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 ةسكلمة املؤّس

عن اإليمان  اإلنسان ما أنفّك  مراحله يشهد بأنّ  بكّل  ريخ البرشّي ااتل
 ّك يف  ن  لٰهذا الكون، فهو متديّ  خالٍق  وجود إهٰلٍ ببعالم ما وراء الطبيعة و

 .وباستمرارٍ  ة  صعدة اكفّ يت حتدث ىلع األات الّ املتغّي  ورغم ّك  ،الظروف
أوصياء ووأنبياء  هناك رسال   بأنّ   عن جيٍل خبار جيال  وقد تواترت األ

د ارتباطهم الوثيق بعالم ما وراء تؤكّ  خارقةٍ  دين بمعاجز وكراماٍت مؤيّ 
وأرشدوها إىل  ،العقول الطبيعة، وقد أثار ٰهؤالء املخلَصني من العباد دفائن

ولو أن اإلنسان  ،ةٍ خاّص  صف بأوصاٍف لٰهذا الكون، يتّ  خالٍق  واحدٍ  وجود إهٰلٍ 
 .ٍف أو تكلّ  ة الهتدى إيله دون عناءٍ وقوانينه الطبيعيّ  اعد إىل عقله الفطرّي 

 داعفقد  ؛ للعبادةأهال   جعلته ةٍ خاّص  وصاٍف أصف بيتّ  ـتعاىل شأنه  ـه وألنّ 
 إىل عبادته وااللزتام برشعه. نبياء واألوصياءهؤالء الرسل واأل

ما جاء به الرسل  دة بكّل لة واملؤيّ ة املتأّص ويف قبال هذه الزنعة اإلنسانيّ 
 دٍ ة ظاهرة تمرّ ثمّ  نّ إة مجعاء، فواألنبياء وما سار عليه الصاحلون من البرشيّ 

تظهر وختبو بني الفينة واألخرى،  ،يف اإلنسان ها دوافع الرشّ ءتقف ورا
ر إىل نبذ اإليمان باإلهٰل واتلنكّ  داعية   خذ أشاكال  وعناوين خمتلفة  وتتّ 

 ة واإلحلاد، وحياول داعة هذه الظاهرة يف ّك دينيّ  لألديان، واعتناق الال
رة يف واقع انلاس وحياتهم، وتوظيفها استغالل الوسائل املبهرة واملؤثّ  زمانٍ 
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استغالل اعمل السحر من  عياتهم والرتويج ألوهامهم، من قبيلتلدعيم مدّ 
لرتويج لا يف نفوس املجتمع آنذاك األكرث تأثي   كونه ؛قبل سحرة فرعون

، وكٰذلك ما روي عن سماوي   ونيف وجود إهٰلٍ  ،ة احلاكم البرشّي لوهيّ إل
 ،كاة واجلديدة آنذفوا املهارات اخلاّص ين وّظ اذّل  اإلساليميف العرص زنادقة ال

ثناء عرص أ يت راجت يف املجتمع اإلساليمّ كصناعة اجلدل واملغالطة الّ 
د ىلع القيم شاعة روح اتلمرّ وما بعدها؛ وٰذلك إل عبّاسيّةالرتمجة يف احلقبة ال

 حلاد والزندقة.وادلعوة إىل اإل ة،ة وادلينيّ اإلنسانيّ 
ني رين الغربيّ ى بعض املفكّ ة تصدّ يّ وربّ ومع انبثاق عرص انلهضة األ

ومن أبرزهم دايفد هيوم  ،ةاملناهج اتلعليميّ  ها يفبذور اإلحلاد ودسّ س لغر
ت ظاهرة اإلحلاد يف بدايات سل، واشتدّ ايل اكنط ومجاعة فينا ورؤمانإو

 ي اعتمد املنهج ادليالكتيكّ اذّل  القرن العرشين عند تبلور الفكر املاركّسّ 
 وبىن نظامه السياسّ  ،ةة والطبيعيّ يف تفسي الظواهر املجتمعيّ  اهليجيلّ 
ىلع ٰهذا  ة بناء  ت فلسفتهم الوجوديّ ىلع أساسها، وقد تشّك  ادّي واالقتص
 ةٍ داخليّ  من تفاعالٍت  )سنزت( حاصٍل  عن ناتٍج  العالم عبارة   عدّ ي املنهج اذّل 

ات القرن يف عرشينيّ  حلاد املاركّسّ صبح اإلأة، و)تز وأنيت تز( يف املادّ 
اد اسمها )االحّت  عظىم مرتامية األطراف ا بدولةٍ  رسمي  ال  العرشين متمثّ 

فيون الشعوب( أ(، حيث رفع قادتها )يلنني وستالني( شعار )ادلين السوفييتّ 
رجال  بشع اجلرائم حبّق أفيجب اخلالص منه، ومارسوا حتت هذا الشعار 

فني يف دول الكثي من املثقّ  حلادّي ر بٰهذا الفكر اإلنني، وقد تأثّ ادلين واملتديّ 
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نتىه إيلها منهجهم وفكرهم العقيم ايت الّ  انلتيجة الرشق والغرب، بيد أنّ 
اد دلولة االحّت  اتام   ااقتصادي   شلال   اكنتيف تسعينيات القرن العرشين 

ك ٰهذه ادلولة ى إىل تفكّ ، أدّ وجمتمعي  سياسي  تبعه انهيار  أ ،السوفييتّ 
  ٰهذا احلدث صدمة  وقد شّك  .قةٍ متفرّ  ضعيفةٍ  هلا إىل دويالٍت العظىم وحتوّ 

إىل االنزواء واتلقوقع األمر انتىه بهم و ،ىلع داعة اإلحلاد العاليمّ  ة  قاسي
 .واالحنسار لسنواٍت 

 ّك ة احلديثة يف وحنن نعيش عرص االكتشافات العلميّ  ـوايلوم 
ى به العلوم ظي حتاهلائل، والربيق اذّل  لوجّ ور اتلكنواتلطوّ ، املجاالت
 ،ةدينيّ  اعة اإلحلاد والالدل جديدة   نرى عودة   ـحقوهلا  ة بكّل الطبيعيّ 
قني بٰهذه الوسيلة املبهرة، يتمظهرون بثياب العلم، ويمتطون آلة متشدّ 
صوير تل سَعوَن جاهدينوي ،عياتهمة ملدّ ضفاء صفة العلميّ إل ا؛لوجيواتلكن

ون ، ويرصّ وادلينّ  من املعطى الفلسيفّ  يف الضدّ  اتلجرييبّ  املعطى العليمّ 
مسائل  ا أنّ ع عنها، علم  وجود اإلهٰل وما يتفرّ  العلم يناهض فكرة ىلع أنّ 

ا  موضواع   امليتافزييقيا خارجة   فوا بعض ، وقد وّظ عن العلم الطبيعّ ومنهج 
ن وغيهما ممّ  علم األحياءة اكلفزيياء وصات العلميّ املنتسبني إىل اتلخّص 

 ا، وقد تمّ تلدعيم فكرة اإلحلاد علمي   ؛ادلين جتاه سليبي  دليه موقف  
هم ني، واحلال أنّ لون وجهة نظر العلماء الطبيعيّ هم يمثّ يقهم ىلع أنّ تسو

حوا ين صّ يصادرون آراء الفئة العظىم من أهل ٰهذه االختصاصات اذّل 
قد جرت و .لٰهذا الكون خالٍق  اعقٍل  بإيمانهم العميق بالغيب وبوجود إهٰلٍ 
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بٰهذه من ينخدع وتنطيل عليه اللعبة، فقد اخندع بعض  ىلع وجودالعادة 
ا أن يكون يف قافلة إمّ  :ه بني أمرين أنّ م املتلّق يت توهّ املرسحية اجلديدة الّ 

ليس وا ا أن يكون دّين  ا، وإمّ عليه أن يكون ملحد  وني ميّ ني اتلقدّ العلميّ 
أن يفضل اإلنسان أن  فني واجلهلة، ومن الطبيعّ  ركب املتخلّ أمامه إاّل 

 يكون مع العلماء ال مع اجلهلة.
لوجيا ووجدت هذه ادلعوة املصطبغة بلون العلم وراحئة اتلكن ومن هنا

، وساعد ىلع ٰذلك ف واألكادييمّ طريقها إىل عقول بعض الشباب املثقّ 
 ىلع املنهج احلّّسّ  بشٍك اكمٍل د املعتم   املدرسّ  طبيعة املنهج اتلعلييمّ 

دة املجرّ  املسائل وذلا تعدّ  ؛مني ىلع مائدتهي نمت عقول املتعلّ اذّل  اتلجرييبّ 
ها تساوق الوهم ألنّ  ؛ةمن القيمة العلميّ  ة بنظرهم مفرغة  واملادّ  عن احلّس 
ىلع هذه انلظرة، وبٰذلك أضاعوا أسس اتلفكي وقواعد العقل  واخليال بناء  

 حلاد.ووقعوا يف رشك اإل ،الفطرّي 

دوكزن،  ريتشارد الربيطاينّ  اعلم األحياءومن أشهر داعة اإلحلاد املعاص 
وجاهر بمعاداته لدلين ولفكرة  ،مارس اتلأيلف واخلطابة واملناظرات ياذّل 

وذلا اكن نقده  ؛م واالستفزازسلوبه طابع السخرية واتلهكّ أاإلهٰل، وطىغ ىلع 
ة، ة والرؤى ادلينيّ ة الفلسفيّ ة يف نقاشاته لألدلّ مات العلميّ يفتقر ألبسط املقوّ 

، (السااعت األعىمصانع )اشتهرت عناوينها من قبيل كتاب  وهل كتب  
 The God) (وهم اإلهٰل )، وأكرثها شهرة   كتاب (اجلني األناينّ )وكتاب 
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Delusion)، يف أرجاء  منترشةٍ  طبع منه ما يقرب عرشة ماليني نسخةٍ  اذّلي
سة ادليلل ٰهذا ولٰهذا اختارت مؤسّ  ؛دةٍ متعدّ  لغاٍت إىل وترجم  ،العالم

وهو أحد كوادرها ابلارزين ة دراسته ونقده إىل وأولكت مهمّ  ،الكتاب
اء ة يلكشف للقرّ ص بالعلوم العقليّ املتخّص  (أيمن املرصي)ستاذ ادلكتور األ

ي الكرام مدى ضحالة ٰهذا الفكر وسفاهة منطقه، فاكن ٰهذا الكتاب اذّل 
 .يديكم الكريمة )نهاية حلم(أبني 

 يتة الّ ه بدأ بتأصيل القواعد العقليّ  ٰهذا الكتاب أنّ ما يمزّي لعّل و
اغية الروعة يف  ٍق شيّ  سلوٍب أيعتمدها بعد ٰذلك نلقد أوهام دوكزن ب

، وقد من ثماتله عىس أن يفيق ،ا نهاية حلم دوكزنوالسالسة، فاكن حق  
خضع هذا الكتاب ملراجعٍة دقيقٍة من قبل السادة أعضاء املجلس العليّم 

 .املوّقر يف املؤّسسة اذّلين أضفوا عليه ملساٍت مهّمة  

ة ة اتلابعة للعتبة احلسينيّ ادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّ  سةمؤسّ و
 اتلأصييلّ  ملرشوعها الفكرّي  ة   تعطي أولويّ املمزّي  بكادرها العليمّ سة املقدّ 
يلكون  ؛ة  ة للمستويات اكفّ ي يبدأ من كتابة منهج الرتبية الفكريّ اذّل 

يف كشف املغالطات  فاعلة   ة، وأداة  ة احلقّ ا بلناء الرؤية الكونيّ ا آمن  منطلق  
سة للنهوض بٰهذا املرشوع وفرز اخلرافة عن احلقيقة، وقد اجتذبت املؤسّ 

ة، حنرص ىلع ة وانلقليّ ا بالعلوم العقليّ ص  ا متخّص العمالق اكدر   االسرتاتيجّ 
 تستزنف طاقاته، بيد أنّ  ةٍ هامشيّ  وسجاالٍت  وقته وأن ال ينشغل بمهاتراٍت 
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وما ينسج  ،ن نعالج بعض ما يثار من  شبهاٍت ا أعلينا أحيان   الرضورة حتتمّ 
نتيجة ضعف املقاومة وفقدان  معريف   رباكٍ إقد توقع انلاس يف  من خرافاٍت 

 ملجتمعاتنا.  ح الفكرّي التسلّ 

 ما يستهدف انليل من الفكر اإلنساينّ  فال حميص من املواجهة لّك 
وكشف  ،واذلود عنه ل بمذهب أهل ابليت األصيل وادلين احلق املتمثّ 

، ووضع السليم وادلين احلّق  عداء الفكر اإلنساينّ أي يمارسه اخلداع اذّل 
 فسدوه من عقائد انلاس ودينهم.أطط الكفيلة ملعاجلة ما اخل

 
 صالح الوائيل

 لدلراسات وابلحوث العقديّة سة ادليللرئيس مؤسّ 
 م2017أيّار  24
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 املؤلف مةمقد  
 

يدرك  ،ر يف نفسه أو يف العالم من حوهلينظ اعقٍل  إنسانٍ  أّن أّي  شّك  ال
ىلع أحسن  فائقةٍ  وعنايةٍ  اعيلةٍ  ةٍ إعداده بدقّ  قد تمّ  يشءٍ  أّن ّك  ٍل بأدىن تأمّ 

 .العالم اكن يعلم بقدومنا، وينتظر جميئنا ٰهذاالستقباهل هنا، وكأّن  وجهٍ 
 وعلم وظائف األعضاء (Anatomy) قد أثبت علم الترشيحو

(Physiology) حياءوعلم األ (Biology)  ّةيّ وغيها من العلوم الطب 
 ،ةٍ وداخليّ  ةٍ خارجيّ  ءٍ نه من أعضاجسم اإلنسان بما يتضمّ  ة، أنّ واحليويّ 
، متناهيةٍ  ةٍ قّ بد تلقائ   يقوم بها بنحوٍ  ةٍ ووظائف بيولوجيّ وخاليا،  وأنسجةٍ 
 ٰهذاحلفظ وتطوير حياة اإلنسان يف  ؛آنٍ  يف ّك  ومتناسٍق  منسجمٍ  وبنحوٍ 

ّي  صنعها وتصميمها بنحوٍ  عالم، قد تمّ ال  ٰهذا العقول واألبلاب، وقد وضع حيح
ة ف اإلنسان وقدراته العقليّ حتت ترصّ  ةٍ لآاجلسم العجيب واملقتدر ك

ة، يلكتسب من  شاء باختياره وإرادته احلرّ كه كيفما شاء وأىّن الفائقة؛ يلحرّ 
حيتاجه من  ما ق بواسطته ّك  ألوان العلم واملعرفة، وحيقّ خالهل شّت 

 .احلياة ادلنيا ٰهذهيف  ةٍ ومعنويّ  ةٍ يّ مادّ  كماالٍت 
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أّن مجيع ، (Astronomy) الفلكعلم و (Physics) الفزيياءكما أثبتت 
 ونباٍت  وهواءٍ  وماءٍ  العالم من أرٍض  ٰهذااألشياء اليت حتيط باإلنسان يف 

يعجز  عظيمةٍ  وعنايةٍ  اعيلةٍ  ةٍ تصميمها بدقّ  قد تمّ  ،وكواكب وجنومٍ  وحيوانٍ 
ا مع حياة يتناسب تمام   بنحوٍ  ـ عن استقصائها فضال   ـالعقل عن إدراكها 

القوانني  ٰهذهأحد  الكوكب، حبيث لو اختّل  ٰهذاظهر  ىلعة اإلنسان الطبيعيّ 
 ، بل تلعّذرت.العالم ٰهذاحياة اإلنسان يف  تة تلعرّس الطبيعيّ 

 عليمٍ  حكيمٍ  جود مهندٍس ىلع و ساطعة   ة  وأدلّ  باهرة   يات  آها لكّ  ٰهذهو
مه الكون بعلمه وقدرته، وصمّ  ٰهذا، خلق رحيمٍ  ، وباإلنسان رؤوٍف قديرٍ 

 .حبكمته وعنايته
خيلق اإلنسان  ابلارع احلكيم لم اإللٰهّ املهندس  ٰهذاأّن  ومن ابلدهّ  
، أال بالغةٍ  ما حلكمةٍ ا، وإنّ ا وعبث  وات واألرض هلو  ايف السم هل ما ريسخّ ولم 
من خالل  ،ة األوىلالنشأة الطبيعيّ  ٰهذهكمال اإلنسان باختياره يف است وه

يت تدور من حوهل، وابتالئه باخلي ات الّ املتغّي  طبيعة مواجهاته مع ّك 
أحواهل حتت الظروف  إيله كيف يعمل يف ّك  ـتعاىل  ـيلنظر  ؛والرشّ 

داه من ما اكتسبته ي أخرى ىلع ّك  يف نشأةٍ ٰذلك املختلفة؛ يلحاسبه بعد 
 ئات.السيّ  الصاحلات أو

، واخلي والرشّ  ،ب األحوالادلار بما فيها من تقلّ  ٰهذهومن الواضح أّن 
ه يتزنّ  اذّلي، ومن العبث واستقرارٍ  وبقاءٍ  ها باملوت، ليست دار قرارٍ ئوانتها
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نهاية املسار، وانقطاع تكون ، أو احلياة بال اغيةٍ  ٰهذهعنه احلكيم أن تكون 
أخرى بعدها يكون فيها احلساب  حلياةٍ  مقّدمة    بال شك  األدوار، بل ه
 ٰهذهأفعاهل يف  مسؤويّلةل فيها اإلنسان املختار يتحمّ  ثانيةٍ  واجلزاء، حياةٍ 

ادلار، حيث يثاب املحسن ىلع إحسانه ويعاقب املّسء ىلع إساءته، 
 عملت. ما نفٍس  وتلجزى ّك 
املؤمنون منهم  ،منهم والعوامّ  اخلواّص  ـدرك معظم انلاس وقد أ

ادلهور  ، وىلع مرّ وماكنٍ  زمانٍ  ن، يف ّك ودينيّ  نون والالون، املتديّ والوثنيّ 
احلكيم،  اإللٰهّ  إاملبد اٰهذوجود يف املتمثّلة احلقيقة الساطعة  ٰهذه ـ امواأليّ 
لقد دفع غلبة وجوده وسلطانه القاهر ىلع العقول وانلفوس أن أنكرت  حّت 
ة والعرفاء وجود غيه من ن يحعرفون بالصوفيّ من انلاس ممّ  طائفة  

 .اره ليس يف ادلار غيه ديّ بالوجود، وأنّ  ـتعاىل  ـده املوجودات، وتفرّ 
احلكيم بظهوره بآياته يف عقول انلاس  اإللٰهّ املبدأ  ٰهذاولم يكتف 

بلطفه وعنايته آالف الرسل ىلع مّر العصور هم وقلوبها، بل أرسل إيل
يلذّكروا انلاس  ؛ين ومنذرين من صفوة خلقه مبرّش واألنبياء الصادقني

ل يف الواقع منشور يت تمثّ ناته الّ بنعمه وآالئه، حاملني معهم كتبه وبيّ 
 .العيش الكريم واحلياة السعيدة

من انلاس  قليلة   ت طائفة  نات فقد شذّ اآليات ابليّ  ٰهذه ّك كن مع ولٰ 
ة يف عقلها للبرشيّ  ة  العظيم، صادم اإللٰهّ  إاملبد ٰهذاوجود  منكرة  
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ه  بشبهاٍت  ة  ثمتشبّ لت عقوهلا، ووجدانها، بعد أن أغمضت عيونها، وعّط 
 .أوهن من بيت العنكبوت

 الرصحية امللحدين مع خمالفتهمٰهؤالء أّن  هلكّ  ذٰلكواألعجب من 
ة ات العقل والعلم، وجلمهور الفالسفة واحلكماء، وألكرثيّ لرضوريّ 

ني، ني وابليولوجيّ عاصين من الفزييائيّ كبار العلماء انلابغني امل
اء احلاصلني ىلع جوائز نوبل وغيها، جندهم يرفعون شعار واألطبّ 

، ويسعون ون أنفسهم من أتباع املنهج العليمّ ة، ويعدّ العقل والعقالنيّ 
ألن ينسبوا اإلحلاد إىل كبار الفالسفة والعلماء، كما ينسبون ادلين إىل 

 .اجلهلة والسفهاء

بوقيت عن أن أكتب  أضنّ  ـلكرثة مشاغيل  ـيف املايض  وقد كنت
ووهن  ،ا لضعف مطابلهمنظر   ؛ (Atheism)ىلع مذهب اإلحلاد ا للردّ كتاب  

، مع وجود الكثي من ة خطرهم ىلع املجتمع البرشّي شبهاتهم وقلّ 
وا ىلع شبهاتهم، وأبانوا عن مواضع ن ردّ اذّليين فّكرالعلماء وامل

ن خرجوا من اذّليأو من كبار امللحدين ، (1)املؤمنني من مغالطاتهم، سواء  
 ، من أمثال سي أنتوين فلو(2)واعدوا إىل نور اإليمان املظلم، نفق اإلحلاد

                                                 
 ( راجع كتاب وهم اإلحلاد، د.عمرو رشيف.1)
 ( راجع كتاب رحلة عقٍل، د. عمرو رشيف.2)
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(Antony Flew) ،ادلكتور مصطىف حممود، وادلكتور عبد الوهاب و
 املسيي، وغيهم من املستبرصين.

 يسىّم  عد فشل ماما بسيّ   قد الحظت يف السنوات األخية، الكّن ولٰ 
ة ينيّ ة، وظهور احلراكت ادلعربيّ يف العديد من ابلدلان ال باإلسالم السياسّ 

، أّن عض العلماء املنتسبني لدلينبل فة، والسلوك الشائن واالنتهازّي املتطرّ 
جهون إىل اإلحلاد وا خيرجون من ادلين، ويتّ ؤالكثي من الشباب احلائر بد

كما هو يف الغالب، أو  ة فعٍل ىلع ّك ٰذلكولردّ  حمضةٍ  ةٍ بدوافع نفسانيّ 
، قد عرضت هلم من املالحدة من خالل مواقع اتلواصل االجتماعّ  لشبهاٍت 

ا نظر   ؛عليهم احلّّسّ  جّتاهة دليهم، وغلبة االمع فقدان املناعة الفكريّ 
 .ات ابلحث إن شاء اهلل تعاىلض ذلكرها يف طيّ سنتعرّ  كثيةٍ  ألسباٍب 

ة الكبية جتاه ة واألخالقيّ الفكريّ  سؤويلّةر باملومن هنا بدأت أشع
ىلع  يت للردّ ، وجتاه اخلالق احلكيم، فانبعثت همّ ة واملجتمع البرشّي اإلنسانيّ 

من أجل تنبيههم ىلع تهافت مطابلهم، وضعف مبانيهم  ؛اإلحلاد وامللحدين
اجلدل والغلبة واالحتجاج، بل  بدافع مّن ٰذلك ومنطلقاتهم، ولم يكن 

ة الغابلة منهم هم األكرثيّ  أعتقد أنّ  إذ ؛ع الشفقة عليهم واإلرشادبداف
 اليّت ةيّ ة املادّ ، واثلقافة الغربيّ عقالينّ  الال ضحايا للمنهج اتلعلييمّ 

فة، بات املتطرّ الكثي من اتلعّص يف عقوهلم وقلوبهم، وبسبب تشعشعت 
ا ا وزور  لم  ن ينسبون أنفسهم إىل ادلين ظئة والقبيحة ممّ فات السيّ واتلرصّ 

 .من أدعياء العلم والفقاهة
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لفت نظري  حّت  ؟وكيف أبدأ ؟ا من أين أبدأد  وقد كنت يف ابلداية مرتدّ 
 Richard) ريتشارد دوكزن يف القرن العرشيناجلدد لزعيم املالحدة  كتاب  

Dawkins) وهم اإلهٰل سمّ  اذّليو( اهThe God Delusion ). 

طبع ونرش ماليني  لكتاب قد تمّ ا ٰهذاسمعته من أّن  وقد هالن ما
جنيل إه قد أصبح بالفعل ، وأنّ (1)لغات املختلفةالالنسخ منه بعرشات 

ت به مواقع تواصلهم نوا به مواقعهم، واكتّظ امللحدين وفخرهم، حيث زيّ 
 .، وأضىح معتمد احتجاجاتهم، وملهم أفاكرهماالجتماعّ 

واستقصاء مطابله حدا يب إىل قراءته، ودفعن ملطالعته  اذّلياألمر 
 شيمة ابلاحثني عن احلّق  إنّ  إذ، ال  ، بدافع العلم واملعرفة أوّ ٍل وتأمّ  ةٍ بدقّ 

ة املؤمن نصاف، واحلكمة ضالّ ة واإلصاف باملوضوعيّ واحلقيقة هو االتّ 
يف  واألخالقّ  ا ألقوم بتكييف العقيلّ العاقل أينما وجدها أخذها، وثاني  

الكتاب؛  ٰهذاا عن الواقع يف أجده بعيد   فكري   احنراٍف  مواجهة وتقويم أّي 
من أجل تنبيه الغافلني، وتوجيه املسرتشدين، واستنقاذ املاليني من 

 .ي يف نفقه املظلمالشباب احلائر من الوقوع يف هاوية اإلحلاد، والرتدّ 

ملطابله  العليمّ  وتقيييم ،وقد كنت يف أثناء مطالعيت للكتاب

                                                 
 املوسوعة احلّرة. ـ( ويكبيديا 1)
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انتشاره الواسع بني انلاس يف الرشق  ا عن سببة، أحبث أحيان  الفكريّ 
 .االنتشارٰذلك يكمن وراء  ينبيغ أن يكون هناك سي  إذوالغرب، 

يف  احمرتم   ا كبي ااعلم  لكونه الكتاب  ٰهذاف من مصنّ ع توقّ أوقد كنت 
ملاليني امللحدين، أن يسلك املنهج  اشهي   افكري   اعلم األحياء، ورمز  

يف إثبات مطابله وتقريرها، أو  املوضوعّ  ج العليمّ ، أو املنهاملنطقّ  العقيلّ 
اعتمد  إذ، لألسف لم يفعله كنّ يف إبطال مطالب خصومه وتفنيدها، ولٰ 

يف تشويه  اهلزلّ  ادلرايمّ  يف أغلب فصول الكتاب املنهج اخليالّ  بكثافةٍ 
ونقل القصص  ة،وإظهار االضطهاد واملظلوميّ ، ديننّي خصومه من املت

استعمل املنهج  ومشاعره، ثمّ  ئعة، واستثارة عواطف القارنوّ والطرائف املت
ىلع معتقدات  العشوائّ  يف إثبات آرائه، والردّ  السفسطائّ  املغالطيّ 

ة، ة أو املوضوعيّ ة العلميّ معايي املنطقيّ  يفتقر إىل أدىن ، وبنحوٍ ننيديّ املت
أو  قيمةٍ  وكأّن اغية الاكتب ه فرض اإلحلاد ىلع عقول انلاس ونفوسهم بأّي 

 .يف مطاوي انتقادي للكتابٰذلك ّك  نتبيّ  وقد .إٍ مبد
ا عن ا، بعيد  ا منطقي  ا علمي  ومن أجل أن يكون نقدي للكتاب نقد  

 ةٍ علميّ  مقّدمةٍ ب ٰهذااملهاترات واملجادالت العقيمة، فقد صّدرت كتايب 
د، الصحيح، وفلسفة الوجو عن قواعد اتلفكي املنطقّ  خمترصةٍ  ةٍ تمهيديّ 

 ئوفلسفة العلم، باإلضافة إىل فلسفة ادلين واألخالق؛ تلكون املباد
 ئسنعتمد عليها يف نقد مطالب الكتاب، ويلكون قار اليّت ةاألصليّ 

ة ة الطبيعيّ ف ىلع املسارات الفكريّ من أمره يف اتلعرّ  الكتاب ىلع بصيةٍ 
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الراكم  ٰهذاينبيغ أن يسلكها ابلاحث عن احلقيقة وسط  اليّت ةوالواقعيّ 
 مقتىض احلكمة هو تقديم اتلأصيل العليمّ  إنّ  إذ ؛واملرتاكم اهلائل الفكرّي 
 ةٍ خطابيّ  ، ال ىلع أسٍس ةٍ علميّ  ةٍ منطقيّ  يلقوم انلقد ىلع أسٍس  ؛ىلع انلقد

 ، كما فعل ريتشارد دوكيزن يف كتابه.ةٍ سفسطائيّ  ةٍ يايلّ خ

 .لكتابعن الاكتب وا خمترصةٍ  بنبذةٍ ٰذلك ختمت اتلمهيد بعد  ثمّ 
اتنا، ويعصمنا من ح نيّ القدير أن يصحّ  ويف اخلتام نسأل اهلل العيلّ 

ه نعم املوىل إنّ  ،تنا بالقول اثلابت يف احلياة ادلنيا ويف اآلخرةالزلل، ويثبّ 
 .ونعم انلصي
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 متهيد

 :(Correct Thinking Philosophy) األصل األول: فلسفة التفكري الصحيح

ة  اإلنسان عن سائر الاكئنات احليّ يتمزّي  :(Thinking) تعريف اتلفكري
اتلفكي من  ٰهذا، وقد استطاع من خالل اعتماده ىلع بتفكيه العقيلّ 

اتلاريخ،  ة ىلع مرّ ة واالجتماعيّ شؤون حياته الفرديّ  ّك يف  هائٍل  رٍ حتقيق تطوّ 
ت سائر احليوانات والاكئنات األخرى كما ه يف مأكلها ومرشبها ظلّ  بينما

 .ا منذ آالف السننيومسكنه

أحد أبرز علماء  (Edward de Bono) وقد عّرف إدوارد دي بونو
للخربة بغية  مدروس   استكشاف  » هاة اتلفكي بأنّ اتلفكي املعاصين عمليّ 

 ا حتقيق الفهم أو احلكم عىل األشياء، أو حل  الوصول إىل اهلدف، وهو إم  

 .(1)«اذ القراراتاملشكالت أو التخطيط وات  

                                                 
 .26( اتلفكي وابلحث العليّم، ص 1)
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 ،ل العقيلّ بالوجدان واتلأمّ  ة اتلفكيل عمليّ ن إذا أردنا أن حنلّ وحن
ها حركة اذلهن من املعلومات احلارضة يف أذهاننا الستكشاف نجد أنّ فس

 .من املعلوم إىل املجهول ف عليها، فه يف الواقع حركة  املجهوالت واتلعرّ 

منها اذلهن  ينطلق اليّت املعلومات ه يصبح من الواضح أنّ عليه فإنّ  وبناء  
نبن عليه تفكينا للوصول إىل انلتائج  اذّليجر األساس احل ستكونيف تفكيه 

 عتمد بصورةٍ ي هاأو سقمانلتائج اليّت نصل إيلها ة املطلوبة، وباتلال فإّن صحّ 
 .، أو سقمهاننطلق منها اليّت ةيلّ ة تلك املعلومات األوّ ىلع صحّ  ةٍ يّ لكّ 

ة ة عمليّ يّ أهمّ  خيىف ىلع أحدٍ  السان: ة اتلفكري يف حياة اإلنيّ أهمّ 
 من تودّل إّن املنظومة الفكرّية لإلنسان ت إذ ؛اتلفكي يف حياة اإلنسان

ة عن فلسفة الكون ة الكونيّ رؤيته انلظريّ ٰهذه املنظومة ن خالهلا، وتتضمّ 
 العالم، ومصيه بعد املوت، وما ٰهذاواحلياة، واهلدف من وجود اإلنسان يف 

ة ا رؤيته العمليّ يض  أ ن تلك املنظومة والسعادة، كما تتضمّ هو طريق اخلي
 بها ينبيغ أن يتحّل  اليّت ةة واالجتماعيّ األخالقيّ  ئعن القيم واملباد

 ة نمط حياته ايلوميّ تشّك  اليّتفه ويلزتم بها يف سلوكه وأفعاهل،  ،اإلنسان
(Life Style)،  الصحيح ي إىل الفكر اتلفكي الصحيح يؤدّ  فإنّ ومن هنا

، ئ ااكن اتلفكي خاط إذا ة، ىلع خالف ماة والسعادة احلقيقيّ والرؤية الواقعيّ 
 صاحبه احلية واتلعاسة والشقاء. ه جيلب ىلعفإنّ 
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 قواعد التفكير الصحيح: 

مثل القلب  ،نمن أجزاء وجود اإلنسا جزءٍ  كأّي  ـعقل اإلنسان  إنّ 
يعمل ىلع  اليّت ةطبيعيّ ة الهل وظائفه الفزييولوجيّ  ـوالكبد والكيتني 

 .عمله باختالهلا فيصاب باملرض العقيلّ  ة، وخيتّل يّ مقتضاها يف حاتله الصحّ 
 ة كسائر أعضاء جسم اإلنسان، بل كأّي إذن للعقل قوانينه الطبيعيّ 

هو  الفارق هو أّن عمل العقل أثناء اتلفكي كنّ يف اعلم الطبيعة، ولٰ  يشءٍ 
ة ه قد يراع تلك القوانني الطبيعيّ بمعىن أنّ لإلنسان العاقل،  اختياريي  فعل  
قد يراع بإرادته تناول الغذاء املناسب  اذّلييراعيها، مثل اإلنسان  أو ال

 .يراع فيمرض أو ال ملعدته وطبيعته فيصحّ 
ة ألعضاء جسم اء باتلجربة القوانني ابليولوجيّ وكما اكتشف األطبّ 

ة، ة اجلسميّ ا للصحّ ت معيار  ة، وأصبحيّ نوها يف كتبهم الطبّ اإلنسان ودوّ 
نوها ، ودوّ ة باتلحليل العقيلّ ة الطبيعيّ اكتشف احلكماء تلك القوانني العقليّ 

 .ةة العقليّ ا للصحّ ة، تلصبح معيار  يف كتبهم املنطقيّ 
 القوانني، وسع اخلواّص  ٰهذهانلاس ب جهل عوامّ  فإنّ  ،لألسفكن ولٰ 
إىل  ـ إىل العلم ني املنتسبنياملاديّ من املنتسبني إىل ادلين أو من  سواء   ـمنهم 

من أجل تعطيل عقول انلاس واهليمنة  ؛ةالقوانني الفطريّ  ٰهذهالتشكيك يف 
دليهم من العقول،  ما لة، بعد سلبهم أعزّ  الطرق والوسائل املضلّ عليهم بشّت 

نون من العبث باملجتمعات لك، فيتمكّ حيث يسهل انقيادهم إيلهم بعد ذٰ 
 ة.ة والرقابة العقليّ ني املنطقيّ ا عن القوانو هلم بعيد  ة كما حيلبرشيّ ال
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ة د انلاس ىلع تلك القوانني الفطريّ إىل تمرّ ٰذلك ّك  ىوقد أدّ 0
ة، واألعراف ة، وهجرانها، واستبداهلا بغيها من العقائد الوهميّ نسانيّ اإل
 ة واخلرافات.شخصيّ ة واالستحسانات الجتماعيّ اال

ة تللك القواعد العقليّ  للبيان اتلفصييلّ  يسع هنا املقام ال وبما أنّ 
 هلا: ة، نكتيف فقط بابليان اإلمجالّ نطقيّ امل

ها تتفاوت يف إذا قمنا بتحليل املعلومات املوجودة دلينا جند أنّ حنن 
ّك  عند الوضوح واإلبهام بالنسبة إىل عقونلا، فهناك مفاهيم واضحة  

ذلات والوجود والعدم، نها، مثل مفهوم ايبيّ  حتتاج إىل ما العقول ال
حتتاج  والرضورة واالستحالة والوجوب واإلماكن و...، وهناك مفاهيم مبهمة  

ة والربوتون، والطاقة، وانلفس حها نلا، مثل مفهوم اذلرّ إىل من يوّض 
 .والروح واإلهٰل 

ر معانيها، بعد تصوّ  تلقائ   كما أّن هناك قضايا يصدق بها العقل بنحوٍ 
مثل امتناع اجتماع  عليها لوضوحها عند العقل، يدّل  حتتاج إىل ديلٍل  وال

 ٰهذا انلقيضني، بمعىن امتناع اجتماع الصدق والكذب، كأن حنكم بأنّ 
ين، كأن حنكم ، أو اجتماع الضدّ نفسه اجلسم أسود وليس أسود يف الوقت

هو نفسه،  يشءٍ ّك  ، أو أنّ نفسه اجلسم أبيض وأسود يف الوقت ٰهذا بأنّ 
 خيرجه إىل سبٍب  حادٍث  يشءٍ ّك  أو رضورة احتياج ،سان إنسان  اإلن مثل أنّ 

 .ٰهكذامن الوجود إىل العدم، و
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 تاج إىل ديلٍل حت قضايا ومسائل اغمضة  ٰذلك وهناك ىلع العكس من 
ن من ة تتكوّ ّن اذلرّ أ، واٍت ب من ذرّ اجلسم يرتكّ تها، مثل أّن يثبت صحّ 

ة إىل ، واملادّ ةٍ ل إىل مادّ لطاقة تتحوّ ا ، أو أنّ ونيرتوناٍت  وبروتوناٍت  لكرتوناٍت إ
ٰ طاقةٍ  بعد  الكون، أو أّن هناك حياة   ٰهذال ام  ومصمّ  اخالق   اه  ، أو أّن هناك إل

 .عليها يدّل  تفتقر إىل ديلٍل  اليّت ةمن القضايا غي ابلدهيّ ٰذلك املوت، وغي 
أن  الصحيح هو نطقّ امل قانون اتلفكي العقيلّ  بيّنا، فإنّ  ىلع ما وبناء  

أن تلوضيح املفاهيم الغامضة، وكٰهذه  ضحةٍ نبدأ تفكينا من مفاهيم وا
إلثبات القضايا غي كٰهذه  نبدأ تفكينا باالعتماد ىلع قضايا واضحةٍ 

 .الواضحة عند العقل
بالنسبة نلا، أو نعتمد ىلع قضايا  ا أن نبدأ من مفاهيم اغمضةٍ أمّ 
دلينا، أو نركن إىل آراء  مأنوسةٍ  ةٍ ة، أو آراء عرفيّ يّ ألوهامنا احلسّ  مناسبةٍ 

العلماء املشهورين املوثوقني عندنا، أو  أكابرنا من اآلباء أو رجال ادلين أو
ق بها النسجامها مع أهوائنا، أن نصدّ  ننطلق من مبادئ نستحسنها وحنّب 

لن يقودنا  ٰهذاف ـكما يفعل أكرث انلاس  ـة أو انطباقها مع مصاحلنا ادلنيويّ 
 واحلية والضالل. إط إىل اخلإاّل 

ة االنتقاالت وقد فّصل احلكماء منذ قديم الزمان يف كتب املنطق كيفيّ 
، حبيث وموضوع   مٍ ومنّظ  واضٍح  الصحيحة من املعلوم إىل املجهول بنحوٍ 

 .للمسرتشدين للباحثني، وهداية   يكون منارة  
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ق اتلفكي الصحيح، حيتاج من أجل حتقّ  رشائط اتلفكري الصحيح:
 :رها من أجل الوصول إىل نتائج صحيحةٍ ينبيغ توفّ  سان إىل رشوٍط اإلن

ر عليه نني يتعذّ القوا ٰهذهاجلاهل ب إنّ  إذ ،القوانني ٰهذهالعلم بـ  1
 اذّلييعطيه، فينبيغ ىلع اإلنسان  فاقد اليشء ال نّ أل ؛اتلفكي الصحيح

أو  ار  ومنّظ  امفّكر   يف تفكيه، أو أن يطرح نفسه يريد أن يكون مستقال  
 فما ة، وإاّل نطقيّ القوانني امل ٰهذهاألدىن من  م احلدّ خرين، أن يتعلّ لآل امرشد  

 ؟خرينالفرق بينه وبني اآل

تصبح  حّت لك، عوّد نفسه ذٰ القوانني يف تفكيه، وأن ي ٰهذهمرااعة ـ  2
بالفعل، ال أن  نطقّ املع باتلفكي عنده، ويتمتّ  راسخة   ة  خلقيّ  ملكة  
ة ة واتلقليديّ يعرض عنها ويعتمد طرق اتلفكي العرفيّ  مها، ثمّ يتعلّ 

 .انلاس ة كما يفعل عوامّ واالستحسانيّ 

ة ينيّ ا عن الضغوط ادلة يف تفكيه، بعيد  د واملوضوعيّ اعتماد اتلجرّ ـ  3
ع يتمتّ  حّت ط الوهم واألحاسيس ىلع تفكيه، ة، أو تسلّ العرفيّ ة وواملذهبيّ 

 .عتقاداتهة يف أحاكمه وابالزناهة الفكريّ 

ينبيغ ىلع اإلنسان العاقل ابلاحث عن احلقيقة موانع اتلفكري الصحيح: 
يمكن أن تعرتض طريقه، وحتول بينه وبني  اليّت أن يرفع ويزيح املوانع

نون وامللحدون ىلع ها موانع يشرتك فيها املتديّ اتلفكي الصحيح، وه لكّ 
 عندهما. ، كما هو مشاهد  سواءٍ  حد  



 31........................................................................................................................ تمهيد

  

: وهو ليس بسبب (Dogmatism)ة ادلوغماتيّ  أوب اتلعّص  ـ 1
 ون ويدعوننا بعدها للظنّ م احلداثيّ كما يتوهّ  ـاملطلق  االعتقاد ايلقينّ 

عند أكرث انلاس،  نطقّ بل بسبب االعتقاد غي امل ـة ديّ ة واتلعدّ والنسبيّ 
املبتنية   (Preassumptions) ةا ما ينشأ من االعتقادات القبليّ اغبل   اذّلي

ا ا مانع  ة املأنوسة أو تقليد األكابر، ويكون دائم  جتماعيّ عراف االىلع األ
 نسيس بيكونااها فرسمّ  خر، وه ماالستماع إىل الرأي اآلعن ا حّت 

(Francis Bacon) بأوهام املرسح وأوهام الكهف. 

، (Personal Interests) ةة أو الفئويّ شخصيّ تقديم املصلحة ال ـ 2
ة من أجل الوصول إىل نتائج تناسب ق األدلّ حيث جتعل اإلنسان يلوي عن

املعروف، فال يستمع إىل اآلراء  ه الفكرّي اجّتاهة، أو مصاحله ادلنيويّ 
اها بيكون سمّ  قه، وه ماأن يصدّ  حيّب  ا ماق دائم  املناقضة هل، ويصدّ 

 .بأوهام القبيلة

 أو مراجعةٍ  دون ترو   نكارأو اإل (Credulity) ع يف اتلصديقالترسّ  ـ 3
 .إا يف معرض اخلطا جيعله اغبل  تها، ممّ ملبادئ تفكيه وصحّ 

 :(Ontology) األصل الثاني: فلسفة الوجود 

ة للتفكي الصحيح، نطقيّ م القواعد املبعد أن يفرغ ابلاحث من تعلّ 
ر ة، ويتحرّ عن املوانع انلفسيّ  ، ويتخّل ةة العلميّ ة واملوضوعيّ  بادلقّ ويتحّل 
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 ألن يسبح بفكره يف حبر الكون ال  يصبح بعدها مؤهّ ة، ب واألنانيّ من اتلعّص 
ة، يلجيب عن أسئلته والوجود، وخيوض بعقله يف املباحث الفلسفيّ 

 ٰهذاد مسيه ومصيه يف حتدّ  اليّت وإىل أين؟ ؟ة: من أين؟ ويف أينالكونيّ 
الزنيه إىل  ر واالستدالل الربهاينّ ر واتلدبّ العالم وما بعده، ويلصل بعد اتلفكّ 

 .ةاألمان والواقعيّ  ئشاط

ة القصية أن نستعرض مجيع اتلمهيديّ  قّدمةامل ٰهذهيسعنا يف  وحنن ال
كن أثبتها احلكماء بعقوهلم القويمة املستنية، ولٰ  اليّت ةاملباحث الفلسفيّ 

اجلهل بها،  يرضّ  اليّت ةسنقترص ىلع اإلشارة إىل بعض القواعد الفلسفيّ 
 .حنراف الفكرّي ي إغفاهلا إىل اإلحلاد أو االويؤدّ 

 :(Law of Causality) ةقانون العلّيّ  

ه لم بمعىن أنّ  ـيف الوجود  حادٍث  يشءٍ  ة إىل أّن أّي يشي قانون العلّيّ 
أن خيرج من العدم إىل الوجود بنفسه، بل يفتقر إىل  ال يمكن ـ اكن يكن ثمّ 
رجه من العدم إىل الوجود غيه سبٍب   .خيح

 ؛ة كما سبق وأن أرشناة ابلدهيّ ل العقليّ القانون من األصو ٰهذا عدّ وي
 وجود احلادث نا نقول إنّ ألنّ  ؛إنكاره يستلزم اجتماع انلقيضني مبارشة   ألنّ 
ا أن خرجه غيه من العدم إىل الوجود، وهو املطلوب، وإمّ ا أن يكون قد أإمّ 

ن يتضمّ  العدم ال ا، واحلال أنّ وجوده من العدم تلقائي   قد خرجيكون 
 وفاقد   ه معدوم  يكون قد أخرج نفسه من كتم العدم، واحلال أنّ  الوجود، أو
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 .يعطيه  للوجود، وفاقد اليشء ال

أو  (David Hume) ة من أمثال دافيد هيوميّ من أنكر قانون العلّ  وّك 
أو  (Richard Dawkins) دوكيزنني وامللحدين كريتشارد يّ ه من املادّ غي

، (Sam Harris) م هاريسأو سا ،(Stephen Hawking) ستيفن هوكنج
ط من اتلخبّ  نراهم يعيشون حالة  لك وذلٰ  ؛فهو جلهلهم بمعناه وحقيقته

ة يبحثون عن علل ة والفكريّ جندهم يف حبوثهم العلميّ  إذواتلناقض، 
ره، مع إنكارهم ، أو أسباب نشأة الكون وتطوّ وأسبابها ةالظواهر الطبيعيّ 

 !ةألصل العلّيّ 

 : (Affinity Law) ةقانون السنخيّ 
ٰذلك فك علّتهأصل وجود املعلول من  كما أنّ فة، يّ وهو فرع قانون العلّ 

 استلزم خروج ، وإاّل علّتهات تكون من خصوصيّ  ةاته اذلاتيّ خصوصيّ 
 ح صدور معلولٍ غ وتصحّ تسوّ  اليّت ة هاخلصوصيّ  ٰهذهالوجود من العدم، و

 يشءٍ   لصدر أّي هل دون غيه من املعلوالت، وإاّل  علّةالفا علّتهمن  معنّيٍ 
 .يشءٍ  من أّي 

ا مثل )الشفاء( عرفنا أّن صاحبه ا فلسفي   إذا رأينا كتاب  فنحن مثال  
ن يملك ملكة ممّ  تصدر إاّل  الفلسفة ال ٰهذه ألنّ  ؛اكبن سينا كبي   فيلسوف  

 William) ات شكسبيمن قرأ أدبيّ ٰذلك العلم واالجتهاد يف الفلسفة، وك

Shakespeare)  ارة  وإذا رأينا سيّ ، وقدير   كبي   ه أديب  أنّ  ساطةٍ ب يعرف بكّل 
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 ا قد قام بتصميمهما.عظيم   اا، علمنا أّن هلما مهندس  د  ا معقّ أو حاسوب   فاخرة  
 العكس، والعلم ال خترج من األديب، وال الفلسفة ال واخلالصة أنّ 

 يف اغية الوضوح أمر   ٰهذاو ،نظام خيرج من الال خيرج من اجلهل، وانلظام ال
 قه.حيرتم عقله ويصدّ  إنسانٍ ّك  عند

 أنواع العلل:
 : ة أقسامٍ إىل عدّ  دةٍ متعدّ  تنقسم العلل باعتباراٍت 

  : ة  ذاتي   علل  ـ  1

ا أو يف أكرث ف وجود املعلول عليها باذلات دائم  يتوقّ  الّيت وه
منها  ةٍ فاعليّ  علّةٍ نواع: أمها احلكماء إىل أربعة األحيان، وقد قسّ 

املعلول،  ألجله جيعل الفاعل ، وه ماةٍ اغئيّ  علّةٍ ، ووجود املعلول
ة حتمل استعداداته االنفعايلّ  الّيتة املعلول ، وه مادّ ةٍ يّ مادّ  علّةٍ و

تكون بها حقيقته  اذّليملعلول وه صورة ا ةٍ صوريّ  علّةٍ املختلفة، و
 .ه عن غيهتمزّي  الّيت ةالفاعليّ 

 علّةار هو الع، فانلجّ لعلل األربا ٰهذهل مثاال   ونلأخذ الكرسّ 
، ار الكرسّ من أجلها قد صنع انلجّ  اليّت ة، واجللوس هو الغايةالفاعليّ 

 علّة انتفاء أّي  ومن الواضح أنّ  .اصورته ، وشك الكرسّ اتهواخلشب مادّ 
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 اكنت علال  لك وذلٰ  ؛ي إىل انتفاء وجود الكرسّ ؤدّ يمن تلك العلل األربع 
 .هل باذلات ة  دائميّ 

تستلزم بنفسها صدور املعلول  ة  ة منها تامّ ة الفاعليّ اتيّ والعلل اذل
عند  اإللٰهّ  إآخر، مثل املبد يشءٍ  ف ىلع أّي بالرضورة، دون اتلوقّ 

 إذ، وتسىم باملقتيض، الفالسفة بالنسبة ألصل صدور العالم، ومنها ناقصة  
  بعد وجود الرشائط وانتفاء املوانع،يكيف وجودها لوجود املعلول، إاّل  ال

ة الورق، مع كسجني، ومماسّ وكإحراق انلار للورق، فه حتتاج إىل وجود األ
 .انتفاء الرطوبة من الورق

 .القبيل ٰهذاالعالم من  ٰهذاة يف وأغلب العلل الطبيعيّ 

 حركة ، فمثال  قريبةٍ  وعلٍل  بعيدةٍ  ة تنقسم إىل علٍل العلل اذلاتيّ  كما أنّ 
هلا، وإرادة  بعيدة   علّةاإلنسان  حلركة املفتاح، وإرادة قريبة   علّةايلد 

 .ٰهكذاأبعد يقف وراءها، و فهناك سبب   ها حادثة  اإلنسان بما أنّ 

اكتشفها العلم ه يف الواقع  اليّت ةأسباب الظواهر الطبيعيّ ٰذلك وك
تكمن وراءها،  بعيدة   ، فلها أسباب  ها حادثة  هلا، وبما أنّ  قريبة   أسباب  

ون يّ م املادّ وجود السبب ابلعيد، كما يتوهّ ينيف  فمعرفة السبب القريب ال
 .ه إن شاء اهلل تعاىلوامللحدون، وسيأيت بيانه يف حملّ 
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  علل  ـ  2

 
 : ة  فاقي  ات

تقتيض بذاتها املعلول، فه يف الواقع  اليّت ةوه يف قبال العلل اذلاتيّ 
 تكون معلوالتها نادرة   لكوذلٰ  ؛ايندر اجتماعها مع   من أجزاءٍ  بة  مركّ  علل  
من كبالصدفة،  يها العوامّ يسمّ  اليّت ا حبسب حساب االحتماالت، وهأيض  

ا، فوقوع احلفر فوق الكزن بالنسبة ملطلق احلفر يف حفر األرض فوجد كزن  
ىلع رأس  من فوق جبٍل  سقوط حجرٍ كأو ؛ اجد   ضئيل   األرض، هو احتمال  

ه ليس مقتىض ذات نّ وسبب ندرتها أ ،نادر   فاقي اتّ  يسي حتته، فهو أمر   إنسانٍ 
تكون  يف الواقع، ال ح اذلايتّ ، فمع غياب املرجّ األشياء اكإلحراق للنار مثال  

متساوية  أقّل  ، أو الة  يّ  أقلّ تكون إاّل  ة يف الواقع، فالأكرثيّ  وال ة  دائميّ 
األثر،  ٰهذايقتيض بذاته  فمطلق حفر األرض أو سقوط احلجر ال، الوقوع
 .ة انلادرةاخلاّص فق يف بعض املوارد بل يتّ 

، بل هلا م العوامّ كما يتوهّ  سبٍب  فاقية ليست بالاحلوادث االتّ  ٰهذاو
ها كما قلنا نادرة االجتماع حبسب كنّ ، ولٰ اّصة بها يف الوجودأسبابها اخل

 حساب االحتماالت.

