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 تقديم ريتشارد دوكنز 

 

نقاش التطور    أصل األنواعيف اقتصاٍر من أهم اقتصارات التاريخ، اقترص كتاب  

اإلنسان   أصل  عىل  الضوء  »سيُلقى  مقتضبة:  نبوءة  يف  وحّده  اإلنساين 

وتاريخه«. وقلاّم تُذكَر بداية الفقرة التي تحوي هذه الجملة: »يف املستقبل البعيد  

النفس عىل أساس جديد«.   أهم بكثري. سيُبنى علم  آفاقًا مفتوحة ألبحاث  أرى 

النف  علامء  من  واحد  طومسون  نبوءة  الدكتور  يحققون  الذين  التطوريني  س 

داروين، وهذا الكتاب بحث يف الدوافع التطورية الدينية التي متتع بها اإلنسان  

 القديم. 

الدافع الديني. كان الرجل    – الذي مل يكن متديّنًا إبّان نضجه– فِهَم داروين  

)وكان  األحد  أيام  يف  إليها  أرسته  وّصل  ولطاملا  داون،  لكنيسة  املتربّعني    من 

يرتكهم يدخلون ليكمل مشيه(. وكان قد تدرّب عىل حياة رجل الدين، وكان كتاب  

  إجابة كتابه املفّضل قبل تخرّجه. أماَت داروين    الالهوت الطبيعيويليام بييل  

بـ مشغوًًل  ظّل  ولكنه  الطبيعي،  سؤال    سؤالالالهوت  الطبيعي:  الالهوت 

مام   كانت  التدين  وظيفة  مسألة  أن  ًل جرم  يعتقد  الوظيفة.  ملَ  داروين.  يفنت 

معظم الناس، ومعظم الشعوب، معتقدات دينية؟ والسؤال هنا مبعنى الوظيفة  

 الخاّصة، التي نسّميها اليوم »داروينية«، وإن مل يسمها داروين. 

بقاء   التدين يف  يسهم  كيف  بعبارة حديثة:  الدارويني  السؤال  وألصوغ 

ارصي مدرسة »األثر الجانبي«:  الجينات التي تتبناه؟ يعترب طومسون من أهم من
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للنزعات النفسية التي لها    أثر جانبيليس للدين يف نفسه قيمة للبقاء، بل هو  

 قيمة للبقاء. 

»الوجبات الرسيعة« هي الفكرة املهيمنة عىل الكتاب: »إذا فهمَت علم نفس  

كان   آخر.  صالح  مثال  السّكر  الدين«.  نفس  علم  فهمت  الرسيعة،  الوجبات 

أسالفنا الرّبيني أن يحصلوا عىل ما يكفيهم منه، لذا ورّثونا رغبة  يستحيل عىل  

 ًل تنتهي به، ترّض صّحتنا اآلن إذ أمكن إشباعها. 

هذه الرغبة بالوجبات الرسيعة أثر جانبي. أصبح اآلن خطرًا، ألنه إذا خرج  

عن السيطرة أّدى إىل مشكالت صحية مل يواجهها أسالفنا عىل الراجح. وهو ما  

 إىل الدين. يقودنا 

يفرّس عامل النفس البارز ستيفن بينكر حبّنا للموسيقا بطريقة مشابهة،  

إذ يصف املوسيقا بأنها »حلوى سمعية فخمة مصنوعة لتدغدغ النقاط الحساسة  

لستٍّ عىل األقل من قدراتنا الذهنية«. يرى بينكر أن إثارة املوسيقا لهذه القدرات  

ي املعقد املطلوب لفّك األصوات ذات املعنى  الذهنية أثر جانبي للربنامج الدماغ

)كاللغة مثاًل( من الضجة يف الخلفية. تؤكد نظرية الوجبات الرسيعة يف تفسري  

وصفها   ميكن  التي  النفسية  النزعات  عىل  طومسون،  بها  يقول  التي  الدين، 

عىل  اًلجتامعيةبوصف   لتساعدنا  تطورت  التي  املتكيفة  النفسية  »اآلليات   :

اتنا مع الناس، وملالحظة الفاعلية والنية، ولتوليد إحساس باألمان.  مناقشة عالق

غري   زمن  قبل  موطننا  كان  الذي  اإلفريقي  العامل  اآلليات يف  هذه  تكّونت  لقد 

 بعيد«. 
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تحدد فصول طومسون سلسلة من امللكات الذهنية املتطورة التي يستغلها  

أو  املقدس  النص  بجملة معروفة من  الصلوات    الدين، ويسّمي كل فصل  كتب 

»لكيال   مشيئتك«،  »لتكن  الرشير«،  من  »خلصنا  اليومي«،  »خبزنا  والشعائر: 

 تدانوا«. بعض الصور هنا مقنعة: 

فّكر يف طفل ابن عامني، يريد أن يُحَمل ويعانَق. ميد الطفل يديه فوق  

يتكلم   الذي  الخمسيني  الربوتستانتي  العابد  يف  اآلن  فّكر  وينشدك.  رأسه 

واللغ »احملني  باأللسنة  بطريقة  الله  وينشد  رأسه،  فوق  يديه  العابد  ميد  ات. 

البعد،   أو  الفهم  أو سوء  باملوت  بهم  تعلّقنا  أناًسا  وعانقني« نفسها. قد نخرس 

 ولكن اإلله دامئًا موجود وحارض. 

يرى معظمنا أن مّد العابد ليديه حركة غبية. بعد قراءة طومسون سرناها  

 ط، إنها طفليّة. بعيون أثَقب: إنها ليست غبية فق 

 ثم عندنا رغبتنا ملالحظة الفاعلية والفعل املتقن يف كل يشء. 

؟ إذا سمعَت إغالق باب، مل تسأل   ملَ نظن الظّل سارقًا وًل نظن السارق ظالا

من أغلقه قبل أن تفكر يف احتامل إغالق الريح له؟ مل يخاف الطفل من فروع  

 وحًشا أىت ليأخذه؟  الشجرة املثمرة الظاهرة من الشبّاك أن تكون

إن جهاز مالحظة الفاعلية النشيط يف أدمغتنا تطور عند أسالفنا الربيني  

الطويلة من   أن تكون الخشخشة يف األعشاب  األرجح  الخطر.  بسبب اختالف 

الريح ًل من فهد مفرتس. ولكن تكلفة الخطأ يف اًلحتامل الثاين أكرب بكثري من  

ن، كالفهود والسارقني، يقتلون. األفضل أن  تكلفته يف اًلحتامل األول. الفاعلو 
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نفّضل التخمني األقل احتامًًل. )ذكر داروين الحجة نفسها، يف حكاية ذكرها عن  

الفكرة   يف  طومسون  يستمّر  الريح.(  بها  سارت  ملظلّة  كلبه  فرط  – استجابة 

الرائع ًلنحياز نفيس    – اإلحساس بالفاعلني يف حني غيابهم ومينحنا تفسريه 

 عليه التدين. آخر تأسس 

إن اهتاممنا الدارويني بالقرابة انحياز آخر. فعىل سبيل املثال، يف أدبيات  

»أّمهات«،  حتى  أو  »أخوات«،  الراهبات  تسّمى  الكاثوليكية،  الرومانية  الكنيسة 

نفسه   والدين  مقّدًسا«،  »أبًا  والبابا  »إخوانًا«،  والرهبان  »آباًء«  الكهنة  ويسّمى 

 قدسة«.يسّمى »الكنيسة األم امل

درس د. طومسون العمليات التفجريية اًلنتحارية دراسة خاصة، وًلحظ  

 استغالل نزعات القرابة النفسية فيها، يف التجنيد والتدريب:

تحوي   خيالية،  قرابة  من  خاليا  الحامسيون  واملدّربون  املجندون  ينشئ 

إخوة زائفني تغضبهم اإلساءة املوجهة إلخوانهم وأخواتهم من املسلمني الذين ًل  

عىل   يقترص  ًل  الشهادة  من  النوع  هذا  إغراء  إن  حقيقية.  قرابة  بهم  تربطهم 

فرصة ويشمل  بل  السامء،  بعذراوات  والحلم  الجنيس  األقرباء    الخيال  إعطاء 

 تذاكر مختومة إىل الجنة. 

الجامعية إىل   العبادة  الدين واحًدا واحًدا، من  يعالج طومسون مكونات 

من  طابع  يصوغها  حجة  كل  ويف  الطقوس.  إىل  الكهنوتية،  السلطة  طاعة 

الحقيقة، يرافقه أسلوب سلس وصور حيّة. آندي طومسون محارِض مقنع بارز،  
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كتابته.   يف  يظهر  ما  برسعةوهو  القوي  القصري  الكتاب  هذا  ليطول  – سيُقرأ 

 مقامه يف الذاكرة بعد ذلك. 
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 مقدمة 

 

الكتاب صدًى ألحداث   أجل عمل    11هذا  يتدرب من  ابني ماثيو  سبتمرب. كان 

جديد يف مبنى مجاور ملركز التجارة العاملي، وقد شهد الكابوس مبارشة. وإين  

 بدراسة اإلرهاب اًلنتحاري. أرد عىل نجاته من املوت الوشيك  

ليس الدمار البرشي بغريب عيل. فمهنتي كطبيب نفيس رشعي تتيح يل   

مركز   من  جزًءا  كنت  عديدة  ولسنوات  العنيفني.  األشخاص  مع  عميًقا  اتصاًًل 

فريدة   مجموعة  وهو  فريجينيا،  جامعة  يف  البرشي  والتفاعل  العقل  دراسة 

والدبلوماسيني   العقلية  الصحة  مجال  يف  الخرباء  من  التخصصات  متعددة 

املؤرخني أسسها الطبيب النفيس فاميك فولكان الذي سافر إىل مناطق ساخنة  و 

 يف جميع أنحاء العامل لدراسة الرصاع املحتدم والتوسط فيه. 

وعىل الرغم من عميل املهني وخربيت مع املجتمعات املتعرضة لصدمات،   

مستمرًا  اكتشفت يف أثناء دراستي لإلرهاب اًلنتحاري عاملًا جديًدا إىل حد كبري و 

تحديًدا من حيث عالقته   البرشي،  العقل  واألدلة حول  األفكار  من  اًلتساع  يف 

يسهل   وبعضها  أكادميية،  استخدمتها  التي  واملقاًلت  الكتب  كانت  بالدين. 

الوصول إليه أكرث من البعض اآلخر. لقد اكتشفت أنه ما من مصدر واحد طرح  

القارئ املهتم الوصول إليها.    هذه األفكار الجديدة واملثرية بطريقة يسهل عىل 

 وذلك ما حاولت فعله هنا. 

األبناء    كمعظم  كنت  لكنني  إيل.  بالنسبة  جًدا  مفهوًما  الدين  يكن  مل 

املطيعني أجاري األكرب مني سنًا يف معتقداتهم. فإذا بدا األمر مناسبًا لألشخاص  

إذن   والحياة،  العامل  غامر  خاضوا  والذين  وأحرتمهم  بهم  أعجبت  من  الذين 
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األفضل أن أنضم إىل املوكب. ومع أين أجهرت بإمياين، أضمرت اقتناًعا عاطفيًا  

ضئياًل بتلك املعتقدات. وفر الغناء يف الجوقة مع رفاقي وقتًا ممتًعا مع األصدقاء  

التي   املشيخية  الرتاتيل  أن  ومع  األحد.  وأصبوحات  األربعاء  أمسيات  يف 

املرايث من  مبجموعة  أشبه  بدت  تكون  استخدمناها  أن  ميكن  الجنائزية،   

لهاندل تؤثر فيني حتى هذا    املسيح املوسيقى الدينية الجيدة مذهلة. فأوراتوريو  

 اليوم. 

عىل    النفيس  التحليل  نحو  موجه  نفيس  كطبيب  تدريب  أطلعني  وقد 

الوهم توليد    مستقبل  سبب  فهمنا  يف  شك  بال  ساهم  الذي  فرويد  لسيغموند 

 ينية. ومع ذلك، مل ينطو كتابه عىل تفسري كامل. العقول البرشية للمعتقدات الد

وجدت    التطوري،  النفس  لعلم  الجديد  الفرع  يف  مسبًقا  تبحرت  كوين 

تجليات خالل بحثي حول اإلرهاب اًلنتحاري يف أعامل باحثني من أمثال سكوت  

وريتشارد   غوثري،  وستيوارت  بوير،  وباسكال  بريينغ،  وجييس  أتران، 

كريكباتريك.  ويل  الدين    سوسيس،  فهموا  فهمه.    – لقد  وشك  عىل  كانوا  أو 

 وأفادت أعاملهم تحلييل ثاليث املحاور للمفجرين اًلنتحاريني.

تنص الصيغة األساسية لإلرهاب اًلنتحاري املدعومة باألدلة عىل ما ييل:   

يعد العنف اًلئتاليف املرتبط بالذكور، مع الغارات املميتة عىل األبرياء، قدميًا قدم  

نة يف جميع الذكور. تكمن  جنسنا ا لبرشي، بل حتى أقدم منه. وتلك القدرة مضمَّ

من   نوعني  إىل  األدلة  وتشري  وإناثًا.  ذكورًا  جميًعا،  فينا  اًلنتحار  احتاملية 

اًلنتقامية.   واملساومة  السلبية  الشاملة  الصالحية  املتطورة:  اًلنتحار  احتامًلت 

ت اًلنتحاريات، مثل األرامل أو  ينشأ األول من الشعور باإلرهاق ويحفز املفجرا

املنبوذات. أما الثاين فيميز املفجرين اًلنتحاريني الذكور وينشأ يف حاًلت الذل  
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من   العديد  فإن  البرشية،  العقول  ونتاج  ثقايف،  بناء  الدين  وألن  والضعف. 

التكيفات املعرفية املتطورة التي تولد املعتقدات الدينية ميكن استغاللها لتحفيز  

ب اًلنتحاري. هذا يجعل الدين أيديولوجية قوية بشكل مذهل ميكنها يف  اإلرها

املميتة   الغارات  من  كل  املتطورة لصالح  القدرات  اًلستحواذ عىل  نفسه  الوقت 

 واًلنتحار. كل األجزاء تتناسب مع بعضها.

ساهم نرش ذلك التحليل الذي كان مبساعدة كلري أوكوفر، باإلضافة إىل   

صيغة اإلرهاب اًلنتحاري التي وضعتها، يف إبقاء تركيزي  العروض التقدميية ل 

 عىل الدين. وقد منّت ردود املراجعني والجمهور أفكاري.

، جمعت بحثي وطورت عرًضا تقدمييًا مدته ساعة  2009بحلول أوائل عام   

ومؤسسته، مؤسسة    دوكنزواحدة لرشح سبب إمياننا باآللهة. بفضل ريتشارد  

والعلم، ُصور العرض التقدميي بجودة عالية وُحرر ونرُش  للعقل    دوكنزريتشارد  

عىل يوتيوب حيث حصد مئات اآلًلف من املشاهدات يف فرتة زمنية وجيزة. وقد  

النطاق   اهتامم واسع  هناك  أنه قد يكون  اًلهتامم  املستوى من  ذلك  كشف يل 

هذا   نشأة  كانت  وبذلك  للدين،  الجديد  العلم  إىل  ودقيق  وواضح  موجز  بدليل 

 لكتاب.ا

قيمة    وأمثلة  إضافات  وقدمت  نرثي،  عىل  سحرها  أوكوفر  كلري  أضفت 

املذهلة   امللهمة يف استخدام صورة ناسا  الفكرة  ألفكار عديدة، وكانت صاحبة 

لسديم هيليكس، املسمى عني الله، التي التُقطت جزئيًا باستخدام مرصد هابل.  

 ليت جميع املؤلفني ينعمون مبثل هذه الزميلة.

هديف يف جعل القارئ ملاًم بآخر املستجدات برسعة. ففي غضون    يتمثل  

الوقت الوجيز الذي تتطلبه قراءة هذا الكتاب القصري، ينبغي أن تكون قادرًا عىل  
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فهم كيفية عمل العقل والدماغ لتوليد املعتقد الديني وترسيخه. )وإذا كان لديك  

 أسئلة، فأنا أرحب برسائلك(. 

ع إليه يف كثري من األحيان. هبه لصديق. تربع به  أنِه قراءة الكتاب. ارج 

ملكتبة أو مدرسة. نحن نعرف اآلن ملاذا وكيف تصنع عقولنا املعتقدات باآللهة  

لهذه   ما نعرفه. ميكن  إىل  املزيد  إضافة  الجديد يف  البحث  وتنرشها، ويستمر 

نستطيع فعله لتخفيف    – مهام كان بسيطًا– املعرفة أن تحررنا. فإن أي يشء  

ويعزز  قب الحضارة  لصالح  رضبة  يوجه  اإلنسانية  عىل  األصولية  الدين  ضة 

لقيام مجتمع مدين عاملي بحق   املدى    – الفرص  لبقاء نوعنا عىل  ورمبا حتى 

الطويل. وإذا كنت متدينًا، ووقع هذا الكتاب بني يديك، فرمبا حصل ذلك لسبب.  

 لذا تابع القراءة. 

 

 

 شكر وتقدير 

 

شكرًا خاًصا عىل متهيده الطيب لهذا الكتاب، وعمله،    دوكنزيستحق ريتشارد  

للعقل والعلم. لقد   دوكنزوإتاحة الفرصة يل ألكون وكياًل مع مؤسسة ريتشارد  

ص جزء من عائدات   كانت معرفته والعمل مع مؤسسته امتيازًا ًل يضاهى. يخصَّ

، فقد قدمت تربًعا للمؤسسة.  بيع هذا الكتاب للمؤسسة. إذا اشرتيت هذا الكتاب

 لك جزيل الشكر. 

املديرة    وهي  كورنويل،  إليزابيث  لروبن  اًلمتنان  غاية  يف  دامئًا  سأكون 

للعقل والعلم. لقد كانت صديقة وزميلة رائعة    دوكنز التنفيذية ملؤسسة ريتشارد  
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  يف هذا العمل. فقد قدمت نسًخا أولية من هذا الكتاب ومتحيًصا دقيًقا ومساعدة، 

 وأتاحت يل فرًصا ًل مثيل لها لعرض أفكاري عىل الجمهور يف كل أنحاء البالد. 

وقد راجع زميالي الوكيالن يف املؤسسة، هام غريغ ًلنجر وتود ستيفل،   

 النسخ األوىل من املخطوطة وكانا داعَمني كبريين لهذه املحاولة. 

اللح   منذ  الثناء عىل حامسه  فولكان عظيم  نارشنا كريت  ظات  ويستحق 

 األوىل لتعاوننا وتحريره الحكيم وتوجيهه طوال العملية.

بإهدايئ    التطوري  النفس  علم  إىل  طريقي  سبولدينغ  ويليس  مهد  لقد 

لروبرت رايت. وقدم ابنه تريستان نقًدا قياًم للمسودة    الحيوان األخالقيكتاب  

 األوىل من الكتاب. 

وب   بريينغ،  وجييس  باريت،  وجاسنت  أتران،  سكوت  بلوم،  يربز  ول 

وباسكال بوير، وستيوارت غوثري، ويل كريكباتريك، وريتشارد سوسيس بني  

 الباحثني الذين فهموا العامرة املعرفية للدين.

وقد ساهم كل من بول أندروز، ومارتن برون، وديفيد بوس، وجو كارول،   

آيسن،   وآن  دونتيل،  وجوش  دونبار،  وروبن  دايل،  ومارتن  كوزميديس،  وليدا 

هاغن،   وإدوارد  غاردنر،  وروس  فيرش،  وهيلني  فيغرييدو،  خوسيه  وأوريليو 

،  وسارة هريدي، وأوين جونز، وروب كورزبان، وجيفري ميلر، وراندي نيس 

وكريغ باملر، وستيفن بينكر، وجون ريترش، ونانيس سيغال، وتود شاكلفورد،  

وبول   تويب،  وجون  ثورنهيل،  وراندي  سولوي،  وفرانك  شيفينهوفيل،  وولف 

واتسون، وكارول وغلني ويسفلد، وأندرياس ويليك، وجميع املشاركني يف علم  

بعد حد من خالل  النفس التطوري وعلم السلوك البرشي، يف إغناء تفكريي إىل أ 

السلوك   لجمعية  السنوي  اًلجتامع  يف  عام  كل  معهم  ومحادثايت  كتاباتهم 
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السلوك   لعلم  الدولية  للجمعية  السنوية  نصف  واًلجتامعات  والتطور  البرشي 

البرشي. وأفتقد ليندا مييل، وجون بريس، ومارغو ويلسون الذين رحبوا بحرارة  

 بالغّر ومل يعودوا معنا.

 جامعة فريجينيا جوناثان هايدت سيختلف معي حول  ومع أن زمييل يف  

بعض اآلراء الواردة يف هذا الكتاب، إنني يف غاية اًلمتنان له فقد وّجه تفكريي  

 يف علم نفس األخالق.

يف    العون  يد  النفسيني  األطباء  من  وزماليئ  أصدقايئ  من  العديد  قدم 

الدين، وًل سيام س تفكريي يف  تحدي  أو من خالل  وإيرا  املقاًلت  أخرت،  لامن 

بريرن، وبروس غريسون. لقد دعاين سلامن ومؤسسة مارغريت مالر للتقديم  

لتلك الصفحات   الكتاب  السنوية يف فيالدلفيا وكان الفصل يف  يف ندوة مالر 

املرة األوىل التي تُطبع فيها محاولتي ًلصطناع نظرية املنتجات الثانوية للدين.  

فرصة   فولكان  فاميك  مرشدي  جامعة  منحني  يف  الفريد  مركزه  يف  للعمل 

فريجينيا، وهو عمل أطلعني عىل مجتمعات مصدومة ومنكوبة بالرصاعات يف  

جميع أنحاء العامل. وشارك أيًضا يف تحرير كتاب عن اإلرهاب تضمن مقالتي  

 األوىل عن صيغتي لإلرهاب اًلنتحاري. 

ا،  يف شارلوتسفيل بفريجيني  ذا هوكنرش هاوز سبنرس، محرر صحيفة   

املقالة   أيًضا  الكتاب  هذا  الجمهور. ويف  لعامة  اًلنتحاري  اإلرهاب  مقالتي عن 

التي نقحتها كلري أوكوفر وروزاليند وارفيلد براون، وأثارت جدًًل بسبب األفكار  

 حول الدين. 

زودين جيم سيموندز بالكتب واملقاًلت املهمة. ويشكك مايلز تاونسند يف   

س فيدرمان، وهو املؤلف الرئييس للكتاب الذي  كل يشء، شكرًا لآللهة. أما رو 



12 
 

ألفته معه للشباب املصابني مبرض ثنايئ القطب، فقد منحني الثقة لتأليف هذا  

الكتاب. وكتبت جون كليفالند، سكرترية الطب الرشعي التي ًل غنى يل عنها،  

 املسودة األوىل لهذا الكتاب.

وضيحي استثنايئ لكتب  ويليام »بيل« أوبر، زمييل يف كلية الطب، رسام ت 

علم األحياء والطب منذ أن عرفته. ستساعد رسوماته القارئ عىل رؤية كيفية  

 نشوء الدين يف أدمغتنا.

راجع ريتشارد بوتس، مدير برنامج أصول اإلنسان يف املتحف الوطني   

للتاريخ الطبيعي التابع ملؤسسة سميثسونيان يف واشنطن العاصمة، ملخص  

اإل  املتحف  الكتاب عن تطور  املذهلة يف  نسان. إذا مل تزر قاعة أصول اإلنسان 

 بعد، فعليك زيارتها قريبًا.

 تفّضل مايكل بريسينجر بتدقيق ملخيص لعمله الرائع مع »خوذة اإلله«.  

قدمت أماندا ميتسكاس وأوغست برونزمان نقًدا غنيًا ومفيًدا عىل املسودة   

 النهائية. 

واًلتحاد الدويل للملحدين، وامللحدون    وقد استمع امللحدون األمريكيون،  

والالأدريون يف فريجينيا، وامللحدون يف مدينة نيويورك، وامللحدون املتحدون  

يف لوس أنجلوس، ومستشفى الوًلية الغربية يف ستونتون بفريجينيا، وتحالف  

الطالب العلامنيني يف جامعة جورج واشنطن، وجامعة جورج ماسون، وجامعة  

، إىل محادثات عن هذه املادة. لذا فإنني أقدر الفرص وأسئلتهم  كارنيغي ميلون

 واقرتاحاتهم. 
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األربعة    والفرسان  عيل  هرييس  آيان  ريتشارد  – وتحتل  ،  دوكنزوهم 

هيتشنز وكريستوفر  هاريس،  وسام  دينيت،  قلبي    – ودانيال  مميزًة يف  مكانًة 

الفذة عندما ًل املؤمنني، وشجاعتهم   يتهاونون مع  لكتاباتهم، ومناظراتهم مع 

 الدين واملدافعني عنه. 

الذين    بالعلامء  واإلعجاب  العلم  وحب  الحب  بدافع  العمل  هذا  أُنجز  لقد 

يرسمون آليات صنع الدين يف العقل. إذا جعلُت أفكارهم منرية لك، فاشكرهم.  

 وإذا أخطأُت، فصحح يل أخطايئ. 
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 الفصل األول 

 يف البدء كان الكلمة 

 اإلميان ميلنا إىل  

 

ليس أقوى أفراد النوع هو الذي يبقى، وًل أكرثهم ذكاءً، بل أقدرهم عىل  

 التكيف مع التغريات. 

 تشارلز داروين – 

 

مثة من يقول إن التطور يتعارض مع اإلميان، أو إن عجائب التطور الطبيعية قد  

موجود  بدأها كائن حساس كيل العلم. ومع ذلك، إذا كان هناك إله قدير بصري  

حًقا، فقد صمم يف تكوين اإلنسان وتطوره شيئًا عظياًم: هو امليل إىل اإلميان  

 بإله. 

