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تهديرث

والعلميةالمعرفية الاستزادة أبواب أوسع من هي الرحمة أن شك لا 
وساوسالةلكن هنا ومن والشعوب، والقافات والأمم البلدان بين الخرات وتبادل 

ْعملأءمه، وأكثرها أفضلها انتقاء ل خاصة عناية دلائل مركز لدى )الرحمات( 
بالضرورة.أومنقول مكتوب لكل المركز تبني عدم الاعتار ل الوصع 
ارأق1او،ث 9Ihwمإ

مشكلةهلب يلمس تخصصه، ق نادر بابه، فا فريد عمل يع ستجول 

التخفيالملحدون يحاول الش هلحية الالشبهات عن بعيدا الحقيقية الإلحاد 

مشكلةسئما ولا الملحدين أغلس، لدى النفسية المشكلة وهو ألا ورائها، من 
1 ء ح بثا سيتجول حيث الأب،  Vitz ?التيالفلماهرة هذه حوانب أغلب ق أاة

دلاكيفعل وهوإل سنرى، كما الخالم فا الملحدين امهر من الكمر عند تكررُت 

النفسيالتأثير حانب ل شبابه، ق بالفعل الإلحاد مع شخصية تجربة عن يفعله 
ْعإلخ( متسلتل أب ~ قاس أب ~ الأب، الأب،)فقدان مشكلة ميما ولا للالحاد، 

وبرغمكذلك، الأم مشكلة بخصوص الكتاب س الثانية الهلبعة هالْ ق أصافه ما 
يتعلقالحالات)إذ هذْ على أفكار س المؤلف يمهله ما كل على موافقتنا عدم 

٧



منأكثر ينتبه'إل؛ه لا أسانا يكشف أنه إلا النصرانية( ل الإله أبوة بنظرة بعضها 

علىالتمرد أو للالحاد الحقيقي النفي دافعهم وهو الملحدين؛ هع يتعاملون 
ونحوذلك.والحياتية الدينية لهلة ال

ؤإنماعديدة، ملاحظات، عليه لنا بل المؤلف؛ ًلرح كامل المركز يتبنى ولا 
الحالةيدرس معرل محتوى توفير إلى الدراسة لهدم ترحمته ق المركز يهدف 

)المرضب الإلحاد وصم بين الفرق ندرك أننا كما مختلفة، زوايا س الإلحادية 
علىالضوء لط تمثيرة لدرامة ترحمة تقديم وبين إليه، نميل لا وهوما النفي( 

الإلحادية.للحالة الفهم س مزيد إلى منا سحتا الشسية، الإلحاد دواغ )تحليل( 

والمنايثةالتنلر تستحق مثيرة أفكار على يحتوي الكتاب أن شك ولا 
صلةلا نقمي دافع هو الإلحاد لاعتناق الدافع أن على تركيزه ل خاصة والتقويم، 

إحضاعهدون يمر أن ينبغي لا طرح وهذا النهج، موصوعية أو الأدلة بقوة له 
الملاحيةأكثر وكان وتؤكده، تدعمه عملية شواهد فهناك التعمق، للتفكير 

متراكم،نفي نفور على بتاء مواقفهم فتتثؤكل الل.ين، هع شخصية مشكلة لديهم 

الموضوعيةوالمعايير انملمية المنهجية تحكيم وبين بينهم تحول متنامية وكراهية 

يسمىما أو )الباطني( والحي والتجريثي، منها، العقلي ؛أنواعها؛ لأدلة اق 
الداحلى.الفعلمرة صويت، 

٨



مؤلفه،ومكانة فكرته ل المثير الكتاب، هدا اختيار ق وفقنا نكون أن نتمنى 

لالإلحاد لدواير المخممة النمية الدرامات، من المزيد بطرح نعد كما 

منشوراتنا.من اممه شاء إن القادمة الرحلة 

هرقردس





ر/هثويإتيهرس 
٦الإهداء 
١٥المقدمة 
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امح-الأيل

واباوهمؤإلومنون اللحدون 
٢٣الحاد ا-الإلحاد 

٣٩الخعب الأب قرصية الإلحاد ق حديدة نغلرية 
١٤ الأم•, غم التعك, صة ذ ة للقد امتداد 

٤٥اكُلقوالدين............ت 
٥٢والكفر التعلق 

٥٩وآباوهم اللحدون •' الدليل "■ ٢
٦٣المتون الاباء 
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١٣٩ويليامبجمرس)ههيام-جمام(ت 
٤١ ..........١ ١٠،(:..........١٨٤٨— ١،  ٧٦٨دوماتوبريان)فرانسورينه 
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ومنالتلاشي، ق يبدأ عندما فقط الحديث العالم غرابة مدى رؤية يمكننا 
فلاالحديث؛ العالم ملامح لنا لتتضح ما مسافة الابتعاد إلى نحتاج أن الطسعي 

افتراضمن العامة، الحياة ق وخصوصا الحديث، العالم ق نمطه أكثر شيء 
لعلماليوم إننا حتى تماما، العام الخطاب من الخالق تفي وتعميق الإلحاد، 

ولكنانوية، الالملارءس ق المرية الحادة وممارسة الذكري الواقي استخدام 
الخالق.إلى نثير أن قانوسا ءالينا يحفلر 

وهوأمرالإلحاد، لانتصار بسيط مثال مجرد مدارسنا ق الخالق نبل ويعد 

مندمحروقة كانت المتحدة الولايات أن رغم متغرب، بل حدا؛ هفز لأفت 

أربعينيانق توكفيل دو ألكيس بين وقد التدين• شديدة دولة بأما بعيد رمن 
حبثاالمتجدة؛ للولايات العميق الديني الaلايع واضح بشكل عشر التاسع القرن 
سلهلةأكثر على المسيحي الدين فيه حاففل الذي اككان أمركا تزال ررلأ قال: 

نظريلفت شيء أول البلاد ق الديني الجو كان فقد الرحال؛ أرواح على حقيقية 
يتدخللم ؤإن ~ اأا-ين يعد أن ينبغي لذللد المتحدة؛ الولايات إلى وصولي عند 

١٥



.١ الأمريكية® السياسية ات المؤ>امطليعة من ~ المجتيع حكم ق مباشرة 

الغربيالمجتمع نشوءالإلحادق درس ترنرالذي جيمس كماأشارالمؤرخ 
أوروباق الممومحن الملحدين •اعدد أن إلى ريكا ل الخصوص وجه وعلى 

بقيإذ ملحدا؛ وعشرين عشرة بين ما كان م( ١  ٧٨٩)الفرنسية الثورة محل وريكا 
الجاذبية®؟.بمفهوم الإيمان عدم حالة محول يعادل بافه الإيمان عدم حالة محول 
التامعالقرن حش عقود لعدة الإلحاد من حالية أمة مجا درحة إلى أِيكا بقيت 
إلىوالأكاديمية الفكرية الأوساط صمن حص م٠حvرما الإلحاد بمسح ولم عشر، 

تليلعدد على مقتمحزا واستمرذلك مضى، قرن من قليل أكثر أي م، ١  ٠٨٧ عام 
منتصفحش ساندا عاما افراصا يصبح ولم ■ العشرين القرن حش المثقفين من 

اّصي.القرن 

اهلسؤال حلالها ؤلؤح الش اّصية ّنة الخمسين قرة طوال أنه ورغم 
منمن أكثر جواب كان العامء، الرأي استفتاء خلال من باض؟® ومن 

إلىالإشارة أصحت« فقد ذللث، •ع الإيجاب، هو منتفلم نحو على الأميكتتن 
والعلتيين،الفعليين الملحدين من أمة أصبحتا حدا، نادرة العام الحديث ق افه 

كتابهق لقيما تصوينا الاجتماعية الحالة هده نيوهاوس حون ييتشارد ؤيصور 

العاريةهْ.العامة #الساحة 



الأكاديميالعالم صمن العلمية الكتابة ق اممه إلى الجدية الإشارة وتعد 
المفاهيمأما الإلهية®، ا١العن١ية مثل مفاهيم اراستخدام عن فضلا كليا، محفلورة 
الأبوي®،وراالمجت٠ع الهلبقامحت،®، وررصراع ارالتقدم®، مثل. المجردة العلمانية 

المناحةالأحرى المادية( )غير الأسرية المفاهيم من وغيرها الدامت،®، وررتحقيق 
فالوضعومقبولة؛ عليها متعارف مفاهيم فهي وءالمملور®، للأصلح® *الناء مثل 

الثخصمتحة لتضع ءلريةة بأي اض إلى الإثارة يكفي الألكديمي الومهل ضمن 
التساؤل(.محل التعليمية 

ومتميزة،حديثة غربية ءلاهرة الإلحاد أن على عام بشكل المؤرخون يتفق كما 
الانتثارالواسع العام الرففس هدا بمثل حاهريت، محي أحرى لثمامحة وحوي لا وأنه 

الإقراربالإلحاد،الإمحراربالإيمازإلى من العام التحول، لفجائية ونقلنا للإلوهية٦. 
انتثارمعدل، ارتفاع ولامتمرار الأحرى، للثقامارتج التاريخي الجل ل ولندرته 
والتفسير.الدراسة إلى يحتاج الإلحاد فإن سرى، بشكل باش الإيمان 

الرئيسةال٠حددارت، أحد يشكل لأنه واضحة؛ الإلحاد أهمية لقد؛اتت! 
سيكونشخصي، بإله يؤمن الشخصي كان إذا فملأ ؛ للعالم الشخصي لفلرة 

الاجتماعيةالمووليامتج قضايا عام بشكل وسياحد واضح، ممتى عنده للحياة 

الجد.محمل على والأحلامحية 

اكرأعوالإلحاد: والإسلام المسحة  W.KILPATRICKكياترياك محاب انفر الثال سيل على ( ١ت 
٠٢٠١٢فرانسيسكو سان اغناطيوس( رمهلعة الغرب ركح على 

١٧



موجود،غير افه بأن الخدم تخر لا  ١١فولتيرت ثول إلى هنا الإثارة وتجدر 
الرأيهدا فرويي سيغموند شاركه وقد  ٠٥فضةمن لديك ما محميسمرقون فاتهم ؤإلأ 

التصرف،من الجماهير لمع ضروريا كان الدين أن اعتقد حيث لاحق، قت، وق 
والجنية٧.العدوانية لدوافعهم وفما 

عدممثل مشاكل اممه وجود يرفقون الدين أولثلث، نظرة تحدُث، المقابل وق 
الأيام،هذه كثيزا ظهرت التي الحديثة الحياة ق والعزلة للحياة، معنى وجود 
والحركاُن،الحديثة الإJديولوجيا١ت^ من للكثير الرئيس الافتراض الإلحاد ويعد 

عالموأغالس، الحديثة، الفلسفاتج من والكثير والاثتراكية، كالشيوعية، الفكرية 
سمات،إحدى باعتباره الإلحاد مأعتبمر ثم ومن المائي، والعلم الحاصر، النفس 

المسالخات،.من ا أمن ®حداثي® بمصطلح يقصد ما 

إله،وجود بعدم هوالاعتقاد الإلحاد هيمنة سست، إن الأن البحفى يقول وقد 
بشكلسأ؛حث، حيث، الأحير، الفضل ق المسألة هده جواب بعض وسأتتاول 

أشيرأن لي فاسمحوا الأن أما الإيمان، قضية مع التعامل كيفية مسألة موجز 
وجودعدم إثبات أن إلا ممكن، أمر اش وحول إنات أن رغم أنه إلمح، ببساطة 

وبمعنىمستحيل، أمر شيء أي وحول عدم إثبات لأن الاستحالة؛ ظاهر أمر اف 
لاقىوقد العالم، طبيعة حول الناس بعض به أدلى افتراض الإلحاد فان آحر 

الصورةهده على السيطرة ق عادي غير نجاحا الماضي القرن ق الناس هؤلاء 

واسعافتراصا هناك أن يبدو الخصوصي وحه وعلى الشأن، هدا ضمن المقبولة 



أنولعجمع على بتي باش الإيمان بأن الفكري مجتمعنا من كثيرة أنحاء ق النهلاق 
أوالإلحاد ينع حين ل العقلانية، وغير الناصجة غير والرغبات الاحتياجات 

هىكما الأشياء حول الهراء عن بعيدة راشدة، عقلانية، نظر وجهة من التثكلثج 

والوامع.

للكتاب٨؛الرئيس هوالمحور هذْ الظر لوجهة النفسية الطيعة ق والهلعن 

التناسق،عن بالبحث محاقوم الملحدين، حياة من أدلة فيه أقدم الذي الوقتر ففي 
أوالمؤمنين، من مماثلة مجموعات حياة عن حياتم تميز التي الأنمامحل حلال من 
الناس.عموم هع بالمقارنة التوحد الة حق 

فترةيحد موقعها أحدت قد الإلحاد يتمية صلة ذات عناوين ثلاثة توجد 

منوهي  ١٩٩٩عام الكتاب لهذا الأول للاصدار والتحقير للأدلة جمعي 
الجديد.الإصدار لهذا الرئيسية الأسباب 

شخصياتهمع الهلفل تعلق بححا هو بيا نجديد موصؤع يوجد أولأ~ 
سكثير بشكل زادت قد التعلق نظرية على المعتما.ة المقاربة وهل.ه الوالدية، 

أنهلموصوعنا أهمية أكثر هو وما المبكرة، الروابقل هذه بأهمية ومعرفتتنا تقديرنا 

فهمعلى التعلق ل الأمان وفقد التعلق ق بأمان تتصل إجراءات مؤخرا طبقت، ئد 
والكفر.الديش الإيمان 
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ذلكمن تقرب مدة أو السابق العقد حلال الإلحاد موصؤع إن ثانتا— 

منيفلهر كما وذلك أمريكية ~ الأنجلو الثقافة معظم ق حدا شعبيا أصبح قد 
مولفووأصبح مثيعا، الأكثر الكتب قائمة من للالحاد الداعمة الجديدة الكتب 

الذاتيةوسيرهم الجددرا ررالملحدون فئة ق عادة ويجمعون مشهورين الكتب هذه 

•الشى بالتمر يالعلع تتصل 

اليوممجتمع ل حرا مؤ انتقل قد الإلحاد أن نين الكتابات هذْ ثيؤع لكن 
هام.ولكنه يهل بعام جماهيري سوق إلى والمتخصمة المثقفة الأوسامحل من 

قابلوباسلوب حدا حرا مؤ المتوحد للثخص العقلية الحياة فهم تم ثالثا— 

الإلحاد.ية نفير نفمشكلة على مذهل يكل للتهلبيق 

لفلريةفيتعرض الثلاثة، المواصح هذه يتناول للكتاب الحالي الإصدار إن 

لذكروا فقد الجدد الملحدون أما الأول، الفصل نبماية ل رئيس بشكل التعلق 

وهوادس الالفصل ق والإلحاد التوحو موضع ومحلرح الثاف، الفصل نبماية 

حييي.فصل 
اهم

هل.احول أفكاري تشكيل ق والمنفلماتؤ الناس من لكثير الفضل كان لقد 

الثانيةالهلثحة ثم للكتاب الأولى الهلبعة فيها ضورت التي الفترة حلال الموصؤع 
واكاهنكانتور، إنريكو اليوعى للكاهن الشكر بخالص أتقدم فإنني لن،ا هذه، 
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لتعليمامكوتيرسكي جونيف والكاهن هيتثكوك، وجيمس أوكس، إدوارد 
تإيان الحصوصن وجه على أشكر أن أود كما الأولى، المردان على المفيدة 

ؤيلز(،و)هغ يتلر، صموئيل يتعلق فيما وحموصا القيمة، لمساهماته بنون 

الحياةتارخ إلى أرشدل لأنه بروملي مارك أيما أشكر كما بيرسي(، وزووكر 
كرومارقمايكل وأشكر لاقتباسها، مارثال ناش وأشكر أدلر، لمورتيمر الدينية 

وزميليلصديقي ممتن أنني كما هتثنز، كريستوفر صديقه بخصوص لحكمته 

منوحسنت، المناسب، الوقت، ق جاءيتح التي الصلة ذاتر لتعليقاته هود كين، 

معهدق ورفاقي لزملاش موصول والنكر الهامة، القضايا من العديد تناول 

المفيدةاهماته لممارتن بيم يمل وهدا فرجينيا، أرليتعتون، ق النفسية العلوم 
مارغريت،وأشكر والكفر، بالإيمان وعلاقتها التعلق نفلرية موضع ل والكثيرة 
بالتوحد.والارتباط رااليقذلةاا إلى ولتنبيهي والمفيدة المحفزة لاقراحاما لأرمي 

قامت،التي المسيحية، الزمالة وجامحايت، فيريتاص لمنتيى موصول والشكر 

جامعةذللثح ل بما الجامعايتح، من عدد ق الإلحاد نقية حول محاصراق برعاية 

للزراعةتكساس وجامعة أوهايو، ولاية وجامعة جورجيا، وجامعة فلوريدا، 

للعديدالمفيدة التعليقايته من امتفدلت، وقد فيرجينيا. وجامعة والميكانيلثف 

أعضاءإلى بالإصافة راق، لمحاص امتمحوا الذين الجامعامتؤ تللئ، طلأبؤ من 

ونيويورك.وكولومبيا برينتون، جامعامحتؤ ق الهللابية النذلا>ؤتح 
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فيتزروييكا ابنتي وبالأحمى ودعمهم لصبرهم ^١٠^١١^٠ بالامتنان أدين 
الدكتورةلزوجتي امتناي عظيم عن أعبر وختاما المفيدة، النوعية لارائها شيريكو 

قجدا صرورثا وتحريرها واذتقاداترا تثحبيها كان فمد فيتز، بترج )يمي( إبملين 
المشرؤع.هدا إصداري كلأ 
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الأبفاقد إيمان 
الأولالخزء 

وآبائهموالومنون اللحدون 
١-الأكالالخال...

مواءلالم^لحدين العميقة الشخصية السيكولوجيا بدراسة أبدأ أن المهم من 
يكنلم الإلحاد أن فيه شك لا ومما المؤثرون، المتحمسون أو متهم العظماء 

تلقىحيث المهمين؛ للملحدين الشخصية يكولوجية العن التعسر هو اطة بب

فمدذللث، ومع والثقافية، والاقتصادية، الاحتماعية، القوى من الدعم من الكثير 
المفكرينمن منهم الكثير كان محددين، لأشخاص الشخصية الحياة ق برز 

وبرتراندفرويي، وسيغموند نيتثه، فردريلث، مثل الحديث،؛ العصر ق البارزين 

رئيسةبدرجة ينتج أوالحاد القوي الإلحاد فإن ثم ومن مارتر، بول وجان رامل، 
لأنمارها.الغرية النفسية الحاجات؛ من 

هلالأحوال؟ من حال بأي الملحدين ية نقدراسة للمرء يبغي لماذا لكن 
قحيامم؟ ق متينة ية نفأنمامحل بوجود للاعتقاد الأسان من سب، أي هناك 
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أنإلى هنا الإثارة وتجدر الحاد، للإلحاد متماسلئ، شي أصل هناك الواير 
نهناقل الفلهور إلى ملحوؤلة بدرجة يميلون بإلحادهم المصرحين الملحدين 

وقالمثقفين امحل وأومكالجامعامحت، والاقتصادية، الاجتماعية الءلبقادت، من صيق 

العكسوعلى الحاكمة، التلمة من مهما جزءا يشكلوف فهم وبلللث< المهن، بعض 

الاجتماعي،العليق أنحاء كامل ق بكثير أوسع نهلاق ل المؤمنون يفلهر ذللث،، من 
نفلراالمومنن، عر سكولوجا ق الاسعاى لويى^ ؛درهى سبّيا بالماكد وهنال 

يتواجدونالتي الاجتماعية للأوسامحل الحدود وللعدد سا، الصغيرة لأعدائهم 

مها.

ميرر،غير حتى أو عادل غير ذللت، كان إن عما ذللث، ْع القارئ يتساءل وقد 
صالةلهدا هل الممسي؟ لسل الإلحاد يخضع لماذا ها: يثور الدي والمنال 

بدوواالذين هم أنفسهم الملحدين أن نتذكر أن هنا علينا ؤيجس، الكفر؟ بقضية 
قالملحدين من كثير يشتهر حبن، الإيمان، مسالة من اليكولوجي بالأقvرابا 

الواعيةغير الاحتياجامت، ومن الأوهام، من المؤمنين معاناة حول الواقع؛جدالهم 
رالفالملحدين موقه، على غلي، ولد حرى، ١ ة نممحوالصر ومن والعلفوله، 

طيعةعن وليس نفسية، عوامل من ناشئا واعتباره الدبي للاعتقاد العدوال 
وباحتصار،النهلاق، واسع تاُير التفسير لهدا كان فقد ذللث، على وعلاوة الواع، 

حديث،، موقفهي الخاصة، لاحتياجاتنا إمقاؤل اممه إن القائلة: الظرية فإن 
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لكنتحصى، ولا تعد لا جامعية دورات ق المثال مسل على ويقدم مألوف، 
أولئلث،تل من الدين نمير ق كثيرة بفاعلية المستخدمة البكولوجية المفاهيم 

حما،وسهولة أيقا، قدتستخدم حدين ذات ميوف هي افه وجود ينكرون الدين 
إيمامم.عدم فير نق 

لنايقدم وهوأنه الإلحادي؛ النفس لمرأغوارعلم وجيه ميب هناك أحيرا، 
الحديثالعهد ق الشاتحة التاريخية القوى بعض لأجلها تقوم الش للأمياب قهما 

الاجتماعيةالغلروف أن كيف ومتلاحفل الإلحادي، للموف ؛ثقة بالأروإج 
مجنالإلحاد، لمشر أيقا روجت، قد مماثلة ميكولوجيا نشت، الش والاقتصادية 

اليدءحلال ومن بالخالق، الكافرين أشهر حياة ق النقية الوامل تحديد حلال 

أيساس، إلى شخصي محو ما يتحول كتف نرى أن نستطع ميكولوجي هو بما 
الإلحادي.الاجتماع وعلم الإلحادي القس علم بين ما تزامن يوجد باحتصار 

اأظبي: iJihiUااأ؛أأضة أ1وو0الراذ،1ت■ ، fuolitiaا0طلين اهدم ان  Uwواوي

ولكنعقلانية، لمت، بالإل للإيمان الرئيسة الرائق أن أقرص أولا"" 
مقاليوجد بأنه تامة ئناعق ولدي نقية، أتبما الخام بالمئى عليها يْللق أن بمكن 

ولايعد لا ما رأيه تغيير على ثوي بشكل القلأف النقاش يحمله شخص كل 

الشكالخوامل عقلانية غير نفية بعوامل أير بشكل المتارين من يحصى 
ءلأناللأوءيت نفلريات أقدم من واحدة عن بول القديس كتنذ وقد هنا، أناقثبا 
ياموناأرى وليي • • • • اجد• يلنت الحنش أئعل واماأف عئدي، حاصرة الإرادْ 
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محيدولي؛٧(، ١ رومة.ّآ'آ،ح أهل رإل ذهني<ا ناموس بمارب أعفانج، ثي آحر 
العواملكون، ئبول، من تمكن سليمة، لاهوتية أونفلرية مليم نفس علم أنه بايانج، 

أنأحد يستطيع ولا واعية، غير تكون ما غالتا العوامل هذ0 وأن للأيمان، معيقه 
النفسلعالم مناسبة مهمة لكنها عيوبه، كل يعرف أوأن جيدا ان الأنقلب يفهم 

النقيةللعواس كبيرة أهمية هنالك، أن إدا وأقرح الأقل، على بالمحاولة يقوم أن 
بالإله.الإيمان محلريق على تكمن التي، المنطقية غير والعصبية 

الصعو؛امت،رغم الإله أورفض نول ؤ، الأخيار حرية منا لكل يزال لا ثانيا" 
بشيءحيدا الأمر هدا وسيتضح الأولى؛ الشلة مع ذللث، يتناقض ولا المختلفة، 

خاصةلظروف نتيجه صحمب، بالإله الإيمان أن البعض يجد فقد التفصيل؛ من 

الإنالمحن الأخيار على قادرين زالوا ما أنبمم الممرض من لكن أوحالية، سابقة 
للإيماننقية عوائق دون ولدوا للذين يمكن وبالمثل عنه، أوالابتعاد نحوالإله 

الطريقين•هذين، محن، يختاروا أن 

ذلك،ْع الممكن فمن الإرادة تتح الهلاف نبماية ؤ، المسألة أن ورغم 
نحوالعلريق وتجعل الكفر، إلى أحدهم تقود التي النقية العوامل ن، التحقيق، 

نحوامت؛تنائيا.على صعبا الإله 
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باش'...لضرالإبماد الإّئاط نظرب، 
الإيمانهدا يجعل باق للأيمان فرويي انتقاد فإن عموما، معروف هو كما 

لرغباتناإسقاط مجرد الإله أن أي اليكولوجية، أصوله بسبب ؛الثقة جدير غير 
الطفولةالاحتياجات من المستمدة للاماق محقق وهو الواعية، غير الثديية 

لهمصداقية إعطاء بمثاية يكون التفسير هدا لمثل إنكار وأي والأمان، للحماية 
الؤعهدا طرح ْع أنه الملاحظ ومن كبير، حد إلى واعية غير الأماف هذه أن يما 
موقفهجعل حيث، المناظرة؛ هذه ثخصنة أهمية درجة من فرؤيد يرغ القد من 

الاحتياجذات من الدينية الأفكار ررنشأت وهم(، )متقبل كتابه ل يكون ما أوصح 
صدالقس عن الدفاع صرورة ررمن الحضارةت إنجازات جمع منه نشأت الذي 
تحققارأوهام، هي باكالي الدينية فالمعتقدات ، الساحقةاا المتفوءة الطبيحة قوى 
الأنهلباعفإن أصلا، نعلم وكما إلحاحا... البشرية الرغبات وأكثر وأقوى أقدم 

منالحماية ~ الحماية إلى الحاجة أثار قد العلفولة مرحلة ق للعجز المرعّت، 

الخيرالحكم يهدئ وهكذا الأب،... تل من توفيرها تم التي ~ المحبة حلال 
الحياة((؛.مخاطر تجاه مخاوفنا من الإلهية للعناية 

الرغمعلى جدا صعيف أنه نرى هذا، الجدال موضع إلى بدقة الفلر وعنله 
بخلافالأول، المقهغ ق فرويي أحفق ومحي حماسي، بشكل له العديد مثول من 
صالحالديني المعتقد صد جداله أن إلى يثير بأن الخاصة، كلماته عليه تمحى ما 

٢٧



التحليلذلك ق بما الحضارية، الإنجازات( من العديد لمواحهة مواء حد على 

بياته.التقى 

الرغباتأن وهو غرينا، يبدو آخر ادعاء الثاق المقفر ل فرويي ؤيورد 
منوالإرشاد المحبة الحماية على الحمرل هي ؤإلحاحا فدما الأكثر البشرية 

فيتوقعيدعي، كما قوية الرغبات هده كانت، إذا ذلك،، ومعر قوي، والد قبل 

الأببمثابة الإله أن بقوة أكدت مباشرة المسيحية مبقمتح التي الديانات أن المرء 
البحربلدان ق الوثنية للديانات ية بالنعام بشكل هوالحال هذا يكن ولم الخير، 

والهندومية،كالثوذية الرئيسة الأديان على كدللئح ينهلثق ولا المتومعل، الأبيص 

الإلهأن على اكيدها ل المميزة النواحي من كثيزا الواقع ل المسيحية وتمتللث، 
أكثرمن العديد ممايت، من أيما هو الأب على الركين هدا )إن الم-حي،؛ كالأب 

بدائيه(.الديانات 

جوانبمن آخر حاني، إلى وننتقل السابقة الضعف، نقاؤل حانتا نضع دعونا 
حزءاالحقيقة ق لست، نفلريته أن إثبات يمكن حنث الإسقامحل؛ عن فرويي نظرية 

تحليلنغلرية من بالدعم تطالب، أن يمكن لا وبالتالي - القسي التحليل من 
اتجاهاتونتاصل يالأساس، مستقل فرؤيد حيال إن أخرى، وبمارة نمى، 
مننوعا للدين تفسيره ويعد الشخصية، نوازعه ق للدين ورفضه الاءال موقفه 

الريريةالمفاهيم مل من معتمد غير عمل إطار أو المتثاول، الممسي التحليل 
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الإسقاطنظرية بين ما نظرية علاقة وجود عدم فإن وبالتأكيد التحديد، وجه على 
الشي،التحليل عالم حارج النطاق وامع العام تأثيرها يفر التفي والتحليل 

الإ،عماطتبتظرية المتعلق التفسير لهدا دامغان دليلان ؤيوجد 

لودفيغتل من مسنواتر عدة مند بوضوح فرويي نغلرية صيغت الأول" 
الأوساطمعروئاجيداق فيورباخ ير نفكان الخيحية(ْ، رجوم كتابه ل فيورباخ 
والاقتباساتثابا؛*، كان عندما بثغف، لفيورباخ فرؤيد وقرأ الأوروبية، الفكرية 

ارإنفرؤيد! على واضح تاثير ذا فيورياخ جعلت فيورباخ كتاب ق التوضيحية 
واعيةغير أو واعية، وبالتالي واضحة، حاجه ذلك أكان سواء الإنسان يفتقده ما 

ذاته*،؛ق يجدها أن قبل الخارجي العالم ل طبيعته الإنسان مرن ١٠إلههءا؛ و ه~ 
أجلمن بالواقع الدين يضحي الدين، هوجوهر المرتمإ الحلم صور ق ارالعيس 

كتابهمن مكان كل ل الدين يصفح فيورباخ أن فالملاحظ ، المرتقب،١٧الحلم 
وماذلك، سابه وما الأمنياتا١ ٠امءحقق مثل الالفرويديةاا المهللحات حلال من 

أكثربشكل والتعبيرعنه فيورباخ، موقفح هوإحياء لاحقة سنوات بعد فرويي فعله 
نفلريةهده مل تتقبل التي الجماهير فيه أصثحس، الذي الوقتؤ ق ونره بلاعه، 

قكبيزا تقدما ١  ٩٢وب  ١٨٤١عامي بين الإلحادي الوقفح )أحرز عددا، أكثر 
نتاجتدعم أن فيفترضن الكتاب مجولفط هو فرؤيد أن وباعتبار الغربي(، المجتمع 

فيورباخسخصية طهرت وقد بأخرى، أو بطريقة النغلرية ُدْ النفسي التحليل 
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مثلمقتاحية لجمل امتعمال حلال من ®وهمء كتابه ق نرؤيد موف ل أيما 
الطفولة،مرحلة ق للجز المرعب و٠االأنطباع احةة،ا الالمتفوقة الهلبيعة اقوة 

المعنى.ق ولا اصهللاحتا لا ملة، النفس للتحليل نت لا والتي 

القي؛اكحليل أدلة لاتنشأمن الإمماط نظرية بان فرؤيدذاته يعترف ثاتا- 
قديمنفي )محلل فستر أومكار صديقه إلى  ٣١٩٢٧عام أرملها رسالة ففي 

مسألةي تماما واصحين رالذكن فرؤيدت كتب مؤمن( بروتتانتي أبرشية وراعي 
نظريةمن حزء أي يشكل لا وهم[ ]متقبل كتابي ل عنها المعرب الأزاء أن 

الشخصية،،خ.آراتي إنبما تحليلية؛ 

أمورل حدا صليع أنه إلى ®وهمء كتابه فرؤيدو يلمح ذلك من الرغم وعلى 
فلدىحال؛ كل على هنا القضية تكمن ولا بافه، بالأيمان المتعلقة القس علم 

بافهالمؤمنين يالمرصى يتعلق بما القي التحليل ل صئيلة ح؛رة الواقع ق فرؤيد 
بصدق؟.المتدينين المرضى أو 

القيالحليل عصر ق فرويي نشرها التي الحالات من أي تتعلق ولم 
نماتحليلا مكان أي ق ينشر لم فرؤيد أن ذلك ؤيعني بالله، يؤمنون بمرصى 
علنايقدم ولم مؤمن، مريض نتل من مزودة مريرية أدلة على بيا بالألة للأيمان 

منوبدلا الدين، حول الأحرى لأفكاره أو الاسقامحل ق لفلريته هام شي دليل أي 
وقضايانصوصي على الأول المقام ل الغريب الشخصي فرؤيد ركزهاجس ذك، 
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نفيتحليل تجربة أي من وليس والأدب، والتاريخ، الإنسان، علم من متمية 
الدينلتفسير نظرية هى لفرويد العامة الإم>قاءل نظرية إن وباحممار، مذكورة، 

مّريرية•أدلإ أومن نفي تحليل نظرية يل من مدعمة وغير ذاب، على معتمدة 

منهجيعملي دلل أي علمي حد على يوجد لا أنه أصنف أن المهم ومن 
افتراضإن باض، الإيمان أساس أما على الهلفولة مرحلة ق الإمقامحل قرصية لدعم 

قدالممسية الناحية من عكسية وذونتيجة عصي هواصهلراب الديني المعتقد أن 

التيالبحوث من الكثير الأن هناك ذللئ،، من وبدلا الواقع، ق كبير بشكل رفض 
.١ الممسية والسعادة الدنية الصحة من بالمزيد مرتبهلة الدينية الحياة أن نيين 

1 أ،ءمش 11غير « jbjpi»رظررة  Imj...موود

لأنهوهنا؛ يكون قد الإيمان أن اعتبار تمامال محق فرؤيد أن من الرغم على 
السخريةيثير ما أن إلا واعية، غير طفولية احتياجات أو قوية رغبات من مستمد 

الممسيهوالأساس الوهم أن لإدراك قوية جديدة قصدوميلة غير من يوفر هوأته 
.الإلحاد١١ ق الإسقاط نظرية هي وهذه ~ الإله لرفض 

أوديبهوعقدة اللاوعي، إلى بالإضافة فرؤيد عمل ل الرئيس المفهوم إن 
تنميةحالة ق العقدة لهدم الأساسية السمات يلي فيما وسنذكر المعروفة، 
تقرينا،اكالخة من ق أمه تجاْ قوية جنسية رغبة الصبي يطور الذكونية، الشخصية 

محالهيحل أن ل ورغبة والده مجن وحوئا مديدا يغصا يهلور ه، نفالوقت، وق 
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الحجمذا والده بأن الصبي معرفة إلى الكراهية هذه ونتني ليلة«، ل١ إلى ررتوق 
والدهمن الهلفل خوف يكون وقد رغبته، طريق ل يقف قوة، والأكثر الأير 

النموذجيالوصع يتفناهر ولكن بإخمائؤ، الأب، يقوم أن من هوالخوف بصراحة 
أنيفترض ولكن ذعالت1، والده الابن يقتل لا بالتأكيد تحديدا، أقل بسمات عاده 

المقرضومن ولأحلامه، اللأواعي لخياله الشاع الامماك هو لأبيه الولد قتل 
يحلأن على مقدرته لعدم الصبي إدراك حلال من للعقدة ا١انحلألاا يحدث أن 

المهنافمائة ل الصبي يقود الذي الإحماء من الخوف حلال ومن والده، محل 

الأوليةالعناصر يكبح أن ؤإلى ~ المعتدى مع — والده مع ه نفيشابه أن إلى 
نقرسا.ة الخاممن ق عاده الانحلال هذا يكتمل العمدة لهذه المخيفة 

تشفىلا أوديب عقدة فإن لفرويد، ووفما أنه، أذهاننا ق بقي أن المهم من 
منق نقرسا، الدوام على ~ لاحقة فترات ل الفلهور تعاود وقد الإطلاق، على 

الكراهيةمن القوية العناصر تزل لم أنه فالوالح وهكذا، المثال، سبيل على اللؤخ 
وتكثحتغهلى بالكاد إما أبدا؛ الأسرة داخل ؛المحارم ية الجنوالرغبة القاتلة 

الأنال اندمج والذي صمتيا، أبا الأن أصبح مما بالخوف ١^١^ ؤيتمر فحّتإ، 
منللانفجار دائما مستعدان ذاتتا، الموجهين الأخلاقي والحل.اء الخوف إن العليا، 

هيأودسب، عقدة ءإن بقولهت للحالة العصبية الاحتمالات فرؤيد ر ؤيفاللاوعي، 
يمثلاللاوعي ل الحقدة من تبقى ما ؤإن العصبية... للاصهلرابات الفعلية الواة 
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وياخمار،، ١٢٠٠اليابغلوي العصبي للاصعلراب اللاحق الطور إلى الاستعداد 
القدراتهده إبداء يتم لا العمدة، هذه عن انية الأنالعصبية الاضطرابات تنشأ 

الحاسمةالمواقف ق تفلهر ولكنها الحالات، من كثير ق حدى عصابي بأسلوب 
وماالعابرة، اللأعقلانيات وق اللسان، زلات ق أيما وتطهر لهلة، والالإله تجاه 

ذلك!.شابه 

نموذجافرؤيد أعد فقد أوديب لعقدة الشخصية الأبعاد عن الفلر ه ومرف

اقراحافيه عرض والحرام،،'آا، ررطوطم كتان ق الحقدة لهذه تاريخيا ثقافتا 
المجتمعق مرحلة أقدم بأن لما مالدين، ق والطوطمي الأوديبي للأصل 

يحيداأبناءه ؤيدغ لفه، الإنايث، جمح على محقي وغيور عنيف ارأب من تألفن، 
الجماعاتهده هى الأولية البشرية حالة أن فرويي واقترح ، ١٤يكبروا®حين عنه 

قجاووا طردوا، الدين ررالإحوة ولكن حقيقية، حضارة تمللث، لا التي البدائية 

حين،الأبوية؛ للجماعات حدا ووضعوا والدهم، وافترسوا فقتلوا الأيام، أحد 
يكونسوفإ ما بفعل وبجحوا يقوموا لأن متحدون وهم الشجاعة لديهم كان 

المقتولللأب التهامهم فرؤيد ؤيفر ، فردي® يثكل فحلوه لو مستحيلا 

دونيمر عليها، كانوا التي الشاكلة على الهمجي البشر لحم ررأكل أن؛ بافتراضه 
الأبأن فيه سلث، لا ومما قتلها، إلى بالإضافة ضحيتهم افترسوا قد أمم ذكر 

وقالشركاء؛ الإحوة من لكل والمحود المخيم، النموذج كان العنيف، البدائي 
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وبالتاليقوته، من جزءا منهم كل واكتب معه نشا؟؛هم حققوا له افترامهم فعل 

تكراراتكون قد الأقدم، البشري المهرجان تكون ربما التي الخلومحلم، وجبة فان 
كثيرةلأشياء بداية كان والدي يني، لا الدي الإجرامي الفعل هذا لدكرى ؤإحياء 

وللدينا'ا.الأخلاقية للقيود الاجتماعية، للمتثلومة داية ب~ 

تلك،السائقة الخوام، تبدو ررولكى أودي»؟حت عقدة يخص فيما متا وينهى 

الصاخبةالإخوة غوغائية أن نفترض أن فقط علينا جاننا، قرصياما وبرك مهقولة، 

الأب،عقد على الخمل أساء نراها أن يمكن التي ذاما انماقضة بالخاعر أشبعت، 
كرهوافقد الخصية، الأصهلرا؛ات، ذوي مرصانا ومحي أولادنا محي اسقفة 

ورغبامملهلة بالشغفهم وبين بينهم يحول هائلا عائما يشكل الذي والدهم 
كراهيتهموأرضوا منه تخلصوا أن فبعد به؛ وأعجثوا أيصا أحبوْ لكنهم الجنية، 

كبحهاتم التي للمودة بد لا كان مكانه ق هم أنفيضعوا بأن رغبتهم ونقدوا 
الشعوربدأ كما الندم، هيئة على ذللئ، وبدا محومة، تصبح أن الوقت، هدا كل 

المجموعةبه شحرت، الدي بالندم المثال هدا ق اقترن وقد باكلهور، ؛اللس_إ 

الحياةَأا.قيد وهوعلى عليه مماكان أقوى المقتول الأب فأصبح بأكملها، 

عرصىوثيق بشكل يوازي والحرام؛؛ ارانملوطم كتاب ق الخكرة هدم تطور إن 

اختلاف،مع ولكن المثال، مثيل على والهوا؛، رءالأنا كتاب ق أوديب، لقدة فرويي 
أكثرالخلوطم ق الدين أصل حول مناظرته ق فرؤيد يبدو ، ١٨٢للأهتمامثير واحد 
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كتاباتهل يبدي ييتما ~ صدم وتمردْ لوالده الابن كره ْع ~ بالعنف انشغالا 

الأم.هع الجنسية العلاقة على وءلأْ أكثر يدا تثن. الأخرى الأوديبية 

علماءجهة من شاملا رقصا فرؤيد ير نفلقي الدين، أصل حول وبممريحه 
الحفارةأن على دليل يوحد لا ويبساطة أنه إلى حزئتا ذللث، ويعود الإنسان، علم 

وحداتوهى البدائية،؛ ارالجماعات ق فرويي اقرحيا الي الشاكلة على بدأت قد 
ولكنهبسيطا نقدا شميدت فيلهلم يقدم ، ال٠طلقة٩ البداية منن. تهلهر أمامية عائلية 
الدين;أصل عن الهلوطمية الأوديبية فرويي لنفلرية مدمر 

المرحلةإلى بعد تمل لم التي الحضارات من العديد هناللثج أولأ~ 
دينا.الهلوطمية قبل ما الحضارات تمتللئ، ذللئ،، وْع الهلوطمية، 

؛المرحلةإطلاقامرت أما المتقدمة الحضارات بحض ئْلهر لم ثاسا~ 
تستهليعلا ٢، الحضارات حمح مثل دين لها كان فقد ذللثؤ ومع الهلوطمية، 

تفرأن — الأوديبية النفلرية تتهلح لا أكبر درحة ؤإلى ~ الهلوطمية النلرية 
إلى)١قصصية مانوعا هى الدين نشوء كيفية عن فرؤيد نفلرية بينما الدين، أصل 

حدكييرا؛.