 ع  م   علل  ـ  3
 
  : ة  د

ب تقرّ  اّلتي يها احلكامء علل احلركة ال الوجود، فهييسمّ  اّلتي وهي

ا جد   ، وهي كثرية  ٰذلك، بتهيئة الظروف املناسبة لعّلتهور املعلول من صد
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يضع البذرة حتت الرتاب ويروهيا باملاء،  اّلذييف عامل الطبيعة، مثل الزارع 

 يضع نطفته يف رحم املرأة، ثمّ  اّلذي، أو كالرجل يرتكها لتصبح شجرة   ثمّ 

رجل ليسا مها اللذان الزارع أو ال فمن الواضح أنّ  .يرتكها لتصبح طفل  

ئا ظروف اإلجياد هلام من عللها ام هيّ إّن قد أوجدا الشجرة أو الطفل، بل 

ا  :ن الكريمآيف القر ـتعاىل  ـيقول الباري ٰذلك ول ؛ةعلالفا ﴿أَفََرأَْيتُم مَّ

اِرُعوَن﴾  تَْحُرثُونَ  ا تُ ، (1)أَأَنتُْم تَْزَرُعونَهُ أَْم نَْحُن الزَّ   ْمنُونَ ﴿أَفََرأَْيتُم مَّ

 .(2)أَأَنتُْم تَْخلُقُونَهُ أَْم نَْحُن اْلَخاِلقُوَن﴾

للموجودات،  ة  حقيقيّ  العلل ليست علال   ٰهذهأمثال  فمن الواضح أنّ 
فينبيغ  ؛ة النتفت املوجودات بانتفائها، كما هو احلال مع العلل اذلاتيّ وإاّل 

، وبني ةاإلعداديّ  ات واألسباباملعدّ  ٰهذهخيلط بني  ىلع اإلنسان العاقل أاّل 
 ة. علل الوجود اذلاتيّ 

معىن ب :(Impossibility of Causality Chain) قانون امتناع تسلسل العلل
مع بعضها  تكون جمتمعة   ة املوجدة لألشياء، بنحوٍ تسلسل العلل الفاعليّ 

 .ابلعض يف الوجود

                                                 
 .64و 63ة الواقعة: سور (1)
 .59و 58( سورة الواقعة: 2)
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)ب( يف وجوده، ـ ل  معلول  )أ( مثال   فمثال من املحال أن نقول أنّ 
تنته عندها سلسلة  إىل نهايةٍ  الٰهكذا )د( و ـ( ل(، و)ج)جـ ( لو)ب

 .العلل واملعلوالت

 بيان وجه االمتناع:

 ا بكونه معلوال  ا دائم  أن يكون مرشوط   يشءٍ  إذا اشرتطنا لوجود أّي 
 .إىل الوجود يشءٍ  الرشط أن يدخل أّي  ٰهذالغيه، استحال ب

 من انلاس أاّل   جمموعةٍ  ىلع سبيل اتلقريب، لو اشرتطنا ىلعفمثال  
ا بغيه، فلن يدخل  إذا اكن مسبوق  منهم إىل ابليت إاّل  يدخل أحد  

 ـا منهم واحد   ، فإذا وجدنا انلاس قد دخلوا ابليت، فنعلم أنّ أحد  
خرون دخل اآل الرشط ودخل بنفسه، ثمّ  ٰهذاقد خالف  ـل وهو األوّ 

 .ق الرشطوراءه بعد حتقّ 

قد دخل الوجود دون  ال  أوّ  ام أّن هناك موجود  فنفه ،ٰذلكحنن فيه ك وما
صدر عنها سائر  العالم، ثمّ  ٰهذااألوىل ل علّة، وه الأن يكون قبله يشء  
 .املوجودات بالرتتيب

ة، ا علل احلركة غي احلقيقيّ ة، أمّ بالنسبة لعلل الوجود احلقيقيّ  ٰهذا
 ة، فالمانيّ وغي املجتمعة مع بعضها ابلعض يف الوجود، كعلل احلوادث الز

 ، ويسىّم إىل نهايةٍ  القانون، ويمكن أن تتسلسل ال ٰهذاجيري فيها 
 األعداد ال ، ومثل تسلسل األعداد، فيمكن أن نستمرّ يقيفّ  التسلسل الالب
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 اذّلي ٰهذاو ،بلغ بلغ ما عددٍ  إىل أّي  ه يمكن إضافة واحدٍ بمعىن أنّ  إىل نهايةٍ 
ن التسلسل، وعدم رضورة انتهاء ني وامللحدين يف شبهة إماكيّ أوقع املادّ 

 .ة واألعدادأوىل، بعد أن قاسوها ىلع احلوادث الزمانيّ  علّةاملوجودات إىل 

  : (Potentiality and Actuality) ة والفعلالقو  

ا اكتشفه احلكماء من أّن اليشء إمّ  ة ه ماة اهلامّ من املسائل الفلسفيّ 
 بالفعل. ة أو موجود  بالقوّ  موجود  

ة ة الوجود، أي وجود استعداده يف املادّ ة ه شأنيّ ود بالقوّ ومعىن الوج
ا ، وأمّ أو وجود اإلنسان يف انلطفة ،القابلة هل، كوجود الشجرة يف ابلذرة

 نفسها. أو الشجرةه نفسالوجود بالفعل، فهو اكإلنسان 
، وهو مقتىض يه احلكماء باإلماكن االستعدادّي االستعداد يسمّ  ٰهذاو

ا يض  أة لوجود اليشء، ويّ املادّ  علّةاالستعداد ال ٰهذال يمثّ  ذإ ،ةيّ قانون العلّ 
 ة اليشء واستعداده اذلايتّ ل خصوصيّ يمثّ  إذ ،ةمقتىض قانون السنخيّ 

خترج  اح الشجرة اتلفّ  جند أنّ لك وذلٰ  ؛به اّصةة اخلته الوجوديّ تلحصيل هويّ 
ال  ،نطفته  منخيرج إاّل  من بذرة الربتقال، واإلنسان ال  من بذرتها، الإاّل 

 .من نطفة الفرس مثال  
بني  شخصّ ة، واتلمايز الاملوجود بني األنواع الطبيعيّ  فاتلمايز انلوعّ 

بها، املستلزم  اّصةالختالف االستعدادات اخل ما هو معلول  إنّ  نوٍع ّك  أفراد
 ة.شخصيّ تها الة أو هويّ اختالف صورها انلوعيّ 
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  قابال  ليس إاّل  اكن االستعدادّي ماإل ٰهذااجلدير باذلكر هنا، أّن واألمر 
 ألنّ  ؛ون وامللحدونيّ م املادّ هل كما يتوهّ  ، وليس بفاعٍل للوجود اخلاّص  اوممزّي  
 ة الفقدان، ال الوجدان، وفاقد اليشء الة االستعداد والقبول ه حيثيّ حيثيّ 

يعطيه، فالشجرة أو اإلنسان غي موجودين يف ابلذرة أو انلطفة بالرضورة، 
حصوهلما  فإنّ  لكوذلٰ  ؛ةة القطعيّ يّ املشاهدة احلسّ و بالترشيح واضح   وهو أمر  

 علّةوجودهما املغايرة هلما، وه ال علّةما يكون من للبذرة أو انلطفة إنّ 
 .ٰذلك بعد ة كما سيتبنّي ة بالرضورة العقليّ اإلهلٰيّ 

من نشوء  وعلماء األحياء ونيبحث عنه الفزييائيّ  ما عليه فّك  وبناء  
وستيفن هوكنج  (Charles Darwin) ره، من أمثال داروينوتطوّ  العالم

(Stephen Hawking ) ّة النشوء ق بكيفيّ يتعلّ  ما هو حبث  وغيهم، إن
 ا.د  جيّ ٰذلك فافهم ، تهيّ ولمّ  علّتهر، ال بواتلطوّ 

  : (ecessaryNand  ssibleoP) الممكن والواجب

الوصف من  ٰهذا ا أن يكوناكن، إمّ  وصٍف  بأّي  يشءٍ  صاف أّي إّن اتّ 
ة، صاف ابلياض باألبيضيّ اته اثلابتة هل، فهو واجب اثلبوت هل، مثل اتّ ذاتيّ 

صاف اجلسم اتّ  أي أبيض بالرضورة، أو ،ةفنقول ابلياض واجب األبيضيّ 
حراق للنار، فنقول انلار باالمتداد، فنقول اجلسم واجب االمتداد، أو اإل

ثلبوته ملوضوعه؛  علّةتاج إىل حي ال الوصف اذلايتّ  ٰهذاواجبة اإلحراق، و
 .ثبوته نلفسه علّةنفس موضوعه هو  ألنّ 
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ىلع املوضوع، فيكون ممكن  اغريب   اا أن يكون الوصف اعرض  وإمّ 
باإلماكن، أو  صاف املاء باحلرارة، فنقول املاء حاري اثلبوت هل، مثل اتّ 

 أنّ  صاف اجلسم باحلركة فنقول اجلسم ممكن احلركة، ومن ابلديهّ اتّ 
 ؛ةٍ خارجيّ  علّةة، تفتقر إىل األوصاف العرضيّ  ٰهذهصاف األشياء بمثل اتّ 
 يلكون ، فاملاء حيتاج إىل انلار مثال  ل  معلّ  عريض  ّك  يقول احلكماء ٰهذاول

 اك  اكن حمرّ  ارج، سواء  اخلكه من يلحرّ  كٍ ا، أو اجلسم حيتاج إىل حمرّ حار  
 .ا اكإلنسانة، أو إرادي  ا اكجلاذبيّ طبيعي  

 إذة يف مباحث الوجود، نطقيّ القاعدة امل ٰهذهوقد استفاد الفالسفة من 
أو  ها اذلايتّ اتّصافموا األشياء حبسب األشياء بالوجود، فقسّ  اتّصافنظروا يف 
 .بالوجود، إىل واجبة الوجود وممكنة الوجود العريضّ 

 حيتاج إىل هل، فال ايكون الوجود ذاتي   اذّليفالواجب الوجود هو اليشء 
مبدأ سائر  ـتعاىل  ـغيه يلعطيه الوجود، وقد جعلوا مصداقه ابلاري 

 .املوجودات كما سيأيت بيانه
ىلع ذاته  ايكون الوجود اعرض   اذّليا املمكن الوجود فهو اليشء وأمّ 

 هلا معىن غي الوجود، فاإلنسان مثال   إنّ  إذالعالم،  ٰهذاكسائر اذلوات يف 
عن   مستقلي ا، بل هو معىن  ا أو معدوم  جود  اكن مو يف نفسه سواء   إنسان  

 .بالوجود تّصافىلع ذاته، فيحتاج إىل غيه يف اال الوجود، فالوجود اعرض  

ة وأرشف املطالب الفلسفيّ  وهو من أهمّ ة: وصفاته الكمايلّ  اإللٰهّ املبدأ 
 يتناسب مع ابلحث: مه إىل مطلبني بنحوٍ عند احلكماء، وسنقسّ 
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 : اإلله    إ لمبدإثبات وجود ا : لاألو  

، ترجع اإللٰهّ  إىلع إثبات وجود املبد دة  وقد أقام احلكماء براهني متعدّ 
 منها: ة، ونشي إىل ثالثةٍ يّ مجيعها يف حقيقتها إىل قانون العلّ 

 وهو املسىّم : (Demonstration of Creation) برهان االخرتاع
 .عند أرسطو (Demonstration of Movement) بربهان احلركة

ة نا نشاهد األشياء يف اعملنا خترج من القوّ أنّ  (:ة  )حّسيّ  األوىل قّدمةملا
 .إىل الوجود بالفعل، كخروج الشجرة من ابلذرة واإلنسان من انلطفة

ة إىل خيرج نفسه من القوّ  إّن اليشء ال (:ة  اثلانية )عقليّ  قّدمةامل
 .يعطيه فاقد اليشء ال ألنّ  ؛الفعل، كما سبق وأن أرشنا

باذلات إلخراج  خارج   من وجود سبٍب  بدّ  ال (:ة  عقليّ ) اثلاثلة مةقدّ امل
ة املوجودة يف عدّ ة الوجود، وه غي األسباب املة إىل فعليّ األشياء من القوّ 

ه يف الواقع من أسباب احلركة ال الوجود  اليّت، والطبيعة، اكلزارع مثال  
 .كما ذكرنا من قبل

ة، الحتاج ا بالقوّ السبب لو اكن أيض   ٰهذا إنّ  :(ة  عقليّ ) الرابعة قّدمةامل
ا ، فإمّ ٰذلكة إىل الفعل يلخرج غيه بعد  من القوّ ال  آخر خيرجه أوّ  إىل سبٍب 

بالفعل  ا أن ينته إىل سبٍب ، كما أثبتنا من قبل، وإمّ أن يتسلسل وهو حمال  
 .وهو فاعل الوجود بنفسه ة،د عن املادّ اجلهات، وهو السبب املجرّ ّك  من

ا أن د للوجود، إمّ الفاعل املجرّ  ٰهذا إنّ  :(ة  عقليّ ) اخلامسة قّدمةامل
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، أو ينته إيله يف األوىل وهو ابلاري تعاىل، وهو املطلوب علّةيكون هو ال
 .التسلسل متناعسلسلة الوجود ال

 لاألوّ  اإللٰهّ  إثبوت املبدانلتيجة: 

ان  بربهيسىّم  : أو ما(Demonstration of Order) برهان انلظم
 .العناية أو الربهان الكوينّ 

ا ا منسجم  ا بديع  د  نا نشاهد نظاما معقّ إنّ  (:ة  حّسيّ )األوىل  قّدمةامل
داخل وجود اإلنسان نفسه، أو يف اعلم الطبيعة املحيط به، أو  سواء   ،ارد  مّط 

 .ايف العالقات املوجودة املتبادلة بينها مجيع  

ا أو فاقي  يمكن أن يكون اتّ  رد الانلظام املّط  (:ة  عقليّ اثلانية ) قّدمةامل
خيرج  ال ،ةة والسنخيّ يّ ىلع قانون العلّ  بناء  فا من الصدفة العمياء، ناشئ  

 .العالم ٰهذاوراء  اعقٍل  مٍ نظام، بل حيتاج إىل منّظ  من الال ردٍ مّط  انلظام بنحوٍ 

ا أن يكون هو املبدأ م العاقل إمّ املنّظ  ٰهذا (:ة  عقليّ ) اثلاثلة قّدمةامل
 .وهو املطلوب ،ا للتسلسلل، أو ينته إيله منع  وّ األ

 : (Demonstration of Potentiality) برهان اإلمكان

العالم  ٰهذال األشياء يف حنن عندما حنلّ  (:ة  عقليّ ) األوىل قّدمةامل
عليها  غي الوجود، وباتلال فالوجود اعرض   اهلا ذوات   بعقونلا، جند أنّ 

الوجود  تلال فه ممكنة الوجود، بمعىن أنّ كعروض احلركة ىلع اجلسم، وبا
 .ا هلاليس ذاتي  
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ىلع اليشء حيتاج اليشء  اعرٍض  وصٍف ّك  (:ة  عقليّ ) اثلانية قّدمةامل
ها بالوجود اتّصافّنا، فاألشياء يف ه به إىل الغي، كما سبق وأن بيّ تّصافال

 .عنها غيها خارٍج  حتتاج إىل سبٍب 

ا أن يكون أعطاها الوجود إمّ  اذّلي خلارجّ ا السبب ٰهذا اثلاثلة: قّدمةامل
ا ممكن ا أن يكون أيض  ا هل، وإمّ واجب الوجود، بمعىن كون الوجود ذاتي  

وأن ينته إىل واجب الوجود بذاته  ال بدّ الوجود حيتاج إىل غيه يف الوجود، ف
 .ا للتسلسل املحالدفع  

ه الرباهني، أنّ الربهان يمتاز عن غيه من  ٰهذا الربهان: ٰهذاامتياز 
يتناسب مع شأنه  بأفضل وصٍف  اإللٰهّ ، ويثبت املبدأ حمض   عقيلي  برهان  

ل األمر يف معرفة ا يسهّ املتعال، وهو كونه واجب الوجود ذلاته بذاته ممّ 
 معىن كونه ألنّ  ؛ة كما سيأيت يف املطلب الالحقسائر صفاته الكمايلّ 

 ة ه عني ذاته، كما أنّ وجوديّ ، هو أن تكون مجيع صفاته وكماالته الٰذلكك
 .وجوده عني ذاته

)واجب الوجود  الوصف ٰهذاب اإللٰهّ  إباإلضافة إىل أّن معرفة املبد ٰهذا
ون يّ ك بها املادّ طاملا تمسّ  يتالشبهة القديمة اجلديدة الّ  ذلاته( حيّل 

دوكزن  ، وريتشارد(Bertrand Russell) سلاتراند روامللحدون، من أمثال بر
 قد خلق العالم، فمن خلق اهلل؟! ـتعاىل  ـه إن اكن اهلل ، وهو أنّ ٰهذابه يف كتا

 ما تكون لألشياءالوجود إنّ  علّةالسؤال عن  ، إنّ بساطةٍ  واجلواب بكّل 
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كما ذكرنا،  ٍل معلّ  عريض  ّك  إنّ  إذالعالم،  ٰهذايعرضها الوجود، كما يف  اليّت
وجوده؛  علّةمعىن للسؤال عن  الا هل، فيكون الوجود ذاتي   اذّليا اليشء وأمّ 
ة ابلياض أو معىن ألن نسأل عن سبب أبيضيّ  ه الل، كما أنّ يعلّ  اذلايت ال ألنّ 
 .ة األربعةزوجيّ 

: إثبات صفاته الذاتي    
 
 ة: ة والفعلي  الثان

 ا باختصارٍ ة، وسنشي إيله أيض  وأرشف املباحث الفلسفيّ  من أهمّ  وهو
 .بما يسع املقام

ر ذاته ما ه فرع تصوّ إنّ  ـتعاىل  ـ، فمعرفة صفاته اوكما أرشنا سابق  
ة، إىل اجلهل بمعرفته الواقعيّ  يؤّدير اتلصوّ  ٰهذابانلحو الالئق، واجلهل ب
ه عنها ، تتزنّ ةٍ خرافيّ  ةٍ وهميّ  ة، ووصمه بصفاٍت قيقيّ وباتلال سلبه حماسنه احل

من حمتواه،  اسمه املوهوم الفارغ  إاّل هٰل يبىق معها لإل ة، القّدسساحته امل
 كما حصل مع أكرث املنتسبني إىل األديان املختلفة.

، أي هل من ذاته من ةٍ ذاتيّ  ة إىل صفاٍت اإلهلٰيّ م الصفات وسوف نقسّ 
 ة:ارجيّ ىلع أفعاهل اخل مرتتّبةٍ  ةٍ فعليّ  حيث هو، وصفاٍت 

 ـتعاىل  ـصف به ابلاري وه الصفات اليت يتّ  ة:اتيّ الصفات اذل :اًل أوّ 
 .آخر غيه يشءٍ  ه، دون انلظر إىل أّي ذلاته من ذات

 رشيك هل يف ملكه. ال بدأ خالق واحد  امل بمعىن أنّ : (Oneness)  الوحدة
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 وكماالٍت  آخر المتاز عنه بصفاٍت  لو اكن معه إهٰل   األوىل: قّدمةامل
 . عنهتمزّي   لاكن هو نفسه، وما، وإاّل خاّصةٍ 

خر عند اآل جودةٍ غي مو اختصاص أحدهما بصفاٍت  اثلانية: قّدمةامل
ة، ا بلعض الكماالت الوجوديّ ا وفاقد  يستلزم أن يكون أحدهما أو الكهما ناقص  

 .وجودي   كمالٍ  عنه أّي  يشذّ  ا للوجود بذاته، الا يتناىف مع كونه واجب  وهو ممّ 

ا يف مبدأ الوجود واجب الوجود ذلاته جيب أن يكون واحد   نّ أ انلتيجة:
 . لزم خالف الفرضا معه، وإاّل رشيك   يمكن أن نفرض هل ذاته، بل ال

 :ةٍ داخليّ  من أجزاءٍ  ٍب بمعىن كونه غي مركّ  :(Simplicity) البساطة

إىل اآلخر، وافتقر هو  جزءٍ  ّك  الفتقر ا من أجزاءٍ ب  لو اكن مركّ  الربهان:
 .يشءٍ  عن أّي  غني  الوجود بذاته،ه حمض إىل أجزائه، وقد فرضنا أنّ 

والفقر والسذاجة، تعن الضعف  اطة هنا الوجيدر اإلشارة أّن البس
الكتاب، بل تعن كمال الوجود وكونه  ٰهذادوكزن يف  م ريتشاردكما توهّ 

 نقٍص  يشوبه أّي  ، حبيث المن الوجود وغي الوجود ٍب مركّ غي  اا حمض  وجود  
 .وجودي   كمالٍ  عنه أّي  يشذّ  ، والأو ضعٍف 

تقتضيه ذاته  ما ه، وبكّل بذات ه اعلم  بمعىن أنّ  :(Knowledge) العلم
 .العالم ٰهذامن موجودات 

 كمالٍ  لّك  ه واجد  ، وقد ثبت أنّ وجوديي  العلم كمال   ل:الربهان األوّ 
 .بذاته وجودي  
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حنن خملوقاته نعلم بذواتنا وبغينا، فلو لم يكن اخلالق  الربهان اثلاين:
 .ا، لاكن فاقد اليشء يعطيه، وهو حمال  اعلم  

، وتثبت مجيعها برباهني إثبات العلم السابقة واإلرادة:احلياة والقدرة 
 وجودي   كمالٍ  لّك  جامع   ـتعاىل  ـ، وهو ة  وجوديّ  من حيث كونها كماالٍت 

 .من ذاته؛ ألّن هذا معىن كونه واجب الوجود كما قلنا

 ـتعاىل  ـصف بها ابلاري يت يتّ وه الصفات الّ ة: فعليّ ا: الصفات الثانيً 
 .ه من أفعاهل يف العالمبالقياس إىل غي

 .بمعىن تدبي العالم بعد خلقه: (Diesm) ةربوبيّ ال

 الربهان: 

الواجبة،  علّتهاملمكن الوجود أصل وجوده من  املعلول األوىل: قّدمةامل
 .ال من ذاته

؛ ا وبقاء  حدوث   علّتهإىل  ، فهو حمتاج  ٰذلكاكن ك ماّك  اثلانية: قّدمةامل
إيلها ليس فقط يف  ، وباتلال فهو مفتقر  علّتهبوجود  وجود املعلول قائم   ألنّ 

يف تمام فرتة اثلانية ، بل يف حتصيل كماالته األّولحصول وحفظ كماهل 
 .وجوده يف الكون

 العاملني، ورازق اخلالئق أمجعني. ، ورّب اخالق   ـتعاىل  ـمعىن كونه  ٰهذاو
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قه، كما قد خلق وترك خل ـتعاىل  ـه م أنّ فمن سخيف القول أن نتوهّ 
ض أمر اتلدبي إىل غيه قد فوّ  أنّه أو ،(Deists) وندينيّ  ون الالربوبيّ م اليتوهّ 

 .(Gentiles) ونوثنيّ م الأو بعض انلاس، كما يتوهّ  اجلنّ من املالئكة أو 
يضع األمور يف  ـتعاىل  ـه تقان الفعل، وأنّ إبمعىن  :(Wisdom) احلكمة

 .ةطبيعيّ مواضعها املناسبة بأسبابها ال

 الربهان: 
بذاته الاكملة وما  بمقتىض علمه اتلامّ  ـتعاىل  ـأنّه  :األّوىل قّدمةامل

األصلح املسانخ ذلاته الاكملة، وهو نظام  بانلظام األتمّ  تقتضيه، اعلم  
، وأن يعمل طبيعّ يف موضعه ال يشءٍ ّك  احلكمة والعناية، بمعىن أن يكون

 .خرينمع ذاته واآل منسجمٍ  ة بنحوٍ اتيّ ىلع مقتىض طبيعته اذل
 .علمه من انلظام األصلح ىلع إجياد ما بقدرته املطلقة قادر  أنّه  اثلانية: قّدمةامل

ة، العالم هو صورة انلظام األصلح من انلاحية اتلكوينيّ  ٰهذا انلتيجة:
 أي نظام العناية واحلكمة، وهو صورة اتلصميم العظيم املشهود نلا بوضوٍح 

 .يومٍ ّك  يفٰذلك نلا العلم  الكون، وكما يثبت ٰهذايف 
حيلو هل أن يفعل  يفعل ما مستبد   ارٍ جبّ  د إهٰلٍ ليس جمرّ  اإللٰهّ املبدأ  ٰهذاف

الكثي من املنتسبني إىل ادلين، فهو  يتوّهمضوابط أو قوانني، كما  دون أّي 
 احلكمة كمال   ألنّ  ؛ا حكيم  ه أيض  كنّ ، ولٰ اقدير   يشءٍ ّك  وإن اكن ىلع

 .ايتّ بمقتىض وجوب وجوده اذل كمالٍ  لّك  و جامع  ، وهوجوديي 
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ة، حيث اكنت ة اهلامّ ا من املباحث الفلسفيّ وهو أيض   القضاء والقدر:
 زالت حتوم حوهلا الشكوك والشبهات: وما

ق بصورة انلظام األصلح منذ األزل، املتعلّ  اإللٰهّ القضاء هو احلكم 
 اتلدريجّ  السيناريو اتلفصييلّ ة، والقدر هو  عنه باإلرادة اتلكوينيّ واملعرّب 
 العالم. ٰهذايف  اإللٰهّ ق القضاء تلحقّ 

ىلع  موجودٍ ّك  بمقتىض حكمته بأن يعمل ـتعاىل  ـقت إرادته وقد تعلّ 
 تدريج   ة، وأن يصل إىل أقىص كماهل املمكن هل بنحوٍ اتيّ طبق طبيعته اذل

 .العالم ٰهذاة يف حبسب ظروفه املوضوعيّ 

طبق نظام العناية أن يستكمل اإلنسان  ـتعاىل  ـته قت مشيئوقد تعلّ 
 احلياة، وباتلال فإنّ  ٰهذه عن أفعاهل يف يكون مسؤوال   حّت  ؛ةاتيّ بإرادته اذل

 من منظومة القضاء والقدر. أيتجزّ  ال إرادة اإلنسان واختياره جزء  

ون وامللحدون وبعض املنتسبني إىل يّ ما ذهب إيله املادّ إّن ف ذٰللك
 ة العمياء، وأّن اإلنسان مقهور  املياكنيكيّ  ةاجلرب واحلتميّ  إن من مبداألديا

، وإن اكن انلظام هو نظام األسباب ليس بصحيٍح  ؛ومسلوب اإلرادة
إرادة اإلنسان واختياره هلا أكرب األثر يف جريان األحداث  ألنّ  ؛والرضورة

طبق نظام ة ىلع ارجيّ األسباب اخل ٰهذهأ من يتجزّ  ال ها، وه جزء  وتغّي 
 .احلكمة األصلح
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  العالم وجود الش   
 
 : (Existence of Evil in The World) ف

دارت حوهلا الكثي  اليّتو ،قة وانلافعةة الشيّ وه من املباحث الفلسفيّ 
 .اإللٰهّ  إك بها امللحدون منذ قديم الزمان يف نيف املبدمن الشبهات، بل تمسّ 

املوضوع  ٰهذاكماء يف ض هنا فقط ملجمل بيان احلوحنن سنتعرّ 
 :وجواٍب  الشائك، يف صورة سؤالٍ 

 عون، فلماذا خلق الرشور؟كما تدّ  احمض   ااكن اخلالق خي   : لو1 س

 الفقر هو ، بمعىن عدم اخلي، فمثال  ة  عدميّ  الرشور أمور   : إنّ 1 ج
ة، والظلم عدم العدل، والزالزل والرباكني عدم املال، واملرض عدم الصحّ 

حتتاج إىل  ة الاألمور العدميّ إّن وباتلال ف .ٰهكذااألرض، وعدم استقرار 
 .، بل يكيف فيها عدم إفاضة اخلي، أو منعهوإجيادٍ  خلٍق 

، فاألرشار واملجرمون ة  عدميّ  منا أّن الرشور أمور  : لو سلّ 2 س
 ا موجودون؟حتم  

ة من العلم هم بالكماالت الوجوديّ اتّصاف: األرشار من حيث 2 ج
كن عندما يف أنفسهم وألنفسهم، ولٰ  درة واذلاكء، هم خي  واحلياة والق

يَسلبون اآلخرين كماالتهم املوجودة كسلبهم احلياة واملال بالقتل والرسقة، 
أو يمنعونهم من حتصيل كماالتهم وخياتهم املفقودة، كأن يمنعونهم من 

 ةة اإلضافيّ احليثيّ  ٰهذهاتهم، فهم من يّ حتصيل أرزاقهم، أو يصادرون حرّ 
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 ـتعاىل  ـوهبهم اهلل  اليّت هم يسيئون باختيارهم استغالل انلعم، أي أنّ أرشار  
خرين األرشار هو بالعرض أي باإلضافة إىل اآل فانلتيجة أّن رشّ  اها.إيّ 

 .باذلات رين، الاملترضّ 

، رحيم   رؤوف   ـكما تقولون  ـهو  اذّليل اخلالق يتدخّ  : ملاذا ال3 س
 املصائب وابلاليا؟ ٰهذهأو رفع ملنع  قدير   يشءٍ ّك  وىلع

 الشبهة نقول: ٰهذه : بليان حّل 3 ج
الكون،  ٰهذاا حلفظ أصل احلياة وانلظام يف ل دائم  هو يف الواقع يتدخّ 

ة، ولوال يّ ر العالم بالكّ من املمكن أن تدمّ  اليّت من املصائب الكثيومنع 
حلكماء والعلماء ، واواحدة   ت احلياة حلظة  استمرّ  عنايته ولطفه ادلائم، ما

ا، ولو قمنا باستقصاء د  جيّ ٰذلك ون يعلمون قيقيّ ون احلون والفلكيّ طبيعيّ ال
راد قوانينه يف انتظام اعلم الطبيعة واّط  ة سواء  ستمرّ ة واملائميّ العناية ادل ٰهذه

ادلقيقة، واملنسجمة مع انلظام املوجود يف اإلنسان من أجل حفظ حياته يف 
 .طالقن بيانها ىلع اإلفرغنا م العالم ما ٰهذا

العالم مثل الزالزل  ٰهذاحتدث يف  اليّت ةطبيعيّ بالنسبة للرشور ال
ا إن قيست جد   قليلة   ة  جزئيّ   أمور  ال  أوّ  والرباكني واألمراض واألوبئة، فه

ة، فالزالزل والرباكني يّ ة والكّ يقابلها من االستقرار والعناية العامّ  إىل ما
، نادرة ة  فاقيّ اتّ  ، بل ه أمور  وماكنٍ  زمانٍ ّك  يف ة  يّ أكرث وال ة  دائميّ ليست 
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من املرىض، وأكرث املرىض  العالم أكرث بكثيٍ  ٰهذااء يف الوقوع، واألصحّ 
 .ةعون به من الصحّ يتمتّ  ما من زمانٍ  بكثيٍ  أقّل  يعانون املرض يف زمانٍ 

هو اعلم  اذّلية لعالم الطبيعة اتيّ من اللوازم اذل الرشور ٰهذه ،اوثاني  
العالم،  ٰهذابرفع أصل إاّل  يمكن رفعها أو منعها ، فالواحلركة واتلغّي  اّدةامل
يرتك اخلي األكرث من  هو انلظام األصلح، واخلي األكرث، واحلكيم ال اذّليو

لإلنسان يف اتلدفئة  وبركةٍ   كم ه منشأ خيٍ فانلار مثال   ،األقّل  أجل الرشّ 
ر حياة اإلنسان  بل تتعذّ تتعرّس  اليّتملختلفة، والطبخ والطاقة والصنااعت ا

العالم،  ٰهذاحراق بعض األبرياء يف إب يف قد تتسبّ ٰذلك ها مع كنّ بدونها، ولٰ 
اكتشفها أو اخرتعها اإلنسان اكلطاقة  اليّت سائر أنواع الطاقةٰذلك وك

ة الطاقة الكهربائيّ  نتاجإل داع الأنّه  يقول اعقل   الٰذلك ة، ومع الكهربائيّ 
 .بت يف موت بعض انلاستسبّ  ألنّها

 يرتكبها اإلنسان باختياره يف حّق  اليّت ةا بالنسبة للرشور اإلراديّ أمّ 
ة، من االستبداد والقهر والظلم والفساد، فقد ذكرنا أّن اإلرادة برشيّ ال

قت باستكمال اإلنسان بأفعاهل ة قد تعلّ اإلهلٰيّ ة واحلكمة اتلكوينيّ 
 عن العالم؛ يلكون مسؤوال   ٰهذايف  اكون اإلنسان حر  ة، أي بأن ياالختياريّ 

 يمزّي  اذّليالعقل السليم  ـتعاىل  ـ، وقد وهبه ابلاري خرةأفعاهل يف ادلنيا واآل
ط إرادته ىلع جوارحه تلطيعه ، وسلّ وابلاطل، وبني اخلي والرشّ  به بني احلّق 

ن يبرّش ين، ميشاء أن يفعله، وأرسل إيله األنبياء هادين ومرشد ماّك  يف
ه منشور العيش الكريم،  اليّت ة،سماويّ ومنذرين، وأنزل معهم الكتب ال

 .ودستور العدالة والسالم
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بع هواه أن يتّ إاّل  انلعم، وأىب ٰهذهّك  اإلنسان بسوء اختياره جحد كنّ ولٰ 
ة، نسانيّ احلياة ويعتدي ىلع إخوانه يف اإل ٰهذهيف  ة، وأن يطىغوغرائزه احليوانيّ 

 ة الزائلة.ة والفئويّ شخصيّ ر الطبيعة، من أجل حتقيق مطامعه الويدمّ 

ل يف الكثي من األحيان نلرصة وإن اكن يتدخّ  ـتعاىل  ـوابلاري 
 ،كما فعل مع الكثي من أنبيائه ،، ومعاقبة الظاملنيواملظلومني املؤمنني

عن  ملنع األرشار يشءٍ ّك  ل يفأن يتدخّ  منه يصحّ  النفسه يف الوقت  هكنّ ولٰ 
ة يف أن يكون خالف حكمته ومشيئته األزيلّ ٰذلك  ارتكاب جرائمهم؛ ألنّ 

 .ة عن أفعاهل االختياريّ ا، ومسؤوال  ا خمتار  اإلنسان حر  

دار  ـتعاىل  ـاحلياة ادلنيا قد جعلها ابلاري  ٰهذهوخالصة ابليان أّن 
 .وجزاءٍ  ، وجعل احلياة األخرى بعد املوت دار حساٍب وابتالءٍ  امتحانٍ 

 : (Reality of Man) حقيقة اإلنسان

ة ومن احليا ٰهذهاملعارف يف  من أهمّ  معرفة اإلنسان حقيقة نفسه يحعدّ  إنّ 
العالم،  ٰهذاىلع معرفته بفلسفة وجوده يف  ةٍ ها تنعكس بقوّ إنّ  إذ أرشفها؛

ة، وباتلال أخالقه اتيّ ة املنسجمة مع طبيعته اذلقيقيّ وتشخيص كماالته احل
 مصيه بعد املوت.ٰذلك ّك  ادلنيا، وفوق ٰهذهاته يف وسلوكه ونمط حي

 ٰهذهقصوى ل ة  يّ وقد أوىل الفالسفة واحلكماء منذ قديم الزمان أهمّ 
 Philosophical) املسألة، وحبثوا عنها باتلفصيل يف علم انلفس الفلسيفّ 
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Psychology) أّن انلفس واذلات  دةٍ متعدّ  ةٍ عقليّ ، وأثبتوا عن طريق براهني
ر بها ابلدن تدبّ  ة  وحركيّ  ة  إدراكيّ  ة  ، وأّن هلا قوّ اّدةعن امل دة  ة جمرّ انيّ نساإل
ٰذلك احلياة، و ٰهذهة يف نسانيّ الستكمال انلفس اإل د آلةٍ هو جمرّ  اذّلي، ّي املادّ 

 اليّت ةعقليّ ة الن للقوّ تؤمّ  اليّت واألعصاب عن طريق اجلوارح اخلمس واملخّ 
حتتاجه من العلوم واملعارف  ما ة، مجيعنسانيّ ه أرشف القوى اإل

باإلضافة إىل تمكني انلفس من حتصيل الفضائل وامللاكت  ٰهذاة، الرضوريّ 
 ة، وسوف نشي باختصارٍ ة املختلفة عن طريق األفعال االختياريّ األخالقيّ 

الرباهني بما يتناسب مع ابلحث هنا، ومن أراد اتلفصيل  ٰهذهإىل بعض 
 .(1)نياإلهلٰيّ لكبار الفالسفة  سيفّ فلياجع حبوث علم انلفس الفل

، وغي اّدةدة عن املة املجرّ ة العامّ يّ إدراك املعاين الكّ  نّ أ :األّولالربهان 
 اي  يمكن أن يكون موضوعها مادّ  ة والعدالة، اليّ اكحلرّ  القابلة لالنقسام،

 .ٰذلكك اّدةعن امل د  لالنقسام، فموضوعها املدرك هلا جمرّ  قابال  

بإدرااكته  اكمل   ذلاته، ودليه وع   اإلنسان مدرك   نّ أ اين:الربهان اثل
 يكون ال ٰهذا، وتعمل بال وعٍ  اليّت لة احلاسبةوانفعاالته املختلفة، ال اكآل

العلم هو حضور املعلوم للعالم، وانلفس  ؛ ألنّ ّي د غي املادّ للمجرّ إاّل 

                                                 
 .288( نفس الشفاء، ص 1)
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معىن  ٰهذافسها، وبنفسها نل ، فه حارضة  اّدةبنفسها ال بامل دة قائمة  املجرّ 
 .ون وامللحدونيّ لم يفهمه املادّ  اذّليالعلم باذلات، وهو األمر 

أن إاّل  م العمر،مع تقدّ  ة تشتدّ عقليّ القوى ال إنّ  الربهان اثلالث:
يتلفه، واجلسم يضعف بمرور  هو آتلها بمرٍض  اذّلييصاب ادلماغ 

يتقادم  ياذّل  ّي ىلع كون العقل غي اجلسم املادّ  ديلل   ٰهذاالعمر، ف
 .ويصاب بالشيخوخة

يف  واحدة   ر اإلنسان نفسه قد وجد دفعة  لو تصوّ  الربهان الرابع:
، وهو مغمض العينني، أو راحئة   أو صوت   ، ليس فيه هواء  مظلمٍ  فضاءٍ 

ذٰلك ه اخلمس، فنجده مع حواسّ ّك  لومفرج األطراف، حبيث تتعّط 
ىلع مباينة انلفس  اا يدنّل ، ممّ يدرك وجود ذاته، ويقول أنا موجود  

 .ّي ة للبدن املادّ نسانيّ اإل

 دة، الما ه بروحه ونفسه املجرّ  أّن حقيقة اإلنسان إنّ ومن هنا يتبنّي 
 .الزائل ّي جبسمه املادّ 

 : (Returning) المعاد

 إذ ؛العالم ٰهذايف  اعقٍل  إنسانٍ  تشغل بال أّي  اليّت املسائل وهو من أهمّ 
 مؤمن  ٰذلك يف  يشّك  احلياة، ال ٰهذهيف  إنسانٍ  لّك  إّن املوت هو املصي احلتيمّ 

عدمها من األسئلة  بعد املوت أو ، فيبىق السؤال عن وجود حياةٍ أو ملحد  
عليها مرور الكرام؛ ألّن اجلواب  يمكن لإلنسان أن يمرّ  ال اليّت ةاملصييّ 
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حياة  ان بنيالعالم، وشتّ  ٰهذاا ىلع سلوك اإلنسان يف ا حتمي  ر تأثي  عليه يؤثّ 
، وبني وجزاءٍ  دار حساٍب  خرةاآل امتحان ملا بعدها، وأنّ  من يرى ادلنيا دار

 .العدم والفناءإاّل  يرى يف املوت من ال
 نشي إىل بعضها: دةٍ ا برباهني متعدّ وقد أثبت الفالسفة وجود املعاد أيض  

 يفىن د الاملوجود املجرّ  ة، وأنّ نسانيّ د انلفس اإلهو جترّ  :األّولالربهان 
 .ل، وباتلال فهو يبىق بعد انفصاهل عن ابلدن باملوتيتحلّ  وال

ا بعد املوت، لاكن اخلالق اعبث   لو لم تكن هناك حياة   الربهان اثلاين:
احلياة القصية تفاوت أحوال انلاس يف  ٰهذهنا نشاهد يف إنّ  إذا خللقه، وظالم  
ة، فهناك ة واملرض، والغىن والفقر، واملظالم واملفاسد املختلفالصحّ 

اإلنسان املؤمن الصالح املطيع هلل، وهناك اإلنسان امللحد والعايص، وهناك 
اإلنسان الصادق وانلافع للناس، وهناك الاكذب واملخادع والظالم للناس، 

بعد املوت يثاب فيها املحسن، ويعاقب فيه املّسء،  فلو لم تكن هناك حياة  
 ٰهذهاعنوه يف  ماّك  ء واملرىض ىلعه، ويحعّوض فيها الفقرااملظلوم حقّ  ويسرتدّ 

الوجود الكبي واتلصميم العظيم، والعناية  ٰهذاّك  احلياة ادلنيا، لاكن
 ٰهذايف األرض والسماء حلياته يف  الفائقة بوجود اإلنسان، وتسخي ما

ا قد أثبتنا حكمة كنّ ، ولٰ ةٍ هزيلّ  ةٍ تراجيديّ  ةٍ د مرسحيّ ا وجمرّ العالم، عبث  
بعد املوت ينال  أن تكون هناك حياة   ال بدّ ولطفه وعنايته، ف اخلالق وعداتله
 احلياة. ٰهذاه ىلع أحواهل وأعماهل يف يستحقّ  ماّك  فيها اإلنسان
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 (Philosophy of Ethics) فلسفة األخالق :األصل الثالث

مع  احلياة، سواء   ٰهذهيف  إّن أخالق اإلنسان ه مبادئ سلوكه العميلّ 
 ىلع ثالثة أصولٍ  وفلسفة األخالق قائمة  ، خرينمع اآلنفسه أو يف تعامله 

 :ةٍ وجدانيّ  ةٍ عقليّ 

 .يشاء ماإاّل  يفعل ، الخمتار   ّن اإلنسان اكئن  أ

 .ا للكمال املوجب لسعادتهدائم   ه طالب  نّ أ

 .ةل كماهل املنشود بأفعاهل االختياريّ ه يمكنه أن حيّص نّ أ

 تعنّي  اليّت ة،اتيّ لقاته اذلل منطحتكمه مبادئ تحمثّ  السلوك العميلّ  ٰهذاو
 .احلياة ٰهذهالسلوك، ومساراته املختلفة يف  ٰهذاطبيعة 

نا ويعنينا يف يهمّ  هو ما نساينّ اإل وابلحث حول مبادئ السلوك األخالقّ 
يف فلسفة  مبحٍث  أهمّ  باختصارٍ ٰذلك الفصل؛ لك نستخلص منه بعد  ٰهذا

ن أن نتمكّ  حّت  ؛خالقّ األخالق، وهو معرفة املعيار الصحيح للفعل األ
، ومن اجلدير باذلكر أّن معرفة اقبيح   وأ االفعل حسن   ٰهذاحنكم ىلع كون 

 ٰهذهتعيني مسي ومصي اإلنسان يف  اجلواب الصحيح هل أكرب األثر ىلع
 .بعدها احلياة ادلنيا وما

  ،االختيارّي  من مبادئ الفعل األخالقّ  األّولاملبدأ 
 
، وهو عليمي  هو مبدأ

 ٰهذالإلنسان، فإذا أدرك اإلنسان  الفعل فيه كمال   ٰهذا عرفة الكمال، أي أنّ م
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ل املبدأ اثلاين، فإذا الشوق يمثّ  ٰهذاالكمال، اشتاق إىل حفظه أو حتصيله، و
ة تلحريك يّ من حتصيله، انبعثت إرادته اجلدّ  اشتاق إيله، ولم يكن هناك مانع  
يمنع حصوهل،  ب، أو دفع مال للكمال املطلوالعضالت حنو الفعل املحّص 

 .ل املبدأ اثلالث من مبادئ الفعل االختيارّي فاإلرادة تمثّ 

ا هل ىلع يراه اإلنسان مناسب   ومن الواضح أّن الفعل احلسن ليس هو ما
ان، وعّمت  النتىف احلسن والقبح الواقعيّ ، وإاّل شخص   طالق بنحوٍ اإل

ا هل يف يكون مناسب   ل هو ماالفوىض وانتفت احلاجة إىل القانون واألخالق، ب
 ا أو الا أيض  فقط، وأن يكون نافع   ، ال كحيوانٍ وبدن   هل روح   الواقع كإنسانٍ 

ا عون هم يتمتّ ؛ ألنّ برشّي بغيه من أفراد املجتمع ال غي ضار   أقّل  أيض 
 .ع هو بها كإنسانٍ يتمتّ  اليّت باحلقوق

ما ن يف الواقع إنّ ومن اجلدير باذلكر أّن تشخيص الكمال املناسب لإلنسا
ه ئة عن حقيقة اإلنسان، ومبدة الواقعيّ ف ىلع تشخيص الرؤية الكونيّ يتوقّ 

 ٰهذهنّا أّن تشكيل العالم، وبيّ  ٰهذاة للحياة يف ومنتهاه، والفلسفة الوجوديّ 
 عقيلّ من خالل اتلفكي الإاّل  قيمكن أن تتحقّ  ة الة الواقعيّ الرؤية الكونيّ 

ة، ال اتلفكي املبتن ىلع ة ابلدهيّ ة الفطريّ عقليّ بادئ الاملبتن ىلع امل نطقّ امل
 .ةشخصيّ الظنون واألوهام واألعراف واالستحسانات ال

ا من ا، أي منطلق  هو أن يكون عقالني   إذن فمعيار احلسن األخالقّ 
تراع مجيع األبعاد  اليّت ةة الواقعيّ ة والرؤية الكونيّ نطقيّ ة املعقليّ األحاكم ال
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تراع ٰذلك يظلم اإلنسان نفسه، وك لك ال ؛ةة واملعنويّ يّ ة املادّ نسانيّ اإل
 .يظلم اإلنسان غيه ال حّت خرين ومشاعرهم، كماالت اآل

 Philosophy and Theories) :اتهفلسفة العلم ونظرّي :األصل الرابع

of Science) 

يستلزم اجلهل بها الوقوع يف الكثي من  يتة الّ وهو من األصول املهمّ 
لك وذلٰ  ؛(Sophism) ة، وىلع رأسها اإلحلاد والسفسطةفكريّ حنرافات الاال

ة يبتن ىلع فهمه الكثي من األسس انلقديّ  إذة، يّ من األهمّ  افسنعطيه مزيد  
 ةٍ معرفيّ  ه من جهاٍت فينبحث س اذّلي( )وهم اإلهٰل ـ  بالكتاب املسىّم  ٰهذال

 .دةٍ متعدّ  ةٍ وعلميّ  ةٍ وفلسفيّ 

   صالحي  
 ة: وحدوده المعرفي   التجريب     ة المنهج الحس 

تعتمد عليه  اذّلي ـ اتلجرييبّ  ل طبيعة املنهج احلّّسّ إذا أردنا أن حنلّ 
، وأساس   لّكٍ  ة وغيها بنحوٍ ة وابليولوجيّ ة والكيميائيّ ايلوم العلوم الفزييائيّ 

يقوم أنّه  فسنجد ـة ته وحدوده العلميّ من دون أن يدركوا فلسفته أو صالحيّ 
 ني:كنني أساسيّ ىلع ر

ة، أي تكرار طبيعيّ ة للظواهر اليّ هو تكرار املشاهدة احلسّ  :األّول
من أجل استبعاد ٰذلك و ؛خمتلفةٍ  ر، حتت ظروٍف صدور األثر من املؤثّ 

ة بني اتيّ ر، وإحراز العالقة اذلة اخلارجة عن طبيعة املؤثّ فاقيّ األسباب االتّ 
 .راألثر واملؤثّ 



 نهاية حلم )وهم اإلهٰل( ................................................................ 60

 

 ال فاقّ يف أّن األثر االتّ  عقيلّ ّية الانون العلّ هو االعتماد ىلع ق اثلاين:
 اأكرثي   ا والدائمي  يكون 

أّن مفادها متني إىل بعضهما ابلعض نصل إىل نتيجة تني املقدّ هٰ  وبضمّ 
 ٰهذهم يعمتن من باذلات، وباتلال نتمكّ  علّةذلات ال الظاهرة معلولة   ٰهذه

 .لّك   انلتيجة يف املستقبل بنحوٍ 

أنّه  فرتضمن امل ان  معيّ  ب دواء  ة، عندما جنرّ يّ اتلجارب الطبّ  يف فمثال  
، خمتلفةٍ  حتت ظروٍف  عديدة   اٍت مرّ ٰذلك ن الصداع، فعندما جنده كيسكّ 

يف املستقبل  صداٍع  لّك  ن  ادلواء مسكّ  ٰهذا بأنّ  يقين   حنصل ىلع اعتقادٍ 
 .عقيلّ ة اليّ باالعتماد ىلع قانون العلّ ٰذلك و ؛ا أو يف أغلب األحياندائم  

ونه باملنهج يسمّ  أو ما اتلجرييبّ  فمن الواضح إذن أّن املنهج احلّّسّ 
ون، بل هو يف ون والوضعيّ يّ املادّ  يتوّهما كما ا حمض  ي  ا حسّ ، ليس منهج  العليمّ 

ة، يّ ، وه أصل العلّ حمضةٍ  ةٍ عقليّ  مقّدمةٍ و يّةٍ حسّ  مقّدمةٍ من  ب  الواقع مركّ 
 منطقي  عليمي  غ  اكن عندنا مسوّ  ة املحضة، ماعقليّ القاعدة ال ٰهذهولوال 

هو منهج احلكماء،  ٰهذاأحاكم اتلجربة املحدودة إىل املستقبل، و ميعمتل
 أرسطو واحلكماء أنّ يف م علماء الغرب املحدثون وليس األمر كما توهّ 

 ،ةيل املحض يف مباحثهم الفزييائيّ ني اكنوا يعتمدون ىلع العقل اتلأمّ املاض
 ة! كما يزعم العالم الفزييائّ يّ يكونوا يراعون املشاهدات احلسّ  هم لموأنّ 

املرء  ا بأن  يؤمن أيض   والرتاث األرسطي  » :املعاص ستيفن هوكنج حينما يقول
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حتكم الكون بالفكر الرصف، فليس من  ال تي القواننيكل   يستطيع أن يستنبط

 اذّليىلع أرسطو  ظيم  ع افرتاء   ٰهذا، و(1)«ق بواسطة املشاهدةالتحق   الرضوري  
كتبه يف علم الفلك ٰذلك ات، كما تشهد بطبيعيّ س علم المؤسّ  حبق   يعدّ 

اكنوا  ناذّليىلع احلكماء  كبي   افرتاء  أنّه  ، كماوانلبات واحليوان والطّب 
ة من ن باألحوال الفلكيّ وؤ، ويعاجلون املرىض، ويتنبّ يمارسون الطّب 

جنازات بمحض احلدس العلوم واإل ٰهذهّك  وهل اكنت الكسوف واخلسوف.
ر ة بتطوّ اتهم العلميّ ة؟! وهل بطالن بعض نظريّ يّ ، دون املشاهدة احلسّ عقيلّ ال

، وهل بطالن ىلع عدم اعتمادهم ىلع املنهج اتلجرييبّ  العلم وأدواته ديلل  
يف الزمان  ـ الفزيياء احلديثة أيب ـ (Isaac Newton) ات نيوتنبعض نظريّ 

أعظم علماء  ـ (Albert Einstein) ينشتاينإة نسبيّ  املطلق، أو بطالن
نيوتن  لعدم اعتماد ة، هو نتيجة  دون اذلرّ  يف اعلم ما ـالقرن العرشين 

 ؟!ىلع املنهج اتلجرييبّ  ينشتاينإو

رهم للمنهج العلماء املحدثني يف الغرب بعد تنكّ فإّن  ،لألسف كنّ ولٰ 
ة والفروض يّ حلسّ املحض، واعتمادهم ىلع صف املشاهدات ا عقيلّ ال

انلتائج  تعميمة يف كيفيّ  ةٍ حقيقيّ  ة، أوقعوا أنفسهم يف مشكةٍ يّ الظنّ 
 فيد هيوم، واكنطية ىلع يد أمثال ديّ ة، بعد إنكارهم لقانون العلّ اتلجريبيّ 

                                                 
 .25( تاريخ  موجز  للزمان، ص 1)
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(Immanuel Kant) وكونت (Auguste Xavier Comte) ومن جاء من ،
كني وغيهم، من املشكّ  ة وحلقة فيينانطقيّ ة املبعدهم من أصحاب الوضعيّ 

 .والسفسطة ن أحيوا رسوم الشّك اذّلي

ه الفادح، وأنّ  إاخلط ٰهذاههم ىلع نريد أكرث من أن ننبّ  وحنن هنا ال
ة املحضة، تفقد اتلجربة األّويلّ ة عقليّ بدون التسليم بتلك األحاكم ال

 .ةتها العلميّ تها، وصالحيّ يّ حجّ 

 ٰهذاة ل، وه احلدود املعرفيّ ةٍ مهمّ  ةٍ ا ىلع نكتد أيض  أن نؤكّ  ويف اخلتام نودّ 
 ة، وه احلواّس اته اإلدراكيّ حدود حبدود آيلّ امل اتلجرييبّ  املنهج العليمّ 

عن  ة، وهو اعجز  ارجيّ اخلمس بارتباطها املبارش مع ظواهر األجسام اخل
 ، وباتلال فالة  تكوينيّ  ة  واقعيّ  اة؛ لكونها حدود  يّ الظواهر املادّ  ٰهذهجتاوز 
أن يبحث عن مباحث ٰذلك من حيث هو ك أو ابليولوجّ  للفزييائّ معىن 
ة كحقائق األشياء وعللها ابلعيدة، أو أن يحفتينا بالرؤية الكونيّ  ةٍ فلسفيّ 

 ، بل حتتاج إىل منهٍج املنهج احلّّسّ  ٰهذاللوجود، لوقوعها يف جمال وراء جمال 
 ـهو الفرق بني العالم  ذاهٰ و .امليتافزييقّ  عقيلّ هلا، وهو املنهج ال خر مسانٍخ آ
 .قيقّ وبني الفيلسوف احل ـصطالح ايلوم إب

اذّلي اكن من رموز  يقول الفيلسوف الربيطايّن الشهي سي أنتوين فلو
فعند دراسة التفاعل بني » (:هناك إهٰل  )امللحدين قبل إيمانه باهلل يف كتابه 
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ية، عىل سبيل املثال، أو اثنني  ة، اثنني من األجسام املاد  من اجلسيامت ما دون الذر 

ث يف العلوم، وعندما تسأل كيف ُوجدت تلك اجلسيامت ما دون  فإن ك تتحد 

ة  ث يف الفلسفة. عندما تستخرج  ـأو أي  يشٍء ماد ي  ـالذر  وملاذا، فأنت تتحد 

ر كفيلسوفمن البيانات العلمي   ة  فلسفي   استنتاجاٍت   .(1)«ة، فأنت عندئٍذ تفك 

ات العلوم، مثل تقديم رضوا آراءهم حول اقتصادي  فلو ع»ثّم يضيف: 

تي تم  إنشاؤها بواسطة العلم والتكنولوجيا، اد عاءات حول عدد الوظائف ال  

. وباملثل، عندئٍذ سيتعني  عليهم تقديم قضي تهم يف حمكمة التحليل االقتصادي  

م قضي ة  فلسفي  سيتعني  عىل العامل ال   ث كالفيلسوف أن يقد  وكام قال . ة  ذي يتحد 

 .(2)«(مسكني   رجل العلم فيلسوف  )نفسه:  ينشتاينإألربت 

فالفيلسوف هو ال ذي خيرج من املعلومات » :اويحنقل عنه قوهل أيض  

 العلمي ة باستنتاجاٍت معرفي ٍة، ورب ام ال يعرف الكثريون من علامء األحياء 

د ال تي حتكم عن ٰهذه االستنتاجات أكثر مم ا يعرف بائع اآليس كريم عن القواع

ة  .(3)«البورصة وقوانني السوق احلر 

                                                 
(1) There is a god,p13 
(2) There is a god.115 

 .76رحلة عقٍل، ص  (3)
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جند الفزيياّئ املعاص ستيفن هوكنج يطّل علينا مّرة   لألسفولٰكنّنا 
أخرى، ويعلن موت الفلسفة، وأّن الفزييائّيني قد أصبحوا ورثة الفالسفة، 
 وأنّهم هم املعنيّون باإلجابة ىلع ّك األسئلة الفلسفيّة بما دليهم من علومٍ 

ا من األسئلة، »ومعارف طبيعّيٍة:  مثل: كيف يمكننا عادة  ما يسأل الناس عدد 

من  حقيقة الواقع؟ ما ف الكون؟كيف يترص   وجدنا أنفسنا فيه؟ ال ذيفهم العامل 

ة كانت تلك األسئلة التقليدي   خلالق؟ هل الكون كان بحاجةٍ  ؟ٰذلككل   ين أتىأ

رات العلم حتافظ عىل صمودها أمام تطو  الفلسفة قد ماتت، ومل  كن  للفلسفة، لٰ 

ا يف جمال الفيزياء، وأضحى العلامء هم من حيملون مصابيح احلديثة، وخصوص  

 .(1)«االكتشاف يف رحلة التنقيب وراء املعرفة

غي  ، أن نبحث عن أمورٍ نطقّ امل هو املنهج العليمّ  ٰهذاهل  :أقول
أن يعلن ٰذلك بعد  مستغرٍب ة؟! وباتلال فليس بيّ باملشاهدات احلسّ  حمسوسةٍ 

 ٰهذالوجود خالق ٰذلك ر بعد لم يفهم معناها، ويتنكّ  اليّت موت الفلسفة
 الكون، وللحياة بعد املوت.