عىل مدار التاريخ املسجل، من املرصيني القدماء إىل اآلزتك والرومان وما  

والهندوس،  – بعدهم   واملسلمني،  واليهود،  واملسيحيني،  آلهة،  بعدة  املؤمنني 

والشيطانيني والوثنيني،  والسينتولوجينيوالبوذيني،  جميع    – ،  متحورت 

الثقافات املعروفة حول مفهوم عن إله واحد عىل األقل و/أو شخصية روحانية  

مركزية، مع أو من دون عالَم خارق مرتبط به. ملاذا؟ ملاذا يعد الدين سمة عاملية  

 بجالء يتصف بها البرش والثقافات التي نخلقها؟ 

العقدين   مدار  نفهم. فعىل  بدأنا  قد  املنرصمني، حدثت ثورة يف علم    ها 

النفس وعلوم األعصاب املعرفية. انبثق منها تفسري تطوري لسبب توليد العقول  
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البرشية معتقدات دينية، وسبب توليدنا ألنواع معينة من املعتقدات، وسبب ميل  

 عقولنا إىل قبولها ونرشها. 

أدلة من د  راسات  لدينا اآلن نظريات راسخة بأدلة تجريبية، من ضمنها 

تدعم هذه التفسريات. مع اكتامل أجزاء الصورة،    – صور للدماغ ذاته– التصوير  

ميكننا اآلن أن نعتمد عىل العلم يف إيجاد فهم شامل لسبب إنتاج العقول البرشية  

يف   وموتهم  لها  وفًقا  سلوكهم  البرش  تغيري  وسبب  وقبولها،  الدينية  األفكار 

 سبيلها وارتكابهم القتل من أجلها. 

أهم    ما  من  واحدة  الطبيعي  اًلصطفاء  عن  داروين  تشارلز  نظرية  تزال 

حق.   عىل  كان  أنه  األدلة  وتثبت  البرشي،  العقل  عىل  خطرت  التي  األفكار 

أشكال   جميع  لتنوع  الوحيد  العميل  العلمي  التفسري  هو  الطبيعي  فاًلصطفاء 

أيًضا  عىل هذه األرض. إنه    – النبات والحيوان وكل شكل آخر– الحياة وتصميمها  

املنشأ   يعد  الذي  البرشي  العقل  ووظيفة  لتصميم  الوحيد  العميل  التفسري 

 الحقيقي لآللهة. 

 Homoاإلنسان العاقل  انظر حولك. نحن جميًعا من نفس النوع، وهو   

sapiens  .متفاوتة وبقدرات  واألحجام  األشكال  بجميع  جئنا  فقد  ذلك،  ومع   .

ة. نحن منيل إىل أن نشبه والدينا  ورغم كل التنوع، إن العديد من السامت وراثي

إننا   الذين جاؤوا قبلنا.  القوة والضعف مع أسالفنا  إذ نتشارك نقاط  وأقاربنا، 

 جميًعا أحفاد النجاح. 

الدارويني،    باملعنى  لألصلح«.  »البقاء  مصطلح  فهم  يساء  ما  غالبًا 

أجل    الصالحية هي القدرة عىل التكيف والبقاء واًلزدهار اإلنجايب. والرصاع من

 البقاء يغربل الكائنات الحية التي تفتقر إىل تلك القدرة. 
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بالتأكيد، مل يكن داروين آنذاك يعرف بدقة كيفية انتقال الصفات من جيل   

الطريقة حتى عام   إذ مل تُكتشف  ، حني فهم جيمس واتسون  1953إىل آخر. 

(،  DNAوفرانسيس كريك بنية الحمض النووي الريبوزي منقوص األكسجني )

 وبذلك عرفا عىل الفور آلية النسخ املمكنة وحّددا وسائل الوراثة.

وكريك    وواتسون  داروين  بني  الجمع  اًلصطفاء  – خلق  بني  الجمع  أي 

اًلصطناع الدارويني الحديث. يك نبقى عىل قيد الحياة،    – الطبيعي وعلم الوراثة

جزر  مخلوقات  تكيفت  كام  متاًما  التطوري،  الزمن  مدار  عىل  نتكيف    نحن 

غاًلباغوس مع بيئاتها الفريدة. فمع عدم وجود مكان آخر تعيش فيه اإلغوانا  

يف املحيط، كان التكيف الحل الواضح ملشكلة العثور عىل الطعام والنجاة يف  

جزيرة صغرية. وقد واجهت الكائنات يف جزر غاًلباغوس، التي لكل منها نظام  

لفة. لقد تكيفت. وما هو  بيئي معزول، مشاكل مختلفة قلياًل حلتها بطرق مخت

 أهم من ذلك أنها نقلت تلك التكيفات عرب األجيال.

من    متكاملًة  مجموعًة  البرشي،  الكائن  ضمنه  من  حي،  كائن  كل  يعد 

شكلها اًلصطفاء الطبيعي عىل مدى فرتات    – أجهزة لحل املشكالت– التكيفات  

ينات التي  طويلة من الزمن التطوري. ويعزز كل تكيف بطريقة محددة نجاة الج

 وجهت بناء تلك التكيفات.

اًلصطفاء    عمل  نرى  العقول،  إىل  الجزيئات  من  املستويات،  جميع  عىل 

 الطبيعي الدارويني. 

األكسجني.    إىل  تحتاج  أنت  الحياة،  قيد  عىل  لتبقى  نفسك.  إىل  انظر 

ًلستخالص   طريقة  تطوير  إىل  بحاجة  كنت  لقد  متطورًا،  حيًا  كائنًا  بصفتك 

 ءة من الهواء وتوزيعه يف جميع أنحاء جسمك. األكسجني بكفا
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بروتني    ويحل  الدم.  ضخ  يف  املتجسدة  البقاء  مشكلة  قلبك  بنية  تحل 

يأيت   األخرى.  واألعضاء  الدماغ  إىل  األكسجني  نقل  مشكلة  الهيموغلوبني 

اللتني   الرئتني  من  القلب  يضخه  الذي  الهيموغلوبني  يف  املوجود  األكسجني 

كسجني من الهواء. وهكذا دواليك. إننا نسمي هذه  تحالن مشكلة استخالص األ 

 العملية بأكملها »التنفس«.

ينطبق هذا اًلصطناع التطوري الحديث أيًضا عىل العقل البرشي والدماغ   

النفس والباحث يف جامعة هارفارد   الدماغ عضو، وكام يالحظ عامل  البرشي. 

الدما  يعد  الدماغ.  يفعله  ما  هو  العقل  إن  بينكر،  من  ستيفن  آخر  ككل جزء  غ، 

النسيج الحي، مجموعًة متكاملًة بأناقة من األجهزة املصممة من خالل اًلصطفاء  

الطبيعي لحل مشكالت محددة تتعلق بالبقاء عىل مدى فرتات طويلة من الزمن  

التي   اًلجتامعية  التكيفات  ضمنها  من  التكيفات،  هذه  تطورت  وقد  التطوري. 

صغرية، يف الدماغ لتعزيز استمرار الجينات  ساعدتنا عىل البقاء يف مجموعات  

 التي وجهت بناءها.

عندما تنظر إىل وجه، تكون الصورة عىل شبكية عينك مقلوبة وثنائية   

األبعاد. فيحول دماغك تلك الصورة إىل وجه صحيح ثاليث األبعاد باستخدام  

وكاشفات   الحركة،  وكاشفات  األلوان،  كاشفات  البرصية:  التكيفات  من  عدد 

الحواف  األ  وكاشفات  وبصمت    – شكال،  تكافيل  بشكل  جميعها  تعمل  التي 

 وبسالسة. 

وقد طور أسالفنا عدًدا كبريًا من التكيفات اًلجتامعية املعقدة بنفس القدر.   

والعمر   الجنس  عن  مجردة  أحكاًما  أيًضا  تصدر  إنك  الوجه،  ذلك  ترى  فعندما 

تويات العقل غري املريئ  والجاذبية واملكانة والحالة العاطفية والشخصية ومح
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لذلك الفرد، من ضمنها النوايا واملعتقدات والرغبات. هذه التكيفات التي تصدر  

األبد.   إىل  ًلواٍع  منها  والعديد  اإلدراك،  نطاق  كبري خارج  إىل حد  األحكام هي 

 فأحكامك الرسيعة يف طور التكوين منذ ماليني السنني. 

بع  خذ  باستمرار.  معقد  العقل/الدماغ  أبولو  إن  مركبة  اًلعتبار  ني 

الفضائية، وهي مجموعة مليئة باألجهزة الهندسية، كل منها مخصص لتحليل  

سيل متواصل من املعلومات وحل مشكلة معينة، يف حني يدرك رواد الفضاء  

التي   األشياء  بكل  الطريقة. فكر  بنفس  نعمل  بعًضا مختارًا فقط. نحن  بوعي 

م بأكمله، وغيض من فيض ما يدور يف  تدركها؛ إنها جزء صغري جًدا من نظا

 ذهنك. 

من املهم أن نفهم هذا ألن الدين، مع أنه ليس تكيًفا يف حد ذاته، مستمد   

مع   للتعامل  نستخدمها  التي  اًلجتامعية  والدماغ  العقل  تكيفات  نفس  من 

مشكالت   لحل  التكيفات  هذه  تشكلت  وقد  بنا.  يحيطون  الذين  األشخاص 

تقريبًا،  اجتامعية وبني شخصية محدد البرشية. بشكل عريض  ة خالل تطور 

ولكن دون أن يكون أقل تأثريًا، تجتمع مًعا لبناء أساس كل فكرة دينية ومعتقد  

مع   لإلنسان  اًلجتامعي  للبقاء  أساسية  مفاهيم  الدينية  فاملعتقدات  وطقس. 

 تعديالت طفيفة. 

نفي قوته  كون الدين منتًجا ثانويًا للتكيفات التي حدثت ألسباب أخرى ًل ي 

القراءة والكتابة ليستا تكيفني يف حد    الفصل التاسع املذهلة. كام سنوضح يف  

 ذاتهام؛ وهام أيًضا منتجان ثانويان لتكيفات مصممة ألغراض أخرى. 

األديان   الكون  – تبدأ جميع  املتعلقة بسبب  املعتقدات  من  باعتبارها مجموعات 

رية أو معلم واحد أو  باإلميان بشخصية مقدسة محو   – وطبيعته والغرض منه
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أكرث. وينطوي معظمها أيًضا عىل إله أو آلهة قادرة عىل التفاعل معنا، وقادرة  

وراغبة يف التدخل يف حياتنا، وسامع أمانينا الخفية، وتحقيقها، وقادرة عىل  

فعل أي يشء حرفيًا. من أجل غايتنا، سنناقش إلًها واحًدا فقط، ونصنفه عىل  

ديان لديها عدة آلهة بقوى متفاوتة وقليل منها تسلل  أنه ذكر، مع أن بعض األ 

إله   أن  ذلك، جميعها متشابه بشكل ملحوظ. ًل شك  بشخصيات نسائية. ومع 

 الديانات اإلبراهيمية الثالث هو نفسه، لذلك سنستخدمـ»ـه« يف أمثلتنا.

أنه يف   الصالح، يحبنا حبًا غري مرشوط. مع  األب  أبوي، فهو مثل  اإلله  وذلك 

  نوع   من تضحياتًل يستجيب لدعائنا إًل إذا أكرثنا من تعبدنا له، وقدمنا  العادة

  مل   أم  أمانينا  حقق  سواء)  كثريًا  حمًدا  وحمدناه  كاملنا  بعدم  واعرتفنا  ما،

  بناءً   القرارات   اإلله  هذا  يتخذ   وًل .  سيئني  جميعنا  نولد   أننا  واعتقدنا  ،(يحققها

  إنسان  كل  األقل  عىل   أو  أيًضا،  آخر  إنسان  كل  دعوات  وإمنا  فحسب  دعواتنا  عىل

اتنا. وحتى حني ًل يلبي أمانينا أو احتياجاتنا، نواصل  معتقد  تفاصيل  يشاركنا

اًلعتقاد بأن كل ما يحدث يصب يف مصلحتنا، وإن مل يبُد األمر كذلك، وأن هذا  

نفكر  اإلله الخفي له غاية وراء كل يشء. وكل هذا يدور يف أذهاننا حتى عندما ًل  

 فيه. 

من   أن  لك  وأكدت  مراهًقا،  كنت  عندما  مدبرًا  موعًدا  لك  رتبت  والدتك  أن  لو 

ولطيفة،   املقاييس،  كل  فوق  وثرية  استثنايئ،  بشكل  الجامل  باهرة  ستواعدها 

ومحبة، وعىل استعداد لفعل أي يشء من أجلك مع أنك مل تقابلها قط، وًل ترغب  

كنت ستصدقها؟ حسنًا، رمبا    سوى يف حصولك عىل األفضل من كل يشء، فهل

 عندما كنت مراهًقا. لبضع دقائق فحسب. 

 فلامذا نحن عىل استعداد لإلميان بإله خفي يفعل كل ذلك وأكرث؟ 
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باملقارنة مع ما يدور حًقا يف أذهاننا، يبدو مفهوم الكيان الخارق املقّدس الواحد  

تكيًفا فطريًا تطور  سهاًل. فلإلميان بإله، تنطلق عقولنا من ما ًل يقل عن عرشين  

عىل مدى دهور من اًلصطفاء الطبيعي ملساعدتنا عىل التعايش والتواصل مع 

للبقاء عىل قيد الحياة والسيطرة عىل الكوكب.    اإلنسان العاقلإخواننا من نوع  

يف الصفحات التالية، سنوضح لك بالضبط كيف وملاذا تقبل العقول البرشية  

 ف منه. باملستحيل، بل وتخلق أيًضا طوائ 

بإله،   يؤمنون  أخرى،  أمور  بني  من  البرش،  أصبح  وملاذا  كيف  لك  سنوضح 

ويحبون إلًها، ويخشون إلًها، ويرضخون إلله، ويتصورون إلًها مثلنا، ويصلون  

إىل إله، ويفرتضون أن الدعاء سيُستجاب، ويبتكرون طقوًسا لعبادة إله، وحتى  

جعل هذه السامت اًلجتامعية  ميوتون ويقتلون من أجل إله. وسنوضح لك ملاذا ت

الراسخة اًلبتعاد عن تلك املعتقدات يف غاية الصعوبة، حتى عندما ترغب يف  

 ذلك. 

 لكن دعنا نبدأ بدورة مكثفة يف التطور. 
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 الفصل الثاين 

 حول الصورة والتشابه 

 101التطور  

أن يتخلص املرء من خطأ ما هو أمر جيد بقدر إثبات حقيقة جديدة أو حتى  

 أفضل.

 تشارلز داروين  – 

 

اآلن دليل عىل ذلك. لرمبا    – نحن قردة متطورة، ًل مالئكة منزلة   أيدينا  وبني 

اإللهي   بالخلق  يؤمنون  الذين  أولئك  وأما  لألمر،  تقبلنا  وجه  يف  غرورنا  يقف 

فيعتربون املفهوم برمته شائنًا. إن الفكرة التي تقول باحتاملية تطور البرشية  

نيا« وحدها كفيلة يف رفض العديد للتطور بشكل كيل، منذ  من الحيوانات »الد

اللحظة التي نرش فيها تشارلز داروين نظريته. ولكن األدلة تثبت بشكل دامغ  

الرسوبيات   من  األخرى  الحية  الكائنات  بقية  مع  جنب  إىل  جنبًا  تطورنا  أننا 

 البدائية، التي شكلت بداية الحياة عىل األرض.  

الرش   الجانب  طول  املتصدع  عىل  الوادي  ميتد  األفريقية،  القارة  من  قي 

التي   الوًلدة  أنه قناة  الوادي عىل  إثيوبيا إىل موزمبيق. تخيلوا هذا  الكبري من 

أنجبت النوع البرشي. إنه جنة عدن الحقيقية. هذا هو املكان الذي بدأ فيه نوعنا  

 بالذات مساره التطوري الفريد.  
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. نحن  إننا قردةة نظر علمية بحتة،  نحن مل نتطور من القردة. فمن وجه 

نتشارك    98.6نتشارك   وكذلك  الشمبانزي.  مع  النووي  حمضنا  من  املائة  يف 

ماليني سنة. ومن هذا السلف    7إىل    5معهم أيًضا سلًفا مشرتكًا عاش منذ نحو 

املشرتك، تشعب الخط البرشي وتطور عىل طول العديد من املسارات املختلفة،  

الفروع   كام  الجميع  متاًما  انقرض  املطاف،  نهاية  ويف  للشجرية.  املتنوعة 

 باستثناء واحد، ذلك الذي تطورت عنه أنا وأنتم.  

إننا آخر األمثلة الصامدة عىل أحد أنواع القردة األفريقية: البرشانيات. منذ   

سنة، من املحتمل أنه عاش معنا عىل كوكبنا    50,000عهد قريب تطوريًا، أي قبل  

البرشانيات التي تربطها عالقة وثيقة عىل الرغم من اختالفها  أربعة أنواع من  

 عن بعضها البعض. نحن وحدنا من نجا من بني أنواع البرشانيات. 

أحافري   حوزتنا  يف  حاليًا  نتملك  أسالفنا.  من  بالعديد  التقينا  واآلن 

، الذي لرمبا يعترب واحًدا من أقرب األنواع إىل السلف البعيد الذي  أرديبيتيكوس

زوجيًا   ترابطًا  النوعني  هذين  جمع  يبدو،  ما  وعىل  الشمبانزي.  مع  نتشاركه 

 ومستويات متدنيًة من العدوانية.  

بأحفورته  أوسرتالوبيثيكسإن    يشتهر  األفريقي،  الجنويب  القرد  أي   ،

أحافري  أربعني سنة. وأما  نحو  أثيوبيا منذ  التي عرث عليها يف  املسامة لويس 

أنايس نظري( التي عرث عليها يف جنوب أفريقيا يف  )الذي يعني    بارأنرثوبوس 

تقريبًا    1948و  1938عامي   ميثل  دماغه  أن  حجم    40فتثبت  من  املائة  يف 
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دماغنا؛ ومن املرجح أنه انقرض ألنه مل يتمكن من التكيف مع التغريات البيئية  

 والغذائية.  

عام    سنوات 2008ويف  التسع  ذي  األحافري  علامء  أحد  ابن  اكتشف   ،

جمة طفل عمره تسع سنوات أيًضا، ولكن أكرب منه بكثري، يف أفريقيا. قد  جم

البرشانيات مبا أن نوعها يسمى   التي تعود أيًضا إىل  الجمجمة،  لنا هذه  تثبت 

سيديبا أوسرتالوبيثيكس  أوسرتالوبيثيكس  نوع  بني  أخرى  روابط  وجود   ،

 ونوعنا. 

ل من البرشانيات، تعايشت  إن هذه األنواع، جنبًا إىل جنب مع أسالفنا األوائ 

مليون سنة، ومن املثري للدهشة هو أنها بقيت عىل قيد    2سويًة يف أفريقيا لنحو  

 الحياة لفرتة أطول من تلك التي عشناها نحن حتى اآلن.  

مليون سنة،    2أما جنسنا البرشاين فظهر يف السجل األحفوري منذ نحو  

)اإلنسان املنتصب(  و إيركتوس  هوم)اإلنسان املاهر( و   هومو هابيلسوهو يشمل  

)إنسان هايدلبريغ(. نجح اإلنسان املنتصب يف الخروج من    هومو هايدلبريغو

أفريقيا، ودون لغة عىل األرجح، منذ أكرث من مليون سنة، إذ هاجر حتى وصل  

 إىل جبال القوقاز والصني وإندونيسيا.  

بعض أعضاء  وبحسب ما يبدو، تطور النياندرتال )اإلنسان البدايئ( عن   

بعد هجرتهم إىل أوروبا، إذ تشري أحدث بيانات تسلسل    إنسان هايدلبريغنوع  

الريبوزي منقوص األكسجني إىل وجود تهجني بني أسالفنا   النووي  الحمض 

)اإلنسان العاقل( واإلنسان البدايئ. وأما هؤًلء األعضاء    هومو سابيانمن نوع  
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ريقيا، فتطور عنهم يف نهاية املطاف  ، الذين بقوا يف أف إنسان هايدلبريغمن نوع  

 األول الحديث ترشيحيًا.   اإلنسان العاقل

عليها    املتعرف  األحافري  أقدم  عمر  العاقلإن  بنحو    لإلنسان  يقدر 

سنة. مثة دليل عىل القدرات الرمزية، مثل األصباغ التي يعتقد أنها   200,000

املسافات   عرب  التبادًلت  عىل  دليل  وجود  عن  فضاًل  التلوين،  يف  استخدمت 

الطويلة واملقايضة بني املجموعات، وهو أمر يتطلب عوامل معقدًة من التواصل  

ين نعرفهم يف نوعنا امتلكوا أهم سمة  الرمزي. من املرجح أن أقدم األعضاء الذ

 القدرة عىل التواصل اللغوي.   – معرفية واجتامعية وسلوكية مرتبطة بنوعنا 

الحديثون الذين ميتلكون القدرة عىل التواصل    البرش العاقلون أنا وأنتم،   

سنة، بني رمشة عني وعني    60,000اللغوي، بدأنا رحلتنا إىل خارج أفريقيا منذ  

 الزمني التطوري.  من املنظور 

لنضع اختالفاتنا اإلثنية والعرقية والقومية جانبًا. نحن جميًعا أفريقيون   

يف جوهرنا، أبناء وبنات مجموعات صغرية من الصيادين وجامعي الثامر الذين  

 تطورا يف أفريقيا ونجحوا يف البقاء عىل قيد الحياة، وثم غزوا العامل.  

تباين الحاد يف املناخ يف الفرتة ما بني قبل  واألكرث إثارًة للدهشة هو أن ال  

سنة تسبب يف الحد من عدد السكان، فلم يبق عىل األرجح    100,000و  70,000

فرد قادر عىل التكاثر. هذا ما يخربنا به علم الوراثة الحديث اآلن.    600سوى  

مليارات إنسان عىل هذا الكوكب ينحدر من    7وهذا معناه أن كل شخص من بني  
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جموعة الصغرية من الصيادين وجامعي الثامر الذين عاشوا يف أفريقيا  تلك امل 

 ونجوا من التغري املناخي القايس.  

جامجم    بني  املقارنة  إن  وملاذا؟  نجونا  كيف  نحن؟    أوسرتالوبيثيكس مل 

املنتصب  و املنطقة  اإلنسان  تدريجي يف  تحول  تثبت وجود  الحديث  واإلنسان 

جبهة انحدارها الحاد وتصبح مستديرًة، وأما الدماغ  التي تعلو العينني، إذ تفقد ال 

سم مكعب فيتضاعف   500و 400بني   أوسرتالوبيثيكسالذي يبلغ حجمه لدى 

  اإلنسان العاقل ويزداد حجمه ثالثة أضعاف تقريبًا لدى    اإلنسان املنتصبلدى  

الحديث. إنه تغيري ملحوظ وًل سيام يف مناطق الفص الجبهي، وهي مناطق يف  

ا تحتوي عىل اآلليات املعقدة والتكيفات املتطورة التي متكننا من التعامل أدمغتن

 مع عواملنا اًلجتامعية. 

إذًا، ما الذي تسبب يف تطور أدمغتنا الكبرية هذه؟ نحن املسؤولون عن   

ذلك، أو بشكل أدق، أفراد آخرون من نوعنا، إذ كنا مضطرين للعمل مًعا من أجل  

لبقاء الجسدي اقتىض البقاء اًلجتامعي؛ فطورنا »امليل  البقاء عىل قيد الحياة. ا

 إىل تشكيل الجامعات«.  

إن قسمتم غرفًة مليئًة باألشخاص عشوائيًا إىل مجموعتني من أجل لعبة   

كل   سيعتربون  خاصتهم.  املجموعة  مع  يتامهون  ما  دامئًا  أنهم  ستجدون  ما، 

ولئك يف املجموعة  األشخاص املوجودين يف مجموعتهم »جزًءا من جامعتهم« وأ 

املنافسة قوية بني   أن تكون  األخرى »جزًءا من جامعة خارجة«. ومن املحتمل 

املجموعتني، حتى ولو كان األشخاص يف كلتي املجموعتني غرباًء عن بعضهم  



26 
 

اللعبة. فالغرباء أصبحوا زمالًء يف فريق واحد. أمل تشعروا   بداية  البعض يف 

أل  ًل،  رمبا  قبل؟  من  األمر  أنكم  بغرابة  األرجح  وعىل  متاًما،  طبيعي  أمر  نه 

ستفعلون اليشء ذاته. إن »امليل إىل تشكيل الجامعات« هذا متأصل فينا، وهو  

 ما ساعد أسالفنا يف البقاء عىل قيد الحياة ضمن العوامل التي تطورا فيها.  

واحدة    بوتقة  يف  واملتامسكة  الصغرية  األقارب  مجموعات  انصهار  إن 

لذي نحن عليه اليوم. مل يحدث هذا يف التاريخ السحيق. منذ  نحتنا يف الشكل ا 

خمسامئة ألف عام فقط، كان ثلثا سكان العامل ما يزالوا يعيشون ضمن قبائل  

صغرية ويعتمدون عىل الصيد وجمع الثامر، وهي البيئة اًلجتامعية التي شكلتنا  

متاًما قبليني  نزال  ما  نحن  األصعدة،  من  كثري  عىل  معها.  يف    وتكيفنا 

 سيكولوجيتنا. ولكننا أيًضا ما نزال صغارًا جًدا.  

 واآلن ستتساءلون، ما عالقة هذا بالدين؟ إنهام عىل عالقة وثيقة للغاية.   

يستغل الدين وينتهز عمليات التفكري اًلجتامعي اليومية واآلليات النفسية   

التكيفية التي تطورت ملساعدتنا يف التعامل مع عالقاتنا مع األشخاص اآلخرين  

اآلليات يف عامل   باألمان. صيغت هذه  الوكالة والنية ولخلق شعور  وًلكتشاف 

 اتنا.  وطننا األفريقي الذي ليس ببعيد. وهي السبب يف نج

الديني    عىل الرغم من أنه ليس تكيًفا يف حد ذاته، ميكن اعتبار املعتقد 

مبثابة ناتج عريض لتلك اآلليات النفسية التي فسحت لنا املجال لتخيل أشخاص  

آخرين وعوامل اجتامعية أخرى، وهي قدرات رضورية لبقاء اإلنسان. وألن الدين  
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ل طفيف، ميكنه أنه يكون مامثاًل  قادر عىل تغيري هذه التكيفات حتى ولو بشك

 لها يف قوته.  

