحول من هم الذين يعتبرون مسلمين. غير الالئق، وقتل الزنادقة والمثليين
الثورة  ؟ قحزب ،هلل الذي وصل دون سابق إنذار إلى مدرستي لفرض"المحجبة بفدة"اإلسالمية أم المرأة 

األوالد الذكور والبنات، وتطهير الكتب المدرسية، الثًافية اإلسالمية، كما أطلًوا عليها، والفصل بين 
وفصل المعلمين، كما هو الحال في وميع المدارس األخرى، كما هو الحال في الجامعات والمكتبات وما 

من قبل " الحساسيات اإلسالمية"إلى ذلك في إيران في ذلك الوقت كجزء من الفرض المنهجي لما يسمى بـ 
وأينما قحدث هذا فًد قوبل الفرض بمًاومة األشخاص الذين . بفكل عامالدولة من فوق على السكان 

قطعان بلطجية قحزب  -تظاهروا بالتعبير عن استيائهم، وكان هناك المزدد من ردود الفعل العنيفة من قبل 
وكما قال المفكر الماركسي الراقحل منصور . للتأكد من سحق المًاومة -،هلل بدعم كامل من الدولة 

بل . هذا ليس إسالم أيديولووي. ليست متجذرة في إقحياء اإلسالم كنظام أيديولووي"الظاهرة هذه : قحكمت
من الواضح، مع صعود قوة اإلسالم السياسي، . هو اإلسالم السياسي الًائم على معادالت سياسية محددة

الناس  يستسلم. هذا، مع ذلك، هو ضغط سياسي. اشتداد الضغط إلقحياء المظاهر الدينية في المجتمع
اإلسالمية مدعومة بالعنف واإلرهاب اللذين يتخذان شكاًل آخر في " النهضة"هذه . أقحياًنا لهذه الضغوط

إن كون فرض اإلسالم السياسي نتيجة لضغوط سياسية من أعلى وليس من " الجزائر وآخر في إيران 
وعية واقحدة مع شعب خالف ذلك، عندما تعتبر الحركة السياسية الًمعية والر . أسفل هي نًطة مهمة

في مثل هذا المناخ، فإن أي انتًاد في . مضطهد أو ما يسمى باألقلية، فإنه يجعل من الصعب مًاومتها
بالطبع، في البلدان الخاضعة للحكم . )الغرب للحركة اإلسالمية السياسية يعتبر مسيًئا أو معادًيا لإلسالم

والحجة هي أن الحق في اإلساءة يتخطى (. صيلاإلسالمي، ال يوود وقت لمثل هذه الحساسيات والتفا
يجادل المدافعون عن اإلسالم السياسي بأنه يجب علينا أن نأخذ . مسألة ما إذا كنا على قحق في اإلساءة

في االعتبار قحالة األقلية ألولئك الذين تتعرض مفاعرهم لإلهانة وأنه، في قحين قد يكون للفرد الحق في 
إنهم، كما يًولون، يمارسون . مل غير مسؤول ومضر بفكل غير ضروري اإلساءة، فإن القيام بذلك ع



إن المطالبة . ومكافحة العنصردة" األقلية المسلمة"لكن في الواقع، هذا ال عالقة له بحماية . عمل عنصري 
بأن يتمتع أولئك الذين يعتبرون أقليات إلى األبد بالمواطنة الكاملة والحًوق العالمية، والدعوة إلى وضع 
. قحد للنسبية الثًافية وسياسة األقلية، سيذهب إلى أبعد من مكافحة العنصردة من الحد من قحردة التعبير

عندما تكون هناك سمات )في الواقع، من العنصردة أن نساوي بين كل من ُيعتبرون أو ُيصنفون كمسلمين 
لة بحركة اإلخوان المسمين بواقحدة من أكثر الحركات الروعية في عصرنا ممث( ال قحصر لها تحددنا وميًعا

هذا بالطبع ليس إلنكار ووود العنصردة، بما في ذلك ضد . أو الوهابيين أو السلفيين أو أتباع والية الفقيه
المسلمين، ولكن العنصردة مووودة بسبب ربحية العنصردة للنظام الطبًي وليس بسبب الفكر النًدي 

ضد قحردة التعبير تتجاهل بفكل مالئم قحقيًة أن  كما أن الحجة. وقحردة التعبير، مهما كانت مسيئة
" مفاعر المسلمين المستاءة"في الواقع، . الحركة اإلسالمية السياسية هي قحركة عالمية لها سلطة الدولة

هي الفعار الذي تستخدمه قحركة سياسية قودة تدعمها سلطة الدولة ومناصروها إلنكار وتًييد قحردة 
يعتبر تعردف بعض التعبيرات والكالم على أنها محظورة أداة لًمع . النتًادالتعبير في المجتمع ككل ومنع ا