 ة: ة ذات اآلثار الفلسفيّ طبيعيّ ات الالنظريّ 

حلريم  ة مباين  يّ ة احلسّ طبيعيّ نّا أّن حريم املباحث الكما سبق وأن بيّ 
ة كن هناك بعض االكتشافات العلميّ ولٰ  ة،ة الفلسفيّ عقليّ املباحث ال

 إذللواقع؛  مناٍف  فلسيف   بنحوٍ  –لألسف  –تفسيها  ة قد تمّ طبيعيّ ال
                                                 

 .13( اتلصميم العظيم، ص 1)
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 حّت لعوا ن لم يّط اذّليني، يّ ن املادّ ريفكّ ت من قبل بعض العلماء واملاستغلّ 
ة عقليّ ذهبوا إىل التشكيك يف األحاكم الفىلع مبادئ املنطق والفلسفة، 

ة ونيف نسانيّ سلب اإلرادة اإل ، أو يفهّ اإللٰ  إ نيف وجود املبدة، أو يفالرضوريّ 
ليس  اليّتة ة واملعنويّ من املباحث الفلسفيّ  لكذٰ ا، وغي كون اإلنسان خمتار  

ا إمّ  ذاهٰ ، واتلجرييبّ  طبيعّ بابلحث ال أو من بعيدٍ  من قريٍب  عالقةٍ  هلا أّي 
ة يف فكريّ ة الاالنتهازيّ   من، أو نواع  نطقّ  منهم بقواعد اتلفكي املجهال  

أكرث  ة، ىلع الرغم من أنّ فكريّ اتهم الاجّتاهة لصالح تسييس املباحث العلميّ 
 ذههٰ من  تفسيٍ  ني لم يكونوا يقصدون أّي ات األصليّ أصحاب انلظريّ 

 :لكذٰ  بعد ة الالحقة، كما سنبنّي اتلفسيات الفلسفيّ 

  : (Mechanical Theory) ةةّاآلليّ النظريّ 

)املبادئ أثبت يف كتابه  اذّليسحاق نيوتن، إعها العالم يت وضالّ 
العالم  ٰهذاة يف طبيعيّ أّن مجيع الظواهر ال ة(طبيعيّ ة للفلسفة الالرياضيّ 
 العالم بنحوٍ  ٰهذا تدير يتة الّ ة الرضوريّ طبيعيّ من العلل ال بسلسلةٍ  حمكومة  

ص وقد خلّ  ،ةٍ تميّ وح ، ىلع أساس قوانني ثابتةٍ ردٍ ومّط  منسجمٍ  مياكنيك   آل  
 .ة العامّ األمر يف قوانني احلركة اثلالثة، وقانون اجلاذبيّ  ٰهذا

ون نليف العناية واتلدبي دينيّ  ها الالة قد استغلّ ة العلميّ انلظريّ  ٰهذه
 أنّ  شّك  الأنّه  ، معاإللٰهّ  إها امللحدون نليف وجود املبدواستغلّ  اإللٰهّ 

ا، ن  ا ومتديّ  مؤمن  اكن رجال   ـمللحدين باعرتاف ا حّت  ـإسحاق نيوتن نفسه 
 الشكوك واألوهام. ٰهذهق إىل ذهنه أمثال ولم يتطرّ 
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 ـة اإلهلٰيّ اه من فلسفة العناية نّ بيّ  ما بعد ماسيّ  ال ـواإلنسان العاقل 
ة، اإلهلٰيّ بني وجود العناية  تناٍف  يوجد أّي  الأنّه  سهولةٍ  يدرك بكّل 

أثبت  إذدها، املنظومة تؤكّ  ٰهذهبل  ة،طبيعيّ ووجود منظومة األسباب ال
ة طبيعيّ ة تقتيض أن جتري األشياء بأسبابها الاإلهلٰيّ احلكمة  احلكماء أنّ 

 اجلنّ ة، أو عن طريق املنتظمة، وليست بالفوىض والعشوائيّ 
نعم  .ديننّي ون وامللحدون إىل املتيّ املادّ ذٰلك والشياطني، كما ينسب 

ما سيّ  ، الننيديّ املت ها بعض عوامّ يظنّ  اكن فارغة   وأوهام   هناك خرافات  
يف القرون الوسطى يف الغرب، وبعض املنتسبني إىل األديان القديمة يف 

 ٰ  اإللٰهّ عالقة هلا بواقع ادلين  كن الاهلند والصني وأفريقيا السوداء، ول
 .أو من بعيدٍ  من قريٍب  قيقّ احل

ة وابلعيدة يوقع أّن اخللط بني األسباب القريب إىلوقد سبق وأن أرشنا 
 ـتعاىل  ـمن الفالسفة أو األنبياء أّن اهلل  اجلاهل يف اإلحلاد، فلم يّدع أحد  

 رسطو قد أثبت منذ أكرث من ثالثةٍ أ، بل إّن بال أسباٍب  يدير الكون مبارشة  
ك اه باملحرّ ك ابلعيد لألشياء، وسمّ هو املحرّ  ـتعاىل  ـاخلالق  أنّ  اوعرشين قرن  

ة، اإلهلٰيّ ينيف العناية  ة، الطبيعيّ العالم بواسطة األسباب ال، فتدبيه األّول
 .اإللٰهّ  إ عن وجود املبدفضال  

 ةة احلادثطبيعيّ قد سبق وأن أثبتنا أّن سلسلة األسباب الأنّه  كما
أوىل  علّةٍ ة وامتناع التسلسل أن تنته إىل يّ تستوجب حبسب قانون العلّ 

 .اإللٰهّ ه املبدأ  بعيدةٍ 
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 : (yheorT uantumQ) كوانتمنظرية ال

ة يف ات الفزييائيّ ، وه من أعظم انلظريّ  اة بمياكنياك الكمّ وه املسمّ 
 اكنت هلا آثار   اليّتة، ولكرتونيّ أحدثت اثلورة اإل اليّت القرن العرشين،

 .ةل واألقمار الصناعيّ اتف انلّقاز واهلاواتللف اسوبيف اخرتاع احل كثية  

 ة علماء من أمثال ماكس بالنكلعدّ  اٍت ريّ ه يف الواقع سلسلة نظو
Max Planck))ونيلز بور ، (Niels Bohr) وهايزنبرج ،(Werner Karl 

Heisenberg ،)ورشودجنر (Erwin Schrödinger،) وديراك (Paul 

Dirac)اليّتانلظرية، و ٰهذهيف تطوير ٰهؤالء من  واحدٍ ّك  ، حيث ساهم 
 .ةدون اذلرّ  ق بعالم ماتتعلّ 

ة من دون اذلرّ  ، أو ماالعالم الكمويمّ  أنّ ٰهؤالء كتشف وقد ا
ة طبيعيّ لكرتونات والربوتونات وانليرتونات وغيها، ال ختضع للقوانني الاإل

 .ة  وليست حتميّ  ةٍ احتمايلّ  ها ذات طبيعةٍ ينشتاين، وأنّ إو املشهورة نليوتن
 ذاهٰ اعء، وأرجعه إىل نقص معلوماتنا عن دّ اال ٰهذاين اينشتإوقد رفض 

العالم كغيه من العوالم  ٰهذا  يف املستقبل أنّ ه سيتبنّي العالم الصغي، وأنّ 
ؤ بها، وأطلق عبارته املشهورة يمكن اتلنبّ  ةٍ طبيعيّ بقوانني  الكبية حمكوم  

 .«يلعب بالنرد إن  اهلل ال»

لكرتونات ىلع بعد اتلجربة املشهورة إلطالق اإلأنّه  نا هنايهمّ  اذّليو
غي  ، وظهور عالماٍت اس  حسّ  ذات فتحتني وراءها لوح   ةٍ معدنيّ  لوحةٍ 
من املسارات  ع  هو متوقّ  يتناسب مع ما ة الىلع الشاشة اخللفيّ  عةٍ متوقّ 
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لكرتونات، قام بعض العلماء من أمثال من اإل معنّيٍ  املستقيمة لعددٍ 
 غريبةٍ  بتفسياٍت  (Richard Phillips Feynman) هايزنربج وفاينمان

ة لكرتون يقطع عدّ مثل كون اإل ،ةة الرضوريّ عقليّ ألحاكم الل ومنافيةٍ 
 .يف نفس الوقت كثيةٍ  مساراٍت 

ٰهذه اتلفسيات الغريبة يف  ستيفن هوكنجوقد استغّل الفزيياّئ املشهور 
إثبات أّن العالم الكمويّم قد خرج من العدم بنفسه، أو أنّه قد خلق نفسه! كما 

 .(The Grand Designم العظيم يشي إىل ذٰلك من كتابه )اتلصمي

ٍة بواسطة »قال هوكنج:  إذا كانت بداية الكون حدث ا كموميًّا، فيجب أن توصف بدق 

ة ال تي  لة فاينامن عرب التواريخ... لقد رأينا يف الفصل الرابع كيف أن  جسيامت املاد  حمص 

ت املاء، يتم  إطالقها عىل شاشٍة ذات فتحتني قد تظهر شكل تداخٍل كام تفعل موجا

، بام يعني أن ه أثناء  وقد أوضح فاينامن أن  ٰهذا حيدث ألن  اجلسم ليس له تاريخ  استثنائيٌّ

كه من النقطة )أ( إىل نقطة النهاية )ب( ا، وبالتايل  حتر  د  ا حمد  ا واحد  فإن ه ال يت خذ مسار 

هة النظر فإن ه يت خذ بالتزامن كل  مساٍر حيتمل أن يصل بني ٰهتني النقطتني، ومن وج

تلك فإن  التداخل ال يثري الدهشة؛ ألن  اجلسيم عىل سبيل املثال يمكنه االنتقال خالل 

 .(1)«تلك الفتحتني يف الوقت نفسه وأن يتداخل مع نفسه

                                                 
 .166( اتلصميم العظيم، ص 1)
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تبتن  اليّت ةعقليّ للرضورات ال خمالف   تفسي  فإنّه  كما هو واضح   ٰهذاو
 .تماع انلقيضنيالج ة اتلجربة عليها كما أسلفنا، ومستلزم  صحّ 

، وسوف يشءٍ  الكون يمكنه أن خيلق نفسه من ال فإن  » :ٰذلكقال بعد  ثمّ 

هو  وصفها يف الفصل السادس، واخللق التلقائي   تم   ال تي بالطريقةٰذلك يفعل 

وملاذا نوجد  يشء، فلامذا يوجد الكون؟  من الالا بدال  هناك شيئ   السبب يف أن  

ا إلشعال فتيل اخللق، ولضبط إهلٰ  أن نستحرض نحن؟ ليس من الرضوري  

 .(1)«استمرار الكون

ع العلم واملعرفة أن يزنلق إىل يدّ  اذّليأيمكن لإلنسان  !للعجبأقول يا
من  حّت صدر ي ال يٰهذا الالكم اذّل ه بمثل ، يلتفوّ فكرّي ال من اتلديّن  احلدّ  ٰهذا

 إ مبدىلع بناء   حّت فكيف يمكن لليشء أن خيلق نفسه،  !اإلنسان األيّم 
ة، وتفسياتها الغريبة يف كون اجلسم يف يّ ة الكمّ ة للنظريّ االحتماالت العشوائيّ 

بعد ف  لك تترصّ ال  أن توجد األشياء أوّ  ال بدّ يف نفس الوقت، ف أكرث من ماكنٍ 
إذا اكنت األشياء يمكن أن  ثمّ  يف العدم!ذٰلك ها تفعل ، ال أنّ ةٍ بعشوائيّ لك ذٰ 

أن يبحث عن أسباب الظواهر  ع للفزييائّ تصدر من العدم، فما ادلا
 The)اتلصميم العظيم الرجل نفسه يف كتابه ٰهذاة، وملاذا أجهد طبيعيّ ال

Grand Design  ّة نشوء الكون، وأسباب وجودنا؟!( للبحث حول كيفي 
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 ىلع العالم الكبي ديلال   ٰهذااهلذيانات من مثل  ٰهذهأليس صدور مثل 
ه يف ته، وأنّ ، وعدم عقالنيّ األكادييمّ  تلعلييمّ اخللل الكبي يف انلظام ا

 اٍت شخصيّ ن من ختريج ؛ من أجل أن نتمكّ لإلصالح اجلذرّي  ماّسةٍ  حاجةٍ 
، قد هةٍ مشوّ  ةٍ اكريكاتوريّ  اٍت شخصيّ  اد، الومنسجمة األبع متاكملةٍ  ةٍ علميّ 
 خر.مت يف بعض أعضائها، مع ضمور ابلعض اآلمت وتورّ تضخّ 

 
 
 : (Natural Selection) ع   طبية االنتخاب النظري

استغالهلا من  تمّ  اليّت اتانلظريّ  من أهمّ  وتحعدّ ، يت وضعها داروينالّ 
من ٰذلك  ، كما سيتبنّي اإللٰهّ  إني وامللحدين نليف وجود املبديّ قبل املادّ 

دوكيزن يف االستناد  (، حيث أفرط صاحبه ريتشاردهم اإلهٰل ات كتاب )وطيّ 
ة، سماويّ  إىل الكتب الديننّي ب أكرث من استناد املتفصول الكتاّك  إيلها يف

 .، كما سيتبنّي اإللٰهّ  إبنيف املبد ليس هلا أدىن عالقةٍ  أنّهمع 

ا من العناية يف ة مزيد  انلظريّ  ٰهذهفسوف نعطي ٰذلك ومن أجل 
 ، باالستناد إىل نصوص كتاب داروين املشهوراتلنقيب وابلحث العليمّ 

(؛ Origin of Species )أصل األنواعـ ، واملعروف بةانلظريّ  ٰهذهب واملختّص 
 إة يف نيف املبدانلظريّ  ٰهذهاالستناد إىل  يصحّ  الأنّه   نلا يف انلهايةلك يتبنّي 

 .يرضاه داروين نفسه ال من األحوال، وهو ما حالٍ  بأّي  اإللٰهّ 

 :دةٍ ة حماور متعدّ ة من عدّ انلظريّ  ٰهذهض لوسوف نتعرّ 
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  :(Natural Selection) طبيعّ خاب المعىن االنت :األّول
 ةٍ حيوانيّ  ةٍ ها مرجعها إىل خليّ أصل األنواع لكّ  أنّ  ذهب داروين إىل

ة قد حدث فيها بمرور مئات ماليني السنني، اخلليّ  ٰهذه ، وأنّ واحدةٍ 
 بنحوٍ  متمايزة   ة  جينيّ  العالم تغييات   الظروف املحيطة يف وبسبب تغّي 

ا مع الطبيعة ف  أكرث تكيّ أنّه  للنوع، بمعىن ها نافع  ، بعضفاق  اتّ  تدريج  
 ة بطبعها اتللقائّ ترشع الطبيعة احليّ  به، ثمّ  املحيطة، وبعضها ضاري 

 ة، ثمّ ص من الضارّ باإلبقاء ىلع اتلمايزات انلافعة واتلخلّ  واالقتضائّ 
 تصبح بدورها مبادئ ألنواٍع  الّيت اجلينات اجلديدة ٰهذهتوارث  يتمّ 

ر  وتطوّ املستلزم تلكرّث  طبيعّ هو معىن االنتخاب ال ٰهذا، وةٍ دمتعدّ 
 .اتلاريخ األنواع ىلع مرّ 

ة املواتية، احلفاظ عىل االختالفات والتاميزات الفردي   ٰهذاو» :قال داروين

ة قد أطلق عليه مصطلح ة الضار  والتدمري لالختالفات والتاميزات الفردي  

 .(1)«أو البقاء لألصلح طبيعي  االنتقاء ال

 ٰهذه الظروف وحدوث ة بني تغّي اتيّ  نلا داروين العالقة اذلولم يبنّي 
الصفات املكتسبة لألجيال الالحقة  ٰهذها توريث ة، وأيض  الطفرات اجلينيّ 

، مع ٰذلكحبيث يبىق األصلح ويفىن غيه، وداروين يعرتف بعجزه عن بيان 
                                                 

 .161اع، ص ( أصل األنو1)
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ىلع ادلوام بسبب ما حصلت وحتصل اتلمايزات إنّ  ٰهذه يعن أنّ  ٰهذا أنّ 
ة كما سبق وأن أرشنا، حيث يّ ، وهو ىلع خالف قانون العلّ ةٍ فاقيّ اتّ  أسباٍب 

اعلم الوراثة  باإلضافة إىل أنّ  ٰهذاا، ا وال أكرثي  دائمي  فاق يكون االتّ  ال
 قطع   قد أثبت بنحوٍ  (Gregor Johann Mendel) املشهور جرجيور مندل

حصول اتلمايزات وانتقاهلا  يعن أنّ  ٰهذاوتورّث،  الصفات املكتسبة ال أنّ 
، وليست ةٍ عشوائيّ  للصدفة وألسباٍب  ما هو معلول  إىل األجيال الالحقة إنّ 

 .دوكيزن يف كتابهكما يزعم ريتشارد ٰذلك غي 

 ة باعرتاف داروين نفسه: انلظريّ  ٰهذهاثلاين: صعوبة اتلصديق ب

 أنّ إاّل  ته،فرضيّ ة مع إيمانه بصحّ أنّه  إنصاٍف  داروين بكّل  يقرّ 
من  ها يف كثيٍ يف قبوهلا، بل يعرتف بأنّ  كثية   تها تواجه صعوباٍت صحّ 

 .املوارد ختالف العقل واملنطق

أقوم بتقديمه،  ال ذياجلزء من العمل  ٰهذاإىل  ئقبل أن يصل القار» :يقول

 من الصعوبات ستكون قد واجهته، والبعض منه صعوبات   كبرية   جمموعة   فإن  

يف إمعان التفكري فيها، بدون  ني اليوم أجد صعوبة  ة، إىل درجة أن  ي  تهى اجلد  يف من

 .(1)«ما من الذهول الشعور بدرجةٍ 
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 ما من املمكن أن تكون العني بكل  أن ه  لكي يفرتض»: يضيف قائال   ثمّ 

للمسافات املختلفة، ومن  ، من أجل ضبط الطول البؤري  ةٍ فذ   فيها من أجهزةٍ 

من الضوء، ومن أجل تعديل الزيغ  خمتلفةٍ  اٍت ي  ل كم  أجل السامح بدخو

وأنا  ـيبدو ٰذلك  ، فإن  طبيعي  نت عن طريق االنتقاء ال، قد تكو  واللون   الكروي  

 .(1)«للعقل إىل أعىل درجةٍ  مناٍف  كيشءٍ  ـٰذلك أعرتف ب

، تواجه ةٍ يّ ظنّ  ةٍ د فرضيّ ة، ه جمرّ انلظريّ  ٰهذه للعاقل أّن ومن هنا يتبنّي 
أن ختالف العقل إىل  ـباعرتاف صاحبها  ـ، وتكاد وثقيلة   ة  مجّ  ٍت صعوبا

ب هلا، ويستند إيلها يف أساس رؤيته ، فهل جيوز للعاقل أن يتعّص أقىص حد  
ّك  اعتقاداته ومصيه، ويرضب من أجلهاّك  للحياة، ويبن عليها

 !؟األنبياء واملرسلنيّك  جاء به ة، وماعقليّ الرباهني ال
 تها:ة ىلع فرض صحّ انلظريّ  ٰهذهتبطله  اذّليالعتقاد ا: اثلالث

ما تها، إنّ ة ىلع فرض صحّ انلظريّ  ٰهذه حيث إنّ  ،للغاية مهمي  وهو أمر  
 واحدةٍ  ةٍ حيّ  ةٍ ا من خليّ ها قد نشأت مجيع  تثبت وحدة أصل األنواع، وأنّ 

ابلحيات، وباتلال تحبطل االعتقاد القائل خبلق  ىحدإاكنت تعيش يف 
ا قبل كما اكن شائع   رٍ ، وغي متطوّ ثابٍت  الكثية منذ ابلداية بنحوٍ  األنواع
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تني هو يف الزناع بني انلظريّ  ها تبطل وجود اخلالق، فمحّل أنّ  داروين، ال
، أو إىل رٍ متطوّ  واحدٍ  ة اخللقة، هل ترجع أنواع املوجودات إىل أصٍل كيفيّ 
ا كن اكن هناك دائم  لٰ  ،، ال يف أصل وجود اخلالق تعاىلثابتةٍ  دةٍ متعدّ  أصولٍ 

 !من يصطاد يف املاء العكر

 احلكيم: اإللٰهّ  إانلظرية ووجود املبد ٰهذهة الرابع: عدم اتلنايف بني صحّ 

ة نشأة ة العالقة هلا بكيفيّ انلظريّ  ٰهذها، فأرشنا إيله سابق   ما ٰهذاو
د عليه دارون نفسه يؤكّ  ما ٰهذاالكون، و ٰهذااحلياة فوق  أصل الكون، أو

يف أن  وجيهٍ  سبٍب  أرى أي   وأنا ال»: من كتابه، فيقول  أكرث من موردٍ يف

ة ديني  للمشاعر ال صدمةٍ  الكتاب أي   ٰهذاتقديمها يف  تم   ال تي ب اآلراءسب  تُ 

ةاخل  .(1)«فردٍ  بأي   اص 

الكون ابلديع  ٰهذال رضورة وجود خالٍق  آخرب ح يف ماكنٍ بل قد صّ 
 :(2)فقال دواملعقّ 

ر يف منحدٍر متشابٍك، مكسوٍّ بالكثري من وإن ه ملن امل» ق أن نتفك  شو 

النباتات من أصناٍف عديدٍة، مع وجود طيوٍر تغن ي عىل األمجات، مع وجود 

                                                 
 .766( املصدر نفسه، ص 1)
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العدد الكبري املختلف من احلرشات ال تي تنتقل يف كل  مكاٍن، مع وجود 

ل يف أن  تلك األشكال  الديدان الزاحفة يف خالل األرض الرطبة، وأن نتأم 

ا، وال تي تعتمد ملشي دة بشكٍل متقنٍ ا ، واملختلفة هبذا الشكل عن بعضها بعض 

ا عن طري ق عىل بعضها اآلخر بطريقٍة يف غاية التعقيد، قد تم  إنتاجها مجيع 

ن من: قوانني تعمل حولنا، وهذه القوا نني، عند أخذها بأوسع املعان، تتكو 

نة تقريب   ا مع التكاثر، والقابلي ة للتاميز الناجتة النمو  مع التكاثر، والوراثة املتضم 

ة باحلياة، والناجتة عن  عن املفعول املبارش وغري املبارش للظروف اخلاص 

ٍل خاصٍّ بالزيادة مرتفٍع إىل هذه الدرجة  االستخدام وعدم االستخدام، ومعد 

ن  ، ويتضم  يؤد ي إىل التنازع من أجل احلياة، ونتيجة لذلك إىل االنتقاء الطبيعي 

ن ا، وهبذا الشكل، فإن ه  التشع ب يف الطابع واالنقراض لألشكال األقل  حتس 

، فإن  أرفع األشياء ال تي نجد نتيجة  حلرب الطبيعة، ونتيجة  للمجاعة واملوت

أنفسنا قادرين عىل تي لها، وهو بالتحديد، اإلنتاج اخلاص  باحليوانات العليا، 

شيئ ا من الفخامة يف هذا املنظور  قد كان هو النتيجة املبارشة. وإن  هناك

للحياة، باالشرتاك مع قدراهتا العديدة املختلفة، يف أن ه قد تم  نفخها بواسطة 

ه بينام كان هذا  اخلالق بداخل العدد القليل من األشكال أو يف شكٍل واحٍد، وأن 

 .«الكوكب يدور بناء عىل القانون الثابت للجاذبي ة

 ـباهلل  ه مؤمن  ة بأنّ اتيّ يف سيته اذلح داروين يرصّ  نّ أاخلامس: 
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، االجنلزيّي  العالم، وأنا أنقل عبارته بانلّص  ٰهذال اذكي   ام  مصمّ  ـتعاىل 
 ة:عربيّ ترمجها للأثم 

 .(1)قال داروين

Another source of conviction in the existence of God, 

connected with the reason and not with the feelings, impresses 

me as having much more weight. This follows from the extreme 

difficulty or rather impossibility of conceiving this immense and 

wonderful universe, including man with this capacity of looking 

far backwards and far into futurity, as the result of blind chance 

or necessity. When thus reflecting I feel compelled to look to a 

First Cause having an intelligent mind in some degree 

analogous to that of man; and I deserve to be called a Theist. 

إليها نفيس يف إثبات وجود  أخرى تطمئن   طريقة  هناك و» :يقول داروين

تضع للشعور واألحاسيس،  ال تي ة، ال الطريقة العاطفي  ةعقلي  اهلل، هي الطريقة ال

بام فيه اإلنسان ذو  ـ العامل العظيم والبديع ٰهذار من صعوبة تصو   تنشأ ٰهذهو

بل امتناع ـ  اف املستقبل البعيدالقدرة عىل النظر إىل الزمان املايض واسترش

ر  يف ذهني،  ٰهذاوعندما ينعكس ! ما عمياء أو رضورةٍ  كان نتيجة صدفةٍ أن ه تصو 

لا للنظر إىل السبب أجد نفيس مضطرًّ   مشابهٍ  ، بنحوٍ صاحب العقل الذكي   األو 

 .«اى مؤمن  م  أن ُأس ما لعقل اإلنسان، وحينها أستحق   إىل حدٍّ 

                                                 
(1) Autobiography of Charles Darwin, Nora Barlow, p 92-93. 
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 :(Philosophy of Religion) فة الدينفلس :األصل اخلامس

ة للباري تعاىل، ادلين هو مظهر اإلرادة الترشيعيّ  تعريف ادلين:
ة سلوكه يف ة عن اإلنسان ومبدئه ومعاده، وكيفيّ ن الرؤية الكونيّ ويتضمّ 

احلياة، املنسوبة إىل خالق الكون احلكيم، وانلازلة عن طريق الويح 
ة، قّدسة املسماويّ نة يف الكتب الئه، واملدوّ انلازل ىلع رسله وأنبيا سماوّي ال

 .واملرشوحة يف روايات املرسلني

ة وبعث األنبياء سماويّ الغاية من إنزال الكتب ال الغاية من ادلين:
ه، أي حقّ  ذي حق  ّك  واملرسلني هو حتقيق العدالة الشاملة، بمعىن إعطاء

ل واحلكمة هو العدل بمقتىض العق أنّ  شّك  وال. ه من الكماليستحقّ  ما
ا، ولكون ذاتي  ؛ لكون حسنه نساينّ حلسن الفعل اإل قيقّ املعيار الوحيد واحل

لإلنسان هو حتصيل الكمال نلفسه أو لغيه،  الغاية من الفعل االختيارّي 
 .ايكون فيكون قبيح   ا، أو ال فيكون حسن  الفعل اعدال   ٰهذاا أن يكون فإمّ 

ا اقتضت إرادته لمّ  ـتعاىل  ـاري ابل ة أنّ اإلهلٰيّ وقد ثبت يف احلكمة 
ة، ة يف انلظام األصلح استكمال اإلنسان بأفعاهل االختياريّ اتلكوينيّ 

ة بأفعال اإلنسان اإلهلٰيّ لة يف الرشيعة ة املتمثّ قت إرادته الترشيعيّ تعلّ 
ة يف إطار نظام العدالة قيقيّ ة؛ يلهديه إىل حتصيل كماالته احلاالختياريّ 

اخلالق من العبادات أو اإلهٰل  حّق  ، سواء  اكّفة   لحقوقلة الشامل اإلهلٰيّ 
 .حقوق انلاس من املعامالت
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ما هو القائم ىلع احلكمة والعدالة، إنّ  اإللٰهّ ومن هنا نعلم أّن اتلكيف 
ا ة، وليس استبداد  برشيّ لإلنسان واملجتمعات ال يف الواقع ترشيف  

 .لحدونون واملالعلمانيّ  يتوّهمات كما يّ للحرّ  أومصادرة  

نسبه انلاس إىل  ماّك  ادلين الصحيح ليس هو إنّ حتريف ادلين: 
بل هو املطابق يف أصوهل ، وطقوٍس  وعقائد ونصوٍص  السماء من أفاكرٍ 

 ة، كما أثبتها احلكماء يف احلكمةايلقينيّ  ومبادئه ألحاكم العقل الربهاينّ 
 من قبل.ٰذلك كما بيّنا وة، اإلهلٰيّ 

اتلاريخ إىل حتريف األديان  األرشار ىلع مرّ ن يسىع أ طبيعّ ومن ال
ني ة املنافية ملصاحلهم غي املرشوعة، وأن جيدوا من اجلهلة واالنتهازيّ اإلهلٰيّ 

ني ا غي معنيّ فنحن بطبيعة احلال أيض   ؛ٰذلكمن رجال ادلين من يعينهم ىلع 
ختالف العقل السليم،  ةٍ برشيّ  قراءاٍت  أو تفاسي أو ةٍ دينيّ  نصوٍص  بأّي 

ة املوهومة أو ينيّ املذاهب ادل ٰهذهكوا بمثل وليس للملحدين أن يتمسّ 
فنا بها املبدأ عرّ  اليّت ىلاألوتنا حجّ  وا بها علينا؛ ألنّ فة يلحتجّ املزيّ  اتلفاسي
العقل السليم املبتن ىلع  من خاللفنا بها ىلع ادلين الصحيح وتعرّ  ،اإللٰهّ 

د آراء الرجال ة، وجمرّ وروثات العرفيّ ة، وليست املة الواقعيّ نطقيّ القواعد امل
 .املنتسبني إىل العلم أو ادلين
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 :(Causes of Atheism) دوافع اإلحلاد: األصل السادس

ة السابقة، ة والعلميّ ة الفلسفيّ عقليّ بعد الفراغ من تقديم األصول ال
حلاد ا يف الوقوع يف اإلا مهم  األصول لعب دور   ٰهذهاجلهل ب  نلا أنّ يتبنّي 

اكن هلا  اليّت ةباإلضافة إىل العوامل انلفسيّ  ٰهذا، اإللٰهّ  إر لوجود املبدتلنكّ وا
 .ما بني طبقات الشبابسيّ  ادلور األكرب يف نشوء اإلحلاد، ال

لكونها  ؛ادلوافع ٰهذهل وخمترصٍ  اعم   ض بنحوٍ وحنن سنكتيف هنا باتلعرّ 
 فه حتتاج يف وإاّل  ا،ا تمهيدي  م، ولكون ابلحث عنها حبث  ا تقدّ ممّ  معلومة  

 .الكتاب ٰهذايناسب  ال مستقل   تفصييل   الواقع إىل حبٍث 

 :(Logical Causes) ة  منطقيّ  أسباب  ـ  1
  ّيتعاملون مع املباحث  إذ ،أصيل   بنحو   اعتماد املنهج احلّس

 .ة املحسوسةة تعاملهم مع املباحث الفزييائيّ ة الغيبيّ الفلسفيّ 
  ّة غي ة اخليايلّ يّ ة احلسّ لوازم اذلهنيّ وه من  ة،األحاكم الوهمي

 ما ا يف الواقع، وّك أمكن يف أوهامهم ممكن   ماّك  جيعلون إذدة، املجرّ 
 مون خصائص اعلم مافيتوهّ  ا يف الواقع،ره يف خياهلم ممتنع  امتنع تصوّ 

 كخصائص اعلم الطبيعةوجيعلونها ة، د عن املادّ وراء الطبيعة املجرّ 
 .(يف مطاوي كتاب )وهم اإلهٰل  كما ستبنّي ، ّي املادّ 
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 العهم ىلع قواعد املنطق نتيجة عدم اّط  ،عقلّ اجلهل باملنهج ال
 .جهلوا وانلاس أعداء ما، سليمٍ  بنحوٍ  العقيلّ 

 لك عندما حيكمون ىلع حقيقة وذٰ  ،باذلات بالعرض ماكن ما أخذ ما
ة يّ ة املادّ ة، بعوارضه اخلارجيّ د عن املادّ املجرّ  اإلنسان ووعيه اذلايتّ 

 .ةة، وانلبضات الكهرومغناطيسيّ من اتلفاعالت الكيميائيّ 
  ي هو من اجلهل باليشء،باليشء اذّل اجلهل بالفرق بني عدم العلم 

فيتعاملون مع عدم ، ي هو من العلمعدم اليشء اذّل العلم بوبني 
ل ااملح ايتّ بني االمتناع اذلا وأيض   ؛ اكلعلم بعدمهالعلم باإلهٰل 

، ، وإن اكن ممكن الوقوعء املستبعد حصوهلاليشالوقوع، وبني 
ذا لهٰ  مٍ يف اغية اتلعقيد كمصمّ  فينتقلون من استبعادهم لوجود موجودٍ 

ه مرجعه إىل اجلهل باملنطق، لكّ  ٰهذاو، العالم، إىل استحالة وجوده
 .جتماعّ اال والعرف العامّ  واالستئناس باحلّس 

 :(Philosophical Causes) ة  فلسفيّ  أسباب  ـ  2
 اذّليطالق لإلحلاد ىلع اإل سبٍب  ة، وهو أهمّ يّ جلهل بأصل العلّ ا 

ٰ  ون عدم احتياج العالم إىل سبٍب يتوّهمجعلهم  ، وخروجه ه  إل
ا ة إىل الفعل بنفسه، وهو ممّ من العدم إىل الوجود، أو من القوّ 

 .همتناعنّا ابيّ 
 اخللط بني األسباب القريبة وابلعيدة. 
 باذلات علّةوالة، املعدّ  علّةاخللط بني ال. 
  ّفاقّ اجلهل بمعىن االت. 



 نهاية حلم )وهم اإلهٰل( ................................................................ 84

 

 اجلهل بالتسلسل. 
 اجلهل بمعىن واجب الوجود. 
  ةفعليّ ة والاتيّ اذل ـتعاىل  ـاجلهل بصفات ابلاري. 
 ةينيّ اجلهل بفلسفة ادلين والترشيع واألخالق ادل. 
  ّيف العالم اجلهل بفلسفة الرش. 

 :(Scientific Causes) ة  علميّ  أسباب  ـ  3
 وحدوده اتلجرييبّ  العليمّ ادئ املنهج اجلهل بمب. 
  ّة اخللقر ونظريّ ة اتلطوّ بني نظريّ  م اتلضادّ توه. 
  ّلدلين بني ادلين والعلم، وطرح العلم كبديٍل  م اتلضادّ توه. 

 :(Psychological Causes) ة  نفسيّ  أسباب  ـ  4
  ّل من القيود ة، واتلحلّ ن باألحاكم الرشعيّ عدم الرغبة يف اتلدي

 .كما هو عند الكثي من الشباب ة،األخالقيّ 
  ّف بعض رجال ادلين املنتسبني إىل ادلين جلهلهم بادلين سوء ترص

 .باعهم ألهوائهماألصيل، أو اتّ 
  ّفة لدلين عند أرباب امللل وانلحل املختلفةباملصادر املحرّ  السليبّ  راتلأث. 
  ّامليول بة من ذوي فة، واملتعّص ة املتطرّ ينيّ باملصاديق ادل ر السليبّ اتلأث

 .ةة واإلرهابيّ اتلكفييّ 
  ّة ن املالحدة، واتلغايض عن األغلبيّ فكريّ ز ببعض العلماء واملاتلعز

 .ديننّي الساحقة من احلكماء والعلماء املت
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 (The God Delusionه كتاب )ومه اإلل  

 كتاب 

  ()وهم اإلله

The God Delusion))
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 (The God Delusion )وهم اإلله كتاب

 2006ب )وهم اإلهٰل( ملؤلّفه ريتشارد دوكيزن يف أكتوبر اعم صدر كتا»
وأثار الكتاب الكثي من اجلدل بني مؤّيٍد ومعارٍض، وألّفت العديد من 
الكتب للرّد عليه. باعت النسخة اإلجنلزيّية من الكتاب حّت شهر نوفمرب 

مليون نسخة، ومليوين نسخة يف جانيف  1.5أكرث من  2007من اعم 
، وتحرجم 2014ماليني نسخٍة سنة  3ارتفع ٰهذا الرقم يلصل إىل ، و2010

لغة  ومنها إىل العربيّة بواسطة الاكتب واملرتجم بسام ابلغدادّي اعم  31إىل 
 .(1)«، مّما جعله الكتاب األكرث شعبيّة  من بني مجيع كتب دوكيزن2009

 قّدمةٍ ممن  ف  ة بسام ابلغدادي، مؤلّ عربيّ ترمجه إىل ال اذّليوالكتاب 
 مقّدمة املرتجم، ثمّ  مقّدمةإىل   وباختصارٍ ال  وسنشي أوّ  ،وعرشة فصولٍ 

ة من فصول ة املهمّ ف، نلدخل بعدها الستعراض املقتطفات املفصليّ املؤلّ 
 ض هلا بانلقد العليمّ اإلشارة، ونتعرّ  تستحّق  اليّت الكتاب العرشة

، ومبادئ ةٍ منطقيّ  ةٍ عقليّ  مناه من قواعد وأصولٍ قدّ  ىلع ما ، بناء  املوضوعّ 
ر ىلع أساسه، ، نلدع بعدها احلكم للقارئ الكريم؛ يلقرّ ةٍ وعلميّ  ةٍ فلسفيّ 

                                                 
(1)ar.wikipedia.org/wiki/ابكت_اإلهل_وهم 

 



 نهاية حلم )وهم اإلهٰل( ................................................................ 88

 

ال إكراه يف ادلين، بعد أن ف ه ومسيه يف احلياة باختياره،اجّتاه ةٍ يّ حرّ  وبكّل 
 .ت احلقيقة عن الوهم، وتمزّي  الرشد من اليغّ تبنّي 

 المترجم: مقّدمة
و اكتب  وناقد أدياٍن ومنّظر  ملحد  عراقي،  خمرج  » بّسام ابلغدادّي وهو

يف مدينة بغداد اعصمة العراق، ودخل إىل لكّيّة الفنون  1977ودل يف سنة 
، منع فلمه )املواطن عباس( من النرش 1995اجلميلة جامعة بغداد يف سنة 

أكمل  ،1999ألسباٍب سياسيٍّة، وهاجر إىل السويد سنة  1998يف سنة 
واستمّر يف  ،تابة السيناريو السينماّئ يف معهد ستوكهولمدراسته يف فّن ك

قام برتمجة كتاب  ،دراسة اإلنتاج السينماّئ يف معهد فورسا شمال السويد
والكتاب  ،)وهم اإلهٰل( لعالم األحياء الربيطايّن ريتشارد دوكيزن إىل العربيّة

والقّصة  . يهتّم بّسام بكتابة الشعر2012شباط  14صدر يف بغداد بتأريخ 
ناشط   ،القصية ومقاالٍت متعّددٍة يف نقد األديان والفكر والفلسفة اإلنسانيّة

ميدايني يف منّظمة الصليب األمحر ادلوّل، ناشط  ميدايني يف منّظمة العفو 
 .(1)«(Amnesty International)ادلويلّة 

ومع ، صناعته الشعر واخليال، انٍ د فنّ املرتجم هو جمرّ  من الواضح أنّ 
 ا يف املايض، فهوبهما احلكماء أيض   اهتمّ إذ  ،واألدب تقديرنا واحرتامنا للفنّ 

بمنهج  درايةٍ  بصناعة املنطق والفلسفة، أو أقّل  الٍع أو اّط  ليس هل أدىن خربةٍ 
                                                 

(1)ar.wikipedia.org/wiki/ابلغدادي_بسام 
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ا عن ا ومدافع  قد نّصب نفسه حاكم  أنّه  جند ٰهذاّك  العقل أو ادلين، ومع
 ؟!هو املنهج العليمّ  ٰهذاوهل  ؟!عقيلّ ق الهو املنط ٰهذافه، فهل الكتاب ومؤلّ 

 ترمجته للكتاب: مقّدمةيف بسام يقول 
 كرثبل األ ،ديان يف كتابه الرائععندما يتناول ريتشارد دوكزن نقد األ»

أمام  لوجهٍ  اجالهل يقف وجه   عظمته واهلل بكّل  نّ ( فإهٰل من رائع )وهم اإل
م ما رض احلرام. اهلل يقدّ يف األانلار و الفلسفة دوكزن ىلع خّط اعلم الطبيعة و

ال  ةٍ و براهني علميّ  ةٍ م ما عنده من أدلّ دوكزن يقدّ  وكتٍب أنبياء وعنده من 
من  اما قرأت سابق  ّك  ىتتخّط  رائعةٍ  ةٍ منطقيّ  وةٍ يف دراما علميّ  تقبل الشّك 

 .«ديانتناولت نقد األ كتٍب 
سبق وأن أرشنا  اليّت ة،عقالئيّ  ة والالد ىلع املأساة العلميّ يؤكّ  ٰهذاو

شأن هل  الكتاب، وهو إقحام اإلنسان نفسه فيما ال ٰهذاف إيلها يف ترمجة مؤلّ 
  فكيف باهلل عليكم أيقن ابلغدادّي وإاّل  .أو خربةٍ  علمٍ  به، والفتوى بال

اعش حياته بني الشعر واملشاعر واخليال،  اذّلييج الفنون اجلميلة، خرّ 
 ٰهذابها )دوكيزن( يف  استدّل  اليّت (ة)الرباهني العلميّ  يهيسمّ  ة ماصحّ 

ون يّ جاء به األنبياء اإلهلٰ  مجيع ماخالف فيها مع كونها أدلّة  مزّيفة  ، الكتاب
براهني الفالسفة العظام أمثال أرسطو ، وناقض فيها ناٍت بيّ  من آياٍت 
 موضوع   عليم   لع بنحوٍ ! وهل اّط ؟مهزلة   ٰهذهأليست  وابن سينا؟! والفارايبّ 

 إني يف كتبهم يف إثبات املبدتخّصصبراهني الفالسفة واحلكماء املىلع 
ما لم يقرأ كتاب ربّ  اذّليكم بينهم، وهو ان من أن حييتمكّ  حّت واملعاد، 
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أن  يف حياته، أم هو اتلصديق بما يهواه وحيّب  ةٍ يّ إهلٰ  أو فلسفةٍ  منطٍق 
ولو  ـل بأوهام القبيلة، وهل يعق نسيس بيكونااه فرسمّ  اذّليقه، ويصدّ 
ح استدالالت اجلاهلني بعلم الفلسفة وادلين، ىلع أن نرجّ  ـ إمجال   بنحوٍ 

 انسالخ  إاّل  ٰهذاني من الفالسفة وعلماء ادلين؟! وهل تخّصصاستدالالت امل
 .ةىلع السية العقالئيّ  ة، وخروج  نسانيّ ة اإلعقليّ عن الفطرة ال

 قول   فهو «رائعة   ة  منطقيّ و ة  عقليّ دراما » ها توصيفه للكتاب بأنّ أمّ 
 مع ابليانات اجلادّ  عقيلّ ال نطقّ ، المتناع اجتماع ابلحث املمتناقض  
 الكتاب، ويدّل  ٰهذايعكس واقع نفسه ه يف الوقت كنّ ة، ولٰ ة اخليايلّ الشعريّ 

، نسجها من ةٍ دراميّ  ةٍ د قّص الكتاب، هو جمرّ  ٰهذاكتبه )دوكيزن( يف  ىلع أّن ما
ا من نور العقل والعلم، حقيقي   اا علمي  لسفي  ف احبث   وليستويح خياهل، 

ت ثناياه اكتّظ  إذسياه القارئ بعينيه أثناء مطالعته للكتاب،  واقع   أمر   ٰهذاو
اعتمد عليها  اليّت، خرةاة السة احلزينة والكوميديّ بالقصص الرتاجيديّ 

 .مةٍ قي ّي ة بأينيّ ة، وإبطال العقائد ادلف إلثبات اعتقاداته اإلحلاديّ املؤلّ 

 (اإلٰلهمؤلف كتاب )وهم 

يف نيويب بكينيا، وهو اعلم  يف  1941آذار  26ودل يف  ريتشارد دوكزن:
( وعلم سلوك احليوان Evolutionary Biologyاألحياء اتلطورّية )

(Ethology ) واكتب أدبيّاٍت علميٍّة بريطايني . 

دافعٍة من أبرز أعماهل اتلأكيد ىلع ادلور الرئيّّس للجينات كقّوةٍ 
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للتطّور، إىل جانب أعماهل يف ابليولوجيا اتلطّورّية، دوكيزن يقّدم نفسه ىلع 
، مع ٰذلك فقد قّدم  ، إنسايني، علمايني، شكويكي، وعقاليني عليمي أنّه ملحد 

( Atheismنفسه ىلع أنّه مسييّح اثلقافة، هو معروف  بآرائه يف اإلحلاد )
 (1)(، كما أنّه من أبرز منتقديvolutionThe Theory of E) ونظرّية اتلطّور

 (.Intelligent Designنظرّية اخللق ونظرّية اتلصميم اذليّك )
وهنا أوّد أن أشي إىل يشٍء طاملا أثار همويم وأحزاين، واعىن منه العلم 
واإلنسانيّة ىلع مّر اتلاريخ، وهو تدّخل اإلنسان فيما ال يعلم، وتلبّس 

س من أهله، ومع أنّنا نرى أّن سية العقل اجلاهل بلباس علٍم هو لي
والعقالء يف ّك زماٍن وماكٍن قد انعقدت ىلع رضورة مراجعة اجلاهل 
للعالم، وعدم تدّخل أصحاب علٍم معنّيٍ يف شؤون علٍم آخر، فال يتدّخل 
املهندسون يف شؤون األطّباء، وال يتدّخل الطبيعيّون يف شؤون األمن أو 

ٰذلك ليس من مهنتهم وال ختّصصهم، بل حّت االقتصاد، طاملا أّن 
، ال يسمحون لغي املتخّصصني يف  املتخّصصني يف علٍم معنّيٍ اكلطّب مثال 
نفس ٰهذا العلم من األطّباء العاّمّيني باتلدّخل يف ختّصصهم. ومجيع العقالء 
ا، ونواع  من االحتيال واتلعّدي ىلع  يعّدون ٰهذا انلحو من اتلدّخل قبيح 

ين، ويستلزم املؤاخذة القانونيّة يف بعض األحيان. ولٰكن لألسف، اآلخر
، وال جتري يف علوٍم  فإّن ٰهذه السية العقالئيّة املشهورة، جندها معّطلة 

                                                 
(1) ar.wikipedia.org/wiki/دوكزن_ريتشارد 
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مهّمٍة وخطيٍة اكملنطق والفلسفة والعلوم ادلينيّة، حيث أضحت ساحة  لّك 
وعها هو من هّب ودّب، مع كونها من أرشف العلوم وأجلّها؛ ألّن موض

اإلنسان، ونتاجئها تؤثّر ىلع مسي ومصي اإلنسان يف احلياة، وهو يف الواقع 
سلوك  ليس هل أّي مرّبٍر عليم  أو عقيل  أو عقالئ ، وسيظّل بالنسبة ل ولّك 
، اللّٰهّم إاّل بدافع متابعة  ا حمّي ا، ال جند هل أّي مرّبٍر منطق  إنساٍن اعقٍل لغز 

 واء انلفسيّة، وردود األفعال العكسيّة.األوهام واأله
فٰهذا الرجل ريتشارد دوكيزن اعلم األحياء الكبي املتخّصص يف األحباث 

(، اذّلي ـ حبسب سيته اذلاتيّة ـ ليس دليه Genetic Researchاجلينيّة )
، وليس دليه أّي حبوٍث فلسفيٍّة معتربٍة تكشف  أّي ختّصٍص فلسيف  أو دين 

 مستو ى هل فيها، بل الرجل ليس هل سوى حبوثه ابليولوجيّة، حّت عن أدىن
وبعض ادلراسات األدبّية والروائيّة، اليّت ال عالقة هلا باملنطق أو الفلسفة أو 
ادلين، ومع ٰذلك جند أنّه قد نّصب نفسه ملجادلة أهل ٰهذه العلوم اليّت 

طاول عليهم، جيهل حّت موضواعتها ومبادئها العلمّية، بل يسخر منهم ويت
( احلّّسّ Physicsويحقحم نفسه فيما ال شأن هل به، فأين علم الطبيعة )

( العقليّة غي Metaphysicsاتلجرييّب وأين علوم ما وراء الطبيعة )
املحسوسة؟! وهما متباينان يف املوضوع واملنهج والغاية، فمثل اذّلي يريد أن 

، كمثل خيوض يف العلوم امليتافزييقيّة غي املحسوسة  باملنهج العليّم احلّّسّ
 من يريد أن يسمع بعينيه ويرى بأذنيه!
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وهل يقبل دوكيزن نفسه، أن يتدّخل علماء املنطق والفلسفة اإلهلٰيّة أو 
علماء ادلين يف علم األحياء؟! وإذا لم يقبل تدّخلهم فلم حيلّل نلفسه ما 

الٍف مؤلّفٍة من حيّرمه ىلع اآلخرين؟! وإذا رفض اعتبارهم علماء مع وجود آ
كتبهم وحبوثهم وتصنيفاتهم العلميّة يف املكتبات واجلامعات العلمّية 
ا بها؟! مع  واملراكز األكاديميّة ىلع مّر اتلاريخ، فكيف يعّد نفسه اعلم 
فقدانه أدىن ختّصٍص أو حبوٍث معتربٍة فيها! وإذا لم ير تلك العلوم ادلقيقة 

ا يستحّق ابلحث فيه، ف لم يسىع للبحث عنها واخلوض فيها؟! والرشيفة علم 
واكن من املمكن هل أن يلزتم الصمت ـ كما فعل معظم زمالئه من علماء 
األحياء يف أحناء العالم ـ وأن يكتيف ببحوثه العلميّة ابليولوجيّة اليّت يتقنها 
ا، ويمكن أن ينفع العلم وانلاس بها، بدال  من أن يوّرط نفسه فيما ال  جّيد 

مّ  ل نفسه ما ال طاقة هل به؛ إذ ال يوجد أدىن ارتباٍط بني العلوم يعلم، وحيح
الطبيعيّة ابليولوجيّة اليّت يعلمها دوكيزن، وبني تلك العلوم اإلنسانّية 
. وقد كّنا قد نقلنا يف أثناء ٰهذه  والعقلّية اليّت حتتاج إىل ختّصٍص مستقل 

فلو، واذّلي اكن من  املقّدمة قول الفيلسوف الربيطايّن املعروف سي أنتوين
أاعظم امللحدين، أنّه ال فرق بني علماء األحياء وبائع اآليس كريم يف 

 جهلهم بالفلسفة.