هل    آخر:  منظور  من  التكيفية  العرضية  النواتج  عمل  آلية  نبحث  دعونا 

مثل برغر بالجنب كبري وطري، وإىل جانبه كمية    – تحبون الوجبات الرسيعة  

يحب   الحليب؟  مخفوق  أو  مثلجة  وكوًل  املقرمشة  املقلية  البطاطس  من  كبرية 

نوعً  الناس  بعض  معظم  يف  ويشتهونها  بل  الرسيعة،  الوجبات  أنواع  من  ا 

ضلع   لحم  أحيانًا  تشتهون  فلرمبا  الرسيعة،  الوجبات  تغريكم  مل  إن  األحيان. 

طري أو آيس كريم. قد تتجنبونها ألسباب غذائية أو صحية، ولكنكم عىل األرجح  

ما  مع  ذلك  يتوافق  ولو  حتى  الوجبات،  هذه  مثل  وتشرتون  أحيانًا  تستلمون 

 ؤمنون به.  ت

ما املهم يف ذلك، إن كنتم تفهمون سيكولوجية اشتهاء الوجبات الرسيعة   

أو رشيحة لذيذة من لحم الضلع أو مثلجات الشوكوًلتة املرتفة، ستتمكنون من  

 فهم سيكولوجية الدين متاًما.  

األطعمة    اشتهاء  لدينا  تطور  وخطرية.  قاسية  بيئات  يف  تطورنا  نحن 

صحتنا الجسدية. ما من أحد يشتهي الكرنب املسوق. كانت  النادرة والرضورية ل 

القديم.   أنواع معينة من الخرضاوات والدرنات مصدرًا متاًحا للغذاء يف العامل 

 لكننا جميًعا نشتهي الدهون، وكلنا نتوق إىل تذوق الحلويات.  

كانت لحوم الطرائد أول أنواع الدهون، إذ كانت مصدرًا نفيًسا للربوتينات   

عرات الحرارية املركزة. وأما الفواكه الناضجة فكانت أول أنواع الحلويات،  والس
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الغذاء   الحرارية واملغذيات وفيتامني يس. مل يكن  للسعرات  وهي مصدر مهم 

 الوفري موجوًدا، ولطاملا كانت املجاعات قاب قوسني أو أدىن.  

ساسية  إن اًلشتهاء يف حد ذاته تكيف. وهو يحل مشكلة تأمني األطعمة األ  

ولكن النادرة والالزمة للبقاء. حني شعر أسالفنا بهذه الشهوات، بحثوا عن تلك  

األطعمة، ولذلك نجوا وتكاثروا بشكل أفضل مقارنًة بأولئك الذين مل يرثوا هذا  

 النوع من التكيف وبالتايل مل يشتهوا األطعمة التي يحتاجونها. 

ا حينها أكرث من حاجتهم ومبجرد أن عرثوا عىل هذه األطعمة، أكل أسالفن 

كلام سنحت لهم الفرصة. ويف العامل الذي تطورنا فيه، مل يتوقعوا أن يعرثوا  

عىل هذا النوع من األطعمة مرًة أخرى يف اليوم التايل. إن قابليتهم وتكيفهم  

ألكل أكرث مام يحتاجونه هام السبب يف حل املشكلة املتمثلة يف عدم القدرة عىل  

 ملتاح.  التنبؤ بالغذاء ا

الطعام    أصبح  املتقدم،  العامل  مناطق  معظم  ويف  هذا،  يومنا  يف  ولكن 

وفريًا وخلقت الثقافة اإلنسانية طرقًا جديدًة لالستجابة لهذه الشهوات. لدينا اآلن  

رشايينا   تسد  أن  شأنها  من  التي  الصحية  غري  بالدهون  غنية  رسيعة  وجبات 

ل  عن  البعد  كل  بعيدة  وهي  خرصنا،  محيط  من  وتوسع  الخالية  الطرائد  حوم 

الدهون التي رغب بها أسالفنا. وبدًًل من الفاكهة الناضجة، لدينا اآلن مرشوبات  

 غاوية وألواح من الحلوى.  
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وعىل الرغم من أننا نعرف مدى الرضر الذي قد يتسبب به تناولنا للدهون   

لدهون  وامللح والسكر، ما نزال نشتهيهم، بل ونفضلهم عىل اللحوم الخالية من ا 

 والفاكهة الناضجة إن مل نضبط أنفسنا. ملاذا؟  

اًلرتفاع    هذا  مع  أدمغتنا  تتفاعل  طبيعية.  غري  مبحفزات  ترتبط  ألنها 

املستجد نسبيًا يف السعرات الحرارية الزائدة عند الطلب عىل أنه يشء جيد، كام  

ني نأكل  لو أننا ما زلنا بحاجة إىل الترصف كام فعل أسالفنا. تكافئنا أدمغتنا. ح

طعامنا املفضل، تنفجر مراكز املتعة يف دماغنا من فرط السعادة. ما نشعر به  

ليس مجرد إشباع طفيف، بل متعًة شديدًة تبعثها املواد الكيميائية يف أدمغتنا.  

دوبامني،   املسمى  العصبي  الناقل  يتوسطها  التي  أدمغتنا،  يف  املراكز  هذه  إن 

إن »افعلها مرًة أخرى«.  املتعة وحسب، بل  تدعى مراكز  ها ًل متنحنا موجًة من 

 تحفزنا عىل تكرار الفعل الذي جلب لنا هذا الشعور بالرضا.  

هذا اإلحساس باملتعة هو تكيف أيًضا. ففي البداية، ساعدنا يف حل مشكلة   

ومكافأة  استهالكها  تعزيز  خالل  من  وتأمينها  األساسية  األطعمة  عن  البحث 

 ذا اًلشتهاء الالزم للبقاء.  إيجادها مام تسبب يف إبقاء ه 

ولذلك، إن اشتهاءنا غري املنطقي لهذه اإلبداعات الثقافية الجديدة ينبع من   

البقاء   التي ساعدت يف ضامن  إىل    – التكيفات  أسالفنا  دفعت  التي  الشهوات 

األطعمة   هذه  ولكن  البقاء.  عىل  وساعدتهم  الحلويات  أو  الدهون  عن  البحث 

بالدهو  املليئة  أو  الحديثة،  أسالفنا  وجده  طعام  نوع  أي  من  أكرث  والسكر  ن 
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اصطاده، تشبع الشهوات مبكافآت عاطفية ومحفزات ًلحقة أقوى بكثري مقارنًة  

 بلحوم الطرائد أو الفاكهة الناضجة يف السابق.  

الرسيعة    الوجبات  لسيكولوجية  بأن فهمكم  القول  يكن  السبب مل  ولهذا 

م مجرد  الدين  لسيكولوجية  فهمكم  للوجبات  يعني  تصميمنا  خالل  من  زحة. 

الرسيعة، رسقنا دون قصد التكيفات القدمية املتمثلة باشتهاء وتأمني الدهون  

 والحلويات الرضورية التي أبقت أسالفنا عىل قيد الحياة وقادرين عىل التكاثر.  

تعتربها    تزال  ما  أدمغتنا  ولكن  الرسيعة،  الوجبات  لنشتهي  نتطور  مل 

اشتهاءنا إن  اآلن    تكيًفا.  ولكنه  ناتج عريض.  مجرد  الرسيعة  الوجبات  لتناول 

أصبح خطرًا ألنه حني يخرج عن نطاق السيطرة ميكنه أن يتسبب يف مشاكل  

 صحية مل يواجهها أسالفنا من قبل عىل األرجح.  

أو إىل التكيفات التي ينبع منها اإلميان، لنكون    – وهذا يعود بنا إىل الدين   

 أكرث دقًة.  

 يه مفيد لنا دامئًا؟ هل ما نشته 
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 الفصل الثالث 

 قوتنا اليومي 

 تْوٌق إىل راٍع 

علينا، رغم ذلك، أن نعرتف أن اإلنسان، كام يبدو يل، رغم كل صفاته  

 جسده الذي ًل مُيحى يف طيات  ختم أصله املتواضعالحميدة... يحمل 

 تشارلز داروين  – 

 

عىل   القامئة  الذهنية  القدرات  من  يُحىص  ًل  عدد  يف  يعمل  عقولنا  يف  البقاء 

التنقل يف   القدرات عىل  الخلفية، وهي متأهبة لالستعامل دامئًا. تساعدنا تلك 

نفعل   بالكاد نالحظها، وحتى حني  ونحن  اًلجتامعي.  العامل  العامل، وًل سيام 

ذلك، فنحن نعتربها من املسلامت، ولكنها مثرية للدهشة، وًل غنى عنها لبقائنا  

وحت تطورنا  مراحل  ملعتقداتنا  خالل  البناء  أحجار  هي  التكيفات  تلك  اآلن.  ى 

 الدينية. 

 نظام التعلّق  

 كام تقول األغنية، نحن بحاجة إىل يشء نتكئ عليه. 

لهو من أقوى التكيفات لدينا. إذ مل يكن بوسع نوعنا أن    نظام التعلّقإن   

يصمد، ناهيك من أن يتطور، من دونه. فحني يشعر معظمنا بالكرب، نبحث عن  

ٍع أو نلجأ إليه. وتنشأ هذه الحاجة الدافعة يف اليوم الذي نخرج فيه من الرحم  را 
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ذلك    –  قبل  تنشأ  األرجح  عىل  فهي  بحتة،  عصبية  كيميائية  نظر  وجهة  ومن 

 بكثري.

أول من وصف نظام التعلق املعالج النفيس الربيطاين جون بولبي يف   

الكندية األمريكية ماري    أربعينات القرن العرشين، وطورته ًلحًقا عاملة النفس 

إينزورث، وبيّنته يف سلسلة من التجارب املحكمة مع األمهات واألطفال. ويُعد  

نظام التعلق األساس للرابطة بني الوالد والطفل. وهو إرث من تراث الثدييات  

 الذي يعود تاريخه إىل عرشات ماليني السنني أو أكرث. 

جة بدائية للغاية لدرجة أن هناك  يعتقد علامء األعصاب اآلن أن التعلّق حا 

شبكات من العصبونات يف الدماغ ُمكرسة لها، وتستمد عملية تكوين الروابط  

سنناقشه   عصبي  ببتيد  وهو  األوكسايتوسني،  من  جزئيًا  طاقتها  الدامئة 

 باستفاضة أكرث ًلحًقا.

إيجاد مصدر    التعلّق مشكلة  حني نكون صغارًا بال حول وًل قوة، يحل 

امية والبقاء والتشبث به. وحني نكرب، ينشط نظام التعلّق يف الحب  أسايس للح

الرشاكة   من  نوع  أي  صورة  يف  الشاعرية  بريق  يتالىش  أن  وبعد  الشاعري. 

املستدامة، يظل نظام التعلّق قامئًا. فهو يستخدم نفس آلية الرابطة بني الوالد  

 والطفل لتوطيد الروابط بني البالغني. 

يف العالقات األخرى بني البالغني. إذ تنتفع الصداقات  يؤثر التعلّق كذلك   

الحميمة منه، ولهذا السبب أنت تلجأ إىل أصدقاء بعينهم دون غريهم يف األوقات  
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بالرفاق   التعلق  ساهم  صغرية،  مجموعات  تكوين  ومع  تطورنا  ومع  الصعبة. 

 والبالغني اآلخرين يف بقائنا كأفراد وكنوع. 

التعلّق يف أجدادنا هو وصف عاملي املستحاثات    ومن األمثلة املروعة لنظام 

نوع   من  ًلمرأة  شيبامن  وبات  ووكر  أًلن  املنتصبالبرشية   homo)  اإلنسان 

erectus  املستحاثات تظهر  أفريقيا.  يف  املتحجرة  بقاياها  اُكتشفت  التي   )

بوضوح أنها ماتت من التسمم بفيتامني أ، وعىل األرجح أن هذا كان بسبب أكل  

. ومن املرجح أنه بعد إصابتها بالتسمم ظلت عىل قيد الحياة ألسابيع،  كبد حيوان

 أو شهور، بينام كانت تعاين من نزيف يف األربطة وأمل فظيع. 

من املحال أن هذه املرأة ظلت صامدة يف السافانا قبل مليون سنة مضت   

ها  دون أن يكون لها راٍع. ًل بد من أن شخًصا ما أحرض لها الطعام واملاء، وحام

 من املفرتسات يف ليايل أفريقيا. 

واليوم، نحن نرى نظام التعلّق كل يوم يف حيواتنا ويف عالقاتنا الخاصة   

بأصدقائنا، وعشاقنا، وأزواجنا، وأطفالنا. يف الواقع، يحظى نظام التعلّق عىل  

هذا النحو بقبول واٍع بصفة شائعة إن مل تكن دامئة. إذ ًل يتعلّق الناس بأفراد  

وأصدقائهم  العائ وعشاقهم،  األليفة،  بحيواناتهم  أيًضا  يتعلقون  بل  فقط،  لة 

املقربني. وحتى صديق تشاريل براون، لينوس، يبدي تعلًقا مبالءته، كام يتعلق  

 أي طفل صغري بدميته املحشوة املفضلة. كل ذلك يشعرنا باألمن واألمان.
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املتدينون بإلههم. وًل يتطلب األمر قفز   ة إميانية إلدراك  وبالطبع، يتعلّق 

كيفية عمل نظام التعلّق ًل يف التعامالت الجسدية فقط بل يف نزعة اإلنسان إىل  

 الرغبة يف التعلق بهيكل ديني باإلضافة إىل كائن محب أبدي ًل يتغري. 

فكر يف طفل بعمر عامني ميد ذراعيه رغبًة يف أن يلتقطه أحد ويحضنه.   

واآلن فكر يف العابد الخمسيني الذي  فهو ميد يديه فوق رأسه ويتوسل إليك.  

إمياءة   بنفس  الرب  إىل  ويترضع  رأسه،  فوق  يديه  ميد  فهو  باأللسنة.  يتكلم 

»التقطني وضمني إليك«. ذلك أننا قد نفقد الشخصيات اإلنسانية التي نتعلق بها 

 من خالل املوت، أو سوء الفهم، أو اًلبتعاد، ولكن الرب موجود دامئًا من أجلنا. 

نر   يافعة  نحن  العميل. فقد بحثت شابة  النفيس  الطب  ى ذلك كثريًا يف 

اعتدى عليها والدها جسديًا وعاطفيًا ولفظيًا عن النقيض التام لذلك يف الدين  

املسيحي: أب متفهم يحبها ويقبل حبها. وهي تطلب اإلرشاد من الرب يف اتخاذ  

د ومطلّع، وتقلق  قرارات الحياة، وتتكلم معه كام يفعل بالغ صغري مع والد مسان 

 بشأن رد فعله كام تقلق شابة من رد فعل والدها. 

ويحمي    سيحميك  من  أبًدا.  راٍع  وجود  إىل  حنينا  نفقد  ًل  أننا  الحقيقة 

األخرى؟   الحياة  ومصائب  واملوت،  والكارثة،  واملرض،  الجوع،  من  أحباءك 

والدا كان  األلوهية،  مفهوم  حتى  تعرف  أن  قبل  كنت صغريًا،  حني  ك  والداك؟ 

تجسيًدا لآللهة، إذ كان بوسعهم فعل أي يشء. أما اليوم، لو كانوا ًل يزالون عىل  

قيد الحياة، فأنت تعلم أنهام إنسانان عاديان مثلك متاًما، وًل ميلكان قوة أكرب  



35 
 

مام متلكها للحامية، وتسكني الجروح، وكبح أمواج الحظ واملصري التي تدفعنا  

 هام اآلن يعتمدان عليك. بتهور عرب الحياة. ومن املمكن أن

إليه    القادر عىل كل يشء والعامل بكل يشء، إن ترضعت  أما أب السامء 

كثريًا وبشدة، قادر عىل أن يحمينا ويحمي أحباءنا، وقادر أيًضا عىل أن يساعدنا  

يف إيجاد مجتمع من األفراد ذوي التفكري املتقارب، ويقينا من الخوف من املوت،  

خالصنا، ويوفر لنا حياة آخرة تعوض كل معاناتنا البرشية وأكرث.  ويضمن لنا  

يهوه   ولكن  األبد،  إىل  بنا  يعتنوا  أن  والدينا  بإمكان  ليس  الدين.  وعد  هو  هذا 

 بوسعه ذلك. لن تجد ملحدين يف الخنادق أبًدا. 

مينحنا الدين »آباًء« خارقني للعادة، شخصيات مذهلة نتعلق بها ًل نعهد   

اة اليومية أبًدا، وليس مبقدورنا ذلك أبًدا. حني نشعر بالكرب، نحن  مثلها يف الحي

نلجأ إىل إله يسمع صلواتنا، ويحقق لنا األمنيات، ويحمي أحباءنا، ويطمئننا إىل  

 وجود مكافأة مهام كانت مصاعبنا وخيمة.

اآلن تثمر عن    باتت  التي  الطعام الرسيع  امللحة يف  الرغبات  وعىل غرار 

ت عكسية،  توفر  نتائج  اليوم  أديان  ولكن  التكيفات،  من  الدينية  األفكار  نشأ 

بحث   تتسبب يف  أن  من شأنها  للغاية  ومكافآت حادة  للعادة  محفزات خارقة 

الطعام الرسيع، تنشأ األفكار   امللحة يف  الرغبات  املزيد. وعىل غرار  يائس عن 

ًل يعني أن  ولكن ذلك  – الدينية من التكيفات التي أبقت أجدادنا عىل قيد الحياة 

 تلك الرغبات مفيدة لنا.
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الفودج    بوظة  أم  الربوكيل  اللحم؟  رشائح  أم  التوفو  تفضله،  الذي  ما 

 الساخن؟ أيهام يعطيك دفعة أكرب من املتعة؟ 

 التعلّق والرفض  

هذه الحاجة إىل التعلق تساهم يف كٍل من سهولة تقبل الدين وصعوبة رفضه.  

 بوجود يشء أبدي نحبه. فبكل بساطة، نحن نريد أن نؤمن 

وبوسعنا أن نرى ذلك يف حياة تشارلز داروين الخاصة. فحني خرج يف   

سفينة   منت  عىل  الشهرية  من  بيغلرحلته  داروين  1836إىل    1831،  كان   ،

مقتنًعا مبذهب الخلقية. وحني عاد من رحلته، أعطى عينات طيور الغاًلباغوس  

فكر داروين مسبًقا يف إمكانية أن  الخاصة به إىل عامل الطيور جون غولد. وقد 

أو أنها، عىل وجه التحديد، ليست    – األنواع ليست ثابتة وأنها تتغري مع الزمن  

الغاًلباغوس هي   أن طيور  إله ما. وحني أخربه غولد  يتغري من صنع  خلًقا ًل 

أنواع من الرششوريات مجهولة لدى الطبيعة ومل يسبق وصفها من قبل، صار  

 األنواع تغريت طبًقا للبيئة ومبرور الزمن. من الواضح له أن 

الحياة،  1837ويف صيف    ورسم شجرة  الشهرية  دفاتره  داروين  فتح   ،

مبينًا فكرة أن األنواع تطورت. وًلحظ أن »اإلنسان بغطرسته يعترب نفسه عماًل  

عظياًم يستحق تدخل إله عظيم. واألكرث تواضًعا من ذلك، وما أعتقد أنه صحيح،  

 سه مخلوقًا من الحيوانات«. أن يعترب نف

ولكن داروين مل يفهم اآللية التي يحدث من خاللها هذا التغري يف األنواع   

، قرأ »مقالة عن مبدأ السكان« لتوماس  1838عرب الزمن بعد. ويف سبتمرب عام  
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روبرت مالتوس، التي طرحت فكرة أن الحيوانات تنتج صغارًا أكرث بكثري مام  

إىل اًلعتقاد بوجود كفاح من أجل الوجود، وأن أولئك    ميكن لهم البقاء. ووصل

الذين يحظون مبا يلزمه األمر للبقاء والتكاثر هم من يصمدون يف املستقبل. لقد  

 فطن إىل األمر. 

ولكن حتى داروين ًلقى صعوبة شديدة يف رفض الدين. فقد كان، يف   

م وقت  ويف  ويدجوود.  إميا  املتدينة،  عمه  لبنت  مخطوبًا  خريف  زمانه،  يف  ا 

ًل بد من أنه أخربها عن أفكاره. فقد كتبت يف خطاب له ًل يزال موجوًدا    1838

حتى اآلن: »إن عقيل يخربين أن الشكوك الواعية والرصيحة ليست إمثًا، ولكني  

 . 1839أخىش من أنها ستكون فراًغا مؤملًا بيننا«. وقد تزوجا يف يناير عام 

ًلنتقاء الطبيعي الخاصة به يف ذلك  ومن املؤكد أنه نجح يف وضع فكرة ا  

الحني، ولكنها ظلت غري منشورة لعرشين عاًما، ومن املرجح أن السبب الجزيئ  

يف ذلك عىل األقل هو الضائقة التي علم أنها ستحل بزوجته إثر نرشها. ولكن  

بحلول خمسينيات القرن التاسع عرش، كان الفرق بينهام واضًحا يف صباح أيام  

ن يسري مع إميا وأطفاله إىل الكنيسة، ثم تدخل هي وزوجتها إىل  األحد. فقد كا

الكنيسة ويواصل داروين السري. فقد ماتت ابنته املحبوبة أين من السل، ومات  

 معها إميان داروين بالدين. 

، حني كان داروين ينهي سريته الذاتية،  1881وقبل عام من وفاة ابنته يف   

م إميا  قراءة خطاب من  داروين  عام  أعاد  فرباير  فيه:    1839كتوب يف  كتبت 
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»أمتنى أًل تؤثر العادات العلمية، التي تقتيض بأًل تصدق شيئًا دون إثبات، يف  

 عقلك كثريًا فيام يخص األشياء األخرى التي ًل ميكن إثباتها«. 

أفكاره،    باألىس من  كانت تشعر  املخلصة  املسيحية  إميا  أن  املرجح  ومن 

ويف نهاية هذا الخطاب كتب داروين: »حني أموت،    وبالطبع، من غياب إميانه.

 اعلمي أنني قبّلُت هذا الخطاب وبكيُت عليه مرارًا وتكرارًا. ت. د.«

بل هو عىل    الديني فقط،  اإلميان  ليس جزًءا حيويًا من  التعلّق  إن نظام 

كارل   كتب  فقد  صعبًا.  عنه  اًلنحراف  تجعل  التي  التكيفات  بني  من  األرجح 

: »لدي  إنقاذ داروين: كيف تكون مسيحيًا وتصدق التطورابه  غيربسون يف كت

باملسيحية،   بالًغا  التزاًما  ملتزمان  والدّي  إن  بالرب.  إميان  إىل  سبب يضطرين 

وستتحطم نفساهام إذا رفضُت إمياين. وزوجتي وأطفايل يؤمنون بالرب... ومن  

رجة عن  شأن التخيل عن إمياين بالرب أن يكون مدمرًا، وقد يجعل زوجتي خا

 السيطرة«. 

ولكن أحباءنا غري مضطرين إىل أن يخربونا رصاحًة بأن انحرافنا مام كان   

يف السابق اعتقاًدا مشرتكًا، أو رفضنا ملشاركة معتقداهم، سيجعلهم غري سعداء.  

باتت اآلن جزًءا  – فنحن نعلم ذلك بالحدس، وذلك بفضل تكيفات برشية فريدة  

لدماغنا األسايس  التصميم  لقراراتنا،  ت  – من  أفعالهم  ردود  باستنتاج  لنا  سمح 

أجسامهم  من  عقولهم  بقدرتنا عىل فصل  تبدأ  وهي  يقولوا شيئًا.  مل  لو  حتى 

ذهنيًا، ما يعود بنا بدوره إىل قدرتنا ًل عىل اًلعتقاد مبا ًل نراه فقط، بل عىل  

آلخرين  التفاعل مع ما ًل نراه أيًضا. نحن ُولدنا بقدرة قراءة ما قد يدور يف ذهن ا 
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حتى لو مل يكونوا هنا ليخربونا. وبطريقة ما، كل أولئك الذين نتعلّق بهم يغدون  

 خياليني. أحيانًا أصدقاء
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 الفصل الرابع 

 كل ما يرى وما ًل يرى 

 تصور األرواح 

سمى مرحلة ممكنة يف الثقافة األخالقية هي عندما ندرك أن علينا التحكم  إن أ 

 بأفكارنا.

 داروين تشارلز  – 

 انفصال العقل عن الجسم 

القدرة عىل تكوين   أدمغتنا  للبقاء، فقد طورت  اآلخرين  العمل مع  ألننا نحتاج 

اًلفرتاضات عن اآلخرين، إلنشاء تصور حديس ملساعدتنا عىل التعايش يف ظل  

بعقول   عامدة  كائنات  أمثالنا،  اآلخرين  أن  قبول  عىل  ولدنا  اجتامعي.  محيط 

 نستطيع رؤية عقولهم حرفيًا. كعقولنا، رغم أننا ًل 

يسمى    ما  هذا  جوانب  الجسد من  عن  العقل  وهي  الثنويةأو    انفصال   ،

النظرة التي ترى أن العقل يعمل بشكل منفصل عن الجسد، دون تبادل بينهام.  