أصللفهم واضحا متطقتا سببا قصد غير من فرويي وضع فقد ذللث، رغم 
كلأصل هى العالمية أوديّ.، ءقل،ة أن افتراضه عند الإله رفثس ق الرغبات تحقيق 

اللاوعي،ق موجودة أوديّ، عقدة فان ذللث، وْع عصبية، اضهلرابات من لدينا ما 
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هوكراهيةفيها المهيمن ١^١^ فإن شيء كل وفوق الطفولة، مرحلة ق تنشأ فهي 
الأببإطاحة الحبمى رغبة ي تمثل ما وهدا وجوده، عدم ق والرغبة )الإله( الأب 

للأب،النفسي المقابل أنه على منتفلمة بصورة الإله فرويي وصم، وقد قتله، أو 

قويةرغباين، عن عبارة سيكون الأودمحى للحافر الطبيعي التعبير فإن وبالتالي 

عبارةالإلحاد سيكون الفرؤيدى الهيكل وصمن الإله، وحول عدم ل واعية وغير 

ؤيكثفمحله، والحل )الإله( الأب قتل ل الأوديثية الرغبة عن ناجم وهمم عن 
حدإلى ذلك ويثابه قتله، ق الرغبة عن موجود غير الإله أن لو كما التصرف 

ررالإلهبأن والاعتماد أمنية، تعد الحلم ق الوالدين أحد صورة روية أن كيم، كثير 
غيرحطير حافز على دلالة أنه بمعنى — أوديثية لرغبة تحقيق مجرد هوإدا ميتءا، 

.حله١٢يتم لم ولغ 
م

مناممتر ق الأوديبي الطابع إدراك الصم، من ليس أنه المزكي ومن 
يالفوصىتتميز حياة يعيثون الدين أولئلث، الشك، مدم، ول المعاصر الإلحاد 

فرويي.تحليل حسب البدائي الأوديبي التمرد حارج يعيشون والإلحاد الجنسمة 
النساء؛من غيرها أو الأم وامتلأك الأب قتل عند الأوديبي الحلم يتوقف، ولا 
إنذلكر، تحقيق الحديث، الإلحاد حاول وقد الأب، محل الحل أيما يثمل بل 

للخيرولغ بشكل المخصص المهللق المصدر هو الإله، وليس الأن، الإنسان 
م

حدإلى يشابه بشكل هووراقدراته،١ الإنسانية الفلسفات تمجا.ه الكون، ق والقوة 
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آلهةإلى واحد، إله من نؤول نحن الخالق؛ الدين فيها يمجد التي الهلريقة كر 
عرشعلى ه نفالمرء يضع حيث ذاته، بحد إلها هو نخصى كل كون إلى عدة، 
سهولةنفهم أن يمكننا فرؤيد وبفضل الأودييية، ورغباته نرحيته حلال من الإله 
للكفر.ثماتا الصابئ الأوديى الضن وعلم انمميق الانخد؛ع أكر 

فولتيرهو هنا المرح الأوديى الحافر عن للاهتمام المثيرة الأمثلة وأحد 
عنالمسيحي المفهوم أنكر والذي بالدين، يتعلق شيء كل حول الشك ل الرائد 
إلهبوجود يؤمن ربوبيا فولتتر وكان أب، إله وجود وأنكر شخصي، إله وجود 
الصعيدعلى الهم الشيء إن ، مجهو١^٢٢صفة وذي الشخصية من متجرد كوف 

اسممن تبمرأ أنه لدرحة — يشدة والده رفضن أنه هو فولتير يخص فيما النفي 
حاءأين من الجزم سيل على ندري ولا رافولتير*، اسم واتخذ )آروت( والده 

(٣١٧١٨)عام عمره من الخشرينات ق كان عندما فولتير نشن الجديد"اأآ، بالاسم 

أمامبأدائها قام التي مسرحياته أولى وهي )أديبوص( أودب بعنوان حية رم 
الكلاسيكيةالأسملورة تلك، كبيزا نجاحا حازت التي المسرحية تحكي الخامة، 

واليامى؛آ.الديني التمرد بعمق ثبطن بطريقة 

)قالمياسى رفضه وأيقا أب، إل لوحود ورفضه لوالده، فولتير رفقي إن 

الحاجةلنفس انعكاسات كلها ~ أبوي كرمز به الخعأرفح ~ للملك مرحيته( 

ريفالإل وتجاه والده تجاه فولتير تمرد فإن سيكولوحية، وبكلمات الأساسية، 
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مرحلةمن والمتمدة حلها يتم لم التي الأوديبتة للأماف تحميق بأنه مباشرة 
هرفرؤيد لمتهلق وتنا مريح، وهم هو للإله فولتير رفض فان وبالتالي الهلفولة، 

ناضج.بعقل يليق لا معتقد 

الإحوةأحد وهو ~ ؛الإلحاد والئصرح الكبير الموسوعي ديدرو كان 
المسرة.ونفاذ الأوديبي الامماك من يكل يتميز ~ الحديث للإلحاد المؤسسين 
الهمجيةتركش ررإذا إياهات تحنا م ديدروالتوقعية بملأحذلاُت، فرؤيد ؤستشهد 

الإدراكإلى ومفيقة حماقة، من تمالكه ما كل على محافغله لديه، المغيرة 
والدةبخنق سيقوم الثلانن، ل لرجل العنيفة الشهوايت، الهد ل لعلفل الضئيل 

والدته،،ْأامع والنوم 

**•
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الإلحادق جديدة نظرية 
المعيب...الأب قرصية 

إلاالأوديبية فرؤيد نظرية نقبل لا كي وجيها سببا هنالك أن جيدا أدرك 
البعض،على تنهلبق أوديب عقدة أن فرغم يكن، ومهما فحسب، محدود بشكل 
وجهةمن وذللث، شامل، بشكل الواعي غير الحافر نمير عن بعيدة نظرية لكنها 

لنؤعوبالأخص للالحاد، أوسع فهم إلى بحاجة فنحن م ومن الخاصة، نغلرى 
الإطارعدا نظري إطار أي بوجود أعلم لا أف من وانطلائا الحاد، الإلحاد 

لولكني جديد، نموذج من ما شيئا أصمم أن على مجبمرا نفي فأحد الأوليي 
حولمقالته ق فرويي عما وفد ه، نفلفرويد مهلورة غير قرصية صأطور الحقيقة 

بينما الوثيق الرابمل خلاله من تعلمنا الذي النفي التحليل ٠٠أن ليوناردودافينشي 
ليسمنهلقيا هو بشخصية، التمثل الإله أن لنا أظهر باض، والإيمان الأب عقدة 

تنهارأن بمجرد الديني إيمامم الشباب يفقد كيفا يوميا لنا ويتضح ممجدا، أبا إلا 
.٢٦الأب،،سلعلة 

الرغبات،حول افراصات أي تتعللب، لا للاهتمام المثيرة الملاحنلة وهذه 
المفترصةالعامة التنافسية الكراهية حول حتى ولا الأم، تجاْ الواعية غير الجنسية 

الأسهلالادعاء بافتراض ذلك من بدلا فرؤيد قام بل الأب؛ على يركز التي 
أوالدنيوي بوالده أمل بخيبة الشاب أو العلفل أصس_، كلما بأنه فهتا والأمهل 
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فرؤيدافترض وقد السماوي، بالأب الإيمان عليه مستحيلا أصبح احترامه، فقد 
وثيماارتباطا ترتبط الي الفكرة وهي والده، تجاه الْلفل عند التفي التمثل فكرة 

أحصائيوميما لا التمس علماء من عدد يدلك قام ثم تعالى، اطه لوحود بفهمه 
منهوامتياءْ والده محن الملحد أمل حيية إن القول، ؤيمكتنا التفسييآ، التحليل 

اطه.لوحود رفضه تثرران 

مالطتهفقد الأب تجعل أن تمكن ام كثيتا.ناظرق هاك ولاشكأن 
الموتطريق عن غائتا يكون أن يمكن حيث جدي؛ بشكل ولدم أمل يخيب أو 
الجبان الضعف، واضح ضعيف، ولكنه ا حاضت يكون أن ؤيمكن الهجرة، أو 

ولكنهموجودا يكون أن يمكن أو ولهليما، ممتعا لوكان حش الاحترام، يستحق 
منمجتمعة المقترحة المحددات هده منسمي نفسيا، أو حشيا أو حديا مود 

حياةحلال مجن ذلك على أدلة لإبراز وسأسعى المعيب١٠ والوالد يفرضية الإلحاد 

وحدتعندما الدانية سيرهم قراءة بصدد كنت إنني حيث ايارزين، الملحدين 
الملحدينحياة من الفرضية هده أدلة أعرض أن وقيل مرة، لأول التفسير هدا 

نفسيةنفلرية سياق ق بوضعها وذلك المعيب الأب فرضية ق ساتومع الثرانين، 
نمستا.حد|ثة 
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للغلربةامتداد 

الاعنض اسق زضة 
راوعدم

بدايةق تقرينا اكتملت التي الكتاب هذا من الأولى الطبعة إصدار بدأ مند 
منأول وكان الإيمان، وعدم الإيمان لفهم مهمة نقية نفلرية طثت التعسيات، 

بعلمالمحتمى هو التعلق® ٠انظرية باسم المعروفة الأساسية المقاربة يتهلبيق بدأ 

هدْقاس من أول كانت ثم ، John Bowlbyبولىُ" حون الإنكلزي الض 
Ms-iyأينوريث، مارى الأمريكية النفس عالمة صحتها وأكدت تجرسا المقاربة 

Ainsworth ،''' الأمبين المكره التعلق لرابطة المحورية الأهمية الطرية تحدد
المموذجبتاسيس الرايهلة هذه تقوم حيث الهلفل، وبين أحرى( أمومية )أوشخصية 

عليهيوثر الدى الممرذج الهلفل)وهو عند المتادلة الشخصية للعلاقات الداحالي 

المملق١، الجلد ، Attachment and Lossوالحارة التعلق .إ، Bowlbyيولى ج. )١( 
Attachment  :والمحارةالتعلق يولي، (؛ ١٩٨٢/١٩٦٩الأماسة، الكتب، )يويورك

Attachment and Loss ، الانفصال ٢، الجلدSeparation  :الأّاصة،الكتب، )نيويورك
والحزنارة المح٣، الجلد ، Attachment and Lossارة والمحالتعلق بولي، (؛ ١٩٧٣

١(. ٩٨• الأساب، الكتب، )نيويورك:  Loss Sadness and Depressionوالأكثاب، 
القسعالم •، Infant-Mother Attachmentورضيعها الأم ين •العلأنت أضور-ث،، د. م. )٢( 

•العلاقةاسورن،، ؛ ٩٣٧-٩٣٢(: ١٩٧٩)١ • العدد  ١٣٤ American Psychologistالأُريكى 
Americanالأ.ريكي القس عالم •، Infant-Mother Attachmentورضيعها الأم ين 

Psychologist  ٠ ٩ ١(:  ٩٨٩)٤ العدد ٤، ٤n-U  ١.٧



الخصوص(،وجه على والشباب الأؤلفال نمية لفهم جدا وهومهم حياته، محلوال 
مريعاتاق أحرى علاقات إلى بالإصافة — المكره العلاقة هذه وأهمية مركزية إن 

ولقد— الإحوة ومع الأب ْع العلاقة مثل والهلفل؛ الأم ُين العلاقة تكون بعد 

والوصفية،ريرية الالأدلة من كث؛نا مستخدما العلاقات هذه أهمية بولي وصح 
أقلعموما كوما من الرغم فعلى بالأب، العلفل تحلق بأمان التفكير المهم لمن ؤإنه 

عليهاالتركيز ينصب ما وغالتا حدا، مهمة عادة تكون أنبا إلا بالأم، تعلق من أهمية 
الدينية.أبنائهم اعتقادات على الأباء تاُير تتناول الي ات لدراساق 

نهمعلقياس احبارا بولي ٠لاJات إحدى  Ainsworthأيشورث محلورت 
أنماطأربعة تاسيس ق وآخرون أسهمت وقد والهلفل، الأم بين العلاقة نمهل أو 

محغلمي الأقل شيوعا)على الأكثر النؤع وهو الأص، هوالتعلق فالأول للتحلق؛ 
الأمبين العلاقات س ./ ٦٥قرابة إلى يته نتصل وربما السكانية(، التجمعات 

insecure avoidantالأس غير الانْلوائى فيدعى الثاف الممهل أما والعلفل، 

وبالأمان يشحرون لا الدن الأطفال إلى وهويشير ، dismissiveالراقص أو 

العلاقات،تكوين عن ينكفوون وتراهم الأحرين(، أمهامم)والماس مع علامامم 
هدهحم تولى أن وحوف ملق من يعتريهم ما سب، ببأنفسهم وينوون فيتجتبونما 
بشدةيرفقون فامم بالغين، هؤلاء يصبح وعندما والانعزال، الهجر إلى العلاقات 

وأماضرورية، لمتؤ علاقات باعتبارها — الخبؤ ذللثؤ ق بما — المقربة العلاقات 

٤٢



^insecure anibivaient_l^_l؛

يتجنبونلا ولكنهم التعلق، حيال قلقين أيقا المهل هذا ق الأءلفال ويبدو 
ويمرونيتشبثون ما عادة أمم بمعنى قلق، بأسلوب إليها يعون بل العلاقات؛ 

فانيمهؤلاء، يكم عندما حم، متسسكا الآ-محر الهلرف، يكون وأن الانتباه لضن، على 
وهواحر اسم الممهل ولهذا -يا، المحكم أو بالعلاقة الممسك يحاولون ما غالتا 

غيرويمي نسبتا شائئا فليس الرابع المهل وأما ، preoccupiedالاستحواذ 
إلىذلك ويشير ؛ unresolvedالرأي متزعنع أو  Disorganizedالمنتظم 

.العلاقات ق لوكي والالعاهلفي اليأس من نؤع ؤإلى والارتباك، الانسحاب 
القلقوالمضعلرب الماس، من X./ ٠ لدى الأمن غير الأنهلوائى الممعل يوحد قل 

هدهالسكان، من ه./ إلى الاستحواذ نسبة تصل قد بينما ./،  ١٥لدى الآمن غير 
وخصوصاوشرائحهم، الماس ا ؛اختلافوتختلفا تقريبية الحال بعلثيحة المسمبا 

المعلالأالحط»الأّتحواذ«.

Psttcrnsالغريبة؛0 للحالة ية نقدراسة ن التعلق نماذج وزملاتها، أينورث _.، د. . م( 
Study of the Strange Situation  ?5لسمةها0أاا0آرJ_jl^)Attachment:  A:نٍوحرس

عصنمط ءاممثاف ز، .  Solomonسولوُون وج.  M. Mainمابن م. ١(،  ٩٧٨ادنام، لورنس 
Discovery of an Insecure-Disorganized /Disoriented _Tغير متظم غير مشوش/ 

Attachment Pattern ، الهلفولة سن و الموالعاطفي كتاب قAffective Development in
Infancy ، برازيكون ب. ت. تحريرT. B. Brazelton  يرغماندبلو. م. وM. w. Yogman

.١ ٢ ٤ — ٩٥الصفحات (، ١  ٩٨٦أبليكس، جوجوّي' رنوروود، 

٤٣



امتبياuتطورت الأطفال، لدى التعلق أنماط على أنيورث تركيز بعد 

،ماين( مارى أدناه المر-؛ع )راجع البالغن لدى أنماط لقياس ومقابلأت 
تحرىالنفس علماء بدأ البالغين، عند شيوعا الأكثر الثلاثة الأنماط تحديد وبعد 

لسلوكالمختلفة والأنولع جهة من الأمن أوغير الأمن المملق وراء الكامنة الحلاهة 
الاأضمنيأحرى•

تربطالتي الأحدث الدراسات على الحال بهلييحة منص_إ هتا اهتمامنا إن 
التعلقمنفلرى أن من الرغم وعلى الديني، الاعتقاد ْع البالغين تعلق نمط 

أهميةأظهرت باض العلاقة مجال ق الأبحاث أن إلا ذكرنا، كما الأم على يركزون 
ومايفيلد Limkcليمكي من كل يذكر المثال، سبيل فحلى للعلاقة؛الأب،، أكر 

Mayfield  بالأملأ_ضالتعلق إلاأن باق، الخلق عن
معفلمهمحكومية، جامحة ق طالتا  ١٧٣دراستهما ق العينة حجم بلغ بدلك، 

*يآ 

وا١ُ أعمار ق التمشلة والعمليات التعلقي السالوك ،اتوئب كابلأن، ن. و ميس إي. و ماين م. )١( 
Predictability of Attachment Behavior andالطولأنيت يركر درامة وهاّة: 

Representational Processes at 1.6 and 19 Years of Age: The Berkeley
Longitudinal Study ، الأّاميةالهلولأية الدراسات البلؤغ: إلى الطفولة من من التعالق

،Attachment from Infancy to Adulthood: The Major Longitudinal Studies
.Eوار3 وإي؟  K. Grossmanعروسان كّ و  K. E. Grossmanعروسان إي. كّ تحرير 

Waters  :الصفحات ٢(، • «0 غويالخوريّ، )نيويوركt-Yot ٣٠.
نجارم،باستخدام والأمهات الأياء اهمات مبين التفريق باش: ارالعلاقة مايفياللا ب. وب. ليمك أ. )٢( 

Journal of Psychology andوالدين القس علم مجلة الأبوي•، العلاقات مقياس على 
\.٢Y<\-1YY(: • بي0عط1'ه"ا)ا٠ 
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ا|ده1قواسين

كيركباتريكهما الديني والمعتمد التعلق بين العلاقة دراسة بدأ من أول إن 
Kirkpatrick 5لمأشهلهزْانمرانتإلأمالضحةضاتوشيثررأسم6¥قأإ(

عملبسبب الهم الموصؤع هدا حول لاحما الأبحاث وزادت صدورها(، من 
المرجعانفلر مراحعة، على للاؤللاع '، حرازكمستاااروررّبر كيركباترياث،® رالي 
علىم القهدا ق أركز سوف، ) ، ونيمر ير، ميلكولين، جرانكفسست، أدناه 

القيمةالمائة على معرجا بموصوعنا، الصلة ذات الأساسية أعمالهم تلخيمى 

وتغيرالدينين علاقاتالملفولةوالمعتقدات التعلق; •الدينونفلريت ثيفر، ر. كيركباتريكوب. أ. ل. )١( 
Attachment Theory and Religion: Childhood Attachments Religiousالدين 

Beliefs and Conversion ، للدين الملمة الدراسة مجلةJournal for the Scientific
Study of Religion  ١ ٥ ١(:  ٩٩)• ٣ المدد ٢، ٩yvt-v التعلقنفلرية وشيفر»مهج كيركباتريك ؛

 jوالثخصة الاجتماعية الشية الثرة الاينى«، والمعتمد الروض لحب، اPersonality and
tASocial Psychology Bulletin (٩٩٢  :)٦٦^١^0٧-

Attachment Evolution and theالديننفس وعلم والتهلور المملق كيرتماتريك، أ. ل. )٢( 
dj^_^)Psychology of Religion : ،غرانكفيت،بمر ٢(؛ • '٥ جيالغوودPehr Granqvist

Attachment and Religion: An Integrativeتكاملي نماني عمل اٍنار والدين: التعلق 
Developmental Framework ، الملومكلية من أوبالا لأتلروحات الثاملة الخلاصات

Acta UniversitatisUpsaliensis،الأنية الأوبأكتا جامحة المؤيد: الأ: رأوب١ ١ ٦ الاجتماعية 
•العلقواكمثتلأتالدينيةوالملوك،،لكتي_،العلقكريكباتريكح، ل.أ. ٢(؛ب.غراكفيت،و • • ٢

Handbook of Attachment ، كاسيدي ج. تحريرCassidy  ب. و .رP. Shaver_LJi ،
'\<-جم.٦ الصفحات ٢(، • • ٨ جيلفورد، الإصداراكاف)نيويورك: 

والاحتلأفاتالطبيعية المعليات كعلاقة: •الدين صيفر، ر. ب. و ميكولينر م. و تج غرانكفيبه. )٣( 
Personality and Social Psychologyوالنخمي الاجتماعي القس علم مراجعة الفردية،، 

Review

٤٥



*•ّودرجرينآأ وأندرو مارتن بيتر للزملأء 

نوعيامختلفة باق المرء علاقة كون حين ل بأنه وشيفر باتريك كيرك يعلل 

بذلكوهي تبادلية؛ علاقة ذلك من الرغم على تبقى أثها إلا بالبشر، الخلاقة عن 
الداخليةبالأنمامحل أي الإنسان؛ عند الفاعلة الداخلية ونماذج التعلق بنظام تتأثر 

ّننموكما "، ٧٧١التعلق ءلأئت وباقي الخلخولة دراسة عر القائمة لكعلق 

للتحلق)مثالية كثخمية الله فهم يمكن مسيءحية، يهودية نظر وجهة من كثيرا، هنا 
المحنأوقات ل الأمن لتقديم دوما والجاهز الودود، القادر الخليم الفرد الكائن 

بالاعتمادالتعلق حالة تربطان قرصيتين ومافير كيركباتريك اقترح الأمان، وانعدام 
~المعاوصة قرصية تدعى والتي — الأولى القرصية تقول الشخص؛ لدى الديني 

واصتجايةللردة الحالية امية الأّالاجتماعية العلمية للنماذج نقد ضت JJااكحول مارتين، إي. ب. ( ١ ) 
Religious Conversion: A Critique of Current Major Socialيحية مانثروبولوجية 

Science Models of Conversion and a Christian Anthropological Response
والراتلللاْلروحات ت، بروكمن مردة ٢(، • • ٩ النفسية، العلوم معهد فيرجينيا: )أرليعون، 
Proquest Dissertations and Thesesالجامعية، 

http: / /search.proquest .com /docview/ 85820ئو88=?27532
كاثوليكي)أ>وحةمنفلور الغلقوالأ-محلأف،: سوديرغرين، أ،ج. (، 858209388الوصول،رئم )إذن 

بروكت، Proquestمن مترية (، ٢٠ ٠٩ية، النقالعلوم معهد فيرجينيا• أرلينغتون، دكتورا0ط 
Proquest Dissertations and Thesesالجامعية والرسائل للأ-ئروحات 

13 /http: / /search.proquest.com /pqdtft /docview/9 1 1 0 3 3 3 94 /fulltext /PDF
E9988F55A47lB4C94/l?acCOUntid=27532.(.3482775»؛jjالوصول، )إذن 

عنامن ، Attachment Theoretical Approachللغلق الفلرية •اومار؛ة وشيفر كيركباترطث، )٢( 
وساك.



إلىللتوجه عرصة أكثر يكونون آمن غير تعلق نمط لديهم الذين الأشخاص بال 
يفتقدونه،الذي والأمان الأمن من لهم تقدمه بما تعويضية تعلق كثخصية اممه 

الأمنغير التعلق هذا أف أيشا افترضا ولقد لفرويد، الإسقاط لنغلرية فللأل وهي 
فهيلهما الثانية القرصية أما المفاجئة، الدينية بالتحولأت علاقة له يكون قد 

أوالتعلمية حالته ْع تتوافق بريه المرء علاقة أف عن نمر والتي التوافق فرضية 
الأمنالتعلق ذوى للأفراد الأسهل من سيكون الحالة هذه وق لها، انعكاسا تكون 

التعلقذوى للأفراد ية بالنأصعب، ذللث، سيكون بينما باق، وثيقة علاقة إنشاء 

للتدين.قابلية أقل سيكونون وبالتالي الأمن غير 

كلاهمايبدوأل المحيحة؟ هى تقرينا المناقضتين الفرضيتين هاتين من فأي 
لديهمالذين الأشخاص أن المختلفة الدراسات أظهرت ما، حد إلى صحيح 
أدناهبع )را-فجأة دينهم لتغيير عرضة أكثر يكونون التعلق من آمنة غير أشكال 

أظهرت('؛'، metaanalysisبعدي تحليل دراسة وكيركباترطثج، غرانكفست، 

ارتبهلالأمن غير التعلق أف وثيفر(، كيركباتريلث، دراسة الدراسات،)مثل بعض 

هذاكان حال، أي وعلى ٠، الأمزر بالتحلق مقارنه التدين من أعلى تويات م ْع 
تحللالْلفولةت مرحلة ز المدرك واكعلق الديني ءاكحول كريكباتريك، أ. ل. و غرانكفي-تا ب. )١( 

Religious Conversion and Perceived Childhood Attachment: Aعدي 
Meta-analysis ،" والدين الشس لعالم العالب المجالةThe International Journal for

the Psychology of Religion  ٢٠-• ٢٢٢٣(: • ••)٤ ٤ عدد ١، ٤.
منسا•، Attachment Theoretical Approachليعلق )٢(كٍرتماتريكوثغر»القاربةالطريت 

وهناك.
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معظمول قليل، والدي تدين عن سجلوا الدين للأشخاص يالمبة شل صحيحا 

الألمزاممن أعلى بدراحات الأمن المعلق أصحاب يمرح ما غالتا انمراّمات، 
)كيركباتريكالدوامة شملتهم الدين بالبقية مقارنة الدينية المشاركة أو انميني 

،ودود إله مع شخصية علاقة عن للتصريح قابلية أكثر كانوا حيث ؛ وشيفر( 
أكثرمرانه لهم أف كما المحزري، أوقات ل اش إلى اللجوء على قدرة وأكثر 

مراحعةتقديم حلال من الحالة هدم وهاحيكل فست غرانغ وصح لقد 
آمنتعلق تاريخ لديهم الدين الأفراد بأف يقول تصورا قدموا فقد الموافق، لفرصية 

(T)

ر1<

هناس •، Attachment Theoretical Approachللمملق الطرة وشفر كتركاتريك ٢ ر١ 
وعاك.

والتمرايإلمن علائة نمط. على طولأنية دراصة بديلة• تعلقية كشخصية ءإله كيركاتريلث<، أ. ل. )٢( 
Personality and Socialوالشخصيان الاحنماب الضب الثرة ااجاْعةا، طلاب ق الديى 

Psychology Bulletin ماجيكل،ب. و غراكمت ب. . ٩٧٣-٩٦١(: ١٩٩٨)عدده ، ٢٤
النفسلعلم العالمية الجلة تدينا•، أكثر ( selgnis)المزاب يكون ولماذا البالغين وعلأتة 

٢عدد ١، •  The International Journal for the Psychology of Religionوالدين 

ثلاثأحرى• جهة من وباش جهة من بالأبوين العلاقة بين •التوافق ت، غرانكفيب. و بيرغيغارد أ. )٣( 
The Internationalوالدين النفس لعلم العالية الجلة لاشعورية•، نماذج باستخدام تجارب 

Journal for the Psychology of Religion  ،١  ١٣٥-١ ١  ٢٢٢(; ٠ .)٤ ٩ العدد .٣.
الهللأبعلى طولأنية دراسة الأبوين• •ع والعلاقة الداق والتمثيل •الروحانية ؤينرمته، ف. د. )٤( 

Spirituality Self Representations andالرومان الكاثوليك، الجامعيين الإكليركيين 
Attachments to Parents: A Longitudinal Study of Roman Catholic College

Seminarians ، الأمشارة وتقديم القيمCounseling and Values ٢٢٦•٢(: )٥•  ٤٩-
٢٣٨.

٤٨



مختلفة.طرق عر التدين إلى يصلون غيرآمن تعلق تاريخ لديهم الذين والأفراد 
الأبوية؛القيم انتقال ل يساهم الأمن التعلق بأن تقترح بأبحاث استشهدا وقد 

التعلقأصحاب ينتهي الشديد، الأبوي التدين حالات ل بأنه افترضا حيث 
وقالأمن، غير التعلق أصحاب مع بالمقارنة التدين من أعلى بدرجات الأمن 
الأبناءينتهي فوف متخفص، تدين الأبوين لدى يكون عندما المقابلة الحالة 

التعلقأصحاب يهلور حين ل مشابه، منخفض تدين بحالة الأمن التعلق أصحاب 

التيالكامنة العملية إن الحالة،  oJjbمثل ق التدين من أعلى درحات الأمن غير 
التدريجي،الاجتماعي الاختلاط هي تدينهم توى م إلى الأمنين الأفراد توصل 

أساسعلى أكثر مبنية الأمن غير التعلق ذوي للأشخاص العملية فإن وبالمقابل، 

استقراراأقل تكون وبدلك للأمان، مشبعة غير عاطفية حاجة يحفزها عاطفي، 

المفاجئللتغيير عرصة وأكثر 

أظهرتفلقد التجريبية، النتائج ق ثثت كما مفيد، أنه التوضيح هذا برهن لقد 
الزس،ْع استقرارا أكثر يكون ما عادة الأمن التعلق أصحاب تدين أل الدراسات 

غيرالتعلق أصحاب تدين يكون ذللث<، وبعكس الأبوين، تدين مع توافما وأكثر 

العاطفيواكعويص الاحماعي التوافق تنمط ^^؛ ١٠هاحكل، ب. و غرانكمت ب. ]١( 
Attachment: Profiling Socialized Correspondence and Emotional

Compensation ،، لانم؛ن العالمة الدراسة مجلةJournal for the Scientific Study of
Religion ٥ ٤ ١(:  ٩٩٩)٢ العدد ، ٣٨.rvrY

٤٩





.باق الأمن غير التعلق أصحاب هع مقارنة بالحياة الرصى من أعلى ودرحات 
الالينالأشخاص أة  Furrowفورو و  TenElshofالشوق تين لاحظ ولقد 

دراسةول ، الإلماق النضج من أعلى درحات سجلوا آمن تعلق نمط ذكروا 
Attachmentباق التعلق مى؛»حرد تاختبارات فيها استخدم للاهتمام مثيرة 

to God Inventory ،® ،منالأشخاص مكن باق الأمن التعلق أن وحد؛يلث

التسامحمن أعلى بدرجات والتحلي اللاهوق، الأسمتكشافح عالم ل أكبر انخراط 
انفتاحاالأمن التعلق أصحاب أظهر حين ق ، الدينية المجموعات مختلف، هع 

باض،الأمن غير التعلق بأصحاب مقارنة الروحية لتجربتهم أوسع واستكناها أكبر 
علىوعلاوة مسيرتيم، حلال، والاصهلراب القلق من أقل درجاُت، عن أبلغوا فقد 

أصحابكان غيرهم، من الأكثر وتسامحهم انفتاحهم من الرغم وعلى ذللثا 
أقوى.أصونا التزاتا مظهرين الأساسية الدينية بالتحالم التزاتا أكثر الأمن التعلق 

Hagekullوهاحيآكل غراكفست، وحد بزا، تقرينا مرتبلة دراسة ول 

عاطفية،روحانية الأول، المقام ل هي  New Ageالجديد العصر روحانية باو 

،AttachmentTheoretical Approach•السارةالظرة^•تمركاترِكوبر )١( 

للطلابالروحي الفرج زترُع الأمن المملى فورو،'ردور ل• لج•  TsnElshofإلشوف تين ك. )آ(ج. 
 jمحا دوة نThe Role of Secure Attachment in Predicting Spiritual Maturi tyiiii

of Students in a Conservative Seminary  والدين؛0 القس علم مجاةJournal
XAPsychology and Theology  ١ ٢(: > • )٠.