 ف:المؤلّ  مقّدمة
 الربيطاينّ  عن الروائّ  منقولةٍ  ةٍ شعريّ  كتابه بكلمةٍ  مقّدمةافتتح دوكيزن 

 ، وه:(Douglas Adams) الس آدمزغدو املعاص
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ملاذا جيب علينا االعتقاد  حلديقة ومجاهلا...أال يكيف انلظر لروعة ا»
 .(1)«؟!اخلفها أيضً  ات  يّ هناك جنّ  بأنّ 

 ه أديب  الس آدمز؛ ألنّ غشأن نلا بنقد لكمات دو حنن هنا الأقول: 
، ينبعث الكمه من عواطفه وخياهل الرقيق، وليست اغيته من حيث وشاعر  
ك مشاعر حيرّ  بارة بنحوٍ د مجال العأو احلقيقة، بل جمرّ  معرفة احلّق ٰذلك هو ك
 «.ّن الشعر أعذبه أكذبهإ» :خرين، وكما يحقالاآل

ة العبارة اخليايلّ  ٰهذهاستشهد ب اذّليف املؤلّ  الكمنا مع كنّ ولٰ 
يف حياة  ةٍ مصييّ  ةٍ عن أخطر قضيّ فيه يبحث  كتاٍب  مقّدمةة يف الرومانسيّ 

يف مقام أنّه  و يزعمالعالم، وه ٰهذال اإللٰهّ  إة وجود املبداإلنسان، وه قضيّ 
د افتتح بها كتابه هنا ملجرّ  ابلحث عن احلقيقة، وهو بطبيعة احلال ما

، ومزاجه عن طريقة تفكيه السطيحّ  ةٍ  بدقّ تعرّب  ألنّهاإعجابه بها، بل 
، ودوافعه حنو اإلحلاد، ويف نفس الوقت أرادها أن تكون الوهيمّ  انلفّسّ 
خرين، كما هو دأبه ورتهم أمام اآل؛ لتشويه صديننّي من املت خرة  اس بداية  
الزاوية أن  ٰهذهيستوجب علينا من ٰذلك ومن أجل  ؛الكتاب ٰهذاا يف دائم  

من انلاحية  ، وحنللها بمرآة العقل السليمجبد   ةالعبار ٰهذهننظر إىل 
 ة، فنقول:املعرفيّ 
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إىل االستمتاع بظواهر العالم،  بساطةٍ  بكّل  العبارة تدعو ٰهذه إنّ  :اًل أوّ 
للخوض يف استكشاف أحاكمه وحقائقه، وه وإن اكنت  حماولةٍ  دون أّي 

ها أنّ  غي ،غي العليمّ  السطيحّ  الشعرّي  تنسجم مع طبيعة اتلفكي اخليالّ 
 ني بابلحث العليمّ من جانب أهل العلم وابلحث واتلدقيق، املعنيّ  مرفوضة  
 .العميق الفلسيفّ 

 واعلم أحياءٍ  اطبيعي   اباحث  بوصفه حنن نسأل ريتشارد دوكيزن  :اثانيً 
فلماذا أفىن عمره هو وزمالؤه من  الالكم الشعرّي  ٰهذا، إن اكن يؤمن بكبيٍ 

يف ابلحث واتلنقيب عن أسباب الظواهر  علماء األحياءني وطبيعيّ ال
ة، ولم وراء اذلرّ  ة وماة، والغوص يف أعماق الطبيعة إىل اعلم اذلرّ طبيعيّ ال

بة؟! بل اكتشفوا ة اخلاّل طبيعيّ الظواهر ال ٰهذهاع بيكتفوا باجللوس واالستمت
ىلع  ، بناء  رة  ومدمّ  هائلة   ة  نوويّ  اجلميل طاقة   طبيعّ العالم ال ٰهذا وراء أنّ 

ة الاكمنة داخل أي أّن الطاقة انلوويّ ، 2E=MCين:اينشتاملعادلة الشهية إل
 .ع سعة الضوءاألجسام اجلميلة تساوي مقدار كتلتها يف مربّ  ٰهذه

 اليّت رة،ة املدمّ االكتشاف املرعب إىل صنع القنبلة انلوويّ  ٰهذاى وأدّ 
 ٰهذازايك، اكيف هيوشيما ونا بريءٍ  ألف إنسانٍ  220 من أكرثقتلت 

 إنتاجزال  وما، الحقةٍ  ة أجيالٍ هني لعدّ الف من املشوّ باإلضافة إىل مئات اآل
Biological ) ةوابليولوجيّ  (sissileM Ballistic) ةالصواريخ ابلاليستيّ 

issilesM)  ّةوالكيميائي (issilesM hemicalC)  ّاهلائلة  ةذات القدرة اتلدميي
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 ة الكبيةعلميّ واجلهود ال ،رةة املتطوّ طبيعيّ ابلحوث ال ٰهذهل نتيجة   ؛يتضاعف
 علماء األحياء.ني وفزييائيّ دوكيزن وأمثاهل من ال يبذهلا ريتشارد اليّت

أخرى، ملاذا لم يكتف هو  مّرة  د دوكيزن نا أن نسأل السيّ من حقّ  :اثاثلً 
انلظام ابلديع وهو مرتاح  ٰهذاالعالم اجلميل واالستمتاع ب ٰهذابمشاهدة 

حقيقة  ا يف ابلحث واتلفلسف عنحثيث   اابلال؟ بل جنده قد سىع سعي  
ا كم ـتعاىل  ـبراهني الفالسفة املثبتة لوجود اهلل الكون ونشأته، ويف إبطال 

 ةٍ فلسفيّ  ف بعدها إلجياد رؤيةٍ تكلّ  الكتاب، ثمّ  ٰهذايف الفصل اثلالث من 
ة، كما فعل يف الفصل اخلامس من ينيّ ة ادلعن الرؤية الفلسفيّ  بديلةٍ  ةٍ يّ مادّ 

  إٍ يك ينىف وجود مبد ؛الكتاب
حياته إىل  بقيّةالعالم، وكّرس  ٰهذاوراء  ه  إلٰ

العالم، واالصطدام مع مليارات  ة عنايلوم يف الرتويج لرؤيته الفلسفيّ 
اتلعب،  ٰهذاّك  ح نفسه من، وقد اكن بوسعه أن يريّ اإللٰهّ  إاملؤمنني باملبد

 .(Agnostics) نيأدريّ  ويرىض بأن يكون من الال

تعن  ال األطفال وابللهاء، اع واتلصميم يف نظرإإلبد روعة إنّ  :ارابعً 
ا يف ، أمّ رةٍ ومؤثّ  مجيلةٍ  نفعاالٍت حتدثه يف خياهلم ونفوسهم من ا سوى ما اشيئ  

 والفلسيفّ  ك عقله للبحث العليمّ نظر اإلنسان ابلالغ العاقل، فه حترّ 
 ٰهذاأخرج  اذّليالصانع ابلارع واملهندس احلكيم،  ٰهذاالعميق عن 

ف لك يشكر نعمته، ويتعرّ  ؛اتلصميم الرائع العظيم من العدم إىل الوجود
 .دالعالم الواسع واملعقّ  ٰهذايته يف حياته يف بنور هدا ءىلع اغيته، ويستيض
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مني املدبّ  إنّ  :اخامًس  العالم  ٰهذارين لاتلعبي عن اهلل ومالئكته املكرَّ
 اجلنّ ، بوعنايته، واحلافظني نلظامه ىلع أحسن صورةٍ  ـتعاىل  ـحبكمته 

ملا أثبته الفالسفة  ؛اللواقع تمام   ، وخمالف  جمحف   والشياطني هو أمر  
ج ملثل من يروّ  ا أنّ د  ة املتقنة، ودوكيزن يعلم جيّ عقليّ ء بالرباهني الواحلكما

ن نقلوا اذّلي من جهلة العوامّ  قليلة   اخلرافات واألوهام هم رشذمة   ٰهذه
واإلنصاف أن  ة إىل ادلين، فليس من احلّق ة واألسطوريّ وثنيّ عقائدهم ال
ملنتسبني إيله خبياهلم ا ألصقه به بعض العوامّ  القويم ما اإللٰهّ حنّمل ادلين 

 .وأوهامهم املريضة

ه ة بأنّ زيّ اح يف أحد لقاءاته اتللفريتشارد دوكيزن نفسه يرصّ  إنّ  :اسادسً 
 ،(1)العالم ابلديع ٰهذاة وراء تصميم يستبعد وجود بعض الاكئنات الفضائيّ  ال

يعلم أنّه  ، كماأو فلسيف   عليم   ديلٍل  لم يقم عليها أّي  صحية   وه خرافة  
 خارقةٍ  ني، ومن يؤمن بوجود اكئناٍت قيقيّ ا من هم عبدة الشياطني احلد  جيّ 

، أو يف باطنه، وهلا أكرب اتلأثي ىلع جمرياته، وهم من العالم ٰهذاخارج 
 اليّتاذ القرار يف الغرب، ذة يف مراكز اخّت ات املتنفّ شخصيّ سات والاملؤسّ 

صح به  ع فلياجع ماسّ ومن أراد اتلو ة فيه.تمسك بمقايلد األمور السياسيّ 
 .(2)يف الربملان وزير ادلفاع الكندّي 

                                                 
(1) https://www.youtube.com/watch?v=H0A320svRB4 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=AzzqWHuqQvI 
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الكتاب املراد به لفت االنتباه  ذاهٰ » :قّدمةا يف املأيض  دوكيزن قال  ثمّ 
، ومن املمكن أن تكون ورائع   وشجاع   واقعي  ع  حلقيقة أّن اإلحلاد تطلّ 

 .(1)«مل  اك ا بشك  ا ومعنويًّ فكريًّ  ا، ومقتنعً اومتوازنً  اسعيدً  املحدً 

 وكما سيتبنّي  ـ، هو ورائع   وشجاع   واقعي  ه أمر  وصفه لإلحلاد بأنّ  أقول:
ينبيغ أن  الفكر الواقعّ  ا؛ ألنّ للواقع تمام   خمالف   أمر   ـمن خالل ابلحث 

هو االحتمال األكرب  اإللٰهّ  إ، وهو يعرتف بأّن نيف املبدال  أوّ  ايكون يقيني  
، كما ينبيغ أن وليس بيقين   ب، أي مظنون  كما يف الفصل الرابع من الكتا

يف ٰذلك ّنا ة كما بيّ ة القطعيّ عقليّ ىلع الرباهني ال امبتني   االعتقاد الواقعّ  يكون
ة )داروين(، وقد أثبتنا ، وهو يبن إحلاده ىلع فرضيّ قّدمةمن امل األّولاألصل 

إلحلاد ا وصفه لأمّ  .ة االستدالل بها أصال  يف األصل الرابع عدم صالحيّ 
ينكر  اذّلير؛ ألّن بالشجاعة، فقد اختلط عليه األمر بني الشجاعة واتلهوّ 

  إٍ وجود مبد
 لعظماءة الكون قامت عليه الرباهني القطعيّ  ٰهذال ه  إلٰ
 ، مع احتمال وجوده يف الواقع عنده، ووجود اعلمٍ ةٍ يّ ظنّ  ةٍ د أدلّ الفالسفة، ملجرّ 

 ا، فإنّ و اكن احتماهل عنده ضعيف  ول حّت آخر للحساب واجلزاء بعد املوت، 
ب العواقب ف تلجنّ عند العقل تستوجب اتلوقّ وخطورته ة املحتمل قوّ 

يف  مهلٍك  االحتمال، كمن احتمل وجود سم   ٰهذاا عند وقوع الوخيمة جد  
 .ابه باتلأكيد مهما اكن االحتمال ضعيف  ه جيتنّ طعامه، فإنّ 
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من هواه  من عقله، ال ينطلق يف أفعاهل اذّليفاإلنسان الشجاع هو 
 .وردود أفعاهل

بني  كبي   ا، ففرق  ا ومتوازن  امللحد يمكنه أن يكون سعيد   نّ إا قوهل أمّ 
 ةٍ مراغ رات يشعر بسعادةٍ يتعاىط املخدّ  اذّلية، فقيقيّ ة واحلالسعادة الوهميّ 

 قد يشعر رّ اء امليتعاىط ادلو اذّليته، واملريض الشديد لصحّ  رغم الرضر
ته وتماثله للشفاء، وقد يشعر مريض ن صحّ حتسّ اناة مع باأللم واملع

 ة بالراحة والسعادة، مع كون الرسطان يتفّش األّويلّ الرسطان يف مراحلة 
ن اذّلي حّت اء مجيع انلاس، ينصح األطبّ ٰذلك ومن أجل  ؛ا يف جسدهتدرجيي  

 Check) دوري   ، بأن يقوموا بإجراء فحٍص أو خلٍل  مرٍض  يشعرون بأّي  ال

up)د يمكن أن تهدّ  اليّتمن أجل اكتشاف األمراض اخلطية الاكمنة،  ؛
ة، واقعيّ ال صّحةغي الهو أمر   صّحةفالشعور بال حياة اإلنسان يف املستقبل.

 .ةواقعيّ غي السعادة الفهو الشعور بالسعادة ٰذلك وك

، ا قد يستمتع الطالب ابلليد باللعب واللهو طول العام ادلراسّ وأيض  
 أنّ  واحلال يرسب يف االمتحان يف نهاية العام، ويفشل يف حياته. هكنّ ولٰ 

ق وينجح يف ه يتفوّ كنّ ة، ولٰ قد يتعب ويعاين يف حياته ادلراسيّ  جدّ الطالب امل
 !د دوكيزنسيّ  واألعمال بعواقبها يا نهاية ادلراسة.

 واقعّ مع االنسجام الإاّل  قيتحقّ  فاتلوازن ال ،امللحد متوازن   نّ إوقوهل 
أخرى،  ، وبينه وبني انلاس والعالم من جهةٍ  اإلنسان ونفسه من جهةٍ بني
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، وينظر (1)القه اللطيف احلكيم صانع السااعت األعىمخبيستبدل  اذّليو
من  ها جمموعة  ة السامية ىلع أنّ وروحه املعنويّ  نساينّ إىل عقله ووعيه اإل
 ،(NeuroـTransmmiters) ةة واتلفاعالت الكيميائيّ انلبضات الكهربائيّ 
كيف يكون  ،الت احلاسبةد الاكئنات باجلمادات واآلويشبّه اإلنسان سيّ 

 ا؟!ا متوازن  واقعي  

ا بدون اعلمً  ،ا بدون دين  اعلمً  (2)ل مع جون يلنونختيّ » :قال ثمّ 
، ة  صليبيّ  يلول، بال تفجريات نلدن أو محالت  أ 11 ني، أو تفجرياتانتحاريّ 

 .(3)«ة  إرسائيليّ  ة  نيّ فلسطي للهند أو حرب   بدون تقسيم  

الكتاب،  ٰهذافصول ّك  ة دلوكيزن السارية يفاملغالطة األساسيّ  إنّ  أقول:
أغلبه بلسان  يتحّدث يفأنّه  (، هو)وهم اإلهٰل  عنوانها عن خترجه تمام   يتالّ 

املقصود منه  ٰهذا، فكتابه (theistsA) ال امللحدين( eistsD) نيدينيّ  الال
 إ وباذلات، ال نيف ادلين، وإن اكن نيف املبدال  أوّ  هّ اإللٰ  إنيف وجود املبد

 إٍ ن يؤمنون بوجود مبدودينيّ  كن دون العكس، فالاليستلزم نيف ادلين، ولٰ 
ها، كما لكّ  ديانهم ينكرون األكنّ مه، ولٰ الكون وصمّ  ٰهذاخلق  حكيمٍ  ه  إلٰ 

                                                 
 ( عنوان كتاٍب لريتشارد دوكيزن.1)
 ( مغّن بيتلز مشهور  هل أغنية  باسم )ختيّل(.2)
 .5( ص 3)
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ارى من ايلهود وانلص (ecularistsS) نيمئات املاليني من العلمانيّ  أنّ 
 د عالقةٍ يرون ادلين جمرّ  خر،ن يؤمنون باهلل ورسله وايلوم اآلاذّليواملسلمني 

يف السياسة وال يف احلياة  دخل هل ال ه، وأّن ادلين البني املؤمن وربّ  ةٍ شخصيّ 
إذن ، يعيشها دوكيزن يتا نفس نمط احلياة الّ ة، ويعيشون تقريب  جتماعيّ اال

 .نيني والعلمانيّ دينيّ  ، بل سائر الالديننّي فخصومه ليسوا فقط املؤمنني املت

فرتكزيه ادلائم خالل فصول كتابه ىلع السلوك الشائن بلعض 
ة نطقيّ فني املنتسبني إىل ادلين، أو ىلع بعض املشاك امل املتطرّ ديننّي املت

ة، لك ينيف بها سماويّ ة أو املنسوبة للكتب الينيّ لظواهر انلصوص ادل
 عن حمّل  وخروج   ،صحية   ة  منطقيّ  هو مغالطة   ؛للكون األّول إوجود املبد

 .ابلحث األصيلّ 

عنده  يبال بما يقول، أو إىل أين يذهب، واملهمّ  ا اله كطبعه دائم  كنّ ولٰ 
ة  الطرق الرتاجيديّ خرين بشّت ة ىلع اآلهو فرض رؤيته اإلحلاديّ 

 .ةٍ أو علميّ  ةٍ منطقيّ قوانني أو ضوابط  ة، دون مرااعة أّي والكوميديّ 

إذا اكن فعل الكتاب كما » :متهدوكيزن يف نهاية مقدّ  قال
الكتاب سينهيه  ٰهذاسيفتح  اذّلين القارئ املتديّ  ره أنا، فإنّ أتصوّ 

 .(1)«اوقد أصبح ملحدً 

                                                 
 .9( ص 1)
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 ٰهذاإذا اكن فعل انتقادي وتفنيدي هنا ل :تواضع   وأنا أقول بكّل 
ن اهلل تعاىل، بإذ ، وكما هو يف الواقع، فأنا مطمئي أنا رهالكتاب كما أتصوّ 

ر ن غرّ اذّليابليان الساطع من إخواين الشباب األعزاء  ٰهذامن سيقرأ ّك  بأن
ة جتماعيّ ة واالظروفهم انلفسيّ  الكتاب، واستغّل  ٰهذابهم دوكيزن ب

ّك  هلم ن أكنّ اذّلية املتدهورة، وأوقعهم يف مستنقع اإلحلاد، وواالقتصاديّ 
 ٰهذاسينهون كتايب  ؛يد العون واملساعدة هلم ة والعناية والشفقة، وأمدّ املودّ 

كن برشط أن  الكون احلكيم، ولٰ ني مؤمنني بإهٰل واقعيّ وقد أصبحوا عقالء 
من  فاسدةٍ  وظنونٍ  ومغالطاٍت  حلقها من أوهامٍ  ماّك   منال  روا عقوهلم أوّ حيرّ 

العقد ّك  ا منروا أنفسهم وانفعاالتهم ثاني  جانب امللحدين، وأن حيرّ 
ني بني واالنتهازيّ من اجلهلة واحلمىق واملتعّص ، حبق    أصابتهميتالّ ة انلفسيّ 

 يلكونوا باحثني عن الواقع واحلقيقة بعقوهلم، ال ؛من املنتسبني إىل ادلين
ة ة الستّ نطقيّ األصول املّك  وعنايةٍ  ٍل بأوهامهم وانفعاالتهم، ويلقرأوا بتأمّ 

يايت مع تمنّ ، الكتاب ٰهذاسنبن عليها نقدنا ل اليّتمناها هنا، وقدّ  يتالّ 
  .ة للجميع باتلوفيق والرشادالقلبيّ 
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 «غري مؤمن بعمٍق»

 تستحّق  ةٍ علميّ  مسألةٍ  الفصل أّي  ٰهذاأرى يف  يف الواقع أنا ال
وه  ،الكتاب ٰهذايف عالقته باملسألة الرئيسة  أدري ما اتلعليق، وال

 ؟!اإللٰهّ  إنيف املبد
 ةٍ منطقيّ  ةٍ علميّ  د دوكيزن كتابه بتأسيس أصولٍ  من أن يبدأ السيّ فبدال  

جنده يفتح  ـكما فعلنا حنن هنا  ـ اإللٰهّ  إاعه يف نيف املبديبن عليها مدّ 
، يرويها عن أصدقائه أو من كثيةٍ  وحاكياٍت  د قصٍص ه جمرّ  موضواعٍت 
)اكيف  ةيف املقاه العامّ إاّل  يصلح سدها ال وحاكياٍت  ، قصٍص نسج خياهل

 بها حول نار املدفأة يف يلال الشتاء لبسطاء انلاس، أو التسيّل  شوب(
بأصل املوضوع، أو بأسلوب  أو بعيدٍ  عالقة هلا من قريٍب  ابلاردة، وال

 .نطقّ امل ابلحث العليمّ 

يمكن أن  الفالكتاب،  فصولّك  الساري يف هو أسلوبه العامّ  ٰهذاو
هو ٰذلك ّك  ادلافع هل وراء ا، ومن الواضح أنّ فاقي  السلوك منه اتّ  ٰهذايكون 
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 تشتيت ذهن القارئ للكتاب، حبيث يمنعه من الرتكزي ىلع هشاشة ال  أوّ 
 ا من أجل دغدغة خيال ومشاعر القارئ بنحوٍ اعءاته، وثاني  دّ امنطلقاته و

ة، وانلفور من أفاكر خصومه من إلحلاديّ أفاكره ا يدفعه إىل اتلعاطف مع
 .ننيديّ املت

الفصل، بل سأكتيف  ٰهذاعند  اف كثي  فلن أتوقّ ٰذلك ومن أجل 
جيوز هل أن يستعمل  ه الباملواجهة باملثل؛ لك أبنّي هل فقط راككة منطقه، وأنّ 

 .ين، من املمكن أن ينعكس عليها ذا حدّ سالح  
منه باسم  األّولوقد عنون  الفصل إىل قسمني، ٰهذام دوكيزن قسّ 
 .(غري مستحق   )احرتام   واثلاين (،مستحقي  )احرتام  

ز بأقوال بعض العلماء امللحدين، وىلع حاول أن يتعزّ  األّوليف القسم 
 ا إىل اإلحلادن نسبه كذب  أين، بعد اينشتإرأسهم 
يه نسمّ  الكثري من اللغط واحلرية سببه الفشل يف اتلميزي بني ما» :قال

وهو  ـ ين للكمة اهللاينشتإ، استعمال يّن من ادلين الغيبّ اينشتين األادل
لسوء الفهم  ازال سببً  ، اكن وماع  بتضّ  ـ ٰذلكفعل  اذّليليس امللحد الوحيد 

ليستطيعوا  ؛فني لسوء الفهم واملتلهّ ننيديّ ني املتمن الغيبيّ  من العديد
 .(1)«ا منهمالعالم الالمع اكن واحدً  ٰهذا اعء بأنّ دّ اال
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 ه بكّل ين؛ ألنّ اينشتإن أو إحلاد  أنا لست يف صدد إثبات تديّ ال  أوّ  :أقول
ثبوت  الكون، وال ٰهذال اإللٰهّ  إنه يثبت وجود املبدثبوت تديّ  ال بساطةٍ 

 إحلاده ينفيه.

 الّيت( God) ل لكمة اهللوإذا اكن دوكيزن قد سمح نلفسه بأن يؤوّ 
، ( Nature) ها تعن الطبيعة، بأنّ إينشتاينيف لكمات  وردت بكرثةٍ 

 قواميس اللغة، ومعناهاّك  املوجود يف ّي ىلع خالف معناها اللغو
قد نّه إ شأنه، حيث ٰهذاف ؛اتلاريخ املستعمل يف لسان انلاس ىلع مرّ 

حتول بينه وبني حتقيق  ةٍ منطقيّ قواعد  ا بعدم االلزتام بأّي عّودنا دائم  
 ع بأنّ ا أن ندّ يض  ثل، فيمكننا أغرضه، وحنن إذا أردنا أن نعامله بامل

ني امللحدين اكن طبيعيّ العلماء الّك  جاء يف لسان اذّليمعىن الطبيعة 
ف ىلع فمن أراد أن يتعرّ  حالٍ  جالهل، وىلع أّي  املقصود منها اهلل جّل 

املوقع من أقواهل املوثقة، فيمكنه مراجعة  إينشتاينحقيقة إيمان 
 إينشتاينيحفهم من جمموعها أن  الّيت، (1)كّي املوجود يف اهلامشاألمري

 ةاإلهلٰيّ من وحدة الوجود  ه اكن يؤمن بنوٍع ا، وأنّ لم يكن ملحد  
(Pantheism)،  ّوكما نقل عنه دوكيزن يف  ح هو بنفسه،أو كما يرص

 . سبينوزا(من بإهٰل ؤبأنن أ) :الكتاب
                                                 

(1) http://www.stephenjaygould.org/ctrl/quotes_einstein.html 
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يمكننا إن تعّزز هو ببعض العلماء واملفكرّين امللحدين، فنحن  وثانًيا:
ا إن تعّزز هو ببعض العلماء واملفكرّين امللحدين، فنحن يمكننا أيضا   أيض 

يومنا  أن نتعّزز باملئات من الفالسفة والعلماء املؤمنني ىلع مّر اتلاريخ، وإىل
 .يف عدم إحلادهم نهم، أو ىلع األقّل يف إيمانهم وتديّ  شّك  ن الاذّلي، وٰهذا

ن أقاموا صح احلكمة اذّليني ونانيّ ولك أن تبدأ بأساطني احلكماء ايل
والسفسطة، ونسفوا أسس اإلحلاد  وقطعوا دابر الشّك  ،والعلم والفضيلة

 أرسطو األّولواملعلم  (Plato) وأفالطون (Socrates ) كسقراط ة،يّ واملادّ 
(Aristotle)،  أفلوطنيثّم (Plotinus) وفرفوريوس (Porphyry) وعظماء ،

وابن سينا  والفارايبّ  اكلكندّي  الم اإلساليمّ الفالسفة واحلكماء يف الع
د ادلاماد وابن باجه وابن الطفيل، والسيّ  ، وابن رشدٍ والسهروردّي  والطوسّ 

 .ٰهذاواملال صدرا وغيهم من الفالسفة واحلكماء إىل يومنا 

ة ن قامت ىلع أكتافهم اثلورة العلميّ اذّليمعظم العلماء الكبار ٰذلك وك
ا من العصور الوسطى إىل العصور نقلت أوروبّ  اليّتا، وبّ ة يف أورووالصناعيّ 

 (Nicolaus Copernicus) كوبرنيكوس ة احلديثة، من أمثالاتلكنولوجيّ 
ق اسحإس الفزيياء احلديثة انلابغة ومؤسّ  (Galileo Galilei) وجايلليو

 وفاراداي (Robert Boyle) وبويل (Blaise Pascal) نيوتن، وباساكل
(Michael Faraday) وماكسويل (James Clerk Maxwell) وويلام ،

الكتاب  ٰهذاوصفه دوكيزن نفسه يف  اذّلي (William Thomson) تومسون
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 وباستور، ومندل ،(1)ة يف القرن اتلاسع عرشه عمود الفزيياء الربيطانيّ بأنّ 
(Louis Pasteur،) إينشتاينو. 

ة واحلاصلني ىلع يّ اذلرّ  صحاب فزيياء الكمّ من أ العلماء انلوابغٰذلك وك
 ورشودينجر ونيلز بور وهزينربجئز نوبل من أمثال ماكس بالنك، جوا
(Erwin Schrödinger) غيهم من الكثي من العلماء  ،وبول ديراك

 .املعاصين

واألعصاب احلاصلني ىلع جوائز نوبل  كبار علماء املخّ ٰذلك وك
ووظائفه  نساينّ اإل ن قامت ىلع أكتافهم معرفة بنية املخّ اذّليو ،ةالعلميّ 

وويدلر  (Roger Wolcott Sperry) ة من أمثال روجر سبيييولوجيّ ابل
 Charles Scott) وتشارلز رشينجتون (Wilder Graves Penfield) بينفيدل

Sherrington) وجون إلكز (John C. Eccles) وغيهم. 

ة هم من العلماء معظم احلاصلني ىلع جائزة نوبل العلميّ  كما أنّ 
 .اعم ىلع جائزة نوبل( 100)ذكرى  ؤمنني كما جاء يف كتابامل

ني والرياضيّ  األحياءيمكن دلوكيزن أن ينىس كبار علماء  كما ال
 ة معه يف مناظراتهم العلميّ  ةٍ وا هل وأحرجوه بشدّ ن تصدّ اذّلياملؤمنني باهلل 
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Carson John ) كسووجون يلن (1)(Deepak Chopra) مثل ديباك شوبرا

nnoxLe)(2)وفرانسيس كويلزن ، (Collins Sellers Francis)(3). 

 وضعه حتت عنوان احرتام   اذّليالفصل  ٰهذامن  ا القسم اثلاينأمّ 
 ،ديننّي ة من ادلين واملت، فقد كّرسه كعادته يف السخريّ غي مستحق  
 لدلين دون غيه، االحرتام واتلقديس املتمزّي  ٰهذاب فيه من حيث يتعجّ 

وهو  ،عالقة هل بأصل موضوع الكتاب ال ـ اكما ذكرنا مرار   ـ أمر  وهو 
ٰ اإللٰهّ  إنيف املبد ا تلحريك عواطف القارئ، ه يلجأ إيله دائم  كنّ ، ول

اعءاته الواهية دّ اه ولقبول أدتّل ٰذلك له بعد واتلأثي ىلع مشاعره حبيث يؤهّ 
 .اإللٰهّ  يف نيف املبدإ

ع بها ادلين يف يتمتّ  اليّت ةنطقيّ  املاالمتيازات غري ٰهذه أفهم رسّ  ال» :قال
 ة!يه بمجتمعاتنا العلمانيّ ما نسمّ 

أحد  لوجوههم، وال خرة  اس ني أن يعتادوا رؤية رسوم  السياسيّ لّك  ىلع
 جيعلنا نعطيه نواًع  اذّلي لدلين، ولدلفاع عنهم، فما هو اليشء املمزّي  يهتّ 
 .(4)«؟!ا من االحرتامفريدً 

                                                 
(1) https://www.youtube.com/watch?v=pMv4XK38ZO8 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=1TmsMRtPICY 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=JPxGnN7RV1Y 
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 بعض  ا جتاهد دوكيزن املوجودة دلينا مجيع  سيّ  ام ياحالة االحرت إنّ  أقول:

ما ازاددت درجة تعظيمنا هلم، فكّ  ما مرجعها إىل مقداراألشخاص، إنّ 
يفهمها علماء  ة  اعمّ  ة  نفسانيّ  حالة   ٰهذهزدادت درجة االحرتام، وااتلعظيم 

 .اد  انلفس، كما يفهمها دوكيزن جيّ 

وتقديرك لوادليك، ومن هنا نسأل دوكيزن نفسه، هل احرتامك 
من وادليك كما تقبل أن  وهل تقبل أن يسخر أحد   ؟!اكحرتامك ألصدقائك

 الوادلين هلما مزنلة   ، ألنّ واجلواب واضح   !يسخر ابلعض من زمالئك؟
وهل . ، طاملا اكن من أبناء احلاللإنسانٍ ّك  عند وعظيمة   خاّصة   وماكنة  

يف اجلامعة، اكحرتامك موك ن علّ اذّلي ألساتذتككيزن يا دواحرتامك 
ني، فزييائيّ متهم؟ وهل احرتامك لزمالئك من العلماء الن علّ اذّليتلالمذتك 

هم فني، مع أنّ ا باجلهلة واملتخلّ ن تصفهم دائم  اذّلياكحرتامك لعلماء ادلين 
ا، وسببه د  مه منك جيّ نتفهّ  أمر   ٰهذامثلك، وهلم سمعتهم وكرامتهم؟ و برش  

ني، دون رجال فزييائيّ لل اّصةة اخلة اتلجليليّ يّ وه رؤيتك احلسّ  ،واضح  
 ني ىلع مرّ طبيعيّ الضطهاد العلماء ال ةٍ بشدّ  ىجندك تتأذّ لك وذلٰ  ؛ادلين

تبال بما تعّرض هل رجال ادلين، بل  ضون هلا، واليتعرّ  إساءةٍ  اتلاريخ، ولّك 
 . وامللحديننيوثنيّ األنبياء من الظلم واالضطهاد ىلع أيدي ال حّت  وال

ا أو واقعي  اكن إيمانهم  د دوكيزن، سواء  سيّ  يا ةٍ اعمّ  ملؤمنون بصفةٍ وا
 ورازقٍ  وخالٍق  يؤمنون به من إهٰلٍ  ما هم يرون أنّ ا كما تزعمون، فإنّ وهمي  
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 هلا هني، ه موجودات  معصومني، ومزنّ  من أنبياء ورسٍل ٰذلك وك ،عظيمٍ 
 اتلقديس، والأعظم درجات االحرتام و ا، وتستحّق جد   اّصةمزنتلها اخل

هم وأنبياءهم، هلٰ إة أن يحعاملوا ينيّ ىلع رؤيتهم ادل ع منهم بناء  يمكن أن نتوقّ 
 اليّت سيكون خالف معتقداتهمٰذلك  سائر انلاس؛ ألنّ  نكما يعاملو
كونه إاّل  اخلالقاإلهٰل يف  ىير ن النعم أنت ومن هو مثلك ممّ  يؤمنون بها.

يرى  اعني، والمّدعني وخدّ  د أشخاٍص ، ويرى األنبياء جمرّ اوهمي   اموجود  
ع منكم بطبيعة احلال أدىن ون، فال نتوقّ اجلنمن املرض و نواع  إاّل  ادلين
 .ةيّ ا مع رؤيتكم املادّ ينسجم تمام   ة، وهو أمر  ينيّ للرموز ادل احرتامٍ 

ة القدسيّ  ٰهذهينبيغ أن يراع اإلنسان العاقل نفسه كن يف الوقت ولٰ 
ملكة  ، وقد سمعنا أنّ ة  اكنت وهميّ  ولو حّت منني، املوجودة يف نفوس املؤ

أمامها، نزلت من  بريطانيا العظىم عندما سافرت إىل اهلند، وشاهدت بقرة  
وإن اكنت  ،ابلقرة ٰهذه ألنّ  ؛ظهرت اكمل اخلشوع واالحرتام هلاأارتها، وسيّ 
يغ عند اهلنود، فينب مقّدس   إهٰل  بيد أنّها  ،يف نظرنا ونظرها د حيوانٍ جمرّ 

 .ا ملشاعرهماحرتامها احرتام  
 الرموز تلنبيهكم ىلع تمزّي  ي امناه اكفقدّ  ويف انلهاية أرجو أن يكون ما

 .ونا كما تظنّ ا حمّي  املسألة ليست لغز   ة عن غيها من انلاس، وأنّ ينيّ ادل
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 «هة اإللفرضّي»

بنقل بعض أقوال  ـا دنا دائم  وكما عوّ  ـالفصل  ٰهذا دوكيزن يفتتح
 ، من أمثال توماس جيفرسوناإللٰهّ  إالساخرين من ادلين ومن املبد

(Thomas Jefferson)  ّس احلزب السابق، ومؤسّ  الرئيس األمريكي
ة يف القرن اتلاسع عرش، ة العامليّ ، وهو من أكرب رموز املاسونيّ ادليمقراطّ 

ن فتحوا أبواب السياسة اذّليرين، ومن املتآمرين ة املتنوّ يف مجعيّ  بارز   وعضو  
طها ىلع ة، وتسلّ املاسونيّ  اتواالقتصاد ىلع مرصاعيها أمام نفوذ اجلمعيّ 

مايرون  املعروف الاكتب األمريكيّ ٰذلك ة، كما يرشح سات األمريكيّ املؤسّ 
 .(1)(.nC. Faga Myron) فااغن

مور األ هٰهذمثل  ة؛ ألنّ ات دوكيزن الكوميديّ مرسحيّ وحنن ال شأن نلا ب
ا عليها، وإن اكن من املمكن جد   عناء الردّ  تستحّق  ة العلميّ الغي 

ا، أيض  ٰذلك ، كما تعلمون وكما يعلم دوكيزن ةٍ مواجهتها بكوميديا مضادّ 
 .شأننا ٰهذاكن ليس ولٰ 

                                                 
 .14( خمّطط املتنّورين، ص 1)
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 أال خرى،أ الكتاب سيدافع عن وجهة نظر   ٰهذا» :ٰذلكيقول بعد  ثمّ 
إاّل  تأيت ، اليشء   بتصميم أيّ أو  اكف   ىلع اخللق بتعقيد   قدرات   أيّ  ،ويه

للقدرات  رات  تطوّ  يّ ، وأة  ريّ تطوّ  ة  طويل األمد لعمليّ  يج  تدر نتيجة تراكم  
ريخ امن ت ر  متأخّ  ة جيب أن تكون بالضورة قد حصلت يف وقت  اخللقيّ 

املعىن  ٰهذا، وب عن تصميمهةً يمكن أن تكون مسؤول الكون، وباتلايل ال
 .(1)«اسيكون وهمً اإلٰل  فإنّ 

ة دوكيزن، وتفكيه يهيمن ىلع ذهنيّ  اذّلي الوهم الرئيّسّ  إنّ أقول: 
ر دلاروين ة اتلطوّ داعه لقبول فرضيّ  اذّليالكتاب، و ٰهذاخالل معظم فصول 

ه إيله يف نشأة الكون، وهو ما أرجو أن يتنبّ  اإللٰهّ  إة املبدنلظريّ  كبديٍل 
فقط إذا  تمتنعما ة إنّ عقليّ أّن املحاالت ال أنّه يتوّهم القارئ الكريم، هو

ق يف الواقع إذا اكنت ىلع ها يمكن أن تتحقّ كنّ ، ولٰ ودفع   كبيٍ   اكنت بنحوٍ 
 فعل سبيل املثال، فإنّ  .بامتيازٍ  وهيمي  ، وهو حكم  وتدريج   صغيٍ  حنوٍ 

 أمر   قصيٍ  ، أو يف زمانٍ واحدة   ه دفعة  بنفس صغيةٍ  ةٍ خليّ  خروج الفيل من
 بنحوٍ  صغيةٍ  ةٍ خروج انلملة بنفسها من خليّ  كنّ عند دوكيزن، ولٰ  ل  احم

 !اجد   ممكن   خالل ماليني السنني أمر   تدريج  

اه يف األصل اثلاين، من استحالة خروج اليشء نّ بيّ  ىلع ما ولكن بناء  

                                                 
 .33( ص 1)
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يف  ل  احم أمر  إىل الفعل، فإّن هذا ة بنفسه من العدم إىل الوجود أو من القوّ 
عالقة هلا  ال متناعاال اٰهذ، ونفسه؛ الستلزامه اجتماع انلقيضني مبارشة  

ة نظريّ  باإلضافة إىل أنّ  ٰهذا ة، أو الزمان واملاكن.ة أو الكيفيّ يّ ة بالكمّ ابلتّ 
ق ما تتعلّ الكون أو احلياة، وإنّ  أ ببيان مبدعالقة هلا أصال   داروين، ال

 ا يف األصل الرابع.نّ ، كما بيّ واحدةٍ  ةٍ ة من خليّ ر األنواع احليّ ة تطوّ بكيفيّ 

د اآلهلة، حتت عنوان تعدّ  اغريب   سؤاال  ٰذلك يطرح دوكيزن بعد  ثمّ 
لآلهلة إىل  دي  تعدّ  االنتقال من نظام   دّ ليس من الواضح ملاذا يع» :فيقول

ثّم  ،(1) «؟!إىل نقاش  حيتاج  ال واضح   بديه   بشك   ةً ريّ تطوّ  اتلوحيد خطوةً 
اتلوحيد بنفسه سيصاب بنفس  إنّ » :ينقل عن ابلعض ويصفه بانلباهة قوهل

 .(2)«اآخر يلصبح إحلادً  انكبة إنقاص عدد اآلهلة واحدً 

اتلوحيد  ألنّ  ؛من اتلوحيد اإلحلاد أسهل مؤونة   يعن يريد أن يقول إنّ 
ٰ  إاّل  ، واإلحلاد لم حيذفدة  ومتعدّ  كثية   قد حذف آهلة    ا!واحد   اه  إل

ة، حيث فكريّ املهزلة ال ٰهذهوأنا أترك للقارئ الكريم اتلعليق ىلع 
ة عند دوكيزن من باب محل األثقال، ويغفل أو ة العلميّ أصبحت األدلّ 
 ، هاإللٰهّ  إأثبتت وجود املبد اليّت ةة القطعيّ عقليّ ة الاألدلّ  يتغافل عن أنّ 

                                                 
 .33( ص 1)
 ( الصفحة نفسها.2)
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ة ديّ يف األصل اثلاين، حيث تتناىف اتلعدّ  انّ ا، كما بيّ أثبتت كونه واحد   اليّت
 ة للخالق تعاىل.اإلهلٰيّ مع الطبيعة 

الساخرين من ادلين كعادته يف نقل أقوال ٰذلك  دوكيزن بعد استمرّ  ثمّ 
ني توماس جيفرسون، متهم زعيم املتآمرين املاسونيّ ، ويف مقدّ اإللٰهّ  إواملبد

 وأنا يف الواقع ال .ديننّي ن واملتة من ادليبالسباب والسخريّ  ها مملوءة  وه لكّ 
ق األقوال والقصص واحلاكيات بأصل ابلحث املتعلّ  ٰهذهّك  عالقة أدري ما

األرشار ٰهؤالء  اعتقادات أمثال دوكيزن دّ ، وهل يعاإللٰهّ  إبنيف املبد
 احلكيم؟! اإللٰهّ  إا ىلع نيف املبدمنطقي   ديلال   وأقواهلم واحلاقدين

 إرط يف نقلها من أجل تنفي القارئ من ادلين واملبده أوردها، وأفكنّ ولٰ 
 . بل ه سبيل العاجز ،صحية   وسفسطة   ، وه مغالطة  اإللٰهّ 

( ويف نقده ؟)هل يستطيع العلم أن ينيف وجود اهلل :وحتت عنوان
 ستيفان جاي جودل (Agonist) أدرّي  الال حياءالساخر لالكم اعلم األ

(Stephen Jay Gould) املليون، العلم  مّرةالزمالء ولل أقوهلا لّك » :لقوهل
ا ىلع الطبيعة، اكن اهلل قائمً  إذا ما ة  يستطيع احلكم يف قضيّ  ال بساطة   بكّل 

ليس دلينا كعلماء القدرة نّه إ نقول بساطة   ننفيه، بل بكّل  ده والنؤكّ  فال
 .«املوضوع ٰهذاللتعليق ىلع 

 فإنّ  ؟علماءبصفتنا ىلع اهلل نلا اتلعليق  حيّق  ملاذا ال» :فيقول دوكيزن
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، ا للكون بدون خالق   مغايرً ا نواًع عليه، سيكون حتمً  مرشف   مع خالق   اكونً 
 .(1)«ا؟ علميًّ ليس سؤااًل  ٰهذا ملاذا احلكم بأنّ 

اجلواب من دوكيزن يكشف عن جهله الشديد بأصول  ٰهذا إنّ أقول 
ة ئيّ فزييا، وعن جهله بموضواعت العلوم المناهج ابلحث العليمّ 

 !امعروف   ابيولوجي  ة، مع كونه اعملا يولوجيّ وابل

فقد بيّنا يف األصل الرابع حدود صالحيّة املنهج احلّّسّ اتلجرييّب 
املستعمل يف العلوم الطبيعيّة، واذّلي يعتمد قبل ّك يشٍء ىلع تكرار 
املشاهدات احلّسيّة، وباتلال احنصار أحاكمه يف املوضواعت املاّديّة 

ة، وال سبيل هل إىل إثبات أو نيف املوضواعت امليتافزييقّية غي املحسوس
املحسوسة، اليّت تقع فقط يف نطاق العقل الربهايّن اتلجريدّي. ومن املعلوم 
عند الّك أّن موضوع علم الفزيياء العاّمة هو ظواهر األجسام الطبيعّية، 

ئ  كستيفن وموضوع علم األحياء هو األجسام احليّة، فكيف لعالٍم فزييا
، أو اعلٍم بيولوج  اكلسيد دوكيزن أن يسّوغ نلفسه من حيث هو  هوكنج مثال 
؟!  كٰذلك، أن يبحث عن خالق الكون غي املحسوس باملنهج العليّم احلّّسّ
وهل ٰهذا إاّل نوع  من اجلنون؟! فإما أن يكون دوكزي جاهال  بموضوع علمه 
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 وهيم  يف ذهنه، وكيف يكون خالق ومنهجه، أو يكون باحث ا عن إهٰلٍ ماّدي  
 الطبيعة من الطبيعة؟!

نعم يمكن ألّي إنساٍن اعقٍل أن يتأّمل يف الطبيعة، ويف ٰهذا انلظام 
ابلديع املّطرد، والقوانني الطبيعيّة اثلابتة، والعناية الفائقة بالكون 
واإلنسان؛ ليستنتج بكٍل سهولٍة وجود مهندٍس ذيك  وخالٍق عظيٍم لٰهذا 
العالم، وٰهذا نوع  من اتلأّمل الفلسيّف الّلّكّ يف الطبيعة للتعرف ىلع 
حقيقتها ومبدئها ابلعيد، وليس تأّمل فزييائ  سطيح  للبحث عن 
األسباب القريبة للظواهر الطبيعيّة. وقد سبق وأن نقلنا عن الفيلسوف 

ا  فاعل بني فعند دراسة اتل»: قوهل سري أنتوين فلوالربيطايّن امللحد سابق 
اثنني من األجسام املاّدية، ىلع سبيل املثال، أو اثنني من اجلسيمات ما 

عندما تسأل كيف وُجدت تلك  دون اذلّرة، فإنّك تتحّدث يف العلوم، و
وملاذا، فأنت تتحّدث يف  ـأو أّي يشء  ماّدي  ـاجلسيمات ما دون اذلّرة 

ات العلمية، الفلسفة. عندما تستخرج استنتاجات فلسفية من ابليان
 .«فأنت عندئذ  تفّكر كفيلسوف

فالفيلسوف هو اذّلي خيرج من املعلومات العلمّية »ثّم يقول: 
، وربما ال يعرف الكثريون من علماء األحياء عن ٰهذه  باستنتاجات  معرفّية 
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االستنتاجات أكرث مّما يعرف بائع األيس كريم عن القواعد اليّت حتكم 
 .(1)«ّرةابلورصة وقوانني السوق احل

 ثّم يروي دوكيزن لكمات الفزيياّئ انلابغة يف جامعة اكمربيدج مارتني
السؤال ابلارز والغامض عن » عندما يقول: (Martin John Rees) ريس

، وعّما ينفخ احلياة يف املعادلة الكونّية، وجيعلها  سبب الوجود بشك  اعم 
يف جمال الفالسفة وعلماء  حقيقًة، سؤال  كٰهذا ال يقع يف نطاق العلم، بل هو

شبيه  بكالم سي أنتوين فلو اذّلي نقلناه، وٰهذا  الكم. وٰهذا ال(2)«ادلين
الالكم هو اذّلي ينبيغ أن يصدر عن العلماء احلقيقّيني، وهم األكرثّية 

 بفضل اهلل، ال املنتسبني إىل العلم.

ولٰكن أنا أفّضل »: ويعلّق دوكيزن بصالفٍة ىلع هٰذا الالكم العليّم املتني بقوهل
القول إنّه لو اكن خارج نطاق العلم، فهو باتلأكيد خارج نطاق ادلين... ويشء  ما 
يدفعّن ألن أعجب من السبب احلقييّق اذّلي يعطي احلّق لرجال ادلين بأن 

اليّت يقّدمها علماء ادلين يف يكون دليهم نطاق  أساًسا! ما يه جماالت اخلربة 
 .(3)«عميقة، اليّت ال يستطيع العلماء اإلجابة عنها؟!ادلراسات الكونيّة ال

                                                 
 .76( رحلة عقٍل، ص 1)

 .58( ص 2)
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ا حبقيقة ادلين والعلوم أقول:  قوهل ٰهذا يكشف عن جهله أيض 
فلسفة ادلين يف األصل اخلامس، وقلنا إّن  بيّناادلينيّة، وحنن كنّا قد 

جمّرد القصص واألساطي اخلرافيّة  ـدوكيزن  يتوّهمكما  ـادلين ليس هو 
ا، بل ه شعوذة  اليّت يروي ها اعّمة انلاس، فإنّها بٰهذا انلحو ليست علم 

، بل ادلين األصيل هو الرؤية الكونيّة الفلسفيّة اتلفصيليّة  وخرافة 
الواقعيّة، ومنظومة القيم األخالقيّة اإلنسانيّة اليّت جاء بها ويح 
السماء، وأثبت أصوهلا الفالسفة بالرباهني العقليّة يف علم الفلسفة 

لم األخالق الفلسيّف؛ فادلين األصيل والعلوم ادلينيّة احلقيقيّة وع
 .قائمة  ىلع أصوٍل ومبادئ عقليٍّة فلسفيٍّة واقعيٍّة ومتينةٍ 

ا نفس انلغمة السابقة الاكشفة عن جهله  ثّم يعود ويكّرر هنا أيض 
بأصول العلم ومبادئه األّويّلة، عندما يّدع أّن العلم يبحث عن حقائق 

اللكيشة املتكّررة بملل  وتقول إّن العلم يبحث يف »لعميقة فيقول: الكون ا
أسئلة  من نوع كيف، بينما ادلين هو املجال الوحيد املهّيأ لإلجابة عن ملاذا، 
وما هو تعريف )السؤال ملاذا( حبّق السماء؟ ال يمكن اعتبار لّك عبارة  تبدأ 

 .(1)«بكلمة "ملاذا"، سؤااًل رشعيًّا
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فرق الفارق بني العلم من جهة والفلسفة وادلين من جهٍة إّن ال أقول:
أخرى، هو أّن العلم يبحث عن العلل الطبيعيّة القريبة للظواهر الطبيعّية 
يف ٰهذا العالم، أو بعبارٍة أخرى عن كيفيّة نشوئها، باملنهج احلّّسّ 
اتلجرييّب، اكبلحث عن أسباب الزالزل والرباكني، وكيفّية نشوء األمراض 

أسبابها القريبة، وٰهذا هو أساس ما يسّمونه باملنهج العليّم اذّلي رّوج هل  من
نسيس بيكون، ولوك، وبرتراند رسل، والوضعيّة املنطقيّة، وحلقة فيينا افر

يف القرون األخية، وسّدوا باب ابلحث عّما وراء األسباب الطبيعّية 
قيّة والعلل الغائّية من القريبة، وعّدوا ابلحث عن العلل الفاعليّة امليتافزيي

املباحث اخلرافّية اليّت ه من خملّفات القرون الوسطى، وٰهذا أمر  يعرفه 
ا، ويقّره يف أكرث من مورٍد يف كتابه ٰهذا.  دوكيزن جّيد 

الفلسفة العقليّة اإلهلٰيّة وادلين الصحيح اتلابع هلا فهما معنّيان  أّما
بحث الفيلسوف عنها باملنهج بابلحث عن اعلم الغيب وامليتافزييقا، وي

العقيّل الربهايّن اتلجريدّي، إذ يبحث عن األسباب ابلعيدة اليّت تمثّل 
املبادئ األوىل ألصل ٰهذا العالم، وألصل احلياة فيه، وعن حقائق األشياء يف 
نفسها، وه لكّها أمور  غي خاضعٍة للبحث العليّم اتلجرييّب القائم ىلع 

طحيّة، اليّت تبىق سطحيّة  وإن نفذت إىل أعماق اذلّرة املشاهدة احلّسيّة الس
أو نهاية العالم باألجهزة احلديثة، فشتّان بني نفوذ انلظر احلّّسّ ابلرصّي 

 باالستعانة باألجهزة الرصديّة، وبني نفوذ انلظر العقيّل!