هذا أمر مثير للسخردة . المجتمع؛ إن الًول بأن الكالم والتعبير يسيئون في الواقع هو محاولة لتًييده
ا ما عندما تفكر في كيف أن مفهوم قحردة التعبير والكالم كان مكسًبا للضعفاء في مواوهة األقوداء وغالبً 

. ضد سلطة الدولة وإساءة استخدامها. يكونون في مواوهة الدين، وبفكل أعم، قحماية قانونية للمواطنين
خاصة عندما تعتبر أن الحركة اإلسالمية السياسية تعتبر المرأة نصف رول، وترى المثليين على أنهم 

مسيئة أم ! ن انتًادها هو مسيءلك -انحرافات، والجنس خارج الزواج يعاقب عليه باإلعدام، وهكذا دواليك 
ال، يجب أن ينفتح اإلسالم واإلسالم السياسي على كل أشكال النًد والسخردة، ال سيما في هذا اليوم وهذا 

يعلق الناس على الرافعات . ال تمر ثانية دون أن ترتكب هذه الحركة بعض األعمال الوقحفية. العصر
قحتى أن الًانون يحدد قحجم  -الًرن الحادي والعفردن في  -وأعمدة اإلنارة؛ يروم الناس قحتى الموت

يجب انتًادها والسخردة منها ألن هذا . الحجر المراد استخدامه؛ تًتل الفتيات بدم بارد عند بوابات المدرسة
هكذا تم رد الفعل عبر التاردخ . في كثير من األقحيان هو كل ما يجب على السكان المًاومين أن يعارضوه

 .ولذا يجب أن يحدث ذلك باستمرار وبدون توقف وبالهوادة. ينوقحماية المواطن

 :مالقحظات

مفتًة من  -هو أقحد تلك المصطلحات التي ترك الدين المسيحي بصماته على طرق تفكيرنا " علماني" 0
" أبدي"إذا لم يكن هناك مثيل . ، الذي قدمه على ما يبدو أوغسطينوس"األبدي"و " العلماني"التعارض بين 

ال يكون من المنطًي قحتى تصور أي شيء من هذا النوع،  -كما أميل إلى التفكير  -د للواقع، وإذا أو ُبع
ومع ذلك، يمكن استخدامه لإلشارة إلى . عن اإلشارة إلى أي شيء يمكن تحديده" علماني"يتوقف مصطلح 



، بمعنى "األبدية"ة إلى الذي يظل ملكنا بعد أن لم تعد اإلشار ( وإلى التفكير داخله)عالم الحياة البفردة 
قد يكون من المفيد التفردق بين تمييز أوغسطين وقحجة آالن باديو قحول ووود . أوغسطينوس، ذات صلة

، والتي ال تعني بأي قحال "أقحداث الحقيًة"مما يجعل من الممكن الوصول إليها في " الحًائق األبدية"
غير الديني، " العلماني"وأيًضا في التفكير ". أمن"إلى " أبدي"ووود أبعاد مختلفة للواقع أو موقف مضاد لـ 

 .الفعالة بالمعنى الذي يدعيه باديو" أقحداث الحقيًة"قد تحدث 

أن هذا المفهوم اليوم يصعب تطبيًه في التاردخ خارج أفق دائرة ضيًة نوًعا ما من المذاهب الدينية  2
دته من الحكاية التاردخية الًائلة بأن ، يمكن رؤ "تعدد اآللهة"، من منظور صياغة مفهوم "التوقحيدية"

في العصور الًديمة الرومانية كان أواًل ينطبق على المسيحيين، في غاية المجتمع " اإللحاد"مصطلح 
مصطلًحا مناسًبا للتعردف بمعارضة راديكالية للتحالف الوثيق بين " اإللحاد"وبالمثل، كان . اإللكتروني

واع النظام الًديم التي كانت فعالة إلى نهايته تاردخًيا من خالل العملية فعال ألن -"العرش والمذبح "ميثاق 
 .التي بدأت بـالثورة الفرنسية

التسلسل التاردخي ألنواع مختلفة من الخطابات في  -أنا ال أعترض على فكرة كونت أن هناك نوًعا من 3
بفكل "ن المراقحل الثالث قانونه م"ما أود أن أؤكده، مع ذلك، ضد . موقع مهيمن داخل المجتمعات

األسئلة كما ( أنواع)ليست اإلوابة على نفس  "علمي إيجابي المعرفة " ألــ األول، ذلك: أساسي شيئان
كانت تسأل من قبل والثاني، أن هناك بعض األسئلة المهمة التي ال يمكن العثور على اإلوابات في 

ما كانت، على سبيل المثال عن طردق نتائ  علمية إيجابية، ولكن يجب أن تكون كذلك أنتجت، ك
كما )أو المبادرات الفردية المتخذة على نطاق واسع ( سياسية التووهات)المداوالت الجماعية والمفتركة 
 (.هو الحال في الفن وذوق الموضة