God as a Secure Base_T".•اضكاماص)٣(بك، 

٥١



.الأمن غير التعلق ذوى الأثخاص من متناّسة غير أعدادا تجذب وبالتالي 
التعلقْع عكستا مرتبهلة الجديد العصر روحانية أن الدراسة هده أحلهرت وقد 

قالمشاركة أف وديكي غرانكفست، مجل أحرى، دراسة وق الأمن، 
باستخداممقلمة)مزعزعة( غير عقلية حالات، مع ترتبط الجديد العصر روحانية 

والإيمان.التعلق قضية على للتركيز ننتقل والأن ، باش التعلق حري اختبارات 
والعفررسم 

كلأتنوير أن ~ الحسب، الأب، نظرية مثل ~ ما بطريقة التعلق لنظرية يمكن 

الفروقاتبعض معر مومنن، غير سيكونون والذين مؤمنين سيكونون الدين من 

مافغالتا وغرانكفسست،(، لكيركباتريلث، المائة هده ق مدين الهمة،)أنا المميزة 

غيريعاق بينما الأمن، التعلق أصحاب من منون مؤ أطفال هم المؤمنون يكون 

إلىالمؤمنين غير من كبيرة ية نيتحول ولكن آمن، غير تعلما عادة المؤمنين 

Seeking Security in tlieالجدد انمر j الأمان، وراء •المعي هاحكاى، ب• و مانكف.ت )١( 
New Age •

Attschmentوالمراهقة الهلفولة ق الروحي والنمو التعلق ءنفلرية ديكي، ر. وج• غرانكفيتؤ ب،• )٢( 
j ،Theory and Spiritual Development in Childhood and Adolescence ،كنمب

كاوفورنٍا:أوتى، رثاوزد وزملأوْ سري، j ب،. تحرير ، Handbook of Attachmentالتعلق 
متوتحة•صلأيتؤ فراتون، وم. غرانكفست، . ٠٣١أيما راحع ٢. ١ ٠ ~ ١  ٩٧الصفحايتؤ ٢(، ٠ ٠ ٦ محاج، 

Prospective Linksالجدد انمر وروحانية والامتماص الرأي مترمع المقلم/ غير التعلق بين 
among Unresolved/Disorganized Attachment Absorption and New Age

Spirituality  ّانفران_لمكو،الأ.ريكية، الضب للجمة ١ ١ ٥ او المرية الأمانة ق )ورنة.قيمة
.(Y> *U،_،I
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النوعينلهذين المختلف التعلق تاريخ إن عادة، وحادة مفاجئة بهلريقة مؤمنين 

قعديدة سنوات منذ بدقة جيمي ويليام ناقشه ما الأرجح على هو المؤمنين من 
،Varieties of Religious Experienceالدينية التجارب اختلافات كتابه 

حينمرة(<،في ولدوا ررالذين بانيم متين مؤ كانوا لطالما الذين أولثلث، فيه وصم، فلقد 
الربطهذا إن ، مرتين'؛ ررالمولودون بأمم الإيمان إلى فجأة المتحولين وصف 

Jamesianالمعروفة)الجيمية الحالة مع القلق أو المابق الأمن التعلق بين 
distinction  سيبقىصراحه، غرانكفيست( إليه أثار ما هو لجيمس( نسبة

الأمنالتعلق بأن الكامنة المشكلة ولكن ملحدين، الأمن ذووالتعلق الملحدون 

واليهودية.المسيحية ق الإله يشابه وهذا الأب، وخاصة أمن محبا والد من تاق 

منأثه إلا الإلحاد، رقص إلى هذا ينئي أن المرجح غير من الحالات معفلم وق 
ديني.اعتقاد من الأحرين لدى ما مع للتسامح يوهب أن المحتمل 

تربواالذين الأطفال فإن مارتن، بيتر زميلي نبهني وكما أحرى جهة من 
تربواالذين الأطفال ْع مقارنة الإلحادي موقفهم لترك أكر ميل عندهم ملحدين 

ااا.ينيةاا،ارالمجموعات كل صمن من أنه البحومث، أحد يبين أخرى، أديان صمن 

)نيويورك: Varieties of Religious Experienceاندبية التجربة توء\ت جيمس، دبلتو• )١( 
(.٢١٩•لونغمانز،غرين، 

٥٣



تظهر،  ٠fx بحدود عليه هم ما على للبقاء معدل أدنى الملحدون يملك 
علىمعينة دينية مجموعة ل الناشئين الأطفال بقاء ب التالية المجموعات 

./'،٤٦الميتوديين ٤./، ١ المشيخيين U"؟./، الأبرشيين عليه! نثروا الذي الدين 

الخلينU./'، ٠ المورمون ./،  ٦٨الكاJوليالiا ل/، ٠ المعمدانيين ٤./، ٩ البوذية 

كالترابملمتنوعة بعوامل مرتثطة التائج هازْ أن شك لا M./: والهندوص ./■، ٧٦
مدىإلى أيما ذلك يعود قد ولكن الدينية، الجماعة من الإكرام أو الاحتماض 

النتائجإن قلق، أوتعلق آمن تعلق فيها تنشأ عواثل المختلفة المجموعات امتلاك 

العائلاتإن تقول كملحدين الملحدين بقاء معدل انخفاض إلى تنير الي 

التعلق،أمان من أقل مستويات بالختومهل ونملى استقرارا أقل تكون اللحية 

للانجاباحتمالا وأقل تزاوجا، أقل الأرجح على الملحدين أف أظن أش كما 
تزوجوا'"*•إن 

Center for Appliedالتشرة j التينة الأبحاث مركز انمالمة:أا والمادة اكجة س0 ناقش )١( 
j Research in the Apostolate  :ك ااّندونJوعادواتركوا الذين اتكار:The Reverts

Catholics who Left and Came Back ) ،)٢،• ١ ٢ حزيران، ١ ٩ )مدونة
http: / /nineteensixty-four.blogspot.com /2012/06 /reverts-catholics-who-

left-and-came-back.html.

Atheismالاجتماعية الموم نم تجري-ية نتاج كميا• الإلحاد مارتين، إمح،• ب• أييمر راجع 
Empirical Findings from the Social Sciences  وماجتتر :كعآ1اا0س0)تحضير

العالوم،آا'آ(.
التجريبي.للاختبار الملحدين زيجايت، ومعدلأرءت٠ اّلحدْ العواتل عن الاثراحامحت، هذْ تخفع بالهلح )٢( 

٥٤



بينللعلاقة كيركباتريك تناول وتلخيص باقتباس الأن موصوعنا أكمل 
بأننلاحظ بداية دعونا ولكن الرافض، الأنهلوائي، التعلق ونمهل الإلحاد 

هامفمد ذلك، ومع مشكك، أو أدري لا أنه ؤيبدو مؤمن؛ غير ه نفكيركباتريلث، 
يوحيوالذي الكمر، مع الأمن غير التعلق يرتبط ، كيفلخص عندما رائع بعمل 

كتب!حيث، الأب،، ْع سيئة بعلاقة 

المصنفينمن احتمالا أكثر كانوا امتون بأنيم أشهم صنفوا الذين النامس إن 
وصولا.وأمهل بعدا، وأقل تحكئا وأقل حتا أكثر بأنه اش رؤية على كانهلوائيين 

عرضهأكثر كانوا كما الأمتين، الأشخاص مقارنة دينيا التنزاتا أقل الأنهلوائيون كان 
علىالحصول وأعيد المجموعاتر... ببقية مقارنة لأأدريين أنفسهم لتتصنيف 

كارولينااوثا ّحامعة ق ما ٠٢قمت، منثورتين غير دراستين ل لاحما النتتائح 

—كيركباتريلث، من أحرى مرة وهي ~ الصلة ذامنت، الأحرى والمعلوما١ت١ 
أعاد Bradley Strahanمتراهان يرادلي أجراها دراسة إلى إثارته تشمل 

كنيةنتع جامعة هللأب، عند أعلام المذكورة التتاج بعص على فيها الحصول 
الدراسةشملتهم الذين الأنهلوائيين الهللأب، بأن متراهان وجد لقد ستراليا، أق 

تماما؛أةمتتأكد ررإننى بند ق الأحرى المجموعامحنتؤ باقي من كثيرا أقل به نمجلوا 
الرافضونأو الانطوائيون الهللأب، سجل أيصا، الدراسة هذه وق بي،،، يهتم الله 

AttacJiment Evolution and theالدين و القس وعلم والمملور التعلق كيرتماتريك، ;١( 
Psychology of Religion ، .١ • ٦ ص.
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لكنتالتائح أن علت الحقيقي، الديي الالتزام أي الداحالي، الخدين درحات أدنى 
OjCaa  الدراسةهالْ تقدم وعليه فقطُ*'، الذكور فئة صمن العينة هدم ق إحمائتا

الرافض.أو الأنملواتي الاستجابة نمهل هع الإيمان عدم ربهل يدعم جيدا دليلا 

قبلمن بقرة ذلك قبل أجريت بدراسة أيثا كيركباترك استشهد لقد 

أعضاءمن عفوا  ٣٥٠من عينة يرما حيث ، Grccriوغرين فيتير'أءآآءتمآ 

American Association for theالإلحاد لترقية الأميركية الجمعية 

Advancement of Atheism ، والأسبابالعوامل تحرى أحل من

لدافقعل، امرأة  ٣٠وحدت هؤلاء من للدين، المعادية مواقفهم وراء المحتمالة 
هدهأعفاء وصف وقد للدراسة؛ استجابوا رحلا  ٣٢٠موقف تسجل الختائج فإن 

كلاهماأو أحدهما ْع العلاقة صعق، أو الأبوين لأحد فقدهم غالبا المجموعة 
منأعلى نستا سجلوا قد الملحدين أن ، نضيفأن وينبغي الطفولة، فرة حلال 

أوالمحافظين الجامعة طلاب ْع محقارنة الخعيسة والمراهقة الخعية، الطفولة 

SDAالمثلثين المح برجؤع للمو.ّين الساح الثوم طلاب بين والتدين الأبوة مزامحان، ب• ، ١ ل 
Tertiary Students : المملق نفلريآ مهجParenting and Religiosity amongst SDA

Tertiary Students: An Attachment Theory Approach  مشورة،غير )مضلوطة
j (،متشهي ١٩٩١،أستراليا، Avondale،JlXyحاسة؟ *i  .المرجعالمابق.cited in ibid

Personality andالملحدين صع ل والشخصية المجموية اعواعل غرين، م• د فاتر ب• )أ،ج• 
Group Factors in the Making of Atheists ، نمىوعلم الاجماعي القي عالم عجالة

.١ ١(:  ٩٣٢) ٢٧ Journal of Abnormal and Social Psychologyالشواذ



المؤمنينفئات من أمما يحتمل الأخيرت؛ن الفثتين أن باعتار ، جمين الر حتى 
تحقيقؤإلى  Brudcrبرودير قدمه تقرير إلى كيركباتريك أثار بالألوهية، 

نتائجوحدوا إذ ، Sherrowوشيزو  Caplovitzكابالوفتتز به قام منهجي 
مرحلةل الديني الإيمان عن التخلي أو بالردم يتعلق بما الأبوين تخصى مشاحه 
منيبدوأته ولكن للتعلق، مباشره قياسات المايقة الدراسات تحدد لم ، الثلؤخ 

أوكلاهماأحدهما مع سيئة علاقة أووحوي الأبوين أحد فقد أل افتراض المعلقي 
بالمتوسهلأنه نفترض أن يمكننا مماثلة، وبهلريقة آمن، غير بتعلق تماما مرنط 

ْعسيئة علاقات وبين التعيسة والمراهقة التعيسة الئلفولة بين ارتاؤل يوحد 

الأبوين•
ffUg  أءير]ءأ1تروأءaJgw:

انهلوائيةتحالقية علاقات ذكروا الذين الناس فان مايق، فصل ق شاهدنا كما 

وهداأدريون، لا أو ملحدون بامم هم أنفوصنا إلى حدا يميلون لثلؤخ اق 
الأمنالعملي للنموذج يفتقرون الدين الناس بأن القائل مىالمفهوم تيسرز

. ١٨٩ص. المايق، المرجمر)١( 

Some Considerations ofالإبماننقد j الأمارات ابعفس ، E.E. Bruderبرودر إي. إي. )٢( 

the Loss of Faith ،• والرعوي ريري الالعمل •جلةJournal of Clinical and Pastoral
Work  كابلومتز ئ. ١؛ • - ١ ١(:  ٩٤٧)١D. Caplovitz  شزود. وD. Sherrow ،الثلمون

كيركباتريك،ي به اششهد (، ١٩٧٧ماج، هيلز• رمحفر١لي الجامعات خريجي عند الأرتل.اد دينيات 
Attachment Evolution and the Psychology ofالدين j القس وعلم والمملور التعلق 

Religion .٠١١٢،ص

٥٧



هذامن بنموذج للاحتفاظ )بالتزامن( مرجحين غير سيكونون التعلق لعلاقات 

New Ageالجديد العصر معتقدات وتمثل أحرى، آلهة أي أو اف مع التعلق 
الالذي للطبيعة المتجاوز التفكير مظاهر من مفلهزا الإيمان عدم لحالة كبديل 

النفيالنموذج ذللث، مثل يتطلب، 

غيرالتعلق وفرصية المعيب، الأب قرصية القرصيتين؛ بأن للهول ونخلص 

الهلفلعائقة يؤذي أو يضحف، قد ما كل أل تهلرحان معا يوحدان عندما الأمن، 

الإلحادإلى البلؤخ مرحلة حلال عرضة جعله إلى عموما ميولي أوأبويه بوالده 
شخع,يذإلهية)إله ذات من حالية أحرى روحانية معتقدات إلى أو الكفر أو 

Attachment Evolution and theالدين ق القس وعلم واكلور التعلق ؤو3\وث ;١( 
Psychology of Religion ، .١٣٣ص .

٥٨





الدليلاعتباره يمكن ما المجموعتين هاتين عند المتواجدة الأنمامحل بين الفرق 

الأهم.

وهمملحدون، بامم تاؤيخيا اشتهروا الدين أولئك للدراسة احترت وقد 
افلوحود رفضهم كان والدين فلاسفة، يكونون ما وغالتا المفكرين كبار 

المحبانل آحد ولن الفكرية، وحياتم العامة مواقفهم ل واصحا عاملا تعالى 
لهمأمامي كثان التجريبية بالبحوث عادة يهتمون فالعالماء والفنانين؛ العالماء 

قرئينا شاغلا مؤمنين أو ملحدين كانوا مواء عاده للعالم نظرمم تعتبمر ولا 
الفنق الخيال أعمال عن الفكرية القناعات فصل الصعب من أن كما عملهم، 
الأشخاصفإن ذللتح عن الفلر وبغض البصرية، والفنون والموسيقى الخيالي 

والمروحونالمؤسسون بامم عامة بصفة المعروفون هم هتا معهم نتعامل الاذ.ين 
الإيمان.وجحد الحاJيثإ للالحاد 

مثلالمشا-رة بالحالأت الفكرة هده علاقة وما الملحد؟ هو من ولكن 

الإلحادموضع هتا ومأتناول ذلك؟ شابه وما الوجود ووحلوة والربوبية اللدأدرية 
يكونقد والذي العالم نموفوق الذي الواحد باق الإيمان رفقي يعني أنه على 

اللهرقص المسيحية اليهودية الديانة ق يعني وهذا بالبثرية، شخصية علاقة له 

الأب.افه المسيحية ل ؤيحني معه، ؤيتفاعل حففله على وقائم العالم حلق الذي 



وصوحاالأكثر الدليل توفر لأما الميتاا، ررالأب متلازمة أسميه ما ْع ونبدأ 
•يبين لمعيبا الميت الأب يعل• المعيب، الأب لفرصية تاريخيا والموس 

بتربيةيقوم أن له يمكن لا المست الأب أن الواضح من أنه هو الأول~ 
قمحلويلة ميتا الأب فيها يكون التي الفارة كانت كلما المعنى هدا ووفق الأمحلفال، 

شكلأكر.الْلفلكانالأبمعنا حياة 

بأنهالصغار الأؤلفال قيل من عادة الوالل.ون أحد وفاة تفسير يتم أنه والثال— 
يعتثرونهإنما ضرورة أنه الموت الصغار الأطفال يفهم لا حيث وخيانة؛ رفض 

طبيعةعلى والخيانة بالرففس الإحساس ^ا تاثير يعتمد ذلك ومع اختيارا، 

الهلفليعرفه لا الذي الأب وفاة عند عادة فالرفض والطفل، الأب بين العلاقة 
به.تلما الطفل كان الذي الأب وفاة حالة من أثنا أقل 

الذينالأطفال عنل• تحدث عندما أكر الطفل ق الأب وفاة تاثير أن ويبدو 

علىنمية أمياب ثلاثة وهناك منوات، وخص ثلاث بين أعمارهم تتراوح 
اكزةالءرحة:هذْ لفهم الأقل 

قالطفل يكون حيث، ووالده؛ الطفل بين العلاقة لتطور الفئة الطسعة — ُ 

الهلفليصبح كما محروقة، لأسباب أكثر بوالدته مرتثطا ؛، أونحو^JJالأولى المنة 
وهذايحلءثوالكلام، المشي على قادرا يكون أن بمجرد بوالده أكثرارتباطا عاده 

ولكنقوية، والل.ته مع الطفل علاقة تبقى الحال وبطبيعة الميز، حوالي ق تقريتا 



الأمرأنو١٤ j( الأقل على الوقت، هذا مثل ق عادة ندأ والده ْع الهلفل علاقة 
كثيراولكن وحليد، مكل يالتطور العلاقة هده تمر تمم عنها، منتحدى التي، 

أوالسائمة من الهلفل يطير الذي الوقت ل ما حد إلى العلاقة هذه تفعف، ما 
وغيرهمالمدرسة زملاء مهر صداقات عادة وهي الأقران، علاقات ميب اوسادعة 

الرفضغير آحر كشيء الموت فهم على العلفل بالنموقدرة تبدأ كما الأطفال، من 
وفاةتكون العشرين، من الشخعى بلؤخ وْع المدرمة، سن بالوغه عند وذلك 

يةنفتجربة يشكل أن من بكثير ترجيحا أقل — مؤلم أنه رغم ~ الوالدين أحد 
أساسية.

يزالولا فرؤيد بدأه الذي الأوديي، النفس علم من الثاف الم-، ويخرج 
ثلاثمحن العمرية الفئة تعد حيث، المعاصر؛ القي اكحليل من هاما حزءا يثكل 

الطفلفتها يتعلق التي، الأوديتية الفترة هي الأطفال نفس علم ل نوايتج ّوحس 
عادةالطفل ويحل الأحير، الفصل ل هوموصح كما ووالدته، بوالده كبير بشكل 

الفترةوهذْ والده، ْع اكهلا؛ق حلال من سنوات حمن عمر ل الأوديتي الصرلع 
ْنالتي الأخلاقي )الظام - الئليا الأنا - الطفل نفس كاّيس حاسمة 
ية.الجنالهوية تشكيل إلى بالإصافة الأب(، 

المهمينالملحدين كون الذكور، نفس بعلم الأول المقام ل هنا و)ّنهتم 
وقت3، متعالج حاصة حالة فهو النماء إلحاد أما رحالا، جميعهم تاؤيختا 

لاحق(.



الملةوثيقة المبكر، الشخصية تكوين لفهم هامة اهمة بمباولي جون قام 

لكونالثالث؛ المسب يعد الذي الانفصال،، ارقلق مفهوم وهي• نناقشه؛ بما جدا 

الوالدينأحد عن التلفل فصل طريق عن ويحدث مدمرة، المبكرة الوالد حارة 

الطفلفصل على عائم الذلاهرة هدْ وتنهلوي استبدال، أو فقدانه، أو المحب، 
القلقهدا مصدر يكون أن أيصا الوالد عن للانفصال يمكن ولكن والدته، عن 

حاسمةباما والرابعة الثانية بين الأعمار باولبي حدد وقد جدا، والأساسي القوى 
.الأنفصال١ قلق لتأسيس 

ايتون...الأباء 
١(;٩ ٠ ٠ - ١ ٨ ٤ ٤ ر  ainhiفردريث 

الزمني،الولادة ترسب، حب، المؤمنين م ومن الملحدين بدراسة سأقوم 
برفضقام حين، العالم؛ ق سهرة الأكثر الملحد ربما لأنه نيتثه مع سأبدأ ولكنني 

الشهيرةمقولته وتعد ومثير، كثير بشكل حصوصا المسيحي والإله المسيحية 

حياته،طوال بالدين حدا مشغولا كان لقد للملأيين، معروفة مامحت،،، قد ارافه إن 

حياةسيرة أن كما ؟ها، يوٌن ومن المسيحية الأفكار ومتكرر سديد بقلق واستنكر 

قدموقد والمميزة، العقدة يته بنفعميق مكل المتصلة أفكاره مع تتفق نيته 
كانت،ماذا تدريجنا لي اتضح  ١١قالت حين الصلة هده وراء الأساس نفه نيتئه 

منونؤع لواصحها الشخصي ؤ الاعترانوبالضثهل الأن! حتى عفليمة قة فلكل 





أي)من Aitsmeinem Leben- طفوك من ذكريات سن ز

قاستيقظت ااعنلأما والد٥ت فيه توق الذي لليوم عرصا نقمن والذي ~ حياق( 

عيناهاالعزيزة والدق جاءت حولي، مكان كل ق بكاء سمعت اليوم ذلك صباح 

صغيتاكوق ورغم ا'ا مات قد لودفخ عزيزي إلهي! لأيا هائلمة تنتحب وهي تدمعان 

لذهوليمريرا بكاء بكيت الموت، يعنيه عما الأفكار بعض لدي كان أنه إلا وبريئا، 
ذللئ،التيتلت، الأيام مرت الأبد، إلى الحبستؤ والدي عن انفصلت، فكرةكوق من 

قأرماةا ووالدق يتيما أصبحت، لقد إلهيرإ يا للجنازة، الاستعدادات مع بالبكاء 
الساعةق المراسم بدأت الأرض... إلى العزيز والدي جثة بقايا سلمتا ب آ٢ 

الجوفاءالصاحبة الضجة دائما ستبقى آه، الأجراس.. من ميع يرافقها الواجرة، 
Jesu meineلشيد الض، اللحن أبدا أنى ولن أذق، ق الأجراس تللث، من 

Zuversicht  ٠٨هوإيماف(المسيح )أي

الدينيهور العن المبكرة الذاتة المبرة هن.ه شهى ق المامب ه نتأعرب 
كماثيء كل ق بأمان الله ®أرتدق قال(! حين اليت، والدم مع افه وحدد القوي 

.نعمه؛١٩ق ثقة على كنت، كالهلفل وأنا . ١ الصغير. الضعيف ءافاله الأن يقود 

وقتل ررمات والده عن والعشرين الرابعة ق كان عندما نيتشه كتب، 

الذكري*'١.الفكر من والفاصلة الصارمة التوجيهات افتقدت لقد جدا، مبكر 

والدهأص، كونه س الرغم على أنه يوضح نيتثه س أحرى تعليقات بينت ولكن 



قدولكن الحياة®، راقوة إلى يمتقر وواهتا، صعيقا إنسانا اعتبمرْ أنه إلا به، وأعجب 

ينعافلم الذي العصي الاميار من أشهر ستة قبل م ١  ٨٨٨عام يوليو ي كتب 
من— وراثي منه جزء )والذي العصبي الإرهاق من صغهل ررتحت يعاف بأنه منه، 

هذانيتثه وأوصح ١، ١ الحياة(® قوة تفشي عدم عوانبج من أيصا تول الذي والدي 
ومحبوبارقيقا لكن والثلأيين، السائمة من ل والدي ُرتوفي كتب، عندما الربهل 

منلطيفة تذكرة — عابرة بزيارة العالم هذا لقضاء مندفعا يجري وكانه وكئيتا، 
,١٢Mذات٦االحياة عن عوصا الحياة 

فيهبما الحال بعلبيعة لنيتثه بالنسبة أيصا ومرضه العام والد0 صحف ارتبعل 
المتضمن)يمعناها للمسيحية الكبير نيتثه انتقاد ولكن والدم، ميحية ْع الكفاية 

أماهو المسيحية( لإله الكلي والمعنى المسيحي اللاهوُت، ويسوع الفضيلة 
هونيتثه اختاره الذي الإله لكن الحياة®، ررقوة يمي ما رقص أو غياب تعاف 

ملاحغلةالصم، من ليس م ومن الحياة(، قوة عن قوي وثي )تعبير ديونييوص 
ينظرأن ؤيمكن والده، لضعف رقما باعتباره والمسيحية اممه لوجود نيتثه رفض 

الأمثل®ارالإنان السوبرماز وجود على تاكيده مع ~ الخاصة نيتثه فلسفة إلى 
بالمماه وراما اوة® وررالقلطة® الق ارالرغبة وعلى (، Ubermensch)أو 

بالإضافةمفترمة®، بطريقة يتصرف نخمر أي يه يقصد الذي لطت دآ10

أنت،١٠المثال؛ سبيل على علق إنه )حيث، عنه المعروفة النساء سمعة تشويه إلى 



يفعلهبما هي الرجل سعادة ورُإن  ٠٠أ سوطك ناخل أن تنس لا امرأة؟ )روية ذاهب 
عناصال تعبير جميعها أتيا على — الرحلاا('آا يفعله بما هى المرأة وسعادة هو، 

توفيره،على قادرا أبدا والده يكن لم الذي الذكوري المولج تحديد محاوكه 
سيهلرةبسبب أيصا الذكورة عن بحثه صعق لقد والده، دين حتى ولا وبالتيجة 

والدتهمع مسيحية أمرة صمن عاش حيث والده، وفاة يعد عليه ونريباته والدته 
قالمدرسة إلى ذهب، حتى عماته من واثنتين لوالده وجدته الصغرى قيقته وث 

المسيحيةالأخلاق تكون أن المتغرب من ليس ولذللث، عثرة، الرابعة من 
لنيتشه قال العبيد، وعقلية الضعف، على علامة بالنساء خاصا سيئا له بالنسبة 

صغائر- العميقة ئتناقفاق ل أبمصث، ررعدما : Ecce Homoالذاتية سيرته 

ويالمبةوأحتي، بوالدق متعلقة أجدها دائما ~ الغرائز من تحصى لا المي الأمور 
ألوهيتي.بحق كالمجدف تعد والعامية البسيطة الطبيعة هذه فإن لى 

البرعبا اللحنلة هذه حتى وأخي والدق من تلقيئها المح، المعالجة ملأتني 
.هنا،ا؛ تعمل سيهلانية أداة هناك أن فيه ثلث، لا ®ومما ت يوصف، 

إقامةق صعوبة صباه ق ارتادها المي الحلية المدرسة ق نيتثه واجه لقد 

نفلناالمغير٠١ دررالقس ولقبوه به امتهزووا حيث، الأخرين، الأولاد مع علاقايت، 
النفلريقصر إصابته بسسب، الصبيان، بالعاب شارك ولم وتدينه، وانضباطه لحزمه 

مقدارعن وللتعويص المت،كرر، ومرصه الجدية اكاجية من السلبية اميته وح

w



رغبةلديه لكنت إرادته، على المبكرة المن هدْ ل نيتثه أكد الاجتماعي النمهس 
منالاحرين للأطفال شجاعته بإثبات مرة ذات فقام النفس، صبط ق حقيقية 

حتىيده كف ق وحملها فيها المار ؤإصرام المقاب عيدان من حفنة أحذ حلال 
فدلكنت، يده لكن الأرض، على يديه طرق على وأجثره المتفرجين أحد تدخل 

يشدةْا.احترقت، 

القاسيةنيتشه فلقة بين المناقض من الكثير الأسخاصى من العديد لاحظ 

ومزاجهسلوكه وبين ابتكرها( المى الخيالية رالثخصية والدكورية والمثيرة 

محن،ومن بالحرب، مربع ببي، أنا شي،ءآحر، ص ®الحرب كتبإ: كما الحقيقى، 
العدةوآلام بالصدلع ومصانا وعقلأتأ، متحفظا لكن ولكنه الهجوم،اا"ا، موامي 

لكنت،فقد م ومن الزهري؛ مرض أعراض ذللث، ل بما أحرى، صحية ومشاكل 
أختهقبل من رعايته وتتم الفراش ًلرح يبدو كان ما وكثيرا ميئة الصحية حالمه 

لمتعلبمدد فكرى صرإع أنها على فلقته تفسر أن ؤيمكن ووالدته، الصغرى 
قكما يلازمه، أنه بدا ما كثيرا الذي الضعف، ذللثؤ المسيحي، والده ضعف، على 
وفاةمن أشهر ّتة بحد  ٠٣١٨٥ عام صغير صي وهو راودْ الذي المنام، هدا 

لوكما الكنيسة أويغ عزفج ارّمح>حج فريبة: بفترة الرضع شقيقه وفاة وقيل والده 
منهوالدي وخؤج فجأة نر انفح يحديثإ، ماذا لرؤية نظرت وعندما جنازة، أما 
ذراعه،على صغير طفل مع عاد ما وسرعان الكنيسة إلى بالركض فقام فن، كل 

جديدمن عائدا وتلقها أخرى مره الشر على الوصوعة التراب كومة انفتحت، 

٦٨







التطرفدرحات بأقصى الأرستقرافن بيرتراند والدي حياة اتسمت 

(jjjjJLjمليهه أمرلي اللورد راسل والد طفولة مذكرات فكانت اوياميْآ، 
أرعبيرتراند عمر كان عندما توق وقد البلؤخ، مرحلة ق ملحدا أصبح ثم الدينية، 

والدةوفاة ُالة الطين زاد ومما فمهل، المهاية لحظات أدرك بيرتراند أن أي سنوات، 

راسلحون اللورد وحدته، حدْ يدي على رعايته فكانت بعامين، ذلك، قبل راسل 

م١  ٨٧٨عام توق وقد عنه، ما نوعا بعيده شخصيه كان حده لكن راسل، والسيدة 
السيدةهي الفعلية والدته كانت لدلك سنوات، ت بيرتراند عمر كان عندما 

حياةق واضح تاثير ذات فكانت، امة،اأأآ، الارالبلادونا ؛لقي، عرفت، التي راسل، 
وهىولادتها، منذ الأسكتالندية المسيحية للكنيسة تابعة أنها حصوصا بيرتراند، 

ال>زيناا^آ.المسيحي رريالتواصع الديني سمتها ويتميز متزمت،، طاح ذات 

الروتستانتيةمن نوعا حدته، إقامة مكان بيمبمروك؛ يزل ق الدين كان 

حياته،طوال بالدين بيرتراند اهتمام ورغم ، اليومية الحياة وهوأساس الانتقالية 
حدته،دين كان رفضه الذي الدين أن الواضح وس لأأدرياأوملحدا، أصبح إلاأنه 

المسيحيةس الوحيد الشكل رءإن بقولهات ذلك؛ بيرتراند ابنة كاثرين ووصفت، 

أحلص كئيبة احتثار بيئة مجرد العالم هذا ق الحياة أن حيدا، والدي عرفه الذي 
كااي((آآ.بشكل المرع الاعتقاد هذا عن والدي تخلى لقد المستملي... النعيم 
الإنسانأن تخيلوا ررلأنهم الخيحيين من راسل سخر فقد ابنته، قالته لما ووفئا 



عليهوالحفاظ الإنسان أن اعتقد ذك ْع لكنه .. الثامحع. الكون نظام ق ذوأهمية 
حياتهأن شخصيا، ارأعتقد بقولها حتمت، يم ٣، العالم،، ق أهمية الأكثر هوالشيء 

خصوصية،أقل مه,طااحارت، يفضلون للذين ية بالنأو اممه، عن بحثا كانت، كلها 

.المهللقةاا١٣الحقيقة عن بحثا كانت، 

هملرامحل ية بالنالأهل دور لعست، التي الأحرى الوحيدة الشءنمبميادتإ إن 
عشرالأحد ذو بيرتراند أصح وقد كثيرا! 7_ ارتبط اللواق المربيات، من سلسلة 

اكتثف،ما وسرعان المحبوبات، مربياته إحدى رحلتف عندما له،، عراء ءرلا عاما 

المستمرالتغير لهدا الحزن من التخلحى محلرق ®إحدى بأن وجيزة شرة ذك بعد 

فأكثراا"أ"ا.أكثر وتجريدي بعيد عالم إلى والانحاب، القراءة هي له للمرافقين 
المكررة®الخسارة،، إلى بالإصافة وحده، لوالديه المبكرة الوفاة تكون أن ؤيمكن 

الطريقةبنفس الحقيقة ®أرديت، ت الحقيقة إلى المدهش توقه سسبؤ هى للمربيات، 

حلالبيرتراند كان ذك، إلى بالإصافة الديني،،؛؟، الإيمان الماس -بما يريد التي 
حقيقي.مقرب، صديق أي لديه يكن ولم بعيد، حد إلى معزلأ نشأته 

تميزتالتي حياته من المبكرة السنوات حلال ه نفراسل وصف، وقد 

®ظالت،كالتاليت الربياُت،، مع المزل ق الانعزالية وبحياته لأحبته ؛فقدانه 
البحرلي يعني • البشرية.. الأمور ق صحبة أحد ولم دائما وحيدة العميقة مشاعري 
نفي،إلى الناس أحب من حتى أكثر القاحلة الأماكن ي الليل ورياح والنجوم 
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منللهروب محاولة الحقيقة ق هو إلي ية بالنالبشري الوجدان بان مدرك وأنا 
.الله١٠ عن المجدي غير البحث 

المعيبالوالد قرصية من بامتداد يوحي للنفلر اللافت الاقتباس هدا إن 

افهمع العلاقة فان مهدئة الحامحلفية البثرية العلاقات كل بدت إن بانه السبؤ إلى 
داخلالانسحاب هدا ومصدر كيلك، مهددة تصبح المحب الإله مع وبالأخص 

أووالأصدقاء والأسرة الوالدين مع المبكر التعلق فثل عن ينتج قد الشخص 
الفصل)انفلر باكوحد المصابين الأفراد ق يوجد كما البيولوجي الاستعداد من 

والانعزاليالأنفحالي الشخص هدا أن أدناه(رغم والإلحاد الخوحد عن السادس 
مليئارجلا قلل لكنه والصفاء، الحقيقة وهو وحيد أمر عن البحث، على انكب 

الفلسفة،ق كتب عندما أجاب؛ررلأ،ا لقد الحرة؟ الإرادة نملك، رءهل باكاقضات; 

قتقدم هناك هل الأخلاقي، بشغفه الأمر تعلق عندما وكتب، ، تمرقلكنه 
تصرفلكنه له، السخيفة الأشكال من ويخر يجسبؤ؛®لا،، ربما العالم؟ 

ذللثؤ((".على بالأمل الليثة حياته وض 
م(:١  ٠٩٨ م- ١ ٩ ٠ ره سارتر بول جان- 

فلقتهترتكز إذ العشرين؛ القرن ق شهرة الأكثر الملحدين أحد سارتر يحد 

رقص®إذا الشخصي؛ بكلامه جيد بشكل موقفه ؤيلخص الإلحاد، على الوجودية 

بأنناقوكا يعي ولا القثم... بابتكار ما أحد يقوم أن بد لا الأب، الإله الشخص 
الحياةإلى اق أن فقبل للحياة؛ بق ممعي يوجد لا يلي• ما إلا القيم يوجد من 
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القيمةوليت اليلمثج، عليها المعنى إصفاء أمر يعود المعنى، عديمة الحياة تكون 

الذيانمُنى إلا 

بولجان عمر كان عندما  ٢١٩٠٦عام محارتر والد بايتيت جان توق 
علاقةهيمان رونالد الدانية السير مؤرخ درس فقطم"'أ، شهرا عشر ة حمالصغير 

وفاةبعد ووالدته ارتر سأقام فقد جدا؛ جيد بشكل أمه وزوج وجده بأمه مارتر 
لكنصغره، ق معلمه ثقايتزر تشارلز حده كان أمه، والدي جديه مع والده 

جداومحليدة علاقة ّارتر أنثا بالمقابل، أبدا، عامحلما ومحليدة مكن لم علاقتهما 
ابنهاعلى الحامحلفية ءلاقتها محارترآ ]والدة ،اركزيتج هيمازت يلاحفل كما أمه، مع 

وأحذيته،ملابسه، وتلبه تغسله فآكانت، حاجاته، كل بتلية قامت، الذي الصغير 
مجعد،وشعر منتفخة ووجنات وردية بشرة ذا وسيما كان لقد شعره... وترجل 

الصورءآآ.من يحصى لا عدد له التمهل وقد 

معمؤلمة مائة إلى وررالتاححةا< الشاعرية الأوديبية الحلاقة هذه وصلت، 

منمقرنا يكن فلم عاما؛ عثر الني صارتر عمر كان عندما أحرى مره أمه زواج 
ررتعرضأحرى، مره أمه زواج وعند بشدة، رفضه الواير وق الجديد، أمه زوج 

عليها،؛استحواذه تام بأمان يشعر كان أبدا، منها تماما ، يتعافلم لخسارة محارتر 
الذكرحده أصح وقد المراهقة، من حلال أكثر بشكل إليها يتقرب كان عندما 

أيدون أب، دون مارتر نشا ، ^٤١٧، مديدا،، وأقل أصعفس، الوحيد المنافس 
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بشكلالأبوة وتامل شجب كد وباق، وبوالده بالأبوة الهوسى ارتر مانشغال من 

إله،إلى الإنسان تحول وعن العصامي® ررالرجل حول فلسفته وتدور متكرر، 

أبناءهم،يحق أوكع1ّاء الثقيل، مجازيابالحمل كتاباته ق الأباء وصف ما وكينا 
الأب،امتلاك عدم عامة اJح٠ل( غير الطيش الطيش)وحض كان Jقابل، اق 

بقوله!ا١الكامارت،® كتابه ق للأبوة المموذحية الأنتثقادامحت، أحد على العثور وتم 
علىؤإنما الرحال على اللوم تلق فلا القاعدة، هي هدْ حيد، أب هناك ررليس 
امتلاكهم؛أما رائع، أمر من له يا الأولاد! إنجاب ق الرغبة الفاسدة، الأبوة رابْلة 

حنومن وسحقنى، علي بكامله لارتمى حتا، بقى والدي لوأن ^٢؛ من له فيا 
طوالالوجدال التناقض من الكثير هناك ذلك، مع لكن ، ٤٦صغيتا®مات، أنه الحظ 
زائدبشكل رريشكو أنه الواضح فمن الأبوة لموصؤع النقدية معالجته ل حياته 

فحلا®.

لمفهو ثقيلا؟ عبئا يكون أن يمكن كان الأب أن يعلم أن لسارتر كيف 
ررتحتإنه ارالذباب® سارتر رحية م عن هارق يقول أبدا، فعليا والدم يجرب 

لثتجد كما للموولية حثين يوحد المءلالقة للحرية الجامح مارتر حماس 

سارتركتاباتر ل أنه لاحغل هارق أن الادعاء هذا يدعم ومما ، ٤٧الغاب®الأب 
وغياب.. الأحلافية. المسؤولية غياب بين ارعلاقة تقيم بهُ التنبؤ يمكن ررو؛انتذلام 

ئحثمل®^؛.أب ل الأبوة عاطفة غياب أو الأب 
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وحويرغم ق؛يحةااآ؛، بألوان الاياء رربرمحم مكان كل ق تقريبا محارتر يقوم 
محارترامتلاك كيفية من للتعجب مجيئا المرء ذلك وJدلح الامتثناءات، يعفى 

يأكنلم أنه المؤكد فن أحكامه، عليه بش الذي والتجرييي القسي للاماس 
لمهمؤ حقيقة كان والده غياب أن المقابل ق نستنتج أن وعلينا والده، لوجود نتيجة 

اليالفلسفة وبناء الخمارة إنكار محاولة ق حياته أمضى بول حان أن لدرحة 

راالفعليةا<.أو ١رالجيدةاا للحياة الحقيقية البداية نقطة واممه الأب غياب فيها يكون 

م(:١ ٩ ٦ ٠ م- ١ ٩ ١ )٣ ظه9 أنمر ثموو 
التمهل~ الأحر القرني الوجودي والفيلسوف اللحد ~ كامو ألبئر يلائم 

كانعندما المارن، معركة ق م ١ ٩ ١ ٤ عام لوسيان والده توق حيمث، أيقا؛ ه نف
تكلمالتي روايته ق الخسارة هده أهمية كامو ويكشف ْ، واحدا عاما ألبئر عمر 
خمسةيعد نشريتظ والتي (، ٢١٩٩٥)الأولءء ررالرجل الدانية سيرته عن فيها 

لهذاالرئيس الشاغل الشغل هو والده كان وقد الكاتباْ؛ وفاة من عاما وثلاثين 

العمل.