ومّما تقّدم يّتضح املقصود من أّن العلم يبحث عن )كيف هو؟( أي 
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ّية القريبة، وأّن الفلسفة وادلين يبحثان عن )ملاذا عن األسباب الطبيع
 هو؟( أي األسباب ابلعيدة غي الطبيعيّة.

أّما قوهل إنّه ال يمكن اعتبار ّك عبارٍة تبدأ بـ )ملاذا( سؤاال  رشعي ا، 
، ولٰكن طبيعة املقصود من السؤال بـ )ملاذا( هو اذّلي يعنّي  فالكم  صحيح 

ديني ا، فإن اكن يسأل عن األسباب القريبة للظواهر  كونه علمي ا أو فلسفي ا
، ال عالقة هل بادلين أو الفلسفة، وأّما إن اكن  الطبيعيّة، فهو سؤال  عليمي
، ال عالقة  يسأل عن األسباب ابلعيدة امليتافزييقّية، فهو سؤال  فلسيفي ديني

 هل بالعلم وال بعلماء الطبيعة يا مسرت دوكيزن.

 يلناقض نفسه، ويعرتف يف الفصل نفسه بعدم أهلّية ثم يعود دوكيزن
 العلم يف بيان القيم األخالقيّة!

نّتفق مجيًعا ىلع األقّل ىلع أّن أهلّية العلم نلصحنا فيما »يقول: 
يتعلّق بالقيم األخالقّية فيها مشلكة  أيًضا، ولٰكن هل يريد "جودل" 

ا أن يعطي احلّق لدلين للفصل بني اجلّيد والس ّيئ... وأّي دين  حقًّ
 .(1)«سنصيغ إيله يف ٰهذه احلالة؟

اعرتافه بعجز العلم عن بيان القيم األخالقيّة، جيعله أعجز عن  أقول:
بيان الرؤية الكونيّة الكّيّة عن حقيقة املبدإ واملعاد، وحقيقة اإلنسان؛ ألّن 
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، وه كونها أمور ا معنوّية  تقع وراء احلّس  مالك العجز فيهما واحد 
اتلجربة، مع كون األخالق مبادئ عمليّة  تتعلّق بسلوٍك ظاهري  يمكن و

 مشاهدته باحلّس، ىلع خالف الرؤية الكونيّة الفلسفيّة.

أّما سؤاهل عن أّي ديٍن يمكن أن نرجع إيله، فهو كما بيّنا يف األصل 
اخلامس، ادلين املوافق يف أصوهل ومبادئه لألصول العقليّة اليّت ثبتت يف 

فة اإلهلٰيّة، وليس أّي ديٍن أو مذهٍب أو قراءٍة يّدعيها أصحابها ىلع الفلس
 خالف العقل، فإنّها يف حكم اخلرافة.

ثّم اعد دوكيزن مّرة  أخرى إىل نقده الساخر لدلين واملتديّنني، حتت 
 "جتربة ادلاعء الكربى"عنوان 

ة وغي وقبل مناقشة الكمه، ينبيغ اإلشارة إىل منهجيّته الفكريّة اخلاطئ
املنطقيّة يف اتلعامل مع الفكر الفلسيّف أو ادليّن، اليّت ترسي يف ّك فصول 
الكتاب، وال ختدع إاّل السّذج من العوام والبسطاء، ولٰكنّها ال تثي إاّل 

 السخرية عند العلماء واخلرباء.
من ابلديّه أّن طبيعة موضوع أّي علٍم حتّدد طبيعة املنهج ابلاحث 

واعت املاّديّة اكلفزيياء حتتّم علينا استعمال املنهج احلّّسّ عنه، فاملوض
اتلجرييّب، واملوضواعت اتلارخييّة ال يمكن ابلحث فيها إاّل عن طريق املنهج 
انلقيّل، واملوضواعت الفلسفيّة امليتافزييقيّة ال يمكن ابلحث عنها إاّل 

ها ّك إنساٍن مّطلٍع باملنهج العقيّل اتلجريدّي املسانخ هلا، وٰهذه أمور  يعلم
 ىلع مبادئ املنطق.
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وحنن نسأل السّيد دوكيزن: هل تقبل أن ينقد أحد  من علماء ادلين 
نظرّياتك العلميّة ابليولوجيّة ىلع أساس أنّها خمالفة  للنصوص ادلينيّة، كما 

مع العلماء الطبيعّيني مثل  ـ لألسف ـ اكنت تفعل الكنيسة يف املايض
ا ال وكوبرنيكوس جايلليو ؟ فإذا اكن اجلواب بانليف، فعلماء ادلين أيض 

يقبلون منك أن تنتقد آراءهم ادلينيّة الغيبيّة، بمنهجك احلّّسّ املاّدّي، 
فإذا لم تعرتف بأّن العلوم ادلينيّة علوم  معتربة ، فٰهذا تعّصب  وتعنّت  ال 

ّن تلك ديلل لكم عليه، بل إنّنا قد أثبتنا يف األصول العقليّة السابقة بأ
تقوم ىلع أسس فلسفٍة عقليٍّة  ـوإن اكنت نقليّة  يف نفسها  ـالعلوم ادلينيّة 

عميقٍة، مبتنيٍة ىلع املنهج العقيّل القويم، اذّلي هو أقوى وأمنت من املنهج 
 احلّّسّ اتلجرييّب.

إحدى اتلجارب »واآلن نعود إىل الكم دوكيزن عن ادلاعء، يقول: 
عن املعجزات، اكنت جتربة ادلاعء  ـرية للشفقة إن لم نقل املث ـاملسلّية 

 .(1)«الكربى، هل تساعد الصالة املرىض ىلع شفائهم؟

ينقل دوكيزن جتربة  عجيبة  وغريبة  قام بها أحد العلماء املتديّنني يف 
بريطانيا ىلع جمموعٍة من املرىض، إذ قّسمهم إىل ثالث فئاٍت، األوىل تلّقت 

ن تعلم بٰذلك، واثلانية لم تتلّق أّي داعٍء، ادلاعء من املؤمنني، دون أ
واثلاثلة تلّقت ادلاعء مع علمها بٰذلك؛ الختبار اتلأثي انلفّّس لدلاعء، ثّم 
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جاءت انلتيجة بعدم وجود أّي فرٍق بني الفئات اثلالث، بل إّن الفئة اثلاثلة 
 اليّت اكنت تعلم بأّن املؤمنني يدعون هلا قد تدهورت صّحتها.

، ومن قام بها  :أقولوأنا  إّن ٰهذه اتلجربة ه يف الواقع مرسحيّة  هزيلّة 
، ضعيف  اإليمان، جاهل  بفلسفة ادلين، وحكمة العقل وإنسان  سخيف 

 ادلاعء اذّلي هو من أرىق مظاهر العبادة.

يريد أن يضع قدرات اخلالق العظيم لٰهذا الكون واإلنسان ىلع فهو 
 تافٍه، يمكن أن يقوم به أصغر األطّباء، املحّك يف حمّل اختباٍر صغٍي ألمرٍ 

ا أّن جناح مثل ٰهذه اتلجربة يف شفاء  وهو عالج املرىض، ودوكيزن يعلم جّيد 
املرىض اذّلين نالوا ادلاعء ال يثبت وجود ابلاري تعاىل؛ الحتمال أن يكون 
األطّباء هم سبب الشفاء، وفشلها يف شفاء ٰهؤالء املرىض ال ينيف وجود 

ل أن يكون ٰذلك بسبب أخطاء األطبّاء؛ فال أدري اىل؛ الحتماابلاري تع
ملاذا نقلها دوكيزن هنا يف ٰهذا الكتاب، مع عدم صالحيّتها للنيف أو 
ا، وقد أرشنا إيله مرار ا يف ٰهذا  االثبات، ولٰكن يبىق السبب هو نفسه دائم 
ابلحث، وهو السخرية من املتديّنني؛ تلنفي القارئ وإضعاف اعتقاده 

لّٰه، فٰهذه ه بضاعته املزجاة يف ٰهذا الكتاب، وحنن باإلماكن أن باملبدإ اإل
ننقل هل اآلالف القصص واحلاكيات اليّت تواترت األخبار بوقوعها من 
املعجزات والكرامات اليّت جرت ىلع أيدي األنبياء واألويلاء ىلع مّر 

مقّدمتها العصور، واليّت ما زنلا نشاهد الكثي منها يف زماننا املعاص، ويف 
شفاء الكثي من األمراض املستعصية اليّت يأس منها األطباء، ولٰكن ليس 



 133 ..................................................................................... الفصل اثلاين: فرضّية اإلهٰل 

  

من شأننا أن نفعل ٰذلك؛ ألّن املقام يف مثل ٰهذه املسائل االعتقاديّة املصيّية 
هو أن نعتمد فقط ىلع األدلّة والرباهني العقليّة القطعيّة الكّيّة، ال أن نعتمد 

ئّية السخيفة، أو ىلع نقل القصص واحلاكيات ىلع مثل ٰهذه اتلجارب اجلز
وحسب، بل أقول أكرث من ٰذلك للسيد دوكيزن اذّلي ال يؤمن إاّل بالعلم 
وقول العلماء، عليه أن ينصت ملا يقوهل كبار األطباء انلفسانّيني يف أمريكا 
يف الوقت احلارض، بأّن اتلديّن وادلاعء هل أكرب األثر يف مقاومة األمراض، 

، وهو أمر  لم يعرفوه إاّل بعد جتارب علميٍّة طويلٍة، (1)شفاء املرىضوسعة 
ا.  وليس عن طريق القصص واحلاكيات كما حيلو دلوكيزن أن يفعل دائم 

ويف انلهاية أقول إّن فلسفة ادلاعء ملن فهمها ه أعمق بكثٍي من اليّت 
أّن ادلاعء  توّهمها دوكيزن، أو ٰهذا العالم الساذج يف جتربته املضحكة، وهو

سبب ا  ـتعاىل  ـيف حقيقته ليس علّة  تاّمة  تلحّقق املطلوب، بل جعله ابلارى 
                                                 

 (1)Strawbridge WJ, Cohen RD, Shema SJ, Kaplan GA. Frequent 
 attendance at religious services and mortality over 28 years. Am 
 J Public Health. 1997;87:957–961. 
 Yates JW, Chalmer BJ, St James P, Follansbee M, McKegney 
 FP. Religion in patients with advanced cancer. Med Pediatr 
 Oncol. 1981; 9: 121– 128. 
 Harris RC, Dew MA, Lee A, Amaya M, Buches L, Reetz D. 
 Coleman C. The role of religion in heart-transplant recipients› 
 long-term health and well-being. Journal of Religion and Health. 
 1995;34(1):17–32. 
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من األسباب، مثل ادلواء للمريض، فكما أنّه ليس ّك من تناول ادلواء 
حصل هل الشفاء، كٰذلك ليس ّك من قام بادلاعء يستجاب هل بالشفاء، بل 

اب بصوٍر قد أخربنا ىلع لسان أ ـتعاىل  ـإّن اهلل  نبيائه، بأّن ادلاعء قد جيح
وٰهذا كثي ا ما  ـخمتلفٍة، إّما يف صورة قضاء حاجة املؤمن اليّت طلبها 

ا  وإّما أن يؤّخرها زمان ا ما، وإّما أن يدفع عنه بالء  آخر، أو  ـحيصل، ال دائم 
 أن يرفع درجته يف اآلخرة، أو غي ٰذلك من صور االستجابة.

ن أعظم مظاهر العبادة الروحيّة الّيت يرتبط وادلاعء يف الواقع م
بها املؤمن بربّه بمقتىض إيمانه، إذ يشعر بوجود موجوٍد عليٍم قديٍر 
يمكن أن يلتجئ إيله يف أوقات الشّدة؛ يلحّل هل مشالكه أو يهّون 
عليه مصائبه. وجمّرد الشعور بٰهذه احلالة انلفسيّة من املواساة هل آثار  

 روح اإلنسان يف خضّم مشاك ٰهذه احلياة املعّقدة، إجيابيّة  كثية  ىلع
ا حستجب طلبه مبارشة ، كما نقلنا عن األطبّاء سابق  وأنا  ،حّت لو لم ي

ال أدري إىل من يلجأ دوكيزن يف حاالت املرض والشّدة والضيق، وما 
هو شعوره عند تراكم أمراض الشيخوخة واقرتاب األجل، هل يملك 

، أو املخدر لعاثر، أو يتناول األقراص املنّومةإاّل أن يندب حّظه ا
 ؟!(1)لكتاباالعام، كما سيقول يف نهاية 
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 «لهالدليل على وجود اإل»

عنه بلاس القّصاص  ـاعلم األحياء  ـيف ٰهذا الفصل خيلع دوكيزن 
ثّل املرسيّح، ليتدي بلاس الفالسفة واحلكماء؛ يلمارس سيناريو من واملم

نوٍع آخر، ويتصّدى لرّد الرباهني الفلسفيّة اليّت أوردها الفيلسوف املتكّم 
. وٰهذا الفصل اثلالث اكن ينبيغ أن (Thomas Aquinas) األكوينّ توما 

ابلحث،  يكون هو الفصل األّول حبسب الرتتيب املنطّق لطبيعة موضوع
وهو نيف املبدإ اإللّٰه، ولٰكنّه آثر أن يحقّدم عليه فصلني روائّيني درامّيني 
طويلني، استهلاك أكرث من ثمانني صفحة  من الكتاب، واستزنفا ذهن 
القارئ يف موضواعٍت قصصيٍّة ساخرٍة من ادلين واملتديّنني، وما فعل ٰهذا 

ادلين واإليمان، وإرهاق  إاّل من أجل حتريك وجدان القارئ ومشاعره ضدّ 
اإللّٰه،  إذهنه بنحٍو جيعله يتقّبل استدالالت دوكيزن الواهية نليف املبد
 وطرح ابلديل املاّدّي الطبيّع يف ٰهذا الفصل، والفصل اذلي يليه.

بعنواٍن صحيف  مثٍي، ال  ـكما ه اعدته  ـافتتح دوكيزن ٰهذا الفصل  
وع الفصل؛ وٰذلك نقال  عن املاسوين عالقة هل من قريٍب أو بعيٍد بموض

ا للواليات املّتحدة، وال أدري  املتآمر توماس جيفرسون، عندما اكن رئيس 
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يف الواقع ّس إعجابه الشديد بٰهذا الرجل، حبيث أفرط يف انلقل عنه، وٰهذا 
)أستاذ يف علم الالهوت ال ينبيغ أن يكون ل حملي يف  هوالعنوان الغريب 

أنا أترك للقارئ الكريم اتلأّمل واتلعليق ىلع ٰهذه العبارة، و! (1)دستورنا(
اليّت تتناىف مع أويلّات حقوق اإلنسان وحّق املواطنة، وتعربعن احلالة 
اإلقصائيّة الشديدة لقائلها وناقلها، مع أّن دوكيزن يزعم أنّه حيرتم اآلخر 

 فني ادلينّيني.ويقبل اآلخر، وينتقد بشّدٍة احلالة اإللغائيّة عند بعض املتطرّ 

وملاذا ال يكون ألستاٍذ فيلسوٍف أكادييم  حمرتٍم، رّبما يكون هل  
عرشات ماليني األتباع من الشعب األمريكّي املسييّح اذّلين يكنّون هل ّك 

أّي اعتباٍر يف ادلستور  ـمهما اختلفنا معه يف الرأي  ـاالحرتام واتلبجيل 
احلاكم واملحكومني؟! وهل االختالف اذّلي هو وثيقة رشٍف مجاهيّيٍة بني 

يف الرأي جريمة  يحعاقب عليها القانون؟! وكيف يسمح نلفسه كرئيس دولٍة 
عظىم كأمريكا، يمثّل املتديّنون الغابليّة املطلقة فيها، أن يتلّفظ بٰهذا 

 الالكم االستفزازّي؟!

ته لألّمة وٰهذا إّن دّل ىلع يشٍء فيدّل ىلع نواياه السيّئة جتاه شعبه، وخيان
اليّت انتخبته، لصالح أسياده من املاسون، كما يقول الاكتب األمريكّي 

 مايرون فااغن.املشهور 
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واآلن نعود إىل االنتقادات اليّت وجهها السّيد دوكيزن إىل الرباهني 
اإللّٰه، وٰهذه  إالفلسفيّة اليّت استدّل بها توما األكوين إلثبات وجود املبد

تكشف بوضوٍح عن املستوى املنطّق الفلسيّف  ـسنبنّي كما  ـاالنتقادات 
املأساوّي دلوكيزن؛ إذ وّرط نفسه يف ميداٍن ليس هو من رجاهل، وأقحم 

 نفسه يف صناعٍة ليس من أهلها.
وٰهذا ما كنت قد حّذرت منه قبل ٰذلك يف مقّدمة الكتاب، عندما 

ولٰكن حتّدثت عن شخصيّة دوكيزن، ومرتجم كتابه بسام ابلغدادي، 
لألسف، ٰهذا هو قَدر الفلسفة اإلهلٰيّة اليّت اكنت يف يوٍم من األيّام أصل 
العلوم وتاجها، ثّم أضحت عيل يد أعداء العقل واإلنسانيّة رشيعة  لّك 

 وارٍد، ومطيّة  لّك من هّب ودّب.
األدلّة اخلمسة اليّت عرضها توما األكويّّن يف القرن »قال دوكيزن: 

، ومن السهل نقضها اثلالث عرش، ال  .(1)«تدّل حقيقًة ىلع أّي يشء 

إذا أمكن أن ينقض دوكيزن ابليولوّج نظرّيات الفالسفة بسهولٍة  أقول:
كما يّدع، فمن املمكن أن نصّدق أن ينقض علماء الالهوت بسهولٍة 

، ومياكنياك الكّم ينشتايننظرّية داروين يف اتلطّور، ونظرّية النسبيّة إل
وأن ينقض املهندسون نظرّيات األطبّاء، وأن ينقض األدباء نليلز بور، 

 نظرّيات املهندسني!
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ولٰكن دع عنك ّك ٰهذا، ونلنظر هل استطاع دوكيزن بالفعل أن يفعل 
املعجزة، ويقوم بٰهذا العمل اخلارق يف رّد براهني الفالسفة، كما يتوّهم 

 املنطق أو الفلسفة؟أتباعه وضحاياه املساكني اذّلين لم يدرسوا مثله مبادئ 

يذكر دوكيزن األدلّة اخلمسة املشهورة تلوما األكويّن، واليّت ه يف 
الواقع مأخوذة  من براهني الفالسفة قبله مثل أرسطو وابن سينا، ولٰكنّه 

رَّ   لك بكّل  ذٰ ، وركيٍك، ومشوٍّش، كما سيتبنّي ٍف لألسف نقلها بأسلوٍب حمح
)اخلالصة  من كتابه األصيلّ  مبارشة   من نقلنا لالكم توما األصيلّ  وضوٍح 
إن  -  ما يدّل ، فإنّ ىلع يشءٍ  ذا إن دّل وهٰ  ،(Summa Theologica ةالالهوتيّ 

ىلع عدم فهمه هلا، وهو أمر  طبيعي ملن هو ليس من أهل  -أحسنّا الظّن به 
 ة منذه األدلّ ومن أجل ٰذلك جند أنفسنا مضطّرين أن ننقل هٰ  ؛الصناعة

ننقل  ، ثمّ ال  أوّ  (1)ة()اخلالصة الالهوتيّ  يف كتاب األكوينّ  مصدرها األصيلّ  
ا بصياغتها نقوم ثاثل    نلا مدى حتريفه هلا، ثمّ ا؛ يلتبنّي تقرير دوكيزن هلا ثاني  
 أمام القارئ الكريم. بنحٍو خمترٍص وواضٍح 

 وجود اهلل يمكن إثباته من مخسة مناهج: إنّ » :قال توما
 أنّ  ق اثلابت باحلّس فمن املحقّ  ،هة احلركةل واألوضح من جاملنهج األوّ 

ه ليس ألنّ  ؛ك من آخرفهو يتحرّ  ك  متحرّ  ، وّك كةً ذا أشياء متحرّ يف اعملنا هٰ 
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 ما حيرك يشء  ، وإنّ إيلهك ة إىل ما يتحرّ  باعتبار كونه بالقوّ إاّل  ء  ك يشيتحرّ 
ة إىل من القوّ  ء  إذ ليس اتلحريك سوى إخراج يش ؛باعتبار كونه بالفعل

 كما أنّ  ،بالفعل  بموجود  إاّل  إىل الفعل ال يمكن أن يتمّ  ء  فعل وإخراج يشال
لك وبذٰ  ،بالفعل اة حارًّ بالقوّ  ي هو حاري بالفعل اكنلار جيعل اخلشب اذّل  احلارّ 

ة بعينه أن يكون بالقوّ  واحد   كن ليس يمكن ليشء  ه. لٰ كه ويغرّي حيرّ 
بالفعل  ما هو حاري  ألنّ  ؛تلفة  خم بل باعتبارات   ،عتبار  واحد  اب اوالفعل معً 

ذه بل هو من هٰ  ا،ة أيضً بالقوّ  اذه اجلهة حارًّ ليس يمكن أن يكون من هٰ 
 ة.بالقوّ  اجلهة بارد  

نلفسه  اًك أي حمرّ  اًك ومتحرّ  اًك يكون حمرّ  اشيئً  ليس يمكن أنّ  نفإذ
 ،خرك من آأن يتحرّ  بدّ  ك فالما يتحرّ  ن لّك واحد  ومن جهة  واحدة ، فإذ باعتبار  

 ،ذا من آخروهٰ  ا،ك من آخر أيًض أن يتحرّ  بدّ  فال اًك ذا اآلخر متحرّ وإذا اكن هٰ 
فلم يكن  ل  أوّ  ك   لم يكن حمرّ وإاّل  ،وهنا ال جيوز التسلسل إىل غري انلهاية

ك من املحرّ  كة   بما يه متحرّ ك إاّل اكت اثلانية ال حترّ املحرّ  ألنّ  ؛آخر ك  حمرّ 
من  بدّ  ال نمن ايلد. فإذ كة   بما يه متحرّ ك إاّل العصا ال حترّ  كما أنّ  ،لاألوّ 
 «.ه اهللي يعقل اجلميع أنّ ذا اذّل وهٰ  ،من آخر ك  غري متحرّ  ل  أوّ  ك  نتهاء إىل حمرّ اال

أّواًل: املحّرك األّول: ال يشء » أما السيد دوكيزن املحرتم فقرره هكذا
زمانيًّا للمايض، يتحّرك إاّل بوجود من حيّركه، ٰهذا يؤّدي بنا بشك  تراجع  
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واملخرج الوحيد منها هو اهلل؛ ألنّه بالضورة املنطقّية أّن أحًدا ما، قد بدأ 
 .(1)«باحلركة األوىل، وٰهذا األحد ندعوه اهلل

اتلقرير الصحيح للربهان باختصار: ّك جسٍم متحّرٍك حيتاج  وأقول:
رج ال يشء نفسه من إىل حمّرٍك خيرجه من القّوة إىل الفعل؛ الستحالة أن خيح

َرَّكح بأن يتحّرك كسائر األجسام،  القّوة إىل الفعل، وٰهذا املحّرك إن اكن حيح
كما بيّنا  ـفهو حيتاج إىل حمّرٍك آخر، وٰهكذا، فإّما أن يتسلسل، وهو حمال  

ّرك ال بأن يتحّرك، وهو  ـمن قبل يف األصل اثلاين  وإّما أن ينته إىل حمرٍِّك حيح
و بطبيعة احلال ال بّد أن يكون بالفعل من ّك اجلهات، املحّرك األّول، وه

ْر َجهح غيه من القّوة إىل الفعل 
أي جمّرد ا عن املاّدة، وإاّل الحتاج أن خيح

 ويتسلسل، وٰهذا املحّرك األّول هو املبدأ اإللّٰه.

نا جند يف املحسوسسات فإنّ  ،رةة املؤثّ املنهج اثلاين: من جهة العلّ » :قال توما
 اشيئً  وال يمكن أنّ  ،لكرة وليس يرى مع ذٰ بني العلل املؤثّ  ابً هدة ترتّ الشا

، والتسلسل ذا حمال  وهٰ  ،للزوم وجوده قبل نفسه ؛نلفسه رةً مؤثّ  ةً يكون علّ 
ة بة هو علّ رة املرتتّ ل بني مجيع العلل املؤثّ األوّ  ألنّ  ؛رةيف العلل املؤثّ  ممتنع  

، كثرية   أو أوساط   واحد   ة وسط  ن ثمّ اك سواء   ،ة األخريوالوسط هو علّ  ،الوسط
لم  ل  رة أوّ لو لم يكن يف العلل املؤثّ  نة ارتفع املعلول فاذه إذا ارتفعت العلّ كنّ لٰ 
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أوىل  ة  رة لم يكن علّ ولو تسلسلت العلل املؤثّ  ،وال وسط   يكن فيها أخري  
 طالن، فال ابلذا بنّي وهٰ  ،طة  متوسّ  رة  مؤثّ  وال علل   أخري   فلم يكن معلول   ،ر  مؤثّ 
 «.يها اجلميع اهلليت يسمّ ويه الّ  ،أوىل رة  مؤثّ  ة  إذن من إثبات علّ  بدّ 

ثانًيا: السبب واملسّبب: ال يشء يسّبب نفسه، »: أما دوكيزن فنقله هكذا
، ومّرةً أخرى نصل تراجعيًّا نلقطة  يف املايض، ٰهذه  لّك رّد فعل  فعل  مسبق 

، ٰهذا الفاعل األّول نسّميه ردود األفعال لكّها جيب أن يكون هلا  فاعل  أّول 
وتقريره املعّدل: ال يشء حيدث نفسه يف حّد ذاته؛ الستحالة أن  .(1)«اهلل

ا،  د هل إن اكن حادث ا أيض  َج اليشء نفسه من العدم إىل الوجود، واملوج  ْر 
خيح

دٍ  ، وإّما أن ينته إىل موج   افتقر إىل موجٍد آخر، فإّما أن يتسلسل، وهو حمال 
 .قديٍم غي حادٍث، وهو اهلل تعاىل

نا جند يف نّ ألك وذٰ  ،املنهج اثلالث: من جهة املمكن والواجب»: قال توما
للكون  امنها ما يرى معروضً  نإذ ،األشياء ما يمكن وجوده وعدمه

لك فيمتنع وجوده ما اكن كذٰ  وجوده وعدمه، وّك  اممكنً  ،كذاوالفساد وهٰ 
لو اكن عدم  نما، فإذ يف حني   وجد فهو معدوم  ما يمكن أن ال ي ألنّ  ا؛دائمً 

لك ذٰ  ، ولو صحّ يًئاما ش اه لم يكن حينً نّ أيف مجيع األشياء للزم  ااملوجود ممكنً 
  بيشء  ال يبتدي أن بوجد إاّل  اما ليس موجودً  ألنّ  ؛ء  يش الم يكن اآلن أيضً 

                                                 
 ( الصفحة نفسها.1)
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 ،دأن يوج الستحال أن يبتدي يشء   اموجودً  لو لم يكن يشء   ن. فإذموجود  
ليست مجيع املوجودات  ن ابلطالن. فإذذا بنّي وهٰ  ء  فلم يكن اآلن يش

 ا واجب  ، والواجب إمّ واجب   أن يكون يف األشياء يشء   بدّ  بل ال ،ممكنةً 
ستحاتله يف اك أو لغريه، والتسلسل يف الواجبات لغريها مستحيل   ذلات  

ذلاته ليس  واجب   من إثبات يشء   بدّ  ال ن، فإذارة ىلع ما هو قريبً العلل املؤثّ 
 .«اهلل يه اجلميعذا ما يسمّ به وهٰ  بل غريه واجب   ،أخرى ة  بعلّ  اواجبً 

ثاثلا: العلّة الكونّية: من املحّتم وجود »أما دوكيزن فنقله بهذه الصورة 
زمن  لم توجد فيه املاّدة، ولٰكن بما أّن األشياء الفزييائّية موجودة  اآلن، إذن 

فزييايئ  أىت بها للوجود من العدم، وٰهذا اليشء  ال بّد من وجود يشء  غري
 !ةيّ لألصل بالكّ  . وهو تقرير خمالف  (1)«غري الفزييايّئ ندعوه اهلل

إن املوجود : هذا هو املسىم بربهان اإلماكن، وتقريره باختصار أقول:
املمكن الوجود يمكن عليه العدم، ويعرضه الوجود من غيه كما بيّنا يف 

من فلسفة الوجود، وباتلال فاليمكن أن يوجد نفسه بنفسه، األصل اثلاين 
كذا، وهٰ  ا افتقر إىل غيه،يض  أ اذا الغي إن اكن ممكن  فيحتاج إىل غيه، وهٰ 

واجب الوجود  ا أن ينته األمر إىل موجودٍ ، وإمّ ا أن يتسلسل، وهو حمال  فإمّ 
 ذلاته، وهو املطلوب.

                                                 
 ( الصفحة نفسها. 1)
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لّك احلجج اثلالث »: الثة بقوهلوقد علّق دوكيزن ىلع ٰهذه الرباهني اثل
تعتمد ىلع مبدإ الرتاجع الزمّّن، وتفرتض اهلل إلنهاء ادلوّامة، واالفرتاض 

 .(1)«اذّلي ال مرّبر ل هنا، هو أّن اهلل منيع  ىلع الزمان

ا أنّه لم يفهم معىن حقيقة هٰذه الرباهني اثلالثة؛ لسببني:أقول  : من الواضح جد 

التسلسل العقيّل املحال، بعبارة شعرّيٍة، وهو أنّه  األّول: أنّه يعرّب عن
ا احلية والرتّدد؛ يلويح للقارئ بأّن منشأ االعتقاد باملبدإ  (، قاصد  )دّوامة 
اإللّٰه هو اجلهل واتلخلّص من احلية، مع أّن املقصود من امتناع 
التسلسل بكّل بساطٍة، هو رضورة أن يرجع ّك ما بالغي إىل ما باذلات، 

 هو أمر  يدركه الطفل الصغي بال ترّدد، وقد أرشنا إيله يف املقدمة.و
اثلاين: هو أنّه لم يفهم معىن العلّة األوىل، اليّت تنته عندها 
املتحّراكت واحلادثات وسائر العلل الطبيعيّة، ورضورة تمزّيها اذلايّت عن 

نقطاع سائر العلل واملعلوالت، وإاّل لزم الرتجيح بال مرّجٍح، وعدم ا
التسلسل، فخالق املاّدة ال يمكن أن يكون ماّدي ا، وخالق الزمان ال يمكن 

 أن يكون زماني ا أو ماكني ا، وهو أمر  يف اغية ابلداهة.

ا ملنح ٰهذا اذّلي أنهينا به الرتاجع إطالقً  ٍ ليس هناك أّي سبب  »ثّم قال: 
 مثل القدرة اللكّّية، الزمّّن أيًّا من املواصفات اليّت يّتصف بها ٰهذا اإلٰل 

                                                 
 ( الصفحة نفسها.1)
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، والرمحة، واخللق اذليكّ، ناهيك عن الصفات اإلنسانّية كإجابة  والعلم الّلّكّ
 .(1)«ادلاعء، وغفران اذلنوب، وقراءة األفاكر

لو اكن دوكيزن قد أتعب نفسه يف قراءة فهرس أي كتاب فلسفٍة  أقول:
اإللّٰه بالرباهني  إدإهلٰيٍّة، لوجد أّن الفالسفة بعد بيانهم لفصل إثبات املب

العقليّة الفلسفيّة، قد عقدوا فصوال  أخرى بعد ٰهذا الفصل يف إثبات 
األّول للوجود بالرباهني العقليّة، من العلم والقدرة  إصفات ٰهذا املبد

تعاىل  ـواحلياة واإلرادة واحلكمة والعناية واتلدبي ادلقيق، انطالق ا من كونه 
ا لّك كماٍل وجودي  بنحٍو أىلع وأرشف من واجب الوجود ذلاته، وواج ـ د 

سائر خملوقاته، كما بيّنا ذلك يف املقدمة، ولٰكن يظهر أّن السّيد دوكيزن لم 
يكن يسمح هل وقته اثلمني بٰذلك، بعد أن استغرق معظم وقته يف قراءة 
 القصص واحلاكيات، والصحف واملجاّلت، ومسامرات املقاه واحلانات.

:  ـتعاىل  ـصفاته ثم استشك ىلع  وباملناسبة فإّن بعض علماء »قائال 
املنطق الحظوا عدم إماكنّية اجتماع موضوع العلم الّلّكّ، والقدرة اللكّّية، إذ لو 
اكن اهلل ّلّكّ املعرفة، فهو يعرف باتلأكيد ومسبًقا كيف سيتدّخل بقدرته 

يري رأيه بٰهذا املوضوع، اللكّّية يلغرّي جمرى اتلاريخ، ٰهذا يعّن أنّه ال يستطيع تغ
 .(2)«فهو باتلايل ليس ّلّكّ القدرة؛ ألّن هناك شيًئا ال يستطيع عمله

                                                 
 .80( ص 1)
 ( الصفحة نفسها.2)
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: إّن جمّرد نقله ٰهذا الالكم الفلسيّف اتلخّصّص عّما سّماه  أقول: أّوال 
)ببعض علماء املنطق( هو أمر  مثي  للسخرية، إذ إّن املنطق املتعلّق ببيان 

ا لعلم الفلسفة اإلهلٰيّة املتعّلق  قواعد اتلفكي الصحيح هو علم مباين  تمام 
بمباحث الوجود، فال ينبيغ أن نسيّم من يتكم بٰهذا الالكم الفلسيّف بأنّه 
ا، وباتلال يكون ٰهذا العالم  من علماء املنطق، فإّما أن يكون نقله صحيح 

الكتاب، املنطّق قد تكلّف الالكم فيما ال يعنيه، كما يفعل دوكيزن يف ٰهذا 
وإّما أن يكون فيلسوف ا، ولٰكن دوكيزن ال يمزي بني املنطق والفلسفة، وٰهذا 

 ليس ببعيٍد.

ثانيا: كيف يسّوغ من ال يعرف مبادئ الفلسفة اإلهلٰيّة، ولم 
يدرسها أو يحدرّسها، وقىض عمره يف ابلحوث الفزييائيّة ابليولوجيّة 

امليتافزييقيّة، وخيوض يف أدّق املاّديّة، نلفسه أن يتدّخل فجأة  يف العلوم 
املباحث الفلسفّية اتلخصصيّة، وينتقد الكم أاعظم الفالسفة املتأهّلني؟!! 

 وهل ٰهذا هو املنهج العليم؟!

ثاثل ا: إن اجلواب عن ٰهذا اإلشاكل، وإن اكن يتطلّب مقّدماٍت منطقّية  
بساطٍة؛ لعلّه وفلسفيّة  جيهلها دوكيزن وأمثاهل، بيد أنّنا سنحاول أن جنيبه ب

يفهمها أو يتنبّه إيلها، فنقول: القدرة الكّيّة املطلقة يا سيد دوكيزن، ال 
تتعلّق إاّل بما هو ممكن الوقوع، ال بما هو حمال الوقوع، واهلل مع كونه ىلع 
ا، ولٰكّن املحال املمتنع الوجود ليس بيشٍء حّت تتعلّق به  ّك يشٍء قدير 
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بقدرته املطلقة ال  ـتعاىل  ـوي الوجود، فاهلل القدرة؛ ألّن الشيئيّة تسا
يمكن أن جيمع بني انلقيضني، أو جيعل الّك أصغر من جزئه، أو أن جيعل 

ا، ال لعجزه، بل المتناع ٰذلك يف نفسه.  االثنني فرد ا، واثلالثة زوج 

واهلل بعلمه الّلّكّ وحكمته املطلقة، قد علم بانلظام األصلح لٰهذا العالم 
تبه، فأوجده كما علمه ىلع أحسن صورٍة ممكنٍة، وتغيي ٰهذا بكّل مرا

انلظام األصلح من انلاحية اتلكوينيّة حمال الوقوع؛ ألنّه ىلع خالف 
الرتتيب الطبيّع يف نظام األسباب واملسبّبات، وخالف حكمته تعاىل؛ فمن 

 املحال أن تتعلّق به قدرته املطلقة.

باإلضافة إىل  ـيف ٰهذا الكتاب وأصل املشكة املعرفية عند دوكيزن 
هو نزعته احلّسيّة السطحّية  ـجهله الشديد بمبادئ العلوم العقليّة 

ا  ا يف عينيه، واليّت تمنعه دائم  املاّديّة الشديدة، اليّت جعلت عقله دائم 
من تصّور األمور الغيبيّة اليّت ه فوق الطبيعة، وإذا أراد أن يتصّورها، 

، وتعامل معها تعامله مع األمور املاّديّة، فكما تصّورها بوهمه وخياهل
يرى نفسه قادر ا ىلع تغيي اعتقاداته املاّديّة احلادثة حبسب مزاجه 

ينبيغ أن يكون كٰذلك، وٰهذا جلهله  ـتعاىل  ـالشخّص املتغّي، فاهلل 
 حبقيقة العلّة األوىل، وخالق الكون العظيم.

الال نهايّئ، والعبث انلاتج من إدخال نلعد إىل الرتاجع الزمّّن »ثّم قال: 
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إٰل  حلّل املوضوع؛ ألنّه من األرخص استحضار يشء  ما كنظرّية االنفجار 
 .(1)«العظيم، أو أّي مبدإ  فزييايئ  غري مكتشف  بعد

أقول: ها هو مّرة  أخرى يكشف عن جهله بداللة الرباهني، وحقيقة 
ل بعلٍة طبيعّيٍة، اغفال  أو العلّة األوىل، حينما يريد أن ينه التسلس

 متغافال  عن أّن خالق الطبيعة ال يمكن أن يكون منها.

، فهو يعلم (Big Bang Theory) وأّما طرحه نلظرّية االنفجار العظيم
ا أّن ٰهذه انلظرّية حاهلا كحال نظرّية اتلطّور، ال عالقة هلا من قريٍب  جّيد 

ّية نشأته، وٰهذا ما سبق وأن أو بعيٍد بنشأة أصل الكون، بل تتعلّق بكيف
 أرشنا إيله من أّن الفزيياّئ معني ببيان )كيف هو؟( ال )لم هو؟(.

ثّم إّن نظرّية االنفجار العظيم تقول إّن العالم نشأ من نقطٍة منفردٍة 
تنهار عندها قوانني الفزيياء املعروفة، وه ذات حرارةٍ وكثافٍة اعيلتني 

ا، ثّم حصل فيها  ا جد  تغّيات  أدت إىل إنفجاٍر عظيٍم وانبعاٍث طاقٍة جد 
ا، وأنويٍة ذّرّيٍة وإلكرتوناٍت، ثّم بدأت تربد باتلدريج تلتكّون  هائلٍة جد 

 منها األجسام الصغية ثّم الكبية.

ولم تتعّرض انلظرّية ألصل وجود ٰهذه انلقطة املنفردة، وكيف 

                                                 
 ( الصفحة نفسها.1)
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اليّت أّدت إىل  جاءت، وكيف حصلت فيها ٰهذه اتلطّورات ادلاخليّة
انفجارها، إذ يعّدون اإلجابة عن ّك ٰهذه األسئلة خارجة  عن نطاق 
القوانني الطبيعّية، وعن حدود معرفة الفزيياّئ؛ وبناء  عليه: كيف 

 يمكن أن ترّبر نلا ٰهذه انلظرّية أصل بداية العالم، وانقطاع التسلسل؟!

دوكيزن عن توما  إىل هنا تكون قد تّمت احلجج اثلالث اليّت نقلها
األكوين، وحنن لن نتعّرض للحّجة الرابعة؛ لعدم وضوح دالالتها، وعدم 

 احلاجة إيلها، ونلنتقل بليان تعليق دوكيزن ىلع احلّجة اخلامسة.

نا نرى فإنّ  ،املنهج اخلامس: من جهة تدبري األشياء»: قال توما الكوين
 ،ة تفعل لغاية  ام الطبيعيّ جربعض املوجودات اخلايلة من املعرفة ويه األ أنّ 
إىل أن تدرك  واحد   ا أو يف األكرث ىلع نهج  ها تفعل دائمً من أنّ  ذا ظاهر  وهٰ 

 ، ىلع أنّ ابل قصدً  افاقً تّ اها ال تدرك الغاية ضح أنّ ذا يتّ لك، وبهٰ انلهاية يف ذٰ 
 يلها من موجود  إد ما لم يسدّ  ،جه إىل اغية  ما خيلو من املعرفة ليس يتّ 

د يسدّ  اعقل   يوجد موجود   ند السهم من الرايم. فاذكما يسدّ  واعقل   اعرف  
 .(1)«يه اهللي نسمّ ذا اذّل وهٰ  ،ة إىل الغايةمجيع األشياء الطبيعيّ 

احلّجة الغائّية أو حّجة اتلصميم: األشياء يف »كذا: نه دوكيزن هٰ وقد بيّ 
ياء العالم، وخاّصًة األشياء يف احلياة تبدو مصّممًة، وال نعرف بوجود أش

                                                 
 .24، ص 1( اخلالصة الالهوتيّة، ج 1)
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 ، تبدو مصّممًة إاّل إذا اكنت كٰذلك؛ وذٰللك جيب أن يكون هناك مصّمم 
 .(1)«وهو ما ندعوه باإلٰل 

ا:  وبفضل داروين، لم يعد صحيًحا أن لّك األشياء اليّت »ثّم قال معلّق 
، ال يمكن أن تكون غري ٰذلك، إن لم تكن فعاًل  تبدو نلا وكأنّها مصّممة 

الطبيّع ينتج ما يمكن أن يبدو كأروع كٰذلك، اتلطّور باالنتخاب 
 .(2)«تصميم  بأىلع درجات اتلعقيد واألناقة

ٰهذا هو برهان انلظم اذّلي أرشنا إيله باتلفصيل يف األصل اثلاين  أقول:
من املقّدمة، وأثبتنا صّحته وتمامّية دالتله ىلع وجود املصّمم اذليّك بناء  

ني، كما أثبتنا يف األصل الرابع أّن ىلع قانوين العلّّية والسنخيّة ابلديهيّ 
نظرّية االنتخاب الطبيّع ال عالقة هلا أصال  بأصل وجود العالم أو بمبدإ 

وجود مصّمٍم ذيك   ـكما يرّصح داروين نفسه  ـاحلياة، وال تنايف أصال  
حتصل ّك ٰهذه اتلطّورات اتلدرجيّية حبكمته وهدايته، وقد ّصح 

أحد أكرب علماء األحياء يف  (Francis Sellers Collins) فرانسيس كولزن
من اذّلي حيجر ىلع اإلٰل يف أن يستعمل آيّلة »العالم بٰذلك حينما قال: 

 .(3)«اتلطّور يف اخللق

                                                 
 81( ص1)
 ( الصفحة نفسها.2)
 85( وهم اإلحلاد، ص3)
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وبعد أن أحس دوكيزن بعجزه عن الرد املنطّق الرصني ىلع ٰهذه أقول: 
فلسف الفضفاض الرباهني العقلّية الواضحة، سارع إىل خلع بلاس اتل

واعد ليتدي والواسع عليه، اذّلي اكن يتعرّث فيه لكّما حاول أن يميش به، 
السخيفة، وحاكياته  من جديٍد بلاسه املرسيّح األصيّل، ويعود إىل هزيّلاته

( Anselm of  Canterburyنسلم )أالطويلة واململّة، ليسخر من ديلل 
كة، اليّت ه استدالالت  الوجودّي، وبعض االستدالالت الشخصّية الركي

ظّنّية  خيايّلة  ال اعتبار هلا عند كبار الفالسفة، وه لكّها أشياء ال تستحّق 
 عناء الرّد عليها.

ثّم اعد دوكيزن بعد ٰذلك يلثي مّرة  أخرى مسألة تديّن العلماء وعدم 
 . (1)«احلجة من العلماء الكبار املتديّنني»تديّنهم حتت عنوان: 

جزه عن إنكار تديّن العدد الكبي من العلماء األفذاذ بعد ع أقول:
اذّلين قامت انلهضة العلميّة والصناعّية يف الغرب ىلع أكتافهم، حاول 
جهده بكّل ما أويت من أسايلب االحتيال الفكرّي أن يرّبر ٰذلك تارة  
خبوفهم من قمع الكنيسة، وتارة  بأنّهم يؤمنون بإهٰل إينشتاين، وتارة  يبدي 

 تغرابه الشديد عن كيفيّة أن جيمع اإلنسان بني العلم واتلديّن! وكأنّ اس
 اإليمان باملصّمم اذليّك للكون، وتبعّية األحداث الكونّية والطبيعّية للعقل

                                                 
 .100( ص1)



 نهاية حلم )وهم اإلهٰل( .............................................................. 154

 

الواع، ديلل  ىلع اجلهل والسفه واحلماقة، وأّما االعتقاد بـ )خروج  
د خلق نفسه(، قكون الكون من العدم إىل الوجود بال سبٍب(، و)أّن ال

وأّن )انلظام ابلديع نشأ من الال نظام(، وأّن )صانع السااعت األعىم قد 
أنشأه(، وبـ )تبعّية العقل والوع تلطّور املاّدة الصماء بنفسها(، و)أّن ّك 
العلوم واألفاكر والفلسفات، واالكتشافات العلمّية ابلديعة، والقيم 

يجة جمموعٍة من الصدف العشوائّية واملبادئ األخالقّية السامية، لكّها نت
واتلفاعالت الكيميائّية، واإلشارات الكهرومغناطيسّية(؛ واإليمان بسائر 
ٰهذه األوهام واخلرافات واهلذيانات، ه عند السّيد دوكيزن من مظاهر 

 العلم والعقالنّية!

وحنن قد سبق وأن بيّنا يف الفصل األّول أّن إيمان العلماء باهلل أو 
اإللّٰه  إ، ال يحقّدم وال يؤّخر، وليس هل أدىن مدخلّيٍة يف إثبات املبدإحلادهم

 للعالم أو نفيه.

للعالم الريايض  تعّرض دوكيزن بعد ٰذلك إىل ما سّماه بـ )رهان باساكل(
حبسب اعلم الرياضّيات الفرنّس الكبري »إذ قال:  ،بلزي باساكل الشهي

ىلع وجود اهلل، فإّن العقوبة اليّت بلزي باساكل، فإنّه مهما قلّت ادلالئل 
تنتظر االختيار اخلاطئ يه أكرب، فأحكم الطرق يه اإليمان باهلل؛ ألنّك 
إن كنت مصيًبا فسرتبح انلعمة الكربى، وإن كنت خمطًئا فلن يكون 
، بينما إن لم تؤمن باهلل، وكنت خمطًئا، فأنت حمكوم باللعنة  هناك فرق 
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، وىلع ٰذلك فالقرار األبديّة، وإن كنت مصيًبا، فل ن يكون هناك أّي فرق 
، عليك اإليمان باهلل   .(1)«ال حيتاج ذلاكء 

يف حقيقة ابليان،  ـكعادته  ـثّم يعلّق دوكيزن برسعٍة دون أن يتأّمل 
هناك يشء  ما حمرّي  بشك  خاص  يف ٰهذه احلّجة، اإليمان ليس شيًئا »بقوهل: 

 .(2)« أستطيع فعله بإراديتتقّرره اكلسياسة، وىلع األقل فأنا ال

 ثّم أخذ يسرتسل كعادته يف السخرية من الكم باساكل.

؛  «اإليمان ليس شيًئا نقّرره اكلسياسة» إّن قوهل: وأقول:  الكم  صحيح 
ولم يقصد باساكل من الكمه ٰذلك باتلأكيد؛ ألّن اإلرادة نابعة  من 

؛ وذٰللك فقد القناعة، والقناعة حتصل من وضوح األدلّة عند املخاطب
أراد باساكل من الكمه ٰهذا بأن يوجد القناعة دلى اآلخرين مثل دوكيزن، 
اذّلين ال يؤمنون باألدلّة وابليّنات الساطعة ىلع وجود اهلل تعاىل، ويعّدون 

ا  وٰذلك بأن  ـال اذّلين يقطعون بعدم وجوده  ـوجود اهلل احتماال  ضعيف 
لٰكن برضورة االحتياط العميّل ىلع يقنعوا أنفسهم، ال باإليمان باهلل، و

األقل انلابع من وجود االحتمال وقّوة املحتمل وخطورة األمر، كمن احتمل 
 احتماال  ضئيال  وجود السّم املهلك يف طعامه، فهو ال يأكله باتلأكيد
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ا، وال يعن ٰهذا املوقف  ا، ومهما اكن الطعام شهي ا وذليذ  وإن اكن جائع 
 ان بوجود سم  يف الطعام.العميّل اإليم

وٰهذا األمر اكٍف يف انبعاث اإلرادة ابلاعثة ىلع االلزتام الظاهرّي، أو 
ا يف اإلحلاد،  ال أقّل باتلوّقف واتلبنّي، ال أن يكتب كتاب ا طويال  عريض 

، ويسىع لنرشه يف  30ويسّميه بوهم اإلهٰل، ويرتمجه إىل أكرث من  لغة  أجنبّية 
ويرصف ّك وقته يف املناظرات، وادلفاع املستميت عن  ّك أحناء العالم،

اإللّٰه ودينه وأنبيائه وأويلائه يف ّك ماكٍن  إاإلحلاد، والسخرية من املبد
يذهب إيله يف العالم، ويدعو انلاس بكّل الوسائل، وبكّل ما أويت من قّوٍة 
للخروج من دينهم، واتلمّرد ىلع خالقهم ورازقهم، فهل ٰهذا يا سيد 
 ، دوكيزن حال من حيتمل وجود إهٰلٍ عظيٍم وعليٍم قديٍر، ولو احتماال  ضئيال 

 كما تعرتف أنت بٰذلك بنفسك.

وإاّل فقل نلا حبّق العلم والعقل والكون واإلنسانّية اليّت تّدع أنّك 
تؤمن بها، ماذا اكن يكون حالك لو كنت تقطع بعدم وجود اهلل تعاىل، 

؟! وما هو منشأ ّك ٰهذا احلماس عندك؟ فهل كنت ستفعل أكرث من ٰذلك
باعرتافه هو،  ـأه الفرضّية الظّنّية دلاروين عن تطور األنواع؟ اليّت 

ليس هلا أدىن عالقٍة ببيان أصل نشوء الكون واحلياة يف  ـوباعرتافك أنت 
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؟ اليّت ه جمّرد (1)ٰهذا العالم، أو ه انلظرّية املوهومة تلعّدد األكوان
  ليس عليه أّي ديلٍل عليم  أو عقيل  باعرتافكم.احتماٍل وهيم  

واخلالصة أّن مثلك هو املصداق ابلارز واملقصود احلقيّق اذّلي توّجه 
 إيله باساكل بكالمه.