ًل نستطيع تصور أرواحنا إًل إذا كنا نرى العقل منفصاًل عن الجسد. ونحن نرى  

 بهذه الطريقة. ذلك، ألن أدمغتنا مكونة  

تحتوي املنطقة الجبهية اإلنسية من أدمغتنا، خلف املساحة بني العينني   

وحاًلتنا   الفيزيائية،  غري  صفاتنا  وإدراك  اًلستبطان،  دارات  عىل  متاًما، 

الذي   أدمغتنا  الجزء من  أيًضا  العاطفية، وأمنياتنا ورغباتنا. وهي  وخصائصنا 
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اآل  عقول  مجرد:  هو  ما  كل  بواسطته  ومعتقداتهم،  نتأمل  ونواياهم،  خرين، 

 .  بهمالصفات غري الفيزيائية الخاصة   -ورغباتهم، ومشاعرهم 

هذه القدرة ليست مكتسبة؛ بل هي فطرية، متأصلة. ميثل الدماغ العقل   

والجسد يف دارات عصبية منفصلة. يسمح لنا هذا بفصل العقول عن األجساد،  

 فان بالكامل.لتكون تجربتنا واعتقادنا أنهام صنفان مختل

امللموسة، املرئية    الذي ندرك فيه األشياء  الوحيش من أدمغتنا هو  الجزء 

كوجوهنا وأجسادنا وحركة اآلخرين بالنسبة لها. وهو أيًضا املكان الذي نالحظ  

كإدراك يشء   فيها،  نكون  التي  الحاًلت  من  املعتاد  عن  الخارجة  الجوانب  فيه 

 يتحرك وهو ًل ينبغي له ذلك. 

هذا  األفكا  البنية بشكل جيد،  هذه  تناسب  ألنها  الدينية مؤثرة وتصمد  ر 

 الفصل بني العقل والجسد. 

بني    الفصل  فإن  للدين،  بالنسبة  األهمية  شديدة  املفاهيم  من  كالعديد 

املتحرك وغري املتحرك ميكن مشاهدته يف الرضع واألطفال. يرتبك طفل بعمر  

يتحرك جزء معتاد    شخًصان  خمسة أشهر إذا رأى صندوقًا يتحرك وحده. ولك

من الحياة اليومية وًل يسبب أي ارتباك من هذا الطفل ذاته. من الطبيعي بالنسبة  

- لدماغ الطفل أن يفكر باملتحركات العامدة، ولكن خاصية فيزيائية غري عامدة  

 األشخاص.  -يجب أًل تتحرك كالكائنات العامدة   -كالصندوق

ييس بريينغ، عامل فيزيولوجيا يف  يف تجربة كاشفة مع األطفال، صنع ج 

جامعة كوينز يف إيرلندا، عرض دمى. يف العرض، يبتلع متساح دمية فأرًا دمية.  
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سأل بريينغ بعدها األطفال أسئلة متنوعة عن الفأر. أما زال الفأر يأكل؟ أما زال  

  الفأر يفتقد أمه؟ علم األطفال أن الفأر مل يعد يأكل، ولكنهم ظنوا أنه يفتقد أمه. 

عزا هؤًلء األطفال الصغار لفأر ميت حالًة عقلية مل يستطيعوا تصور أنها مل تعد  

 موجودة.

غالبًا ما يظهر هذا املفهوم يف النقاشات املتعلقة بحقوق اإلجهاض بطرح   

 قد أُجهضت؟«  أنت السؤال التايل بطريقة ما، »كيف ستشعر لو كنت 

ا  أن حتى  والعبقرية  البسيطة  لديهم  تظهر تجربة بريينغ  ألطفال تظهر 

ظاهرة الفصل بني العقل والجسد؛ هذا يعني أن اإلميان مبا وراء الطبيعة ليس  

أمرًا مكتسبًا من الثقافة التي تحيط بنا كأطفال خالل النمو من مرحلة الرضاعة  

عدة   هو  بل  الطفولة.  من  وعيًا  األكرث  واملراحل  املبكرة  الطفولة  مراحل  إىل 

 ا اجتامعيًا. متأصلة، ًل يتطلب تحفيًز 

الديني. لدى    اًلعتقادي  آخر من هذا األساس  أيًضا جانبًا  األطفال  يظهر 

الذين   أن  واتضح  تخيليون.  أصدقاء  سنني  األربع  بعمر  األطفال  نصف  نحو 

ميتلكون هكذا أصدقاء يكربون ليصبحوا أكرث كفاءًة اجتامعيًة. يعد الله، بعدة  

 طرق، صديقنا التخييل.

وراء الطبيعة التي تحملها ثقافتنا بها، فهي تحط عىل  مهام تكن نسخة ما   

تعوم حرًة   وقدراته  العقلية  اإلنسان  أن حياة  لقبول  بانحياز  عقل معد مسبًقا 

باستقالل عن أي جسد حي أو ميت. اًلعتقادات الفائقة للطبيعة ألدياننا تقرصن  
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اآلخرين األشخاص  تجاه  بها  للتفكري  دماغنا  صمم  التي  الطريقة  ،  ببساطة 

 وعقولهم، ونياتهم. يظل العقل وكل ما ميتلئ به منفصاًل عن الجسد. 

إن فهم نظام الربط وفصل العقل والجسد هو مجرد البداية لفهم الطرق   

 التي ميكن بواسطتها للعقل أن يخدع ليتمسك باًلعتقادات. 
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 الفصل الخامس 

 ألن الكتاب املقدس يخربين بذلك 

 اإلميان مبا ًل يُرى 

كام هي أخالقية العهد الجديد، ًل ميكن إنكار اعتامد كاملها جزئيًا عىل  جميلة 

 التفسري الذي نضعه اآلن عىل عاتق اًلستعارات والرموز. 

 تشارلز داروين  – 

 اإلدراك املنفصل

هي   آخر  شخص  ذهن  يف  يدور  قد  فيام  للتفكري  الوحيدة  الطريقة  أن  تخيل 

نعرفها مستحيلًة، واألمر نفسه    جلوسه أمامك. ستغدو العالقات اإلنسانية كام

ومشاعرهم   اآلخرين  أفكار  تقييم  إىل  بحاجة  نحن  أسالفنا.  عىل  أيًضا  انطبق 

 املحتملة، حتى عند عجزنا عن رؤيتهم.

لهذا السبب، يتكيف البرش بطرائق فريدة لقبول وجود كيانات بال جسد  

 وافرتاض ترصفها ترصفات معينة. معظمنا يفعل ذلك كل يوم.

يوًما برّد مثايل يف مشادة كالمية بعد فوات أوان استخدامه،    هل فكرت

وأعاد عقلك ترتيب املحادثة وكيف أمكن أن تنتهي؟ هل بقيت مستيقظًا يف الليل  

قلًقا بشأن إصالح خطأ اجتامعي أو مهني؟ أو تتدرب ذهنيًا عىل عرض الزواج  

 عىل أحدهم أو طلب عالوة؟ 

نحن البرش منتلك قدرًة رائعًة عىل خلق تفاعل معقد مع شخص آخر غري  

يف أذهاننا وتطبيقه، برصف النظر عن   – رب عمل أو زوجة أو صديق    – مريئ  
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الزمان أو املكان، يف املايض أو يف املستقبل. خضت جداًًل؛ كنت مخطئًا؛ تريد  

قليًا، وتتصور كيف  اًلعتذار ولكن عليك التخطيط لكيفية اعتذارك. أنت تتدرب ع

 سيستجيب الشخص اآلخر. وهذا كله يحدث يف أثناء مامرسة حياتك اليومية. 

 ، وهو مفتاح اًلعتقاد الديني. اإلدراك املنفصلهذا يسمى 

نحن قادرون عىل فصل إدراكنا عن الزمان واملكان والظرف. تنشأ هذه  

الطفل إن    القدرة يف مرحلة الطفولة وتُرى بوضوح يف وقت اللعب. قد يقول 

غطاء الزجاجة طبق طائر. ومع أنه يعرف حقيقة األمر لكنه قادر عىل اختيار  

تجاهل الواقع والتفكري فيه عىل أنه طبق طائر، مع السامت املتخيلة واملرتبطة  

 به عىل هذا النحو. هنا يفصل الطفل إدراكه. 

الوقت.   طوال  هذا  اًلستنكار«  »تعطيل  والسينام  املرسح  رواد  يستخدم 

عرفون أن ما يحدث عىل املرسح أو الشاشة ليس حقيقيًا. ومع ذلك، يختارون  ي

املشاهدة وتصديق أن الشخصيات الخيالية موجودة فعاًل، وأنها تعيش يف مكان  

وزمان آخرين، وأن السيارة قد انفجرت بالفعل إىل قطع صغرية، وأن شخصية  

 أخرى عادت إىل الحياة.

كرة والتخطيط. ميكننا اإلبحار يف الزمان  كبالغني، هذه اآللية مهمة للذا 

نتذكر   حياتنا.  يف  العالقات  إدارة  كيفية  يف  تفكرنا  خالل  والظروف  واملكان 

مع   يجري  التفاعل  هذا  كل  مستقبلية؛  ملحادثة  نخطط  أو  املدير،  مع  اًلجتامع 

 اآلخرين غري املوجودين يف اللحظة. 
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اآلخرين غري مع  أذهاننا  نتفاعل يف  أن  الطبيعي  منا    من  كثري  املرئيني. 

يتحدث ذهنيًا مع أحبائه الذين رحلوا عنه مؤخرًا. وعليه فإن اًلمتداد الطبيعي  

قد يأخذ شكل عبادة األسالف    -لقفزة اإلميان، إن شئت تسميتها هكذا    -لذلك  

واإلميان باآللهة. إن قدرة عقولنا عىل استحداث عالقة معقدة مع اآلخرين غري  

 املرئيني تتوسع حًقا. 

 آليات نظرية العقل 

املنفصل، تظهر قدرة عقلية مذهلة، أنظمة يف   ارتباطًا وثيًقا باإلدراك  مرتبطًة 

أدمغتنا تسمى آليات نظرية العقل، وهو اسم مبسط لهبة رائعة. قبل تصور رد  

فعل شخص ما، علينا أن نجد طريقنا نحو فهم كيف يفكر هذا الشخص وبم  

األحيان، نحن قاد أغلب  بذلك. منتلك قدرة فطرية  يفكر. ويف  القيام  رون عىل 

عىل »قراءة« أفكار شخص آخر أو معتقداته أو رغباته أو نواياه، بتفصيل مبهر  

 ودقة ملحوظة، ومن ثم وضع افرتاضات بناًء عىل ذلك. 

نسبية   بدقة  تتخيل  أن  تستطيع  رمبا  جيًدا.  تعرفهم  أشخاص  يف  فكر 

اللحظ بالهم يف هذه  قد تشغل  التي  بالذات. ميكنك وضع تخمني  املشكالت  ة 

مستنري ألفكارهم عنك. ومن املحتمل أن هذه القدرة ساعدت أسالفنا عىل تحديد  

 األصدقاء وغري األصدقاء، والتفاعل اجتامعيًا، وعليه التخطيط للبقاء واًلستمرار. 

قد تجسد هذه القدرة عىل اًلهتامم املرتابط رس التفرد البرشي. وحدنا بني  

املتطو  نقرأ فيها  القردة  ًل  اآلخرين،  تعاونية معقدة مع  أنشطة  ننخرط يف  رة، 
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عقول اآلخرين فقط بل اآلخرين الذين يقرؤون عقولنا أيًضا. وهذه كلها نعدها  

 أمورًا بديهية ألنها تبدو بسيطة للغاية. لكنها ليست كذلك. 

ومن األمثلة عىل ما سبق؛ نخطط أنا وأنت ملشاهدة فيلم التاسعة مساًء.  

و  اآلخر  لقد  التزام  منا  كل  يعرف  مشرتك.  مرشوع  يف  للتعاون  خطة  ضعنا 

وأنا   املحدد،  الوقت  أصل يف  أن  فتخربين  أتأخر،  قد  أنني  تعلم  لكنك  باملهمة. 

مدرك إحباطك من تأخري املعتاد. أنت تعلم أنني عىل علم باستيائك من تأخري.  

قديري املواعيد،  فعندما أصل قبل متسع من الوقت، تبتسم. أعلم أنك مرسور من ت

 وأنت تعلم أنني أرى سعادتك وأفهمها. ًل حاجة إىل قول كلمة واحدة. 

إنها مجرد خطوة واحدة صغرية نحو تصور عقل غري متبلور املالمح يشبه  

العقل البرشي، ذي أفكار ومشاعر ونوايا تجاهك أنت ورفاقك. ميكننا تخيل هذا  

سنبني كاتدرائية معه ومن  العقل املؤنسن والدخول يف مرشوع مشرتك معه؛  

 أجله. ومن ثم يغدو سعيًدا. وسوف نعلم أنه سعيد إذا اعرتضت الرثوات طريقنا. 

 املفهومية 

من الظواهر وثيقة الصلة تُذكر املفهومية؛ قدرة عقلية أخرى غري عادية، ُسلّم  

 بها أيًضا. نستطيع تبيانها كام ييل: 

 الفرض األول 

 »أفكر«. 

 الفرض الثاين 

 »أعتقد أنك تفكر«. 
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 الفرض الثالث 

 »أعتقد أنك تعتقد أين أفكر«.

 الفرض الرابع 

 »أعتقد أنك تعتقد أنني أعتقد أنك تفكر«.

 دعونا نجربها بهذه الطريقة: 

 الفرض األول 

 »أمتنى«.

 الفرض الثاين 

 »أمتنى أن يعجبك هذا الكتاب«. 

 الفرض الثالث 

 الكتاب«.»أعلم أنك تعلم أنني أمتنى أن يعجبك هذا 

 الفرض الرابع 

 »ميكنك أن تتيقن من أنني أعلم أنك تدرك أنني أمتنى أن يعجبك هذا الكتاب«.

قد يختلف هذا طبًعا حسب الظروف. تخيل موقًفا اجتامعيًا؛ امرأة تتحدث  

إىل رجل تعتقد أنه ممل، لكن الرجل يعتقد أن املرأة تراه جذابًا للغاية. يف زاوية  

ج املرأة، الذي يشك يف أن زوجته تغازل الرجل اآلخر، ألنه  من الغرفة، يراقب زو 

وهو ما قد تفعله يف الواقع، مع    - يعلم أنها غاضبة منه ويظن أنها تنتقم منه  

 العلم أن ذلك سيزعج زوجها.
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هذا النوع من الوعي بأفكار اآلخرين، وبأفكارهم حول ما قد نفكر فيه،  

 عية. سمة ًل غنى عنها أبًدا للعالقات اًلجتام

 إن توظيف األديان املفهومية أمر ًل ريب فيه.

 الفرض األول 

 »أنا أؤمن«.

 الفرض الثاين 

 »أؤمن أن الله يريد«. 

 الفرض الثالث 

 »أؤمن أن الله يريدنا أن نعمل بنية صالحة«.

 الفرض الرابع 

 »أريدك أن تؤمن أن الله يريدنا أن نعمل بنية صالحة«. 

 الفرض الخامس

 نا كالنا يؤمن بأن الله يريدنا أن نعمل بنية صالحة«. »أريدك أن تعرف أن

يالحظ عامل النفس روبن دنبار أن الفرض الثالث من املفهومية هو »الدين  

شخص آخر يرفع    - الشخيص«. ولكن حتى تقتنع، ًل بد من فرض رابع منها  

 حالتك الذهنية، ويطلب منك اإلميان. وبذلك ينتج »الدين اًلجتامعي«.

قبلت لو  وإن    حتى  بأي يشء.  تلزمك  ًل  فإنها  اًلجتامعي،  الدين  حقيقة 

»دينًا   وتخلق  مؤمنًا،  وتصبح  اًلدعاء،  تقبل  فإنك  الخامس،  الفرض  أضفت 
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جامعيًا«. يصبح األفراد مًعا قادرين عىل اًلستناد إىل اًللتزامات واملطالبة بأن  

 يترصف اآلخرون وفق منهجيات محددة. 

امل عىل  القدرة  هذه  تطور  أن  نالحظ  قبل  الرضع  عند  املشرتكة  فهومية 

يتمكنوا من الكالم بوقت طويل. خذ طفالً صغريًا، وأجلسه عىل األرض، ودحرج  

كرة أو نططها معه ذهابًا وإيابًا. سيشاركك بسهولة اللعب. ثم اجعل الكرة ترتد  

ويشري ًلستئناف   يدك  يف  ويضعها  الكرة  الطفل  متناولك. سيجلب  عن  بعيًدا 

 علم أنك تعرف اللعبة وأنك تعلم أنه يريد اللعب مرة أخرى. اللعبة. إنه ي

قد تكون هذه املفهومية املشرتكة يف العمل املشرتك أساس اللغة. إذا كنت  

أنت وأنا من املتحدثني باللغة اإلنجليزية، فكالنا يعرف أن اآلخر يعلم أن املصطلح  

أي »كتاب« يشري إىل ماهية هذا املصطلح. وإذا كنا فرنسيني،    bookاًلعتباطي  

  livreفكالنا يعرف، ويعرف أن اآلخر يعرف، أن اًلصطالح اًلعتباطي هو كلمة  

 . الفرنسية

عند   حتى  دورًا  اآلخرين  حول  نسبيًا  دقيقة  افرتاضات  وضع  يؤدي  قد 

تقدي أقل  عىل  جيًدا  نعرفهم  ًل  أو  نعرفهم،  ًل  أشخاًصا  طورنا  مقابلتنا  لقد  ر. 

األعني   تسمية  يفرس  وهذا  العني،  نظرة  لتقييم  ومخصصًة  منفصلًة  تكيفات 

ما   أعينهم،  اآلخرين من  املعلومات عن  الكثري من  الروح«. ميكننا جمع  »نوافذ 

سمح رمبا ألسالفنا بتحديد عداء اآلخرين داخل قبائلهم أو خارجها، أو معرفة  

ولعل تحديق طفل ًل تعرفه بثبات فيك    الصديق من العدو يف اللقاءات العابرة.

 دليل عميل عىل ما سبق.
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أثبت عامل النفس سيمون بارون كوهني من جامعة كامربيدج هذه القدرة  

العقلية، إذ أظهر بتفصيل مذهل قدرتنا العقلية عىل قراءة عدة مئات من الحاًلت  

فقط أعينهم  إىل  النظر  طريق  من  آخرين  أشخاص  لدى  املنفصلة  ،  العاطفية 

وبدرجة معقولة من الدقة. باختصار، ميكننا إصدار أحكام معقدة حول شخص  

 ًل نعرفه وعقل/دماغ ًل ميكننا رؤيته مبارشة.

 التحويل 

بل أيًضا    بنزعتنا نحو تأسيس ارتباط،   إن مخاطبة اإلله باسم أبونا ًل يرتبط فقط 

 الدين.  بآلية تكيف تسمى التحويل، آلية تفيد خاصًة يف فهم جوانب معينة من 

كلنا نؤسس بصورة غري واعية عالقات حياتية بناًء عىل عالقات سابقة.  

إسرتاتيجيات   نتعلم  الحياة،  من  مبكر  وقت  يف  والتحدث  امليش  نتعلم  مثلام 

خصائص   هذه  املبكرة  العالقات  إسرتاتيجيات  وتشكل  اآلخرين.  مع  للتعامل 

التي   القواعد  اًلحوال  جميع  يف  لتصبح  دامئة،  إلنشاء  شخصية  نستخدمها 

 عالقات ًلحقة. 

كمثال عىل ذلك، نتعامل بصفة بالغني مع شخصيات السلطة بالطرائق  

السلطات   هذه  أن  نفرتض  نحن  النشأة.  سنوات  يف  استخدمناها  التي  نفسها 

الجديدة ستستجيب لنا كام استجاب أصحاب السلطة يف ماضينا، ونبني موقفنا  

ارب السابقة. فإذا كانت قاسية، نفرتض  تجاه الشخصيات الحالية عىل تلك التج

أن السلطات الحالية ستعاملنا معاملة سيئة. نحن نعدل عالقتنا بهم وفًقا لذلك،  

 حتى مع اختالف الظروف وتحسن تعامل السلطة الحالية معنا. 
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العقل البرشي؟ ما املشكالت   التحويل يف  القدرة عىل  لكن ملاذا تطورت 

 فية التي تخدمها؟التي تحلها؟ ما الوظيفة التكي

إننا نستخدم اختصار التحويل إلسناد املشاعر والسلوكيات إىل اآلخرين،  

. يف أفضل الظروف،  والتي ربطناها أصاًل بشخصيات مهمة يف حياتنا املبكرة

حقيقية أو متخيلة    -يُعد تأسيس العالقات الحالية استناًدا إىل عالقات سابقة  

إذا اضطررنا إىل  طريقًة فعالًة لتوقع    -أو مرغوبة   النتائج. تخيل مآل األمور 

 إعادة تعلم كيفية اًلرتباط باألفراد يف كل عالقة اجتامعية جديدة. 

يرصد املعالجون النفسيون باستمرار الطرائق العديدة التي أسهمت فيها  

هذا   يتكرر  عندما  الحالية.  العالقات  تشويه  يف  املضطربة  املبكرة  العالقات 

العالج   يف  ساحًة  التحويل  نفسه  التحويل  تفاصيل  تصبح  النفيس،  التحلييل 

 للعالج. 

التي   املحتملة  التحويل  عمليات  جميع  تأمل  بالدين؟  هذا  عالقة  ما  لكن 

سخرها املعتقد الديني. ينظر املسيحيون إىل الله كأب، وإىل مريم كأم، وهكذا  

التحويل    دواليك. ثم فكر يف الكيفية التي ميكن أن تتحد بها هذه املعتقدات مع

الشخيص: الوالدين واألشقاء واآلخرين املهمني. غالبًا ما يكشف العالج النفيس  

لألفراد املتدينني عن العالقات املبكرة التي تتحول ثم تسهم يف معتقدات املريض  

 الدينية. 
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 الفصل السادس 

 ونّجنا من الرشير 

 تجسيم اإلله )اآللهة( 

 بعيًدا عن العقل جوهر الغريزة هو أنها تُتبع إن 

 تشارلز داروين  – 

أو   القوة  لعزو  استعدادنا  الدين وهي  أخرى تفضل  إنسانية فريدة  هناك سمة 

 التأثري )الفاعلية( شبه البرشيان إىل كل ما نواجهه تقريبًا. 

ملاذا تظن الظل لًصا ولكن ًل تظن أبًدا اللص ظاًل؟ وإذا سمعت صوت باب  

أن تعترب الريح املذنبة؟ وملاذا قد يخاف    يصفق، فلَم تتساءل من فعل ذلك قبل

البعبع أىت   أن  النافذة من  الريح عرب  تنفخها  الذي يرى أغصان شجرة  الطفل 

ليأخذه؟ ويف هذا الصدد، من أين أىت مفهوم الطفولة شبه العاملي لـ»البعبع«  

أو الوحوش الكامنة تحت الرسير؟ يعتقد بعض علامء النفس أن فكرة الوحش  

املبكرة كأوسرتالوبيثيسني. فقد  القابع تحت   إرثًا من حياتنا  الرسير قد تكون 

أمضينا الليل يف األشجار والحيوانات املفرتسة ترتبص بنا يف األسفل واحتفظنا  

 بهذا التيقظ للمخاطر السفىل. 

ينحاز البرش بشدة لتفسري األدلة غري الواضحة عىل أنها ناجمة عن فاعل  

يًها بالبرش. ميكن أن تكون هذه القدرة اإلدراكية  متعمد، يكون غالبًا فاعاًل شب

عىل عزو الفاعلية إىل املشاهد أو األصوات املجردة قد ساعدت أسالفنا البعيدين  

متيقظني   أبقتهم  لقد  وتفاديهم.  األعداء  باكتشاف  لهم  وسمحت  النجاة،  عىل 
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من   بدًًل  الظالل  عىل  تنقض  أن  األفضل  فمن  املحتملة.  لألخطار  ومنتبهني 

 خاطرة بانقضاض يشء أو شخص ما عليك. امل

 وسيلة كشف الفاعلية مفرطة النشاط  

 

بسهولة   وتوظف  النشاط(  )مفرطة  دامئًا  برسعة  القدرة  هذه  تحفز 

. تساهم  وسيلة كشف الفاعلية مفرطة النشاط)مفرطة الحساسية(. وقد دعيت  

وجود  هذه الوسيلة يف املعتقدات الدينية ألنها تسمح بل تفضل حتى استنتاج  

فاعلني غري مرئيني، يكونون دامئًا برشيني أو فاعلني شبيهني بالبرش. وما أن  

يكّون العقل مثل هذا اًلرتباط، يصبح من السهل القفز إىل اإلميان باألشباح أو  

 األرواح، حتى كلية القدرة منها.

وجود   افرتاض  لنا  بالنسبة  الطبيعي  من  لذا  تكيفية،  القدرة  هذه  كانت 

كائنات غري مرئية واًلعتقاد أنه ميكن ملثل هذه الكائنات التأثري عىل حياتنا. ومن  

الطبيعي أيًضا افرتاض أنه ميكن لهذا الكائن، إن طُلب منه، أن يغري أو يؤثر عىل  

 ما يحدث لنا. والسؤال يصري بسهولة صالًة.

والقدرات   املتطورة  الوجه  كشف  قدرات  مبساعدة  البرشي  للعقل  ميكن 

دراكية األخرى الحساسة لألشكال البرشية، أن يرى أشكاًًل شبيهة بالبرش يف  اإل 

أوز،    -أي مكان تقريبًا   املشاكسة يف أرض  التفاح  القمر، وأشجار  الرجل يف 

 (.-واملسيح عىل رشيحة بطاطا، ووجه مبتسم يف عالمات الرتقيم :
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حّسنة  حتى أن الناس يرون »عني الله« يف صورة سديم هيلكس املركبة م

األلوان املأخوذة جزئيًا من تلسكوب هابل التابع لناسا، الصورة املوجودة عىل  

 غالف هذا الكتاب. 

وقد يتجىل هذا أيًضا عندما ننسب الفاعلية إىل غري فاعلني معروفني، مثل  

غيوم العاصفة أو الرياح. قد تقول »تبدو السامء غاضبة اليوم«، أو »هذه الرياح  

وحشية«. ومىض اإلغريق باألمر ألبعد من هذا: فقد ألقى زيوس صواعق الربق،  

انات املغرية واملدمرة  وتسبب بوسيدون يف العواصف البحرية، وتسببت السري 

 يف تحطم السفن. 