بعلل-٦١ قام التي الزيارة قمة الوالد،؛ عن ررالبحث الأول الجزء ؤيروي 
يزرهلم حيث ا، فرنق والده قر إلى كامو( يمثل الذي جاك، )المسمى الرواية 

ذللث،على ويدل والده، عن كامل بشكل الخامس الفصل ويتكلم أبدا، ذللث، قيل 
ررلمومعلم؛قولهت لأب مهمة شخصية كامو فيه بمفط الذي المقهلمر بالتحديد 

لجاكتحديث، ما ^^١ لكنه أبدا، جاك[ ]والد والده ]معلمه[ الرحل هذا يعرف 
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تحدثحالة أي ل الأب دور يلعب كيف عرف ومحي ما، نوعا خرافية يملريقة عنه 

هدايتضمن و؛اخممار، ، ١٠٢١٠١^له حاك يان نعدم محبب وهدا حرج، بوقنا 
حزن— والده عن كئيبا صمتنا بحثا حياته محيرة عن بشدة والمعير له الأخير العمل 

الناس.حمح مع التضامن من ونؤع والحب، بالحياة حاك التزام يتخلله 
أ'ضإرالأبم(; ١ ٨ ٦ ٠ م- ١  ٧٨٨) jgiawgwارم 

ملوريسبوالده الأكثر، بالمتشام المعروف محوبنهاور، آرثر علاقة كاوأا 
حسثإ!للأنتحار، نتيجه يبدو ما على ، ٢١٨٠٥عام وفاته حتى ما نوعا إيجابيه 

قاة"اْ،ق ومحشل محلوابق ثلاثة بارتفاع ناهدة من الكبير ثوبنهاور محقهل( )أو قفز 
علاقةكانت، بفولتير، وْهجتا ما نوعا وملحدا وعالمنا، غنتا تاجرا فلوريس كان 

الأوقات،معغلم قضى آرثر أن رغم معقول، نحو على ؤإيجاييه قويه والابن الأب 
العاصرالمترحم كتمتا وقد سفره، أوقات ق والده عن بعيدا أو لدرمحة اق 
آرثر(اا؛ْ.)حياة حياته ل يوم ارأمحوأ كان الأب وفاة يوم أن ووتر بريدج ب• و• 

محنق حتى للغاية، سلبيه كانت، بأمه ثوبنهاور علاقة فإن المقابل، ول 

روديغريذكر ضئيلا، أو غاسا يبدو ما على لوالدته حبه كان والهلفولة الرضاعة 

الحب،يتلقوا ®لم الذين مؤبنهاورواحدمن بان محيربارزآخر، كانس، افرانكي، ّ
إلىإنجابه ®تنوىاا تكن لم اش آرثر والدة نفلرت ، الأمومي® الحمبا الابتدائي، 

لداما((*"".®لكرانبما وكرمز الشخصية، للحرية المؤلم فقل.اما سسبا أنه على ابنها 
وبعدحياتيهما، بعصالمعفلم بعضهماعن وكانامنفصلين بغضها، لقدنشأعلى 
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يصبحأن عليه والده أصر عندما واحدا، حقيما حلاقا والده مع آرثر احتلن، 
حررالأب انتحار لآكن وفاته، حتى مضض على والده أمر آرثر  ٤٧٠١وقد تا-ما، 

تت3لور.بأن الملقية المهنية ثوبنهاور لحياة أحيتا وسمح الواحيإ هدا من الابن 

لالهجران من حوفه ق تجذرمحتج الش بالوحدْ؛ كبير شعور تملكه لقد 

وبالأخصالرغبان، لكل ورقص فارعا إليه بالمبة شيء كل فكان الخلفولة، 
حبعلاقة أي دون حياته كل عاش أنه ؤيثدو الحب، ق الكبيرة البشرية الرغبة 

بالنسبةللتصور قابل غير الشخصي الإله أن بدا أن عجبا فلا أحدأ أي مع حقيقي 
الذيالإلحاد، من البوذي النؤع إلى انجذب الست، لهذا وربما المعنى وعديم له 

والوجودالدين حول الغيبي التفكير قته فلرفضت، والعدم، الفرل؛ على يشدد 

إيجابيتقبل معلى قية الملالتنوير حركة تأكيد أيصا رفقي لقد المسامي، 
كأمرالبشرية الإرادة وعلى المعاناة على بقوة اهتمامه ركز وقد للبشرف، بازدياد 

الحياة.لمهم اصي أم
**■
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ومسميئوالعاملة•••صعاف !إء 
١م(:٦ -٩٧ م ١  ٥٨٨) Jjgmت9ه1س 

أحياثاالسياسة النظريات وواصع العفليم الفيلسوف هدا يدعى 
القاسيةالمشية الاجتماعية قته فلتزال وما الحديثة؛،، التحليلية دوأبوالقلقة 

يث.١^١• للفكر العفلماع الموسين أحد أنه المؤكد ومن التايير، واسعة 

أنجليكانيةة كنيق القس نائب أيصا، توماس المسمى هوبز، والد كان 
الصفاتمن الكثير لديه يكن لم لتين، قرب صعيرة الانكليزية( بالكنية )حاصى 

علىومعناي الغضب مريع طح وذو جاهل بأنه وصفح إذ للاحرام؛ تدعو التي 
الخدماتتائية حلال أحيايا الوم ل دغْل كان أنه يبدو ما وعلى الورق، لعب 

بابعند كاهن)راعىأبرشية(آحر أيقفله عندما مجار حصل وقل إليه، الموكلة 
لندن،حارج إلى هاربا ذللئ، يعد وفر حصمه، بضرب الأكر هوبز فيه قام الكنيسة، 

عمهتولى غامضة، ظروف ل وتول ذلل—،، بعد شي—ا عنه تمع أو عائلته ترْ فلم 
هدهالعم ثروة اعدت ّللحائلة، المالية المووليه ناجحا تاجرا كان الذي الأبتر 
ذللئؤورغم أوكفورد. جامعة ثم جيدة ثانوية مدارس ارتياد على الشاب هوبز 

تجاهعاطفة أي على حياته سيرة كتاب أحد أو هوبز قبل س تعليق أي يوجد لا 
ما.حد إلى يحيدة شخصية كان أنه ويبدو ٦، عمه 

رغممكوكيه، المنشورة أعماله ق للدين النموذجية هوبز معاملة تحتبمر 
كانربما الله، وطبيعة كوجود مواصح حول الشخصي موقفه يوضح لم ذللثؤ 







منالثراء معتدل كان أته أيقا الواضح ومن والدم، قبل من عليه فرصت ~ حدا 
أن•يدق مشروطا المادي والده دعم يكون أن المحتمل ومن العائلة أموال 
قنا.ميلييه يصح 

علىكريما وكان ما، حد إلى محترما كان قنا باعتباره ميلييه أن ويبدو 

لاحفلأحرى، حهة ومن والمضطهدين، اليتامى مع بإحسان ويتحدث الفقراء، 
الاجتماعيةالفناهرة كتابه ل ثافاؤيفيتش إيغور السيامي بالتاؤخ المختصى 

والأعمالالأحهناء لأعرف ،؛أتيت الوصية! كتاب غادف على كتب، ميلييه أن 

وصفبحد وعلق وازدريتهم'؛، كرهتهم لذا وعاءهم؛ الثر وغرور الشريرة، 
واستحقائاّمداحة أكثر ولا ادا فأكثر محاك ليس إنه عنهم ررقيل القرويين: معاناة 

.٦٧ا، منهم للازدراء 

ما:حد إلى طريفان أمران حياته عن عرفت، التي القليلة التفاصيل ومن 
البنايت،اتخاذ عن ليكف مرارا المملران قبل من لميلييه أوامر نوحيه أولهما، 

الحالةهده مثل لأن معه؛ يعثن اللاق ~ أءمامهاا اا؛نادت، بوصفهن ~ حائمايت، 

ْععنيف، تعارضي ق المواقف، أحد ق دخل أنه والثاف ، لفمهيحة سببا كانت، 
ماحول مهلرانه ومع ~ المحلي اليناتور مع أكثر، وبدقة ~ المحليين النبلاء 
معتعارضه ق نورة يفح كاد وبالأحرى، ، اجتماعية٩ عدالة مسألة يعتره 

الميلييه، لدى الاجتماعي الوجاران مفلاهر عالتا المرء يقدر قد بينما المطران، 
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الاجتماعيةالاراء ق بروتتانتي وهو الشرعي، الطّ_ا ومفكري القانون تارخ 
هععلانته كاث ولهلالما دبلومامي، وغير الإرضاء صعب كان لكنه التهدمية، 

ررنارىشخص بأنه آنيلم وصف، قد كامينكا أوجين إن إذ حدا؛ متوترة زملائه 
يحدثإيطاليا ق جبل )قمة درافيزوف® العاتلة ق المعروف والرجل ومندفع®، 

فهايراكين(ا؟•

نانيت،•ع والدم قصة الشاب لودفيغ حياة ل تاثيرا الأشد الحدث كان وقد 
ثريةل علنا معا ونانيت أنسيلم عاش حينا ، ٩٢٥والدأصدقاء أحد زوجة برونر؛ 

كانعندما م ١ ٨ ١ ٣ ق القصة هده يدأُت، آنسلم، أسمياه طفلا وولديت، أحرى، 
عاد، ٢١٨٢٢عام نانتت وفاة حتى واستمرت، التاسعة عمر ل الشاب لودفغ 

. Wilhelmineفيلهيلمين - لودفخ والدة - زوجته للعيش،ع آنسيلم ونتها 

امرأةْع وعاش عائلته علنا رفض البارز فيورباخ والد أن القول، وصفة 
®فيزوفباسم المعروف والد0 عاد الطاف مائة وق بعلفل، منها ورزق أحرى، 

Vesuvius ،، وفاةلولا ليحدث يض لم وذللث، - القانونية عائكه مع ليعيش
ب،بتتأن المحتمل من كان عندما عشر التاسع القرن أوائل ق ذللن، كان عشيقته، 

بينما بعمر لودفيلث، كان عندما كله هدا حدث كسرة، فضيحة ق الملاقة هدم مثل 

الوالد.احترام أوعدم احترام لتعلم حساس وهوعمر عشر، والتاسعة التاسعة 











م{ث١ ٩ م-٩٣ ١  ٨٠)٦ فرويي لأ|يغ1،و'ود 

سيغموندوالد يعقوب أن على عام بشكل الدانية فرويي سيرة كتاب اتفق 
فرؤيديعقوب فكان ابنه، إلى بالتسة ذلك من أسوأ أو أمل خيبة شكل فرؤيد 
كانالمال أن يبدو المقابل ل لكن أسرته، إعالة على قادر غير صحيثا، رجال 

سلبتافرويي والد كان ذلل؛،، على وعلاوة ، آحرين٩٩ومن زوجه أسرة من ياق 

والده،إياه أخثره بتكرارية لوحظ حدثا فرويي يروى السامية، معادى على لرد اق 
مقطاالقدرء د٠راليهودى يناديه يان امئة للمالمحالين لأجد يعقوب سمح حسن، 
تجاهبالعار يشعر القمة، هده سملع عند الشاب سيغموند كان وقد ١، قبعته 

وغامقامعقدا رحلا فرويي سيغموند وكان بقوة، الرد عن وعجزْ والدم صعق 

احترموأنه شجاعا، مقاتلا كان أنه على الجمع يتفق ولكن النواحي، من ثير كق 
بمواحهةمراُت، عدة شابا كان عندما سيغموند وقف وقل حدا، الأحرين شجاعة 

المقاتلينأعظم من واحدا كان الحال وبهلبيعة السامية، معادى صد جدية 

الفكرمحن•

الحجرمن أعمق هو لما ذهب، قل كاب، بدوره يعقوب خلل يكون وربما 

أصبحعندما رسائله من اثنتين ق التحديد وحه على فرويي كتب فقد والضعف،، 
،ذللث، من امحلفاله عانى فقد ويالتيجة جسا، متحرما كان والده أن بالعا، شخصا 

الأبكراهية فرؤيد وصع أودسث،، عقدة اقتراح ق أنه إلى أخيرا الإشارة وتجدر 
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عنالأقل على يمر هذا أن نمرض أن يمكننا ثم ومن النفسي، علمه مركز ق
إياه.ورفضه والد0 تجاه المقصود غير القوي عدائه 

نهمعل شارك حيث أيصا؛ لأبنه ا حاضن والدين بالرب يعقوب اربامحل كان 
قمحاعات كلاهما أمضى وقد طفلا، فرؤيد كان عندما اليهودي الإصلاح من 

متزايدنحو على ملتزما يعقوب أصح ذللئح وبعد معا، المقدس الكتاب قراءة 
هداكان فقد وباحتمار، ١، اليهودي المقدس الكتاب ومناقثة التلمود بقراءة 

بوضوحصJطا لسغموند بالنية اللبي أوبالأحرى الضعيف، اللقليفج® 'رالرجل 
وبالشدوذالشجاعة ق مهم بنقص مرتبطا كان ذللئ، إلى بالإصافة واف، باليهودية 

المستغربمن ليس إدا الشاب، يغموند لجدا مؤلمة أحرى وينقائمحى الجنسي 
لنايوميا ٠ النفي•• التحليل طريقة الدانية، بالسيرة التبصر لفروين• ندين ان 

•١  ٣٠الأب سلهلة اميار بمجرد الدينية معتقداترم الشبان يفض• كيف، 
nj . .الرروJلأ■١٩٤٦١-١٨٦٦و

يهائل تأثير رطن ه.ج. الاجتماعي® وءالفيلموف الإنكليزي لاكانب كان 
العامةمناقشاته جعلته فض• العشرين؛ القرن س الأولى الحقود ل الشعبية الثقافة 

قالموجز كتابه من الواسعة والمسحارتإ المناهاُت، بقيه بن من بيلون هيلير مع 

الأصواتأكثر وس المشهورين كثار من راواحدا نسخة( مليوف من الخاؤيح)أكثر 
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تلامسلم ولكنها المكره، التقوى معجزة خلقت قد إما حيث الإلهية، الحماية 

.١ المبكرخ التقوى عدم نتاج حما أنا كنت • • منها• حرجت قد الفضيلة لكون قلى 

حوزوجها اش ُريجعل بان والدته صلوات على مؤثرة بهلريقة يعلق أنه كما 
مقابلالهارب، المديون إلى الكتابة مثل رركانت؛ ؛مرارةت يقيم، ولكنه أقفل®، 

الذيالأب اض أو الأب جو كان وسواء عليها®، حصلنا التي الأجوبة جميع 
لهبالنسبة لأمما لويلز، بالنسبة قرئا يحدث لم يبدو ما على فهدا إجابة يعط لم 

هداوباحتتام بقوة الرب بكرامه قام ٌا سرعان لكنه سواء، حد على غائبين كانا 

حيامامن والحس، للدين الدقيق ارالراُح إلى• بالإشارة حياته قمة من الجزء 
مضىفيما تحلم كانت، للأحلام، ^^٠١ — بأولادها الغريزي فخرها استثناء ب— 

اطمئنانهناك يكن لم الواقع ل زكن مستمر، بشكل يقفل وبرب متادل، بمحب 
أماوأعتقد الكركيت،، لبة ى بعيدا والدي كان الأحلام، أرض ز إلا لها أكثر 

وربنا،ابانا بأن مادي، ، تحقيقدون التوايت، طالت، كلما وأكر أكر بقطنه أدركت 
لعبةق ربما يلحثان ~ أيصا بعيدين كانا بإفراط، عليهما اعتمديتؤ تكون قل• اللذين 

.؛النجوم المرصع الكون من يعيل• جانسؤ ق حما الخاصة الكريكيسإ 

الود،من سعلمما نوعا يحمل أسلوبا واك0 إلى القليلة ؤيلز رسائل يظهر 
ببساطةؤيوفر الحنران، عن تعبير ولا حزن على والده لوفاة وصفه يشتمل ولا 





القاصرون...النلحدون 
م(;١  ٧٢ ١Y-،d ٦ ٧ • ر  jiUgjج9ن 

الكثيرق نست للجدل ومثيرة متفردة وشخصية مبكرا ربويا تولاني كان 

روبرتؤيصف ؤإيرلندا، إنكيرا ق الأرووذكسية المسيحية الأومامحل ق القلق من 

تولانيإله أن الأطوار، الغرست، الرجل لهذا المهم السيرة كاتب سوليفان، اى. 
وعلاوةالإنسان، بشؤون إلهية علاقة أي ولا مائية مببية ءاطبيجة له ليس وكأنه 
آمنأنه إلى تثير حكايامحت، أو تاملأت أو صلواُتج أي تولاني يرك لم ذللئح، على 

كاهنابن أنه ؤيشك، ، معروفأب لديه يكن لم وبالمخممر ، ١١ه شخصي بإله 

لكثولتكمح،•

الشرعيغير الهلفل كان إنه ويقال نائية، إيرلندية أبرشية ق تولاني ولد 
نفيه،شدة ارإن ت القضية حدْ يتعلق فيما سوليفان وكتب، الكاJوليائ،، الروم لقس 

للعواطف؛مثيرين حال أية على هما نسب بإنتاج لجهودْ المدروس والغموض 
تولانينشأ ، ١١١١٠أصلهلإحفاء محاولة ق الفرض اسمه ق حتى تلا•م، فقد 

عشرة.الرابعة من ل البروتستانتية واعتنق كاJوليكا، 

قحتى الأكليروس لتدخل محارصا كان أنه إلى محلية مصادر أشارمحتج وقد 

أنهإلا حياته، ل مرايت، عدة الدين بتغيير قام أنه من وبالرغم المبكرة، المن هده 
الكنيسة،ق راعيا المكر شبابه ق وكان الأكليروس، لتدخل معارصا دائما بقي 
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يأملمشرق ثاب ولكنه جذور، وبلا وحيدا رجلا كان عشر التاسع عامه وبحلول 
ولهلعائلته، مجل يبدو ما على يوجد ولا الروحي، الاصعلراب ؤيقوده بالتجاح 

تعليمهتلقى وقد الأسرة، أفراد من أي إلى فيها يشر لم التي الرسائل من العديد 
الكالمنيةالصرامة البداية ق داعنا دينية، مواضيع عن بالكتابة وبدأ سأكتلندا، اق 

الدراسة،من لمزيد هولندا إلى ذهب، ثم للأرميتينيم، الزائدة ارالتحررية،، صد 

كتاباتهونعتي جانبهم، إلى يكتب كان الذي الوقت، ق الكنية رجاله من بدعم 

دائمةلهلائفة انتمائه عدم الولاء، ق المتعددة وتحولاته وسلوكه، اللاحقة الدينية 

سمعةأكباْ قد للشهرة القوية ورغبته غروره إن يقال، ليدن، مدينة ق أوتأييدآخر، 

لإنه يقالط التي والحاناُنتح، المقاهي ارتياد ل يعاينه مكانته له تشع فلم سلبية، 

The Book of Commonالعامة)الصلاة كتاب من نسخة أحرق منها واحدة 

Pfctyer ،) ضدويحتج المقدسة، الكتب، صد يتحديشه وقته من الكثير وقضى

للجدل،تإثارة الأكثر الرئيسي عمله  ٢١٦٩٥عام نثر ذللث،، شابه وما القساوسة، 
اعبروقد (، Christianity Not Mysteriousغامضة)ليست، المسيحية 

حتلرق تولاني ووضع هرؤلقي بأنه الفور على للخسيحية الناقد ®الالحادا؛ هذا 
لوكجون مثل المويرون اصدقازه عنه نأى فقد تولاني، حفل لوء ولكن كبير، 

قاصاالمتقلبة، مسيرته تولاني واصل الألفة، ل الإفرامحل إلى وميله غروره ثب ي

قحاففل وقد إنجلرا، إلى ال3لافج مائة ق عائدا ثم الأوروبية، القارة ل الوقت، 
المقامق كتب لكنه الدينية الهرطقية معتقداته على حياته من الأخيرة نوات، ال



صعبة،مالية صائقات دائما يعاق كان كما المحلية. السياسية القضايا عن الأول 

الدائم.الفدى الدعم ولا الكاق الدخل عر مْللئا بمر ولم 
م(:١ ٨ ٤  Y-p ١٧٩٠)ريساردقاولأيل 

الإلحادثم الئثوبية عن متحمنا مدافعا الإئكليزى، كارلأيل أصح 
منغير0 وأعمال أعماله ينثر سطا، صحفتا كان الأخرى، المتهلرفة والأفكار 

الأولىالجملإوءا>.ت، من بعصا نظم وقد عشر، الناصع القرن أوائل ل الكتاب،، 
تحديدعن علنا دالمر من أوائل من واحدا يعد كما الدين، ق متنككة اراء لنشر 

جبإلى جنتا والإلحاد، المحر الفكر تاريخ ل أهميته على يشهد ومما النسل، 
عنمقالات الإيمان! صد هيريلئ، كتاب، ق لدللثج تخمينه تايلور، روبرت مع 

الشخصياتمن المديد يغطي والدي والملحدين، والمثككين الربوبيتن 
كارلأيلمحلفولة عن معروف هو وما ، ١١٢٠اللأأدرىاالالحال تقاليد ق الرئيية 

علىنثر كما وجنديا، لمدرصة ومديرا للضرائب، وجابتا إصكافتا رركان والده أن 

هوهدا وربما الثربج، إلى ميالا وكان الرياضيات، عن مقالات يبدو ما 

ثمالرابحة، ق ريتشارد كان ءتا.ما وتول والاعتدال، الرزانة عن القوي ابنه دفيع 

تجارةعلى يتدرب كارلأيل كان الأمرةا<آاا، سنا الأكر وأخواته والدته أعانتح 
قأظهر ففد وبالتالي الصارم، سيده صد تمرد لكنه يالقميير، الطلية الصفائح 

يكنلم ~ عمره من الخثرينيات ل ~ الوقت، هدا ل للتحدى، مزاجه مبكرة من 

رسائلبكتابة  ٢١٨١٥عام بعد بدأ لكنه السياسة، أو خاص؛اكين اهتمام لديه 
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للجدلومثيرة واصحة عامة شخصية أصح الحين ذلك ومني للصحافة متطرفة 
للدين.يمهاحمته ومعرومحا متزايد بشكل 
م(;١ ٨ ٤ ٤ م- ١  ٤٧٨ ر تايل9ر روبرت 

توقولكن ما، حد إلى غنية أمرة ق ولد آ-ما، إنجليزنا ملحدا تايلور كان 
لكان عندما عمه أرمله ، العمر من السابعة أو السائمة ق كان ءنل.ما والا.ه 

قالمقيم الجراح الطبيب بارتريدج، صموئيل عند ليتدرب عشرة الرابعة من 

يبدوما على بقيامه — بارتريدج حدر وقد برمنغهام، من بالقرب العام المستشفى 

ورغملكن، أبدا، الدين j رأيه يعطي ألا من تايلور ~ الأيح شخمب من بشيء 
للانجليكانية.وجيزة لفترة دينه حول أنه إلا لندن، ق الطبي لتدريبه تايلور إكمال 
تعيينه)ارتسامه(تم وقد والعشرين، ة الخاممن ق أكسفورد جامعة إلى ذهب 

كبيرحد إلى يفكر ءكان الوقأا، ذلك ق ، ٢١٨١٣عام تخرجه عند كشماس 

والمحالشخصية سحر من بمساعدة الانجليكانية، مهنة لنمارس ؤيتجهز 
نوا><ت،>اأرع حوالي بعد نظرْ وجهانا بدألتإ ولكن ، الواضحة(( الدراسية 

وجميعالخصوص، وجه على المسيحية بأن مفاد0 استنتاج إلى وجاء تتغير 
إلىتشككه أدى ما وسرعان انية، للأنعفليمة لعنة إلا هي ما عموما، الأديان 

جمعيةيتشكيل م ١  ٤٨٢ عام قام ثم الكنيسة، ق فيه مرغوب غير شخصا جعله 

إلحاديةمهمة ق وارانطلقا لكارلأيل م ١  ٩٨٢ عام انقم المسيحية، ق للتشكيك 

أصبحوقد الومتين((أاا، ومناخيرة بالماصرين أنحاءالبلادللأجتماع عثرجمح 









وقتق الذاتية إليس محيرة نشرت عندما ءرصيتكا،، يناب أنه وأعتقد الماصية، 

إليسوصف ؤينر، دانييل الكاتب أن ووحدت طفولته، مرحلة عن قرأت، لاحق، 

. ١٢طفولته، حلال حطيزا ومرصا الوالدين *إمحمال عانى بانه 

الاعتناءق قليلا وقتا والدته أمضت، ١١ ٣١٩١٣عام يهودية لعايلة إليس ولد 

شديدامرصا عمره من ة الخامق ألري، عانى ، ١٢١وزوجها® وابنتها بطفلها 

السنةيقارب ما حلال تزوره ما نادرا ءائلته كانت، ١١المثنى، إلى أدرْ على أيحل 

أماحياته، طيلة له الأقرب الصديق بول شقيقه ؤيعد ١، المشفى، ق قفاها التي 

وهجرها،العائلة عن مراهقتهما مرحلة عند وتخلى غانيا، كان ما فغالبا والدهما 

أما، أبدا ألرت، بوالد شقيقه( حاني، )إلى الوحيد الجيد صديقه ماق يلتق ولم 
الفراش،ق الأحيان من كثير ل وكانت، الهلبؤ، تمارس كانت، ما فنادرا والد 

احراموعدم بازدراء معها ولداها تعامل  ١١ثرثرة! يعتثره ما حول الصراخ ودائمة 

الاقتصاديالكساد أصاب وعندما فائدة، غير ومن بعيدة الأم و؛قيت، ، ١٢٤٠١تام
ووالدتيما.نفسيهما يعيلا أن الأحويض على كان الثلاثينات،، ق البلاد 

تمطفل لكنه المشاعر، وبارئ ونحيل ذكى طفل بأنه ألرت الفتى ؤ وصف
يكونأن المؤكد ومن ووالدته، ه نفيعيل أن عليه وكان والده قبل س هجره 

المائيوضعهما وشقيقه ألرت، عالج الوضع، هدا من عميق بشكل جرح قد 
تهللثؤلوالديهما، فضل أي دون ~ الجامعة لحول من المهاية ق وتمكنا جيدا، 







اهتمامتحظ لم التفنيدات هذه لكن الجديد، الإلحاد ، مواقفعن ومعينه شاملة 

'•شميبُ
.J.Mأدلر ج. م. الجدد: الuلحدين عن فيها عادة وتكلم الإلحاد تقض التي الكثيرة الكتب من )١( 

Adler ، ،اض ين وأفكارْ أدلر مورتيمرج. ممابات اض: وجود تبت كيفHow to Prove There
Adler>s Writings and Thoughts about God  و.Is a God: Mortimer ،تحرير

بيرلتكي.Dد. ١(؛ ١  ٠٢كوررت،إ أوين )شيكاغو: IC.  Iرتzuganتزوغانك. برمجي: وتحويل 
،inskiاBer لان: وهمaالعلمية وادعاءاته الإلحاد الثيThe Devil>s Delusion: Atheism

Scientific Pretensions and Its  :دلائل[؛مركز نثر أ(لمرحم، • • ٨ اكاج، مثلى )نيويورك
The Last Superstition: Aالجديد الإلحاد تفيد الأخيرة: الخرافة .£،  Feserفيسر إي. 

Refutation of the New Atheism  ٢(؛> • ٨ أوحتين، القديس طعة إنديانا: الجنوبية، )بند
There Is a God: How theرأيه العالم j ملحان. أعش بمنير كيف إله: ، iUI_ ،A. Flewفلوأ. 

World)s Most Notorious Atheist Changed His Mind  :كوليم،هاربر )نيويورك
Atheistالعصريون وأعا-.اؤها المسيحية اكورة الملحدين: وهم ، D.1B. Hartهارمت، مب. د. (؛ ٢ ٠ ٠ ٧ 

Delusions: The Christian Revolution and Its Fashionable Enemies ،نيوهافن(
لماذاالإله: استهدافه  J.C. Lennox،_5^Jمحي. مأ(؛ج. ٠ * ٩ يل، جامحة مْلبعة كونيتيكت،: 
Gunning for God: Why the New Atheists Are Missingالهدف، الجدد اJالحدون 
Target  :مكغرايث، أ. ٢(؛ ٠ ١ ١ هودصون، ليون عطا)أوكموردA. McGrath ، افه:يزول لن لماذا

Why God Won>t Go Away: Is the New Atheismفدلخ؟ ل الجديد الإلحاد يعمل هل 
Running on Empty?  :٢(؛أ.؛لأنبغا٠ ١ • نيلسون، )ناشفيلA. Plantinga ، اكافضهو أين

Where the Conflict Really Lies: Science Religion andوالهليعية والدين العلم فعلا: 
Naturalism  ،سزر ج. أر. ٢(؛ • ١ ١ أكفورد، جامعة مطعة )أوكفوردR. j. Spitzer ،أدلة

New Proofs for the Existenceالمياصهرة والملمة الفيزياء اهمات، موجودافه: على جديدة 
of God: Contributions of Contemporary Physics and Philosophy ،انمحدران(

٢(.• ١ • إيدرمانز، ميشغان: ، Grand Rapidsالك،رى

Theأوهام دون بالحياة اسمع للحقيقة: الخلخد دليل ،  A. Rosenbergروزنمخ أليكس 
Atheist's Guide to Reality: Enjoying Life without Illusions  :نورتون،)نيويورك

٢٠١١.)
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(;١٩٤١رينشارددوضم)

أوكفوردحامعة ل التهلورية دوكيتزأمحتاذالأحياء ريتشارد لكن سنوات لعدة 

مبينا،الأكثر الكتب قائمة تصدرت كتب ومؤلف ، فيها فخرى عفو هو وحالتا 

The Blindالأعمى الساعات وصانع  The God Delusionالإله وهم 
Watch Maker ، الأناق والجينThe Selfish Gene ، ووكته ق يظهر

الأديان،لجمح حاد نافد و\خ التلفاز وعلى المحاصرات ق الجماهيري هلهورْ 
بموصؤعمرتبهل غير بكونه العلم يناقش عندما للمسيحية، الخصوص وجه وعلى 

وامحعباحرام حفلى والدهشة، ية الرومانالصفات يميه ما على يركز الدين 

ذوفهو الفردي المستوى وعلى كبيرة، لدرحة والفكري العلي المجتمع من 

المثلةهي الثالثة زوجته الجدد، الملحدين أشهر هو وربما جدا جذابة شخصية 

الثانية.زوجته من واحدة طفلة وله  Lalla Wardوارد لألأ 

المستعمراتخدمة ل يعمل الأب لكن إنكليزية؛ عائلة من كينيا ق ولد 
الإيجابيةمثواته فثحل. حال، أية على الوحيد، الطفل لكن أثه ويبدو الزراعية، 

طورحبث، هناك، ورثها مزرعة ل واستقر إنكلترا إلى والده عاد كينيا ل الأولى 

منريتشارد انتنع أن وبعد الونت، هدا ق الهامة، الزراعية الاختراعات من عددا 
داخليةإنجليزية مدرسة وهي  Oundleأونيل إلى أرسل كينيا ق الجميلة سنواته 

٢• • ٩ أبار، ١ ديكفري، معهل. برنامج ت والثمانة العلوم مرم ذاتيآر، مرة دوكتنزإ أريتثارد كلنغوم، ( ١؛ 
 1.029 http: //wvvw.Discovery.org/a/l
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اهتماماوأظهر باررا، يكن لم لكنه جيدا طالبا فيها وكان إنكلترا، يكنيسة مرتبعلة 
إنجليكاساميحيا كان أيه بقوله سيرته على دوكينز ؤيعلق الأحياء، بعلم باكرا 
التفسيراتاكتشف وعندها عثرينياته، وبداية مراهقته محن منتصم، حتى مثاليا 

للعالم.الحيوي التعقيل. عن تتحدث التي والتطور لداروين السامية 

الداخليةماورمحته ق عمره من التاسعة ق كان عندما أنه ذكر المهم من 
قبلمن جني اعتلءاء لحادثة تحرصه دوكينز ذكر المتثالدة الأنجليكانية 

أرمسنؤ• الأنجليكانية بالكنية المرتبهلين الشواذ اللاتينيين الأساتذة أحد 
ذلكل أيما كان كما مبكر، عمر ل عنده للدين سديل.ة محلية الحادثة هغوْ 

الل.احلية،المل.رسة نظام ثب بوذلك وأبيه، أمه من كل عن منفصلا الويت، 
للحضوركرهه أبدى التهلور نظرية إلى تحوله وقبل ذلك على علاوة 

سلطايت،المشرف المدرس نته التي الداحلية المدرسة مملى ق الإلزامي 
إيجابيا()أذى له محسسبب المصلى إلى الحضور على إحبارْ بال المدرسة 

الدينصد المنهلقية الحجة أو العلمي الدليل فعلا يفهم أن وقبل ياحتمار؛ أي 
لاحما)لتحوله هياه ربما وهدا الوين، تجاْ قوي سلبي عاطفي فحل رد لديه كان 

إرالإلحاد(.

مجافتحقيق *، Religion's Real Child Abuseالأطفال، عر الحقيقي دوكتنز،»ساء ر. )١( 
 2 2Free Inquiry  ٩ ٢(; • • ٢ )حريف ، ٤ يدي ، ٢ ٢.

The Observer Profileدوكبز:ؤيتثارد الأوبزيرنتر: محن شخصين ا.الفا-ت، ،  R. McKie،/lر..<)٢( 
Richard Dawkins ،* الغارديانThe Guardian ، ٢، • • ٤ نموز.http: / /www.guardian

.co.uk /science /jul /2 sresearch.science



(;١٩٤)٢  Daniel Dennettداثميت لص 

متخصصوعالم بارز، فيلسوف ديتيتت دانيال المعاصر الجديدار ررالملحد 

 jالإدراك لوم عcognitive scientist  يرنفمنها الكتب؛ من لعدد ومزلف

التعويدة:كر يابه نني ولا  Consciousness Explainedالوعي 

Breaking the Spell: Religion as a Naturalطبيعية هرة الدين

Phenomenon . بمهمالقوية لماهماته الجوائز من ^١ حمد وقد
انمالياتالعقاليةراُ.

والديهمع وانتقل بومطن ل ولل. فقد فرصيتنا، الزانية ميرته معلومات تلائم 

استخباراتق يحمل والدم كان حيث الثانية، العالية الحرب أثناء لبنان إلى 
الأمركية،للحاكومة التابعة  counter-intelligenceالتجسس مكافحة 

غيرطائرة حادث ق الأوسهل الشرق ق مهمة ل خارجا كان عندما والده ومات 

بقليلذلك وبعد الوقت؛ ذلك ل عمره من ة الخامق حينها دانيال كان ، مفسر 

دينين:دانيال كتب ذلك إلى بالإصافة ماساتشوستس، إلى أمه أعادته 

Dennett's Positionالقال العالم ل دنت رمونف  D. Rossررز د. ر  A. Brookبروك ا. )١( 
in the Intellectual World ،• مفةروز)نيويورك: د. و بروك أ. تحرير دنت، دانيال كاب ل

دبت،لدانيالص. الرتيب الممحة وأيما ؛ • المنحات٣-١ ٢(، • • ٢ كامبمدج، حاسة 
http: / /ase. tufts.edu /cogstud /incbios /dennettd /dennettd.htm

)تموز/ Philosophy Now ٦٨الأن الفالقة مجالة ١(« ذاتية)الجزء سيرة دنت: ،دانيال دنت، ئ. )٢( 
http://philosophynow.org/issues/68/Daniel_Dennett_(، ٢٠١٣حزيران 
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1 ؛^'محدداموعدا يوتا أقوت لم »أنا هوله:  never missed a deadline.
أمريكتامواطنا أصح النهاية وق المتحدة الولايات ق للعيش قدم بلوغه وبعد 

بحريةقواعد عدة ق العائلة وتنقلت نية، االبحرية ق صابطا والده كان 

كثيراهادئا كان أثه ؤيدكر )المائي( د عموما أبيه إلى هيتشينز يثير نكلترا، إق 
للرموزالدائم ازدراء،، بلورت )القائد( عن الأولى ذكرياته )ربما يتكلم، ما ونادوا 

الامتدادية؟(.