وما السبب احلقييّق يف أنّنا نقبل فكرة »ثّم قال دوكيزن بعد ذٰلك: 
يمان به؟ بأّن اليشء الوحيد اذّلي جيب أن نفعله إلرضاء اهلل، هو اإل

ملاذا ٰهذه اخلصوصية لإليمان؟ أال جيب أن يكافئ اهلل الطيبة أو 
الكرم، أو اتلواضع، أو الصدق؟ ماذا لو اكن اهلل اعلًما يعّد اتلحّري عن 

 .(2)«الصدق حسنًا؟

ليس فيه منفعة لإلهٰل الغّن احلكيم،  ـتعاىل  ـإّن اإليمان باهلل  وأقول:
ن نفسه، كما بيّنا ٰذلك يف األصل اثلاين يف بل منفعتها راجعة  إىل اإلنسا

فلسفة املعاد، وأّن اثلواب من لوازم اإليمان والعمل الصالح، والعقاب من 
لوازم اجلحود والعمل السيّئ، وأّما خصوصّية اإليمان فه يف كونها دافعة  

 حنو العمل الصالح.

                                                 
(1) Multiverse. 
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اية من أّما االلزتام بماكرم األخالق اليّت ذكرها فه بال شك  الغ
اتلديّن، واملقصودة من العبادة وادلين اإللّٰه، وما جاء الرسل واألنبياء إاّل 
من أجل تتميمها وتكميلها، كما هو متواتر  يف تواريخ الرسل واألنبياء 

 الصحيحة، وكما بيّنا ٰذلك يف األصل اخلامس من فلسفة ادلين.
الق واملنعم ولٰكّن الالكم يف إماكن حتقق ٰذلك لكّه مع إنكار اخل

واملعاد، وسائر الرشائع والكتب السماوّية، وقد أرشنا يف األصل اثلالث يف 
فلسفة األخالق أّن معيار احلسن األخالّق هو أن يكون صادر ا من 

 العقل، ورؤيته الكونّية اإلهلٰيّة، وبنّيٍة صادقٍة، ال من األهواء واملصالح

بال  فأقول بلدق حسًنا(، )أال يعّد اهلل اتلحّري عن الصأّما قوهل: 
، فابلحث عن احلقيقة ومبدئها هو من أهّم وظائف اإلنسان،  شك 
وأرشف مظاهر اإلنسانّية يف ٰهذه احلياة، ولٰكن برشط أن يكون صادق ا يف 
، ثّم يبحث هل  حبثه، ال أن يعتقد أّوال  بيشٍء نتيجة رّد فعٍل انفعال  معنّيٍ

 أجل أن يحصّدق ما حيّب أن يصّدقه.عن أدلٍّة ملّفقٍة تؤّيده، من 
عندما سألوا "برتراند رسل" عن موقفه بعد املوت، »ثّم أضاف: 

ووقوفه بني يدي اهلل، اذّلي سيسأل "رسل" عن سبب عدم إيمانه به، اكنت 
إجابة رسل: "عدم كفاية األدلّة يا رّب.. عدم كفاية األدلّة"، ألن حيرتم اهلل 

 .(1)«أكرث من باساكل ورهانه اجلبان؟!رسل ىلع شّكه الشجاع ٰهذا، 
                                                 

 ( الصفحة نفسها.1)
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صادق ا يف حبثه والكمه، ولم  رسلأفلح إن صدق! لو اكن السّيد أقول: 
ا عن الوصول إىل أّي ديلٍل،  جيد أّي ديلٍل ىلع وجود اهلل تعاىل، واكن قاص 
ا ألهوائه وانفعاالته، فال عقاب عليه  ا، أو مّتبع  ا أو معاند  ال مقرّص 

 الرمحة اإلهلّٰية.بمقتىض العدالة و
ولٰكن مقتىض حال من اكن كٰذلك، هو اتلوّقف والسكوت كما 

اإللّٰه،  إأرشنا من قبل، ال انليف املطلق والسخرية واالستهزاء باملبد
 يف الواقع. "رسل"ورسله، وادلين، واملؤمنني، كما فعل 

أّما وصفه "رسل" بالشجاعة وباساكل باجلنب، فهو ىلع خالف الواقع 
باتلهّور، وباساكل باتلأيّن واتلعّقل، فإّن  رسلا، واألحرى أن يصف تمام  

 االحتياط حسن  ىلع ّك حاٍل، ال سّيما يف املوارد املصيّية اخلطية.

باتلأكيد فإّن العدد املطلق لآلهلة واإلهلٰات، اذّلي يمكن »ثّم قال: 
 .(1)«الرهان عليه يفسد منطق باساكل بأكمله

اإللّٰه، وعدم  إوّحدون يقطعون بوحدانّية املبداملؤمنون امل أقول:
احتمال وجود آهلٍة أخرى، فال يلزمهم منطق باساكل يف لزوم االحتياط 
باإليمان بها، ويظهر أّن دوكيزن لم يستطع اتلميزي بني عدم االحتمال اذلي 
ال يكون مشموال  الحتياط باساكل عند املوّحدين، واحتمال العدم 

 دين املحتملني لوجود اهلل كدوكيزن.املشمول هل امللح

                                                 
 ( الصفحة نفسها.1)
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فهل من املمكن أن حناجج بمضاّدات رهان »ويف نهاية الكمه قال: 
باساكل؟ فلنفرتض بأنّنا آمنا بأّن هناك احتمااًل صغريًا لوجود اهلل، وىلع 
الرغم من ٰذلك يمكننا القول إنّك يمكن أن حتيا حياةً أفضل، لو راهنت 

نت ىلع وجوده، واذّلي يعّن ضياع وقت  ثمني  ىلع عدم وجوده، فيما لو راه
يف عبادته، وتقديم األضايح ل، والقتال يف سبيله واملوت ألجله... إلخ، لن 
أتابع نقاش املوضوع هنا، ولٰكّّن أطالب القارئ الكريم وضع ٰهذا يف 
ذهنه، أنّنا عندما نناقش العواقب األيلمة اليّت ترتتّب ىلع اإليمان، ومرااعة 

 .(1)«يلم ادلينّيةاتلعا

ٰهذا الالكم الغريب عن ادلين واإليمان ليس بمستغرٍب عن أقول: 
مثل دوكيزن اذّلي ال يعرف عن فلسفة ادلين إاّل الطقوس واألضايح 
والقتال، وانلاس أعداء ما جهلوا، وحنن كّنا قد بيّنا فلسفة ادلين يف 

واحلكمة، ما جاء  األصل اخلامس، وقلنا إّن ادلين الواقّع املطابق للعقل
إاّل رمحة  للعاملني، ومن أجل تكامل اإلنسان، ومساعدته يف االرتقاء 
والسمّو، ومن أجل حتقيق العدالة االجتماعّية، وأّن اتلكيف الرشّع هو 
يف الواقع ترشيف  لإلنسان، مثل اتلعليمات الطّبّية، وادلواء اذّلي يعطيه 

 المته.الطبيب احلكيم للمريض من أجل شفائه وس
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وحنن نسأل السّيد دوكيزن، حول العبادات اإلهلّٰية اليّت ترىق وتسمو 
باإلنسان، وسائر األعمال الصاحلة من الرّب واإلحسان، ومساعدة الفقراء 
واملستضعفني اليّت تحقّرب اإلنسان إىل رّبه، وترفع مزنتله عنده يف ادلنيا 

أل انلفوس باألمل واآلخرة، وذكر اهلل اذّلي تطمّئ به القلوب، وتم
والنشاط، وٰهذه احلالة اإليمانية اليّت تمأل قلب املؤمن بالسكينة 
واالطمئنان عند اقرتاب األجل ونهاية العمر، كما أثبت ٰذلك األطّباء 
وعلماء انلفس يف مراكز الصحة انلفسيّة واملعنوّية يف أورّبا وأمريكا، كما 

لك يعّد مشّقة  كبية  ومضيعة  ، إذا اكن ّك ذٰ (1)أرشنا إىل ٰذلك من قبل
للوقت، فما هو اليشء اذّلي يستحّق أن نبذل فيه اجلهد والوقت؟ هل هو 
يف قضاء أوقاتنا يف اللهو واللعب، أو يف قراءة القصص واالستماع إىل 
حاكياٍت وأشعاٍر طويلٍة وركيكٍة، أو يف العبث واهلراء املتعلّق بمباحث 

ليّت يثيها هو وأمثاهل يلل نهار يف املحافل وموضواعٍت تافهٍة وسخيفٍة، اك
املختلفة؟! وأنا يف الواقع ال أعلم، ما اذّلي سيجنيه دوكيزن يف آخر حياته 
من ك ٰهذا؟ وما ه الكماالت احلقيقّية اليّت سيحصل عليها يف نهاية 

 عمره؟! فاألعمال خبواتيمها وعواقبها يا سّيد دوكيزن!
                                                 

(1) Strawbridge WJ, Cohen RD, Shema SJ, Kaplan GA. Frequent 
attendance at religious services and mortality over 28 years. Am J 
Public Health. 1997; 87:957–961. 

Yates JW, Chalmer BJ, St James P, Follansbee M, McKegney FP. 
Religion in patients with advanced cancer. Med Pediatr. 
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اتلعليق ىلع الفصل اثلالث، وبيّنا بكّل وإىل هنا نكون قد فرغنا من 
وضوٍح هشاشة وراككة ّك الردود واإلشاكالت اليّت أوردها ىلع أدلة إثبات 
املبدإ اإللّٰه، وأنّها ناجتة  عن جهله بمبادئ املنطق والفلسفة، ونلنتقل 
بعدها للفصل الرابع املتعلّق بطرح ابلديل للمصّمم اذليّك، واستبداهل 

ت األعىم، وهو االنتخاب الطبيّع دلاروين، فهل يفلح يف بصانع السااع
 ٰذلك ٰهذه املّرة؟
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 ؟اإلهٰل  الفصل الرابع: ملاذا االحتمال األكرب هو عدم وجود 

 الفصل الرابع

 

 لماذا االحتمال األكبر 

 له؟هو عدم وجود اإل
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 له؟ملاذا االحتمال األكرب هو عدم وجود اإل

ا من افتتح دوكيزن ٰهذا ا لفصل كسائر الفصول، بما يعتمد عليه دائم 
الشعر واخليال؛ دلغدغة مشاعر القارئ، وتهيئته لقبول ّك مطابله 
املزّيفة، وقد صّدره مّرة  أخرى بكلمٍة شاعرّيٍة من إهلامات قدوته 

رجال ادلين »توماس جيفرسون: ة وصديقه املفّضل، ربيب املاسونية العامليّ 
انون من تقّدم العلم، كما يعاين السحرة من موعد من خمتلف الطوائف يع

 .(1)«طلوع الشمس

ال يمكن أن جتحدي أمثال ٰهذه اتلمثيالت الشعرّية يف إضفاء  أقول:
احلقيقة والواقعّية ىلع األقنعة العلمّية املزّيفة لإلحلاد، اليّت يسىع دوكيزن 

ا أن خيتبئوا وراءها؛ وٰذلك لألسباب اتلايلة:  وأمثاهل دائم 

لقد سبق وأن أرشنا يف األصل الرابع إىل أنّه ال عالقة ابلّتة للعلم  
بمنهجه احلّّسّ اتلجرييّب، بإثبات أو نيف املبدإ اإللّٰه؛ ألّن ٰهذا املبدأ 
ا، فال يمكن أن يقع موضواع  للبحث العليّم  بكّل بساطٍة ليس حمسوس 
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ّية، وهو أمر  يف اتلجرييّب املعتمد يف حقيقته ىلع تكرار املشاهدات احلسّ 
كما بيّنا يف األصل اثلاين  ـاغية ابلداهة والوضوح، وقد ثبت املبدأ اإللّٰه 

ا يف الفصل السابق إّما برباهني عقلّيٍة جتريديٍّة حمضٍة،  ـمن املقّدمة  وأيض 
ال عالقة هلا بأّي أصوٍل علمّيٍة موضوعٍة جتريبّيٍة، كربهان اإلماكن، أو 

رياتها فقط ىلع املشاهدات احلّسيّة ابلدهيّة كأصل برباهني تعتمد يف صغ
 وجود احلركة أو أصل وجود انلظام واتلصميم، كربهان احلركة وانلظم.

إّن ّك انلظرّيات الفزييائّية أو ابليولوجّية أو الكيميائيّة إنّما تبحث 
عن األسباب القريبة للظواهر الطبيعّية وكيفّية تطّوراتها، وال شأن هلا 

عن أصل الكون أو احلياة؛ ألنّها كما قلنا معنّية  فقط باجلواب بـ  بابلحث
)كيف هو؟( ال بـ )لم هو؟(، وألنّها بكّل بساطٍة ال سبيل هلا إىل ما وراء 
الطبيعة، وال ينكر ٰهذا األمر أّي أحٍد من العلماء الطبيعّيني املحّققني، 

 العلوم اتلجريبيّة.إاّل من جيهل حقيقة املنهج العليّم، أو جيهل موضواعت 

إّن أّي تعارٍض يقع بني انلتائج العلمّية القطعّية، وظواهر انلصوص 
ادلينّية، حيكم العقل السليم فيها برضورة تأويل انلّص ادليّن أو احلكم 
بعدم نسبته أصال  إىل ادلين اإللّٰه، وك ٰهذا دون أن يرّض بمصداقّية 

 ادلين، فضال  عن نيف املبدإ اإللّٰه.

احتمايّلة ال حّجة ال»ونلعد مّرة  أخرى إىل ما يقوهل دوكيزن، قال: 
تنّص ىلع أّن األشياء املعّقدة ال تأيت بالصدفة، والغابلّية يفّّسون "بأن تأيت 
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بالصدفة" بمعىن "تأيت بدون اغية  تلصميمها"؛ وذٰللك فليس من املفائج أن 
يم. االنتخاب الطبيّع يُتصّور بأّن الال احتمايلة، هو ديلل  ىلع اتلصم

ادلارويّّن يُظهر نلا خطأ ٰذلك عند اعتبار الال احتمايلات فيما يتعلّق 
بابليولوجية، وىلع الرغم من أّن ادلاروينية ال تتعلّق بشك  مبارش  بعالم 
األشياء اجلامدة، كعلم الكون مثاًل، فإنّها ترفع مستوى الويع عندنا 

 .(1)«بليولوجياخارج نطاق جماالتها املحصورة با

إنّنا قد تعّرضنا بليان برهان اتلصميم يف األصل اثلاين من أقول: 
ا باتلفصيل يف األصل  املقّدمة، وأثبتنا تمامّيته املنطقّية، وتعّرضنا أيض 
الرابع إىل فرضّية داروين يف االنتخاب الطبيّع، وأثبتنا من الكم داروين 

بأّي حاٍل من األحوال بديال  عن نفسه أّن ٰهذه انلظرية ال يمكن أن تكون 
نظرّية اتلصميم اإللّٰه، وأنّها ناظرة  إىل تطّور األنواع من خلّيٍة واحدةٍ 

ا، فه  تنيف انلظرّية  ـىلع فرض صّحتها  ـبسيطٍة باتلدريج ابلطيء جد 
القائلة بوجود األنواع املختلفة منذ بداية اخللقة، وليس هلا أّي عالقٍة 

 مبدإ احلياة. بأصل اخللقة، أو

والغريب أّن دوكيزن يعرتف بنفسه هنا بأن ٰهذه الفرضية إنّما تتعلّق 
 ال تتعلّق بشك  مبارش  بعالم األشياء اجلامدة"بتطّور الاكئنات احلّية و"
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فكيف حبّق السماء يراها بديلة  عن نظرّية اتلصميم اإللّٰه اذليّك املتعلّق 
احلّية ه املعّقدة الرتكيب فقط حبيث  بأصل الكون واحلياة؟! وهل الاكئنات

حتتاج إىل مصّمٍم دون غيها؟ وهل ٰهذه املنظومة الفلكّية ابلديعة 
بقوانينها ادلقيقة والكثية اليّت حتّي األبلاب، وتركيب اذلّرات ادلقيق 
والعجيب ليس باألمر املعقد؟! ثم يحضّيع وقتنا بعد ٰذلك، ووقت القارئ 

لكتاب، بل ووقت انلاس يف ّك ماكن يذهب إيله، يف الكريم هنا يف ٰهذا ا
اإلطناب يف بيان ٰهذه الفرضيّة، واثلناء عليها، بل وتقديسها، واتهام ّك 
ا صحي ا، واستخفاف ا بعقول انلاس؟!  من ينكرها باجلنون! أليس ٰهذا تناقض 

الفهم العميق لدلاروينية يعلّمنا احلذر عندما »ثم قال بعدها: 
اتلصميم هو ابلديل للصدفة، ويعلّمنا أن نبحث عن سلسلة  نفرتض بأنّ 

ا باجّتاه اتلعقيد  .(1)«تدرّجات  بطيئة  جدًّ

 ٰهذا الالكم يكشف بوضوٍح عن املستوى املنطّق الفلسيفّ أقول: 

ين ال فها هو يرتكب هنا خطأ ـكما أرشنا من قبل  ـاملتديّن دلوكيزن 
ا:  يغفرهما هل العقل أبد 

اذّلي ال يكون إاّل  ـيرى وجود الواسطة بني اتلصميم اذليّك أنّه  األّول:
وبني الصدفة اليّت تعن عدم اتلصميم اذليكّ، وباتلال يكون قد قال  ـذكي ا 

                                                 
 ( الصفحة نفسها.1)



 171 ....................................... و عدم وجود  اإلهٰل؟الفصل الرابع: ملاذا االحتمال األكرب ه

  

بارتفاع انلقيضني، وٰهذه الواسطة يسّميها دوكيزن باتلصميم األعىم، أي 
، إذ ال يعن أحد  بالصدفة  إاّل اتلصميم بال اغيٍة، وهو أمر  مضحك 

 اتلصميم األعىم، كما ّصح هو بنفسه هنا.
وهو خروج  ـكما أسلفنا من قبل أنّه يرى أّن املحال العقيّل  اثلاين:

يمكن أن يصبح ممكن ا إذا حتّقق من  ـاليشء بنفسه من القّوة إىل الفعل 
 ال 

 
، وخطأ ا، وهو حكم  وهيمي حمض  أمٍر بسيٍط وببطٍء تدريج  شديٍد جد 

 عوام انلاس؛ إذ إّن فاقد اليشء ال يعطيه، ومن املحال أن يرتكبه حّت 
 يعطيه، ال دفعة  واحدة  وال باتلدريج، ولو طال ماليني السنني.

ومّرةً أخرى اتلصميم اذليك ليس ابلديل »يقول دوكيزن مّرة  أخرى: 
الصحيح للصدفة، االنتخاب الطبيّع ليس حالًّ اقتصاديًّا معقواًل وأنيًقا 

إنّه احلّل الفعال الوحيد اذّلي تّم طرحه حّّت اآلن، بدياًل للصدفة  فقط، بل
 .(1)«املقرتحة منذ األزل

ا، أّن االنتخاب أقول:  لقد بيّّنا يف األصل الرابع، وكما سنبنّي الحق 
الطبيّع دلاروين، هو نفسه عني الصدفة، وهو اتلصميم األعىم، 

 من الواقع شيئ ا؛ ألّن واتلالعب باأللفاظ، وتمويه املعاين لن يغّي 
االنتخاب الطبيّع يعن بكّل بساطٍة، وكما عّرفه داروين نفسه، هو 

                                                 
 .120( ص 1)



 نهاية حلم )وهم اإلهٰل( .............................................................. 172

 

)حمافظة الطبيعة ىلع اتلمايزات اجلينّية انلافعة، وتدميها لالختالفات 
 ، وهنا نسأل دوكيزن:(1)اجلينّية الضاّرة(

كيف حصلت االختالفات اجلينّية، اليّت ه متعلّق االنتخاب 
؟ فإن حدثت بال سبٍب اعقٍل، أو بال اغيٍة الطبيعّ  ، وتمزّيت إىل نافٍع وضار 

فٰهذه ه الصدفة؛ وذٰللك سّماها داروين بالطفرات اجلينّية،  ـكما تزعم  ـ
 وه أمر  غي االنتخاب الطبيّع اذّلي حيافظ ىلع انلافع منها بعد ٰذلك.

ني انلافع والضاّر، كيف تحمزّي املاّدة احلّية غي الواعية )العمياء( ب
وملاذا تفعل ٰذلك؟ هل قام بربجمتها مهندس  ذيكي كمهندس احلاسوب؟ وهو 
ا بالصدفة؟ وهو حمال  يف نفسه،  ما يرفضه دوكيزن، أو إنّها تفعل ٰذلك دائم 

 وخالف ما افرتض دوكيزن بنفسه.
إّن أصل املشكة اليّت تواجه االنتخاب الطبيّع ىلع فرض مغايريته 

ه مشكة الصدفة نفسها، وه كيف  ـكما يتوّهم دوكيزن  ـللصدفة 
رج اليشء نفسه من القّوة إىل الفعل، وفاقد اليشء ال يعطيه، فكيف  خيح
خرجت تلك األنواع املعّقدة من اخللّية البسيطة غي املشتملة إاّل ىلع نواٍة 

نني؛ بسيطٍة واحدٍة، سواء  دفعة  واحدة ، أو باتلدريج ىلع مّر ماليني الس
 ـولو بدرجٍة واحدةٍ  ـألّن جمّرد حتّول اليشء بنفسه إىل يشٍء آخر أرىق منه 

 حمال  وممتنع الوقوع.
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اتلصميم اذليّك يعاين من نفس فرضّية الصدفة، وببساطة  هو »ثّم قال: 
حتمايلة العايلة، فلكّما عال مستوى الال ال اليس حالًّ معقواًل ملشلكة ال

ة اتلصميم أقّل احتمايّلًة، بل إنّه سيقوم بمضاعفة احتمايّلة، أصبحت نظريّ 
املشلكة من األساس، ومّرة أخرى املشلكة اليّت يثريها املصمم نفسه يه 

 .(1)«أكرب، وكيف وجد أساًسا

قد تبني أن االنتخاب الطبيّع هو اذّلي يعاين من نفس فرضّية أقول: 
وحيد للصدفة فهو ابلديل الرضورّي ال الصدفة، أّما اتلصميم اذليكّ 

املحالة، ال ألّن املتديّنني يقولون به، بل ألنّه هو املطابق الوحيد ألحاكم 
العقل الرضورّية القاضية بمحايّلة خروج اليشء بنفسه من العدم إىل 

واحتياجه إىل غيه، ، الوجود باحلدوث، أو من القّوة إىل الفعل باتلطّور
هده بأعيننا ويحقّر به مجيع واحتياج اتلصميم العظيم وابلديع اذّلي نشا

 العلماء بما فيهم دوكيزن نفسه، إىل مهندٍس أعظم منه، وأقدر.

لكّما عال مستوى الال احتمايّلة، أصبحت نظرّية »أّما قوهل إنّه 
، فيقصد منها أنّه لكّما ازداد تعقيد انلظام «اتلصميم أقّل احتمايّلةً 

ا، وأصعب حت ا! وأنا ال أدري ما ه الطبيّع، اكن املصّمم أكرث تعقيد  ّقق 
، فصانع  ا؟ بل ٰهذه ه رضورة  عقلّية  املشكة يف ٰذلك، وملاذا أصعب حتّقق 
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السّيارة أعظم تفكي ا من صانع ادلراجة، وصانع الطائرة أعظم تفكي ا من 
صانع السّيارة، وٰهذا ما يّدعيه املؤمنون، وهو أّن خالق الكون العظيم 

لٰكّن مشكة السيّد دوكيزن املستعصية  ،ي متناهيةٍ يتمّتع بقدرٍة مطلقٍة غ
ىلع احلّل يف نظرنا، ه نزعته احلّسّية السطحّية الشديدة، املانعة هل من 
اتلعّقل واتلفكي املجّرد العال والعميق، فّك ما ال يستطيع أن يتخّيله 
، حبّسه، فهو ممتنع الوجود عنده، وبما أّن اعلم الطبيعة يف اغية اتلعقيد

فمصّممه ال بّد وأن يكون يف اغية اغية اتلعقيد، وهو ما ال يتخّيله؛ 
فلزنعته احلّسّية ال يفهم من اتلعقيد إاّل الرتكيب املاّدّي املعّقد، اغفال  أو 
متغافال  عن أّن خالق الطبيعة ال يمكن أن يكون منها، بل وراءها 

بوصفه علّة العلل  ـتعاىل  ـوفوقها، وكما أثبتت الرباهني العقلّية أنّه 
والعلّة األوىل، واملحّرك األّول، وواجب الوجود، فهو جمّرد  عن املاّدة، وأنّه 
ليس كمثله يشء ، وإاّل ما امتاز عن سائر األشياء، وهو يف اغية العظمة 

 والقدرة والكمال

ومّرةً أخرى املشلكة اليّت يثريها املصّمم نفسه يه أكرب، »وأّما قوهل: 
فهو نفس الشبهة الطفويّلة السخيفة اليّت اغبل ا ما  «اًسا؟وكيف وجد أس

ا السّيد دوكيزن، وأمثاهل من  يسأهلا األطفال آلبائهم، واليّت يتشّدق بها دائم 
امللحدين اذّلين توارثوها من أسالفهم، كربتراند رسل وغيه منذ قديم 

اهلل؟!  إن اكن قد خلق العالم، فمن خلق ـتعاىل  ـالزمان، وه أّن اهلل 
 واجلواب بكّل بساطٍة:
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بقلب السؤال عليهم، وهو أنّكم تقولون أّن الكون قد خلقنا،  أّواًل:
 من خلق الكون؟ فنسألكم:

لقد رددنا ىلع ٰهذه الشبهة يف األصل اثلاين يف حقيقة املبدإ  ثانًيا:
 اإللّٰه، وهو أنّه واجب الوجود بذاته، وأنّه العلّة األوىل، بمعىن أّن وجوده
عني ذاته، كما أثبت ٰذلك الرباهني العقلّية القطعّية، وباتلال ال معىن 
للسؤال عّمن خلقه؛ ألّن اذلايّت ال يعلّل، وألنّه العلّة األوىل اليّت ال علّة 
هلا، واليّت لوالها للزم التسلسل املحال، كما ال معىن للسؤال عن السبب 

 يف كون ابلياض أبيض؛ ألنّه أبيض بذاته.

د فنؤّكد من جديٍد أّن املشكة املزمنة عند دوكيزن ه نزعته ونعو
ا من تصّور حقيقة املبدإ اإللّٰه  احلّسّية املاّديّة، وه اليّت تمنعه دائم 
ا وهميّة  حمصورة  يف اعلم  ا أحاكم  العظيم، وجتعل أحاكمه الغيبّية دائم 

عيف للموجود احلّس واملاّدة، واغية ما يمكن أن يدركه عقله الوهيّم الض
اخلارق، ه الاكئنات الفضائّية اخلرافّية اهلويلوديّة، كما يشي إيلها كثي ا 
يف مناظراته بديال  للخالق اإللّٰه العظيم، وهو نفس تصّور األطفال، 

 والسّذج من العوام املخّرفني.

ما هو السبب اذّلي جيعل االنتخاب الطبيّع ينجح »يقول دوكيزن: 
لال احتمايلة، حينما تفشل الك فرضّييت اخللق والصدفة عن كحل  ملشلكة ا

، مّما خّط ابلداية؟ اجلواب هو أّن االنتخاب الطبيّع هو عملّية  ت راكمّية 



 نهاية حلم )وهم اإلهٰل( .............................................................. 176

 

 ال نّ إمسألة الال احتمايّلة ألجزاء  صغرية ، وكي منها صغري  حبيث  جيّزئ
عند بشك ما، ولٰكن ليست من حماالت احلدوث، و احتمايلته منطقّية  

احتمايلا  تراكم العديد من الرتاكمات، فإّن انلاتج انلهايّئ سيكون ال
ا بالطبع، ال ا جدًّ احتمايل بشك  ال يقبل جمااًل للشّك أن  بشك  كبري  جدًّ

يكون قد حدث عن طريق الصدفة، وانلاتج انلهايّئ اذّلي يشّك الاكئن 
ختلفة، اخللويّق خيطئ اذّلي حياجج به اخللوقّيون بشك  مرهق  بأشاكل امل

اهلدف؛ ألنّه يرّص ىلع أنّه يعامل احتمايّلة اتلكوين املعّقد كخطوة  واحدة ، 
، إنّه ال يفهم الرتاكم  .(1)«وحدث  واحد 

أقول: سبق وأن أرشنا إىل أّن السيّد دوكيزن يرى إماكن حتّقق املحال 
سويغ ذٰلك، باتلدريج، وها هو ذا يلوذ بنظريّة االحتماالت الرياضيّة، لت

ا أنّه قد حّل مشكة املشالكت، وحنن كنّا قد نبّهنا  وتضليل القارئ، متوّهم 
إىل خطإ ذٰلك بوضوٍح، فهو يتوّهم أنّه إذا أصبحت خليّة  واحدة  نملة  صغية  

ا،  ، وأّما إذا أصبحت فيف ميليون سنٍة باتلدريج ابلطيء جد  هو أمر  ممكن 
فرتٍة قصيةٍ، فٰهذا حمال  يف نفسه، وهو جمّرد  إنسان ا دفعة  واحدة ، أو خالل

ا ىلع ٰهذا  ، وسنجيب مّرة  أخرى بأسلوٍب آخر أكرث وضوح  حكٍم وهيم 
اتلوّهم، بنحٍو يسلب دوكيزن ديلله الوحيد ايلتيم اذّلي تبنّاه، وتعلّق به بكّل 

 وجوده يف حياته كبديٍل للمبدإ اإللّٰه، وهو االنتخاب الطبيّع، فنقول:
                                                 

 .123( ص 1)



 177 ....................................... الفصل الرابع: ملاذا االحتمال األكرب هو عدم وجود  اإلهٰل؟

  

ذا استطاع دوكيزن أن يفرّس نلا حتّول خلّيٍة واحدٍة إىل إنساٍن معّقٍد إ
باتلحّول اتلدريّج خالل ماليني السنني، عن طريق االنتخاب الطبيّع، 
فكيف يفرّس حتّول خلّيٍة واحدٍة، وه نطفة اإلنسان، إىل إنساٍن اكمٍل يف 

أثبت األطّباء  اغية اتلعقيد خالل أقّل من تسعة أشهر يف بطن أّمه؟! إذ
وعلماء األحياء وقوع اتلغّي اهلائل والرسيع يف اتلطور ابليولوّج للخاليا 

 يف ّك آٍن وحلظٍة.

ا وصعب اتلصّور والقبول  ا مبهم   ـإّن االنتخاب الطبيّع مع كونه أمر 
وليس مرجعه يف احلقيقة إاّل إىل  ـكما يعرتف داروين نفسه يف كتابه 

إاّل بعد حصول اتلمايزات بالطفرات اجلينّية الصدفة، فهو ال يتّم 
العشوائيّة جمهولة السبب، مّما يعن أن حصول اإلنسان من خلّيٍة واحدةٍ 
ىلع مّر ماليني السنني، إنّما هو حصيلة تريلونات الرتيلونات من الصدف 

 العشوائّية، وهو ما أراد أن يفر منه دوكيزن، فوقع فيه.

ا األصلح، وتعتن به وحتفظه مع عدم وجود  ملاذا تنتخب الطبيعة دائم 
أّي اغيٍة معقولٍة هلا يف احلياة، وكيف خيرج انلظام من الال نظام، وهو 

 خالف قانون السنخّية ابلده.

اإلشاكل األساّس اذّلي يتوّجه ىلع توجيه دوكيزن الشاّذ لالنتخاب 
ث بالرتاكم الطبيّع، ال يتعلّق فقط بالعلّة الغائيّة للنظام، حّت يتشبّ 

اتلدريّج الطويل تلقليل الال احتمال، بل يتعلّق بالعلّة الفاعليّة اليّت 
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رج بنفسه  أخرجت اليشء من القّوة إىل الفعل، فال يمكن لليشء أن خيح
ا هل؛ ألّن فاقد اليشء ال يعطيه، فال يمكن للطبيعة أن تتطّور  شيئ ا فاقد 

لسنني. ومن أجل ٰذلك لم جيد بنفسها بأدىن تطّوٍر، ولو ىلع مدى ماليني ا
داروين نفسه يف كتابه أّي حرٍج من اتلرصيح برضورة وجود خالٍق 
ومصّمٍم عظيٍم يلخرج األشياء من القّوة إىل الفعل، كما بينّا يف األصل 

 الرابع من املقّدمة.

أحد أكرب علماء األحياء يف العالم،  فرانسيس كويلزن،يقول 
يف أمريكا،  مرشوع اجلينوم البرشّي ورئيس  (DNA)ومكتشف رمز الـ 

العالم لكّه، وهو مع  ـوما زالت  ـاذّلي باهت به احلكومة األمريكية 
تديّنه وإيمانه الشديد باهلل تعاىل، فهو أعلم وأعمق مئة مّرٍة من دوكيزن، 

من اذّلي حيجر ىلع اإلٰل يف أن »وأفهم منه نلظرّية اتلطّور، جنده يقول: 
ّور يف اخللق، فاتلطّور آيّلة  يستعملها اإلٰل تماًما كما يستعمل آيّلة اتلط

 .(1)«يستعمل آيّلة اخللق اخلاّص 

، من جديد اتلنبيه العقيّل األخي للسّيد دوكيزن لعلّه يراجع حساباته
هو أنّه لو اكن هناك خالق  وهاٍد لألشياء يقوم بتوجيه عملّية اتلطور، 

يج بكّل دّقٍة وبراعٍة، كيف اكن ويهندس وجود األنواع املختلفة باتلدر
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من املمكن أن تسي عملية اتلطّور، وكيف اكن من املمكن أن يحثبت ٰهذا 
اخلالق احلكيم دلوكيزن وأمثاهل وجوده وعنايته وتدبيه للاكئنات، أكرث من 
ا، وأن يرتّوى  ٰذلك؟ أرجو من السيّد دوكيزن أن يتأّمل يف السؤال جيّد 

جييب عليه؛ ألّن اغية اإلنسان العاقل ه الوصول ويتأىّن قليال  قبل أن 
 للحقيقة مهما اكنت نتاجئها.

دي  وبعد ّك ٰهذه ابليانات العلمّية العقلّية املنطقّية املحكمة، فلن جتح
السّيد دوكيزن بعد ٰذلك ما يرويه من قصٍص وحاكياٍت، وأمثلٍة وتشبيهاٍت 

 خيايّلٍة تلربير موقفه.

ته الاكشفة عن تديّن وترّدي مستواه املنطّق ويستمر دوكيزن يف إشاكال
والفلسيّف، حيث يرفع الستار عن وهٍم آخر نسبه للمؤمنني، وسّماه 

اخللوقّيون يبحثون بشغف  عن فرااغت  يف »بأسلوب سّد اثلغرات، إذ قال: 
معارف العرص ومفاهيمه، وبمجّرد ظهور ما يبدو حلقًة مفقودةً، فإنّهم 

ب أن يمألها بطبيعة احلال، وما يقلق رجال ادلين يفرتضون أّن اهلل جي
املفّكرين مثل "باهنهوفر"، هو أّن ٰهذه الفرااغت بدأت تصغر مع تقّدم 
العلم، واهلل يف ٰهذه احلالة مهّدد  بعدم وجود أّي يشء  يفعله، أو أّي ماكن  

 .(1)«خيتبئ فيه
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قريبٍة سبق وأن بيّّنا يف األصل اثلاين، انقسام العلل إىل  أقول:
وبعيدٍة، وأّن انكشاف العلل القريبة ال ينيف وجود العلل ابلعيدة، وقلنا 
إّن الفرق بني العالم الطبيّع والفيلسوف هو أّن األّول يبحث عن العلل 
القريبة املتعلّقة بالسؤال بـ )كيف هو؟( وأّما الفيلسوف فيبحث عن 

قلنا فإّن الفالسفة  كماوالعلل ابلعيدة املتعلّقة بالسؤال بـ )لم هو؟(، 
واغبلّية املؤمنني يؤمنون بأّن املبدأ اإللّٰه ال يبارش بنفسه األشياء 
الطبيعّية، وإنّما يفعل ما يفعله بوسائط كثيٍة، وإّن نظام احلكمة هو نظام 
سلسلة األسباب واملسبّبات، كما هو موجود  يف كتب احلكمة والفلسفة 

 وكيزن حّت فهارسها.اإلهلّٰية اليّت لم يقرأ السّيد د
فاملبدأ اإللّٰه احلكيم يا سيّد دوكيزن، ليس إهٰل سّد اثلغرات، حبيث 
يكون منشأ وجوده اجلهل باألسباب القريبة، بل منشأ وجوده هو العلم 
القطّع القائم ىلع الرباهني العقلّية العلميّة والفلسفّية السالفة اذلكر، 

دم إىل الوجود ومن القّوة إىل الفعل، بأنّه هو اذّلي خيرج األشياء من الع
ومن اكن ٰهذا هو حاهل، فكيف خيش من اتلطّور العليّم، بل اذّلي ينبيغ 
ا  أن خيش من اتلقدم العليّم هو دوكيزن وأمثاهل، عندما يثبت العلم يوم 
بعد يوم تعقيد انلظام والاكئنات احلّية بنحٍو يدفع باإلنسان العاقل أن 

الق احلكيم، يف الوقت اذّلي يسىع فيه دوكيزن وأمثاهل إىل يزداد إيمانه باخل
ابلحث عن اثلغرات اليّت توهم بعدم وجود نظاٍم، مثل مسألة الرشور 
وغيها؛ وذٰللك جند العديد من علماء األحياء والفزييائّيني احلقيقّيني يف 
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قد اعرتفوا  القرن العرشين، اذّلين اّطلعوا ىلع ٰهذه األنظمة املعّقدة،
، وال ننىس يف ٰهذا املقام أن نذكر زعيم (1)اإللٰهّ  برصاحٍة بوجود املبدأ

سري املالحدة األكرب يف القرن العرشين، الفيلسوف الربيطايّن الكبي 
اذّلي آمن يف أواخر حياته باملبدإ اإللّٰه؛ بسبب االكتشافات  انتوين فلو

يف ّك يوٍم دّقة اتلعقيد  العلمّية املتتايلة واملتسارعة كما يقول، اليّت تثبت
، كما واتلصميم العظيم، واليّت ال يمكن توجيهها باالنتخاب الطبيعّ 

 ."هناك هلإ"صح بذلك يف كتابه 

واذّلي نتمّناه هو أن يعترب دوكيزن من سية ٰهذا امللحد العنيد اذّلي 
قىض حياته لكّها يف اتلنظي وادلفاع عن اإلحلاد، قبل أن يؤمن بوجود 

دوكيزن بلطفه ورمحته، وخيتم  حانه وتعاىل، ولعّل اهلل ينظر إىللق سباخلا
 هل باإليمان كما فعل بزعيمه، قبل فوات اآلوان.

ينتقل دوكيزن بعد ٰذلك إىل مسألٍة دقيقٍة وحّساسٍة، اكنت وما زالت 
املشكة األكرب دلى امللحدين، واليّت تؤّرق نومهم، وحتّول أحالمهم إىل 

فيبحثون عبث ا عن أقراٍص منّومٍة، أو ال أقّل أقراٍص  كوابيس مزعجٍة،
حّسكن آالم ضمائرهم، ويفتّشون عن  مهّدئٍة، تهّدئ من أنني عقوهلم، وت
مالبس بايلٍة يغّطون بها عوراتهم العلمّية، ٰهذه املسألة املستعصية ىلع 

                                                 
 ( راجع كتاب: )اهلل يف عرص العلم(.1)
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 مغالطاتهم، واألبّية ىلع تزييفاتهم، ه مسألة أصل احلياة، وكيفّية نشوئها
يف ٰهذا الكون؛ إذ إنّها خارجة  عن نطاق تأثي سالحهم املزّيف اذّلي 
سحروا به أوهام انلاس، وه نظرّية اتلطّور ادلاروينيّة، اليّت كشفنا عن 

 اإللّٰه. منها تلكون بديال  وهمي ا للمبدأزيف االستفادة 

يتكّم دوكيزن بأسلوب العاجز املسكني اذّلي يشعر بثقل املشكة، 
أصل احلياة يزدهر يلكون »لسع للتملّص منها بأّي شٍك ممكٍن، فيقول: وا

، وليست من  ، واخلربات املطلوبة كيميائّية  موضواًع بلحث  ختميّن 
اختصايص، وأنا أقف اكملتفّرج الفضويّل، ولن أتفاجأ لو أنّه يف خالل 
 بضعة سنني قادمة، بأّن الكيميائيني جنحوا يف تويلد أصل  للحياة يف
املخترب، ىلع الرغم من أّن ٰذلك لم حيصل حّّت اآلن... ونستطيع أن نقول 
إنّه مهما اكن االحتمال ألصل احلياة ضعيًفا، ولٰكّننا نعلم أنّها حصلت مّرةً 

 .(1)«ىلع كوكب األرض ألنّنا هنا

للقارئ الكريم أن يالحظ بوضوح حاليت الضعف واالرتباك أقول: 
هما دوكيزن خالل ٰهذا ابليان املضحك املبك، الشديدين اللتني يعاين من

 ونلا مع ٰذلك أن ننّبه فقط ىلع موارد الضعف واخللل يف الكمه، فنقول:
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، وليس حبث ا  إّن أصل احلياة، وكيفية نشوئها هو حبث  فلسيفي عقيلي
 كيميائي ا جتريبي ا.

ّية، إّن موضوع أصل احلياة، وخروجها من العدم أو من املاّدة غي احل
ليس حبث ا ختميني ا ظّني ا، بل هو حبث  فلسيفي يقيني ثبت بالرباهني العقلّية 
القطعّية بأن احلياة قد وهبها اخلالق تللك املاّدة الصّماء بعد حصول 

 االستعداد املناسب فيها؛ المتناع خروج احلياة من الال حياة.

نتيجة  للتفاعالت  إّن احلياة ليست شيئ ا ماّدي ا حّت نتوقع حصوهلا
، بل شعور  وعواطف، ووع   الكيميائّية، فاحلياة ليست ماّدة  وال طاقة 

.  وإدراك  لذلات وتفكي 

إنّه ىلع فرض تمّكن العلماء الكيميائّيني من إجياد احلياة يف املخترب 
نتيجة تفاعٍل بني عنرصين أو أكرث، وحتّققت نبوءة دوكيزن وأحالمه، فال 

حنٍو من الوجوه ىلع أّن احلياة وجدت بال سبٍب، المتناع  يدّل ٰذلك بأّي 
أفاض احلياة  ـتعاىل  ـخروج احلياة من الال حياة، ونقول حينها إّن اهلل 

ىلع تلك املواّد املّيتة بعد أن هّيأ العلماء األرضّية ذٰللك، كما يفيض احلياة 
نفسك يا سّيد  ىلع ابلذرة، بعد أن يهّيئ الزارع األرضّية ذٰللك؛ فال تمّن 

 دوكيزن بٰهذه األماين اجلوفاء.

إنّه يحعيد ويحكّرر أّن احلياة قد حصلت مّرة  واحدة  لصدفٍة جمهولٍة! وأنا 
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أتعجب أن يصدر ٰذلك اهلراء من اعلم أحياٍء متخّصٍص، وهو يرى يف ّك 
وانلباتات  واحلبوب اجلامدة، يوٍم كيف تدّب احلياة وانلضارة يف انلواة

يف اخلريف عند مجء فصل الربيع، وكيف يتحّول الغذاء اجلامد اذلابلة 
يف ّك يوٍم يف األجهزة اتلناسلية لإلنسان، إىل نطٍف وحيواناٍت منوّيٍة حّيٍة، 
فاحلياة تتدّفق يف ّك يوٍم ماليني ماليني املّرات، ولٰكّن دوكيزن ال يراها، 

 كما ال يرى عجائب الكون واآليات من حوهل.

دوكيزن إماكن ظهور احلياة منذ حوال أربعة ماليني سنٍة  إذا توّهم
ٍة اتّفاقيٍّة،  ـكما يقول الفزييائيّون  ـ  نتيجة تفاعالٍت كيميائيّ

 فكيف يرّبر ويوّجه ظهور أصل العالم من العدم باالنفجار الكبي 
(Big Bang)  ا نتيجة  13منذ حوال بليون سنٍة؟ وهل ٰهذا أيض 

 يف العدم؟! تفاعالٍت كيميائيّةٍ 

ومن هنا يأيت املبدأ األنرثويب من تلقاء نفسه، بإماكننا »ثّم يقول: 
معاجلة فكرة أصل احلياة بافرتاض عدد  هائل  من الفرص الكوكبّية، 
وبمجّرد أن حنصل ىلع رضبة احلظ، واملبدأ االنرثويّب يضمن نلا حصوهلا 

، يبدأ االنتخاب الطبيّع يف العمل، واالن تخاب الطبيّع ليس بشك  أكيد 
 .(1)«موضوع حظ  أبًدا
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يريد السّيد دوكيزن هنا أن يرّبر أصل حصول احلياة بالصدفة أقول: 
ا، يعّد  ا جد  املمكنة، ومن أجل تربير حصول ٰهذا االحتمال الضئيل جد 
، فلو اكنت نسبة  وقوعه يف كوكٍب واحٍد من ضمن مليار كوكٍب مثال 

ا ا أن حتدث يف  حصول احلياة بالصدفة واحد  يف املليار، فمن املمكن جد 
كوكٍب واحٍد ىلع األقل، وٰهذا ما سماه باملبدإ االنرثبولوّج، أي مبدأ 
حصول وتوافر ّك الرشوط الالزمة حلياة اإلنسان فوق ٰهذا الكوكب، وه 

وقد وضع ٰهذه انلظرّية بعض علماء  ،(Multiverse)نظرية تعّدد األكوان 
ين؛ من أجل إجياد بديٍل عن املصّمم اذليّك، وتمّسك بها الفزيياء امللحد

 دوكيزن وأمثاهل، متوّهمني أنّهم قد أوجدوا ابلديل املنطّق للمبدإ اإللّٰه.

ومن الطريف أّن دوكيزن سأل يف لقائه مع الفزيياّئ امللحد املعروف 
عن نظرّية تعّدد األكوان؛  ـاحلاصل ىلع جائزة نوبل  ـ ستيفن واينربج

ا علمي ا، وبديال  عن نظرّية املصّمم اذليكّ للمؤمنني، فقال  تلكون خمرج 
 ـوقد ظهر عليه القلق واتلوتّر وهو يمسح ىلع رأسه بعصبّيٍة  ـواينربج 

ا دوكيزن يف عقيدته الوهمّية:  صادم 

إنّه ألمر  مزعج  بالفعل... ال أظّن أّن ىلع أحدنا أن يستهني بالورطة »
أنّنا يف انلهاية لن نستطيع أن نفّّس العالم... وسيبىق دائًما اليّت حنن فيها، و

: ملاذا قوانني الطبيعة كما يه اآلن، وليست خمتلفًة، وال أجد أّي  سؤال 
، فنظرّية تعّدد األكوان ليست  طريقة  للخروج من ٰهذا يف نظرّية  حقيقّية 
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؛ ألّن انلظرّية ستكون ختميًنا، ولٰكن ال يوجد دل ينا نظرّية  فقط بتخمني 
... ولٰكّنها احتمايّلة    .(1)«نستطيع أن نضع بها اتلخمني يف قوانني رياضّية 

وأنا ال أريد أن أخوض يف صّحة ٰهذه الفرضّية اليّت ه ليست فقط 
، بل ه جمّرد نظرّيٍة ملّفقٍة بعدد االحتماالت الفلكّية  جمّرد ختمنٍي ظّن 

ا؛ تلربير صدفة حصول الكو ن املناسب لإلنسان، وال يوجد أّي اهلائلة جد 
ديلٍل عليم  عليه كما يرصح واينربج، وال أريد أن أشي إىل النسبة 

ا حلصول ٰهذه الصدفة، واليّت عرّبوا عنها  الضئيلة االحتمايّلة ا جد  جد 
ا أمامه  صفٍر. ولٰكن أقول بكّل بساطٍة إّن  150بأنّها رّبما تكون واحد 

العقل ال خيضع وقوعه إىل نسبة االحتماالت، املمتنع احلصول يف حكم 
والعقل ابلدّه حيكم بامتناع خروج احلياة من الال حياة، وٰهذه االمتناع 
ال يمكن جتاوزه بمثل ٰهذه الفرضّيات املزّيفة السخيفة، أو وصف ٰهذا 
! أليس ٰهذا نواع  من اخلرافة  اإلعجاز اإللّٰه العظيم بأنّه جمّرد رضبة حظ 

املا نسبوها إىل املتديّنني؟! بل إّن أعظم خرافات عواّم انلاس اليّت ط
تتضاءل أمام شناعة ٰهذه اخلرافة؛ ألّن القول بوجود عفاريت وشياطني 
تتحّكم يف الظواهر الطبيعّية ال يلزم منها اتلناقض، ولو أبطلها العلم، ىلع 

ال خالف القول خبروج األشياء من العدم بنفسها، وصدور انلظام من ال
 نظام املستلزم للتناقض الرصيح.

                                                 
(1) https://www.youtube.com/watch?v=deM1zfy0v0g 
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ا، فقد  أّما قوهل إّن موضوع االنتخاب الطبيّع ليس موضوع حظ  أبد 
 ـىلع خالف داروين نفسه  ـبيّنا أّن تفسيه الشاّذ لالنتخاب الطبيّع 

 املجرّد عن اتلوجيه اإللّٰه نوع  من رضبات احلظوظ الال متناهية.
نلظرّية املصّمم اذليّك، وأنّه ال حيّل ثّم كرر دوكيزن بعد ٰذلك رفضه 

املشكة، بل يعّقدها؛ ألنّه يبىق السؤال عن كيفّية وجوده، ومن أوجده، 
كما أّن تصّوره يكون يف اغية اتلعقيد، وقد سبق وأن أجبنا ىلع ٰهذا 

 التساؤل الساذج بكّل صاحٍة ووضوٍح، فال نعيد.
اخرة؛ يلخيف خلفها ثّم اعد دوكيزن بعد ٰذلك لقصصه وحاكياته الس

 هشاشة اّداعءاته، وسخافة مطابله.
وإىل هنا يكون قد انتىه ٰهذا الفصل الطويل اذّلي عّده دوكيزن أهّم 

 وأخطر فصول الكتاب، وأنّه يتضمن املبادئ األساسّية لإلحلاد.
تمّكّنا بكّل بساطٍة ىلع أساس املنهج العقيّل  ـتعاىل  ـوحنن بفضل اهلل 

العليّم الواضح أن نكشف وهن اّداعءاته، ومغالطاته،  القويم واألسلوب
 وأنّها أوهن من بيت العنكبوت.
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 «جذور الدين»

اعلم أّن ٰهذا الفصل وما سيأيت بعده من الفصول إىل نهاية الكتاب 
اقع، وليس هل أّي عالقٍة بموضوع ٰهذا إنّما يتعلّق بنقد ادلين ونفيه من الو

الكتاب، وهو نيف املبدإ اإللّٰه؛ ألنّه ىلع فرض بطالن ّك األديان، فإّن 
 ٰذلك ال يستلزم نيف وجود املبدإ اإللّٰه، فإخواننا الال دينيّون )الربوبّيون

Deists  ٍمع كونهم منكرين لسائر األديان، ولٰكّنهم من املدافعني بشّدة )
ود املبدإ اإللّٰه، وما زالوا شوكة  يف حلق امللحدين، كما يظهر عن وج

 .(1)ٰذلك يف مناظراتهم معهم

واكن من املمكن أن اكتيف بما قّدمته من نقوٍض لٰهذا الكتاب، وال 
إن اكن دوكيزن  ـأضيّع وقيت فيما تبىّق منه، فليس من املنطّق قّط 

ابه اذّلي كتبه نليف أن جيعل أكرث من نصف كت ـيفهم معىن املنطق 
املبدإ اإللّٰه، نليف ادلين اذّلي اليستلزم نفيه نيف املبدإ اإللّٰه؛ ألّن 
نيف األخّص ال يستلزم نيف األعّم، فوجود املبدإ اإللّٰه أعّم من كونه 

                                                 
 ( مع ريتشارد دوكيزن ىلع ايلوتيوب.Deepak Chopraات ديباك شوبيا )( انظر: مناظر1)
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بال ديٍن كما هو يف اعتقاد  مع ادلين، كما هو يف اعتقاد املتديّنني، أو
أخّص من املّدىع، أي  ـوهو نيف ادلين  ـ دينيّني، فيكون ادليللالال 

 نيف املبدإ اإللّٰه.
وال يمكن دلوكيزن أن يّدع أنّه أراد أن ينيف وجود اإلهلٰني، إهٰل 
، فإن  املتديّنني وإهٰل الال دينّيني؛ ألنّه يف الواقع ليس هناك إاّل إهٰل  واحد 

ا يف سعيهم النتقاد انتىف وجوده انتىف ادلين، كما أن الال دينّيني لم يقرّصو
ادلين، ورّد حجج املتديّنني، ولٰكّنه يف الواقع أراد أن يكرّث من الكمه 

من أجل أن يرهق ذهن  ـوإن لم تكن هلا أدىن عالقٍة باملوضوع  ـوحاكياته 
القارئ برثثراته، ويشوّش أفاكره بمراواغته ومغالطاته؛ يلفرض عليه 

 أفاكره وقيمه اإلحلاديّة.