والفاعلية   املنفصل  اإلدراك  يؤدي  كيف  لحظة،  متهل  تتسائل،  قد  اآلن، 

مفرطة النشاط إىل معتقدات خارقة للطبيعة؟ كيف تجاوزنا املحادثات العقلية  

 مع األسالف واًلنقصاض عىل الظالل إىل اًلعتقاد الخارق للطبيعة؟ 

إىل أشياء عادية جًدا ونرغب تلقائيًا يف قبول    نحن ننسب بالفعل الفاعلية

 الال مريئ والخوف منه، أو منهم، حتى. 

مجهزين   اآلن  بتنا  التكييفات،  بهذه  تتمتع  اجتامعية  كائنات  وبصفتنا 

بعض   وتحويل  إليها،  الفاعلية  نسب  ميكننا  إلهية.  تعلق  بشخصية  لإلميان 

ميك لذلك  ونتيجًة  باتجاهها،  املبكرة  حياتنا  الكائن  مشاعر  هذا  أن  اًلعتقاد  ننا 

يرغب يف التفاعل معنا. لكن يظل هذا الكائن غري مرئيًا وخيايل إىل حد كبري،  

 باإلضافة إىل الفقدان الواضح للعديد من القطع. فكيف تحول إىل إله؟ 

 اًلستدًلل اًلستنتاجي والعوامل طفيفة املخالفة للبديهة  
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ا  اًلستدًلل  وهذا هو  الفراغات.  الفراغات  نحن منأل  إن ملء  ًلستنتاجي. 

دون التفكري بذلك حتى، والعمل مع بعض اًلفرتاضات األولية غري املعلنة، هو  

 العوامل طفيفة املخالفة للبديهة. أساس 

ترى   لكنك  الصورة،  يف  خطوط  أي  توجد  ًل  أدناه.  الصورة  إىل  انظر 

اغات، إن جاز  مربًعا. لقد استدليت إىل مربع من األدلة املتوفرة، لقد مألت الفر 

اًلستدًلل   تستخدم  فأنت  النصية،  الرسائل  تستخدم  كنت  وإن  التعبري. 

 اًلستنتاجي وتراه يوميًا.

 

 
 

التكييفات األخرى، عىل خلق صورة   الفراغات، إىل جانب  يساعدنا ملء 

صغريان   عنرصان  أو  عنرص  هناك  كان  فإذا  مكتملة.  شبه  صورة  من  كاملة 

عد ليسا  ولكن  قلياًل،  الصورة  مختلفان  رؤية  بإمكاننا  يظل  متاًما،  الصلة  ميا 

وقبولها. فهي ما تزال طفيفة املخالفة للبديهة. هذا هو األساس العوامل طفيفة  

هو   وما  لالهتامم  مثري  هو  ما  بني  مثالية  تسوية  تعد  والتي  للبديهة،  املخالفة 

بديهة  متوقع. والغريب يف العقول البرشية هو أن هذه العوامل طفيفة املخالفة لل

 مثرية لالنتباه وًل تُنىس. 

لو قيل لك أن شجرة البلوط الكبرية يف الحديقة املجاورة ملنزلك ستدفع  

أسهم   مستقبل  عن  وتخربك  سيارتك،  وتصلح  مالبسك،  وتغسل  رضائبك، 
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محفظتك اًلستثامرية، فلن تجرب حتى تصديق ذلك. ملاذا؟ ببساطة، ألن هناك  

 انتهاكات كثرية لـ»جوهر الشجرة«. 

فقد   القمر،  اكتامل  عند  صالتك  ستسمع  الشجرة  أن  لك  قيل  لو  ولكن، 

تصدق بسهولة. سيكون ذلك بالتأكيد وصًفا يسهل تذكره. ملاذا؟ ألنه عىل بعد  

القدرة   العقلية البرشية، مثل  القدرات  الحقيقة. رغم أن بعض  شعرة فقط من 

 الشجرة، لكنها  عىل اإلصغاء للكالم البرشي وفهمه واًلستجابة له، قد نُسبت إىل

الحديقة،   أنها شجرة، متجذرة يف  السمة األساسية لها  ما تزال شجرة. وتبقى 

تخضع لكل ما نفهمه ونتوقعه من الشجرة. ومع ذلك نجد تلك اإلضافة السحرية  

 الطفيفة آرسة. 

ملكة   طفاًل:  كنت  عندما  سمعتها  التي  الخرافية  الحكايات  مثاًل  وتأمل 

ة رشيرة لكنها تعود إىل صورتها األصلية بسهولة؛  جميلة تتنكر يف هيئة ساحر 

تعمل   فتاة  األطفال؛  لجذب  الحلويات  من  مصنوع  كوخ  لديها  رشيرة  ساحرة 

 خادمة لدى زوجة أبيها ميكن أن تصبح جميلة وتتزوج أمريًا وسياًم. 

إنها قدرتنا عىل بناء هذه العوامل طفيفة املخالفة للبديهة وربطها، الكامنة 

نزعت أن  يف صميم  وكام  اإللحاد.  وتعليق  وقبولها  الدينية  األفكار  توليد  إىل  نا 

البنية   تتضمن  األطفال،  ليصدقها  الواقع  من  كفايًة  قريبة  الخرافية  الحكايات 

أو   املادية  الخصائص  بعض  يف  طفيًفا  تحريًفا  األديان  لجميع  األساسية 

ح عىل  ذلك  عدا  فيام  يبقى  أسايس  ليشء  السيكولوجية  أو  اله،  البيولوجية 

 ومألوفًا بيرس. 
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دامئًا   متصلة  الخوارق  تبقى  للبديهة،  املخالفة  طفيفة  العوامل  وبفضل 

الناحية راسخة يف الذاكرة فحسب،   بالعوامل العادية واليومية. ًل تجعلها هذه 

الوجودية   اإلنسانية  املشاكل  من  بالتخفيف  أيًضا  لها  تسمح  أنها  األهم  ولكن 

 ا بعقالنية، مثل املوت. األساسية التي يصعب التعامل معه

اًلنتقال من    هينًاعبد املرصيون القدماء اإللهة القطة باستيت. ومل يكن  

مخلوقات ملساء تغفو تحت أشعة الشمس نهارًا وتطهر بكفاءة صوامع الحبوب  

من القوارض والزواحف لياًل إىل إلهة تسافر عرب السامء برفقة إله الشمس رع،  

وتحمي البرش من األمراض املعدية واألرواح الرشيرة، وتحارب عدو رع اللدود،  

ا، قطة تبقي القوارض الحاملة لألمراض  الثعبان أبيب. تظل باستت، يف جوهره

 والزواحف السامة بعيدة. 

هذا   يكون  يف    التحريف قد  الباقي  يتجذر  لكن  للبديهة،  أكرث  مخالف 

الواقع. فقد حملت العذراء مريم بيسوع وبقيت عذراء، لكن ظل كل يشء آخر  

 الشابة واألمومة عىل حاله.  نوثةيتعلق باأل 

ماديًا يف كل مكان. فهو يعرف أفكاري.  املسيحي  -يوجود اإلله اليهودي 

ويعرف ما إذا كنت تقيًا أم شقيًا يف ذهني. لكن يظل كل يشء آخر متعلق باإلله  

برشيًا ببساطة. فهو فيام عادا ذلك مجرد رجل، يظل فيه كل ما تعرفه عن الرجال  

متجهاًم وقليل الصرب ومنتقم، وزمياًل عاديًا    اللهعىل حاله. إذ ميكن أن يكون  

 يف معظم األحوال. 

 نحن منأل الفراغات، وًل نالحظها حتى، ناهيك بالتفكري فيها.
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يؤمن   لآللهة.  بسيطة  دنيوية  برشية  قدرات  دامئًا  الديانات  تخصص 

املسيحيون أن يسوع كان رجالً وإلًها. توجد يف اإلله جميع الصفات البرشية  

ذا أبًدا ما مل نفكر فيه  الطبيعية، ونرتبط به وفًقا لهذه األبعاد. نحن ًل ندرك ه

فعليًا ونلتقط هذه التناقضات مثل الحاجة إىل الصالة إىل قارئ األفكار. يُفرتض  

أن اآللهة تدرك وتشعر وتترصف كالبرش العاديني، وتترصف كأفضل وأسوأ من  

فينا. هذه اًلفرتاضات العملياتية األساسية حول اآللهة موجودة دامئًا، ومندمجة  

 أي أساس. كالطوب يف جدار 

ملاذا تجب عىل الناس الصالة؟ إن كان إلهنا يقرأ أفكارنا ويعرفها، فلامذا 

نحتاج إىل التحدث إليه؟ يجيب اإلنجيل عىل هذا السؤال: الله ًل يسمعنا إًل إذا  

 طلبنا منه ذلك. ونعود إىل تربير الدين. 

 هل نخدع أنفسنا؟ 

 خداع النفس 

اآلخرين بسهولة. قد يعتقد السياسيون  إن خدعنا أنفسنا، فيمكننا خداع  

يف   معينة.  قضية  ترويج  أجل  من  للمناصب  يرتشحون  أنهم  حًقا  الطموحون 

 الواقع، ميكنهم إخفاء طموحاتهم وتوقهم للسلطة واملكانة حتى عن أنفسهم.

، املستندة إىل  1947لعام    كلهم أبنايئتوضح مرسحية آرثر ميلر املؤثرة  

فس. يف املرسحية، يشحن رجل يدير مصنًعا حربيًا  قصة حقيقية، قوة خداع الن

معدات معطوبة عمًدا، ما يؤدي إىل وفاة واحد وعرشين طيارًا. وألكرث من ثالث  

سنوات، يخدع نفسه واآلخرين، ملقيًا اللوم عىل رشيكه املسجون. وعند ظهور  
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تشغيل   عىل  وللحفاظ  عائلته،  أجل  من  ذلك  فعل  أنه  الرجل  يدعي  الحقيقة، 

ع، وصدق ذلك متاًما. تدور املرسحية إىل حد كبري حول كيفية انكشاف  املصن

 خداعه لنفسه تدريجيًا، واضطراره إىل مواجهة الحقيقة. 

إن هذه القدرة البرشية عىل خداع النفس بالغة األهمية لالعتقاد الديني.  

ولو متكن املؤمنني العديدين من رؤية عقولهم بشكل أوضح، سيدركون أن خداع  

 يلعب دورًا يف قبولهم لإلميان.    النفس

ملحدون يف الخنادق. لو كان املؤمنون يصدقون    سوىرمبا ليس هناك  

حًقا ومتاًما وجود إله حامي، فلامذا يغوصون يف الخندق لحامية أنفسهم من  

الرصاص الطائش؟ ألنه يوجد جزء من أدمغتهم يعرف متام املعرفة أنهم إن مل  

صاص بني من يدعون اإلميان ومن يرفضونه. قد  يحموا أنفسهم، فلن مييز الر 

 يقولون ويعتقدون أنهم يؤمنون، لكن تكشف أفعالهم الغريزية كذبهم. 

ملاذا يشرتي املؤمنون ضامنًا صحيًا؟ ضامنًا منزليًا؟ يعيش معظم الناس  

الحمراء، ونضع أطفالنا   الله غري موجود. نتوقف عند اإلشارات  حياتهم وكأنه 

املخصصة لهم، ونترصف مبسؤولية لحامية سالمتنا وسالمة   يف مقاعد السيارة

من نحبهم. ولنتأمل ملصق السيارة القائل، »تحذير: يف حالة اًلختطاف )عند  

السائق   يحذر  هنا،  حتى  سائق!«  بال  السيارة  هذه  ستكون  املسيح(،  ظهور 

وآلهة   اآلخرين  بآلهة  ملحد  فهو  متدينًا،  الشخص  كان  فلو  اآلخرين.  السائقني 

إلهه  ا إىل  بالنسبة  كملحد  تقريبًا  األحوال  جميع  يف  سيعيش  أنه  كام  ملايض. 

 املعبود. 
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عند   يتوقفوا  أن  نريدهم  أيًضا.  كملحدين  اآلخرون  يعيش  أن  نتوقع 

اإلشارات الحمراء وأًل يفرتضوا أننا نقود يف ظل الحامية اإللهية. لقد اعتدنا يف  

الذين   املتدينني  عىل  فعاًل،    ًل الغرب  إنهم  يؤمنون  يزعمون  مبا  ومتاًما  وحًقا، 

سبتمرب، أشخاًصا يؤمنون    11يؤمنون ونندهش عندما نواجه، كام يف أحداث  

 بدينهم حًقا ويحولون معتقداتهم إىل مامرسات قاتلة. 

 املبالغة يف التحديد 

متاًما مثل الزوج الذي اعتقد أن زوجته املضجرة كانت تغازله، منلك عقوًًل  

إىل بشدة  التحديداملب  منحازة  يف  أو  الغة  التحديد  وخاصًة  البرشية.    الغاية، 

اليوم ألنني مل   بالطبع، بالكاد ندرك ذلك. ويظهر هذا عند قولنا، »لقد أمطرت 

امللحدين قد يزعمون أن حدثًا وقع يف حياتهم »لغاية   أحرض مظلتي«. وحتى 

 ما«. 

أكرث    وهذا التحيز للمبالغة يف الغاية والتحديد حيث ًل وجود لهام يكون 

أن   البحريات، يحتمل  فإذا سألت طفلة عن سبب وجود  األطفال.  وضوًحا عند 

تجاوبك: ليك تسبح األسامك فيها. ما فائدة الطيور؟ لتغني. ما هي الصخور؟  

ليك تحك الحيوانات نفسها بها. واعتقد أن ماليني اآلباء قد وصلوا إىل نقطة  

 نوات، وللمرة املليار، »ملاذا؟« اًلنهيار تقريبًا عندما سألهم طفلهم ذو ثالث س

يسمى   ما  األطفال  يُظهر  إذ  بالفطرة«.  »مؤمنون  بأنهم  األطفال  يوصف 

، وهي تفضيل أسايس لفهم العامل من حيث الغاية. وتساهم فيام  الغائية مشوشة

عن معتقدات األطفال. فاألطفال سيتبنون بشكل عفوي مفهوم الله    اليومنعرفه  
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والعامل املخلوق دون تدخل الكبار. يف الصميم، ولدنا جميًعا خلقيني. فاإللحاد  

 يتطلب جهًدا. 

حتى البالغني بعيدون كل البعد عن مناذج العقالنية. نحن أيًضا بحاجة  

لغاية متأصلة يف تعريف الدين.  لرؤية الغاية. يف الواقع، إن الحاجة إىل رؤية ا

 Dictionary.comكام يعرف مثاًل يف موقع 

الذي يعرف الدين أوًًل بأنه »مجموعة من املعتقدات املتعلقة بطبيعة الكون  

ل فوق برشية،  وسببه وغايته، خاصًة عندما يعترب مخلوق بواسطة فاعل أو فواع

 ويتضمن عادًة اًلحتفاًلت التعبدية والطقوسية«.  

خدمة   هي  وحيدة  لغاية  موجودة  الحيوانات  أن  اإلنجيل  َحرفيو  يعتقد 

البرشية. تلك الحيوانات غري البرشية قد لعبت دورًا خاًصا بها يف تطور جنسنا  

 م.البرشي ونظام كوكبنا البيئي، ًل يضع الحرفيون هذا األمر يف حسبانه

الطبيعي   اًلنتقاء  لتقبل  مقاومتنا  يف  بالغاية  املتعلقة  مشكلتنا  تتجىل 

وصعوبة فهمنا له. ألننا نتوقع أن »يحدث كل يشء لسبب معني«، يصعب علينا  

أيًضا قبول حدوث   الحياة. ويصعب علينا  أن نجعل عقولنا تدرك كيفية تطور 

العشوايئ   غري  والبقاء  للجينات  وعشوائية  تدريجية  التي  طفرات  لألجسام 

تحتويها. إن تحيزنا للمبالغة يف الغاية وعجزنا األسايس عن فهم اآلليات العمياء  

 غري الهادفة لتطور الحياة ميكن أن تجعل اًلعتقاد الديني هو السبيل األسهل.

 لدينا حاجة فطرية للنظام يف حياتنا، والدين يشبعها. 

  

https://www.dictionary.com/browse/religion
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 الفصل السابع 

 لتكن مشيئتك 

 الله )أو اآللهة( اًللتزام برشع  

هذه الخصال اًلجتامعية، التي ًل يجادل أحد يف أهميتها للحيوانات الدنيا،  

بطريقة مشابهة، هي اًلصطفاء الطبيعي،   – ًل شّك – اكتسبها أسالف اإلنسان 

 مؤيًّدا بالعادة املوروثة.

 تشارلز داروين  – 

إننا مراعون للسلطة أكرث مام نحب أن نعرتف. ظهر هذا األمر يف مجموعة من  

التجارب الشهرية التي أجراها ستانيل ميلغرام، عامل النفس يف جامعة ييل، بدًءا  

العاديني سيستمّرون يف  1961من عام   األفراد  ثلثي  نحو  أن  ميلغرام  أظهر   .

قوة، إذا أمرتهم سلطة بذلك،    إعطاء صدمات كهربائية لـ»متعلم« ًل حول له وًل 

وإن كانوا ًل يريدون فعله هم. إذا مل تكن عارفًا بتجارب ميلغرام، فخذ حّصة من  

وقتك وطالعها عىل اإلنرتنت. ستصدمك التجارب األصلية والتجارب التي لحقتها  

 وأكّدتها.

لتحرّك ترصفاتنا    ُصّممت  املهابة واًلحرتام جزء من تكويننا،  إن مشاعر 

املشاعر أمام   هذه  املجتمعية.  الرتاتبية  يف  الرفيعة  واملكانة  السلطة  أصحاب 

أهداف سهلة لألديان. أكرِم أباك وأّمك. مّجد وأطع اإلله أو اآللهة التي يأمرك بها 

 دينك. 

 ألخالق ا
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للدين: »ويحوي عادًة    Dictionary.comجاء يف الجزء الثاين من تعريف موقع  

األعام يحكم  أخالقياا  لوًل  نظاًما  اإلنسان  إن  يقول  من  الناس  اإلنسانية«. من  ل 

ببساطة   لكنهم  قانون.  بأي  ملتزم  غري  فوضوياا،  األخالق  عديم  لكان  الدين 

 مخطئون. 

من    ليمنعنا  الدين  إىل  نحتاج  ًل  أخالقية.  حيوانات  وًلدتنا  منذ  نحن 

أسالفنا  عند  يكن  مل  لو  تقنعنا.  أن  األديان  بعض  توّد  كام  الهمجي،    التوّحش 

ملا   جامعاتهم،  بني  املفاهيم  هذه  اختلفت  مهام  والخطأ،  الصواب  عن  مفاهيم 

 استطاعوا البقاء يف هذه الجامعات. 

باإلضافة إىل وجود الخاليا العصبية املرآتيّة، التي سنناقشها يف الفصل   

التاسع، ترفض أدلّة أخرى فكرة أن األخالق سلوك متعلَّم فقط، ليس له جوانب  

 ًلدة.  موجودة منذ الو 

إن العنجهية اإلنسانية تجعلنا نؤمن أننا الكائنات األخالقية الوحيدة. يف   

والدعم   والراحة  والحزن  والرحمة  الرأفة  األخرى  الحيوانات  تظهر  الحقيقة، 

والغفران والثقة واملعاملة باملثل، وعندها مفهوم عن العدل، واًلنتقام، واًلزدراء،  

بهذه اإلقرار  عند  كثري.  ذلك  فتُجعل    وغري  شأنها  من  يُقلَّل  ما  كثريًا  الخصال، 

»لبنات بناء« لألخالق اإلنسانية. ولكن يجب أن ننظر إىل هذه األخالق عىل أنها 

الذي   الحيواين  النوع  يحتاجه سلوك  الذي  املتطورة  األخالقية  األنظمة  تركيب 

 ميلكه.
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تطور   األخالقية إن  اًل   الترصفات  والتعقيد  اًلجتامعية.  لتطور  جتامعي  موافق 

ا.   يبني تعقيًدا أخالقياا. وجنسنا البرشي اجتامعي جدا

يف بحثه الرائد، وجد بروفسور علم النفس يف جامعة ييل بول بلوم وفريقه أن  

والخري   والخطأ،  الصواب  عن  فطرياا  ا  حسا ميلكون  أشهر  ثالثة  أبناء  األطفال 

 والرش، والعدل والظلم.

األطفال دمية تصعد جباًل، وتساعدها دمية أخرى مرّة،  عندما ُعرض عىل هؤًلء  

وتعرقلها مرّة، اتجه األطفال نحو الدمية املساِعدة وابتعدوا عن الدمية املعرقِلة.  

املعاين   من  مبعنًى  وهي  التقديرية،  اًلجتامعية  املحاكمة  عىل  قادرين  كانوا 

... أي إن تقدير  استجابة أخالقية. ًلحظ بلوم أن »تعاون الناس عادًة نافع لهم

لطافة ووقاحة األفراد اآلخرين أمر تكيّفي. كل هذا يدفعنا إىل النظر يف فطريّة  

 بعض املفاهيم األخالقية عىل األقل«. 

املثال الذي ذكرناه يف الفصل الخامس عن طفل صغري يلعب بكرة عىل األرض،   

إدارة    مأخوذ من عمل مايكل توماسيلو، عامل النفس التنموي الذي يشارك يف 

معهد ماكس بالنك لألنرثوبولوجيا التطورية يف ليبزيغ، أملانيا. أنتج توماسيلو  

ا يف األطفال.   وزمالؤه ثروة من األبحاث التي تدل عىل قدرات فطرية مبكرة جدا

املنفعة   ذلك  بعد  نتعلم  ولكننا  اإليثار  عىل  مولودون  أننا  توماسيلو  يرى 

األطفال عىل تقدير الظروف واختيار    الشخصية. تُظهر مجموعة توماسيلو قدرة

ترصّفات مساِعدة معقدة، مليئة بحس واضح ملفهوم العدل. يؤكّد هذه الفكرة  
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فيديو فيلكس وارنكن، الذي يظهر فيه أطفال يبتعدون عن أمهاتهم ليساعدوا  

 رجاًل طوياًل عىل فتح خزانة. 

نستط كلنا  الفطري،  نحِونا  مثل  الفطرية  األخالقية  أنظمتنا  لغة،  إن  تعلم  يع 

ونتعلم لغة ثقافتنا. كلنا عندنا أنظمة أخالقية، ونتعلم األنظمة األخالقية لثقافتنا.  

والتلقائية   الحدسية  األخالقية  استجاباتنا  القيم  هذه  وتلّون  نستبطنها، 

 والعاطفية. نحن نعرف الصواب والخطأ حتى من دون الدين. 

ية تلقائية ًل واعية، وعملية ًلحقة  يبدو أن نظامنا األخالقي نظام ثنوّي، فيه عمل 

 واعية نعرف أماكن نشاطها يف الدماغ. 

يبدو أن عملياتنا األخالقية العاطفية موجودة يف القرشة املخية الجبهية، أسفل  

وخصوًصا   باستمرار،  البيئة  تراقب  األماكن  هذه  أدمغتنا.  من  األوسط  القسم 

عض األشياء يف البيئة، نستجيب  البيئة اًلجتامعية ومكاننا منها. عندما تتغري ب

تلقائياا. إذا كان التغيري إيجابياا، نقرتب، إذا كان سلبياا، نبتعد. إنها عملية تقديرية  

 عاطفية فورية. 

إذا   والظلم،  األذى  أولها  األخالقية.  استجاباتنا  أدمغتنا  كثرية يف  مناطق  تحّث 

يس مبارشة.  نستجيب  املجالني،  هذين  يف  اعتداء  أي  الناس  رأينا  جميع  تجيب 

شّدة   تحدد  املتعلَّمة  الثقافية  اًلختالفات  كانت  وإن  تلقائياا،  املؤثرات  لبعض 

 استجاباتنا وطريقتها.

نعم، نحن أطَوع للسلطة مام يتوقع أي واحد منّا، كام أثبتت تجارب ميلغرام،  

ولكن عندنا مشاعر أخالقية تساعدنا عىل مناقشة عالقتنا مع السلطة، وتساعدنا  
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وندافع عنهم.  ع أفعالهم خريًا،  الذين نرى  نواليهم.  الذين  األصحاب  ىل معرفة 

وعىل معرفة األغيار الذين يجب أن نحذر منهم، وأن نشك فيهم وًل نثق بهم حتى  

يثبتوا استحقاقهم للثقة. لقد كانت األديان آلية جاهزة ملعرفة األغيار املستحقني  

 للموت. 

جاًلت مشاعرنا األخالقية التلقائية. ولعّل هذا آٍت  يبدو أن النقاء أيًضا مجال من م

من قرفنا من اللحم الفاسد، الذي يحمينا من الوباء، ولكن هذا القرف قد ميتد  

إىل العالقات اًلجتامعية. لقد أصبح القرف شعورًا أخالقياا قوياا، وصار مام يدَعم  

من املعدودين  تجاه  عادة  القرف  شعور  يتجه  والشجب.  النقد  أما    به  األغيار. 

بالقداسة،   توصف  التي  واألشياء  واألماكن  الناس  مع  به  فنشعر  النقاء  شعور 

 وننزعج عندما يُعتدى عىل الشعائر أو األشياء املقدسة أو »تلوَّث«.

تفسري   لنا  تتيح  عقلية  تسويغ  عمليات  هي  الواعية  األخالقية  مشاعرنا  إن 

ن اًلستجابات األخالقية باألحكام استجاباتنا العاطفية التلقائية. لفهم هذا، قار 

الجاملية. عندما ترى لوحة تعجبك، تحرّكك بطريقة ما. فإذا ُسئلت ملاذا أعجبتك،  

بدأت باختالق األسباب، ولكن هذه األسباب ليست إًل عمليات تسويغ عقلية قد  

 تتعلق أو ًل تتعلق بشعورك الداخيل األّول. 

األحكام الجاملية، لذا نبني حجًجا واعيًة    استجاباتنا األخالقية التلقائية مثل هذه 

لتفسريها، كاملحامني املفوهني. هذا الجزء »املحامي« يف أدمغتنا، الذي نجده يف  

القرشة الدماغية، مينحنا أسبابًا ألي استجابة أخالقية ويبني لنا حجًجا لها. قد  
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الغريزة«  ميحو هذا الجزء من عقلنا استجابتنا األخالقية، ونجد شخًصا نكرهه »ب

 بريئًا. 