أبيهْع الواضحة الدكريات< من حدا القليل سوى يتذكر لا أيه هيتشينز ذكر 
مدارسل عنه بعيدا درس لأته جزئيا ذللث، وكان صاهقته، ول محلفولته هاية نق 

لحلالداحلية المدرسة إنهائه بعد ، عشر الثامنة حتى الثامنة عمر من داخلية 

أفرغم العائلة، ل الدين على مهم تركيز أي وجود يدو ولا أكسفورد، ل كليه 
ل)القائد(،الاحترام بعض يكن كان كريستوفر لكن معمدانية، حلقية من أتى والدم 

علاقتهمابأف القول يمكن لا لكن النازين، صد البحري والدم عمل وخصوصا 
لأمله خيب كرسوفر لكن عاليإ، الرياضية المهارة يقدر أبوه كان وثيقة، كانت 
وانجذبؤياضية؛ مهارة أي يمتلك يكن ولم الجثة صغير كان لأيه القطة، هذه 

الذيكضابمل لوالده الاجتماعية النزلة والشفوية، الثقافية للاهتمان^، بق'\

•٢. ١٢تثرينالأول، ٢ ، Michael Cromartieالتواصلالثخميمنماكلكرومارق)١( 
الصفحات(، ٢٠١٠هاثيت،، كتب مجموعة رنتويورك• مذكرات هيتش~أ؟ت محيتثيتز، كريستوفر )٢( 

 )٣( ،_u٣٩المضة ]يرح؛.
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العالميةالحرب بعل القوات تخفيض عند خدمته منتصم، ق البحرية رأعفته( 

أبوهعين الأخيرة سنواته وق حدا، ناجحا والدا يكن لم أيه نعتي كانت الثانية 
مختلفة.صغيرة لمفلمات الحسابات ببعض للقيام 

لهاجعل وقد  Yvonneيقوق والدته من جدا مقربا كريستوفر كان 

أصولمن الواح ل  Yvonneيقول )كانت ، الدانية سيرته ق مركزية مكانة 
احتفظكريستوفر(، فيهم بمن العائلة، عن الحلومة هده أخمتا لكنها يهودية، 
الأماختلف له، ومهمة إيجابية ذكريات وكانت، معها، الذكريات من بالكثير 

الزواجمن سنين عدة وبعد والطبلع، الاهتمامات ق يعضهما عن كثيرا والأب، 
وحياتهزوجها من بالملل تشعر كاJتإ فارعا، الزواج هدا ترى الأم أصبحت، 
كانعندما مثيرين، أشخاص مع إثارة أكثر لحياة تتوق وكانت، البحرية، 

أكسفوردق وجودْ وأثناء ذللث، يقارب ما أو عمره من العشرين ق كريستنوفر 

والد0.لترك تخهلتل أيها له ويالت، تقيمها، كانتؤ غرامية علاقة عن أمه أخبمرته 

إنجاليكانتاكاهنا الرجل ذللث، كان ؛علاقتها(، أبوهيعرف، أن قبل هدا ركان 

كاهنبأنه هيتشنز له يثير ، Timothy Bryanبران تيموثي يدعى ساما، 
ممارسةمحبي من أصبحا أثهما أيقا أخرته كما وحالم، وشاعر ناعم، سابق 
هيتشنز.يحتقرها الش  Maharishi Maheshماهيش ماهاريشي يوغا 

٣(.١ — ١ ١ ) الصفحة السابق، لمرحع ا ٠



(.5ة1اةةة البيتلز بفرقة ومرتثطة النتنات ق شائعة سمة اليوغا هذه )كانت 

معروفةأصبحت العلاقة أل خصوصا شك، بلا لأبيه صاعقة صربة تلك كانت، 

Yvonneوبريان يفوق أف الصحف ذكرت عندما ببعيد، ليس وقت بعد جدا 
Bryan  بين وجدا و j أئنا و فدقAthens ، بريانبأف الأول، التقرير حاء

Bryan  يفوق قتلYvonne  التقرير،هدا خْلآ لاحما نح، لكن ه، نفقتل ثم
ذللا،وقع كان الانتحار"'. على متعاهدين حبونا كلاهما أحد ذلك من وبدلا 
قدمهاالتي الصفحات من الكبير هوالحيل ذللك يجن وما كريتوفر، على سديدا 

١^١^٠٠،راالذ.يح ب غالتا له يثير والدي الانتحار، موصؤع فيه بما الحديثح، عن 
كريستوفريعرفه الذي الذاق"" الذبح الاعتيادي؛ غير التعبير أف الفضول، يثير )ما 

soliloquyللفي مناجاة ي وذللثؤ لشكبير، هاملت، رواية 3، جاء قد التاكيد 

التالي!!.^، ^١٠فيها يتحدمحث، 

ينصهرالمحلي الجد هذا ليت، آْ! 

ندىمن قطرات ار ؤسحل يذوب 

يصنعهلم الأزلي ليت يا 

رياه!رباه! آه الذات، ذج صد حكمه إن 

.١ ٩ ص. السابق، المر"؛ع ( ١ ) 
.٢٤ص.)آآ(المرمالابق، 

الثاو.المشهد الأول، اسع ئ.ات، )٣( 
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حالينJL٠الحياة ق المعيبة الأبوة على الدليل أن اعتبار بالطع المكن من 
إجراءذلك بعد إدا والمعللوب زمنها، ل الاجتماعية للحالأت انعكاس مجرد 

آباءيكن لم ؤإذا المؤمنين، من ناهية مجموعة هع الملحدين بين مقارنة 
المؤمنينغير آباء عن مختلفين الماضية السنة الثلألمائة عر البارنين المؤمنين 

الأبقرصية على دليلا السابق الفصل نتائج يشكل لا فعندها )الملحدين(، 
البكرةالسنوات الهمة، القضية هده اكتشاف سياق ق ومأدرس العيب، 

)منريري الالدليل ميم يمكننا ذلك وبعد تاريختا، الشهورين للمؤمنين 
الملحدين.حياة عن يشغي كما الذاتية( السيرة 

حلالالعام بروزهم أو تقواهم على بناء ليس المؤمنين هؤلاء احرت 
أوالمسيحية عن الفكري عرف؛دفاءه منهم واحد كل لكون ولكن فمهل، حيامم 

أوللملحدين المجابه الديتي الفعل رد من جزءا متهم كل شكل صثإ اليهودية؛ 
الحديث.الحصر ق النمعلي التشكيكي الفكري الموقف 

؛٢٥



م^:١٦٦٢م-١٦٢٣بميزلأسثألر

عاشوقد عقلتم، ديني وكاتب عفلم رياصنات كعالم حدا باسكال يعرف 
معولكنه العام، الديني بالتشكالئج هام بشكل مليين )باريس( ومكان نتح ول 

بالخصويروبارعا قوتا دفاعا مثلم، ام  Les Penseesالأفكار مماب ألقح ذللئح 
المتككين.على وهجوما الميحية عن المجازى 

كانuلأابارئافيارياصاتمح'إرأنه 
بأنهأيقا وعرف واليونانية، اللاتينية اللغتين ل وصليعا العلوم، يخص فيما وذكيا 
يمعمره، من الثالثة ق كان عندما باسكال والدة توفيت جيد، كايوليكي رجل 

عنمنخلنا سنا، والأصغر الأير وأخواته الشاب بلين تعليم مسؤولية اتيان تولى 
كانالرياصيات، يحلوم سغفه ق والاستمرار المالية سوونه إدارة باستثناء القانون 

دراستهأن اعتبار على والرياصيات العلوم ل بوضوح معجزة محلفلأ بلين الفتى 
بامكاللميرة البارزين الكتاب أحد ستاينمان جين وصف تماما، ارمتزلية® كانت 

يتناقشونرركانوا ؛ةولهت البكرة، باسكال عبقرية ومن جوالأسرة من سيئا الذاتية، 

وتأثيرالمضخات، ق الماء تدفق وكيفية البارود، انفجار عن الهلعام وقات أق 
هلحم على الأشياء محلفوبعفى وراء يكمن الذي والمح الضوء، وانكسار الجرق، 
الأوانعلى بملعقته القر محلريق عن الموت على بتجاربه يقوم بليز كان الماء، 

تنشاالأصوات أن واكتشمح فضي، محلبق على ثم نحاسية، إبريق على ثم الموترية، 
عنصغيرة مقالة كتابة الكتابة، تعله بمجرد حاول وقد الاهتزازات، محلريق عن 





قالكفر نمو ومواجهة المواطنين ديانة( )تبديل لهداية )برمودا( الأميركية 

سناالأكر وأنه صغرى، شقيقة لديه أن جورج عن نعلم الأمريكي، المجتمع 
ما،حد إلى وثريا موقف ذا رجلا ُيركالي ؤيليام والده كان المنة'ا، إخوته بين 

الجزالعمة ف»كاوت، والدته أما غالواي، ايرل لمي، تحت، سابعا حارب، وضابطا 

الستةبيركلي عائلة أبناء ترمع الأمم®؛، حذا الثهتر الجنرال، والد وولف، 
الجامعة.إلى متهم وثلاثة ~ جيدة مدارس إلى أرسلوا فقد مرموقين، كرجال، 

منهماْ.لكل عاما التعين قارب عمر عن ذاته الأمبؤع ل الوالدين كلأ نو3، 
كتابأحد صاغها وكما ودودة، بثخصسة ويتمغ لإخوته مقرنا ، الفيلسوفكان 

كانيأسرته، مفرط افتخار أي يظهر ولم عالتا رأسه بيركلى ارأبقى الذاتية! السيرة 
وزوجتهجورج رزق ®٦، وثيقة لست، ولكنها جيدة يائه بانوصلته يب، أصل من 
وجورجهنري وهم المبكر؛ الطفولة عمر بعد بقوا أطفال، أربعة فورمز، ن آل 

يتحدثفكان الكبرى، سعادته بتعليمهم جورج وجد والذين وجوليا، ومحئليام 
منلها ءيا بقوله جوليا بوصفح قام حيث كبيرة؛ بعاطفة معهم ؤيتعامل أطفاله عن 

ابنهوفاة فيه أثريت، وقد المضيثهءي، و٠رالجو٠رة النجوم® كجمال وءجميلة ابنة® 

وداءناالفقراء على كرنا معطاة كان وأسقفا وئا فيلحياته وخلال كثيزا، ؤيليام 
عندماوصفه تم المحلية، الاجتماعية الحياة شروط تحين كيفية عن يكسثح ما 

كاتسج— أنربئري قبل من عمره، من الثلاثينات متتصف، ق ناصجا شخصا أصبح 

١٢٨











lJ nigajl(£lم^٧ ١٧٩٧م-١٧٢٩ر;

الابنإد٠رذد كان كاثوليكية، رومانية وأم بروستانتي لأب دبلن ل ولد 
إدموندالشاعر امم على الشهرة)محمي وعفس له وهومحام بئرك، لريتشارد الثال 

الوقت،ذلك، ل التقاليد و،صسا إدموند اعتنق والدته(، أقاربه أحد محسينسر، 

التعامحلمهامتالكا ولكنه ، ١٨فيإيرلنداالإنجالكانية الكنبة ق الدينية والده معتمدايتف 

والدتهنامتؤ والدته، ديانة ت، ثبالديني بالتسامح العظيم والإيمان الكاثوليكي 

برممةءجو*\حدا صنا كان عندما دبلن من بنقله الضعيفة إدموند صحة بسبب، 

رمقاطعةإيرلندا حنوب قرية ل والدها مع للعيش منه محنا والأصغر الأكر أخويه 
ومنوالدته من حدا مقربا كان صباه، من محمنواتر حمس أمضى حبشا كورك(، 

—كبيرة بعاطفة الثلاثة أحواله إدموند يتذكر وغاريت،، و؛اتريلئ، جيمس أحواله 

بأنهأعتقد الرحال، أفضل من راواحدا ١كونهت وصفه حبشا غاؤيتا، خاص وبشكل 

هووالفضيلة، للدين الأهم الحقيقي المبدأ وهو تامة، بنزاهة بأكملها حياته قضى 
الأفضلأنه أوأظن حياق، ق عرفتها للخير ومحة ودية طيعة أكثر يمتللثج رجل 

أصحأن أتمنى الذي الشخهس بأنه حما أعتقد ؤإنني محاعرفهم... الذين بين من 
أتمناهما وهذا موقمؤ أي ق الرجال جمح بين ممكنة درجة لأقصى وأمانبه عليه 
.بصدق٠٩ أحبه شخمى لأي أيصا 
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حالهحاب، إلى الصغيرة، الإيرلندية القرية هذه ق أوهالوران ه لمدرّكان 

ليردعديدة لسنوات يرورْ وبقى كثيرا بورك أحبه أيما، أبوية شخصية غارين، 

أصحتقريبا عثر الثانية محن بورك بئر عندما لدلك،، ؛الإصافة ءهلائه، جميل له 
بروتتانتية-جماعة أفراد أحد وهو باليتور، بمدرٌة آحر بمدرس بثية معجبا 

ابنهمع الدائمة وصداقته إعجابه أكد وقد ثاكلتون، ابراهام يدعى 
منيةتبدو فإما والدم، ْع لعلاقته يالمثة أما انمي؛ي، بالتسامح التزامه ريتشارد، 

بعيداسنوات عدة قضائه ؛__، شل ليس عامحلفي، بعد ْع ولكن الاحترام على 
ويوصفمعه، التحامل يصعب، شخصا كان واكْ أن الواصح من لأنه ولكن عنه، 

معهالاختلافات بحص لإدموند أن المعروف من ٢، مضهلربا(( رامزاجا لديه بأن 
أدىوهدا قانونية مهنة رفقه إدموند قرار بسبس، وخصوصا ثابا، كان عندما 

®لمعنه! وقال وانمه احترم فقد ذللئه، ومع له، دعمه وسمحبا وانم٥ غضب، إلى 
لمالتي الملمة، والأمثلة الجيدة، المبادئ سوى الحياة ل سيئا و١نمى لي يترك 
دائماكان لكنه البلاد، ق المحاماة وانمى يمارس لم الحقيقة، 'رق عنها،ا، أبتعد 

المرتبةق ضل ليس الموات، ص الخديد فيها قضى بثا الخليا لمحاكم اق 

والأمانة(اار؛المارّة يتعلق فيما مهنته ق الأول الرجل كان ؤإنما الأولى، 

عامدراسته وأمي ، ١٧٤٣عام دبلن ل ترينيتى جامعة إدموند لحل 
كبيناملعا و١كه أنفق لمدن، ق الوفن، من فترة الحقوق درس أنه كما م. ١ ٧ ٤ ٨ 
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لشسا والدي لي يرك لم ٠٠إدموندت قول من وبالرغم ابنه، تعليم على المال من 
زواجهوكان بئرك تروج أبيه، عن صخمة ممتلكات ورث أنه إلا الحياة١١، هذه 

الصغر.ل توفيا الأولاد من استن زوجته مع ورزق معيدا، 

أهميةاكتسب، وقد عظيما، بريطانتا دولة ورحل بترك إدموند أصح 
الفكرموس يعد ما غالتا الواغ ق وهو الحافظين، ناصز بامية، اللفلريته 

اليعقوييةللراديكالية مياثرة معارصه كتاباته وتعد المؤدين،، المحاط اليامي 

قالثورة حول تأملات الكتابات هده وأهم القرنية، الثورة ق عنها أءربا التي 
(.١٧٩٠) the Reflections on the Revolution in Franceفرنسا 

المجردة.الفالّفية والإيديولوحيات للمخطهلات بشدة معارصؤا بئرك كان 

الويتي،امح التدعم أنه ورغم ^١^، ١١وحكمة مويوقية أجل من بقوة جادل 
أماميوكعاتق للتقاليد رئيس كمكون الدين أهمية عن كبيرا مدافعا كان أنه إلا 

للثورةوحهها التي الرئيسة الأنتقادات أحد الجامحة، القلية المخطءلات أمام 
متحولينا رالبترك• يقول للدين، عدانها من حقيقيا حوما لديه بان القرنية 
ليسواالخلحاJون فينا، تقدم أي هيلفيتوس يحقق ولم فولتير، تلاميذ تا روسوول

يكونالرجل بأن نعلم، أن لنا لفخر ؤإنه نعلم، ٌنحن بالخل• قال وقد ، ٢٢٠١دعاتنا
صدولكن فقهل. عقلنا صد ليس الإلحاد أن ذلك، وعرفه، بدمتورم متدينا حيوائا 

والدينالإله فإن لبئرك ية باليسودمهلولأاا'آأأ، أن له يمكن لا وهذا أيصا، غرائزنا 
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منعليه وأطلق لحكمته، عالية ومكانة بسمعة بالفعل الوقت ذللئ، ق مومى تمتع 

Gottholdليسيع إفرايم غومولد صاغ الألمازاا<، رامقراؤل لقب البعض نل 
Ephraim Lessing ، مسرحيتهبملل م، ١٧٥٤عام منديلون به التقى الذي

مدلونكث مديلمون، غرار على  Nathan the Wiseالحكيم ناثان 

وقتل والفكرية الفلسفية حياته يمارس كان حين ق كتاحر، عمله من رزقه 

وقدغوغنهايم، فروميت تدعى فقيرة عادية شابة من م  ١٧٦٢عام تزوج فراغه، 

محوحزبنكل يذكر أن منهم واحد كل استحق بنات، وثلأيث، أبناء بثلاثة منها رزن، 
وموسيقاراملحنا أحفاده أحد منديلون فيليكس أصخ اليهودية، لموموعق اق 

مشهورا.

وقالألمانية العقابية القوانين من اليهود تحرير ل ة رئيقوه موصى ثكل 
اممهوحوي عن قويا فكريا مدافعا أيقا وكان الألمانية، الثقافية الحياة ق اندماجهم 

الروححلود أو  Phaedoفيدو كتاب الإطلاق على كتبه وأهم الروح، وحلود 
on the Immortality of the Soul (١٧٦٧ ،) صدفيه تحدث حيث

عمره.ق المادية قة القل

عداءالدض،أي ايمانه وعلاقته أمساتذته وه 
*.Mendelssohn»مديلون للأمم اختياره بالتحديد نثير كما - رقص أو 

ذلكأن إلا السياسية، والحياة الألمانية الثقافة ق اليهود لاستيعاب روج أنه رغم 
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والفلسمةالدسة ون منديلحاة كانت الهودى، دينهم حايب على يكن لم 

بالإله.أيمانه حول تتمحور الخاصة 

م7آ:١ ٨ ٠ ٥ - م ١ ٧ ٤ )٣ و،بي ويكام 
بكتابهالرايل الإنجليزى اللاهوت وعالم الأحلاقي الفيلسوف هذا اشتهز 

كتاباتهمن العديد عن فضلا (، ١٨٠)٢  Natural theologyالطيعى اللاهوت 

الإنجليزةالكنية ق الثانوي المرتل والكاهن والدم توق الأحرى، 
منأكنر يلغ محنليام لكن عندما والثمانين، الثامنة من ق صغيرة مزرعة وصاحب 

والخمسينالثالثة ق كان عندما  ٣١٧٩٦عام توفيت فقد والدته أما عاما، ين حن
درسكما الإنجليزية، الكنيسة ق دين كرجل والده حدو ؤيليام حدا ، عمره من 

محليركب ، ٣١٧٥٦عام أكتوبر وق أبريدين، ق ثم والده، مدرصة ق لهداية اق 
الأكرابنه بأن والده تنبأ كامميدج، ق دراسته ليبدأ والا٠٥ ْع الحصان ظهر على 

التقيتهعقل أصفى يمتللث، لأنه  ٠١بقوله! ذللئ، وعلل عفليما رحلا ميكون ؤيليام 
مؤنناوزوجا أبا كان أنه عنه وذكر أطفال، بتسعة ورزق تزوج وقد ، ٢٩٠٠يا^؛،حق 

السيدةوهي واحدة ابنة يامتثناء أولاده جمح من أطول فترة عاش وحنوثا، 
٣.ثيخوحته ق به اهتمت، التي لكرمايكل 

م^:١٨٣٣م-١٧٥٩وسرس)ويكرم 

قحياته معفلم العفليم الإنجليزي والرلماق الإنجيلي المسيحي هدا كرس 

قولد كير، حد إلى  ١٢نجح التي المهمة وهي الإنجليزية، الرقيق تجارة إلغاء 
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وقت،ق للغاية، فيه معيدا كونه رغم وعمته عمه منزل من ؤيليام بإحراج وقامت 

قكوالدي، أحببتهم لقد الفراق، بعميق ررثعرُت، ويليام، قال بكثير لدلي لاحق 
ذراقهم«أآ/عد ينكسر قلي كاد الواقع 

وبعايلتهبه المحيعل الحيوي المجتمع من حزءا وأصح يوركثاير إلى عاد 
حاملاتعبيره، حد على كان، حيث، عثرة السابعة صن ل التحق؛كام^ريدج هناك، 

ويلرفورسامتللث، دراسته، ل حدا حيدا بشكل ؛^٤ ذلك ْع ولكنه عام، بشكل 
منالرغم على ثعبية وله ~ بالغناء حاص بشكل موهوتا كان ~ إيجابية شخصية 

الرياضة.ل براعته وءل.م الصغيرة قامته 

الرلمانيانتخابالتف كام؛ريلج، ق دراسته إماء من قصيرة فآرة بعد شارك 
قال٠ناءلعارؤتج أكبمر أحد والعشرين الحادية صن ل مثل فاز، فقد حفله ولحن 

الشاب،ْع الحميمة صداقته حلال من ناححة سياسيه شخصيه وأصبح ١^^١، 
العشرينيامتؤ،مممفج ل الروية ق تحوله تحزز وقد الخاصة، الكبيرة وموهبته بيتا 

إنجيلنامسيحتا أصبح كما يقروها، كان التي والكتب المختلفة صداقاته حلال من 
إبهياللسياسة ريسا صوئا أصبح أن لثن، وما الرقيق، تجارة لإماء حياته مكرصا 

الأ>قاق.
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م(:١ ٨ ٤ ٨ - م ١  ٧٦٨) JUjjgjULدوفراسورس 

لكنهالرومانسية، برواياته ثانوبريان الروماني القرني الكاتب يشتهر 

The Geniusالمسيحية عبقرية سشر محام المسيحية، عن مدافئا ، iUj>رغم كان 
of Christianity  هذاداهع القرنية، الثورة من قصيرة فترة بعد م، ١ ٨ ٠ ٢ عام

مناشدةمحلريق عن المسيحية عن الونت،، ذللث، ق واسعة بثعبية تمتع الذي الكتاب 
هذافإن وبالتالي الارتباط، قوة على والاعتماد الجمالية، والأحكام العواطف،، 

العقلاق.الهج من أكثر العام، الروماني مجه مع يتناب الكتاب 

فقطمنهم ستة بقي الذين العشرة، إحوته بين من الأصغر ثانوبريان كان 
لكنهتروما، نهست، قديمة أرستقراطية عائلة من والدم ؤينحدر الحياة، قيد على 

بدأالبحري، القل صناعة ق وقدراته بطاقته العاJلة ثروة تاسيس إعادة استطاع 
سفينة.ماللئح ذللش وبعد بحريا، قبهلاJا الطاف، مائة ل وأصبح متواصع كبحار 

مانوعا يعد والد؛اسكالت عن تماما مختلف، معدن من ثانوبريان والد كان 

كانمما الأكبمر ووريثه بابنه اهتماما أكثر كان ؤيبدوأنه ومزاجيا وبعيدا، باردا رجلا 
للاعجاب،ومثينا وحيويا وقويا نشيطا كان ذللث، ومع فرانو، أبنائه آحر مع عليه 
عندمام، ١  ٧٨٦عام توق قبله، من أومنبوذا والده عن عريبا أبدا فرانو يكن ولم 
والده؛عن ساتوبريان قال سنوايت، عدة وبعد ءمرْ من عشرة الثامنة ق فرانو كان 

كمابالاحترام الجديرين الأباء أكثر من أعتبر٥ الذي والدي ْع تعاملت، القد 
.٣٣٠١وعبقرياشجاعا رحال تماما، كان كما وصورته يجمبج، 





مراهقتهمراحل ق المورافية تعاليم حول شكوك تراود0 بدأت عندما 

لاهوتناصراعا النتيجة كانت ذلك، له ليشرح لوالده فردريك كتب المتأحرة، 
بداالذي ابنه، موش إزاء البالغ انزعاجه غوتليد أبدى والابن؛ الأب بين حهلينا 

شليرماخركان وعندما الخلاف، من علاقتهما نجت، لكن التنويري، للفكر «,ائلأ 

وابنهالأب بين الوفاق تم م، ١  ٠٧٩ العام بحلول عمره من والعشرين لثانية اق 

الوقت،أ"'أ.لبعض 

الدينيةالتجربة أهمية على أكد وقد لاهوت كعالم مشهورا شليرماخر أصح 
استجابهالواسع اللاهوق نفوذه كان المسيحية، للحياة امنا أسعنصزا بوصفها 

الشهيركتابه ق وردت كما حيد بشكل محروقة وهي التنوير، لحقلأنية رسمه 

On Religion: Speechesالمثقفين من لمحتقريه حهلا؛ات الدين: راعن 

to its Cultured Despisers (١٧٩٩ ،) الأحرى:الهمة أعماله بين من

Outline of a Critiqueالمابقة الأخلاقية الفلرية لقد الحريفة الخلوط 

of Previous Ethical Theory "(١٨٠١ ) المسيحي والإيمانThe

Christian Faith  ٢(. ١٨٢)١-
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(١:٧٣ ٨ ٩ ٠ - ١ ٨ ٠ ١ ر  fJiagjJصري جون 
إلىالإجليكاب من العظيم المتدين الانجاليزي الشخص هذا تحول 

يدمالكاثوليكية، الكنية ق كاردJنالآ سنوات عدة يعد أصح يم الكاثوليكية، 
علىالكاثوليكية، الأتجليكانية الخلافات لمناقشة كبيرة لاهوتية مساهمات 

عشر.التاسع القرن أربعينيان ل أكسفورد حركة ق محورية شخصية اعتباره 

للحداثةوالحامم الواضح الفهم من كلأ محلور أنه ذللث،، من الأهم الأمر وربما 
القبولهواعل. ل مقالة كتابه ق المثال، مثيل على لالحداثة، العقلية والاستجابة 

An Essay in Aid of a Grammar ofالإيمان[ل06ةةه ]بحقاش 

The Idea of a Universityالجامعة ذكرة اشتهز؛أكتابه أنه كما ١(.  ٨٧)٠ 

حياقعن اعتذار بعنوان الذاتية بسيرته الخاصى وبعمله ( ١٨٥٩—١٨٥٢)

Apologia Pro Vita Sua ( ١  ٤٧٦ ،) وحميمالجون الأكثر الابن نيومان كان

ْعنيومان الشاب وعلاقة سعيدة، عائلته وكانت مصرفنا، والده عمل نيومان، 

سبعالعمر من بلغ عندما ذهي، حيد، بشكل منجمة وأخته صنا الأصغر إخوته 
الإرادة.وقوى مواظبا كان حيث، خاصة داخلية لمدرسة  ٢١٨٠٨العام ق سنوات 

كانعرة، ة الخاممن ل يومان كان عندما  ٣١٨١٦عام مارسن ق والده أقلن 
للحملبعدها والده توجه دفعها، تم قد الديون جمع أن رغم مأساة الحدرحإ هذا 

أنللاهتمام، المثير ومن صحبة، العائلية؛قست، الفلروف، ولكن للجحة، صغ مق 







أعينشاهدته وحرين امتثنائي مشهد كأكثر نظري ذلك يلفت أحرى، جهة من 
منمرأى على رامح بشكل متحدون أنم يفرقهم ما كل رغم متاكد أنا البشر؛ 

وسعادةعفلمة لأن بنفي، ذلك عن التعبير لي جاز إذا جميعا، مقدسون إمم اممه، 
أفضلأن يبدولي لدللئ، اتحادهم؛ من إلا تنشأ أن يمكن لا العالم هذا ق الإنسان 

ؤإنمايعقا؛ بعضها مع تتعارض لا الأمور هذه أن إثبات هي وقتنا ق المبادرات 
عنيانقماله يضعف، منها واحد كل إن يحسثج مرايعلة فهي ذللثح من العكس على 

.٤ الأساسية فكرق هى هده البقية؛ 

الأرستقراطيةالهلبقة من لواليين أبناء ثلاثة من الأصغر الابن ألكيس كان 

عميئاررالمتجذرة الكايوليكية رءبمسيحيتها توكفيل عائلة ءرءت« العالية، الفرنسية 
قدائنا أثرا ية القرنالثورة تركت، وقد الأرّتقراطيااأ؛، والنبل ورا؛المباهاة 

الإرهابعهد خلال، للاعدام التعرصى على أوشكا فقد وحياتيهما؛ والديه زواج 
ألكيسأمضى وأصدقائهم، أقارتبم من كثير قتل حسن، ية القرنلثورة ال 

تعليمهمن كبيرا قدرا تلقى وقد باريس قرب عائلته مع الباكرة طفولته الصغير 

ذللثحقبل والده تعليم مهمة تولى الذي ه نفالثخعى لوسور، الخوري يد على 

ؤإنماللكلمة، الدقيق بالمعنى لدير رئينا يكن )لم الدير® ءرئيس كان يجيل، 

و؛ذللث،جدا؛ متدينة كاثوليكية وهي ألكيس، جدة قبل من اختير قد قدينا( 
وفاةخثر ألكيس تلقى الشاب، لألكيس بة بالنمعا والجد الأب دور لعب 

٤٧



أحيهإلى وكتب بنده بذلك تأثر وقد م، ١  ١٨٣ عام أمريكا ل وحودْ أثناء معلمه 
نلتقيلن • • والدي• أحببت ما ر بقل• الهليب العجوز صديقنا راأحبست ت يقول إدواري■ 

ءقءل،(آ؛.لأحلنا عاش قو وكأنه يبدو علينا، وعواطفه قدراته كل ركز برجل أبدا 

ووالو0.الل>ين رحل من كلأ أحب قد ألكسيس بأن الاقتبامات هن>ْ لنا تظهر 

متدينهكاثوليكيه يبدوحياه ما على دوتوكفيل لألكيس الل>ينية الحياة كاست 

العام،المسيحى التوحيد إلى الرشد محن أوائل ق تحول ثم والشباب، لهلفولة اق 
منتصفق )توق حياته من الأخيرة السنوات ق الكاثوليكية عقيدته إلى وعاد 

للديندائما مؤيدا وبقي مشككا، أو ملحدا أبدا يكن لم عمره(، من ينيات الخم
العامة.الفكرية ياته حق 

م(:١ ١ ٨ ٠ ره  jujgojiljgدا9ْليل 

مؤمنالاحق( وقت، ق معلرائا أصبح )الل.ي فورس ويلم صموئيل كان 
الرنينالماطرين أحد بأنه عرف وقس عشر، التاسع القرن ل جدا باررا إنكليزيا 

التعلورنفلرية بشأن عشر التاسع القرن من الستينيان ق نشمب، النءي لخلاف اق 
كان— أيصا مشهورة ثخميه مسمما، عنه تحدثنا الذي والده، يعل- الل-اروينية، 

ومؤديامخلصا أبا الكبير ويلبحفورس كان وقد ما، نوعا وطنيه شخصيه فعلا 

ثلاثةوأصبح الوقح،، من كثيرا تتعللب، التي العامة حياته نشاطات رغم لواجباته 
للنذلرا،"'أ؛.لأفت، يشكل وااأتقياء دين رجال الأربعة أبنائه من 

٤٨



صموئيل؛الناب الثالث، لولده محلويله رسائل الأب ؤيلرفورس ماكتب كثيرا 
إلىالحنون الأب هذا ررجلس الأن؛؛، إلى موجودة منها ستمائة من أكثر يزال لا 

ونصحاعتابا صفحة، تليها وصفحه سهلر، بعد ا معلن باستفاصة وكب ؤئاولته 

كبصراحهااْ؛، الأمالسب، باكثر ذللثح كل - حتا ذللئ، كل وفوق، ومعلومات،، 

غادرهد وكان عاما عثر ائتي صموئيل عمر كان عندما المرات، إحدى 3، والده 
عنغيابه فترة خلال العزيز، حمر يحث أن ر'آمل قريبة، فترة منذ المدرسة إر 

الذيالسماوي الأب عن الجدية من يستملح ما بانمى الدنتوين، ووالدته والده 
كلل ليدعوه للامحلفال خاصا تشجيعا أعهلى والذي به، يؤمن من كل يحرس 

أتمنىكم العزيز، ولدي يا ررآه أخرى؛ رسالة ل ويقول ، ٤٦٠إليها؛يحتاجون نعمة 
الساعةبين غدا أجللثج من سأصلي القدس، بروحه عليلثخ الله ينعم بأن بجد وآمل 
. ٤٧٠والتاسعة الثامنة بين أخرى ومره والثالثة، الثانية 

أسابحلقضاء أوكفورد، إلى للرحيل صموئيل استعداد أثناء والده خهلط 
معاقضياه الذي البهيج الوقن، هدا صموئيل وصف، وقد مغادرته، قبل معه كثيرة 
الأن.إلى موجودة زالت، ما مذكرات ق بارموُثج بلدة ق البحر ثاؤلئ على 

روبرتأخيه ْع قام وقد حياته، محلوال ولذكراه لوالده مخلصا صموئيل محلل 
سمجلدين إلى بالإصافة مجلدات، ستة ل والدهما حياة سيرة ونشر بتحرير 

٠٨٤^^.

٤٩



Jjjgiu  م(;١ ٨ ٥ ٥ م- ١ ٨ ١ أ£يرأءظرد)٣

موسأنه على العظيم الدنماركي الديني المفكر هدا إلى الكثير ينفلر 
Fear andوالارتجاف ررالخوف أعماله: أبرز وس الوجودية، الفينة 

Trembling ®(١٨٤٣ ،) قية ملوراقطعPhilosophical Fragments»
Eitherأو/ و»إما/ (، ١٨٤٤)® The Concept of Dreadالمنع وءممهوم 

Or ®(١٨٤٥ .) حتىررالمرض ذلك: من أكثر الصريحة يحية المأعماله ومن
الميحيةل وررالتدريب (، ١٨٤٩)® Sickness Unto Deathاكوت 

Training in Christianity ®(١٨٥٠.)