، يسىع دوكيزن يف ٰهذا الفصل للبحث عن جذور ادلين ىلع أّي حالٍ 
ومناشئه من انلوايح اتلطّورّية وانلفسّية واالجتماعّية واتلارخيّية، 
ا ىلع أيقونته الوحيدة ايلتيمة يف االنتخاب  متجاهال  منشأه اإللّٰه، معتمد 

بٍة غريبٍة صف تدبي الطبيعة العمياء بأوصاٍف عجيوالطبيّع دلاروين، إذ 
 اإللّٰه! تفوق أوصاف املؤمنني للمبدأ

الطبيعة اكملحاسب ابلخيل املمسك بقّوة  بقروشه، »يقول دوكيزن: 
ويراقب الساعة، ويعاقب أقّل تبذير  بدون رمحة  وبدون إجازة ، يقوم 
االنتخاب الطبيّع لّك يوم  وّك ساعة  يف العالم لكّه، بمراقبة لّك اتلغرّيات 
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، يعمل بصمت  حّّت أدّقها، يرفض م ا هو سّيئ ، وحيافظ ويزيد ما هو جّيد 
، ولكّما سنحت الفرصة تلحسني لّك نظام  يح    .(1)«وبدون اكرتاث 

: إّن السع احلثيث للبحث واتلفتيش عن جذور أّي أقول:  أّوال 
ظاهرةٍ يف املجتمع، إنّما يكون اعدة  للظواهر الشاّذة أو الغامضة جمهولة 

حلاد أو اإلدمان أو الشذوذ اجلنّّس، ال الظواهر املنشإ، كظاهرة اإل
الشائعة أو الراسخة بني ّك العقالء من انلاس منذ بداية اتلأريخ اكتلديّن، 
والزنوع حنو االجتماع، والفضول العليّم، وحّب اجلمال وطلب الكمال، 

 وامليل الطبيّع للجنس اآلخر. 

دلوكيزن حول األسباب إّن ٰهذا األسلوب من ابلحث اتلخميّن ثانًيا: 
انلفسّية واالجتماعّية لظاهرة اتلديّن، يمكن أن يقلبه خصمه عليه 
ا  ، وضغوط  ا نفسّية  ، وعقد  باملثل، ويّدع أّن لإلحلاد أسباب ا مرضّية 

 اجتماعّية  ودّلت ٰهذه الظاهرة الشاّذة، وربما يكون ٰهذا أقرب للواقع.

ٍة حتليلّيٍة للربوفيسور بول وال بأس أن ننقل هنا ملّخص دراسٍة نفسيّ 
، أستاذ الطّب انلفّّس جبامعة نيويورك، من كتابه (Paul C. Vitz) فيزت

واكن من كبار امللحدين قبل  (Faith of the Fatherless) املعروف
 استبصاره بعد ٰذلك.

                                                 
 .163( ص 1)
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ٰهذه ادلراسة أجراها ىلع شخصيّاٍت عديدةٍ من مالحدة العرص 
 أّن تبّن اإلحلاد يرجع إىل خلٍل نفّس  عصايب  احلديث، توّصل فيها إىل 

(Neurosis) )تقف وراءه رغبة  دنيئة  يف الال شعور )الال وع ،
 كما يقول "سيجموند فرويد ـللتخلّص من سلطة األب واحللول حملّه 

Sigmund Freud   "بينما يقف وراء اإليمان باهلل ما حيّققه ٰذلك من  ـ
 الشعور باألمان.

ا أسماه، فرضّية اتلقصي وبناء   عليه طرح الربوفيسور فيزت مفهوم 
يربط فيها بني رفض سيطرة  (Defective Father Hpothesis) األبوّي 

األب البرشّي، ورفض سيطرة األب السماوّي، ويستشهد ذٰللك بمجموعٍة 
مشهورةٍ من املالحدة اذّلين اعنوا خالل طفوتلهم من معاملٍة سيّئٍة من 

مثل فوتلي اذّلي اكن يرفض أن حيمل اسم أبيه، وكٰذلك جهة األب، 
فرويد وماركس وتوماس هوبز. وكٰذلك يرى فيزت يف كتابه أّن احلرمان 
املبّكر للطفل من أبيه، يورث الطفل شعور ا باخليانة من جهة األب 
السماوّي، ويدعوه للشعور باالستغناء واتلمّرد عليه، ويرضب مثاال  

 .(1)(Paul SartreـJean) ان بول سارتربربتراند راسل، وج

وأمثال هذ الشواهد كثية ، ولٰكّننا نزّنه أنفسنا عن االعتماد ىلع غي 

                                                 
(1) Faith of the fatherless: the psychology of Atheism. 
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الرباهني العقلّية القطعّية، وإنّما أردنا فقط أن نواجه السّيد دوكيزن باملثل، 
وننّبهه ىلع فساد طريقته يف ابلحث عن جذور ادلين بٰهذا انلحو اخلياّل، 

ا حّت يف جمال ٰهذه املواجهة نستشهد بتجارب وحتايلل علمّيٍة، وال ولٰكّنن
 نزنلق إىل ما انزلق إيله دوكيزن من االستشهاد بالقصص واحلاكيات.

قد ثبتت  ـال سّيما اإلبراهيمّية منها  ـثاثل ا: إّن أصل نزول األديان 
رباهني بانلقل اتلارييخ املتواتر، وأثبت أصوهلا الفالسفة املتأهّلون بال

 العقلّية القطعّية؛ فال معىن ألن نلتمس هلا أسباب ا وهمّية  أخرى.
ا: لو سلّمنا بمدخلّية بعض األسباب انلفسّية واالجتماعّية  رابع 
والسياسّية وتأثيها يف قبول انلاس لدلين، فال يحثبت ٰذلك بأّي حاٍل من 

ة  كحصول األحوال وهمّية ادلين؛ ألّن ادلين الواقّع هل فوائد نفسيّ 
االطمئنان انلفّّس والرويح، وفوائد اجتماعّية  كتحرير العبيد واملساواة، 
ولكّها بال شك  عوامل تساعد يف قبوهل، ال سّيما من الطبقات املستضعفة، 
وقد تساعد بعض األنظمة السياسّية يف نرشه وتروجيه، إّما بدافع اإليمان 

عيتها. وك ٰهذا ال يهّم، به، أو من أجل حفظ مصاحلها، واكتساب مرشو
ّيته، وٰهذا أمر  يف اغية الوضوح، وال عالقة هل بواقعّية ادلين أو عدم واقع

ويمكننا أن نستشهد أيضا بكون شعور اإلنسان باجلوع، وتناوهل للطعام 
 لسد جوعه، اليتناىف مع حاجة اجلسم الواقعية للغذاء.

واقعّية ادلين، من فأسلوب دوكيزن هنا يف اتلماس أسباٍب خارجٍة عن 
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أجل نيف واقعّيته، كمثل من يسىع إلبطال علم الطّب كعلٍم واقع  وقدرة 
األطّباء كعلماء، بأن يفرّس اعتقاد انلاس يف الطّب واألطّباء بأنّه بسبب 
الزنعة الطبيعّية للناس ىلع مّر اتلاريخ حنو اخلالص من األمراض، 

لشفاء، أو بسبب اهلالة الكبية اليّت والتشّبث بكّل ما تشعر أنّه حيّقق هلا ا
رسمها املجتمع لقدرة األطّباء ىلع عالج األمراض، ومحاية احلكومات 
هلم، أو بسبب حصول الشفاء الفعيّل للكثي من املرىض ىلع أيدي األطّباء 
بسبب اإلحياء؛ ليستنتج بعدها وهمّية علم الطّب واألطّباء، ولٰكّن 

صحة ّك ٰهذه األسباب يف الواقع، فإنّه ال  اجلواب الصحيح هنا بأنّه مع
 ينايف واقعّية الطّب، ومهارة األطّباء العلمّية.

وخالصة القول يا سّيد دوكيزن هو أّن طبيعة انلاس ىلع مّر العصور يف 
قبوهلم ألّي فكرٍة أو اعتقاٍد إنّما اغبل ا ما يكون نامج ا من شهرتها أو 

ا نافعة  هلم. وٰهذا لكّه ال شأن هل صدورها من أكابر املجتمع، أو كونه
حبّقانّية ٰهذا االعتقاد أو بطالنه، واملعّول يف ٰذلك فقط هو ادليلل العقيّل أو 

 العليّم القطّع واملعترب، ال القصص واحلاكيات واألوهام.
وبٰهذا ابليان العليّم اتلفصييّل تندفع ّك حماوالت دوكيزن ايلائسة يف 

 مّية ادلين، وعدم واقعّيته اإلهلّٰية.ٰهذا الفصل، إلثبات وه
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 الفصل السادس: منشأ األخالق.. ملاذا نحن صالحون؟!

 الفصل السادس

 

 «منشأ األخالق»

 لماذا نحن صالحون؟!
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 ملاذا حنن صاحلون؟! «منشأ األخالق»

يطرح دوكيزن يف ٰهذا الفصل مسألة  واحدة  متعلّقة  بفلسفة األخالق 
هل حنتاج إىل ادلين يك الفعل األخالّق، وتتمّثل بالسؤال اتلال: ومنشإ 

 نكون صاحلني؟
وحنن بناء  ىلع ما بيّّناه يف األصل اثلالث من فلسفة األخالق، فإّن 
معيار حسن الفعل من قبحه هو كونه مناسب ا يف الواقع لطبيعة اإلنسان، 

اذّلي يمكن أن يؤّمن  وللعالم اذّلي يعيش فيه؛ ألّن ٰهذا املعيار وحده هو
لإلنسان حتصيل كماهل احلقيّق املالئم هل، وحتقيق االنسجام الواقّع مع 

 انلاس والعالم اذّلي يعيش فيه.
وأرشنا إىل أن اذّلي يمكنه أن يحعنّي نلا ٰذلك هو العقل الفطرّي 
ا عن األحاكم  الربهايّن اذّلي يكشف نلا حقيقة اإلنسان والعالم، بعيد 

 العرفّية أو املذهبّية، أو االستحسانات الشخصّية.املسبقة 
فيعلم اإلنسان ما يناسبه من األفعال املختلفة، فيكون الفعل 
األخالّق احلسن هو ما حيكم العقل أنّه حسن  ملناسبته لإلنسان واملجتمع 

 البرشّي، والفعل القبيح هو ما ال يناسب ٰذلك.
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بطبيعته وبذاته وبدون أّي  ومن هنا يتبنّي نلا أّن العقل اإلنساينّ 
توجيٍه من ادلين أو القانون، يدرك الكثي من القيم األخالقّية اإلنسانّية، 
ويمزّي بني احلسن والقبيح منها، وٰهذا ليس بربكة اتلفاعالت الكيميائيّة 

واملوجات  (Neural Network) وشبكة اتلواصل العصبّية
طّور ادلاروينّية كما يتوّهم الكهرومغناطيسّية اليّت أوجدتها نظرّية اتل

السّيد دوكيزن، بل بفضل املصّمم اإللّٰه اذليّك اذّلي أودع حبكمته ٰهذه 
 القّوة العاقلة املمزّية يف طبيعة اإلنسان.

فالعقل يدرك بنفسه حسن العدل والصدق واألمانة، وقبح الظلم 
فسه ّك والكذب واخليانة، ولٰكنّه يف الوقت ذاته ال يستطيع أن يدرك بن

اتلفاصيل اجلزئّية للحقوق الواقعّية املتعلّقة بنفسه وبغيه يف ٰهذا العالم 
كما  ـالواسع، فمن هنا مّست احلاجة حبكم العقل إىل ادلين اإللّٰه، اذّلي 

ال اغية هل يف احلياة إاّل حتقيق العدالة الفرديّة  ـبيّنا يف األصل اخلامس 
ويّق اتلفصييّل يف تعامل اإلنسان مع نفسه، واالجتماعّية، ببيان انلظام احلق

ومع غيه من انلاس، حبيث حيفظ حقوق نفسه وحقوق غيه، وهو معىن 
العدالة. وٰهذا ادلين هو اذّلي جيب أن تكون أصوهل ومبادئه وأحاكمه 
الكّّية منسجمة  مع ٰهذا العقل الفطرّي لإلنسان وقيمه ومبادئه، ال أّي 

 نسبوا أنفسهم إيله.دين يّدعيه انلاس، أو ي
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وال خيتلف أحد  من العقالء ىلع ما قلناه من إماكنّية تميزي اإلنسان 
ا ىلع عدم  بنفسه ألصول الفضائل والرذائل األخالقّية، ولم خيتلفوا أيض 
كفاية عقل اإلنسان الفطرّي لّك تفاصيل انلظام احلقويّق اذّلي حيتاج إيله 

اذّلي يملك ٰهذه من ع اخلالف يف اإلنسان واملجتمع البرشّي، ولٰكن وق
الصالحّية الترشيعّية اتلفصيلّية، وىلع أّي أساٍس يتّم تعيني ٰهذه احلقوق 
والواجبات، فاالجّتاه الال ديّن أو االجّتاه العلمايّن اذّلي ال يؤمن بتدّخل 

ملدنّية، ىلع مبادئ خمتلفٍة ادلين يف احلياة قد اعتمد القوانني الوضعّية ا
 ذّلة، أو املنفعة أو العرف، أو املصلحة، أو غيها.ال كمبدأ

ولٰكّن احلكماء واملتديّنني العقالء يؤمنون بأّن املبدأ اإللّٰه اخلالق 
لٰهذا الكون هو اذّلي يملك وحده ٰهذه الصالحية ىلع أساس أنّه هو األعلم 
بما خلق وصّمم، وٰهذا هو مقتىض العقل واحلكمة؛ ألّن صانع اليشء هو 

بما ينفعه أو يرّضه، وذٰللك اكنت ّك الرشاكت املصّممة لألجهزة  أعلم
 املختلفة ه وحدها اليّت تملك صالحّيات وضع برنامج الصيانة

(Maintenance program) .احلافظة هلا 

فادلين لم يأت بدوافع عنرصّيٍة أو قهرّيٍة للتسلّط ىلع انلاس، أو 
ع باحلياة، بل جاء ليساعد ممارسة الضغط عليهم وحرمانهم من االستمتا

 انلاس، ويتّمم ماكرم األخالق.
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ا يتبنّي ضعف ما قّدمه دوكيزن وهشاشته  ومن فهم ٰهذه املقدمة جيّد 
 يف ٰهذا الفصل من عدم االحتياج إىل ادلين أو املبدإ اإللّٰه.

أن يمارس مرسحّياته اهلزيلّة الساخرة  ـكعادته  ـولم ينس دوكيزن 
نني يف بداية ّك فصٍل، يلهّيئ القارئ لقبول اّداعءاته من ادلين واملتديّ 

السخيفة، واستدالالته الركيكة، ناسي ا أو متناسي ا أن السلوك اخلاطئ أو 
 املشني بلعض املنسوبني إىل ادلين أو حّت أكرثهم ال يرّض بأّي شٍك منطق  

 اب ألجله.اإللّٰه اذّلي ألّف ٰهذا الكت إبنفس ادلين، فضال  عن نيف املبد

وحنن سنزّنه أنفسنا عن الرّد ىلع القصص واحلاكيات الكثية اليّت 
أوردها ومأل بها معظم ٰهذا الفصل، ونكتيف بإيراد ما يستحّق الرّد عليه، 

 بناء  ىلع ما قّدمنا.

الكثري من املتديّنني جيدون صعوبًة يف تصّور كيف أنّه »يقول دوكيزن 
 .(1)«ن دين  يمكن للمرء أن يكون صاحًلا بدو

ينبيغ أّوال  أن نّتفق ىلع معىن اإلنسان الصالح؛ ألنّه مورد أقول: 
 فّكرين، فهناك من يعّد اإلنسان الصالح هوخالٍف كبٍي بني انلاس وامل

اذّلي يوافق سلوكه أعراف املجتمع، وباتلال يكون الشاّذ غي صالٍح، 
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ة، أو املتديّنني امللزتمني اكمللحدين أو الشواّذ جنسي ا يف املجتمعات ادلينيّ 
ا، أو  يف املجتمعات الال دينّية، وهناك من يعّد الصالح من اكن قوي ا ناجح 
غني ا متمّكن ا، وباتلال يكون الفقي الضعيف غي صالٍح، كما ذهب 

يف فلسفته اليّت  (Friedrich Nietzsche) نيتشه الفيلسوف امللحد
يف أملانيا، إذ داع إىل  (Adolf Hitler) طّبقها الزعيم امللحد أدولف هتلر

ا من نظرّية االنتخاب الطبيّع  اتلخلّص من الضعفاء واملرىض؛ استلهام 
 ادلاروينّية املبتنية ىلع أّن ابلقاء لألصلح.

ا فيى أّن اإلنسان  أّما العقل السليم اذّلي ينبيغ أن حنتكم إيله مجيع 
ّية، اليّت بيّنها العقل نفسه بنحٍو الصالح هو امللزتم بالقيم واملبادئ األخالق

، والرشع الصحيح بنحٍو تفصييل ، وأّن مراتب ٰهذا الصالح تتفاوت  إمجال 
 بتفاوت مقدار الزتام ٰهذا اإلنسان بٰهذه القيم األخالقّية.

وبطبيعة احلال يمكن لإلنسان غي املتديّن أو حّت امللحد، أن 
مه بالقيم اإلنسانيّة العاّمة اليّت يكون ىلع درجٍة من الصالح حبسب الزتا

يدركها العقل بنفسه كما قّدمنا، ولٰكن لن يكون تاّم الصالح 
، ويمكن أن يستحّق العقاب يف بعض األحيان  واالستقامة كما هو واضح 
عند خمالفته للقانون الرشّع، كما أّن اإلنسان الطّيب الصادق أو 

ن الوضّع يف ّك الرشائع الكريم يستحّق العقاب عند خمالفته للقانو
 .الوضعيّة اليّت يؤمن بها دوكيزن نفسه
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إّن ابلحث يف العقل اإلنسايّن سوف يرينا أّن بعض األخالق »ثم يقول: 
، وكٰذلك بال حدود  دينّية   ، وليس هلا حدود  ثقافّية  أو جغرافّية   .(1)«اعملّية 

، ويؤّيد ما قّدمناه من إنسأقول:  انّية الكثي من نعم، ما يقوهل صحيح 
، وٰهذهالقيم والفضائل األخالقّية  القيم الفطرّية  ومعقويّلتها بنحٍو مستقل 

 ه اليّت نتمّكن من خالهلا أن نمزّي بني ادلين الصحيح واملزّيف.
االستنتاج الرئيّس اذّلي وصل إيله هاورس وسينجر هو أنّه »ثّم قال: 

مللحدين واملتديّنني من ناحية ليس هناك إحصائيًّا أّي فروق  تذكر بني ا
، وٰهذا يبدو متطابًقا مع وجهة انلظر اليّت أتمّسك  اخّتاذ قرار  أخاليق 

 .(2)«والعديدون بها، بأنّنا لسنا حباجة  إىل إٰل  نلكون صاحلني أو طاحلني

انظر إىل مقّدمات ٰهذا االستدالل الركيك اليّت العالقة هلا أقول: 
 .ا منهابانلتيجة اليّت استنبطه

فاتلجربة اليّت أجراها ٰهذان العاملان ىلع جمموعٍة حمدودٍة من 
امللحدين واملتديّنني، طرحوا يف احلقيقة خالهلا جمموعة  من األسئلة 
املتعلّقة بالقيم األخالقّية اإلنسانّية املشرتكة، كوجوب إنقاذ مجاعٍة من 

 إن تسّبب يف انلاس ولو ىلع حساب واحٍد، أو وجوب إنقاذ طفٍل غريٍق و
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إتالف مالبسنا، أو حرمة قتل املريض لالستفادة من أعضائه لعالج 
مرىض آخرين، وه متعلّقة  باالنفعاالت العاطفّية العاّمة أو العقل 
الفطرّي املشرتك، املستقلّة عن االنتماءات ادلينّية أو املذهبّية، فمن 

ا أن يتساوى يف جوابها امللحدون واملؤم نون ىلع حد  سواٍء، الطبيّع جد 
كما أسلفنا  ـفكيف استنتج منها عدم احلاجة إىل ادلين، وٰهذا يكشف 

 عن جهله الشديد بفلسفة ادلين واألخالق. ـمرار ا 
هل حنتاج حقيقًة أن نكون حتت مراقبة اهلل، أو حتت مراقبة بعضنا »

 .(1)«بلعض، يك نتوّقف عن األنانّية والسلوك اإلجرايّم؟!

 قادٍر اكلرشطةقوي و إّن الشعور بوجود مراقٍب برشي   :أقول: أّواًل 
، يمنع بال شك  الكثي من انلاس عن ارتكاب اجلرائم، وٰهذا اذّلي مثال  

يسّوغ رضورة وجود قّوات الرشطة والقضاء حلفظ األمن وانلظام 
ا من انلاس هم اذّلين يمكن أن يمنعهم  االجتماّع؛ ألّن القليل جد 

 من ارتكاب اجلريمة، وٰهذا أمر  يف اغية الوضوح. عقلهم وضميهم

وكٰذلك اإليمان باهلل واالعتقاد بمراقبته ألفعانلا يردع الكثي من 
املؤمنني عن ارتكاب اجلرائم، برشط أن يكون مؤمن ا صادق ا، وليس جمّرد 

 منتسٍب باالسم.
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َس انلا ـتعاىل  ـصلح اهلل إّن فلسفة ادلين وحكمته ه أّن يح  ثانًيا:
كما بيّّنا يف  ـاتلكوينّية احلقيقية باختيارهم ال بالقهر والقرس، ألّن إرادته 

تعلّقت باستكمال انلاس باختيارهم، فادلين جاء من  ـاألصل اخلامس 
 أجل مساعدة انلاس وإرشادهم إىل كماهلم احلقيّق.

ا صالح املتديّن، كما  ثاثلًا: إّن صف االعتقاد بادلين ال يستلزم دائم 
ال  ـكما هو يف الغرب  ـأن اعتقاد انلاس بمرشوعّية ادلولة وقوانينها 

ا الزتامهم أو حّت احرتامهم للقانون؛ نتيجة تقديم مصاحلهم  يستلزم دائم 
الشخصّية أو الفئوّية ىلع املصلحة العاّمة، وٰهذا ال ينيف بأّي حاٍل من 

 األحوال رضورة وجود ادلولة وقوانينها.
تديّنني مع صّحة اعتقادهم باهلل وقوانينه اإلهلّٰية هم من إّن امل رابًعا:

ناحيٍة أخرى برش  يمكن أن خيالفوا تلك اتلعايلم بدافع األنانّية، أو اتّبااع  
ألهوائهم وملصاحلهم الشخصّية اآلنّية كما قلنا، بل رّبما خيالفون حّت 

ورّبما جند ىلع القيم واملبادئ العقلّية املشرتكة، ويرتكبون أبشع اجلرائم، 
اجلانب اآلخر من امللحدين أو الال دينّيني من حيرتم القيم العقلّية العاّمة، 

ال عالقة هل فيكونون أفضل حاال  من املنتسبني إىل ادلين، وٰهذا لكّه 
اإللّٰه أو مصداقيّة ادلين؛ ألّن ادلين لألرواح اكلطّب  إبواقعّية وجود املبد

 ر، ال اجلرب.لألبدان، قائم  ىلع االختيا
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ات .. « الكتاب )الصالح(»الفصل السابع:  وأخالقي 
ة  روح العصر املتغّي 

 الفصل السابع

 

 «الكتاب )الصالح(»

 وأخالقّيات روح العصر المتغّيرة
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 وأخالقّيات روح العصر املتغّيرة «الكتاب )الصاحل(»

ها من يف ٰهذا الفصل يتعّرض دوكيزن لعّدة نصوٍص دينيٍّة انزتع
العهدين القديم واجلديد، حتّض ىلع الكراهية، وه مفعمة  بممارسة 
ا أخرى  العنف والرذيلة من جانب بعض األنبياء، كما وأورد نصوص 
ا مع روح العرص احلديث؛ ليستنبط يف انلهاية أّن  رأى أنّها تتناىف تمام 
 لألخالق 

 
ٰهذه الكتب السماويّة املقّدسة غي صاحلٍة تلكون منشأ

اإلنسانيّة، وأّن األنبياء ال يمكن أن يكونوا قدوة  نلا، ال سيّما يف 
 عرصنا احلارض.

توجد طريقتان يمكن أن يكون بهما الكتاب »يقول دوكيزن: 
املقّدس مصدًرا لألخالق أو قواعد املعيشة، األوىل باألوامر املبارشة... 

خرى الّيت واثلانية باالقتداء باهلل أو أحد الشخصيّات املذكورة األ
جيب علينا اعتبارها مثاًل أىلع، والطريقتان لو تّم اتّباعهما عقديًّا 
ن  أو ال، 

، وأّي شخص  عرصي  متديّ ستقودان ألخالقّيات معّينة 
 .(1)«سيعّدها بغيضةً 
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طبًعا رجال ادلين املتضايقون سيعرتضون بأنّنا »ثّم يقول بعد ٰذلك: 
ين حبرفّيته، ولٰكّن تلك يه جيب علينا أاّل نأخذ أحداث سفر اتلكو

القضية بعينها، حنن خنتار وننتيق املقاطع اليّت نؤمن بها من الكتاب 
، وانتقاء  واختيار   املقّدس، واملقاطع اليّت نعّدها رمزّيًة أو جمّرد حاكيات 
، تماًما كما خيتار امللحد أن يتّبع  كٰهذا هو موضوع اختيار  شخيص 

، وبدون أّي أسس  مطلقة  أخالقّيات  كٰهذه أو تلك ب  .(1)«قرار  شخيص 

وأنا هنا لن أتعّرض لدلفاع عن ٰهذه انلصوص ادلينّية، ولن أسىع 
ا  ـتلأويلها أو ترمزيها، ولٰكن  سنعتمد  ـوكما عوّدنا القارئ الكريم دائم 

يف مثل ٰهذه املواقف ىلع منهجنا العقيّل القويم ومزياننا السليم، اذّلي هو 
 ٍن آخر؛ من أجل تقييم ٰهذا الفصل من الكتاب.فوق أّي مزيا

بما أنّه نصي منقول  سواء  اكن ديني ا أو تارخيي ا  ـإّن ادليلل انلقيّل  أقول:
ال يتمّتع باحلّجّية اذلاتية، والوضوح وايلقني واملوضوعيّة اليّت يتمّتع به  ـ

؛ ألنّه مبتل ادليلل العقيّل الربهايّن، وال حّت ادليلل العليّم اتلجرييبّ 
، بمعىن صّحة صدوره  يَّةح نَد  بمشكتني أساسيّتني، األوىل ه املشكة السَّ
عن منبعه املنسوب إيله، إذ حيتمل أن يكون مكذوب ا وموضواع  ىلع 
صاحبه، واملشكة اثلانية ه املشكة ادلاليّلة، أي غموض املعىن وخفاؤه 
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ة مراد صاحب ٰهذا انلّص يف بعض األحيان بنحٍو يمنع من اتليّقن حبقيق
 من الكمه.

ال سّيما الكتب املقّدسة اثلالثة:  ـإّن أصل نزول الكتب السماوّية 
ىلع األنبياء اثلالثة املشهورين أصحاب  ـاتلوراة واإلجنيل والقرآن 

قد  (ادليانات اإلبراهيمّية العاملّية املشهورة )موىس وعيىس وحمّمد  
ا بما ال يدع ثبت باتلواتر اتلارييّخ القطعّ  . ولٰكن اتلاريخ حيك نلا أيض 

ال  ـجماال  للشّك أّن الكثي من انلصوص ادلينّية يف ٰهذه الكتب املقّدسة 
قد تعّرضت لدلّس واتلحريف اللفظّي أو املعنوّي  ـسّيما اتلوراة واإلجنيل 

ىلع أيدي أعداء ادلين من احلاّكم اجلائرين الفاسدين، وأيدي أعوانهم من 
ماء االنتهازّيني املنتسبني لدلين، كأغلب انلصوص اليّت استشهد بها العل

 السّيد دوكيزن يف ٰهذا الفصل.
لقد أثبتنا يف األصل اخلامس حبكم العقل السليم أّن فلسفة ادلين 
والغاية اليّت من أجلها بعث اهلل األنبياء وأنزل الكتب السماوّية ه حتقيق 

بأن يعطي اإلنسانح ربَّه املنعم حّقه من  العدالة الفرديّة واالجتماعّية،
العبادة والشكر واتلقدير، ويعطي نفسه حّقها الطبيّع من احلياة، ويعطي 
انلاس حقوقهم اليّت يستحّقونها يف الواقع ونفس األمر؛ من أجل تكامل 
اإلنسان واملجتمع البرشّي باالختيار ال باجلرب، حبيث تنعكس آثار ٰهذا 

 ة األخرى كما بيّّنا يف األصل اثلاين يف باب املعاد.اتلاكمل يف احليا
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إّن املنهج العقيّل الربهايّن هو اذّلي يحعنّي بنفسه مقدار احلاجة 
للنصوص ادلينّية، وه ملء منطقة الفراغ العقيّل اليّت ال يمكن للعقل أن 
، وه ليست بالطبع منطقة املباحث العلميّة  يدل بدلوه فيها بنحٍو مستقل 

فزييائّية أو الرياضّية، اليّت تقع ىلع عهدة املنهج احلّّسّ اتلحلييّل أو ال
اتلجرييّب، بل منطقة الترشيعات احلقوقّية اتلفصيلّية، ىلع املستويني 
الفردّي واالجتماّع، إذ إّن العقل يستقّل بنفسه يف معرفة لكّّيات القيم 

انلظام احلقويّق لّك فرٍد  واملبادئ األخالقّية، ال تفاصيلها املتعلّقة بمبادئ
هو  ـسبحانه وتعاىل  ـمن أفراد املجتمع، وقد سبق وأن قلنا إّن اخلالق 

 األعلم بما صنع، وبما يصلح اإلنسان أو يفسده.

إّن العقل الربهايّن القويم يف تعامله مع انلصوص املنسوبة إىل اهلل 
ينتق ما أو رسله، ال يعتمد ىلع اهلوى واالستحسان الشخّص، حبيث 

نصاف يعجبه، ويرفض ما سواه كما يظّن دوكيزن، وإن اكن احلّق واإل
بدوافع  من رجال ادلين يفعلون ذٰلك يف بعض األحيانأّن الكثي

، ولٰكّن العقل يعتمد ىلع قاعدتني موضوعيّتني شخصية أو فئوية
رصينتني، تضمنان إىل حد  كبٍي حتّقق الغرض والغاية املنشودة من ٰهذه 

 صوص، وه العدالة.انل

اتلأّكد أو االطمئنان من صّحة صدور ٰهذه انلصوص من املبدإ  األوىل:
اإللّٰه، فال يقبل إاّل انلصوص اليّت ثبت صدورها عن مصدرها اإللّٰه 
باتلواتر القطّع املفيد لليقني، أو ال أقّل ثبتت بنقل الرجال اثلقات 
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ا من  والصاحلني املعروفني، واذّلين فيهم مقتىض الصدق يف اإلخبار، بدء 
أصحاب الرسل املقّربني، ثّم اذّلين جاؤوا من بعدهم ىلع اتلوال املّتصل، 
أي بنفس الطريقة اليّت نقلت بها احلوادث اتلارخيّية يف املايض، واليّت 
يؤمن بها ّك إنساٍن اعقٍل، واليّت يعتمد عليها دوكيزن يف معظم نقوالته، 

ق واتلمحيص يف جانب وصول انلصوص ادلينيّة ولٰكن مع مزيد اتلدقي
ألهّمّيتها احلياتّية، وهو مقتىض احلكمة والعقل السليم. وّك نص  لم يثبت 
بٰهذه الطريقة فليس هل عند العقل والعقالء أّي قيمٍة أو اعتباٍر، حّت ولو 

 وجد يف الكتب السماوّية أو املنسوبة إىل أحاديث األنبياء.

ٰهذه انلصوص بالطرق العقالئّية العرفّية اليّت نفهم ه فهم  اثلانية:
بها كتب الفالسفة والعلماء واألدباء يف ّك ماكٍن وزماٍن، وكما نفهم نّص 
ٰهذا الكتاب دلوكيزن، وأّي نص  خيالف أحاكم العقل الرضورّية، أو 
العقالئّية املشهورة والراسخة، فالعقل إّما أن يرّده ويرفضه، وإّما أن يقوم 
بتأويله بانلحو اذّلي ينسجم مع األحاكم العقلّية والعقالئية. وٰهذا انلوع 

؛ إذ حيكم ال عقل من اتلعامل ليس انتقائي ا عشوائي ا، بل هو تعامل  منطقي
اإللّٰه احلكيم واللطيف اخلبي يتنايف مع  إبامتناع صدور نص  من املبد

 مع الفطرة والكرامة اإلنسانيّة األحاكم العقلّية اليّت عرفناه بها، أو يتناىف
 اليّت ما جاء ادلين إاّل من أجل حفظها واالرتقاء بها.

ما يهّم هنا ليس موضوع كون هتلر وستالني ملحدين، »قال دوكيزن: 
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ولٰكّن املوضوع إذا ما اكن اإلحلاد يؤثّر ىلع انلاس بشك  منتظم  لعمل 
 .(1)«ريًا يدّل ىلع ٰذلكاألشياء الرّشيرة، وليس هناك أّي ديلل  ولو صغ

 : بعض امللحدين يفعلون الرشور، ولٰكّنهم ال »وأضاف بعدها قائال 
يفعلونها باسم اإلحلاد. ولٰكّن احلروب ادلينّية حصلت بسبب ادلين، 
وتكّررت كثريًا عرب اتلاريخ، وال أدري أّي حرب  حصلت حتت اسم 

 .(2)«اإلحلاد، وملاذا حتصل؟!
يف كتابه )نهاية  (arrisHam S) هاريس ثّم يقول نقال  عن سام

احلضارات ال تزال مهّددةً جبيوش الال »(: The End of Faith اإليمان
عقالنّية، وحنن حّّت ٰهذه اللحظة نرّبر قتل بعضنا ابلعض من خالل 

 .«اإلشارة إىل كتابات  قديمة  
 : من ذا اذّلي سيخرج للحرب بسبب عدم »ثّم يعلّق دوكيزن قائال 

؟!اإليما  .(3)«ن بيشء 

لقد حاول دوكيزن كثي ا من خالل ٰهذا الكتاب، ومن خالل  أقول:
مقاالته وظهوراته اإلعالميّة أن ينسب العنف واإلجرام إىل ادلين 

 واملتديّنني وحدهم دون غيهم.
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ولطاملا سىع تلربئة ساحة سائر امللحدين من جرائم احلرب اليّت 
ال أعتقد أّن ملحًدا واحًدا »قال:  ارتكبوها يف حّق اإلنسانية، وعندما

أجابه ريتشارد  «مستعدي ألن جيرف مّكة أو الاكتدرائّيات املقّدسة
ا  (Richard Schroeder)رشويدر أستاذ الفلسفة يف جامعة برلني ساخر 

جترفها اجلرافات، وذٰللك فّضل  لاكتدرائّيات املقّدسة أىلع من أنإّن ا»
وماو تس تونغ يف الصني تفجريها  ستالني يف االحّتاد السوفييّت،

 .(1)«بادليناميت

فلّما لم يستطع أن يتسرّت ىلع اجلرائم ضّد اإلنسانّية اليّت ارتكبها هتلر 
اجلرائم  مليون إنساٍن، وىلع (54العاملّية اليّت قتلت أكرث من ) يف احلرب

 Maoـ Tung)وماو تّس تونغ  (،Joseph Stalin) اليّت ارتكبها ستالني

Tse)  مليون  (94)لنرش الشيوعّية اإلحلاديّة، اليّت لكّفت العالم أكرث من
قتيٍل من املسلمني واملسيحّيني، اعد يلغّي نغمة الالكم إىل أن ٰهذه اجلرائم 

 لم يرتكبها ٰهؤالء بدافع اإلحلاد!

إّن يف الكمه هنا عّدة مغالطاٍت واّداعءاٍت نريد أن جنيب  وأقول:
 ى وهنها وهشاشتها:عليها؛ يلتبنّي نلا مد
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 أّواًل: هل اإلحلاد يدفع انلاس الرتكاب الرشور؟

لقد سبق وأن بيّّنا أّن ادلين لم يأت يلؤّسس ملبادئ اخلي والصالح؛ 
، واليّت بها نمزّي ادلين  ألنّها مزروعة  يف فطرة ّك إنساٍن من حيث هو إنسان 

 بها؛ من أجل الصحيح من ادلين املزّيف. بل جاء ادلين يلتّممها ويرتق
حتقيق العدالة اإلنسانّية احلقيقّية؛ وذٰللك فإّن امللحد من حيث هو إنسان  
يدرك بفطرته العقلّية ٰهذه املبادئ اإلنسانّية، وباتلال يمكن أن يتمّتع 
بمرتبٍة من اخلي والصالح، ولٰكّنه سيحرم نفسه من املرتبة األىلع 

العقل اإلنسايّن عن إدراكها  الرضورّية الستكمال اإلنسان؛ نتيجة عجز
بنفسه بانلحو اتلفصييّل، فمثله كمثل اإلنسان اذّلي ال يعرتف بالطّب 
، وأن  واألطّباء، فيمكن أن تكون طبيعة مزاجه الصيّحّ قوّية  ومعتدلة 
يتحاىش بنفسه بعض األمراض، ويتمّتع بدرجٍة من الصّحة اجلسمانّية، 

 يتمّتع بها من يتّبع األطّباء ويراع ولٰكّنه لن يكون يف نفس ادلرجة اليّت
 اتلعايلم الصّحّية.

وأّما هل اإلحلاد من حيث هو إحلاد  يدفع اإلنسان حنو الرّش أو ال؟ 
فنقول إّن اذّلي يدفع اإلنسان إىل ارتكاب الرّش، إّما جهله به من حيث 
ا لآلخرين، وإّما لرشهه وطمعه يف حتصيل املزيد من املشتهيات،  كونه رش 
وإّما الطمئنانه من غياب الرقيب، وأمنه من العقاب، كما يقول املثل: 

 )من أمن العقاب أساء األدب(.
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 ـوإن اكن يعلم مبادئ اخلي كإنساٍن  ـوامللحد من حيث هو ملحد  
جيهل املنظومة األخالقّية اتلفصيلّية املتاكملة اليّت جاءت بها رساالت 

ا من حيث عدم السماء، ومن حيث نزعته احلّسّية امل اّديّة الشديدة، وأيض 
اعتقاده بالرقيب اإللّٰه اذّلي يراقب وحيص ّك صغيةٍ وكبيٍة من أفعاهل 
يف الرّس والعلن، وعدم اعتقاده بوجود يوٍم للحساب والعقاب بعد املوت، 

ال يكيف الضمي  إذفهو أميل وأقرب بال شك  الرتكاب اجلرائم اإلنسانّية، 
ع األغلبّية الساحقة عن ارتكاب اجلرائم؛ وألجل ٰهذا فقد تّم لرد اإلنساينّ 

معات البرشّية، ترشيع القوانني الرادعة والعقوبات الصارمة يف ّك املجت
 تلخويفهم وزجرهم.

 David) يقول الفيلسوف األمريكّي املعروف دافيد بريلنسك

Berlinski) :«ستالني إن اذّلين اقرتفوا جرائم ضد البرشّية مثل هتلر و
وماو تس تونغ، ورجال اجلستابو واملخابرات الروسّية، لم يكونوا 

 .(1)«يعتقدون أّن اإلٰل يراقبهم

إّن احلروب لم يرتكبها امللحدون حتت عنوان اإلحلاد، ىلع خالف  ثانًيا:
 احلروب ادلينيّة اليّت وقعت بسبب ادلين، واتلمّسك بانلصوص ادلينيّة.

رامّية اليّت يرتكبها اإلنسان يف ٰهذه احلياة، ال إّن األعمال اإلجوأقول: 
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، فادلين لم يأت إاّل رمحة  عقل، أو يمكن أن يحقّرها أّي  ديٍن سماوي  حقيق 
للعاملني، ومساعدة  للناس يف حتقيق العدالة واحلّرّية، فٰهذه األعمال ال 

سواء  اكن  تصدر إاّل من إنساٍن جمرٍم ال يؤمن بالقيم اإلنسانّية واألخالقّية،
ا أو منتسب ا إىل ادلين، وسواء  اكن شعاره اإلحلاد أو اجلهاد يف سبيل  ملحد 
اهلل، فإّن جمّرد االنتساب إىل ادلين بال فهٍم لفلسفة ادلين، أو بال صدٍق 
 .وإخالٍص، ال جيعل اإلنسان صاحل ا، بل رّبما جيعله أسوأ وأخطر من غيه

وامللحدين يف حروبهم وصااعتهم مع  وكما يتمّسك املجرمون من املاّدينّي
خصومهم بشعاراٍت مزّيفٍة، اكحلّرّية والوطنّية والقومّية واملساواة، للتأثي 
ىلع انلاس وجلب تعاطفهم معهم، كٰذلك يتمّسك املجرمون من املنتسبني 

 إىل ادلين بشعاراٍت دينّيٍة مزّيفٍة لشحن املتديّنني وحشدهم حوهلم.
ّرف املجرمو ن املاّديّون وامللحدون املفاهيم اإلنسانّية اكحلّرّية وكما حيح

والعدالة واملساواة واالستقالل من أجل حتقيق أطماعهم وترسيخ تسلطهم 
ىلع الشعوب، كٰذلك حيّرف املجرمون املنتسبون إىل ادلين انلصوص 
ادلينّية، كمفاهيم القتال واجلهاد يف سبيل اهلل، اليّت ما جاءت إاّل من 

ع عن انلفس، وحفظ املال والعرض، والقيم اإلهلّٰية أجل ادلفا
واإلنسانّية، أجل حيرفونها من أجل حتقيق مطامعهم يف املزيد من اتلوّسع، 

 وسلب الغنائم، وسيب النساء.

فاحلاصل أّن الك  من املجرمني امللحدين واملنتسبني إىل ادلين ىلع حد  
جل حتقيق مطامعهم غي سواٍء يف اعتمادهم لألسايلب االنتهازّية من أ

 املرشوعة، والضحّية ه القيم اإلنسانية وادلينّية، والشعوب املستضعفة.
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 إن عدم اإليمان بيشٍء ال يدفع اإلنسان حنو احلرب والقتال. ثاثلًا:
، بل اعتقاد  وجوديي يستلزم اعتقاد ا أقول:  ليس هناك اعتقاد  عديمي

 اخلالق احلكيم وايلوم اآلخر، هٰل ن باإلعدمي ا، فكما أّن املؤمن املتديّن يؤم
وال يؤمن بالصدفة وأصالة املاّدة الكونّية والفناء بعد املوت، كٰذلك يؤمن 
امللحد خبالقّية الكون لإلنسان، وأصالة املاّدة واالنتخاب الطبيّع، وال 

  وايلوم اآلخر.هٰل يؤمن باإل

ليه، وال يؤمن بيوم اإلنسان اذّلي ال يشعر بوجود رقيٍب إلٰه  ع ولٰكنّ 
احلساب واجلزاء بعد املوت، وهدفه االستمتاع باحلياة والذلات املاّديّة، 

، فاستمتع حبياتك»وشعاره املرفوع   Don’t ال تقلق! اهلل غري موجود 

worry, God doesn’t exist, enjoy your life.»  كما كتبها
صات وحمّطات دوكيزن وصديقته يف صحيفة اجلارديان، ووضعوها ىلع ابلا

املرتو يف نلدن، فإّن مثل ٰهذا اإلنسان هو أقرب وأميل الرتكاب اجلرائم 
لكّما سنحت هل الفرصة للهروب من القانون؛ ألنّه بكّل بساطٍة ليس هل 
وازع  من نفسه يردعه عن ٰذلك، اللّٰهّم إاّل إذا اكن من أصحاب الضمائر 

ا   بني انلاس.احلّية وانلفوس الرشيفة، وهم األقلّون عدد 
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ة؟ ذه العدواني   الفصل الثامن: ما هي مشكلة الدين؟ وما سبب كل  ه 

 الفصل اثلامن

 

 ما هي مشكلة الدين؟

العدوانّية؟ ذههوما سبب كّل 
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 ما هي مشكلة الدين؟

 العدوانّية؟ ذههوما سبب كّل 

خالق يف بعد أن حاول دوكيزن إجياد نوٍع من اتلعارض بني ادلين واأل
الفصل السابق، فقد سىع يف ٰهذا الفصل إىل إجياد اتلضاّد بني ادلين 
والعلم، اعتماد ا ىلع املقارنة بني السلوك املتطّرف للمتديّنني املتعّصبني، 
وبني السلوك املوضوّع للعلماء اتلجريبّيني، وأّن منشأ اخلالف يكمن يف 

يّنون اعتقاداتهم ىلع اتللّق األعىم املنهج املعريّف لك  منهما، إذ يبن املتد
للنصوص ادلينّية، ىلع خالف اتلجريبّيني اذّلين يبنون نظرّياتهم ىلع 

 األدلّة العلمّية املوضوعّية.

؛ ألنّهم قرؤوا احلقيقة »يقول دوكيزن:  املتطّرفون يعلمون أنّهم ىلع حق 
، ويعرفون مقّدًما أنّه ال يشء يمكن أن حيرف هم عن يف كتاب  مقّدس 

إيمانهم. احلقيقة يف كتابهم املقدس تعّد من ابلديهّيات، وليست نتيجة 
، وعندما تبدو األدلّة وكأنّها تناقضه،  ، فالكتاب ىلع حق  برهان  عقالين 
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فعندها جيب رفض األدلّة وليس الكتاب. وىلع العكس من ٰذلك، فإّن ما 
فليس ألنّّن  ـطّور وىلع سبيل املثال نظريّة اتل ـأؤمن به بصفيت اعلًما 

قرأت كتابًا مقّدًسا، بل ألنّّن درست األدلّة، وٰهذا موضوع  خمتلف  تماًما؛ 
ألّن اإليمان بكتب اتلطّور ال يأيت من كونها مقّدسًة، بل ألنّها تقّدم أدلًّة 
كثريةً ومسندةً بشك  دامغ  مبدئيًّا، فإّن لّك قارئ  يستطيع أن يفحص 

كتاب  علمي ما، فإّن شخًصا ما سيكتشف اخلطأ، األدلّة، وعندما خيطئ 
وسيتّم تصحيحه يف الكتب اليّت تليه، ويشء  كٰهذا ال حيصل أبًدا مع 

 .(1)«الكتب املقّدسة

إّن العاقل املنصف يدرك بكّل سهولٍة ما يف ٰهذا الالكم من أقول: 
من  مغالطاٍت منطقيٍّة، وتعّسفاٍت جديلٍّة ال يمكن ادلفاع عنها بأّي حال

 األحوال، ويمكننا اإلشارة إيلها يلتبنّي للقارئ الطبيعة السفسطائيّة دلوكيزن:

، حكم ابلعض ىلع الّك هو مغالطة  منطقّية   إّن تعميمـ  1 صحية 
حكم إجرام بعض امللحدين املتطّرفني  فكما أنّه ال ينبيغ تعميم

ّمة اعىلع  ـ كهتلر وماو تّس تونغ وستالني  ـ  وأعوانهم وأتباعهم
م أحاكم بعض املتديّنني املتعّصبني امللحدين، كٰذلك ال جيوز تعمي

ة املؤمنني. وٰهذه من املغالطات الشائعة دلوكيزن يف واملتطّرفني ىلع اعمّ 
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ٰهذا الكتاب، إذ جنده حياول أن يشّوه صورة ّك املتديّنني بصورة ابلعض 
ّسن ويحزّين صورة امللحدين  السّيئ منهم، ومن جهٍة أخرى حياول أن حيح

بصورة بعض العلماء امللحدين، وكأّن ّك املتديّنني إرهابيّون، وّك 
امللحدين علماء متخّصصون، ىلع الرغم من أنّه قد اعرتف يف أحد 
لقاءاته اتللفازّية بأّن أكرث املتديّنني هم أناس  صاحلون، وأنّه ال يريد أن 

؛ مّما يكشف عن زيغه (1)ينسب اتلطّرف واتلعّصب إىل ّك املتديّنني
  وتلّونه حبسب ّك حاٍل.

لو اكن منشأ اتلعّصب ادلين، ألصبح ّك متديٍّن متعّصب ا متطّرف ا، 
ولٰكّن الواقع يكّذبه، إذ جند الكثي من املتديّنني من املعتدلني، ومن 
الفالسفة واحلكماء والعلماء انلابغني، ومن أكرث احلاصلني ىلع جوائز 

ا.نوبل كما أرشنا   سابق 

إّن ما يقوهل من الفرق بني االعتقاد العليّم واالعتقاد ادليّن ـ  2
؛ ألّن طبيعة املنهج احلّّسّ اتلجرييّب ختتلف جذري ا عن طبيعة  صحيح 
املنهج انلقيّل ادليّن، بلحاظ املوضوع واملنهج، إذ إّن موضوع األّول 

، ومنهجه مبني ىلع تكرار املشاهدات احلّسيّ  ة، واحلال أّن موضوع ماّديي
. ، ومنهجه سمعي تعبّديي  اثلاين معنويي غييبي

                                                 
(1) https://www.youtube.com/watch?v=PAe8DePq-48 
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ا  ـولٰكّن الالكم يف أّن االعتقاد ادليّن الواقّع الصحيح  كما بيّّنا سابق 
ليس نقلي ا تقليدي ا فقط، بل عقيلي استداللي مبني ىلع الرباهني العقلّية  ـ

منت من األدلّة العلمّية اتلجريبّية. القطعّية، اليّت ه يف الواقع أقوى وأ
ا  ا ديني ا خمالف  واذّلي يتديّن ىلع ٰهذا األساس العقيّل، ال يمكن أن يقبل نص 

ا.  للعقل أو العلم، بل سيّده أو يأّوهل كما أرشنا سابق 

أّما اذّلي يعتقد اعتقاد ا ديني ا معّين ا ال ىلع أساٍس عقيل  استدالل  
، كما هو حال الكثي من املتديّنني، متنٍي، بل ىلع أس اٍس نقيل  تقليدي 

فهو يف الواقع ليس متدّين ا حقيقي ا، بل هو متدّين  عريفي، كأغلب عوام 
انلاس يف العالم، بمعىن أنّه يبن اعتقاده ىلع أساس ما تلّقاه من بيئته اليّت 

وذٰللك جند أكرث  أو غي دينّيٍة؛ نشأ وترعرع فيها، سواء  اكنت بيئة  دينيّة  
انلاس يعتقدون عقيدة جمتمعاتهم اجلغرافّية اليّت نشؤوا فيها، سواء  اكنت 
إسالمّية  أو مسيحّية  أو يهوديّة  أو بوذيّة  أو حّت إحلاديّة  كما يف االحّتاد 

ا.  السوفييّت سابق 

وٰهذا االعتقاد العريّف مآهل إىل أمرين، إّما أن يتخّل صاحبه عنه 
ن يتفّكر أو يتحّرر من الضغوطات العرفّية والعادات واتلقايلد بمجّرد أ

االجتماعّية، كما فعل دوكيزن نفسه، عندما بدأ حياته مسيحي ا بتبع 
العرف الربيطايّن، ثّم تبىّن اإلحلاد بعد ٰذلك، ومثله كثي  مّمن قاموا بتغيي 

 .دينهم أو مذهبهم إىل ديٍن أو مذهٍب آخر، أو إىل الال دينيّة
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وإّما أن يتعّصب العتقاده العريّف، وال ينصت إىل ما خيالفه من الرباهني 
العقليّة أو األدلّة العلميّة كما يقول دوكيزن. ولٰكن ٰهذا اتلعّصب، وإن اكن يف 
ظاهره ديني ا، بيد أنّه ليس كٰذلك يف حقيقته، بل هو تعّصب  ألعرافه وتقايلده 

وتشبّع بها، وبىن هويّته عليها، كما هو املأنوسه دليه، واليّت نشأ عليها، 
 تعّصب اهلندوس ونمور اتلاميل لعقائدهم غي ادلينيّة.