يسّهل   الدين  فإن  واٍع،  غري  األخالقية  عملياتنا  من  الكبري  القدر  هذا  كان  فإذا 

  – عىل ما يبدو– حياتنا عندما يعطينا أسبابًا واعية للمشاعر التي تأيت من الفراغ  

 وًل تُعالَج يف الوعي. 

ا أن يكون املرء غري متدين ولكنه عايل األخالق. كام أنك  إذا اتبعت    من املمكن جدا

التكوين   )سفر  للعبودية  املغرورة  ابنتك  تبيع  فقد  بالحرف،  املقدس  الكتاب 

املقدسة  21:7 الكتب  إن  الغرابة.  بنفس  أحكام  األخرى  الدينية  األعامل  (. ويف 

التي ليست من األخالق يف يشء عند   القدمية تبدو مليئة بالنصائح األخالقية 

بال التزامك  قّل  كلام  الحديث.  اعتامدك عىل حدسك  املستمع  زاد  املقدس،  كتاب 

 األخالقي األسايس، وزادت أخالقك. 

األخالق   أما  غريه،  بفعل  اإلنسان  أُمر  وإن  الصواب  فعل  هي  األصيلة  األخالق 

الدينية فهي فعل ما يُؤَمر به اإلنسان. إن قوة الدين تعطينا أسبابًا قويّة لفعل ما 

عة سوف تجني ثوابًا أبدياا، وتحمينا  نؤمر به. ويتيح لنا الدين أن نكون يف مجمو 

 من اًلحرتاق يف النار إىل األبد. 

سيقول لك الذين تركوا الدين أيًضا إن الحياة مع اًلعتقاد الديني أسهل بكثري من  

 الحياة من دونه، ألنها تتطلب جهًدا ذهنياا أقل بكثري عند اتخاذ القرارات. 

 علم نفس القرابة 
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اإلن يولَد  للتطور،  معرفة  نتيجة  عىل  تساعده  ذكية  عقلية  آلليات  حاماًل  سان 

والتعامل معه. يظهر هذا يف املثَل القديم، »أنا عىل أخي، وأنا وأخي عىل    القريب

 ابن عمي، وأنا وأخي وابن عمي عىل الغريب«.

مشاعر القرابة هذه أساسية لبقائنا ولبقاء نسخ من جيناتنا موجودة يف  

 ذه الجينات عىل جينات الغرباء. قرابتنا. لقد تطورنا لنفّضل ه 

حتى   أو  »أخوات«  فالراهبات  القرابة.  مشاعر  وتستغل  األديان  تثري 

»أمهات«، والكهنة »آباء« والرهبان »إخوة«، والبابا »أب مقّدس«، والدين نفسه  

 يسّمى »كنيسة األم املقدسة«. 

اًلنتحاريني الذكور  إن استغالل مشاعر القرابة أسايس يف تجنيد وتدريب  

املجنّدون   ينشئ  القرابة.  معاين  تُحرّف  وإلهها.  املجموعة  إىل  واًلنتامء  اليوم 

واملدّربون أصحاب الحضور خاليا من القرابة التخيلية، واألخويات الزائفة التي  

يغضب أعضاؤها لسوء معاملة إخوتهم وأخواتهم املسلمني، أخويات مستقلة عن  

إن   الحقيقية.  الحوريات  القرابة  يقترص عىل  ًل  والشهادة  النفس  تفجري  إغراء 

تذكرة   األقرباء  من  قريب  إلعطاء  الفرصة  ويشمل  بل  املتعددات،  السامويات 

 مختومة إىل الجنة. 

، أوضح تقرير من أسوشييتد برس استعامل الدين  2010يونيو    18يف  

ه ترك عمله  للقرابة: »متمرد متعلق بالقاعدة يقتل أباه وهو نائم يف رسيره لرفض 

يف الرتجمة للجيش األمرييك«. يف هذه الحالة، نجد أن قوة »القرابة« الدينية  

الفردية، بل   القرابة  الحقيقية، ومحت مشاعر  القرابة  أقوى من  املختلقة كانت 
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ومحت التحريم الثقايف العام لقتل األب. نرى هنا كيف ميكن أن يصبح الدين  

ا.   خطريًا جدا

اة املدنيني األمريكيني يف كارثة غري طبيعية قبل  إن أكرب خسارة يف حي

  – إنسانًا يف جونستاون  918سبتمرب كانت بسبب الدين، عندما مات    11أحداث  

بالسيانيد    909منهم   مخلوطًا  رشب رشابًا  ثم  أوًلده  قتل  من  ومنهم  انتحارًا، 

الناس،   )سّم(. كان مؤسس هذا املجتمع جيم جونس، »األب« الكاريزمي ملعبد 

 و دين أسسه هو. وه

 من الناس رجاًل مجنونًا عىل حياتهم؟  909ملاذا ائتمن  

 اإلشارة املكلفة 

كيف تثق من يعدك بفعل يشء؟ تزيد ثقتك عندما يكون الوعد مقرتنًا بإشارة  

صادقة صعبة التزييف، إشارة مكلفة تدل عىل اًللتزام، كدفع ألف دوًلر عربونًا  

ة، أو إيذاء الذات يف سبيل إله، أو انتزاع النفس  مقّدًما مثاًل، أو خاتم فيه أملاس

 والجامعة أو األرسة إلنشاء بلدة جديدة متاًما يف أمريكا الوسطى.

إن اإلشارات الصادقة املكلفة صعبة التزييف جزء من عالقاتنا. تستعمل   

األديان هذه اإلشارات استعامًًل لطيًفا. إذ تدعونا إىل اًللتزام بها والتضحية بدمنا  

 وعرقنا وكدحنا ودموعنا وأجسامنا وثرواتنا، وحتى أقربائنا.

مشاركتك    أشاهد  فيه؟  لك  أًخا  وأكون  بالدين  التزامك  عىل  أحكم  كيف 

الدين شعائر  يف  التزييف  صعبة  ورتيبة  – املكلفة  طويلة  عادًة  تكون  التي 

 ومزعجة ومكلفة مالياا وجسمياا. 
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 الفصل الثامن 

 ثالثة باسمي حيثام اجتمع اثنان أو  

 تسخري كيمياء الدماغ بالشعائر 

نحو   متوازيتان عىل  عمليتان  مختلفة،  أنواع  وتشكل  مختلفة  لغات  تشّكل  إن 

اا.  غريب، إذ تدل األدلة عىل أنهام جريا تدريجي

 تشارلز داروين  – 

آلليات   جانبية  آثار  هي  الدينية،  واملعتقدات  الدينية  كاألفكار  الدينية،  الشعائر 

 مت ألهداف أخرى. ذهنية ُصمّ 

تحافظ الشعائر عىل املعتقدات وتنقلها عرب الزمان واملكان. لقد رأينا كيف   

أن عقل اإلنسان ضعيف أمام إنشاء وقبول األفكار الدينية واإلميان بها. لو توقف  

األمر هنا، لكان اًلعتقاد باملعتقدات الدينية اعتقاًدا خفيًفا. ولكن، باستعامل مواد  

لدماغ تثري التجارب العاطفية الشديدة وتعطينا مشاعر منها تقدير  كيميائية يف ا 

الذات واملتعة والخوف والحفز وتسكني األمل والتعلّق، تصبح الشعرية كاُلا أقوى  

بكثري من مجموع أجزائه. إن الطبيعة الكلية للشعائر تجّهز عقل الفرد لإلميان  

وهو املتبادل،  التأكيد  من  مستمرة  حلقة  يف  الواعية    وترميه  القوى  يجمع  ما 

 والالواعية جمًعا مضطربًا. 

الصيّادون   أسالفنا  أنشأه  فقط،  واحد  حقيقي  دين  هناك  املعاين،  من  مبعنًى 

  70ألف عام خال و  50، يف إفريقيا، بني  اإلنسان العاقلالجاّمعون، أجداد نوعنا  
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الشعائر،    ألف عام خال. نستطيع اًلطالع عىل ذلك الزمن الغابر، الذي أُنشئت فيه

 إذا اطلعنا عىل ثالث جامعات باقية إىل اليوم من الصادة الجاّمعني.

الصيّادين   الذين عاشوا معيشة  اإلفريقيون،  الكونغ سان  الجامعات  أوىل هذه 

الجامعني إىل وقت قريب. الثانية هي قبيلة عاشت منعزلة عن العامل إىل القرن  

ي البنغال،  خليج  يف  أندامان  يف جزر  الجامعة  العرشين  هذه  أعضاء  أن  عتَقد 

منحدرون من أول فئة من الناس تركت إفريقيا، وسافرت يف أرجاء شبه الجزيرة  

العربية، ثم إىل الهند إىل أن وصلت إىل إندونيسيا وأسرتاليا. الثالثة هي سكان  

أسرتاليا األصليون، الذين أتوا من إفريقيا يف موجة واحدة، حسب ما يدل عليه  

 ي. الدليل الجين

الغناء   القبائل أديان مذهلة يف تشابهها. كل هذه األديان قامئة عىل  لكل هذه 

والرقص والنشوة )أو الغشية(. ملَ؟ تبني أن هذه األنشطة هي التي تسّخر أقوى  

املواد الكيميائية يف أدمغتنا، التي تؤثر يف املتعة والخوف والحب والثقة وتقدير  

ا إىل درجة أنك إذا نظرت  الذات والتعلق. كان الدين الذي اك  تشفه أسالفنا قوياا جدا

أبناء   أننا جميًعا  كام  له.  أصداًء  وجدَت  اليوم،  الكوكب  األديان عىل  يف جميع 

وبنات قبيلة صغرية من الصيادين الجامعني الذين جالوا إفريقيا قبل أقل من  

ال لقوة  القبيلة  هذه  اكتشاف  أدياننا مشتقة من  كل  فكذلك  عام،  ألف  غناء  مئة 

 والرقص والغشية. 

 كيمياء الدماغ يف الشعائر  
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انتقال   تتيح  التي  العصبية،  بالنواقل  بينها  فيام  الدماغ  يف  الخاليا  تتواصل 

 اإلشارات من خلية إىل خلية. 

أقدم  السريوتوننييف كل حيوان ذي جهاز عصبي مركزي مادة   ، وهي 

عصبونات السريوتونني يف  النواقل العصبية التي تسمى أحاديات األمني. تسكن  

جذع الدماغ وترسل اإلسقاطات عرب الدماغ ملجموعة من األسباب، منها الحركات  

اإلجاملية والتكرارية. ولكن األهم هنا أن السريوتونني أيًضا ينظّم تقديرنا لذاتنا  

 حسب الراجع املجتمعي.

إذا طُردت من كل أعاميل، ستنخفض مستويات السريوتونني وينخفض   

والنزق  نشا اًلكتئاب  إىل  غالبًا  اًلجتامعية  املكانة  عندي، وستؤدي خسارة  طه 

 واًلندفاع. 

باملقابل، إذا أصبحت أنت، أيّها القارئ، رئيس الوًليات املتحدة، سواء أحببت هذه  

يف   نشاطه  ويرتفع  السريوتونني  مستويات  سرتتفع  تحببها،  مل  أم  الوظيفة 

ترفع مضادات اًلكتئاب الحديثة، ومنها بروزاك،  دماغك، وستشعر بعلّو منزلتك.  

 نشاط السريوتونني. 

وأنت تقرأ هذا الكتاب جالًسا هادئًا، تُجري عصبونات السريوتونني يف  

جذع دماغك ثالث دورات كل دقيقة. فإذا كنت واقًفا أو يف حركة، فإنها تجري  

مستو  تزيد  شديًدا،  مترّنًا  تتمرن  عندما  الثانية.  يف  دورات  يات  خمس 

 السريوتونني عندك. 
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، املشهور نوًعا ما،  الدوبامنيمن النواقل العصبية أحادية األمني األخرى،   

واملرتبط عموًما باملتعة وامللّذة. تثري منطقة غنية بالدوبامني يف أدمغتنا تسّمى  

والجامع   الطعام  منها  املؤثرات،  بعض  عىل  رداا  املتعة  تثري  املتكئة،  النواة 

هذ تناول  واملخدرات.  عند  أخرى«  مرة  »افعلها  استجابة  إىل  يؤدي  الذي  هو  ا 

 الطعام الجاهز. 

عالقة   للدوبامني  للمتعة.  كياموية  مادة  مجرد  ليس  الدوبامني  ولكن 

التكرارية،   اًلندفاعية  والترصفات  الحركية،  واملهارات  العضالت،  بوظائف 

عامل األعصاب أوليفر  واملثابرة، والتكرار الالإرادي ًلستجابة معينة. لقد استخدم  

الحركة، وقد سجل هذه   بالدوبامني لعالج مرىض شذوذ  ساكس مادة شبيهة 

، الذي ُصّور له فلم خيايل عام 1973، الصادر عام  يقظاتالظاهرة يف كتابه،  

املهمة    1990 األشياء  متييز  عىل  أيًضا  الدوبامني  يساعد  نفسه.  اًلسم  يحمل 

 وإبرازها، وعىل توقع املكافأة.

، املعروفان  اإلبنفرين والنورإبنفرينالنواقل العصبية األحادية األمني:    آخر 

قلقني،   القلب، ويجعلنا  األدرينالني خفقان  يزيد  والنورأدرينالني.  باألدرينالني 

ويركّز انتباهنا، ويؤدي إىل التعرق. يقدم األدرينالني دفعات مؤقتة من القوة،  

أح يتيح  وقد  نقاتل،  أو  نهرب  أن  لنا  لتكون  تتيح  كانت  جسمية  حركات  يانًا 

 مستحيلة، كأن ترفع أُمٌّ سيارة لتنقذ طفلها.

خصائص    من  له  ملا  الدينية  الشعائر  يف  خاصة  أهمية  لألكسيتوسني 

اجتامعية. عند الوًلدة، يُطلق دماغ األم جرعة ضخمة من األكسيتوسني استجابة  
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لحليب، وهو ما يثري  للتوسع يف عنق الرحم واملهبل. تؤدي الرضاعة إىل إطالق ا

مزيًدا من األكسيتوسني. يخفف األكسيتوسني اهتاممات األم األخرى ويساعدها  

أن تركز عىل طفلها وتلتزم به وتتعلق به. يزداد األكسيتوسني أيًضا عند اإلثارة  

 الجنسية، وتُطلَق دفعة حَسنة منه عند النشوة.

م يف كال الجنسني.  يؤدي األكسيتوسني إىل الثقة والحب والكرم والرتاح 

يقلل األكسيتوسني الخوف وله أثر إيجايب عىل كل مشاعرنا املجتمعية. لو كانت  

األديان املبكرة قادرة عىل استخدام األكسيتوسني ًلستطاعت التسلل إىل أخطر  

 مشاعر اإلنسان وأقواها وأجملها.

وضوع  ، وهي آخر املواد الكيميائية العصبية املهمة يف ماإلندورفيناتأما   

مصطلح   من  آتية  نفسها  إندورفني  وكلمة  الداخلية،  أفيوناتنا  فهي  الدين، 

حدوث   عند  األمل  منع  هي  لإلندورفني  الرئيسة  الوظيفة  الداخيل«.  »املورفني 

والضحك   واللمس  واألمل  واإلثارة  التدرّب  عند  اإلندورفينات  وتُطلَق  إصابة، 

 ويف املشيمة.  وسامع املوسيقا والنشوة والتعرض للفليفلة الحارة

ستيضء    طويلة،  عدو  جولة  بعد  دماغي  فاحص  تحت  َعّداء  ُوضع  إذا 

»نشوة   إىل  تؤدي  التي  هي  اإلندورفني  زيادة  إن  اإلندورفني.  مستقبالت 

 العّدائني«، وتحدث بعد التدريب الشديد لسبب.

عند أسالفنا، كان هدف إطالق جرعة اإلندورفني هذه هو البقاء. والتدريب   

با لهذه  الشديد  األدمغة  تتجهز  لذلك  باإلصابة،  كبري  خطر  إىل  يشري  لعموم 

الشعور   نفسه  الوقت  يف  تتيح  لألمل  مسكنة  كيميائية  مادة  وتقدم  اإلصابة، 
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الجنود   يستطيع  لذلك  التهديدات.  تزول  أن  إىل  األقل  عىل  والقوة،  بالتحكم 

اطهم  اًلحتياطيون الذين يُستدعون يف عطل نهاية األسبوع أن يستمروا ي نش

التايل– حتى بعد مجاوزة عتبة األمل   اليوم  كأسالفهم، إىل أن    – عىل األقل إىل 

 يصبحوا آمنني من التهديد املبارش. 

تيرس اإلندورفينات أيًضا الروابط اًلجتامعية وتزيد إطالق الدوبامني. هذه   

فهذه   خاصة،  وظيفة  ناقل  لكل  أن  فمع  العصبية.  النواقل  يف  فريدة  الدورة 

م استغاللها  الوظائف  فريدة ميكن  أمزجة  لتنتج  بعًضا،  تداخلة ويثري بعضها 

 وهنا تأيت الشعائر الدينية.– ألهداف محددة

مل يكن أسالفنا عاملني بالكيمياء العصبية، ولكنهم بطريقة ما استطاعوا   

السريوتونني   وتعزيز  إطالق  تستطيع  التي  النشاطات  من  أمزجة  معرفة 

إبنفرين واألكسيتوسني وغريها من اإلندورفينات،  والدوبامني واإلبنفرين والنور 

لفهم استمرار   األمر أسايس  األمزجة. وهذا  أنشطة دماغية خاصة بهذه  لتنتج 

الشعائر ووجودها يف جميع الحضارات، فحرفياا، ًل نرى هذه العمومية يف يشء  

 سوى الشعائر. 

الراجح إىل  ترجع عىل   « Religionإن الكلمة اإلنكليزية الدالة عىل الدين » 

«، التي تعني »الربط، أو الَعقد«. لقد استحوذت هذه  religareالكلمة الالتينية »

يف   فريدة  مفردة  بطريقة  الدماغ  كيمياء  عىل  أسالفنا  ابتكرها  التي  الشعائر 

 اإلنسان، استطاعت أن تجمع الناس وتربط بينهم وتسّهل العالقات اًلجتامعية. 
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ليستطيع أسالفنا البقاء يف بيئتهم الشديدة، كونوا جامعات، وهو ما أدى   

اختالفات  الجامعات  يف  تظهر  املشكالت.  من  جديدة  مجموعة  نشوء  إىل 

وخالفات بني األفراد، تستطيع أن تؤدي إىل انتهاء الجامعة إن مل تَُحّل. ولكن  

ا مقبوًًل. إذا ترصّف أي  يف نوع اجتامعي كنوعنا، مل تكن األناركية خيارًا تطوريا 

فإن املؤدب    – فرد أو مجموعة– عضو بطريقة معادية لبقاء املجموعة، وأّدبه أحد  

سيكون يف خطر اًلنتقام من طرف أقرباء املعتدي وأصدقائه. ولكن قًوى خفيّة  

استطاعت أن تحدد العقوبة وتفرض الصفة الجامعية    – أسالفًا ميتني أو آلهة– 

 بسهولة وبحذر مستمر.

عىل    الدين  آثار  عن  دراسة  يف  الفرضية.  هذه  الحديثة  األبحاث  تدعم 

أن   وإنكلرتا،  سويرسا،  زيورخ،  يف  وزمالؤه  مكاي  ريان  أظهر  العقوبات، 

أصحاب   عىل  يحكمون  كانوا  الدينية  األفكار  بعض  لُّقنوا  الذين  املشاركني 

لُ  غريهم.  يقرتحها  التي  العقوبات  من  أشّد  بعقوبات  الظاملة  ّقن  السلوكات 

املشاركون ًل شعورياا بأفكار دينية، وأفكار علامنية عن العقوبة، وأفكار محايدة.  

زاد الدين من العقوبة املكلفة، أكرث من املجموعتني الثانيتني. تعمل هنا آليتان.  

املشاركني   من  املتدينون  يعاقب  الطبيعة«.  فوق  »املراقب  آلية  هي  األوىل 

رون أن عدم العقوبة سيؤدي إىل إغضاب أو  الترصفات غري العادلة ألنهم يشع

إحباط املراقب فوق الطبيعة. واآللية الثانية هي التفعيل الديني ألمناط ثقافية  

 عن العدل وفرضه. 
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لذا، كان إنشاء اآللهة أو األسالف العظامء أمرًا معقوًًل، وإن كان بطريقة   

ة الخطوة املنطقية  ًل واعية، وكان إنشاء الشعائر للتواصل مع هذه القوى الخفي

التالية. ولكن إذا كانت الشعرية تستدعي قوى خفية قوية، فكيف آمن أسالفنا  

أيديهم   يزل يف  امليتني مل  أن أسالفهم  قبلوا  أصاًل؟ وكيف  الخفية  اآللهة  بهذه 

 سلطة عليهم؟ 

املؤسسة لإلميان      اللبنات  إىل  أنفسنا،  – نرجع هنا  أكرب من  قوة  مالحظة 

 عىل التواصل مع هذه القوة، وهكذا. والشعور بالقدرة 

أو، إذا أردت الدقة، أثرًا  – يف ذلك الوقت، كام اليوم، كان اإلله منتًجا للذهن 

 جانبياا لآلليات اإلدراكية للعقل اإلنساين. 

 والغشية – دور األحالم يف الشعائر  

أن   نعلم  اليوم،  أحالمهم.  من  اآللهة  ابتكروا  أسالفنا  أن  هي    األحالم الراجح 

تجات أدمغتنا، وأنها قد تلهمنا يف حياتنا العاطفية، ونقبل أن هذه األحالم قد  من

 تكون معقولة أو غري معقولة. قال فرويد إن األحالم »طريق مليك إىل الالوعي«. 

معالجون    الغابرين  أسالفنا  مجتمعات  يف  يكن  مل  علمنا،  حسب  ولكن 

طيعون تفسري كل ما نراه  نفسيون، وحتى أفضل العلامء واملعالجني اليوم ًل يست

يف األحالم. ولكن أسالفنا حلموا، وعندنا من األسباب ما يدلنا عىل أن أحالمهم 

 كانت قوية عىل نحو فريد. 

بدًءا من القرن الخامس قبل امليالد، بنى اإلغريق، وهم أصحاب حضارة   

إله   ألسقليبيوس،  مكرسة  معابد  هي  استشفاء،  مراكز  نسبياا،  ومتنورة  حديثة 
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بالشعائر ا أحالًما  ويستثريوا  ليناموا  املعابد  هذه  إىل  املواطنون  يذهب  لشفاء. 

والصوم والصالة، ويستعملون املعلومات التي يرونها يف أحالمهم لالستشفاء  

كذلك   القدماء  املرصيون  كان  األحالم.  يف  نفسها  أظهرت  اآللهة  أن  ويؤمنون 

 هية. يرون يف األحالم مصدرًا أساسياا للمعلومات اإلل

نامئًا يف سهول    جاّمًعا  وتخيل صيّاًدا  البرشي،  التقدم  مزيًدا يف  ارجع 

إفريقيا قبل عرشة آًلف عام، زاره يف املنام قريب ميت ومل يفهم شيئًا من ذلك.  

واقع مخفي،   أنها  الغريبة عىل  األحالم  بيئة  الصياد  هذا  يقبل  أن  املنطقي  من 

األسال  بأرواح  ميلء  آخر  عامل  يوجد  والقوة  فرمبا  األعىل  الحكمة  أصحاب  ف 

 األكرب، أو أنه ميلء بآلهة قد تقدم شيئًا من الهدي. 

املنفصل،    اإلدراك  ومع  الطبيعي،  العامل  الدهشة يف  هذا مع حس  اجمع 

 الذي أظهرنا أنه يتيح لنا أن نقبل وجود أشياء خفية، لرتى بدايات اآللهة. 

آللهة األوىل. قد تكون اآللهة  لن نعرف متاًما كيف ابتكر أسالفنا الغابرون ا 

يف   ظاهرة  تزل  مل  التي  كالنار،  الطبيعية  للقوى  وتفسريًا  تشخيًصا  ابتكرت 

شعائر معظم أديان العامل، يف الشموع. تخيل أسالفنا عندما سّخروا النار أول  

الجو،   يف  الشديدة  التغريات  هذا  إىل  اجمع  ُمعجزًا.  بدا  األمر  أن  بد  ًل  مرة. 

الظواهر  والرباكني والشم األخرى. كام يف كل  الطبيعية  س والقمر والعجائب 

 النفسية القوية، ًل شك بوجود محددات كثرية لهذه اآللهة األوىل.

ومع نشأة اآللهة نشأت الرغبة بالتواصل معهم، وببلوغهم عند الحاجة، ًل   

أسالفنا   كان عىل  النوم فقط.  اإلغريق– يف  يتصلوا    – كأحفادهم  أن  أرادوا  إذا 
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يبنوا »طريقهم  بعامل أن  اآللهة فيه،  أن يروا   األحالم وًل يعتمدوا عىل احتامل 

املليك« الخاص. فمن الراجح أنهم تعلموا مبكرًا كيف يثريون غشية، والغشية  

يف   كام  أيام.  أو  لساعات  والغناء  والتطبيل  بالرقص  النوم،  من  يقظة  حالة 

األسال  هؤًلء  عزل  رمبا  األصلية،  األمريكية  واختربوا  الحضارات  أنفسهم  ف 

الحرمان الحيس ليشعروا بوجود اآلخر، ويشعروا بالتوحد مع األشياء. قد يفسد  

الصوم اإلدراكات وقد يؤدي إىل الهلوسات. والصوم موجود يف معظم األديان،  

مع   الشعائر  يبتكرون هذه  أسالفنا وهم  تعلم  وقد  للبرص.  املعززة  آلثاره  رمبا 

النوا تلك  يعززون  كيف  للتامسك  الوقت،  حيوية  تقنية  وينشئون  العصبية  قل 

 الجامعي. 

ومن الراجح أيًضا أن جهاز اكتشاف العاملية شديد النشاط الذي أرشنا   

إنسانية كانت    إليه من قبل، الذي من شأنه أن يصف املظاهر أو األصوات بعاملية

تشّغله املواد الكيميائية العصبية يف الشعائر، ليدفع أسالفنا لإلميان ًل بأسالفهم  

 املخفيني فقط بل وبكيانات أخرى شبيهة باإلنسان. 