الأوائلالعغلماء الباحشن أحد أنه اعتار على خاص باهتمام كيركغارد حظي 
بارزامثالا نمته تقدم الزمن. مر على وحتى - الحديث العصر ل النفس لم عي 

فرصيتتا.لدعم 

الشابة.وزوجته من لأب والأخير السابع الابن وكان كوينهاغن ق ولد 
أبدا،للعمل يضهلر لم أنه لدرجة كاما مالأ له ترك ثريا، تاجنا مورين والو كان 
٠اءاطماكان: يانه بيرس، ~ تثانينغ ميلفيل كيركغارد محيرة كاتب وصفه وقد 

علىررهيمن حيث تْلهرية؛ا هيثة ق بشدة ومتدينا بالدنب يشعر ما وكثيرا وصارما 

والدسر®؟؛.بالجدب ولد0 حياة 

جدا،وذكيا الحساسية ومفرط ما، نوعا المرصى كثير طفلا محورين كان 

خلالراتقو_، ذلك ورغم عليه، المفروض الصارم والدم بايمان رصي وقان 





ذلكق والده قام والثمانين، الثانية ق عجووا حينها كان الذي ، ٢١٨٣٨مايو 
ؤإيمانه AjlJas؛!-►كامل باعراف ليبوح يبدو، ما على الفرصة ارباسغلأل الوقت، 

أنهاعتقد كيرينارد أن الواضح ومن أشهر، بثلاثة ذللث، بعد والده توق ابنه، إلى 
المصالحةتمت، ولده، لأحل ه بنمصحى قد كهذا ثمين كاهله؛اع^راءج ؛إثهال، 
أمتنبشكل والأبن الأب، بين اسلم الرايْل صياغة أعيد حيث كامل؛ بشكل 

تقديمهاعن ذللئ، قبل كيركغارد امتغ الذي والامتان الهلماعق ؤإن ساما، كان مما 
وءاتها("'أً.بعد مضاعم، بشكل له قدمها حياته، ق لوالده 

اركشم>تإمات اشتهر التي النقية الرؤية مصالحته ق كيركغارد أؤلهر 

هىالتي البشرية للأبوه هى كما الإلهية للأبوة للأبوة، الكاملة الأهمية مصالحته 
أمكنهالفهم من الومضة هذه ضوء وق العظيما،، ارالنمهل لذللثؤ المعنوي النؤع 
بذللث،اا؛ْ.أ-حارل والدي لأن حقيقي المسيحى الإله إن القول 

م(:١ ٩ ^٥٢ ١  ٨٥)٢ عيوغل فريدرلوف9ن اااال9و 

وأماوي نملأب ا فلوريمدينة ق المولود هيوغل، فون فريدرخ احتار 
كارل،البارون والده قاتل فيها، أعماله وكتب، إنككرا ق يعيش أن اسكوتلندية، 

قرُّجمزرعته ق واستقر  ٣١٨٥٤عام الجيش ترك ممه المابوليونية، لحروب، اق 

امكوتلنديحنرال ابنة من وتزوج الهليعي، التاريخ لدراسة ه نفمكرتا فتينا، 
منتطير الكاثوليكية، ومعتنقه ونشيهلة ذكية وكانت، فاركهارسون، إليزابيث تدعى 
والخمسين.السادسة ق كان الذي كارل، تزوحت، عندما فقتل عاما عشرين العمر 

٥٢







والدتهكانت الناس، بقية ْع وصادقة راسخة وعلاقاُت، بالخيالية'، ارممزوجه 

مناقوى شهحصسه امتلكت وقد امحقا، الصغر ار)ون رحاة ل ة رمحمحمخصة 

الصيمانكان ~~ ل لبه بالنالأم هده تعد النواحن من الكر ق روجها سخصسة 

لندنءارق الأذكى ررالمرأة تامة اهلة محب— بعيد حد بعصاإلى بعضهما من مقربين 

توفيت،حسن، سنوات،، ثلامحثؤ غالمرتف عمر كان عندما بالعائلة الفاجعة حلت، 

أبداينس ولم المرض، بسبب الثامنة عمر ق جدا المحبوبة بياترس الكبمرى أخته 
ك،والدغ. يتهي لم الواغ، وق أيصا؛ محتلمين الوالدان كان فقدانها، فاجعة 
أخرى.مرة اسمها يدكر أن مرحا، أبا ذللثؤ ، كان؛خلافالدي 

ةللكنارسمى الحضور ان ومحيدو سكلما، محة محون يآ عائلة كان، 

ءذلاته.يقدم بروك ستوبفورد كان حسثإ بيدفورد، ة كنيق الحضور على اقتض 

للمدهبجتابعة فكانت، بيدفورد كنية أمحا الأنجليكانية، الكنية ترك قد بروك كان 
تثيسزتونوالدي بأن بيرس وجوزيف ليل متون أرينا من كل لاحغل التوحيدي، 

الثكلبتملق قاما إذ الفيكتوري، العصر أشكال أفضل ق حر تفكير صاحبي اركانا 
لماووفئا ، ٦٢الإنكليزيةااالكنية رسميات، رفضا فقد وبدللئه للعبادة التوحيدي 

زوالوحتمية البشر، وأخوة الإله، درربأبوة يومنان كانا والديه فإن سبيل، قاله 

متفائلادينا كان دينهما أن والخلاصة للأرواح،ا"''ا"، الأخير والخلاص الثر، 
الأخلاق.على التشديد ْع ما، حد إلى انتا ؤإنو-ريجا 

!٥٥



ك.يخمن فيما تثيسرون طفولة من صديق عن يرس يقتبس 

~الأب بإ يتمتع التي تلك من أكثر قلب رقة أبدا يلي ألم أنه مفاده اقتياتا بائيه، 
الأدبتجا0 ثعور0 أثر الذي التاجر ذلك — الأحرى الأصيلة الصفات عن قفلا 

تثسرونإدوارد كان فقد طفولتهماا؛ا"، خلال كثيرا أولاده ق هوجميل ما وكل 
الذيك. إرغ. الإنكليزي للأدب حبه وأوري—، القراءة كثير الخصوصي وجه على 

طفولةق شخص أهم إل اليد اركان قل-إن ؤلهر عن منه ضخما مقدارا حققي 
كبيرجرء قضاء من وتمكن الصغير، لاينه الاعتيادي المرافق أصبح لقد غلثرت؛ 

٦.يالتقاعد® له سمح المريفس قلبه لأن المنزل ق وقته من 

تشيترتونك. كازغ. الذي الرجل رُغاارت، كتابه ق كورين مايكل يؤكد 

Gilbert: The Man Who was G. K. Chesterton ® الأبمحن العلاقة

إربالإضافة بعصا، بعضهما من مقربين صديقين الرجلان *كان بقوله: والابن 

نوكس،رونالد إر ك• أرملهاغ. رسالة من كوؤين ؤيقتس وابنا*، أبا كومما 
رجلهوأفضل بالتحديد ®والدي الكبيرتماما: تشيسترتون وفاة قبل قدكتبها كان 

دينية؛سلهلة لوجود الجديدة الحاجة يفهم لم الإطلاق على الجيل ذاك من عرفته 
وكماءقلأسا،اا'ا'، العقلانية مذهي، كان عندما ما نوعا الدين رجال كحياة عاش 

الخاصة:طفولته عن يكتب 

عقلانيينوحتى محرمين يبدون الأثخاهى أو العام المفلر كان إن أعتذر 



مسرةتجعل التي البغيضة الخصال تلك لكل وممتقرين للامال، مخيب بشكل 
أهدمهومتوحثا سوداويا أنا امتلاكي عدم على أعتذر كثيتا، مشهورة الحياة 

شاحبةأما ولا المأساوي؛ ميراثي لكل الرئيس السبب أنه على العامة نغلر أمام 
الفني.المزاج نحو بالانجاواب الأنتحارية غرائزها ايتلتني جزنيا وفاسدة الوجه 

منعزلعم من أكثر عائلتنا نطاق صمن مشين شيء أي وجود عدم عن أعتدر 
بشتمحقيقي، عمري كشخص واجى أداء على ثائر غر وباض نليلأ؛ ومملس 

ماهيةعن واضحة فكرة لدي ليمش الحالي، وضعي إلى أوصلني شخص كل 
محروأنا الشخصسة، أحهنائي عن ناتج معفلمه أن متأكد لكنني الوضع؛ ذلك 
أنيجب ببهجة الأولى لأيامي العام المنفلر ذللث، إلى أتطلع بأض الاعتراف على 

.٦٧١الفاضلة،المتقثلي مدينة ل® شلئ، بلا تخممى 
م(:١ ٩ ٦ م-ه ١  ٨٧٥شفايترر)اكرت 

باررا،أويغ وعازف وموّيقيا مشهورا لاهوتنا عالما شفايتزر ألرُت، كان 
بالنبةبه يعرف ما أكثر لكن أيصا، جيدا معروفه الأخلاق عن كتاباته تعد كما 

الاستوائية.إفريقيا ق •سث.نا طبيبا كونه الناس لمعغلم 

رزقبأنه تامة دراية على كان وند جدا، سعيدة يبدو ما على طفولته كانتا 

الحيدةالشباب فترة بأن حتى ررشعرمت، ي٠ولت حبش، خاصة، معيدة شباب بفترة 

اجتماعيةخلفية الى لانتمائه الذنب، من بنؤع شعر أنه بمعنى ، ٦٨١١ظالمهكانت، هذه 
عنتميزه الش الملابس يرتدي أن يرففى كان طفلا كان عندما ثرية، وعائلة 

١ ٥٧









الأولالصف ق عاش دين، وعالم مويري ألماق معارض بارثا كارل 
الأرثوذوكسنظرية لاكتثافه يكون ما أكثر ~ ربما ~ ؤيثتهر العشرين القرن من 

الخحرريالروتتانت دين علم صد كبيرا جدليا تفاعلا لاقت والتي الجديدة 

العشرين.القرن ل الحماسة بنفس ظهرت والتي 

والعمدة، Commentary on Romans\له1 أعماله بض من كان 

Credo ، اوشر؛0 وكلمة اض وكلمةThe Word of God and the Word

Man  ْالكية عقائد جزإ\ عشر ذوالاثتي ومجلد.Church Dogmatics

ريفورميدحيرمان المساومة ملالة من ولد جيدا، القرصية بارمثج نظم 
إخوتهبين من منا الأير كان عائلته، حاني كلأ من ثقافته وأحد الطويلة، 
والأقرب،،الأول صديقه عديدة ولين بيتر منه الأصغر أخوه وكان الخمسة، 

لثم بئرنا ل الأول وكان باررا، قنا رفريزآ فردريك جون كارل والد كان كما 
موسرا.ل أخرى عدة مدن 

بئرينل الروتتانتية الكاتدرائية ق عينه الذي والده من مقربا يارث كان 

كارلإخوة أحد أيما والده عين كما ظتا، ٢ ٢ كارل عمر كان عندما م ١ ٩ ٠ ٨ عام 

عمرعن ، ٢١٩١٢عام دموي تمم نتيجة فجاة باث فريز مات وقد لكاتدرائية، اق 
الأحد.يوم صلاة بعد ماثرة والده موت مرير إلى كارل أّرع شل، عاما ٥ ٥ 









عمرهمن الثان، العقد ق والده مات وعندمأ يهلرحها، التي والمزعجة المماحثة 

٨.مباشره® تقريبا الأحبار( )لكحي الهلفل تجاوز ل يرغبون الذين هم لكنوا 

أحدأساسيين حييين مسمدين لديه أن ه نفأبراهام رأى والده قبل حتى 
المدهلالشيء قالث كما روحيين، والدين له بالنسمة ولكنا الحياة أنماط منهما 

أمثالهتكثف والدي شيم بال مع هوالارتباط تدكره يمكنني والدي قدما الأكثر 
رفينانموذجا بقي لقد طفلا، كنت عندما عليها حصلت التي الأولى رؤاْ بعغى 
تجاهله.أمتطع لا بحيث حدا وملهما أتبعه، 

Reb Menahemمنيل مناحيم الحاخام عرفت عمري من التاسعة ول 
Mcndl  كوتز مدينة منKotz]k  حياق،يحل حيث درركوتمكر® والمعروف

سنواتعدة وبعد • • • ملازما وتحديا دائما رقيما لي ية بالنبقي المن ذلك ومني 

بنزلعبالقيام لقوتين سمحت وكوتكر® توف شيم لرر؛ال أنني؛تبعيتي أدركت، 
صدمتنيحين ل الأرض على حنة وجود فكرة بالي ل أبمتؤ إحداهما داخلي، 
.ءال٠نا١٨ل فيها الجنة وجود المزعوم الأماكن ل الجحيم بوجود الأخرى 

الدكوريبالتناير؛التموذج هيثل معر الشباب، بداية مند ذللئ، روية امتهلعنا 

ولكنت،الحفلماء، الحسبدية لمفكري تقليدا ه نفرأى وقد حياته، حكم الذي 
شبابه.ق الحبيية أّاظة لوجود جدا مخففة والده خسارة 
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ايدلأسامء 

للطفل،الحمقى الأب إلى خاص بشكل لفرصتى الأصلة الجمالة أشارت، 
بأنالقرصية تؤهل أن ويمكن لأمتخالا^ا، الواصحة الوحيدة الهلريقة وهى 

جيدة.بهلريقة الأبوي الدور أدى آخر شخص أي بديل؛ أب الملفل لدى يكون 
الإلحاديالميل ذايت، القرصية التنبؤات، تنقمى أن يجب، الحالات هده ثل مق 

يجس،تفاصيلها بعض ل القضية هده ولتوصح تتلاشى، حتى أو ملحومحل بشكل 
بوسكووهيليرالدون المهمتينت الدينيتين الشخمبتين هاتين حياة إلى الطر علينا 

Walkerبيرمي ووكر هي معاصرة أدبية وشخصية ، Hilaire Bellocبيلوك 
Percy.

م(ث١  ٨٨٨)/- ١٨١٥ب9سء9)'كءن 

Melchiorبومحكو ملكيرو هوجون الحقيقي وامحبمه بومكو، بالدون بدأنا 
بعيدةغير منطقة ق إيطاليا، شمال صغيرة قرية ل ولد ،(، الشرفلمي، )راالدون،ا 

الذيجون والد مات محلية، فلاحين ملالة من وأبوه أمه كان نورين، عن كثيرا 
غيرأخ جون لدى وكان عمره، من الثانية ق جون كان عندما ءقينا، مزارعا كان 

كاملوألقي منه، أصغر أخ لديه كان كما السابق، والده زواج من منه أير شقيق 
مرهقةجون طفولة كانت، مارغريتؤ، المسماة جون أم على ؛الحائلة الاعتناء ء عك، 
حظائروينفلفج الحطك، ويقطع البثر من الماء يحك، كان فقد جديا، جدا 
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المزاؤعق والحراثة الأعشاب ؤإزالة بحفر بدأ صغير أخ له صار وعندما البقر، 
قويةوسمة ذكاء هده الباكرة طفولته ق حون أظهر العائلة، دعم ل ليساعد القريبة 

فقدتكتب ولا تقرأ لا كوما من وبالرغم تقية، والدته كانت بارزة، وشخصية 
صلواتهحون تعلم الصلوات، من والعديد الإنجيل تاريخ عن الكثير تعرف، كانت، 

حيداكان وكطفل معه، الصلاة على الناس باش بتشجع وتميز بنشاط ومارسها 

وغيروالمصارعة والشقلبة الضيق الحبل على المشي مثل الألعاب بعض ل حدا 
سيقيمهالذي للعرض الصلاة منهم يهللس، ليشاهدوه الماس يجتمع وعندما ذلل؛،، 

.بمريم،٠١ أوااالارحي>س، ارأبانا٠١ معه يقرؤوا بأن 

الغالمثج،ق له معاديا سنا( منه والأكبر لجون الشقيق غير )الأخ أنهلول كان 
ليكونمثاليا صشحا حون كان الحقود الأكبر أحيه وبوجود والده حارته وبعد 

نعرف،لكننا أودينية، اجتماعية ثورة يشكل أوأن المقية، أمه س الرغم على ملحدا 
كانالباكرة، طفولمه ل بومكو جون حياة لحلوا الهمين الرجال( س العديد أن 

قسيسينمكانوا والباقون حاله أحدهم 

ليساعدهعثرة المالمة ل كان عندما م ١  ٨٢٨عام حريف j( حياته ل حاله ظهر 

كيم،باكرا جون تحلم وكهنوته، دراساته ولتتاع انطوف سيهلرة من الهرب على 

وناععلمه، الذي ومن ذللثج حدمث، كيف الواضح غير من أنه من الرغم على يقرأ 
بحد!فيما جون عنه هال، محلى قسيس وهو كالومو، دون إشرافإ نحتا دراساته 













:م( ١ ٩ ٩ ٠ م- ١ ٩ ١ را و9ثربيرسي 
لكنهوالخيال، القلقة من كل ق ~ يتلر صموئيل فعل كما ~ ييرمحي كتمثا 

كعلبيبتدريه أثناء يالل أصيب حياله، ب، ثيأكر يثكل معروئا يكون قد 
كطيسسؤ،عمله متابعة على قادر غير وأصح الممارسة، من الأولى نواته سل 

(١٩٦١) The Moviegoerالمينما* *رواد مثل: محمودة روايات كتب 

The Thanatosئاناتوسا< وارملازمة ( ١٩٧٧) Lancelotازت« وارلأن

Syndrome (٩٨٧  )اللغةنغلرية ْع تتعامل خالية غير أعمال إلى بالإصافة ١
Theزحاحة،ا ق الة ®الرمممثل• العاصرة، والثقافة للفلمة الأحرى والممات 

Message in the Bottle (٩٧٥  )الأكوان(؛ ي وراصائع ١Lost in the
Cosmos (١٩٨٣.)

هنفعلى النار حده أؤللق حيث مبكرا، حياته ق وحده والده بيرسى فقد 

أمحادثا الأمر هدا كان إذا ما معروئا ليس فمهل، واحل.ة منة بيرمي عمر كان عندما 
آخرانحلفلأن — سو ماق وأمه ليروي كان والده — ووكر والدي لدى كان انتحارا، 

والدهإصابة عن أعلن حتى سعيدة عائلة تعن. بيرمحى عانلة كانت لووكر، ؛الإصافة 

لابح أمعدة والده أمضى سنين ٩ ووكر عمر كان عندما م ١ ٩ ٢ ٥ ل ؛الاكتئاب، 
رسغيه.بقطع الانتحار حاول ذللئ، من قرب وقت، وق للأكتثاب، نمية عيان■، 

إخوتهوأحد ووكر كان عندما سنين عدة وبعل• فترم، الاكتئاب من استمر؛المعاناة 
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عليةق فوهتين ذي يمسدس ه نفعلى النار والده أهللق يعيد صيفي مخيم ق
عانا.٤ ٤ والدم وعم الوقت ذلك ق طئا ١ ٣ ووكر عص كان العاءطة، مزل 

إنهووكر محيرة كاتب ؤيقول وحدهم، عندئد وأبناؤها بيرمحي محو ماق كانت، 
رواياتمن العديد تحتوى أبداا،أا، الفقدان ألم يختفي ررلن جميعهم لهم ية بالن

راحارةفكرة حول وانعكامحات الانتحار عن مرجعية إشارات على ييرسى 

الأب«.

أثاربم،مع للعيس أولادها بأحد زوجها موت بحيي بئرمحي السيدة قامت 
معهمللعيش وأبناءها بيرمحي والدة ويل ليروي عم ابن دعا أشهر عدة وبعد 
ذيؤيلءا ررالحم ومعرفة لمقابلة عاما عثر ذوالثلاثة ووكر أتى عندما ذلك وكان 

مشاةصابقل — محامتا كونه إلى إصافة — كان والدي عاما، والأربعين الخمسة 
هذهحددت محروها، وشاعرا الأولى العالمية الحرب من أوسمة على حاصلا 

بيرمحى.ووكر حياة ق أساسية تحول كنقطة الدعرة 

وشخصيةمهنة العجوز الرجل ْع الصداقة هده من اكتسب إنه ييرسي قال 

عليهمالأحصل أكن لم ~ والشخصية الحمل ~ وهذان الحقيقي، بالمعنى أحرى 
أحويهأعقلي كما ~ أءهلاْ ويل الحم إن ييرمحي قال 'أا، للأ'سوأ"أو للأفضل محواء 
بثكبيرمحجتا كنت نبيلة، بماساوية للعالم كاملة موضوعية رانذلرة — وأمه 

و؛يتهوفن«؛ا. Brahmsوبرامز  Keatsولكيتس 
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الخاصةنظراته  ٣١٩٤١عام نشرم الذي الكتاب ق ويل العم قدم ذلك، وعن 
LcRoyليروى المفضل عمي ابن ررمات تطوعيات تبناها التي العلاقات عن 

M3.ttoc Sueوالثجاعة الجميلة وزوجت-ٌ الأم، موت من شهرين قبل بيرمي 
Phi^lizy أولادهمأتى الأب، موت من سنتين بعد ماتت؛ فينيزي سوى م١ق

فجأةمزلي امتلأ كأولادي، ونبتتهم معي للعيش وفينيز وليروي ووكر الثلاثة 
عالمق الصغار حياة نوحيه لموولية متعد غير نفي وحدت وفجأة بالشباب، 

الفوصى«ُا.عتبة على أنه يتغيرويبدولي 

الحادةااعن خروجا الأكثر الرحل ءاهو ويل بان ووكر يشعر كان ما دائما 

إلاسياقه، اا-ص_ا،،ق لكلمة استخدامه عدم من الرغم وعلى حياته، ق قابله الذي 
. ١٦سداده يمكنه لا بدين لويل مدين باثه شعر أنه 

الشيخيةالأحد لدرسة للذهاب أحيائا الأمحلفال تشجع ووكر والدة كانت، 
Presbyterian ، ءليهمَاا،الفغقل توقف حالما الذهاب عن توقفوا ذكنهم

واعترلأسئلته، أجوبة تملكان الأسقفية الكنية ولا المشيخية لا أثه بيرسى اعتر 
بأنهه نفعن المرات إحدى ل صزح الذي ويل حاففل متدين، غير شبابه ق مه نق

يمارسيكن لم أنه يدو لكن لذلك، قوي عاطفي ارباط على روماف، كاثوليكي 
الطقوس,

أمهماتت، عمره من عشرة ة الخامق ووكر كان عندما م ١  ١٩١٠ ام عق 
موتأن يبدو ما على بيرسى آس الجر، فوق س تقودها التي اليارة يسقومحل 
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الملءمرالثاف الموت هذا بعد لوالده، حدث الذي ذك مثل انتحارا كان والديه 

دونالدعم لهم يقدم الذي الكامل داعمهم أنه على ويل للعم ؤإحوته ووكر نفلر 
وينظمالأولاد يقرئ كان وحذرا، معتتا أمر ولي ؤيل كان شيئا، منه يدحر أن 

موافقتهميعد المناسب الوقت ق الثلاثة هم رممتا تبناهم وقد ءءللهم رحلات 

عرذى/

وعائيقلى بمرض ؤيل العم مات والعشرين السائمة ووكر بلغ عندما 

السيئالخر بذلك ليخبمره إحوته أحد ووكر دعا عندما والخمسين، السائمة بعمر 

ويلأرالحم لم المرساة، ذهت لقد الماء، على أعوم باق شحرت ررلقد أحوه! قال 
ووكرأهدى ، آخرأءرفها، شخص أي عن ذك قول لايمكنني أناف، بشيء يقوم 

الذاكرة®.ل ويل  The moviegoerبجائزة الفائزة الأولى روايته 

إلىبونت  Buntزوجته مع وتحول الثلاثتن، بعمر محرمي ووكر تزوج 
كانتالوقت، بمرور حدين وأصبحا ياحرى ورزقا ابنة تبنيا الكاثوليكية، 

بوصوحموجودة كانت جيدا؛ ومعروفه راسخة بيرمي لووكر الدينية المعتقا..ات 

حياله.ق أكثر منتا وص رواياته من لكثير اق 

منالعديد نترجع السابق الفصل ق المناقشين للملحدين بالنظر عدنا إذا 

لأحواله،مقرنا بوركي إيدموند كان أيقا، حياتيم ق الهمة الأبوية الشخعبميات 
ويليامأما ؛ Shackietonشاكلتون مدرسته ولمدير  Garretغاريت حصوحنا 
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الذي- أباها أن حين ق التقليدي، وأسالو-را الاجتماعية العاطفة ق ظاهرة الأم 
منذأين تحب لم شكوكيا، كان يهوديته من الرغم على ~ جدا آين به عرفتا 

سيرتبماكاتثة وصفت ، الاجتماعية واهتماماتها قيمها ورفضت، أبدا أمها طفولتها 

وعلاقتهاالقافية أبيها لحياة آين اكتشاف  Barbara Brandenبراندن بربارة 

حينهاتعرف كانت، رالي حضرت،آين روميا ق تزال( لا العائلة كانت، عندما معه، 
لكنللاهتمام مثيرة المحاصرة اركانت، سياميةI محاصرة والدها هع دّرأليس؛١( 

حياتيال مرة ولأوله ]آين[ تعلمت، ، أرؤع١٠٨٣كان ذللئؤ بحد والدها مع النقاش 
كبالغة،معها والدها تكلم مرة ولأول، السياسة••• عالم ؤ، القان، التعاطف ميتم( 
وموافقةتأييد تتلقى كانت، سعادتها، قمة إلى ووصلت، • بجدية.• أفكارها يأخذ كان 

أحبت،ءا'"أ.التي حياتيا من سنة عثرة حمس ق الأولى المرة تللفر فكانته • • أبيها• 

٣١٩١٤عام صيف، ل حيالي، لبهلل أسق حمه آين لدى كان لحقيقة ال 
حاسمةتحول( نقعلة اعتبمرتيا قصة ررقرأيت، العمر من التاسعة ل كانت، عندما 

الغامض*الوادي القصة كانتؤ ؛، ذللئ،اوبعد وثتها 3، حياتها 3، 

The Mysterious Valley ® زدخلوا الهند ق إنكليز صباط حول تدور

القصةبملل وصمت،آين سنين يعد وحتى الشرير، الحاكم الأمير مع مديل• صزلغ 
أنيجن، لما رامحا مثالا ملهمه، مخصية سيروس *كان  ICyrusسيروس 

الحديثجرحل كان لقد الرجل، عليه يكون أن يجبؤ وما الشخصي عليه يكون 
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ناعالبداية مد المبادئ كلك حبها أن الواضح من كان لتكن معسة، يمثادئ بقوة 
بهللها.ل تجيدها من 

،(:dY•١ م-٠ ١٩٢٩ل9نرLilJ9جيJج

عاشتحث إنكلرا ق بارزة( متطرفة وية ت)وهي جوستون جيل ولدت 
Longآيلاند لونغ جزيرة إلى تنتقل أن قبل ستين لعدة الأمريكية أمها مع هناك 

Island  أمهامع وحيدة طقلة' وترعرعت مات والدها إن لها قيل نيويورك، ق
أمهامن مقربة كانت المنزل، ل ذكورية شخصيات توجد تكن لم لأمها، وجيما 

منم ١ ٩  ٤٧عام تحرجت ، tomboyالمسترجلة الفتاة تشبه أيصا كانت، لكنها 
j بيككيل و  St. Maiy)s Academyمارى أكاديمية  PeekskiU نيويورك

أنغليكانية.صغيرة خاصة مدرسة وهى 

مؤخرا،مات أباها —أل لحيرما — علمت بؤستن ل الجامعة ق كانت، وعندما 

إنكلترا؛ل ؤيعيش الحياة قيد على الفترة _، طيلة كان والدها أف آخر بمعنى 
منكان إن،كاترا ق صغرها ل كانت ولكوما الإطلاق، على أرملة أمها تكن لم 

أمالكن أمها به ^١٠^، ما فقط. المشكلة ليست، أباها، تعرف، أن بالطح الممكن 
١أبدا  ١٢٠أبوها يتمل لم كيف، 

أنوجدت وأبيها، جيل أم بين العلاقة حول المفاجئة الأمور استمرت 
أمهامع مشاحنة وأثناء سنا، ذللث، تقي كانت، وأمها أساسا، يتزوجا لم والديها 

باللقيهلة.أمها ودعتها أمها؛العاهرة يعتق 
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الأم®تجاوز أب! عن البحث ق الذاتية ٠المرة هو• كتاب لها 
y in Search of a Father: Mother BoundأإلAut0bi0g^ap وهو

المتشابكوالمعنى أبيها، غياب لتأثير المرجعية الإشارات من كثير فيه كتاب 

®إلىأتت إثها بالقول الكتاب هذا حوستون أبت لجيل، ية بالنلأمها والحاد 
خارجذهبت معروف[®، غير أب ]ابة  fiUe de pere inconnuبمقولة الحالم 
أبناء®فمهل أثه ادعت لها وبالنسبة أبيها، عن محرفته يمكنها ما لتكتشف، البلاد 
الآياء((ْ؛.يحكمه عالم ق الاستمرار يمكنهم الأباء 

وهوتقليدية، تسوية دينية مكانة يدعى أن يمكن ما حوستون اعتنمتج 

أللاحفلمتا تسوية، سحاقية شبكة بتزاوج واحتفال تعبير المحاق جتمع مق 
للحكوماتالشرعية الأجهزة بيد الأخرى لهلة الهو أشكاله بجمح ®الدين 

فمعمتابعة يمكنهم و؛ذللث، المجتمع، على — الأبوي التوجه على لمحاففلة ا~ 
الكلماتاستحقار عن عبارة وهى الأعلىٌ مختلفة؛®محلبيعتنا بامتتنافات النساء 

هيوالولاية والكنية ®المنزل أن وادعت، الحمرى®، الذكورى للإله والأفعال 
استشهدت؛الماركسيينالأنثويان من كثير فحلت، وكما الجنية®، الثورة أعداء 

تحليليغير رأسمالي، وبناء يرجوازية العائلة روية ق  Engelsإنجلز وخصوصا 
الشيوعيةصرنع إلى الجنسين بين الحرب النواحي من عديد ق المتهلرفة التسوية 

خصيه.إلحاديه أرصا المحالات من كثير ق يعن. الذي الاجتماعية العلبقات بين 

كتاباتق مركزة أوإلهة  neopaganجديدة وثنية أي لايوجد أخرى ناحية من 





قالدكتوراه ثهادة ونالت كارولينا شمال وجامعة أوكفورد جامعة ق يعد فيما 

عنوانتحت رعة ب الدكتوراه أحلروحة نثرت فيءاما،اُ؟ام، كولومبيا جامحة 
وصعتهاأسامئة متهلرفة وية نثقافية أحلروحة عن عبارة وهى ا، الجنسية ®الماصة 

تقرينا.فورا المتحدة للولايات والسياسية الثقافية الخرطة على 

كانالتي أمحلروحتها عن كايت ذهاب مالوري الأصغر أحتها تتذكر 
منوبدلا بالكامل، الذكورية الأحلروحات لجنة وتمزقها ترفضها أن الممكن من 

عملها.على وأش يجمل ملت ذلك 

المتطرفةالسوية عن مقالا م ١  ٠٩٧ صف أواخر ل  Timeصحيفة نشرت 
،وأختها هي  ١٢٠صروالدها أن فيها ادعت والي كايت، سماتها وصهح، الي 

قدكانت، الجنسية السياسة نثرت وعندما الادعاء(، ذلك من مالوري )ارتابستح 

Fumioقوميويوشيمورا يسمى نحات من كايت زواج على سنوات ة عل. مضت 

Yoshirnur3 ، قصيربوقت النشر هوا بعل أصحت فقد ذللئ، عن الطر بغض

الأفكارْع وقفمتج والتي نيويورك، ق المتهلرفة المسوية دوائر ل فعالا عضوا 
للماركية.قوى منامي بغيناء والمحر والحاق الجديدة الوثنية المينية 

زواجها،القرة تلالث، خلال انتهى وبشدة(، بوصوح المسيحية رفضت، ربالهلع 

الماصي.القرن سبعينيات بدايات ق الهالوين حفلات حضورها مالوري تتذكر 

عثرةثلاث من مكونة مجمومة ْع كائن فرأت قليلا، متأخرة وصلت، حيمثج 
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للطبقةالكسرة عدائيته ق يتدخل لأبيه ماركس لاحترام المجير القص بان للإيمان 
كلعلى عنيفة هجمة الاشتراكية نظريته تكون أن يمكن حال أي على الرجوازية، 

لأبيه.لرفضه جدا واصحة قضية أفكاره بذلك وتتضمن أبوْ؛ يمثله شيء 

سل rtiuwl(: ١٩٦أه،ريس)٧ سام 

منلكنه مشهور، معاصر ملحد أو وشكوكي أعصاب عالم هاييس؛ ام ٌ
وهومؤلفالبوذية، مثل الألوهية، غير الروحية الأديان مع ح يتعاظفِأحرى ناحية 
Letter toمسيحية أمة إلى ورماله  The End of Faithالإيمان نياية كاب 

a Christian Nation  تتوافرلا والإسلام، واليهودية يحية للمشديد وناقد
كبيراهتمام فه لس علأْسارإ منرل ل أ يلكنه الداتهة، مسرته عن كرة معلومايت، 

اتكويكرز(طائفة والده)من وبين بينه جفاء وجود على دليل ولا الدين؛ أو بالله 
أووالدته)اليهودية(.

المفترضمن والذي الإنكليزية، اللغة ستانفورد جامعة ق تخصصه كان 

جديدنفي دليل يظهر لم وما التوحد، درجات أبل ْع حتى يتوافق لا أقه 
هلءاق المطروحتين والتوحل. المحبس، الأب فرصيتى من استثناء سام أن افترض 

الكتان'''.

هاريسلدى لكن إن أشخاصنآخرين، بخموصن أما لوينا كما مارتين، بيم الضمير العالم أشار ر١( 
غيرءالقوة من لأشكال عرضة أكثر يكون فالذكور، عند شيوعا أكثر دعو الارتباط من رافقن نمهل 

٠أملول، ١ الثخصي، التواصل المثحية)عبر عن بدلا البوذية مثل للدين، ء الشخصية  ٢(, ١٢
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للخكفر•••آخري نمسية أسباب 

رالميحيةالإله عن لممثلين خاصة تجارب تايير كيفية الناس ٌن كثير يعي 

لكنهحياته معظم ق ملحدا كان رجلا عرفت الديني، معتمدهم ل الكنية( أو 
الكاثوليتكيةالكيسة ترك الأسقفية، الكنيسة ق عضنا للمسيحية عاد لنهاية اق 

المقدسالقربان لحل عندما معه؛ حديث، مؤلم موقفا يسبا الإله فكرة ورفثس 

أذلهالحقيقة وق عال1ا، وءوو_، المقدس القربان حيز بالخطأ أمضل مرة لأول 
أمثلةبوجود ثك أدنى يوجد لا إيمانه، أفقده جدا عميق بجرح تعر القسيس، 

الجروحتللثج مثل تسبب الإله يمثلون أمم يفترض الذين أوكلث، لوكيامت، لكثيرة 
عنالفلر بغض أنه مدركا يبقي أن للشخص أحرى ناحية من المهم من للناس، 

نفسية.لكن منهلقية لستا فهي تللث، الأفعال ردود وبثرية طبيعة 

التاريخيالإنكليزي الإله، عن لالآدتحاد آخر نفي لأساس نتهلرق دعنا 
الإمبراطوريةومقومحل ®انحدار بكتابه المشهور غيبون إدوارد العظيم 

جدايشتهر  Decline and Fall of the Roman Empireالرومانية(( 

أنهى لها خلص التي الواضحة والنتيجة المسيحية، الكنيسة على ء٠جماته 

متكرربشكل يكتب، كان روما، يسقومحل متصلا عادة كان المسيحية موءس 
الباكرة.المسيحية الكنية عن حاّمة ملأحذلال.تج ~ كتابه حاثية ق خصوصا "■ 

السيركتاب أحد أشار التفصيل، ببعفى الشخصية غيبون نفسية البر كتاب ناقش 
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>راوؤرخىاُه ل  Joseph Ward Swainسوين وارد جونيف الأّاستن 
دييةميول وجود إلى  Edward Gibbon the Historianنيون« إدوارد 

للكاثوليكيةفجأة تحول أوكفورد إلى وصوله وحال غيبون، لدى حقيقية 

حهلرهإلى إصافة ابنه من المتوفر غير التحول حذا والدم صدم ، الرومانية 

منالكثير الإنكايزى المجتمع ق الوقت ذلك ق )وجد والياسى الاجتماعي 
تزاللا كانت لهم المناهضة القوانين من والعديد الكاثوليكيين بحق الإجحاف 

المتقبلوهو الرلمان إلى الانتساب لهم يحق لا أنه حصوصا المعول؛ صارية 
قسْع ليبقى الفور على والدم أرمحله فقد لدا لولده(، غيثون والد يأمله كان الذي 

وتحتوصوله من واحدة منة وحلال محسين، لعدة وسرا بلوران ق بروتتانتي 

وعلىأحرى ناحية من الحائلة، لروتتانتية غيبون عاد ووالده القس من صغهل 

وكماعثر، الثامن القرن عقلانية تقليد ل شكا أقل أو أكثر أصبح العيد المدى 
للخيحية.ناقدا أصبح ذكر 

مناسباترغيبون( يحلق كان ما ررعالبا ٠ لغيبون هورا منقدا سوين يقتبس 

انهسدو قد حبممس، سمدة، الى)كنهها الممحة ليهن ~ مناسبة يجد لا ندما ع~ 

لجرحبالنسبة ®وكما أنه ملاحظة إلى سوين ذهب، ، ما* سخصى جرح من ينتقم 
معربحديثه لمنين غيبون حياة تخربت، ثلثج، محاك يكون أن يمكن لا شخصي 

غيبونيندغ لم أحرى ناحية من ذللثج، بحد حياته محليلة النديات تللثح وحمل روما 



سبإنما المعاناة،  siUjمن بالانتقام الرغبة بسبب الكنيسة على هجومه ق

لمه®.انمان أكللق إذا متهور بشيء مجددا قام ربما الذي الخوف الخوف، 
لبعضالدينية الحماسية الثخصيات، صد فعل رد عن عبارة غيبون أن موين رأى 

عائلته.من المشهورين الأعضاء 
قيبون:سكية حول حقاثق 

كانولذللئج الدينية، للعواطف الاستلام فكرة من يرتعد )■مون( كان 
يحيةللمصورة ؤيثتى الحياة تجاه بارئا عقلانيا موقثا ويتبنى بشدة ه نفيفبهل 
لعدايهاّ، النمعل فان ولذللثا ، Historyارالتارخ® كتابه ل رؤيتها يمكننا 

]المرأة Suzanne Curchodكوركود وزان لعدائه نمط يثبه للأكليروسية 

أنهعرفح لوزان؛ ق الثاف بقائه أثناء الخميقt حبه غيبون لها أبدى التي الوحيدة 
نيامامن يتمآكن لن أنه علم لكنه ما، الزواج من يتمكن فلن بممها كان ما بمدر 

ليقنعالجنح من الكثير بارتكاب اممها)ظلما( ولدللث، عنها؛ بعيدا البقاء حتى أو 
تللئؤني  Neckerنيكر م. من بامان تزوجت حالما لكن تستحقه؛ لا أما ه نف

الخوقف،نفس اتخذ العزيزة، العمر كمديقة بسرور  ١٣وقبل المزعومة العيوب 

الامتعاض،من بدلا الذكاء على اعتماده من الرغم على الكية صد الهجومي 

الباكرةآْ.الكنية من حثا يمتعض كان ما ونادرا سوزان نفقة من أبدا يخر لم 

آحراننوعان هنا لدينا ولواي، ليعمي® لكي ررولد قرصية مع وبالتزامن 
الدينية)كماالشخصيات مع الولة التجارب الإله: فكرة لرفض الدوافع من 



حالةق )كما النفس صمن المؤلم والكفاح أعلام( المناقثة الأولى الحالة ل
غيبون(.

سالدىدصاإرأنبالأّاسة

المتفرقةالتمثيلأت ق أصاستإ اهما متعتم أوسلية بكونباإيجابية الشخص لوالد 

يمكنالحالات هذه مثل ق إيجابية(، والأحرى لبية مالصور رإحدى أوالمنقسمة 

صماتتدعم أن يمكن المثال مثيل على الإله، مع تعقيدا أكثر علاقة تتقلور أن 
السلبيةالسمات أن حين ل المحب، بالإله المعتقد ->^، ١٠٧١للتمثيل إيجابية 
تدعوْوالذي البابا، مثل الدينيين للموولين ملبية أوبنفلرة بالشر تمثيلها يمكن 

أنيمكن قويين المتنازعان التمثيلأن هذان كان إذا المقدس®، ررالأب الكاثوليكية 

النفسعلم ق القبيل هذا من شيء يحدث قد متناقص، مديد ديتي موقف، يحصّل 
أوالثورية.الموُرة الدينية للشخصيات 

بوصفالكاثولكين الدين رجال من عديد ْع حواره ل لي نفي زميل قام 
هؤلاءلدى التفسير، هذا مثل تا-ءم بهلريقة قابلهم الذين القسين من عدد ية نف

خصوصاالإله، مع صحيفة صلة تقابلها لكن المسيح، مع قوية رابطة القسين 
قالالبابا، كره( أنه حش )وبعضهم بشدة رفضوا أنبم كما الأب، الإله بوصفه 
البعيديين النأب بتن النقية الملة كاستا الحالات تللث، جمع ق انه زميلي 

النقيةهذه مثل فإن هذا القس لعالم تبنا حدا، واضحة للبابا ورفضهم اكأديبى 
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الجدالإلحادي، ق السومة العامة الأفكار دعسي القس لعلم وكطالب 
الحاجاتخصوصا الشية للحاحات هوإسقاط الإله بان — هنا لموصوف ا— 

أوثقافتا نقدا يثكل النفسي التمسر هذا دعم كان تبنيته، ما هو كان الهلفولية 
أتدكرأق من الرغم على ذلك،، تعلمن، أين متيقنا لت، أيثا، للأيمان إسانتا 

ازآ.الإنعلم عن جهرا ملمحي أصتاذ يلقيه متشيعان جامعة ق يدرس استمتاعي 

ليبدا ، worldviewsالكونية الروية تهلور فيه بما ب_»الت2لور« آمنته كما 
الحياق،العلور هذا ق متعددة! بأنماط وأرواح آلهة له كانت، الداني الإنسان أن 

والحيواناتوالأخشاب الريع )فصول الطبيعية الناطق من عديدا الألهة سكنتؤ 
الأكثرللثقافايتح كان حين ل ذللاج(، أشبه وما الكبيرة المميزة والأحجار الموترة 

عندكان ما زمن ول الألهة، تعدد تحتمد زالت، ما لكنها أقل، آلهة ما نوعا ا'تقدمااا 

نمالخفية، الواضحة لعلة المع نسبيا الألهة من قليل عدد والممريين اليونان 
إلىالتعددية من التقدم لهدا طبيعي كملخمى التوحيد نموذج اليهودية قدمحؤ 

التخلصكان الماضجا، الحديث، دررالمقل الهائي الجواب فان ويالعلح الأحدية، 
اكعلورأو الفوج من كثكل كاملة الملية لفهم واحدة جملة اللاهويت، من 

إلهإلى منها قليل عدد إلى الكثيرة الألهة تعدد من الطور فإن وبدلك، الفكري، 

ومنعلقي.تاريخي تعلور أنه بدا أمانا إله وجود عدم إلى واحد 
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علىالعلامات إحدى وتلك تقدما؛ الأكثر جيراما قلدت السيئة البيئات معظم 
طورواثم ومن الطعام جامعي الشر حفارات هي الحفارات هذه يدائيتهم، 

حدا.بدائية كانت ستخل.مونما كانوا صيد طريقة وأي الزراعة؛ فنون 

منطقةكل ق الكائن الأعلى للشخصن يستخدم الأب ®اسم أن سمست ذكر 
وجدناهاكما ببساطة، الأب ثكل على وحوناها وقد البدائية، الثقافات ق وحيدة 

يكنلم لكن ررالخالقا، اسم أيقا طبق )أبانا(®؛، والجمع رأبي( المردى بالثكل 
أوالماء® ®إله هو الأعلى للكائن الثالث، الثاغ الأمم الجمح، عند وحوي له 

مستقيمةأما على الشخصية هدم إلى ينظر ذللئج إلى بالإصافة ماء®، ال®سيد 

الحياةومعاقثته،'تتحدد مقته هى روحيا سيئ شيء لأي الوحيدة مسؤوليته حدا، 

روحتاالجيد الأعلى للكائن بفهمهم كير بشكل البدائية القبائل لهده الروحية 
والثواب.العقاب عن المؤول أنه على له ينفلر الذي 

الذينالبدائيين الماّس معفلم أن ميى س مثل الملوك علماع بعفر ادعى 
أنمن الرغم على البسيهل، التوحيد من ما ثكلا يعرضون عنهم معرفة لدينا 
غيرالموجودات لملاحفلة فقهل. نحتاج لهدفنا بالنسبة ، جدل محل الإشارة هن،0 

البدائيينالناس — معفلم وربما ~ أكثر أق إلى حا حلصنا والتي عليها، المتنانع 
يجعلأن يمكن تهلوري نموذج يوجد لا هتا ومن السابق، بالمعنى موحدون هم 

قالتجريبي، الواغ ق به القبول يمكن التهلور س بتا نمتاحرة مرحلة التوحيد 



للتوحيدانتبهوا الذين ~ المختلفة بالخلفيأت المعتنين من عديد لاحفل الحقيقة 

-يداوالإسلام والمسيحية باليهودية الكبير نبهه ~ السطاء الناس لهؤلاء اندائي 
الخصوص.