المركزدة األوروبية واالفتراضات  مفبع بعمق وتفوبه -شكالي للغاية ، في الواقع، مفهوم إ"الدين" 4
إنه بالفعل مفكوك . وة المستمدة من وهاز كنسي غالًبا ما يبسط التًاليد المسيحية من وانب واقحدالساذ

لًبيلة السكان األصليين، "الممارسات السحردة من يوم  -كل"فيه أن هناك أي قاسم مفترك ذي معنى بين 
ة اإلسالم الًائم على الطاعة اليهودية للكتاب المًدس قحيث توود وصايا ،هلل في التوراة، وممارسة السن

 .الًرآن، والتصوف الصوفي، واليانية، والفنتودة، أو البوذية

( والرومانية)من المنطًي في التًاليد اليونانية . إن مفهوم الالهوت ليس بديهًيا وال ذو قيمة عالمية قحًًا 0
الدولة الرسمية لتعدد  مفيًدا االنصياع لممارسة" عًالنًيا"الفالسفة مجمًعا " الهوت"الًديمة، متى شّكل 

وهذا منطًي في سياق المسيحي الجديد تفكلت كنيسة الدولة في أواخر . الجمهور المنظم بطوائف



من " الهوت"مع " قانون النصوص المًدسة"من تأسيسها " التأودل"العصور الًديمة، والتي ومعت بين 
" العًيدة الالهوتية"ة العامة التًليدية كنوع من أثناء تفسير متاهة العباد -التًليد اليوناني الروماني للفلسفة 

(. هسيود، أوفيد)في محاوالت التكامل السابًة " السرد"، بينما ظل في مرقحلة مجرد "تعدد اآللهة"الموقحدة 
 يجعل األمر أقل منطقية

، وليس في التًاليد اليهودية أو التًاليد اإلسالمية السائدة، والتي ترى نفسها كمدارس لتفسير قوانين ،هلل
يبدو غير قابل للتطبيق تماًما، على ما أعتًد، على معظم . يحاولون فلسفًيا أن يتصوروا إلههم( تجديًفا؟)

 .الهندوسية، اليانية، البوذية، الفنتودة، زدن: النظراء اآلسيودين

ا من علم من الناقحية التاردخية، مفهوم أكثر : الميتافيزدقيا، كما فهمت منذ الًرن الثامن عفر، هي 6 ضيًً
ومع ذلك، فًد تم تحودلها إلى مروع عالمي مهم إلى قحد ما في (. الالهوت بواسطة ديووين أبولونيا
في التًاليد الوضعية والتجردبية والتحليلية للفلسفة، والتي " نًد الميتافيزدًا"المناقفات الفلسفية من خالل 

في ذلك بعض المحاوالت الحديثة في بما )أصبحت موضوًعا للفلسفة المؤسسية على نطاق عالمي 
 "(.الميتافيزدقيا الوصفية"

بسبب دروة الجهل السائدة بين المفاركين في النًاشات العامة الغربية قحول  -هذا النوع من الجدل  7
فيما يتعلق باإلسالم، وقحتى أكثر من ذلك، ال أساس له من الصحة، " شعبية"هو أكثر  -هذا الموضوع 

لم يكن لديه نوع من المنظمات المتجانسة التي اتضح أن الكنائس "، ".الخالفة األولى" ألن اإلسالم، بعد
 .تملكها تاردخياً المسيحية كانت 

أوامر اإلله هي أيًضا موضوع بارز في الفكر الفركي، واألكثر  -أنا ال أتحدث هنا فًط عن التوقحيد  1
 .إثارة لالهتمام في المأساة اليونانية الًديمة

 .هناك مهمتان مختلفتان، كما قرأت كانط 9

لغة "مثل هذا المفروع، بالطبع، بعيد وًدا عن محاولة تفكيل نوع من الكيان المتناقض الذي سيكون  05
 .نفتاين بفكل فعال كمفهوم قابل للتطبيقغلًد تفكك لودفي  فيت" خاصة

مؤقت "يمكن أن يكون مماثاًل لدور  قد يأخذ دوًرا -" معنى الحياة"مثل  -أفترض أن مفاهيم الربط  00
مثل، على سبيل المثال، تلك التي تلعبها الدمى في عملية االنتًال من الطفولة إلى سن الرشد "لكائنات، 

 (.لحبنا غير الناض " األشياء العظيمة"إلى  -أي أننا نتوقف عن الحاوة إلى العالقة الخيالية)



بين نوع الفلسفة النًدية والفعر كمثال،  الفاصل إلى قحد مامثل هذا الموقف سيؤدي إلى طمس الخط  02
 .مثل هاري هاينه وهانس ماغنوس إنزنسبيرغر" برمائية"ضمن التًاليد األلمانية، بواسطة شخصيات 