ارتكزت الشعائر املبكرة عىل أنشطة أو أشياء نعرف اليوم أنها قد تغري   

اإليقاعية، واملشاعر القوية،   كيمياء الدماغ: املوسيقا والغناء واألنشطة التكرارية

وقلة النوم. كان كثري من الشعائر مجهًدا حرفياا، إذ يرقص فيه الناس أو يغنون  

يف   النشاط  قمة  إىل  تؤدي  املطّولة  الكثيفة  األنشطة  هذه  أكرث.  أو  كاملة  ليلة 

 كيميائيات الدماغ. 
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غشية  يظهر أن أسالفنا وجدوا أن الرقص )ورمبا بعض املواد( يؤدي إىل ال 

إرادي إىل األشياء املخفية. وكانت هذه   أنه وصول  يبدو  الشعائر تتيح ما  وأن 

ا عىل وجود عامل آخر، ووجود أرواح خفية فيه. تأّمل   الشعائر أيًضا إثباتًا عاما

« كلمة  أن  الكلمة  Enthusiasmكيف  من  مشتقة  الحامسة،  تعني  التي   ،»

 »املجذوب لله«. التي تعني   « enthousiasmosاإلغريقية »

يف الشعرية، كان الرتكيز عىل املجتمع، ًل عىل الفرد، واستطاعت الشعائر   

أن تنشئ أو تتضمن أخالقًا أو دروًسا مهّمة لبقاء الجامعة.  استطاعت الشعائر  

أن تحقق ما عجز األفراد عنه: استطاعت أن تستحرض عاملًا من املخاطر الخفية،  

 عىل أعضاء القبيلة الخارجني عن الخط.  ًل سيام من األسالف امليتني،

عموًما:    العبور  طقوس  يف  تجري  املبكرة  الدينية  الشعائر  هذه  كانت 

الوًلدة، والبلوغ، والزواج، واملوت. ًلحظ عامل األنرثوبولوجيا رودين نيدهام أن  

القرع )عىل الطبول وغريها( يلعب دورًا مهاما يف لحظات التحّول يف الحياة.  

شعائر التي تجري عند نقاط التحول يف الحياة، ويجري فيها القرع،  مل تزل ال

بارزة يف كل حضارة إىل يومنا هذا. مل تزل بقايا من هذا يف أخويات الجامعة، 

حيث ميثل الدخول فيها هذا الرتاث الطويل من طقوس الدخول املخيفة املؤملة،  

حفالت الروك يشابه  واملميتة أحيانًا. حتى الرقص العنيف الذي يجري يف بعض  

 الجنون الشعائري. 

تستعمل    الغابر  الزمن  ذلك  يف  النظر  لنا  تتيح  التي  الباقية  القبائل  كل 

الشعائر لتعرف أعضاءها عىل أرسار القبيلة. قد تكون شعائر اًلنضامم مؤملة  
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الشعورين،   بهذين  املرتبطة  العصبية  الكيميائية  املواد  يطلق  ما  ومخيفة، وهو 

ًلرتباط اًلجتامعي الذي يقوي القبيلة. تقّوي هذه الشعائر الرجال  والنتيجة هي ا 

 عىل الحرب، وتجعلهم مخلصني وتغرز فيهم الشجاعة واًللتزام بأعراف القبيلة. 

يسمي سكان أسرتاليا اليوم ذلك الوقت قبل التاريخ »زمن األحالم«، عندما كانت  

تتقاتل وتصيد و  البلد،  امليثولوجية تجول يف  الطبيعي.  الكائنات  العامل  تصنع 

التامسك   ليستمر  األغيار،  يعرفه  ًل  رساا  الشعائر  بعض  تبقى  اليوم،  حتى 

واًلرتباط يف القبيلة. نعلم أن احتفاًلت هذه القبائل طويلة، وفيها غناء مليثات  

زمن األحالم، وتأمل يف أشياء مقدسة، وتعليم للميثات. تشمل الشعائر رقًصا  

الحيوا ألفعال  الصخور،  وتقليًدا  أو  للعيص  ورضبًا  وتصفيًقا  الطوطمية،  نات 

 ويف بعض أجزاء أسرتاليا، تشمل الشعائر العزف عىل الديدجرييدو. 

 الشعرية وسيلًة للبقاء  

الدينيةحلّت   استطاعت    الشعائر  واحد.  وقت  يف  مشكالت  عدة  أسالفنا  لدى 

وت  املتطفلني،  وتعرف  الخالفات،  وتحل  املخطئني،  تعاقب  أن  قرر  الجامعة 

اإلقطاعات، وفتح صفحة جديدة، وإنشاء منطقة ميكن فيها استقبال إشارات  

تكون   قد  اإلشارات.  هذه  فحص  ميكن  كام  التزييف،  وصعبة  وصادقة  مكلفة 

ا مبجرّد إبعادها للحيوانات املفرتسة.   الشعائر حلت مشكلة بقاء بسيطة جدا

تر   أو  فيها كهنة  يكن  املبكرة مل  األديان  أن هذه  قد  الراجح  اتبية كنسية. 

يكون بعض الذكور املتفوقني أو الشيوخ أنشأ لنفسه مناصب قيادية، أدت بعد  
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ذلك إىل الشامانية، ولكن رسل العامل الخفي، »الكهنة« املستقلني الذين يشابهون  

 رجال الدين يف عرصنا هذا، مل يكونوا موجودين عىل األرجح. 

نيكوًلس ويد يف كتابه    الشعائر شعورًا  انغريزة اإلميكام ًلحظ  تولّد   ،

املصلحة   الجامعة فوق  اًلجتامع والرهبة، ورغبة يف وضع مصالح  شديًدا من 

الشخصية، »تعقد الشعائر عقدة ذكية«. نخرس يف الشعائر إحساسنا بالنفس  

 ونتصل اتصاًًل شديًدا مبن نلمسهم ومن نرقص معهم ونغني طول الليل. 

جية أن أسالفنا الصيادين الجامعني  تدعم السجالت األثرية واألنرثوبولو  

املحمولة   شعائرهم  وبقيت  هاجروا.  أينام  الشعائر  هذه  عىل  يحافظون  كانوا 

 املستمرة مرتكزة عىل الغناء والرقص والغشية. 

قبل    املستقرة  املجتمعات  وقبل    15نشأت  كان    10ألف سنة،  آًلف سنة 

انعدامهم، فإن الدين الذي  اخرتاع الزراعة. ومع قلة الصيادين الجامعني اليوم أو  

 أنشؤوه كان أقوى من أن يُرفَض، فكام تأقلمنا، تأقلم الدين. 

الدين شكل الفصول،    لقد أصبحت البرشية زراعيّة يف طبيعتها. واتخذ 

ا يف الزراعة، ومل نزل نرى هذا األثر إىل اليوم. أنشأ الوثنية والقائلون   املهم جدا

د الربيع. يف اليهودية، يأيت عيد السكوت  بوحدة الوجود عيد أوسرتا، وهو عي 

الشعري. عيد   بداية موسم  الفصح هو  الُعرُش(، يف نهاية موسم الحصاد.  )أو 

األسابيع هو نهاية حصاد القمح. تبنت املسيحية هذه الشعائر يف الفصح وغريه  

 من األعياد. 
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القارئة قبل نحو    آًلف عام، مل يعد الوصول إىل    5مع نشوء املجتمعات 

امل األرواح أمرًا دميقراطياا. وضعت طبقات الكهنة، بعد أن تحالفت مع القوى  ع

السياسية، قيوًدا عىل هذا األمر. وأدرك الكهنة والشامانات أن يف يدهم قوة ًل  

إذ يستطيعون إلقاء اللوم عىل آلهة موجودة أصال، يدعون أنهم  – مسؤولية فيها  

 مجرد رسل لها. 

من  املبكرة  الشعائر  مجتمعية،    كانت  مسّويات  والغشية  والرقص  الغناء 

تجمع أفراد املجتمع ومتحو ما بينهم من اختالفات. أدى اًلنتقال إىل املجتمعات  

رُفض   األديان،  بعض  يف  اجتامعية.  طبقات  نشوء  إىل  والحضارة  املستقرة 

اًلجتامعية للمساواة  املنشئة  آثاره  بكل  متاًما،  عىل  – الرقص  حوفظ  ولكن 

قاعية. ًل تنظر أبعد من الصلوات الجامعية يف اإلسالم، حيث ترى  الحركات اإلي 

جامعات من الرجال املصطفني، يركعون ويسجدون مًعا، يف نوع من الرقص.  

أمام   الركوع  إىل  وانظر  الرومانية،  الكاثوليكية  الكنيسة  قداس  إىل  اذهب  أو 

دور الرتنم    املذبح، واًلنتقال بني الركوع والقعود والوقوف يف القداس، وتأمل

الغريغوري يف الطقوس الالتينية للكنيسة منذ ستينيات القرن العرشين. انظر  

لها   التي  التقليدية،  األمريكيني  األفارقة  كنائس  يف  اإلنجيل  موسيقا  قوة  إىل 

 جذور يف الرقصات والشعائر اإلفريقية. 

تابعيها.    قلوب  ألنها مخوفة يف  الشعائر  قوة  نرى  األخرى،  األديان  يف 

أنهم  مي الله  يظن  لئال  واقفني  الجامع  عن  الجنوبيني  املعمدانيني  بعض  تنع 

يرقصون. مل تكن مقاعد الكنائس مقاعد يف أول أمرها، بل أصبحت كذلك بعد  
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حني. كانت هذه املقاعد يف الكنائس األوروبية حواجز لتمنع الرقص. مل تزل  

تجمعات التي متيل إىل  متنع الرقص ولكنها كثريًا ما تعجز عن منع العبّاد يف ال

 العاطفية. 

 عند أسالفنا، كان الرقص والغناء واملوسيقا كلها شيئًا واحًدا.  

مل تزل أصول املوسيقا موضع نقاش. هل هي عرَض جانبي آلليات أخرى،   

قائم   تأقلم  املوسيقا  هل  أو  القلب؟  خفقان  لتوافق  وضعت  ومدود  حروف  أم 

 من أفضل أمثلة اًلصطفاء الجنيس. بنفسه؟ رأى داروين أن املوسيقا واحدة 

»أستنتج أن أسالف اإلنسان من الذكور أو اإلناث تعلموا النوتات املوسيقية   

املوسيقية مرتبطة   النغامت  اآلخر وجذبه. أصبحت  الجنس  لتسلية  واإليقاعات 

بعد ذلك بأقوى املشاعر التي يستطيع الحيوان أن يشعر بها«. ًلحظ داروين أن  

 عر التي تثريها املوسيقا مرتبطة بالحب. كثريًا من املشا

 اًلحرتاز  

ًل بد أنك رأيت رياضياا كاثوليكياا يخطو عىل خط السباق ويصلّب نفسه. إنها  

مناشدة إلله وتخفيف للقلق. يقوم نجم كرة السلة ليربون جيمس، بشعرية قبل  

كل مباراة. يصب مسحوق الطلق عىل يديه، ثم يصفق بهام، وينترش املسحوق  

وهو   املشجعة،  الجامهري  باتجاه  الهواء،  تبقى يف  ما  يرمي  ثم  مكان،  كل  يف 

 تعزيز للطأمنينة وتقليل للقلق. هذه األفعال التكرارية القهرية تهدئ الخوف. 

القهري    الوسواس  اضطراب  هو  الدين  أن  يرى  فرويد  سيغموند  كان 

صاحبه.  املجتمعي، وأن اضطراب الوسواس القهري الفردي هو الدين الخاص ب 
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رأى فرويد الرابط ولكنه مل يكن مالكا لألدوات الالزمة لفهمه فهاًم كاماًل. نعرف  

الدماغ   أن يف  احرتازيةاليوم  يقظة  التكرارية    أنظمة  األفعال  تثريها  أن  ميكن 

والنمطية لتخفف القلق. تستعمل هذه اآلليات نفسها يف الشعائر الدينية لتخفف  

وف، وكالهام جوهري يف الحياة، ولكنهام أشد  القلق الناشئ من الخطر أو الخ 

 يف العامل القايس الخطر الذي عاش فيه أسالفنا. 

 التزامن والوحدة  

تستعمل الشعائر الدينية عصبونات املرآة يف أدمغتنا، التي سنناقشها يف الفصل  

عىل   املساعدة  الراجح  عىل  كان  العصبونات  هذه  من  األصيل  الهدف  التاسع. 

تعليم وإنشاء حركات جديدة. تستغل الشعائر الدينية هذا األمر. إنشاء تنظيم لل

يصعب أًل يرقص املرء إذا كان كل الذين حوله يرقصون، وعصبونات املرآة تسّهل  

الرقص بالتزامن. أظهر بحث يف كلية األعامل يف ستانفورد أن مجرد اًلنخراط  

الكبري للعضالت، يق التعاون  يف نشاط متزامن، حتى من دون اًلستعامل  وي 

واملشاعر املرتبطة به. يختلف شعورك باملجموعة عندما يكون مشيكم مًعا خطوة  

 بخطوة، أو عندما تتحركون مًعا حركة واحدة كلكم.

إذا    الثقيل، وصل األمر إىل مستوى جديد.  فإذا أدخلت النشاط العضيل 

قارنت تجربة  شملت الحركة املتزامنة نشاطًا عضلياا ثقياًل، ترتفع عتبات األمل.  

يعملون   ومجّدفني  مًعا  يعملون  مجّدفني  بني  أوكسفورد  جامعة  يف  جديدة 

أن   اتضح  التجربة،  العمل يف  ثُبّت مقدار  التجديف. عندما  آًلت  منفردين عىل 

الفرد الذي يعمل مع مجموعة تكون عنده عتبة األمل أعىل منها عند الفرد الذي  
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ت  العمل.  مقدارا  تساوى  وإن  وحيًدا،  األنشطة  يعمل  يف  اإلندورفينات  رتفع 

 الجامعية، ونحن نعرف أن اإلندورفينات تعزز الروابط اًلجتامعية. 

تذكر معرض وودستوك، وهو لحظة محورية لجيل كامل، ًل يقترص عىل   

العنف   من  خاليًا  كان  ألنه  باملالحظة  جديرا  الحدث  هذا  كان  شهدوه.  الذين 

متحدين يف ظروف صعبة، يعملون  والنزاع، وًلجتامع جامهري من أناس فيه،  

املغرية   للمواد  بالشباب رقًصا وغناًء وجامًعا وصداقًة وتناوًًل  مًعا، ويحتفلون 

الجو   وتضفي عىل  التزامنية  تثري  الدماغ  لكيمياء  مجرد متمامت  وهي  للعقل، 

ا.  طابًعا خاصا

 سحر اللمس  

عىل   تقترص  ًل  ألسباب  الراجح  عىل  التزيّن،  يف  كبريًا  وقتًا  الرئيسات  تقيض 

أن   األدلة عىل  تدل  الطفيليات.  وإزالة  الذي    اللمسالصحة  األكسيتوسني  يثري 

 يحرض الرتابط اًلجتامعي، ثم يثري اإلندورفني ليعزز هذا الرتابط. 

أحد، تيض  بيد  متسك  ًل  وهي  تهديد  سيناريو  ًلمرأة  لوزة  إذا عرضت  ء 

دماغها التي تتحكم يف الخوف. تخاف املرأة. أما إذا كانت ممسكة بيد غريب،  

فيكون الخوف أقل. وأما إذا كانت ممسكة بيد زوجها، فيكون الخوف أقل من  

الحالتني السابقتني. البارز هنا هو أن الدرجة التي يقل بها الخوف عند اإلمساك  

الجيدة تخفف  بيد الرشيك متناسبة طرًدا مع تقييمها   العالقة  العالقة.  لجودة 

 الخوف أكرث من غريها.
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باللمس، تسرتخي املناطق الجبهية يف دماغنا التي تنظم املشاعر، وتتيح   

لنا أن نركز عىل حل املشكلة. يفهم الدماغ اللمس الداعم عىل أنه إشارة أن شخًصا  

، واللمس يساعد  آخر سيشارك يف الحمل. البرش هم أكرث أنواع الرئيسات تعاونًا

 عىل بناء عالقات حل املشاكل هذه يف أدمغة حلفائنا من األصدقاء وغريهم. 

تظهر دراسة أخرى أن فرق كرة السلة التي يتالمس أفرادها تلعب أفضل   

بعد   تجري  التي  هذه  املؤخرات  والصدور وصفعات  األيدي  صفقات  إن  لعب. 

إىل تعزيزات يف النواقل العصبية  الرميات املوفقة أو بني الرميات املخفقة ترتَجم  

 التي تعزز املشاعر التعاونية والتامسك يف الجامعة. 

الثقة    تزيد  التي  الكيمياء  إنشاء  قصد،  بال  كان  وإن  أسالفنا،  تعلم  حاملا 

هذه   تشحذ  أن  بد  ًل  وكان  الرجعة.  خط  قطعوا  واإليثار،  والتعاون  والحب 

اكية التي تتيح اإلميان بكائنات فوق  اًلستجابات الكيميائية القوية اآلليات اإلدر 

 الطبيعة، ومن هنا انطلق الدين. 

 تجربة صغرية  

خذ دقيقة من وقتك، وفكر يف شخص يعجبك أو تحبه، وفكر يف املشاعر التي  

تكنها لهذا الشخص. اآلن قّدر حالتك الشعورية يف هذه اللحظة، ثم اقرص يدك  

 حتى تؤملك. 

وارقص عىل إيقاع صوتك. إذا كان معك    فإذا فعلت هذا، فُقم وغّن أغنية 

أحد، اجعل ذراعيك عىل كتفيه وليجعل ذراعيه عىل كتفيك، وارقصا مًعا وأنتام  

الرقصة، وبعد زوال أي شعور غريب، أعد ما فعلته يف   تغنّيان. عندما تنتهي 
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األول. انظر أين أصبحت عتبة األمل عندما تقرص يدك؟ وكيف تشعر تجاه من  

عر تجاه نفسك؟ )لك أن تتجاهل نظرة جارك الذي شاهدك  راقصك؟ وكيف تش

 وأنت تفعل كل هذا.(

عندما أقوم بهذه التجربة مع جمهور، يشري الجميع تقريبًا إىل تغيريات   

إيجابية يف عدة عنارص. )تخيل جامهري ملحدة تغني أربعة مقاطع من »النعمة  

النواقل الحيوية، التي  الرائعة«.( يف هذا التدريب القصري، ستذوق التغريات يف  

يثريها الغناء واللمس والحركة اإليقاعية. وهذا بعد عدة لحظات فقط. تخيل أنك  

 تفعل هذا كل الليل يف سهول السافانا يف إفريقيا أو يف أسرتاليا. 

ويرتاقصون    الجمهور  يقف  حيث  روك،  حفلة  إىل  ذهبت  قد  كنت  إذا 

املحمولة حديثًا، ويرتكون الحفلة  ويغنون مًعا، وميسكون باألضواء، أو الهواتف  

 مبتهجني ومنتعشني، فقد شعرت بقوة الشعرية واللمس. 

آخرين    األمر متعلق بعنرصين  التزاوج« وهذا  لـ»أهليّة  الشعرية معرض 

 يف إنسانيتنا يستعملهام الدين. 

 الحب الرومنيس  

بالرغ األمر  يبدأ  أدمغتنا.  يف  محددة  تأقلامت  الرومنسية  عالقاتِنا  بة  تخدم 

مشكلة اًللتزام الشديد بشخص واحد. يستغل    الحب الرومنيس الجنسية، ويحل  

الدين هذا األمر وينشئ عالقة حب. يظهر هذا مثاًل يف وعد الشهداء املسلمني  

أنهم سيتزوجون يف الجنة. قال الشيخ ياسني، القائد الروحي لحركة حامس،  

نتحارية، ًل سيام إذا مل يكن  أنه ًل بأس أن يفجر النساء أنفسهن يف العمليات اًل 
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وسبعني...   اًلثنتني  الحوريات  من  أجمل  »سيصبحن  أنهن  ذلك  زوج،  لهن 

اًلثنتني   بالحوريات  الوعد  إن  الجنة«.  يف  مطهرون  أزواج  لهن  وسيكون 

إىل   أقرب  الراجح  عىل  اًلنتحارية،  العمليات  يف  للمستشهدين  والسبعني 

شهوة الذكور الجنسية التي تركز عىل  الشهوانية منه إىل الرومنسية، واستغالل ل 

 النساء الخصبات الشابات.

إن الدين يستعمل القدرة عىل الحب الرومنيس استعامًًل موّسًعا. تأمل يف   

رسائل األم ترييزا التي نرٌشت مؤخرًا، التي تقول فيها إنها تزوجت املسيح. يف  

فاٍت يف جوهرها  الحقيقة، كانت مراسم ترسيم الراهبات يف القرون الوسطى زفا

بعض  –  تتسّمى  اليوم،  حتى  العروس(.  جهاز  )مثل  للكنيسة  عطاء  وفيها 

منظامت الراهبات »عرائس املسيح«، وتلقي الراهبات نذورها األخرية يف ثياب  

 زفاف، وتتلقى وتلبس محابسها. 

، تقول الكوميدية  التخيل عن اللهيف عرض جميل تظهر فيه امرأة، اسمه   

إنها   سويني  شهواتها  جوليا  لتطلق  شبابها  يف  للمسيح  لوحة  تستعمل  كانت 

 الجنسية. 

يف    عميًقا  إسهاًما  يسهم  الثالث،  الفصل  يف  املناقَش  التعلق،  نظام  إن 

العالقات الرومنسية. ننتقل فيه من الشهوة إىل اإلعجاب الرومنيس الشديد ثم  

 إىل الحب والشغف، وتقوم هذه املرحلة األخرية عىل نظام التعلق.

 ًلستثامر األبوي ا  
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إن الفروق األساسية يف السلوك بني الجنسني ليست قامئة عىل الجنس الجيني  

، الذي يعكس أي جنس له الحصة  اًلستثامر األبويفقط. بل يحددها ما يسمى  

 الفيزيولوجية األكرب يف الذرية، ويكون من ثم صاحب أكرب استثامر عاطفي. 

لألنث   يكون  الجنسية،  األنواع  معظم  يف  يف  األكرب.  األبوي  اًلستثامر  ى 

جنسنا مثاًل، يكون عىل املرأة أن تنتج بويضة غنية باملغذيات، يجهز لها الرحم  

شهر   حمل– كل  يحدث  مل  إن  تحمل    – حتى  أن  وعليها  التكاثرية،  الحياة  يف 

، وترضع شهورًا أو  – والوًلدة عملية قد تكون قاتلة– الجنني تسعة شعور، وتلد  

التكلفة   إن  نطفة  سنني.  هي  عنده  فالتكلفة  الذكر،  أما  ضخمة.  الفيزيولوجية 

 وخمس دقائق. 

هذا اختالف كبري يف اًلستثامر األبوي عىل املستوى الفيزيولوجي فقط.   

بعد وًلدة الطفل، حتى يف الثقافات الغربية »التقدمية«، تقع مسؤولية الرعاية  

فاظات الطفل بني الفينة  الجسمية والعاطفية الكربى عىل املرأة. قد يغري اآلباء ح

 واألخرى، ولكنه عىل الراجح اختصاص األم.

سلوكياا، الجنس الذي يكون استثامره أكرب، يكون أكرث انتقائية ملن يزاوج.   

هذا الجنس هو الذي يحدد معدل التكاثر. أما الجنس الذي استثامره األبوي أقل،  

افسة حادة ليصل إىل  وهو الذكر عادة، فعليه أن ينافس بقية أعضاء جنسه من

 املرأة ويضمن مرور حمضه النووي. 

يف البرش، يبدو أن هذه األهمية واًلنتقائية البيولوجية لألنثى كانت مهينة   

للرجال، الذين مل يزالوا يبتكرون طرقًا للتحكم بتكاثر اإلناث. تشمل الحيل أشياء  
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لغطاء أسود من  كثرية منها تعدد الزوجات والتأكيد عىل رضورة ارتداء النساء  

الرأس إىل القدم، وقد تشمل مامرسات وحشية مثل استئصال البظر والختان.  

يف بعض الحروب األهلية، التي قد تكون بسبب الدين أو الطائفة، يظهر الرجل  

انتصارهم عىل أعدائهم بأن يغتصبوا زوجاتهم وهم ينظرون بال حول وًل قوة.  

»نسائهم«، وإن كان العار قد يلحق املرأة   يعترب هذا األمر إهانة للرجال أكرث من

أيًضا طول عمرها، حتى بني قومها. هذا العار نفسه قد يلزم أي ذرية من هذا  

 اًلغتصاب.

ويبدو أن اًلعتقاد الديني عنرص مهم يف ثقافتنا التي تقوم فيها العالقات   

فس بني  عىل الزواج الواحدي وترك التعدد، التي تؤدي بذاتها إىل مزيد من التنا

أعضاء كل جنس ليحصلوا عىل زوج مناسب. تأمل يف مراسم الزواج املسيحي  

 التقليدي: »ما جمعه الله، فال يفرّقه إنسان«.

الرجال والنساء    2009أظهرت دراسة يف جامعة أريزونا جرت عام    أن 

جنسهم   من  جّذابني  ألفراد  صور  لهم  تُعرَض  عندما  الدينية  مشاعرهم  تزداد 

لجنس اآلخر، كام قد تظن. لذا، عندما يدخل التنافس بني الرشكاء  ًل من ا– نفسه

 املحتملني، يدخل الدين أيًضا.