واحظلخكأوالمائل الثقافات تقابلت بدأعندما وتكاثرها الالهة تعدد يبدوأف 
يبدووبالتوسع أحرى، قبيلة تغزو ما قبيلة كانت عندما خصوصا ببعض، بعضها 

الالهةعدد أصبح بحيث اليامية الإم؛راحلوريات ق الثقافات بتحول ؤلهر أنه 
ْعاللام يحل فكان ®: Pantheonبانتيون ارتاثير هذا ندعو أن يمكننا أكر. 

لقائمك.الهمة باصافةآلهتهم الغزوة أوالمثيلة المجاورة القبائل 

التفويضوسائل إحدى عموما الديني التاريخي التغير كان المفهوم هذا من 
متعددة،آلهة إلى آلهة بضعة إلى واحد إله من الثقافات تلك انتقيت، الارتلءاد، أو 

تبيهلهنأا باة شلئ، يوحن. لا إله، نخص لكل يكون الحديثة القرة ق النهاية وق 
السياقهذا صمن النضج، عدم نموذج من للحقيقة أقرمحإ يبدو لكنه به، مبالغ 
الأصليةللحالة كعودة تفهم أن ويمكن بالملاحفلّة، حديرا استثناء اليهودية كاوت.ا 

سقهلُاوا وق راتقدتاءا، الأكثر الثقافات ق حالة وهي الثسيهل، التوحيد من 
العلاقاتأصعمت، ، كيفاليهود تارخ ق كثيرا نرى الحقيقة ق القدامى، العبريون 
توحيدهممستمر بشكل الحضارات باقي مع والاجتماعية والاقتصادية اليامية 

اضطرواومرارا (، Astarteوعشرون  Baalبعل )مثل حديدة آلهة بتقديم 
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علىللمحاك التوحيد إلى للعودة والسياسية الاجتماعية الضغوطات وجه ل

الثقافية.وهويتهم ايمامم 

مابماكوف من بالرغم ~ ملحدا جعلي ق الداحلة الأساسية العوامل لكن 
لمدونفسية، اجتماعية إنما فكرية، تكن لم ~ الومثا ذلك، ق لها تماما ولع غير 

مسبجوجود من الرغم على تنافس، ما نادرا إتبما حينا العوامل لتلك اتجهت 

القاثاتمن بكثير أكر -أثير لها الشية الاجتماعية العوامل بأو للأيمان جيد 

الماس(.من للعديد بالمبة الأقل )على المهلقية 
ااأنم1ةما|ه1م.ب.

كشت،شبابي، ل الهام الداغ العامل هي ة الشديل. الاجتماعية الصعوبة كانت، 

بشكللي يدون إن»م حث الشرقي، الهلرف من كوف من الشيء بض محرجا 

أنتميكوق مزرا أو روماننا أم! كن لم وقرومحن، الفكر وصيفي أنياء يثر 
والإكليزيةالألمانية من حليهلة مبهمة حلفية ومن أوهايو بولاية ينتي مينإلى 
إلىويالمبة الغثاء، من الهروب، جانب، ؤإلى ذللئج.. على علاوة ويرية. وال

العلمانرالعالم من جرءا أكون أن ق رغبت، القيمة، عديم الاجتماعي ماضي 
مثلأن متأكو أنا فيه، مرتاحا أكون وأن فيه، أتنقل كنت، الذي الفاتن الجديد 

القرفنق متصاعل. سمكل المتنقلن بايث، الل كبر مكل يتوير الدوافع هن.ه 

اص•
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الأحد؛أيام صباح ل فقط ليس الوقت، ْع الجيد التعامل بمدأ يأخذ الدين فإن 
خدماتتوجد ذلك، من بأكثر القيام ديانة لأي الجدية الممارسة تستدعي حيث 
اللازمالوقت، عن ناهيلئ، الكتاب، وقراءة الصلاة وقت إلى إضافة أحرى كنية 

تلكبمثل حدا كبير بشكل مشغولا كنت لقد الجيدة®، ®الأعمال أنولع لمختلم، 
للوقت.المتهلأكة المشاطان 

(٠٢٠ -١ ١٩٠٢رتيl^ير/كJر9٠^ت

لكنت، رمثلما ساذجين بشباب محقيدة السابقة القضايا أن المرء يقلن قد 
بقسيفكرون قد الجنين كلأ من نضجا الأكثر الأشخاص ل،كن عثرينياق(، 

فهذاصحيحا، الإلحاد كان إن أي إله؛ هناك يكن لم إن وبالمحصلة الطريقة، 

دوستويمكىأشار كما نار، ولا جنة ولا الموت بعد حياة توجد لا أنه يعني 
Dostoevsky : متوىوعلى مسموح®، شيء كل فان ميتا الإله كان »إذا

المثالسبيل على امت3لاءتالث،أ® قدر ®تمغ أما على الرسالة فهمت، فإنني أدنى 
لأثرها هو لدارؤين المطور لمنلرية والمادية الإلحادية المتاج شيؤع مسأا كان 

ألدوسغير يعترف، ®لم  Stanley Jakiجاكي ستانلي بين كما الجني، سلوكا 
كمنفعةالجنسية الرخصة قدمح، الدارونية بأن  Aldous Huxleyهوكلي 

الأنواع(*أ.كاب)أصل تصديق من تاق مباشرة 

وهوفيلسوفحالة، مثالاعن  Mortimer Adlerمورتيميرآدلر شكل 

معفلمأمضى الأمريكية، شيكاغو جامعة ل عديدة لسنين وأستاذ ومفكر وكاتم، 
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لوثنييدليل بالإله• تفكر 'ركيف كتبه أحد ق الدينية، وبالأمور بالإله يفكر حياته 
How to Think about God: A Guide forالُشرين«6طا القرن 

Twentieth-Century Pagan (١٩٨٠ ) حولالجدال بقوة آدلر اذكم

لكنهحي، إله وحول قبول من كشرا اقترب الأحيرة الفصول وق الإله، وحول 

ترك، الديتيا، الالتزام عدم ذات الكبيرة الجماعة ١١بين بقي النهاية؛ ق تراُح 
محيرتهق فكرية، مكلة كونها من اكثر رغبة مكلة هى مكلته بأن انعلياعا ادلر 

التوقفق أسبابه استكشافه وحين ١(  ٩٧٦) Philosopher at Largeالدانية 

رغبةحالة ق الينع الجواب بأن آدلر اعترف الكامل الديني الالتزام قبل مرتين 
ررقديشدة متدينا أصبح لكي أنه هويعرف الفكرية،اا'، حالته ق وليس الشخص 

لتكونالهائية الأشياء ق أساسنا بديلا الحياة، ؤلريقة ق -^١٠^١ تغيزاالأمر يتطلب 
بحيث،العيس أتمنى لا أنني هي للموصؤع البيهلة الحةيةة ١١أن أم ولقد غاية، 
بمدقا(آ.متدينا شخصا أكون 

متديناالشخهس كون أن على الدلالة واضحة ناضج فيلسوف حالة هنا لدينا 
حاليق المشاكل، الكثيرمن له يسبب الأقل صعباأوعلى قديكون حدى بشكل 

لأكونالمهنية وحاجتي للاستيعاب الاجتماعية حاجتي أن الأن أرى الخاصة، 
للأستقلاليةالشخصية وحاجتي الأكاديمي القي الحالم من كجزء مقبولا 

فانهنا ومن ملحدا، لأكون احترتها الى الأسباب هى للحياة القبولة والهلريقة 
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 -٦J_f  :رووأ،ورأعثرسةإري0وراأوحد

الباكرةانية الأنالعلاقات من ومهمة جديدة أنولع دراسة إلى الأن ونتْلرق 
للأشخاصالذاتية الستر ق صداها ونجد للالحاد، كبيرة وبدرجة المرء تدفع التي 

تمحالعلاقات هده دراسة أف ذلك، من والأهم مابما، 7ام استشهدنا الدين 
الاعيج،الأت على القائم النموذج يركز جديد،'حيث، مجال ق النظرية بتوسع 

لقصور حصول بالأحرى )أو تربيته فترة خلال للهلفل الفعلية المعاناة على 
إلى— هومعروف كما — يوصلنا التوحد مرض دراسة ل التومع بينما تربيته(، 

له,أومحلييعية حيوية عوامل 
رهوعدطيف اضطرابات 

المالوفة،الأمراض، من الخاصية القليلة العقود ل التوحد مرض أصبح 
علي،نركز موف البحن، من، هدفنا ضء وعلى ، بدقة معروف اليوم وتوصيفه 

من،مع التواصلي ق كبيرة صعوبات ملاقامم ق التوحد لمرصى، المائدة النزعة 

Autism and Aspergerأسرحر وملازمت اكوحد .نأ،  Frithفريت م. تحرير من مماب !١( 
Syndrome  ،جJنرث يو. ١(؛  ١٩٩ جامعةكامبمدج، مطبعت المحدة: الملكت )كامبرياFrith ٧.

١Current Biology ٥ الحار الأحّاء ملم اكوحد«، طيف ءاصطراب ، F. Happeهاب وف. 
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السوي،الإنسان مع علاقات تطوير عن عاجزون فهم الأئخاص؛ من حولهم 
تماما.منعدئ أو بيا نصعيفة علاقاتيم تكون عنها، وعوصا 

لديهمهوأل بالتوحد المصابين الأطفال هؤلاء لمعاناة المعروف والتفسير 
صعوبةلديهم فان لدس ونتيجة يفكرون، الأخرين أل فهم ل كبيرة مشكلة 

.عموما والأخرين لهم، الرعاية ومقدمي آبائهم مع علاقات بناء ق كبيرة 
الأحريننوايا فهم ل صعوبات الأفراد هؤلاء يواجه التفصيل من ء وبثي 

الحياةمن مجردة أنياة الأحرين رؤية إلى يملون كافراي، أتمم أي وعواطفهم؛ 
)العمىبأنه معهم والتواصل الأحرين فهم ق العجز هذا يوصف ما وغالبا العقلية، 
الحقل(.)نفلرية تهلوير على القدرة عدم أنه أو الحقلي( 

منهيعاق الذي العجز هذا أن إلى الإشارة تجدر مناقشتنا داية بل 
أننابيد ْعأمه، التواصل ل الهلفل فشل عند بدائه يلاحخل ما غاليا التوحد مريقي 
عامةكمة العقلي الحمى وعلى العلاقات، بناء ق الحجز على اهتمامنا ستركز 

ومنحتما، أبيه مع تواصله إلى الإرباك هذا يصل الوثن، ومع المرض، لهدا 
مععلاقاته جمع العقلي العمى صيصبب وباحتصار، عموما، الأحرين مع ثم 

اف.ْع علاقته سنرى، كما صمتها، ومن أوالإرباك، يالشالل الأحرين 

الجنسين،بين شاسيدا تمايزا يفلهر التوحد مرصن أن نعرف أن جدا المهم ومن 
إلىالتوحد مرصى ميل حرا مؤ  B3.ron—Cohenكوهين بارون وصف، وقد 

كثر.آحرون السابق، المرجمر ( ١ م 

٢٢.



أدمغةبين ما الأمامي ررالفارق بأنه أشخاص من لا أشياء من يتكون العالم رؤية 
بالأشياءاهتماما أكثر يكونون ما عادة الرجال وهوأن ، الإذاث،ا وأدمغة الذكور 

حينق الأشياء، حول المنهجي تفكيرهم إلى إصافة اء، بالنمقارنة أوالأجساد 
للتفكيرميلا أكثر وكذلك( بالرحال، مقارنة ؛الأشخاص اهتماما أكنر المساء أن 

والمساء،الرحال بين التداحلأت( من كثير هناك وبالقلع، والعلاهايتح، بالشاعر 

شخصيةعلاهايتج ق الأحرين مع تواصلهم قيمة تماما يدركون الرحال فمعفلم 

بالتوحدالصايين للاحلفال ينفلر أيه كوهين بارون رأي وص، مبق، ما ومع 
الذكوريرالمهل نحو أدمغتهم انزياح فرمحل من ~ العبير صح إذا ~ يعانون 

منكثير ق ذكورا يكونون بالوحي المابين الأمحلفال أف بالخكر الجدير ومن 
أبقانعلم أن الهم ومن ، أالإصابات( أر؛اع ثلاثا إلى تمل بة وبنالأحيان، 

مرضوحقيقة والتاء الرحال عقول الجوهري! الفارق ، S. Bciron—Colicnكوهين بارون )١( 
TTie Essential Difference; Male and Female Brains and the Truthاكوحد 

about Autism  :٢(.• • ٣ الأساسية، الكتب، )نيويورك
العاشر.ملأالقمل وهناك، هنا السابق، المرجع )٢( 
العاطف:«قمة  S. Wheelwrightويالرايت، و  S. Baron-Cohenكومن بارون )٣( 

يةالجنوالأ-محلأفات الشديد، الوظيفي الوحي أو أسثرحر بملازمة المحاسن البالغين على دراسة 
The Empathy Quotient: An Investigationالفئة 

of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism
secnereffiD xeS lamroN dna ،، اكامية والاصطرابات اكوحد مجلةJournal of Autism

and Developmental Disorders *كوهين بارون 'ا(:ما"ا-هلإا،س. 'أ'آ)إ-s. Baron
Cohen  الرحال الشل.يد، الوظيفي اكوحد أمبمرحر/ متلازمة من دليل اكوحل.: طيف ءيمة وزْالآؤْا=
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9ااأإوتداا1كات 

ق)صعق نتيجة الأب ْع الضعيفة أو السيئة العلاقة تنشأ أن يمكن 
البائسة،حياته الطفل  ١٦٠يبتدئ موروث، عقلي( )عس نتيجة أو العلأقا١تج( 

علاقةإنشاء من — ُشده تعيقه أو — كلتا تحرمه الهلفل ل مكرة حالة التوحد 

قالأقل الدينية)على المعتقدات أف وبما عمونا، الناس وُع أبيه، ْع صلة أو 
وأنالإلهية، الذات هع علاقة بتاء وحولها يقتضي واليهودية( المسيحية الديانتين 

سيكونأحد، أي هع علاقة إنشاء صعوبة من يعاف التوحد مرض من يعاف الذي 
فعلىالديني، المعتقد يستوعس، وأن الله، مع علاقة ينشئ أن عليه جدا الصحب من 

وتجريييةشحصية قاعدة امتتلأك بأنه دينهم المسيحيين أغلب ر يفالمثال سبيل 

حوهرهي العلاقات وهده القدس، والروح الابن ويؤع الأب، بالله تربطهم قوية 
والأنبياءوموسى إبراهم عهد من اليهودية الديانة كانتا لقد الدينية، حيامم 

أتجاهللا أنا عمومهم، وبين اليهود من أفراد بين بعلاقة بافه بشدة متصلة دائما 
هاتانانتجتهما اللدين والفكر والمقلم المهلقي اللاهوت علم من الهائل الكم 

قمتأصلة الديانتين لهاتين الحية الطبيعة أف على أؤكد أن أريد ولكن الديانتان، 

العلاقات^،.

^١تدعم الش المزمين مع الثخصة وءلأغأتبم ض الثخب الفة ص حديث فلمني رض ل( 
اش!وجه مكروتون، ر. راجمر بالحسبان، بالتوحد اتمصابين الأشخاص احذ •ع المطروح الموقف 

)لدن: ٢٠١• The Face of God: The Gifford Lectures ٢٠١•جيفورد محاصرات 
(.٢٠١٢ضشوم،
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ستطيعلن أثه البديهي فمن النغم، بصمم مصاب شخص لدينا كان فإذا 
الموسيقىأل حتى ينكر قد أنه أو ما، موسيقى وأهمية نوعية على الحكم 

العلاقات®،صمم  ٠٠د مصاب، نخصى ويالثل، غيرها، عن متميزة أصوات 

وجودفهم على قادرا سيكون هل للغاية، انهلوائي أو العقل® راأعس بمعنى 
أنللامتغراب، المثير ومن الإله؟ -يدا المتعلمة الأديان فهم وعلى إلهية، ذات 

يملكون)أيه.أس.لي( التوحل. محليف باصهلراب المايين البالغين من العديد 

تزدانالتي الفكرية والخمائص بالميزان شبيها منهلقثا، وتقليما تجريديا ٥^١ 

أنذكر وكما وغيرهم... والفلاسفة الرياصمات، ومحراء العلماء، عقول -يا 
الخمايمروتثمل ، الشاء ق منها الرحال ق شيوعا أكثر هي عقلية حياة لديهم 

)التوحدالتوحد محليفخ اصهلراب، من العالي المستوى بمرصى المرتبهلة ئة الف
منوالانزعاج المتحجر، الحرق التفكير (؛ HFAأيه أتش.أف. الشديد الوفليفي 

كرنيةالعلمية نحو والانجداب، الجازية، اكحايير وتجنب الرمزية، الإيحاءات 

يمكنوباكالي ، التنبؤ على القدرة وعدم التشابه، إلى والحاجة للعالم، شاملة 

الأشخاصرمن كبيرة لمبة مزاجية بنزعة للالحاد الموحدى ير النفهدا يتنبأ أن 

نهاك.محا ، Essential Differenceجوهري غارق كوهض، بارون )١( 
الأشخاصعد الدسة الماتدة رزْلاوها C. Caidweil-Harrisكاادويل-هاروس)٢( 

Religious Belief Systems of Persons with Highالندي الوفلفى بالوحي انماين 
Functioning Autism ،، ،ص.٢(، • ١ ١ )بوطن، المرنة للجمب النوى اللقاء ق قدمت

٣٣٦٣.
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المتحجر،المعنى تجا0 ميل مع والمنهجي، التجريدي الممكير يستخدمون الذين 
أوالشخصية علاقامم صعق إلى يالإصافة المجازي، التفكير ؤيكرهون 
بالمستويالمرصة لإصايتهم كنتيجة للالحاد عصبيا مهئن فكويون انعدامها، 

أنبالتاكيد يع-ي لا وهدا التوحد، محليف اصهلرابات من التوسط إلى الخفيف، 

مالحدينحتما سيكونون العملية الحياة من النؤع 7أذا الممتن الأشخاص جمح 
إنما)أيه.أس.لي(، الخفيف التوحد محليف اضعنلراب س يعانون حمينا أنم أو 

س^ا فإن الحال، وبهلبيعة التفسير، هذ.ا متلائم الهلبيعي المحيل س أكر نسبة 
النساءق منه الرحال ق شيوعا أكثر الإلحاد يكون بأن نتولمر جعلنا أيصا شانه 

وهناكالرحال، عند شيوعا أكثر )أيهاأس.دي( التوحد محليفج اصهلراب، أف طالما 

لمت،يد، شو وباحممار ، بالإناث مقارنة الإلحاد إلى الذكور ليل كثيرة أدلة 
إصابةأيصا ولكن الإلحاد، نحو بالأبناء ندغ معيبة آباء مجرد الإلحاد مشكلة 

الخطرةالتمرات تقسم بالمخامحلرت محفوفة ،اعمال ، .و  C. Krollكرول مي. وج.  L. Rothروث ل. )١( 
Assessing Rislc-Preference Explanationsاكاوين j الجنية للاحتلأفات والتفضيلية 

for Gender Differences in Religiosity ،« الأمريكية الاجنماعية المراجعةAmerican
٢٧Sociological Review•؛رّتارك٢٢•٢(:٥•٢-•)٧Stark :لآ،»الف؛زيولوحياوالإبمان.

Physiology and Faith: Addressingالدييالالتزام j 'العالمي' الجني الاختلاف مقابالة 
Gender Difference in Religious Commitment ؛the !Universal ،» الدراساتص.طة

0؛٠  v-t ٢٩٥(: • ٠ )٢ ٤ ١  Journal of the Scientific Study of Religion؛_ jUJالعلمية 
The Religiosityالحاليث الغرب ق اء التال'د؛ن ، G. Davieدف وج.  T. Walterوالر ت. 

of Women in the Modern West ،• الرطا;؛ة؛0 الاجتماعية المجلةBritish Journal
Sociology  ١(:  ٩٩٨)٤ ٩.AW-AW
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بناءل عجزه إلى تودي نزعات من يرافقه وما العقلي بالعمى أنمهم الأشخاص 
للإلحاد.ميالا أيئا تجعله الاخرين مع علاقات 

Murphyومرل  Caldwell-Harrisهاريس كالدويل أجرت وقد 
دياإيُأُ.ير نفيدعم يحثا  McNamaraوماكنمارا  Velazquezوفيلامكيز 

إف)إنس الشديد الوظيفي بالتوحد المصابين الأشخاص أن وجدوا فقد 
أوملحدين ليكونوا العصية مقارنتنا مجموعة مع مقارنة قرتا أكثر كانوا إيه( 

مؤمنينكانوا ؤإذا به(، يكفرون ولا بافه، يؤمنون لا الذين )وهم لأأدريين 
الكفرنسبة كانت كما حم، خاص دينية معتقدات نظام بناء إلى أقرب يكونون 

ذللئ،بقياس المنظمة الأنشهلة تجذحم الذين أولئلث، عند أيصا أعلى والإلحاد 
نتائجآخرون أعلن وقد ، Systemizing Quotient*"ممنهجة بقسمة 
Gervaisوجيرفيه  Norenzayanنورنزاين أمثال: من أبحاثهم، ل مثاب 
القاتصأو بمعنى بوضوح ثئرت وقد ، Trzesniewskiنومكى وترزاّ

.إلهية بذات المرء إيمان تكح العقلية 

Religiousالدبمية السايويث وز.لأؤها»الظم  C. Caldwell-Harrisلكادو؛ل-هاريس كارين )١( 
Belief Systems أيفا راجع •؛^Norenzayanjlji  ،ْنمقالملة •العتوب وزملأو

Mentalizing deficits constrain belief in a personal God،الهثن ذات الإيمان 
http://www.plosone.org/article/)'اآا*آ( ٥ عدد ، 7PLoS One ون طوس 

.0036880.info/.3Adoi/.2Fi0.i37i/.2Fjournal.pone
Religious Beliefالويية•الطمالعقائاوة وزملازعا C. Caldwell-Harris)٢(كالدويل-ءاريس

Systems ٣٣٦٢ص. •؛.
Mentalizingإلهية ^ات الإيمان نمق الخلية •العيوب وزملأوْ،  Norenzayanنوررايان ابما )٣( 
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التدينأن بالضروره يعني لا هذا أن على ونوكد اعتبارنا ق نضع أن ويتبض 
يبدوأنهما على ولكن التوحد، من يعاف من علىكل مستحيل إلهية بذات والإيمان 

مؤمنينكانوا توحد مرصى عن أمثلة سمعت وقد غيرهم، من عليهم صعوبة أكثر 
وفوق"■ حدسية معرفة ميثة يمكته التوحد أن ذكر البعض أل وحتى متدينين، 

شخصية.محرفة أو لخثرْ حينها تصل لا ذلك ومع ولكن باق، — تقرينا اعتيادية 
الذكورعقول بين الطبيعية الفوارق نمائه عند كوهين بارون حدد فقد ذكر وكما 

المنهجيالتفكير حدد منهما، لكل القياسية التفكير وطريقة الإناث، وعقول 

اذكما نسبيا. الرحال عند اكر ساود.ة صفة يكونه عاليا والهرمى والمجرد 
ذاتتبدو  Peter Martinمارتن لثيتر المشورة غير الأخيرة التائج بعض 

٢٠)لحام بيو منتدى دراسة بيانات فباستخالام ، يموصوعنا صلة  ٠٧ )Pew
Study ٢٠ ٠٧ Forum  رتبطةدينية( غير أو ردينية الكونية الرؤى أف اقترحJا
ثخمية)ليتغير كونية أو روحية قوة بكونه تجريدا أكثر باله شديد باعتقاد 

الذكورروى ْع مقارنة أكبمر المؤمنين الذكور عنيؤ الرؤى( بتها)هن.ه نذات( 
وجدأيه ذللئ، يدعم وما مخعس(، إلهية)إلهي بذات المرتثهلة الكونية المؤمنين 

deficits constrain belief in a personal God  ، 7 ون بلوس PLoS One  ، ٢(• ١ )٢ ٥ عدد
http: //www.plosone.org/article/infoy.3Adoi/.2Fl 0.1 37 r/2Fjournal.

.0036880.pone  ،اش ْع واكلة اكوحد سيلمانAutism and the God
Connection  ،٢(.• • ٦ الممدؤية، الكب إلموي: ولاية )نايرفل

قيدالعلوم ل ماجستير رسالة الاجتماعية، العلوم من تجريبية نتاج المحددت الإلحاد مارتين، إي. ب. )١( 
التحضير.
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ؤيبدووفريدة، خاصة دينية نظر وجهات يملك كان بل ملحدا؛ أينثتاين يكن لم 
هداوصع ذائا( )ليس شخصي غتر مجردا إلها كان به نومن الذي إلهه أن جليا 

للإلهباسكال ؤإدراك آينثتاين إدراك بين ويبدوالفرق ، للكون المنهجي الظام 

ام(، Memorialاكدكاري المسماة)المحب الشهيرة الرق قهلعة مون واصثا 
يإلهإبراهيم إله رُالار، عليه• ومكتوب وفاته بعد معهلفه داخل مخامحلة وجدت 

فرح،محبة، اليقين، اليقين، والعلماء، الفلاسفة إله ليس يعقوب ؤإله إمححق، 
آميزاركلامك.. أنى لن . . المسيح.يؤع إله ملام، 

تمثل الأهوال بحض بت، بسهرة نال باسكال أف عجِح ولا 

العقل.؟أا يدرى لا التي أسبابه للقلمث، 

وعدمللعقل، المعللق الإنماء خطرهما! درجة ل متساويان شيئان 

الأ>افإلأبالعقلص.

الوعيةالأهمية انتقد دينسن، دانيال الفيلسوفح أف هنا نذكر أن بنا وحري 
مثلتعريف، أعاد وقد للعقل، وهام فريد عقلي كمصهللح الأول الإنسان لتجربة 

فعل)كما حذا دينين، وبقيام الثالثؤ، الشخص ممهللح صمن التجارب، هده 
مذا.لإنات المصادر من كثير ثتوام جدا• معروف الثخصي أيشتاين إله )١( 

الإنترنت.عالي لها مصائر عدة تتوافر ل-امكال. نار• اليلة كاولك ثعرف ( ٢) 
اتاااقتيا.بعنوان  Goodrcsdsغودريدز ل كتاب من استذكرت جدا المعروخة الامحتياصات هّد0 )٣( 

Blaise Pascal Quotes•، http://www.goodreads.com/author/باسكال لبليز 
.4. BlaisePascal  9ا/ 0 وquotes
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دييتأنكر فيه( أثر الذي  Gilbert Ryleرايل حلرت السو الفيلسوف 
.الواغ لْلبتعة فهم لأي الوصول يإمكانية لعقولنا المبامرة الخرة صلمة 

ذاتالحرات من النؤع هذا لثل والحياء الفلاسفة استبعاد تعليل ؤيمكننا 

العقلنفلرية يقدر لا لتخمس توحدية استجابة بانه الصلة 

)أيار/" lAPhilosophy Nowالأن القلقة ١(،، الداية)الجزء اليرة دبت: دبت،»دا;؛ال )١( 
http://philosophynow.org/issues/68/Daniel_Dennحزيران 

.Autobiography_Part_i
الشللعلم الحديثة للفلرة »اكوحدية« الملمة على انمكاس نهو للاهنمام، ثر الانعكاس هذا )٢( 

الكلاسكيهالميتامزضا رفقي إف ديكارت. هع وحصوصا وباكون، غاليلو زمن ل مهيمنة أصبحت 
العلمي.الواقع من جزء الهائي السب بأئ القاظة الفكرة عر يركز U أكثر يركز رث ك1ل لأرسطو 
فكلبالحسبان التوحد ويأخذ ~ الطسعة بالمختصر ماش؛ سب أو غاية بالإ الئلممة تكون أن فيمرض 

الافتراضهذا أثبت لهنالما بالعقل. شبيهة خصائص أي دون فهمها يجب ~ فقط الهلمة وليس العالم 
الواير،لمجمل ملأتمته الكبار العلماء من كثير رفقي افتراضي لكن4 الحدينؤ، العالم ل ثديال.ه إنتاجية 
فلمفةتدعمه والذي العلمية افتراض ئ هذا دعي الأمور• لفهم طريقة وليس افتراشا بصدق رأوه علماء 

فكريةحركة بكونه وأمثالهم وماكسويل وليينز نيوتن أمثال من الكبار العلماء من كثير ورفضه العلية. 
دونفيه ظه الواقع فهم ^فتراضالذيبمكن 

والتجريدالتوحد عن تعيير هو والية( والمعنى الرعية التجربة مثل )حالات عقلية حالات لأي مرج^ 
فقيرة.تفكير ءلريقة هو ويدلك الذكورة، مفرط وتفكير العقل ؤإنكار 
المستوىعاليي المفكرين من كبير عدد مؤخرا والعلم الرياضيات فلمفة مجال دخل أثه ذكر يجب 

عن~ أدناه( )انفلر  Tcilbotتالوت مثل — الحالات يعفى وق دينامية، أكثر متتافيزيقيا عن يدافعون 
ومهمةوعامة مجردة ررياصيات الأصناف لفلرية النسبي الأخير النمو جديدة• أرسْلوية ميتافيريقثا 

أيأساسيان يين تكون أن يجب ~ الوايا وربما "■ العلاقات أف بفهم جزئيا مدفوعة كانت للغاية( 
جامعةمن John  C.باين صي، جون والفيلموف الرياصي علق فمثلا للرياضيات• عام تفسير 

باكالي: category theoryالأصناف نظرية عر كاليفورنيا 
يتانفقيرة مفردات ذات الرياضيات؛لغة كل تشكيل كالمت العشرين القرن لبواكر الراتعة الإنجازات أكثر اراحد 

deliberately : المجموعات نظرية لغةset theory  ... ظرية نمثل لكن[ المجموعاتet theorys]
أوالعلاقات.٠العمليات من أساسية أكثر خلالها من الأشياء اعتبار يمكن اش العالمية الفلرة ذروة 
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بعصنذكر أن للإلحاد، الكثيرة الأنتقادات يعد والمقيد اللائم من 
الالحدين.المنكرين لبعض الإيجابية المساهمات 

ليسالتشدد هدا أو إلا باماط، التشدد إلى الجدد« ررالخلحدين ميل فرغم 
أنتجاريي، خلال، من لي تبتن حيث المنكرين، الملحدين كثير عند عامة سمة 

نظريةمن اكب ربما معية يادات كر عي التعلمية الأصناف لنظرية المهمة الأجزاء •احدتم( 
الأشياء•.ق النظر •اصزاق إغراء مقاومة المرء على يجب الأصناف نظرية ل لمثلا المجموعات■ 

أشبهمجموعة فاى عناصرها؟ ماهى ماهو• مجموعة المرءعن عنه أل يالذي الشيءالأول فتقليديا
يحوىأن بالضرورة لبى جم أي نال الأصناف نظرية j عن مها. يهم ما أكثر ص ومجوياتبما حاوية، 

عنخملا يهم ما بهم! هوما ذلك، نلس يمضها، حوي إذا حش الداحلة. المى من نؤع اي أد رعناصرا 
العلائقية كونية روية الأصناف نفلرية تشبع وبءدا الأجسام. باقي ؤإر من تشكيلاته هو مجا جم 

J.C. Bsczباين مي. )جي. أحرى' أشياء مع بعلأناما إنما مكوناما، ناحية من الأشياء فيها توصف 
Higher-Dimensional Algebra and Planck-بلانك ومزياءمقياس للجم أعالي ابعد 

j ،•Scale Physics  فة بالفلتلتقي الفيزياء j بلانك مقياسPhysics Meets Philosophy at
Planck Scale وبA.ولC.لمدركعل0علأةءN. Huggettلكابريدك

٠كامبحيدج، جامعة محْلثعة ت المتحدة الملكة  ماجستير١  ٩٩٩الثاقا كانون  ٢٨من اتتيامات ٢[.  ٠١
١(.ه ، ١ ٤ ٥، . secالأنام لعلوم، ال 

هوالأشياء س لمجموعات معها الأحرى الأشياء ص وكثير الرياضيات اختزال يعد الحالي مننلورنا من 
حداثة.أكثر نكر صمن لكن التوحدي للتحتز آحر مثال 
الأحياءعالم به قام الذي الممل هو بكثير أكم أولي أرمهلوى لادعاء الحاصرة الأحرى الأمثلة ومن 

Gettingالشفرة وهم *حملي ، S. Xalhotتاليوت _. رام  Talbot.تالبوت متيف النفلرية 
over the Code Delusion ،• الجديدة أسلىThe New Atlantis ، ٢، ٠ ١ ٠ صيفU-r،\

أطلنظس•، The Unbearable wholeness of Beingsللكانات تطاق لا التي •الشمولية 
What Doالحية؟ الكاتات تعز «،اذا -\٥، XU، ٢٠١٠حريف ، The New Atiantisالجديدة 

?Organisms Mean • الجديدة أسلسThe New Atlantis ، جادل. ٤ ؟-٩ ٤ ٢، ٠ ١ ١ شتاء
ضروري.أمجر ماتية أوغاية غاية وجود أل الحية بالأنفلمة يتعلق فيما تالبرت 
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النئ\ءلتذكير الحواشي استخدام على الحالات هدْ مثل ق اعتدت ولهدا باق، 
وعلماء.فلاسفة لكتاب المنامة، يالمصادر 

الهوأنه الإله، بوجود الأيمان فكرة ل يطعن اللحد يجعل الذي الدافع إن 

بحسسثج— أنشأها اف تمثل نمية بنية شل يرى إنما الإله؛ هذا لثل وجودا يرى 
احتياجاتنانتيجة نشأت أيصا الداخلية البنية هذْ وأف بنفسه، منا واحد كل ~ ظه 

أنشأها.هوما ربما ه نفالتطور وأف أحرى، احتياجات أونتيجة القنعة، الأنانية 

عندض النفي التمثيل من نلمه ما لأن ما؛ حد إلى صحيحا النقد هذا وأرى 
فهويشبهالنصوص من يويدْ ما يجد النقد وهذا ذاق، نرير هوإلا ما البشر بعض 

الوصايا!من الأولى الوصية ل افه ذكره جاء الذي التقليدي الديني الوهف تماما 
غيرياا.إله ررلأكنلديك 

ولنفسه.ه ينفالإنسان يصنعها التي الأشياء عبادة عن عبارة هي الوثنية إن 
أيصاتعني الأصنام عبادة ولكن الإنسان، صنعها خارجية أشياء الأصل، ق وهي 
محبةخهلورة ؤإن النقية، احتياجاتنا لتلبى شيدت داخلية عقلية أشياء عبادة 

شخصياتأدركتها لهلالا ورغباته معتقداته يرصي البشر صنعه لإله الإنسان 
جيال.االشكلة طْ — الإيمان قوي مؤٌن أيه رغم ~ بامكال وذكر عظيمة، دينية 

التيالدرجة بنقر بالغ وسرور مكتملة بطريقة الشر الرجال يقترفه لا را بقوله! 
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هوالإيمانذلك ق دافعهم يكون عندما يفعلونها 

صمناطه نمير صر1ع باما الأحيان أ-غلب ق الروحي النضوج فترة وتوصف 
اءالماريمي ما عادة الروحية الرحالة وتطالب الخاصة، الذاتية تميراتا نطاق 

طهفهمنا تعيق الخى الترجية التركيبات تحرق والخى ® refiners fireالئصمية 

والإمقاطاتالدفاعات كل الم متحرق اليران فتلك عنه، النقية الدائل أو 
وهذهللنفس، حوائز غياب ق اممه يحب النهاية ق ميمح مما  ٠١®الراحة وباش 

الغايةكانت، حسثا أيوب، يمعالأة شبيهة شديدة، معاuة تثب أن يمكن العملية 

الجوائزجمح بزوال، حتى أيه إفلهار هو عليه وح الذي ®البلاء،، من 

يقدمهالذي النفي النقد يكون أن يمكن وباحممار، اطه، يحم_ا سيظل 

ه؛نفمن إصقاط عبادة تجنب، ق كفاحه ق المؤمن اعد يقيمة ذا مذكتا الإلحاد 

الداحلي.النفي المعبود من نؤع عبادة تجنب، 

باسلكل"،بلن ءاثتباسات ، Goodreadsريدز غوي !١( 
.littp: //www.goodreads.corn /author /quotes/10994.Blaise_Pascal

٢٤





سيلفعلى هذا، مثل عن للتمير طرق من العديد هناك كان أنه يمرض 

واJاداوادتا،والإله، كالماJاائا، لطة، الورموز للأياء والكراهة العداء انمثار 

٠وى الم رفعى ه الكنورحال 

وسخرية.هجاء من ومتعددة كثيرة بأشكال تلك الكراهية مواقف، التعبيرعن 

التحابيرمن والعديد والبيع والهرطقة والعصيان التمرد، ق المشاركة 

المطنة.العقلية لهزم الأخرى الاجتماعية 

ومن٠، الأمريكية' الأسر ل الأباء غياب، ظاهرة عن الكثير مؤحنا وكتب 
قزيادة سيسسب، المحسب، الأب، لف؛لاهرة الواسع الانتثار هدا أن المحتمل 
الدينأعداد تزايد إلى أيصا يودي قد ولكن اممه، وجود من المتثاكاكة المواقف، 

بدءاطرق، بعدة ه نفعن سر أن يمكن والدي الأبوي؛،، ررالجؤع ب سيشعرون 
السياسيينللديماغوجيين الدعم تقديم وحش التقليدية، الأديان إلى بالعودة 

demagogues  المنية(.)الأغلبية

اكصو'اطع9ء

اعدمآخر أساسي عامل ثمة والتاريخية، الثقافية الحوامل إلى إضافة 
-؛ايتمع التي الفكرية الكفاءة سمة وهو كفايته، عدم رغم الإلحاد لانتشار 

دكرمت،من كل أن ق سلث، أدنى هناك ولس الأساسيون، الشعبيون الملحل.ون 
)نيويورك: Fatherless Americaالأب فاقدة أمركا ، D. Blankenhornبلأكبهورن د. )١( 

الكتب،
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الأخيرةالرئييه حياته محيرة ق نوهت الصفات تلك كل المتكررة، وأكاذيبه 
Rayمؤنك..راُكلأأ0أ/اأراي الكاتب دئت؛اام 

اسياءوويئية

التيالمخيفة الأشياء ثب بباق والإيمان الدين الناس بعض يرفض 
يكونأن يمكن هدا رفضهم افه، باسم أو الدين باسم الأحيان بعض ق ترتكب، 
الأنتقادايت،هده مناقشة المؤمنين على فيجمت، الواغ، ق يبمررْ ما وله تماما منهلما 

سب،بافه والإيمان الدين البعض يرقص وهد بهللأنيا، على دليل دون رفضها لا 

المقدسالكتائب، تعاليم من عليه تعزقوا ما كل لأن أو والأذى، الألم مع عانوْ ما 
ليت،الإيمان قضايا مواحهة ق هده الكفرية الأفعال ردود ؤاة حدا، محاذحا كان 

فهملوجود مبرزة غير العاقل المؤمن نفلر وجهة من أما إلا المنهلق، عن بعيدة 
القضايا.لتللث، أعمق 

محسناوراءها يئ الالدين عن الختلفة الحجج هده تخفي أحيانا ولكن 
الخير،من وحوفح شديدة كراهية لديهم الناس فبعض والدين؛ الله لرفض أعمق 
تتواجدما وغالتا افه، إلى تب الأشياء هده فكل الجمال، ومن الحقيقة، ومن 

هدهمثل شخقس أي يحمل قد لماذا ولكن الأتقياء، الترينين لأشخاص اق 

يشعرونالأفراد هؤلاء أن والجواب ذللثؤ؟ يحصل أن يمكن كيف الدوافع؟ 
الملأأمام ؤيكشفون به، مقارنتهم عند حالهم يفضح لأنه الخير من بالاستياء 

،٩٩٦الحرة، المفة )يويورك' ١ ٩ ٢ ١ — ١  ٨٧٢الخلوة، روح راّل• بيرتراند موتلث،، ر. ( ١ ] 

٢٤٥



يقفلونلأنهم الحقيقة من ؤيتاوون أ للغاية أشرار وريما حيرين، ليسوا أمم 
منهمالكثيرين أف وحتى الحقيقة، بقبول توجد التي القيود على الأكاذيب 
يقدمهاالتي الحنة الجميلة الأشياء من أكثر السيئة وأعمالهم قبحهم يمقلون 
أوصحيح،جميل أو حن هو ما كل وتدمير العبث، ق بالمتعة ويشعرون غيرهم، 

هم.أنفعنل. من وغيظا ا حل. 