معظم األديان مهووسة بالجنس، وهذا يف نفسه دليل عىل أن الدين من   

 صنع اإلنسان. 
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وكيف  – إىل اآلن، ناقشنا لبنات البناء النفسية األساسية لإلميان والشعائر 

دراسات  أنهام عرض جانبي   من  أدلة  اآلن  ولكننا منلك  إدراك تطورية.  آلليات 

 صّورت أدمغتنا. فلننظر اآلن إىل ما نراه يف هذه النافذة إىل العقل. 
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 الفصل التاسع 

 يا قلييل اإلميان 

 اكتشاف الدليل املادي عىل اآللهة بوصفها ناتًجا ثانويًا 

 محاطًا باألطفال.ما أهم املستقبل بالنسبة لحارض عندما يكون املرء 

 تشارلز داروين  – 

تبدو كلمة ناتج ثانوي تافهة، وكأنها تعني الضعف، أو عدم األهمية. لكن العكس  

لتكيفات   ثقافيان  ثانويان  ناتجان  هام  مثاًل،  والكتابة،  فالقراءة  الصحيح.  هو 

مصممة أصاًل لغايات أخرى. نحن ًل منلك وحدات قراءة وكتابة يف دماغنا. ما 

هو الدقيق    منلكه  الحريك  واًلنتقال  الرمزي،  والفكر  املنطوقة،  واللغة  الرؤية، 

أليدينا، إىل جانب العديد من التكيفات األخرى املصممة أصاًل لغايات مختلفة.  

أهم   والقراءة،  الكتابة  البرش  ابتكر  عندما  مًعا  التكيفات  هذه  كل  اجتمعت  لقد 

 اًلخرتاعات الثقافية لجنسنا البرشي. 

تمل أن تكون املوسيقى ناتًجا ثانويًا للغة املنطوقة، بحروفها  وباملثل، يح

النابض يف األصل.   القلب  املتحركة والساكنة، املوضوعة عىل إيقاع، هو إيقاع 

ولتقدير قدرة الناتج الثانوي الثقايف عىل تحريكنا، ما عليك سوى اًلستامع إىل  

 .مقطوعة موسيقية مفضلة، خاصًة تلك التي تستحرض الذكريات

يقاس.   لحد ًل  الفردي  التاريخ والسلوك  الدين قوة جبارة قد شكلت  إن 

ووصفه بأنه ناتج ثانوي ًل يقلل من قوته الواضحة، ًلسيام عندما تؤيد دراسات  



95 
 

لتفسري   أدلة تجريبية قوية وكاشفة حديثة  اآلن  إذ توجد  حديثة مرموقة ذلك. 

 السلطة الخارقة للدين علينا.

ملة األعصاب والصحفية الدمناركية، »إن املقدس  كام تقول لون فرانك، عا

الجديدة   التقنيات  اكتشافه، بفضل  تم  ما  بالضبط  األذنني«. وهذا  موجود بني 

 لعلم األعصاب والتصوير.

يحتمل أن مايكل بريسنغر، عامل نفس يف جامعة لورنتيان يف كندا، هو  

ب  أجرى  لقد  هذا.  الجديد  والدين  الدماغ  أبحاث  مجال  منذ  األشهر يف  ريسنغر 

مثانينيات القرن املايض تجارب تستخدم ما يُعرف اآلن بـ»خوذة اإلله«. يوضع  

الصويت   واإلدراك  الرؤية  وتحجب  وهادئة،  مظلمة  غرفة  يف  األشخاص  فيها 

 عنهم، وتوضع عىل رؤوسهم خوذة تحفز الفص الصدغي مغناطيسيًا.  

يفرس مرتدي  يبلغ الخاضعون لالختبار عن وجود كيان »آخر«. وميكن أن  

الخوذة »الحضور املحسوس«، اعتامًدا عىل تاريخه الشخيص والثقايف، عىل أنه  

من   أكرب  مبعدل  ذلك  عن  النساء  أبلغت  وقد  للطبيعة.  خارقة  دينية  شخصية 

 الرجال. 

يزعم بريسنغر أننا ًل منلك إحساًسا واحًدا ثابتًا بالذات وًل ينبعث من جزء  

ناطق من الدماغ يف تجربتنا الواعية ألنفسنا.  واحد من الدماغ. بل تساهم عدة م

الذي يتحكم يف   األيرس من دماغنا  الجانب  املعتادة، يهيمن  اليقظة  ففي حالة 

األزمات   أو  اًلكتئاب،  أو  بالخوف،  املتسمة،  كتلك  أخرى،  أوضاع  ويف  اللغة. 

الشخصية، أو قلة األكسجني، أو انخفاض سكر الدم أو ارتداء »خوذة الله«، عند  
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فيز الباحة الصدغية اليمنى، يتوغل هذا اإلحساس اإلضايف بالذات يف الوعي  تح

 ويُستشعر به كأنه كيان »آخر«. 

إن هذا التحفيز للتجارب الدينية عرب الفص الصدغي ليس مجرد شذوذ  

للكالم،   األهمية  بالغ  الصدغي  فالفص  املخترب.  للمغانط داخل  أثر  أو  أكادميي 

الدينية هو سامع صوت إله. ميكن أن يخطئ املرء    والعنرص املشرتك يف التجارب

من   العديد  أن  وثق  وقد  خارجي.  آخر  صوت  إىل  الداخيل  صوته  نسب  يف 

األشخاص املصابني برصع الفص الصدغي، الناتج عن اًلضطرابات الكهربائية  

سمة   كان  الشديد  التدين  وأن  مكثفة،  دينية  بتجارب  مروا  املنطقة،  هذه  يف 

 هؤًلء املرىض. شخصية مشرتكة بني 

رصع   نوبة  من  الواقع  يف  يعاين  كان  بولس  القديس  يكون  أن  يحتمل 

تقييم    -بل يرجح-عندما »وقع مغشيًا« يف طريقه إىل دمشق، ويحتمل أيًضا  

إصابة بعض مؤسيس وزعامء األديان املختلفة يف العامل اليوم برصع الفص  

من   ترييزا  القديسة  أن  ويُعتقد  منه.  ومعالجتهم  وفيودور  الصدغي  أفيال، 

دوستويفسيك، ومارسيل بروست، من بني آخرين، قد عانوا من رصع الفص  

 الصدغي، الذي يحتمل أنه ساهم يف تركيزهم عىل الجانب الروحي.

أندرو نيوبريغ، هو دكتور يف الطب وأخصايئ يف الطب الباطني واألشعة  

يف قسم  يف مستشفى جامعة توماس جيفرسون وكلية طب فيها وأستاذ مساعد  

التصوير   دراسات  رائًدا يف  كان  وقد  بنسلفانيا،  الدينية يف جامعة  الدراسات 

باأللسنة   متكلمون  وخمسينيون  يتأملون،  ورهبان  يصلني،  لراهبات  العصبي 
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وأفراد يف حاًلت نشوة مختلفة. يقرتح عمله أن الحاًلت العاطفية التي »يشعر  

ط عايل يف الفص الجبهي ونشاط  فيها الفرد باًلتحاد مع الكون« تتوافق مع نشا

تكامل  للدماغ، وهو منطقة مسؤولة عن  األيرس  الجداري  الفص  منخفض يف 

أجسادنا   تنتهي  أين  املنطقة  تلك  إذ تخربنا  بيئتنا.  توجهنا يف  التي  املعلومات 

 ويبدأ العامل. 

إن حجبت املدخالت الحسية عن تلك املنطقة من الدماغ عن طريق الصالة  

تأمل، أو الرتاتيل البطيئة، أو األلحان الرثائية، أو الرقيات الطقوسية  املكثفة، أو ال

التمييز بني الذات وغري   التقنيات، فقد مينع الدماغ من  الهمسية أو غريها من 

هذه   مثل  املنطقة  هذه  تكامل  ًل  وعندما  والخارجي.  الداخيل  والعامل  الذات، 

 ماج يف كل يشء. املعلومات من العامل الخارجي، سيشعر الفرد باًلند

خاضعون ًلختبار    -ومن املعرتف به أن هذه الدراسات تتضمن استثناءات  

من   بالرصع، وصوفيون، وخمسينيون وغريهم  وراهبات، ومصابون  الخوذة، 

الكاريزماتيون   واملسيحيون  الخمسينيون  يتحدث  عندما  فمثاًل،  املتطرفني. 

الذي الجبهي،  الفص  نشاط  ينخفض  العكس.  يحدث  الشعور    بألسنة،  يقابل 

مكثف   اختبار  يقابل  الذي  الجداري،  الفص  نشاط  ويرتفع  السيطرة،  بفقدان 

 للذات فيام يتعلق باإلله، شخصية اًلرتباط.

من   املزيد  الحديثة عىل  العصبي  التصوير  استقصاءات  إىل  بالنسبة  أما 

األشخاص العاديني املتدينني وغري املتدينني، تعطينا دراسة »األسس اإلدراكية  

وخمسة   كابوجيانيس  دمييرتيوس  نرشها  التي  الديني«،  لالعتقاد  والعصبية 
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عام   ربيع  آخرين يف  مذهلة    2009باحثني  أدلة  للصحة،  الوطنية  املعاهد  من 

 تدعم نظرية الدين كناتج ثانوي. 

بالرنني   التصوير  باستخدام  لالختبار  الخاضعني  أدمغة  مراقبة  جرت 

وبينام قرأ لهم الباحثون عبارات مختلفة  املغناطييس الوظيفي )إف إم آر آي(.  

حول الدين، طُلب منهم املوافقة أو املعارضة. رغم عدم وجود »مركز إله« داخل  

الديني داخل نفس   الدماغ، لكن حددت أدلة التصوير العصبي وجود اًلعتقاد 

 الشبكات الدماغية التي تعالج القدرات لنظرية العقل والنية والعاطفة. 

تائج املشاركني يف اًلختبار من املتدينني وغري املتدينني  كشفت مقارنة ن

عن عدم وجود فروق يف آليات الدماغ املستخدمة لتقييم تلك العبارات. فالتدين  

ليس وظيفة منفصلة. بل يدمج يف نفس شبكات الدماغ املستخدمة يف اإلدراك  

خاصة   طبيعة  ذات  ليس  الديني  واًلعتقاد  ت   -اًلجتامعي.  فريًدا.  قدم  ليس 

الدراسة دلياًل قويًا عىل أن اًلعتقادات الدينية توظف دوائر دماغية وآليات ذهنية  

اجتامعية وعادية معروفة جيًدا، وأن هذه اآلليات تتوسط يف الوظائف التكيفية  

 املوضحة هنا.

بالرنني   التصوير  هاريس  سام  أجراها  أخرى  حديثة  دراسة  استخدمت 

ت كاًل من املؤمنني املتدينني وغري املؤمنني  املغناطييس الوظيفي أيًضا، واخترب 

قدمت لهم مقرتحات دينية وغري دينية. أظهرت أدمغة املؤمنني نشاطًا يف أجزاء  

املحتوى   عن  النظر  برصف  لذاته،  الفرد  ومتثيل  رؤية  وكيفية  بالهوية  تتعلق 

 املعروض عليهم.
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 خاليا عصبية مرآتية 

املرآتيةاكتشفت   العصبية  يف  الخاليا  رمبا  كلنا،  أدمغتنا  يف  املوجودة   ،

املناطق املختلفة، عن طريق الصدفة بواسطة باحثني يعملون عىل   العديد من 

قرود املكاك يف جامعة بارما يف مثانينيات وتسعينيات القرن العرشين. أظهرت  

ا من أهم النتائج  األبحاث الالحقة أنها نشطة عند البرش أيًضا. إن اكتشافهم هذ 

الحديثة يف علم األعصاب. تحفز هذه الخاليا العصبية عندما يؤدي حيوان فعاًل  

العصبية   الخاليا  فهذه  الفعل.  نفس  يؤدي  آخر  حيوان  يالحظ  وعندما  ما 

»تعكس« سلوك اآلخر، كام لو كان املراقب يؤدي نفس الفعل. لذلك يصح حًقا  

 أن »القرد يرى، القرد يفعل«. 

ضح هذا. عندما ترفع يدك اليمنى، تنشط الخاليا العصبية يف  دعونا نو 

الجانب األيرس من دماغك، يف املنطقة املتحكمة يف حركة الذراع اليمنى. وإذا  

شاهدتني أفعل ذلك، ستيضء نفس الخاليا العصبية، رغم أن ذراعك اليمنى ما  

اليمنى، تتنشط مناطق إدراك   األمل يف  تزال ساكنة. إذا غرزت سكينًا يف يدي 

 دماغي األيرس. وإذا رأيتني أفعل ذلك، يتفاعل دماغك بنفس الطريقة. 

لكن ًل يجب أن تتأمل لتثبت ذلك لنفسك. إذا شاهدت شخًصا ميص رشيحة  

كنت   لو  كام  لعابك، متاًما  الالذع وسيسيل  الليمون  »تتذوق«  الليمون، فسوف 

 يتثاءب أمامك شخص آخر. تأكل الليمون بنفسك. أو حاول أًل تتثاءب عندما 

جميع   رسد  ميكنهم  إذ  ما.  مستوى  عىل  هذا  التربعات  جامعو  يفهم 

الشخص   أن يؤثروا كثريًا عىل  العامل دون  األطفال يف  اإلحصائيات عن جوع 
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العادي، لكن إذا عرضوا عىل هذا الشخص صورة طفل جائع، سيكون أكرث مياًل  

دفًقا هائاًل من املساعدات من  ت  2010للتربع. لقد أطلق زلزال هايتي يف عام  

التي انترشت عرب وسائل   جميع أنحاء العامل بسبب الصور والقصص املروعة 

اإلعالم. ميكن أن نشعر جميًعا بأمل الخسارة واليأس، ولن تسمح لنا أوتار قلبنا  

 بالجلوس وعدم القيام بيشء حيال ذلك. 

مبدئيني. تدحض    كثريا ما نسمع أنه لوًل الدين لكنا غري أخالقيني وغري 

الخاليا العصبية املرآتية هذا بشكل مدٍو. فنحن نشعر حرفيًا بأمل اآلخرين، وهذا  

يدفعنا إىل التعاطف والشعور بالضيق والرغبة يف املساعدة. فأدمغتنا أخالقية  

بحكم تصميمها. تستخدم األديان هذا، وتستخدمه، بوعي أو دون وعي، بطريقة  

 قد تكون صادمة. 

فال تعرضوا لصورة الصلب املؤملة؟ قد يعتقد معظم املسيحيني  كم من األط

يشاهدونها،   مرة  كل  يف  أنهم  إىل  األدلة  تشري  لكن  ذلك،  عىل  اعتادوا  أنهم 

يشعرون بأمل، يف مستوى معني، كام لو أنهم يسمرون عىل الصليب. تعد هذه  

 الصورة متالعب قوي للغاية يف قدراتنا األخالقية األساسية. 

مي الشهري  استفاد  الكاثولييك  الرومي  واملخرج  املمثل  غيبسون،  ل 

النزعة يف فيلمه   الصادر عام    آًلم املسيح»التقليدي«، استفادة كاملة من هذه 

شحبوا  2004 املسيحيني  بعض  أن  لدرجة  الجرافييك  بالعنف  اتسم  الذي   ،

لغرض   الفيلم  يف  العنف  أمد  وإطالة  السامية  مبعاداة  غيبسون  اتُهم  بسببه. 

الفيلم فيلمني وثائقيني وما    رصيح  أنتج عن  الديني.  اًلعتقاد  متثل يف تقوية 
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الفيلم   يتيح  ويب نشط  له موقع  اإلصدار  - يزال  إضافية من  مع مشاهد عنف 

 كأدوات تعليمية للكنائس.  -املرسحي للفيلم

حياتهم   مدى  عىل  أظهروا،  قد  املتحمسني  املتدينني  بعض  إن  يقال 

املظهر الغامض عىل أيديهم وأقدامهم وجوانبهم    - ا  املسيحية، الستيغامتا جسديً 

ولكن   قديسني،  أنهم  عىل  عموًما  هؤًلء  يصنف  املسيح.  صلب  لجروح  املامثل 

يرجح أن عقلهم الباطني قد أدرك تلك الصورة بقوة وصدمة شديدتان لدرجة  

أنها ظهرت عىل أجسادهم. إن هذا النوع من القوة الذهنية ليس مجهوًًل للعلم.  

ل أيًضا أنهم جروحوا أنفسهم يف أثناء وجودهم يف حالة تشبه الغيبوبة،  ويحتم

 عن قصد أو عن غري قصد. 

وبينام تقرأ هذا الكالم، يواصل باحثون متفانون يف العمل تسخري علم  

وتقبلها  الدينية  اًلعتقادات  أدمغتنا  تولد  كيف  ًلستكشاف  الحديث  األعصاب 

للتو، وسيقدمون لنا يوًما ما ترشيًحا  وتنرشها. سيعتمدون عىل العمل املوصوف  

 عصبيًا شاماًل لالعتقاد الديني يف الدماغ. راهن عىل ذلك. 
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 الفصل العارش 

 لئاّل تدانوا 

 تعليم أدمغتنا 

يف أكرث األحيان يولد الجهل الثقة أكرث مامَّ تفعل املعرفة، فهؤًلء الذين ًل  

، هم من يجزمون أن  يعرفون سوى القليل، وليس أولئك الذين يعرفون الكثري

 هذه املشكلة أو تلك لن يحلها العلم أبًدا 

 تشارلز داروين  – 

عام   واملرشح  1918يف  السابق  الخارجية  وزير  برايان،  جينينغز  وليام  بدأ   ،

الرئايس، ما أسامه دوديل مالون »رصاع مع التطور حتى املوت«. بلغت املعركة  

عام   صيف  يف  الشهري   1925ذروتها  سكوبس  بوًلية  مبحاكمة  دايتون  يف  ة 

تينييس. لكن مل يكن التطور الطرف الخارس فيها. دعا كالرنس دارو، محامي  

الدفاع الرئييس، بريان إىل املنصة باعتباره شاهًدا معاٍد، ثم هدم معتقدات بريان  

الحرفية اإلنجيلية الحمقاء معتقد تلو اآلخر. تصنف هذه املحاكمة كإحدى أعظم  

يف تاريخ القانون األمرييك. وًل بد أن برايان عرف أنه قد    اًلستجوابات املقابلة 

 تعرض لإلهانة؛ إذ تويف بعد خمسة أيام. 

رغم أن جون سكوبس، الذي كان يّدرس التطور يف مدرسة ثانوية، قد  

أدين بانتهاك قانون بتلر يف وًلية تينييس، والذي مينع رصاحًة تدريس التطور،  

عاد فتح القضية مجدًدا. لذا، رغم فوز برايان عمليًا  فإن اإلدانة ألغيت ًلحًقا ومل ي

 يف عراك املحكمة، لكنه خرس املعركة حتاًم.
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غري أن الحرب األوسع مل تنته. وظل قانون بتلر ساري املفعول ملا يقرب  

من األربعني عاًما، وظلت القضايا القانونية املحيطة بتدريس التطور معلقة إىل  

القانو  التعديل األول يف الدستور لعام  أن طعن مدرس آخر يف  ن عىل أساس 

1967 . 

منذ منتصف الستينيات، كان هناك تسعة عرش تحديًا رئيسيًا أمام تدريس  

من   الكثري  حاول  فقد  املتحدة.  للوًليات  العليا  املحكمة  أمام  اثنان  التطور، 

الخلق   علم  تدريس  عىل  باإلرصار  التطور  تدريس  عرقلة  الدينيني  اليمينيني 

األحدث، التصميم الذيك، إىل جانب التطور الدارويني. ولكن يف كل    ونسخته

 مرة تصل القضية إىل نقطة حاسمة يف نظامنا القانوين، ينترص العلم. 

، حكم القايض جون إ. جونز الثالث، قايض  2005ومؤخرًا يف أواخر عام  

ن  محكمة مقاطعة بنسلفانيا اًلتحادية، ضد طلب تقديم التصميم الذيك كبديل م

قضية كيتسميلر ضد  التطور الدارويني يف حصص العلوم للصف التاسع. ويف  

، أدىل كينيث ميلر، عامل أحياء يف جامعة براون وكاثولييك  مدارس منطقة دوفر

متدين، بشهادته مؤيًدا النزاهة العلمية للتطور، مشريًا إىل عدم وجود تعارض  

هرة يف محاكمة سكوبس،  بني الدين والعلم. ورددت كلامته الخطاب األكرث ش

وهو خطاب »الحرية األكادميية«، ملحامي كالرنس دارو املساعد، دوديل مالون،  

الذي أشار إىل عدم وجود تعارض بني علم التطور والدين. ورغم أن قضية دوفر  

مثلت انتصارًا عظياًم للعلم ولتدريس العلم، فإن القايض جونز، يف قرار مثايل  
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وجهة مع  متوافق  الغياب    مخالف،  هذا  إىل  رصاحًة  أشار  ومالون،  ميلر  نظر 

 املفرتض للتعارض بني العلم والدين. 

رغم الصواب السيايس يف إعالن عدم وجود تعارض بني العلم والدين،  

التعليمية يف جميع   املدارس واللجان  املستمرة يف مجالس  املعارك  فإن ضجة 

أنحاء الوًليات املتحدة )ومؤخرًا، يف اململكة املتحدة وكندا( أصبحت تصم اآلذان.  

 تعارض بني الدين والعلم. هناكفال شك أن 

ن، قدمت الدوغامتية الدينية ادعاءات حول أصول الكون،  عىل مدى قرو 

اًلدعاءات   هذه  العلم  دحض  لقد  العامل.  وطبيعة  وطبيعته،  اإلنسان  وأصول 

والتفسريات ببطء ولكن بشكل قاطع، ومل يخلو ذلك من املخاطر، كام سيخربك  

  غاليليو لو كان حيًا. يُظهر البحث الفعيل عن الحقيقة أن الرجال والنساء يف 

اإلنسان  العامل املعارص هم قرود أفريقية، وآخر األسالف اإلنسانيون الناجون،  

 .العاقل

، حتى داروين واجه صعوبة يف التخيل عن الدين،  3كام أرشنا يف الفصل  

التجريبية  األدلة  من  بسيط  لديه سوى جزء  يكن  مقارنًة مبا   ومل  فيها،  للنظر 

 نعرفه اليوم. 

تجت  التي  العقلية  اآلليات  الديني متأصلة  إن  لتجعلنا عرضًة لالعتقاد  مع 

، نواجه ما  غالبًابعمق. وعندما تتحد مع التلقني املجتمعي لألطفال، منذ الوًلدة  

جريي   قال  وكام  الذيك.  والتقيص  املؤكد  اإلميان  بني  كربى  معركة  يكون  قد 
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كوين، عامل أحياء تطوري ومؤمن سابق، »إن اإلميان يف الدين فضيلة؛ أما يف  

 لم رذيلة«. الع

وإنه أيًضا، كام قد يخربك أي مؤمن سابق، أسهل كثريًا للتصديق. إذ تقدم  

األديان مجموعات من القواعد وهي تلغي، عندما تقرتن بجميع آلياتنا العقلية  

وجد   الحقيقة،  ويف  القضية.  هذه  يف  الجاد  التفكري  إىل  الحاجة  التكيفية، 

دريني وامللحدين كانوا أكرث إطالًعا  أن الالأ   2010استطالع بيو عن الدين لعام  

من املؤمنني بأديان العامل، وهذا يبدو أنه يشري إىل مستوى أعىل من التفكري  

 بشأن القضايا املطروحة.

،  2010يونيو    6ولكن يوجد أمل. يف مقابلة مع قناة إيه يب يس نيوز  يف  

عقول العلمية  قال الفيزيايئ ستيفن هوكينغ، الذي يعتربه الكثريون أحد أعظم ال

يف عرصنا أو يف جميع العصور »هناك فرق جوهري بني الدين، والذي يقوم  

عىل السلطة؛ والعلم الذي يقوم عىل املالحظة والعقل. سيفوز العلم ألنه ناجح«.  

منذ فرتة   استسلم  لكان هوكينغ  العلم،  لوًل مساعدة  الناس،  يعلم معظم  وكام 

الجانبي الضموري   التصلب  أو »مرض لو غرييغ«(  طويلة لدمار  إل إس،  )إيه 

النافع   الذين صلوا من أجله. بدًًل من ذلك، ظل عقله  مهام بلغ عدد األشخاص 

التجهيزات   من  مجموعة  مبساعدة  والتدريس،  التعلم  يف  واستمر  سلياًم 

 التكنولوجية. 

العلم   لنا  يوضح  الكتاب،  هذا  يف  يتضح  األعصاب  -وكام  علم  تحديًدا 

واًلجتامعي  الدينية.    -اإلدرايك  اًلعتقادات  البرشية  العقول  تولد  وملاذا  كيف 
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النفسية،   اآلليات  تستمر  مير،  يوم  كل  ومع  واضح،  مخطط  من  أكرث  يوجد 

 والترشيح العصبي، والكيمياء العصبية للدين يف جذب مزيد من اًلهتامم. 

لن مير وقت طويل قبل أن يقوم جون أو جاين سكوبس آخرين بتدريس  

درايك التطوري للدين يف حصص علم األحياء أو علم النفس  علم األعصاب اإل 

يف املدرسة الثانوية العامة. عندما تدرس هذه الحصص، ميكنك املراهنة عىل رد  

املحكمة.   إىل  بها  سيمضون  املتحدة.  الوًليات  يف  األصوليني  املسيحيني  فعل 

ال املحكمة  حتى  ورمبا  فيدرالية،  محكمة  يف  أخريًا  القضية  يف  عليا.  وسينظر 

لهذه   أوسع  جمهورًا  ستولد  ألنها  املحاكمة.  هذه  مبثل  جميًعا  نرحب  أن  يجب 

الدينية والحفاظ عليها.   للمعتقدات  البرش  اًلكتشافات حول كيفية خلق عقول 

العلم   فإن  عربة،  أية  التاريخ  يف  كان  األعصاب  -وإن  علم  الحالة،  هذه  يف 

 سم. سيفوز بشكل حا -التطوري املعريف لالعتقاد الديني

قد يوفر الدين الراحة يف عامل قاٍس؛ وقد يعزز املجتمع؛ وقد يثري الرصاع.  

يف الخري والرش. لكنه من صنع    -باختصار، قد يكون له استخداماته الخاصة

 البرش، وسيكون عاملنا أفضل إن توقفنا عن الخلط بينه وبني الحقيقة. 



 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A translation of “Why We Believe in God(s): A Concise Guide to the Science of Faith” 
© [2011] J. Anderson Thomson, Jr. 