عنهالتحبير يمكن ما وهو أهمية، الأكثر الشخصي الحامل هناك وأخيرا، 
مهماإنسان، كل على يتوجب، هذا، وبعد الحرة، الإرادة بأنه وصم، بأفضل 
معارصةأو الإلحاد لصالح كانت، سواء وشخصية، ثقافية صغومحل من تعرض 

فكللكه، يالذي الهلريق إرادته، وبمحض الم3؛لاف،، مائة ق يختار أن عليه له، 

مراتل الأقل أوعلى ~ عمره لحظات من لحفلة أي ق يختار أن يمكنه شخمن 
صده.أو عنه، بعيدا أو الله، إلى السير ~ عديدة 

يرويهاهتلر، أدولف، عن التالية القصة ننكر الإرادة أهمية على الأمثلة ومن 

حيث،هتلر، لدى العمارين المهدمين ريس  Albert Speerسبير ألرت 

واحدة.مرة إلا بالغة بنية منزعجا هتلر ير لم الثالثؤ الراح سقوط قبل إثه قال، 
benedictجروسكل عثر المادس ؛نا.يكتط لخصهاكما القصة اقتبست، وقد 

Groeschel:

وروسي،هامشي لقاء أنه يفرض ما  Fiihrerلفوهرر كان ١  ٩٣٥عام »في 



فلمرالكاردينال ميونيح، ق للنازية والمناهضين المتعشن الأماقفة رئيس مع 
Cardinal Faulhaber ، قررة الساعة نصف استمرتJعدةللأحتماع ا

الوظيفيالمتمل وبالفلرإلى المقايلة، تياية ق غصا ينتفض هتلر وكان ساعات، 

قوياومدافعا ألمانيا، ل جرأة الأكثر هتلر نقاد من واحدا كان الذي للكاردينال، 

لهتلربين فبير أن هو بينهما حرى ما أف الأرجح فعلى النهاية، حتى الهود عن 
ألمانيايقود هتلر كان الذي للملريق الوحيمة )والأخلاقية( الروحية العوام، 

الصفراءالثارة مع داود نجمة ووضعه وجرأته لتماديه فليثر هتلر يعتقل لم فيه. 
yellow armband  الأبرشية«ُاُ.كنائسه ل مريم واليدة المسيح تماثيل على

المعاديةسياساته من يغير لم هتلر أن إلا المثير، اللقاء هذا من الرغم وعلى 
هتلربان نعتقد تجعلنا التي الأسيابج من كثير ولدينا معروف،، هو كما لليهود، 

الغض،من ينتقص كان المهاية ففي الخيار؛ يمللثؤ يزال لا كان ١  ٩٣٥ام عل 

ابما،مأسرت وكما فقهل، غاصتا وليس فلمر الكاردينال ْع اجتماعه بحد 
أو~ دفعه الذي الوحيد العامل ليس هذا ولكن للغاية، معسبج والد لهتلر كان 

John Lukacsلوكاثى جون أثار وقد للالحاد، - شخص أي يدفع أن يمكن 
هتلر.على يوثر هام تاريخي انعكاس هناللئؤ كان باثه كتابه ق النقهلة هذْ 
Spiritualالروحة اكب نفس علم الروحة: المرات .B، .ا  Groeschelغروشل ج. ب. )١( 

Passages; The Psychology of Spiritual Development  :كروسرودز،ْطعة )نٍويورك
.*اا/ا'ا(،اكفحاتأآ--ها•

(.١٩٩٧نوف، )نيويورك: Historyالخاريخ، Lukacs .1لوكاثى)■ا(ج. 
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عميقةأخرى مصادر الحالات من كثير ق هنالك يزال ما أثه إلا الانتثار هذا 
الولكن المعيب، الروحي الأب قرصية صياغة علينا المهل ومن للكفر، ومقلقة 

الحالاتوراء تكمن التي العمدة والأسباب الألم يهل تبل أوبالمر نني 
أبنتيجة الإلحاد قبول الفلروف لهم هيأت الذين لأولثلث، بالمبة وأما الفردية. 

أوحنتا أو حديا عليه اعتدى أو لخوب أب أو كرهه أو أنكره أو ابنه رقص 

للامحلفالبالمبة ومحلبعا معهم، والتعامحلف فهمهم يجب الأشخاص هؤلاء أهمله، 
صعق،يسبب اليأس س حالة إلى وصلوا أو آبائهم، مقت إلى اصهلروا الذين 

يحبهموأن آبائهم، بحب يرغبون الأمحلفال كل حقيقية، مأساة عانوا فقد آبائهم، 

٠•آباؤهمبدورهمُ 

إلىالأياء قلوب صيحول وهو اام٠طرير. العبوس اليوم قدوم قبل أليجه النبي إليك ّارل نتظر، ا( 
قياسية(منقحة نسخة "٦، ٥ ت ٤ )مالاتشي آبائهم،ا إلى الأبناء وقلوب أبنائهم 

٢٥٣







عمودهق العامة الحياة عن الدين غياب ومناقثة بتوُيق نيهاوس استمر )٦( 

الأشياء.أول مجالة ق العام،، ارالمرع 
الرافضةالقديمة اليونانية قية الملوالمواقف الحديث الإلحاد بين تشابه يوحد 

^ليت.،اماروّماتالأ؛يقورية...

الخ.

ومآسيهاحضارة ( ١٩٦١نورتون، )نيويورك! وهم متقبل فرؤيد، مميغموند ,( ٧١
(.١٩٦١نورتون، )نيويورك! 

فيتسمي. بي. ق كانت الحالية للامحنروحق المطبوعة القصيرة النسخ أول )٨( 
ارعلممفيتس، مي. بي. ؛ '-٢٩٦٣(! ١٩٨٥)١ الحقيقة الإلحاد،،، نفس »ءلم 

و؛يّ؛ ٢-٩٦٣ (! ١  ٩٨٦)٤ ! ٥ الإخلاص انميب،،، الأب نظرية الإلحاد! نفس 
٦١! . Anthropotesالمسيحية،،، والديانة الإلحاد نفس »علم فيض مي. 

(١٩٩٠!)١٠٦-٨٩.

ا/1لأكأدس..

الكالفيتينويعص اّدى المذهب أتباع الحرة)مثل الإرادة يرفض لخن )١( 
الإلحادوصع يد تحل. حول كأطروحة الكتاب هالا قراءة يمكنهم الخشع.دين( 

نفستا.

اللهبوجود بالإيمان صلة ذو آحر ير نفيوجد الإسةّاءل، نظرية حالم، إلى )٢( 

٢٥٦



كماحدا، سيطة نمية شخصية فله ذللثح من الرغم على لكن أيصا، فرويي ءلورْ 
المهملالاستخدام هو النمير هدا بحق، فيورباخ لموقم، تيننا تعد أيصا أما 

لعقدةءوراثة هو المثالي، الأنا فيه ~بما الخارق فالأنا المهملة، للأنا لفرويد 
راحعالأب،, الإله ودايىراض المثالي، الأب إمحمقامحل يمثل ما وهو أودسبح؛،، 
رضيوركتستراتشي، جيا• وتحرير ترجمة والهوية، الأنا فرؤئد، بنموند 

نورتون،\ا"ا،ا(،1\-م\،ممآ.

صمنتهلووا أو كافتا انتباها تتلقى لا المثالية الأنا أن هي هنا الصعوبة 
الإّمةاءللنفلرية كتس يرها نفالمهل فمن ذللئح على وعلاوة فرؤيد، كتاباُت، 

الواغق يزود لا النفسي التحليل أن إلى نخلص أن يمكننا وهكذا لفيورباخ، 
فروييأن إما عصي، ذومنشأ أنه على باض الإيمان سمات، لتحديد نفلرية ؛مفاهيم 
للأنافيورباخ مفهوم ألحل أوأنه الوهم أونظرية الأقدم فيورباخ إسقامحل استخدم 
الوهماو أن فيخر و فرؤيد إقرار وراء الكامن بب الهو هذا أن يفرض المثالية، 

الشسي.التحليل من حقيما حزءا يكن لم الإّسقاءل من الحالة ذه هق 

)نيويورك!مخراتثي ج. وتحرير ترحمة وهم، متقبل فرويي، سيغموند )٣( 

(.١٩٦١نورتون، 

.٣٠ابق، رة(اور-؛عال

!٥٧



دبلتو•وف• وارنج جي• إي• تحرير المجية، جوهر فيورباخ، لودفخ رءآ 
(.١٩٥٧أونجار، I )نيويورك محتروثيمان 

حررهالذي الكتاب ق لفرويد؛، القافية ارالخالفية ترومحمان، أنس. )٦( 

الصحافة)نيويورك! والإنسانية الملوم دمج فرؤيد! بولوك، وجي• غيدو ج• 
ؤ ٤٧(، ١  ٩٧٦الجامعات، الوولية 

تركيزا.وودت . ٤ ٩ ، ١ ١ ، ٣٣فيورباخ، )٧( 

حطاباتوالإيمان! الشسى التحليل فير، وأومكار فرويي ميغمود )٨( 

إي•ترجمة فرينش، ؤإي• مع إنس• تحرير فتستر، وأومكار فرويي مغموند 
.١١٧(،١٩٦٢الأسامعية،الكتب نيويورك! ) مومباثر 

إذاJالكا١ولياك، يؤمن كان إي، رهر فرؤيد مرصى أحد أن موالز ب• ذكر )٩، 

هرفان والز لفهلبقا مثله، لمريضي ، المعروفالوحيد المثال فإنه كنللثه الأمر كان 

واحدمريص جعل الصعب من بالهلع أوديا، لعقدة فرؤيد لمملوير مهما كان إي 
موالزنافش أبدا، ينثر لم المريخي هوا تاريخ أن كما بالدين، حبيرا فرويي من 
التاريخ!قبل ما وأجدادهم أور، مريقه ٠^^٠، تنثر، لم محاصرة ق إي هر 

لالتحاليلالوطنية النفس ^*٠٢ ارجمعية النفي، التحليل مفهوم ق إي® ُهر دور 
.١  ٩٩٧أيار ١ ٦ نيويورك، نيويورك، الشى، 

٢٥٨



والصحةارالتدين بيرحن إي. أ. راجمر صلة ذات بحوث على للامحللاع ( ١٠)
البحوثالمهني! النفس علم اللاحق، والتحليل النقدي التقسم إعادة ية؛ النق

إس.وإرس. لارسون يي. دي• . ١٨٤~١٧٠(؛ ١٩٨٣)'ا؛ةا والممارسة 

.٤٠—٢٦(! ١٩٩١) ١٧!١ العلاقة،® تقييم الديني! والالتزام ررالصحة لارسون، 

غارتنر،وج• فيتس مي. يي. راجع الوقف لهدا مفصل تطور لمعرفة ( ١١)

النفسعلم مجلة لأوديبءا، كمناق عيسى ! ١ الجزء النفي، والتحليل ررالخيحية 
النفي،والتحليل »اليحية وغارتنر، فيض ، ١ ٤ - ٤ (! ١  ٤٩٨ ) ١ ٢ واللاهوت 

نواللاهوت، النفس علم رامجلة الأنا، المثالية من كمتحول عيسى ٢! الجزء 
(١٩٨٤!)

رابيين،)عراني فرؤيد لعموند الخيحي اللاوعي فيتس، مي• • بي ايضا• راجع 

.وه ٤ الفصول (٠ ١  ٩٩١٠إدمانس، ميشيغان! 

١٠  ٩١٠(، ١ ٩ ١ )٩ ، ١ ٧ المجلد. القياسي، الإصدار فرؤيد، سيغموند ( ١٢)

(.١٩٥٠نورتون، )نيويورك! ستراتشي ترجمةج. والتابو، العلوطم فرويي، ( ١٣)

المايق.المرجع ( ١٥)

٢٥٩



.١  ٤٢_، U1الرجع ( ١٦)

)ماا(اورجعاوابق،مأةا.

رنتويورك؛سراتشكب تحريرج• ريفثتر، ترجمةج• والهوية، الأنا قرؤيد، ( ١٨)
•(  ١٩٦* نورتون،

يورتون،٠ ريويورل الداثمى القس علم ق الأيا تومحكي، مالب. رامع آ ١ )٩ 
كيغان T6روتليدج )لمدزت المتوحش المجتمع ق والقمع والجنس ( ١٩٢١/

إنس•ترحمة الثانية، الهلبعة الدين ونمو أصل شميا-ت، جورج (؛ ١٩٢١/بول، 
الثقافة)نيويورك؛كلوحون، كروبيرومي. وأ. ١(؛  ٩٣٥ميثوين، روز)لندن: ج. 

البدائيالمجتمع ؤب والوخليفة الهيكلية براون، رادكاليفc آر. وأ. (؛ ١ ٩ ٥ ١ فيتتاج، 
(.١٩٥٢والغرب،، كوهين ث )لمدن 

)•؟(شميت،ه«ا-هاا.

بعملمرريتح القرصية، هذه تهلور بعد الونتح من الكثير الأمر يتهللب، ( ٢١)

وبرزررال٠رويديةاا، للمبادئ مشا>هة أفكارا له إن حسثح ماكموراي جون الفيلوفح 

ألنالطفولة أحلام إحدى هي مكانه وأحد الأبح تدمير ؤب ررالرغبة بكتابته! ذلك، 
كانالباغ الإلحاد أن إلى مستخلص إدا لفرويد، التي كتلك، جيدة حجة ذلك، يكون 



تربطهمأشخاص ماكموراي، عالمي،ا.ج. توى م على لكن الحلم لهذا امحقاطا 
.١٥٥(، ١٩٦١الإنسانية، العالوم مطبعة زج؛ الأطلسي، )مرتفعات علاقة 

المجلدالملمة، موسوعة المحرر، إدواردز، ب• ق ررفولتيرُ، توري، ن• ( ٢٢)

.٢٦٥-١٢٦٤(،  ٩٦٧ماكيلأن، )نيويورك: ٨. 

جامعةمطبعة جيرمحي: نيو النور)يرستون، وعصر فولتير الدريدج، أو. ( ٢٣)
٤.(، ١٩٧٥بريتستون، 

ابق،ارآأ-مم.)ئلإ(اور-حال

منوالعشرين الحادية الحاصرة ؤ، رامو أخ ابن من لفرويد اقتاس ( ٢٥)
.٣٣٨، ١٦الجلد.إي. أس. ، ١  ١٩١٧- ٦٩١ الممهيدية محاضراته 

(،١٩٤٧هاوس، راندوم فينتاج/ )نيويورك: دافينشي ليوناردو فرؤيد، ( ٢٦)
٩٨.

جامعةمطبعة الحي)شيكاغو: الإله ولادة ييزوتو، م. أ. الثال،: محبيل على ( ٢٧)
المعاصر)نيوهيمن،القي واكحليل الدين جونز، دبليو. (؛ج• ١  ٩٧٩شيكاغو، 

كهياكلدينتة أمور مترو، إنس• إم. ١(؛  ٩٩١ييل، جامعة مطمة كونيبم،: 
التحليلميسنر، دابليو. دابليو. (؛ ١٩٩٢شيكاغو، جامحة مهلبعة نفسية)شيكاغو: 

(١١  ٩٨٤ييل، جامحة مهلثحة كونيتيكت،: الدينية)نيوهيفن، والخرة القسي 



...YfimgUlg/اسميدون 

YOU-YO،[-(، ١٩٦٩الأماسة، الكب )نيويورك: ١^ باولى، )ا(ج. 
اممباس،م¥؟ا(،؛م-هآسك:

حمر،والرلكوفمان)نيويورك: ترحمة والشر، الخير وراء ما نيتثه، فردرك )٢( 

أأها(،مأا-؛ا.

١.٥ ١(، ٩^١٩ البطريق، هوللثندال)لندن: إكهومو،ترجمةآر.ج. )٣(نيتشه، 

أكسفورد،جامعة مهلبعة الحرجة)نيويورك: الحياة نيتشه: هائمان، رونالد )٤( 

♦اروا(،يا.

.١٨السابق، المرحع ا )٥ 

)أ(اورجعاوابق،تماا.

لويزيانا،ولاية جامعة مطبعة روج: )باتون نيتثه هولالثندال، ج. آر. )^١( 
١٠(،١٩٦٥.

)\/(>دمان،خا.

.٢٦)٩(اJرجعالابق،

متلءلتون_• وتحرير ترجمة نيتثه، لفردريك مختارة: رسالة نيتثه، ( ١٠)

.^١٤ (، ١  ٩٦٩شيكاغو، جامعة مطبعة )شيكاغو: 

٢٦٢



.٣٠• الرجعالمابق،( ١١)

.٣٨هومو، إيك )يتشه، ( ١٢)

ت)نيويورك الن.اتية السيرة مقدمة نيتثه؛ لأفرين، ؤج• ، ٢٥٩هائمان، رؤية ( ١٣)
.٥١(،١٩٧١ئكريبز، 

.٤١هومو، إيلئ، نيتثه، ( ١٤)

٢.٢ (، ١  ٩٧٤هامكل، دار )نيويورك! نيتثه إبراهام، جي. ( ١٥)

. ٤٧هومو، إيلئ، نيتشه، ( ١٦)

١١ ٨ هائمان، ق ذكر ( ١٧)

١٢(ميدكون،أ»  ١٨)

الهلعةهيوم، ديفيد حياة مومنر، مي. إي• المثال، سبيل على راج^ر، ( ١ )٩ 

(،١٩٨٠.٧اكانية.)أكسفورد:كلارندن، 

.٢٧ابق، (اJرجعال٢٠)

الدائماهري الاهتمام مناقشة لقراءة . ٥٩٧، -٣٢٤٣المابق، الرجع ( ٢١)

وآر•متريل ك• تحرير الدين® ْع محوم ررالقلق على: الاطلاع بمكن لهيوم بالدين 
أوكلاهوما:ولاية )نورمان، المناصرين العباقرة من الكثير هيوم: ديفيد شاهان، 

٠٨١-٥٩(،١٩٧٦جامعةأوكلاهونبرس، 

٢٦٣



الجيدرا.®ديفيد يلقب مشهورا لكن أنه يمعرفة ظرافته تلخمن يمكن ( ٢٢)

موسر،محي• إي. ثراءْت يمكن شخصيته عن نمير نقاش على وللاطلاع 

هيومشبل، فير حرره كتاب ل هيوم® ديفيد حالة الدانية! والسيرة ®الملمة 

.٦~٤٣(، ١  ٩٦٨نوتردام، حامعة مطعة إنديانا! ولاية ق )نوتردام 

المجلد.الفلسفة، موسومة إدواردز، ب' تحرير هيوم® ®ديفيد ماكاب د. ( ٢٣)

.٧٤(، ١  ٩٦٧والحرية ماكميلأن مهلبعة نيويورك! )٤ 

.٢ ٦ هيوم، ديفيد حياة موسر، ( ٢٤)

٨.(، ١  ٩٩٣فايكغ، )نيويورك! حياة قصة رمل! برتراند مورهيد، سي. ( ٢٥)

اوابق،خا.(اJرجع ٢٦)

.٢٢(اJرrعالابق،٢٧)

.٣٥ابق، اور-؛عال( ٢٨)

بريس،هاركورت، )نيويورك! راسل برتراند أبي، تارت، كّ ٢( )٩ 
١٨٣(، ١٩٧٥.

ابق،ص؛خا.الاورجمر( )٠٣

السابق.اكرجع ( )١٣

٠٢٣مورهيد، ( )٢٣

٢٦٤





(.١٩٩١برس، ميبنان حامعة ميشيغان! 

.١٩الكلمات، )ا*؛(ارتر، 

الأصر.المحن و التأكد  ٥١٠>في، ( ٤٧)

١٠ ٥ المابق، المر-»ع ( ٤ )٨ 

الابق،\/مآا.)هة(اورجما

ا(،اا~مأا. ١٩٧ هيردروهيردير، كامو)نيويورك! صورة لسيسكو، م. ٥( ٠ ) 

(١٠  ٥٩٩ كتوف )نيويورك! الأول الرجل كامو، ألبئر ( ٥١)

راندوم)نيويورك! كامو مكارثي، ب. أيقا را"؛ع • اُ'ُآا السابق، المرم ( ٥٢)
.١١(، ١٩٨٢ئوس، 

ترحمهالقلقة، من الهلاسة واروالت، ّكوبنهاور محايرانسكى، روديعر ( ٥١٠)

٥٠ ٤ (، ١ ٩ ٩ ٠ دمشق، جامعة مهلبعة اثومحتس! ماٌ)كام^رياJج، أوميرز إي. 

روتلج،مكوبنهاورريدن؛ لأرثر الدراسي التعليم بريدجووتر، نح،• دبليو، ٥( )٤ 

امام،ا"اا)هه(ّ

٠١٧،١٦(اJرجعاJابق،٥٦)

٢٦٦



.٢٦ابق،(اJرجعال٥٧)

.٥٥السائق، المر-ح ( ٥٨)

.٥٨المابق،المرجع ( ٥ ٩ ) 

.١٤—١٣(، ١٩٥٦بنغوين، )Jدنت هوبز بيرز، أس. أرّ ٦( ٠ ) 

.٤ ٥ ، ٤ الجالال الفلممة، موسوعة إدواردز، ق هوبرُ، أرتوماس يزن، أس. أر. ٦( ١ ) 

لكمبمريدج،جامعة مطبعة )لكمبمريدجت لويثان إلاهي مارتينيس، ب. أ. ( ٦٢)
ؤ٥٦(،١٩٩٢

صاحّت،موريل، يتؤ. حرره فيكتابا ااهوبزمتاءينا< سرينتغبورد، ب. راجع ( ٦٣)

.٠٣٥ (، ١  ٩٩٦لكمبمريدج، جامعة مطبعة )لكم١ريدجت لكمميلج من هوبز 

. ٢٨٣، ٥ الجف. القلقة، موموعة إدواردز ل مييرء ررجان فارتانيان، ( ٦٤)

حكمتحت، والثوري والثيوض الملحد ليرت م علاج دومانغجنتا، م. ( ٦٥)

أي.يالترجمان قام  ١٠٥ (، ١  ٩٦٥نوفيل، رمائل )باريس؛ عثر الرابع لويس 
فنس•ب• 

ؤ ١٨المابق، المرجع ( ٦٦)

(،١٩٨٠ورو، هاربر )نيويورك؛ الاشتراكي ظاهرة ثافارفيتش، لييغور ( ٦٧)
٠٢٢٤

٢٦٧



.-٧٤٦٧(دوuنغيت،٦٨)

تليها.التي والصفحات  ٧٦السابق، المرجع ( ٦٩)

والصفحاتام■Lيها.ابق،يا )•ي(اورجعال

فوليرمورهاوس، أ. أيما راجع فولتتر، عر كآثيرْ السابق، المرجع ( )١٧
١(. ٩٣٦يل، جامعة مطبعة هيفن،)كونيتيكتات نيو لير، موجان 

.٢٦٥-٢٦٤تورى،»فولير(< ( )٢٧

نيويوركتسيتي، لين)غارين ؤإم• براي ب. ترجمة فولير، أوريكس، )٣٧(^ 
.١٢(،٩-١٩٧٩داى،دوبل 

جامعةمطبعة نيوجرمحي! تون، )برين النور وعمر فولير ألدريدج، د• ( )٤٧
؛،U.(، ١٩٧٥يرينتون، 

.٤ السابق، المر-»ع ( )٥٧

ا؛ق.(اJرجعال)٦٧

.٤ (، ١  ٩٨٦هاوص، راندوم ت )نيويورك فولير آير، )٧٧(ج• 

٧السابق، اكرجع )٨٧( 

^.٧١(الر->ع )٩٧

٢٦٨















ابق.)امآ(اورجعال

ميتشلحي. إل. تحرير القرنية، الثورة ل تأملات بئرك، إدموند ( ٢٢)
١٨٦(، ١  ٩٩٣أوكمورد، جامعة مطبعة )أوكموردت 

'و-ا؟.1بق،)مأ(اورجعال

عشر.الحادي الفصل موراي، راُح ( ٢٤)

اليهودية،الموسوعة من مأخوذة ون لمنل.لالذاتية السيرة معلومات ( ٢٥)

تلها،ام والصفحات  ٤٧٩(، ١٩٢٥ووامحلز، فوك )نيويورك: ٨ المجلد 

١١٣٢٨(،  ١٩٧ ماكميلأن، الثاق،)نيويورك: الجلد اليهودية، الموسوعة ومن 

ؤتليها التي والصنحات 

ون:منيلموسى ألتمان، أّ راجع، لوالده الباكر التأثير على للاطلاع ( ٢٦)
.٩ (، ١  ٩٦٣ألاباما، جامعة ذاتية،)مطبعة محيرة دراسة 

:١ ٥ الوطي المرالدانية معجم ( ٢٧)

٠١٩١ابق، )خلإ(الرجعال

الأبق.الرجع ( ٢٩)

الا؛ق،ه،ا.الرجع ( )٠٣

.٥ (، ١  ٩٧٧بل، كونتا ويدرفورس)لدن: بولوك، ٣(ج. )١ 

٢٧٥









سيسترونك. ج. عليه لكن الذي الرجل غيلبرت• كوران، ميشيل ( ٦٦)
.١ ٤ (، ١  ٠٩٩ هاوس، باراغون )نيويورك! 

شيد)نيويورك؛ تشيّرتون ك. لج. الدانية السيرة تشيسرتون، ك. ج• ( ٦٧)
.YY'-YY(، ١٩٣٦ووارد، 

(،١  ١٩٣ ماكميلأن، مدكرايتظاللفولةوالشباب،)نيويورك؛ أورت<شفيتسر، ( ٦٨)
٨١.

١.٦ السابق، المر->ع ( ٦٩)

١.٨ ٨— ٠ السابق، المر-»ع ٧( )* 

باراغون)نيويورك؛ بوبر مارتن حياة الضيقة؛ الحافة على لقاء فريدمان، م. ( )١٧

٣.(، ١٩٩١هاوس، 

YU( ) ٤.السابق، المرجع

السابق.المرجع )٣٧( 

)؛ي(الرجعالا؛ق،و.

رجمةالذاتية، السيرة ونموص الرسائل من حياته بارث؛ لكرل بوش، إي• ( )٥٧

معالومات١باقي جلت .  ٦٨(، ١  ٤٩٩ إيدرمان، ميشيغان؛ رابيز، )غراند بودين ج. 

١أمصا الص.الر هذ.ا من الذاتية المسرة 

٢٧٩



ورو،هاربر )نيويورك• بوموفر ديتريس وموت حياة بوانكوت، م. ( )٦٧
٢٣(، ١٩٦٨.

.٢١السابق، )٧٧(

؛٢٢السابق، المرجع )٨٧( 

٠٤٥(الرجعالابق، )٩٧

. ١١٣(، ٩٨٥ماكميلأن، الرحل)نيويورك: هيثيل، دريزنر، إنس• _• ( )٠٨

٠٢٣)اخ(الرجعالم؛ق، 
...JJUmgaJIgة/ 

بينينا)نيويورك؛ترجمةج. بومكو، دون بومحكو، ؤإتش. مات، فون ل. )١( 
١٠ ٠ — ٩ (، ١  ٩٦٥الجاسة، كتب، 

)آ(الرجعالما؛ق،خ؟-؟؟.

اوا؛ق،هأ.الرجع )٣( 

أل٢٧اu؛ق،)؛(المرجع 

السابق.الر-ءع )٥( 

السابق.المرجع )٦( 

هيلرون، ؤيلن. أ. من مأخوذة المم هذا ل الن.اتية السيرة معلومات معظم )٧( 

.٢٨



١(. ٩٨٤أيينيوم، I )نيويورك بLلوك 

.١ ٠ ٩" السابق، المرحع )٨( 

٢.الأبق، ره(اورجع 

.٥ ٤ (، ١  ٥٩٢ كونتايل، رلتدزت الحرية نونا حولة ييلوك، يلر ها 

ون.بنإيان من مساهمة برمي لولكر المعالجة هذه معفلم انت كا 

وشاراسفارار ت حياة)نيويورك نمة بيرمي؛ ولكر اموى، يإنس• اتريك، با 
(.١٩٨٧و، 

.١٣٤^١^،بق، 

.٣٧السابق، الارجع 

٠٣٨السابق، المرمع 

.-٣٨٩٣الأبق، الارجع 

ؤ ٤٩السابق، المرمع 

٥١ ٩ الأبق، المر-بع 

.١٢٠الأبق، المر->ع 

.٥ (، ١  ٩٩٢كنوبقح، )نيويورك! مئا-رة حياة ومحتالين! هتلر بلوك، ١• 

لجر

١٣)

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢٨'





ئرفارد(،أخا،ا(.

المعالجةق قضايا الهوية؛ تطوير ق الجسن اءاختلأفات أرتئر، ل. ( ٢٩)

ثادورو،ن. ؛ ١١٣٨— ١٧(؛ ١٩٨٩) ١٢المراهقة رامجلة والتوقيت، والمجال 

(.١  ٩٨٣كاليفورنيا، جامعة مطبعة )بيركلي؛ الأمومة حموية 

الصاإة(ا،ذات والسلوكيات التعاطف ق الجنسية ارالأحتلأذات هوفمان، م. ٣( ٠ ) 

(؛ ١٩٧٧) ٨٩اكرةالفسية 

. ١٣—١ ٢ (، ١  ٩٨١مهلبعةبيكون، )بوسعلن؛ ميموندىبوفوار أثر، مي• ( )١٣

^،١١٥)^؛كيركوب ج. ترجمة معليحة، ابنة مذكرات بوفوار، ميمون ( )٢٣
.٧٨٠٧٧(، ١٩٥٩للشر، العالمة أو>دو؛ 

.١  ٤٣اس، الرجع )٣٣( 

المبق،هةنالرجع ( )٤٣

.٢ ٥ منآثر، مقتبس ( )٥٣

يلأكول،)أوكفورد؛ مثقفة امرأة صناعة بوفوار؛ دى ميمون موي، توري ( )٦٣

(،١  ٩٨٦ديالالاي، نيويورك؛ سيتي، )غارين راني آق عاطفة براندن، باربرا )٧٣( 
0-1.

٢٨٣



.٣١)٨٣(١^السابق، 

ابق.اي١^٣٠ ( )٩٣

المسابق.المر-ح ( ٤٠)

ا؛ق،ما.)اة(اورجعال

)آ؛(اورجعالم؛ق.

ابق،ِاا.)آة(اورجعال

)ةة(اورجعالميق،خاّ

كنوبما،)نيويورك• أب عن البحث ل ذاتية محيرة الأم• رابطة حونستول، ،ج'  ٤٥)
١٩٨٣.)

وثومحتر/ميمون )نيويورك! المسوية حل المحاق! أمة حونستول، ( ٤٦)

(.١٩٧٣توفون، 

عليهاسالمقالأت،حهبملخ، ذك، 

١١٩٩٦الأول كانون ق دانار، ميلمنت، مالوري الصغرى أحتها مع المحصية 

)خ؛(التايم،امآب'¥ها!ما.

وحيويةإبداعية حيوات الولادة! من أمر لأتمرد! ونمت ولواى، م ف. ( ٤٩)

(١٠  ٩٩٦بانثون، )نيويورك! أسرية 



(.١٩٦٦ماكميلأن، )لندن! حيبون أدواري المؤرخ سوين، دبليو. ٥(^ ٠ ر

.٦٨السابق،المرمع ( ٥ ١ ) 

٦٠ ٩ —  ٦٨السابق، المر-ح ( ٥ )٢ 
تقديرشنمي...سمك1دااأأأطمإ: ه/ 

مدرسيككتاب استخدم —والذي كتابه وات. أ. لتزلي هي الأستاذة كانت ( )١ 
وشتراوس،فارار ت )نيويورك وحقارة رحل دراسة ت الثقافة علم لكن لصف~ ال 

أكثرإلحادية.كانت دروسه لكن بالكامل إلحادي وات كتاب (. ١٩٤٩

(٠ ١٨٩٨غرين، لونغمان، )لدزت دين صناعة لأخ، أ• )٢( 

التاريخقل ما آثار علم ل دراسة اكارخت قل ما دين جيمس، و• إي• )٣( 
٠.٢ ٦ (، ١  ٩٦٢بارنيزونوبل، )نيويورك: 

روز١ج. إتثى وتحرير ترجمة الثانية الهلعة ونموالدين، أصل سميت، فيلهام )٤( 
.٢٦٧(،١٩٣٥)لدن:مثون، 

٠٢٩٩-٢٩٦)٥(حيس،

الأّكتلندية،الأكاديمية مهلعة )إدفره! العلوم مخلص حاكي، ل،. ستانالي )٦( 
هاربر،)نيويورك: ومعان مايات هكلي، أثموس أيصا راحع ؛ ١٢٤(، ١٩٩٠

٢٨٥