ا أّن ٰهذا انلحو من اتلعّصب غي خمتص  بادلين،  ودوكيزن يعلم جّيد 
بل هناك تعّصب  عنرصيي اكنلازّية والفاشّية، وهناك تعّصب  قبيلي ووطني 

 إىل االعتقاد ايلقيّن غي العقيّل. وقويمي وغي ٰذلك، ولكّها ترجع

إّن اإلحلاد ليس مبني ا ىلع أدلٍّة علميٍّة موضوعّيٍة، وإاّل ألحلد ّك ـ  3
، وليس مبني ا ىلع براهني عقليٍّة قطعيٍّة، وإاّل ىلع األقل العلماء أو اغبليّتهم

ا، بل اإلحلاد م بني ألحلد ّك الفالسفة، ولٰكّن األمر ىلع خالف ٰذلك تمام 
يف الواقع إّما ىلع أوهاٍم معرفّيٍة يف فهم الواقع وادلين، أو ردود أفعاٍل نفسانّيٍة 
يف مقابل بعض السلوكيّات املشينة للمتعّصبني ادلينّيني، أو ىلع جمّرد تفسٍي 

اكنلظرّية اآليلّة  ـانتهازي  خاطٍئ بلعض انلظرّيات أو الفرضيّات العلميّة 
ىلع خالف مراد أصحابها  ـّور أو مياكنياك الكّم نليوتن أو فرضيّة اتلط
 اإللّٰه. إليس هلا أدىن عالقٍة بنيف املبد املؤمنني، وقد بيّنّا أنّه

وبناء  عليه ال حيّق للسّيد دوكيزن أن يّدع أو يتوّهم أّن اعتقاده 
، بل هو جمّرد اعتقاٍد وهيم    اإلحلادّي اعتقاد  عليمي جترييبي أو عقيلي منطقي
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ختمين  ناتٍج من ردود أفعاٍل انفعايّلٍة، أو رّبما عقٍد نفسيٍّة كما أثبت ٰذلك 
 .(1)أستاذ الطّب انلفّّس جبامعة نيويورك الربوفيسور األمريكّي بول فيزت

ينتقل دوكيزن بعد ٰذلك يلثي موضواع  باعث ا ىلع اشمزئاز أّي إنساٍن هل 
بيعة احليوانّية العاّمة، وهو دفاعه ذّرة  من الكرامة اإلنسانية، بل من الط

 املنقطع انلظي عّما يسميه حبقوق املثلّيني، أو الشواّذ جنسي ا.

يف أفغانستان، وحتت حكم طابلان، اكنت العقوبة »: قال دوكيزن
الرسمّية للمثلّية اجلنسّية يه اإلعدام، وبطريقة  تبدو شهّيًة للبعض، 

فع فوق الضحّية، واجلريمة هنا وٰذلك بدفن الشخص حيًّا حتت جدار يد
، ومورست بني شخصني بالغني، لم يتسبّبوا باألذى  تّمت بشك  شخيص 

املواقف جتاه املثلّيني تفضح الكثري عن شك » ، ثّم قال:(2)«ألي  اكن
 .(3)«األخالقّيات املستوحاة من ادلين

ّية يتعّجب دوكيزن من املواقف السلبّية للمتديّنني واحلكومات الرشق 
والغربّية جتاه الشواّذ، مع كونهم أحرار ا يف سلوكهم، ولم يتسبّبوا يف أّي 

 أذ ى للمجتمع البرشّي!

                                                 
(1) Faith of the Fatherless: The Psychology of Atheism. 

 .292( ص 2)
 .295( ص 3)
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هل الشذوذ اجلنّّس يا سّيد دوكيزن هو مقتىض االنتخاب  أواًل: وأقول:
الطبيّع اذّلي تؤمن به؟ أليس مقتىض االنتخاب الطبيّع، هو إبقاء 

ويضمن استمرارّيتها؟ هل اجلهاز  األصلح اذّلي ينسجم مع الطبيعة
اتلناسيّل لذلكر ينسجم بيولوجي ا مع اذلكر أو مع األنىث؟ هل احليوانات 

كما يعتقد  ـاملنوّية لذلكر ماكنها الطبيّع اذّلي انتخبته هلا الطبيعة الرائعة 
هو رحم املرأة تلويلد انلوع اإلنسايّن، أو اجلهاز اهلضيّم  ـدوكيزن 

 جل؟!واإلخراّج للر

وهل اكتفاء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء ينسجم مع الطبيعة 
واستمرارّية النسل البرشّي، أو أنّه يؤّدي إىل انقراضه؟ ال أعتقد أّن هناك 

ا يذهب إىل ٰذلك.  اعلم أحياٍء حمرتم 

إذا اكنت احلّرّية الشخصّية تسّوغ أّي فعٍل، ولو اكن غي  ثانًيا:
 بالغي، فلماذا تمنع قوانني ّك ادلول تعاط إنساين ، ألنّه ال يرضّ 

ا  ـوال أدري إن اكن دوكيزن يوافق ٰذلك أم ال  ـاملخّدرات  مع كونها أمر 
ال سّيما  ـشخصي ا ال يرّض بالغي، وملاذا تمنع ادلول الغربّية املتحرّضة 

أّي أجنيب  من العمل احلّر الكتساب رزقه، أو ادلراسة يف  ـبريطانيا 
عاتها إاّل برشوٍط قانونّيٍة معّقدٍة وطويلٍة، وإذا تّم اكتشاف أمره يلىق جام

يف السجن إىل أن يتّم ترحيله بنحٍو مهنٍي، وما هو الرضر اذّلي يلحق 
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باحلكومات من ٰذلك؟ ولم جند السّيد دوكيزن ينربي لدلفاع عن أمثال 
 ٰهؤالء الضحايا املساكني كما يدافع عن الشواّذ جنسي ا!

من قال إّن الشذوذ اجلنّّس ال يؤذي الغي، وهو أبرز مظاهر  ا:ثاثلً 
( HIV virusفايروس )إهدار الكرامة اإلنسانّية، وهو اذّلي أنتج نلا أرشس 

اذّلي يدّمر اجلهاز  (AIDS)أحّط أمراض العرص، وهو اإليدزاملسبب 
املناّع لإلنسان بكّل وحشّيٍة، ويدع اإلنسان فريسة  ألخطر أنواع 

راثيم والرسطانات. وقد تسبب اإليدز يف موت عرشات املاليني بنحٍو اجل
تراجيدي  مؤلٍم، وأهدر مئات املليارات من ادلوالرات من أموال الشعوب 
ا عن  ودافع الرضائب؛ من أجل السيطرة عليه، وما زال الطّب اعجز 

 إنتاج لقاٍح ضّده، أو إجياد عالٍج جذري  هل.

، أو عقدةٍ إّن الشواّذ ج رابًعا: نسي ا اغبل ا ما يعانون من مرٍض نفّس 
نفسّيٍة أّدت بهم إىل ٰهذا السلوك الشاّذ غي املوجود حّت يف احليوانات، 

، وٰهذا DSM((1)(واكن الشذوذ يعّد رسمي ا من األمراض انلفسّية يف قائمة 
ٰهذا يستلزم تدّخل ادلول ملواجهته ومعاجلته. واألديان اإلبراهيمّية حّرمت 

السلوك الشائن، وحتريمها من أجل محاية املجتمع البرشّي من االحنالل 
 واتلفّكك، وحلفظ الكرامة اإلنسانّية من الضياع.

                                                 
(1) Made in AmericaVivek Datta, MD, MPH, December 1, 2014 

magazine 

https://www.madinamerica.com/author/vdatta/
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ثم ينتقل دوكيزن إىل موضوٍع شاذ  آخر يتالءم مع طبيعته انلفسيّة، 
إن أوٰٰلك اذّلي يعارضون بشّدة  »وهو ادلفاع عن اإلجهاض، فيقول 

، يتحّمسون بشك  اعم  أكرث من املعتاد إلهالك حياة  إطفاء حياة بويض ة 
 .(1)«شخص  بالغ  

ثّم يرشع يف السخرية واالستهزاء من ّك من تصّدى لٰهذه اجلريمة 
اإلنسانيّة، حّت األّم "تريزا" الّيت شهد هلا ّك انلاس من خمتلف امللل 

ها أفنت زهرة وانلحل باتلقوى واإلخالص والرمحة والرأفة املتناهية، وأنّ 
شبابها وّك عمرها يف خدمة املرىض والفقراء واملستضعفني يف ّك 

حّت ٰهذه املرأة أقول، ماكٍن، حّت حصلت ىلع جائزة نوبل للسالم، 
الفاضلة لم تسلم من لسانه الطويل، اذّلي طاملا دافع به عن رموز 

يزا قالت يف األم تر»املاسونيّة الرشيرة، والشواّذ جنسي ا، فنجده يقول: 
خطابها عند حصوهلا ىلع جائزة نوبل للسالم "اإلجهاض هو اخلطر 
األكرب ىلع السالم".. عفًوا! ماذا؟ كيف يمكن المرأة  تمتلك رأيًا 
، ناهيك عن كون  مستهلاًك كٰهذا أن تؤخذ جبّديّة  يف أّي موضوع  جّدي 

 .(2)«الفكرة جّديًّة لتستحّق جائزة نوبل
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من حتريم قتل اجلنني الربيء، واستناكره لقتل إّن تعّجبه أقول: 
وإعدام املجرم القاتل الكبي، هلو اجلدير باتلعّجب واالستناكر، وكأّن 
األحاكم والقوانني الترشيعّية ختضع للكتل واألوزان! فقتل اجلنني يا سيد 
دوكيزن هو قتل  إلنساٍن بريٍء لم يرتكب أّي إثٍم، وإعدام املجرم الكبي هو 

، فكيف نساوي إلجرا مه وقتله العمدّي إلنساٍن بريٍء آخر بال وجه حق 
ا بريئة  وحرمها من احلياة، أال  بني الربيء وبني املجرم اذّلي أزهق روح 

ا،  ـقبل حكم الرشع  ـيستحّق حبكم العقل واملنطق  أن تحزهق روحه أيض 
 وكيف تأسف ىلع اجلاين، وال تأسف ىلع املجّن عليه؟!
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 االنتهاك واهلرب من الدين.. الطفولة

بعد أن بذل دوكيزن اغية جهده لتسويغ قتل األجّنة يف بطون أمهاتهم، 
ملجرمني، ويف ادلفاع عن الشواّذ جنسي ا، وختفيف العقاب عن القتلة وا

يف ٰهذا الفصل يدافع عن الطفولة الربيئة! وٰهذا وإن لعجب ـ ـ ويال نراه
كعادته استغّل ٰهذا املوضوع  ـ لألسف ـا حسن ا يف نفسه، ولٰكّنه اكن أمر  

الرشيف بانتهازّيٍة شديدٍة؛ لتشويه ادلين واملتديّنني، وكأّن ادلين انلازل 
الطفولة واستعبادها، وكأّن اإلحلاد من اللطيف اخلبي ما جاء إاّل النتهاك 

 للكون واحلياة، واذّلي يؤمن 
 
اذّلي ال يؤمن إاّل باملاّدة الصّماء العمياء مبدأ

ا  باتلفاعالت الكيميائّية العشوائّية وانلبضات الكهرومغناطيسّية أساس 
للقيم والعالقات اإلنسانّية، واذّلي يرّوج للشذوذ واتلحلّل األخالّق 

نتهاك القيم اإلنسانّية املعنوّية واإلهلّٰية؛ هو األب العطوف، والرذيلة وا
 واحلضن الرؤوف للطفولة الربيئة!

أليس نواًع من العنف ضّد الطفولة أن نفرض ىلع األطفال »قال دوكيزن: 
 .(1)«أّن دليهم إيمانًا، هم يف احلقيقة أصغر من أن يتفّكروا فيه بأنفسهم
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طفل حّقه اإلنسايّن، بأن ال يتم إاعقة ما أقول هو بأّن لل»ثّم قال: 
عقله بتعريضه ألفاكر  مؤذية  من اآلخرين اكئًنا من يكونوا، فاألهل هنا 

 .(1)«ال يملكون رخصًة إهلّٰيًة حلشو أوالدهم بأفاكرهم الشخصّية

  وأقول:

ىلع أي إّن الطفل الصغي موجود  ضعيف  جسماني ا وعقلي ا؛ فهو  ـ1
 اية من غيه ماّدي ا ومعنوي ا.حيتاج إىل العنحال 

إّن الطفل إنسان  يعيش داخل املجتمع البرشّي، يحؤثّر فيه ويحتأثر  ـ2
به، وهل درجة  بسيطة  من اتلعّقل واتلفّكر، اعدة  ما تصدر منه أسئلة  
فلسفّية  متعّددة ، عن الكون ومبدئه ومنتهاه، إذ يعلم أنّه لم يكن موجود ا 

ّدد حدوث احلياة من حوهل يف انلباتات واحليوانات قبل وجوده، ويشاهد جت
يف ّك يوٍم، ويرى انلاس يتديّنون بمذاهب خمتلفٍة، ويترّصفون ترّصفاٍت 

، ويرى الكثي من انلاس يموتون باتلدريج، فتنبعث هٰ  ذه األسئلة متباينة 
الكون، وعن احلياة بعد املوت، وعن السلوك  الطبيعّية منه عن مبدأ

 احلسن والقبيح، وعّما ينبيغ فعله وما ينبيغ تركه.األخالّق 
إّن ٰهذه األسئلة من حّق الطفل أن حيصل ىلع جواٍب مقنٍع عنها،  ـ3

ويف الوقت نفسه ليس يف وسعه أن جييب عنها بنفسه، فإن لم جيبه عنها 
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الذلان هما أقرب انلاس إيله وأوىل انلاس برتبيته حبكم العقل  ـأبواه 
فسوف يأخذ اجلواب من غيهما، سواء  من أقاربه أو  ـ والعرف والقانون

من أصدقائه، أو من الغرباء اذّلين يعيشون معه يف املجتمع، وّك واحٍد 
من ٰهؤالء بطبيعة احلال سوف جييبه حبسب اعتقاده، ورؤيته اخلاّصة اليّت 

 يؤمن بها، سواء  اكنت رؤية  دينّية  أو إحلاديّة  

يزن مع أوالده الصغار، فإن اكن دليه أوالد  وٰهذا عني ما سيفعله دوك
ب  فسيجيب عن ٰهذه األسئلة من وجهة نظره اإلحلاديّة اخلاّصة، وسيشح

 أبناؤه ملحدين مثله يف الغالب.

والغريب أّن دوكيزن يروي بنفسه أّن أبويه هما الذلان زراع بذرة اإلحلاد 
اطلة  ومتناقضة ، فنجده يف نفسه، بعد أن علّماه أّن املسيحيّة وسائر األديان ب

شخصيًّا بدأت شكويك عندما كنت يف اتلاسعة من العمر، عندما »يقول: 
بأّن املسيحّية اليّت ترّبيت عليها يه  ـوليس من املدرسة  ـعرفت من أهل 

 .(1)«أحد األنظمة اإليمانّية العديدة املتناقضة يف العالم

باء يف تلقني وٰهذا من العجائب، حيث ساعن ما نّس عتابه لآل
أطفاهلم عقائدهم ادلينّية، وكأّن أبويه قد استثنيا من ٰهذه القاعدة، أو أّن 

 مقصوده أّن املحذور هو يف تلقني اإليمان دون اإلحلاد!
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إّن ّك طفٍل يرتّّب ىلع اعدات املجتمع اذّلي يعيش فيه وأعرافه،  ـ4
ا ديني ا كأوروّبا أو ادلول اإلسالميّ  ا اكالحّتاد سواء  اكن جمتمع  ة، أو ملحد 

السوفييّت يف املايض، ويحضطّر الحرتام تقايلده وقوانينه، شاء أم أىب، 
ا، والخيالفه، وإاّل ما هو ابلديل  وأعتقد أّن السيد دوكيزن يعلم ٰذلك جّيد 
ا؟! مع  الطبيّع ذٰللك؟! هل يحرتك الطفل بال ديٍن فيكون ال أدرّي أو ملحد 

ا نوع  من  العقيدة والرؤية الكونّية اليّت ينتخبها بعض ابلالغني أّن ٰهذا أيض 
 الكبار ألنفسهم.

؛ ألنّها جزء   ـ5 إّن اكتساب الطفل ديانة أبويه منذ والدته أمر  طبيعي
ال يتجّزأ من هوّيته الشخصّية، إذ يرتتّب عليها أحاكم  عرفّية  وقانونيّة  

يطانيّة اليّت تعطى لّك داخل املجتمع اذّلي يعيش فيه، فه اكجلنسّية الرب
طفٍل يودل يف بريطانيا شاء أم أىب، وهو ال يعرف أّي يشٍء عن ابلدل اذّلي 

 يعيش فيه وينتيم إيله.
إّن األديان متناقضة  فيما بينها، فماذا يعّن أن يكون »ثّم قال: 

إيمانك أفضل؟ نلدع األطفال يتعلّمون األديان املختلفة، ونلدعهم 
ويستخلصوا آراءهم اخلاّصة بهم عن نتائج ٰهذا يالحظوا اتلضارب، 

اتلضارب. أّما خبصوص أّن أحدها حقي أو ال، فلندعهم يقّرروا ٰذلك 
 .(1)«بأنفسهم عندما يصبحون يف عمر  يؤّهلهم ذٰللك
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أقول: هل ٰهذا الكم  يصدر من إنساٍن اعقٍل؟! وأين الضمي اإلنسايّن 
الصغار فاقدي اتلميزي العقيّل، والشعور باملسؤويّلة؟! أنلق باألطفال 

وبدون أّي مبادئ تفكيّيٍة علمّيٍة منطقّيٍة يف خضّم الرصااعت الفلسفّية 
واجلداالت الالهوتّية والسفسطائّية، ليستخلصوا بعقوهلم الفلسفيّة 
ادلقيقة العميقة ما يرونه مناسب ا هلم من العقائد، ثّم بعد ٰذلك يعيدون 

بللوغ! وٰهذا ما تفّتق عنه ذهن السّيد دوكيزن انلظر فيما اعتقدوه بعد ا
 حاّلل املشالكت، ومنقذ اجليل الصاعد.

وحنن نسأهل: ىلع أّي أساٍس سيختار الطفل اعتقاداته األّويّلة؟ هل 
ىلع أساس عقله انلاقص، أو عواطفه وإحساساته؟ وما هو الضامن أاّل 

افّية؟ أو يصاب بالال يزنلق جتاه أحد اتلّيارات ادلينّية املتطّرفة أو اخلر
أدرّية والسفسطة إىل آخر عمره، أو ربما تكون ٰهذه مصيدة  إليقاعه يف 
اإلحلاد كما يتمىّن دوكيزن، بل كما حصل هل بالفعل عندما اّطلع ىلع 
تناقضات األديان كما يقول يف صغره. كيف نعامل الصغار اكلكبار، 

وكيف نرتك هلم احلبل ىلع  املختلفني من انلاحيتني ابليولوجّية وانلفسّية،
 الغارب تلنهشهم وتتعاقب عليهم الالكب الضالّة؟!

إّن األديان متناقضة  فيما بينها، فما معىن أن يكون »وأّما قوهل 
يكشف عن الطبيعة السفسطائيّة للسيّد دوكيزن، الّيت  «إيمانك أفضل

 دوليس اإلحلا (agnosticism) اكن من املفروض أن تقوده لاّل أدريّة
(atheism) وحنن نسأهل: كيف عرفت أن إيمانك باإلحلاد أفضل؟ ،
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وهو بال شك  حنو  من االعتقاد؟ وٰهذا يدّل ىلع إيمانه بعجز العقل 
اإلنسايّن الربهايّن ىلع اتلميزي بني الصواب واخلطإ يف االعتقادات، ومع 

 ذٰلك يّدع العقالنيّة!

القمع اليّت يستعملها إنّنا نّتفق معه يف رفض ّك أسايلب القهر و
ابلعض ضّد األطفال، وّك أحناء الرتبية الال عقالنّية، سواء  اكنت من 
املتديّنني أو امللحدين، ولٰكن ليس احلّل فيما قّدمه من اقرتاحاٍت خيايّلٍة 
هزيّلٍة سخيفٍة، ليس مآهلا إاّل تدمي الطفولة وتهديد مستقبل املجتمعات 

واتلطّرف والضياع؛ بّل احلل الوحيد يكمن البرشّية، واتلأسيس للفوىض 
يف العودة إىل املنهج العقيّل القويم يف تربية األطفال واجليل الصاعد، وٰذلك 
بتعليمهم وتعليم آبائهم املبادئ الفطرّية يف اتلفكي، وقوانني العقل 
السليم، وكيفّية اتلميزي اتلدريّج بني الصواب واخلطإ، وعدم الترّسع يف 

واتلدبّر يف األقوال، واتلأيّن يف األفعال، والوقوف عند الشبهات  اتلصديق،
واملوارد الغامضة، وغي ٰذلك من الوصايا اليّت جاء بها األنبياء واحلكماء 
منذ قديم الزمان، ونعاملهم بموّدٍة ولطٍف، ونعتن بصّحتهم العقلّية كما 

ط الفيوسات نعتن بصّحتهم اجلسمّية؛ ال أن نلق بهم إىل اتلهلكة وس
 الفكرّية، والعقول املرسطنة!
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 الفجوة املهّمة جدًّا

ا  ٰهذا الفصل األخي من أسخف فصول الكتاب، وقد ترّددت مرار 
قلت يف يف اتلعليق عليه، حّت أوشكت ىلع اإلحجام عنه، ولٰكنّن 

نفّس: لقد صربت ىلع أمثال ٰهذه السخافات خالل الفصول التسعة 
ا؛ تلتميم  للكتاب، فلنصرب بضع سويعاٍت ىلع ٰهذا الفصل أيض 

 الكتاب، واهلل مع الصابرين.

الفصل مشحون  بكلماٍت، ال يمكن وصفها إاّل باهلذيانات اليّت ال 
، فضال  عن اعلم أحياٍء كبيٍ    مثل دوكيزن.تصدر من إنساٍن اعدي 

ا أّن دوكيزن لم يكتب ٰهذا الفصل وهو يف حالٍة  ومن الواضح جد 
طبيعّيٍة؛ إذ ظهرت عليه آثار اتلعب والضعف واتلخّبط، وكأنّه كتبه وهو 

من السكر أو اثلمالة، أو بني انلوم وايلقظة، حبيث لم يعد يدري  يف حالةٍ 
 ما يقول، أو إىل أين يذهب.

صل بوضوٍح أىلع درجات خداع انلفس ويتجّل يف ٰهذا الف
وتضليلها، والسبب احلقيّق اذّلي يقف وراء ّك ٰهذا اتلخبّط 
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واالضطراب، هو أّن دوكيزن أوقع نفسه يف مستنقٍع من الرمال املتحّركة، 
 لكّما حاول أن يرضب بيديه ورجليه للخروج منه غرق فيه أكرث وأكرث.

ثل ٰهذا املستنقع؛ إذ إنّه ال وقد اكن يف غىن  عن أن يوقع نفسه يف م
 اإللّٰه. إفعه يف حتقيق اغيته يف نيف املبدين

فقد حاول أن يتنّكر ألمٍر يف اغية ابلداهة والوضوح، أمر  لم يّتفق 
عليه املتديّنون فقط، بل مجيع الال دينّيني واملاّدينّي الرباغماتينّي 

كما نقلنا عنهم، أال وانلفعّيني واألطّباء انلفسانيّني يف الرشق والغرب، 
 الرؤوف الرحيم ىلع سكون هٰل وهو األثر اإلجيايّب الكبي لإليمان باإل

انلفس واطمئنانها، وانبعاث األمل يف الروح واستقرارها، حّت لو لم يكن 
 ٰهذا اإليمان واقعي ا، ولم يكن ٰهذا املبدأ اإللّٰه موجود ا.

ط نفسه يف نيف ٰهذه املسألة يوأنا يف الواقع ال أدري ما اذّلي دفعه تلور
هّية الرضورّية، يلجعل نفسه أضحوكة  لآلخرين، وقد اكن يف غىن  ابلد

عن ّك ٰذلك؟! ولٰكّن الظاهر أّن كراهيته وعداوته الشديدة لدلين، ونفوره 
الشديد من اخلالق احلكيم اذّلي فاق فيه سائر امللحدين، وحرصه الكبي 

 متياٍز؛ ّك ٰذلك أوقعه يف ٰهذه الورطة.ىلع سلب ادلين واإليمان أّي ا

وىلع أّي حاٍل نعود اآلن لنستعرض بعض ما ترّشح عن ذهنه 
 املضطرب يف ٰهذا الفصل األخي.

هل يمأل ادلين فجوةً مهّمًة يف حياتنا؟ اغبلًا ما يقال إّن هناك »قال: 
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، صديق  متخيّ  ، فجوةً يف ادلماغ جيب ملؤها باإلٰل، هناك حاجة  نفسّية  ل 
، ... وٰهذه احلاجة جيب إشباعها سواء  اكن اهلل موجوًدا  ، شخص  حمّل ثقة  أب 
أو ال، ولٰكن هل من املمكن أن يكون من األفضل أن نمأل تلك 
 ، الفجوة باهلل، وليس بيشء  آخر جيعلنا حبالة  أفضل؟ علم  ربما، فني

، حّب احلياة يف العالم احلقييّق، بدون احل ، إنسانّية  اجة لإليمان صداقة 
 .(1)«حبياة  أخرى خلف القرب!

: لقد أثبتنا يف الفصول السابقة أّن اإليمان بوجود اخلالق  أقول: أّوال 
احلكيم، ه رضورة  عقلّية  يثبتها العقل السليم، وليست جمّرد خياالٍت 

 اختلقتها األذهان البرشّية للتسلية، كما يتوّهم دوكيزن.
عّية اإليمان باهلل، ووهمّية االرتباط وثاني ا: بغّض انلظر عن واق

بغيه، كيف يمكن استبدال اإليمان انلفّّس لإلنسان بموجوٍد خالٍق يف 
اغية الكمال واجلمال والرأفة والرمحة، اعلٍم بما يف الصدور، جييبه إذا 
داعه، ويتوّك عليه يف الشدائد، ويؤنسه يف اخللوات، ويعينه إذا انقطعت 

ا األمل والرجاء باملستقبل، به األسباب املاّديّ  ة، ويبعث يف نفسه دائم 
ويالزمه عند الشيخوخة وتعاقب األمراض والشعور بالعجز، ويبرّشه 
باحلياة اهلنيئة والرغيدة بعد املوت، كيف نستبدل بمثل ٰهذا اإليمان 
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ا، أو فن ا جزئي ا  ـولو اكن وهمي ا  ـالاكمل  ا ضعيف  ا حمدود ا، أو صديق  علم 
ا؟! وهل اإليمان باإلهٰل نوع  من التسلية أو إضاعة  للوقت؟! اعبر   ا أو تافه 

حشبع اخلياالت  وكيف حيّل املخلوق الضعيف حمّل اخلالق القادر؟! وكيف ت
احلّسّية املاّديّة األرواح املعنوّية؟! ولٰكّن ٰهذا ليس بمستغرٍب عند من 

ائّية، وانلبضات يعتقد أن اإلنسان جمّرد جمموعٍة من اتلفاعالت الكيمي
 .(neural network)الكهربائّية املتنّقلة خالل الشبكة العصبّية 

، لعب ادلين أربعة أدوار  رئيسة  » قال دوكيزن: خالل عصور  خمتلفة 
، وعزاء  وإهلام . ، وحثي  يف حياة اإلنسان، ويه تفسري 

 تارخييًّا، فقد طمح ادلين تلفسري وجودنا، وتفسري الطبيعة من حونلا،
 والكون اذّلي وجدنا أنفسنا به.

، وقد تعّرضت  دوره ٰهذا يف أيّامنا ٰهذه قد تواّله العلم بشك  اكمل 
 تللك الفكرة يف الفصل الرابع.

فهو تلك اتلعايلم األخالقّية، ملا يفرتض  ـفما أعنيه  ـبالنسبة للحّث 
 .(1)«أن نعيش وفًقا هلا، وقد غّطيت ٰذلك يف الفصل السادس والسابع

ا قد فنّدنا تفسياته العلميّة يف الفصل الرابع، وأثبتنا  أقول: وحنن أيض 
بما ال يدع جماال  للشّك مدى هشاشة تفسياته غي العلميّة للنظرّيات 
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العلميّة، وأّن العلوم الطبيعيّة الرياضيّة ليس من شأنها إثبات املسائل 
فه ال تثبت  ـّحتها ىلع فرض ص ـالفلسفيّة أو نفيها، وأّن نظرّية اتلطّور 

أصل وجود الكون واحلياة، كما اعرتف دوكيزن بنفسه، ىلع خالف اتلفسي 
اإللّٰه املدعوم بالرباهني العقليّة القطعيّة. وها هو يزعم بكّل صالفٍة أنّه قد 

 وجد اتلفسي العليّم بديال  عن اتلفسي اإللّٰه والفلسيّف!
ن ادلين يف ادلافع األخالّق اذلايّت يف أّما اّداعؤه بأنّه قد أوجد بديال  ع

الفصل السادس والسابع، فقد أبطلنا بدورنا ٰهذا االّداعء اخلاوي بنحٍو 
تفصييل  يف ٰهذين الفصلني، وللقارئ الكريم أن يراجع ما قلناه، حّت ال 

 يلزم اتلكرار.
حّّت اآلن لم أتناول موضويع العزاء واإلهلام، »ثّم اعد دوكيزن يلقول: 

 .(1)«ويف ٰهذا الفصل األخري سوف نتعّرض هلما بشك  وجزي  

من هنا ستبدأ سلسلة املرسحّيات اهلزيّلة، اليّت جتمع بني الكوميديا 
والرتاجيديا، تلفسي كيف يمكن للماّدة العمياء، والطبيعة الصّماء، 

ا لإلنسان امللحد الضعيف،  واتلخّيالت الوهمّية، أن تكون عزاء  وإهلام 
اإللّٰه احلكيم، يف خضّم ٰهذه احلياة ادلنيوّية املعّقدة،  إ عن املبدبديال  

 واملليئة باملشاك واملآس واآلالم، واملنتهية إىل املوت والفناء.

                                                 
 ( الصفحة نفسها.1)
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، تسّّم »قال:  وكتمهيد  للعزاء نفسه، أريد أن أبدأ بظاهرة  طفويّلة 
حسب اعتقادي.  بالصديق املتخّيل، اليّت هلا عالقة مبارشة  باإليمان ادليّنّ 

أعتقد أن كريستوفر روبني ما اكن يلصّدق بأّن صغري اخلزنير "بيغليت" ، 
( تكلّما معه، ولٰكن هل اكن وضع  وادلبدوب "بووه" )شخصيات  كرتونّية 

 بينكر خمتلًفا؟
 بينكر هو رّسي الكبري 
 ي جعلّن ال أشعر بالوحدة أبًدابينكر هو السبب اذّل  
 .(1)«ن معأينما ذهبت فبينكر سيكو 

 من قصيدة أ. ميلني
إّن ٰهذه الظاهرة الطفويلّة يمكن أن تكون نموذًجا جّيًدا »ثّم يقول: 

لفهم اإليمان اتلوحيدّي دلى ابلالغني، ال أعرف إذا ما اكن علماء انلفس قد 
درسوا تلك الظاهرة، من وجهة انلظر تلك، ولٰكّن حبًثا كٰهذا يستحّق اتلعّمق 

للثقة.. "بينكر" ملدى احلياة، ٰذلك بدون شك  أحد األدوار فيه.. رفيق  وحمّل 
 .(2)«اليّت يلعبها اهلل، إنّها الفجوة اليّت ستبىق فارغًة إذا ما اختىف اهلل

ثّم أورد قّصة  خيايّلة  أخرى ملا أسماه قّصة الرجل ابلنفسّج، وهو 

                                                 
 .353(  ص 1)

 ( الصفحة نفسها.2)



ا  251 ......................................................................... الفصل العارش: الفجوة املهّمة جد 

  

وعندما  شبيه  بقصة ابلابا نوئيل اذّلي يزور األطفال ويواسيهم ويسلّيهم،
ا لسخافتها  يكربون ال يأتيهم؛ الستغنائهم عنه، ونشي إيلها باختصاٍر نظر 

 بالنسبة للكبار.
"... يزورها »: كيزنقال دو طفل  آخر، فتاة  دليها "رجل  صغري  بنفسجي

، وخصوًصا عندما تشعر بالوحدة، وبتواتر  يقّل مع كربها يف  بانتظام 
قال هلا إنّها تكرب اآلن، ولن حتتاج إيله  السّن... ولٰكّن الرجل ابلنفسجّ 

يف املستقبل، اآلن عليه تركها يلتمّكن من االهتمام بأطفال  آخرين... 
... إذ فتح باب غرفة نومها، وظهرت  وقد اعد إيلها بعد عّدة أعوام  يف حلم 
عربة  حمّملة  بالكتب، يدفعها الرجل ابلنفسّج الصغري، ففّّست ٰذلك بأنّه 

 .(1)«أّن عليها أن تبدأ ادلراسةنصيحة  و

ا:  القّصة تدفعّن ذلرف ادلموع، ويه أكرث ما نستطيع »ثّم قال معلّق 
االقرتاب تلفهم دور املواساة وانلصح لإلٰل املتخّيل... هل تطّورت اآلهلة 
تلكون ناصحًة ومواسيًة من ٰهذه الظاهرة، كصنف  من ابليدومورفوس 

 .(2)«الطفويّلة ملا بعد ابللوغ انلفّس؟ وهو استمرار الشخصّية

: يريد أن يشي يف القّصة األوىل إىل أّن اإليمان باهلل وأقول:   ـأّوال 
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هو صنيعة اخليال من أجل التسيّل، وهو قياس  مع الفارق الكبي  ـتعاىل 
اإللّٰه ىلع خالف الرباهني  إبدبينهما، حّت لو افرتضنا وهمّية وجود امل

إّما عن سذاجته الكبية يف فهم فلسفة اإليمان وهو يكشف  ،العقلّية
باهلل، أو عن قصده املتعّمد لتشويه اإليمان، واتلغرير بالشباب الضائع؛ 
ا نعلم أّن الوجود اخلياّل املشار إيله يف القّصة، إنّما هو من  ألنّنا مجيع 
صنيعة نفس اإلنسان الضعيف يف مرحليت الطفولة واملراهقة، وهما 

متان بأحالم ايلقظة، واإلنسان يعلم أنّه من صنع خياهل؛ مرحلتان مفع
من أجل التسلية انلفسّية، إذ حيّقق من خالهلا ما يعجز عن حتقيقه يف 
الواقع، وهو أمر  مالزم  للطبيعة اإلنسانّية يف مرحلة الطفولة الضعيفة، 
ا، وقد يستصحبها ابلعض بعد بلوغه لضعٍف يف  سواء  اكن مؤمن ا أو ملحد 

 ّيته، وحينئٍذ يحعّد ٰذلك عند األطّباء من مظاهر األمراض انلفسّية.شخص
وك ٰذلك ىلع خالف اإليمان باهلل تعاىل؛ إذ إنّه إيمان  عقيلي راسخ  
بموجوٍد اكمٍل، ومصّمٍم ذيك  نعتقد أنّنا من صنعه، ال أنّه من صنعنا، وأنّه 

، وحنن حنّبه وخنشاه، حيّركنا ويدبّرنا، ال أنّنا حنّركه بإرادتنا وخيانلا
ا مع ابللوغ  وحانلا منه بني اخلوف والرجاء، وٰهذا اإليمان يزداد رسوخ 
العقيّل لإلنسان، وال خيتيف بابللوغ مثل "بينكر" إهٰل دوكيزن وأمثاهل من 
 ـامللحدين، اذّلين ما زالوا يتوّهمون وجود اكئناٍت فضائيٍّة مدبّرةٍ للكون 

ا  .وه ـكما نقلنا عنه سابق   و ختّيل  طفولي حمض 
يف أذهاننا جمّرد صورٍة ألجل اللهو  ـيا سّيد دوكيزن  ـوليس اإلهٰل 
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 والتسلية، وإنّما هو نور  للهداية واالسرتشاد يف نمط حياتنا وسلوكنا
(The Lord is My Light and Illumination) وهو شعار جامعة ،

اكن العمل باتلاكيلف  أكسفورد اليّت ينتيم إيلها دوكيزن؛ ومن أجل ٰذلك
ا بابللوغ العقيّل الاكمل، وبعد انقضاء مرحلة الطفولة  الرشعّية مرشوط 

 اخليايّلة؛ ألّن اإليمان مظهر العقل واإلنسانّية.
ثاني ا: يريد أن يشي يف قّصة الرجل ابلنفسّج إىل أّن عقيدة اإلهٰل ه 

لوغ فإّن العلم عقيدة  طفويّلة  تناسب عقول األطفال الصغية، وعند ابل
حيّل حمّل ٰهذا االعتقاد الطفوّل، بديال  عقالني ا منطقي ا، فادلين لألطفال، 

 والعلم للكبار الراشدين.
ا، وأّن االعتماد ىلع  وحنن قد أثبتنا باألدلّة أّن الواقع بالعكس تمام 
احلّس كأداٍة وحيدٍة يف املعرفة، واتلمّسك بالعقل اتلجرييّب، ورفض العقل 

إلنسايّن الربهايّن اتلجريدّي، واالتلصاق باملاّديّات، واالقتصار ىلع العلوم ا
احلّسّية، وانلظرة الكونّية السطحّية، وانلفور من الفلسفة العميقة 
اإلهلّٰية، والولع بالفنون اخليايّلة، واإليمان بالاكئنات الفضائّية؛ أمور  ه 

مورفوس، بل ه مرض  من أظهر شؤون الطفولة، وأبرز مصاديق ابليدو 
 نفّسي يف احلقيقة. 

ويف الطرف املقابل، فإّن اعتماد العقل اتلجريدّي أداة  معرفيّة  
، وتعظيم الفلسفة اإلهلّٰية احلقيقّية، واشرتاط ابللوغ  حاكمة  رئيسة 
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العقيّل يف اتلاكيلف الرشعّية، وإسقاطه عن األطفال واملجانني؛ أمور  تعّد 
 نّية ادلين الصحيح.أكرب ديلٍل ىلع عقال

ثّم عندما بدأ يشعر دوكيزن بالعجز اتلدريّج بدأ يتحّدث بنحٍو من 
العديد من انلاس اذّلين يعرتفون بأنه رّبما »العصبّية واالضطراب، فقال: 

ال يوجد إٰل، وأنّه ليس رضوريًّا لألخالق، يرجعون بما يظّنون أنّه الورقة 
اعطفّية  إلٰل(، فيقولون: لو رميت بادلين  الراحبة )الزعم حباجة  نفسّية  أو

، ما اذّلي ستضعه يف حملّه؟ ما هو اليشء اذّلي  بعيًدا، يسألون بعصبّية 
ستوّفره للمرىض ىلع فراش املوت؟ أو املفجوعني ابلاكني؟ أو املجرمني 

 ..(1)«املعزولني عن املجتمع، واذّلين يعّدون اهلل صديقهم الوحيد املتبىّق؟

إّن قدرة ادلين ىلع عزاء انلاس ال جيعله حقيقيًّا، حّّت » ثّم أجاب:
أنّنا لو قّدمنا تنازاًل كبريًا، وحّّت لو تبنّي بشك  حاسم  أّن اإليمان 
بوجود اهلل رضوريي وأسايسي لالستقرار انلفّس والعاطيّف، حّّت لو أّن 

يّن، لّك امللحدين مصابون بقلق  انتحاري  بسبب الشعور بالفراغ الكو
فلن يساهم أيي مّما سبق، وبأّي شك  مهما اكن صغريًا، يلكون ديلاًل ىلع 

 .(2)«أّن اإليمان ادليّّن صحيح  
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 رّش ابللّية ما يضحك! أقول:
: إن اكن فرض كون ادلين هو العزاء الوحيد لإلنسان ليس ديلال  أّواًل 

أتعبتنا،  فلماذا ـوهو كٰذلك  ـ وصّحة اإليمان ادليّن هلٰ ىلع وجود اإل
وأتعبت انلاس معك يف نيف كونه كٰذلك، وسدت نلا القصص واحلاكيات 

 واألشعار املتعّددة إلثبات وهمّية ٰهذا العزاء؟!
ملاذا لم تقل ٰهذا الالكم يف أكرث ما كتبت يف ٰهذا الكتاب إلبطال ثانًيا: 

ا ال صّحة األديان، وإثبات وهمّيتها، وخمالفتها للعلم، مع أّن إبطاهلا أيض  
 كما يؤمن بٰذلك الال دينّيون الربوبيّون؟! أليس ٰهذا هٰل يبطل وجود اإل

ا واضطراب ا؟!  تناقض 

ا  ثاثلًا: أي كون اتلديّن مصدر ا للراحة  ـإذا اكن ٰهذا الفرض صحيح 
فسيكون ٰهذا ديلال  قوي ا  ـوالطمأنينة، واإلحلاد مصدر ا للقلق االنتحارّي 

بناء  ىلع مذهبك احلّّسّ اتلجرييّب الربغمايّت، إذ  ىلع وجود املبدإ اإللٰهّ 
ا يف  إنّك ال تؤمن بالرباهني الفلسفّية العقلّية املجّردة، كما أنّك تسىع دوم 
أغلب مباحث ٰهذا الكتاب إلثبات أّن ادلين مصدر الرّش واتلطّرف 
واملعاناة اإلنسانّية، وأّن اإلحلاد مصدر السعادة واتلطّور، واحلضارة 

سانّية؛ لك تثبت صّحة اإلحلاد وبطالن ادلين واملبدإ اإللّٰه، وٰهذا إن اإلن
 دّل ىلع يشٍء فإنّما يدّل ىلع حالة االضطراب، واتلناقض والال منهجّية.

ثّم يستمر دوكيزن املضطرب يف هذيانه تلهدئة روع امللحد اخلائف من 
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اٍس عليم  أو املوت، بتقديم عزاءين خيايّلني هل، ال يستندان ىلع أّي أس
عقيل  منطّق، وّك عزاٍء منهما أسخف من اآلخر، فيقّدم العزاء األّول 

 : يشري أحد الفالسفة ]جمهول اهلوّية[ إىل أنّه ال يشء يستحّق اذلكر »قائال 
حيصل عندما يموت إنسان  كبري  يف السّن، فالطفل اذّلي اكن هو سابًقا قد 

، وليس بسبب ت وّقفه عن احلياة فجأةً، بل بسبب مات منذ فرتة  طويلة 
بلوغه. إّن لّك واحد  من أعمار شكسبري السبع، يموت بانتقال ببطء  من 
مرحلة  ألخرى، ومن وجهة انلظر ٰهذه، فإّن تاليش الرجل العجوز ال 
خيتلف كثريًا عن موتاته ابلطيئة خالل حياته، والشخص اذّلي يكتئب 

وجهة انلظر اجلديدة ٰهذه، ورّبما ال، من فكرة موته، رّبما جيد العزاء يف 
 .(1)«ولٰكّن ٰهذا مثال  فقط عن قدرة العزاء باتلأّمل

 : أّما طريقة مارك توين باستبعاد اخلوف »ثّم يقّدم العزاء اثلاين قائال 
من املوت فه يشء  آخر" أنا ال أخاف املوت، لقد كنت مّيًتا ملليارات 

" ٰهذا ابليان املخترص ال السنني قبل أن أودل، ولم يسبب يل ذٰ  لك أّي حرج 
يغرّي من الواقع شيًئا حبتمّية املوت، ولٰكّنه يعطينا طريقًة جديدةً لرؤية 

 .(2)«تلك احلتمّية، وربما يكون فيها بعض العزاء
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للتعليق  ـبما فيهم امللحد  ـأقول: بداية  أترك الفرصة للقارئ الكريم 
درجات خداع انلفس، فالقارئ يعلم ىلع ٰهذه اهللوسات اليّت تمثّل أىلع 

ا أّن املوت يف نظر أّي ملحٍد عبارة  عن العدم بعد الوجود، وٰهذا  جّيد 
العدم يتمّثل عند األطّباء يف االنطفاء اتلدريّج ملظاهر احلياة، حيث اغبل ا 
ما تبدأ رضبات القلب يف اخلمود، ويتعّذر عليه اتلنفس الطبيّع، ويشعر 

يف االرتعاش، وينخفض ضغط ادلم واحلرارة، ويبدأ  باالختناق، ويبدأ
بفقدان الوع باتلدريج، واهلل وحده العالم بما حيدث بعد ٰذلك من أهواٍل 
جسمانّيٍة، بل ونفسّيٍة مرعبٍة من اإلقبال ىلع أمٍر جمهوٍل، قبل أن ينطفئ 

 نور احلياة بالكّّية.
، يشّبه نلا ٰهذا املوت ولٰكن السّيد دوكيزن اعلم احلياة ابليولوّج الكبي

يف العزاء األّول، بوصول الطفل إىل مرحلة ابللوغ، وهو يعلم قبل غيه، 
أّن ابللوغ هو مرحلة  تكاملّية  من انلاحية ابليولوجّية، وليس مرحلة  
، وكٰذلك اتلاكمل اجلسمايّن والعقيّل والعليّم ىلع مّر الزمان، إنّما  عدمّية 

 مرحلٍة إىل مرحلٍة أكمل منها.هو يف الواقع انتقال  من 
اذّلي هو العدم  ـأّما يف عزائه اثلاين فهو أعجب، حيث يمّثل املوت 

ا الفرق الكبي بينهما، بل  ـبعد الوجود  بالعدم قبل الوجود، وهو يعلم جّيد 
هما أمران متقابالن، وهل اكن لإلنسان وجود  قبل وجوده حّت يحبتل 

؟!بمصيبة املوت أو يعاين منها؟  ! وهل ٰهذا إاّل ختريف  وهلوسة 
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عندما أرشف ىلع املوت، فإيّن أرغب بأن تطفئ »ثّم يرجع ويقول: 
 .(1)«حيايت حتت املخّدر العاّم، تماًما كما لو اكنت زائدةً دوديًّة ملتهبةً 

إن من الواضح أّن الرجل يهذي، وال يدري ماذا يقول، فتارة  يقول 
صغي، أو مثله كمثل مراحل العمر املوت ليس إاّل كبلوٍغ الطفل ال

اتلدرجيّية، وتارة  يقول إنّه كما كّنا يف املايض قبل أن نوجد، واآلن يقول 
 إنّه اكلزائدة ادلوديّة امللتهبة، وأتمىّن لو تّم ختديري بالكّّية باملخّدر العاّم!

ومن هنا يتبنّي صّحة ما قلته يف بداية ٰهذا الفصل، من أّن دوكيزن لم 
  تمام قواه العقلّية ووعيه الطبيّع عندما كتب ٰهذا الفصل األخي.يكن يف

لقد الحظت عرب السنني أّن األفراد األكرث خوًفا من املوت »ثّم يقول: 
 .(2)«هم املتديّنون

أقول: إّن اخلوف من املوت هو أمر  طبيعي ألّي إنساٍن اعقٍل، سواء  اكن 
ا؛ ألنّها جتربة  جديد ة  غي مأمونة العواقب، أّما املؤمن مؤمن ا أو ملحد 

فخوف ا من العقاب ىلع ما ارتكبه من معاٍص، أو لشّكه يف إخالصه 
وصدق نواياه عند فعل الطااعت؛ وذٰللك ال يتمىّن املؤمن املوت برسعٍة؛ 
حّت يتمّكن يف حياته من اتلوبة عن املعايص أو فعل املزيد من الطااعت؛ 
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ة، فيتمىّن أن يبىق لزيرع أكرث يلوم احلصاد يف ألّن احلياة ه مزرعة اآلخر
هّم إاّل اكن يعتقد الشهادة يف سبيل اهلل، ونيل اثلواب ادلار اآلخرة، اللّٰ 

 األعظم، وه قليلة  ونادرة .
وأّما امللحد، فمن الواضح أّن من حّقه أن يكون أكرث خوف ا من 

لم عواقبه ومدى آالمه، املؤمن، ألنّه مقبل  ىلع أمٍر جمهوٍل بالكّّية، ال يع
أن تكون هناك حياة  بعد املوت،  ـولو احتماال  ضئيال   ـكما أنّه حيتمل 

وعندها سيجد اإلهٰل العظيم اذّلي طاملا أنكره، وسخر منه ومن أنبيائه 
وأويلائه طول حياته، وعندها تكون الطاّمة الكربى وادلاهية العظىم؛ إذ 

ينجو من عقابه، ىلع عكس املؤمن  ال يمكنه أن يطمع يف رمحته، أو أن
اذّلي يرجو رمحة رّبه الكريم، ولو اكن اعصي ا. فقوهل إّن املؤمن أشّد خوف ا 

، بل ال معىن هل.  من املوت من امللحد الكم  اكذب 
وبعد أن فرغ دوكيزن من سيناريوهات العزاء اإلحلادّي اهلزيّلة، انتقل 

سخافة  وهزيلّة  عن نظيتها إىل سيناريوهاٍت أخرى إهلامّيٍة ال تقّل 
العزائّية، عندما سىع أن يعطي للملحد معىن  حلياته العبثّية الفاقدة 
للمعىن والغاية يف غيبة املصّمم اذليّك، واحلياة األبديّة بعد املوت، 

ا املشهد اآلخر من املرسحّية اهلزيّلة قبل إسدال الستار.  فلنشاهد مع 

ذ نعيش باملقارنة مع اغبلية كم حنن حمظوظون إ» يقول دوكيزن:
البرش اذّلين يمكن أن ينشأوا مع قرعة الـ "دي. أن .أي"، ويف الواقع لن 
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يودلوا إطالقًا، ولٰهؤالء املحظوظني بشك  اكف  يلكونوا هنا، أوضحت مدى 
، لّك ما هو  قرص احلياة نسبيًّا، كبقعة ضوء  تزحف ىلع مسطرة زمن  عمالقة 

 ع يف ظالم املايض املّيت أو املستقبل املجهول.قبل وبعد تلك ابلقعة يق
حنن حمظوظون بشك  غري اعدي  نلجد أنفسنا داخل بقعة الضوء 
تلك، مهما اكن زمن وجودنا ضئياًل حتت الشمس، ولو ضّيعنا ثانيًة منه 
مّدعني الفراغ )اكألطفال( أو امللل، فإننا نرتكب ظلًما كبريًا حبّق لّك 

 ذّلين لن حيصلوا ىلع احلياة أساًسا.ٰهؤالء ابلليارت من ا
العديد من امللحدين قالوها بأفضل مّما قلتها أنا، أّن معرفتنا بأنّنا 
نملك حياةً واحدةً فقط، جيعلها أعظم قيمًة. إّن وجهة انلظر اإلحلاديّة 

 داعمة  للحياة ومعّززة  هلا، كما كتبت آميل ديكنسون:
 (1)«ٰهذا ما جيعلها بٰهذه الروعة   ألّن لّك حلظة  فيها ال تعود      »

أيّها القارئ الكريم، هل رأيت يف حياتك أسلوب ا مفرباك  خلداع أقول: 
انلفس، وتضليل اآلخرين كٰهذا األسلوب، من أجل إضفاء قيمٍة ما حلياة 
امللحد الفاقدة للمعىن، فلنتأّمل فيما قاهل بالرتتيب؛ نلكتشف ما فيه من 

 الزتييف واخلداع:

: يقول ىلع الرغم من ضآلة عمرنا يف ٰهذه احلياة املمتّدة يف أفق أّواًل 

                                                 
 .367( ص 1)



ا  261 ......................................................................... الفصل العارش: الفجوة املهّمة جد 

  

الزمان، إاّل أنّنا أفضل حاال  من املعدومني اذّلين لم تتيرّس هلم فرصة 
الوجود بعد العدم، وإنّنا إن لم حنسن استغالل ٰهذا العمر القصي نكون 

 العدم.قد ظلمنا بليارات البرش اذّلين لم يتمّكنوا من الوجود بعد 
جنيب عليه: بأنّه ال معىن ملقارنة املوجود مع املعدوم املطلق، وحنن 

اذّلي ليس بيشٍء ىلع اإلطالق، أو تفضيله عليه، كما أنّه ال معىن لوقوع 
لو . والظلم ىلع املعدومني يف ظرف العدم، فّك ٰهذا هذيان  ال معىن هل

ا يتوّهم الكثي من توّهمنا أّن للمعدوم حنو ا من الوجود والشيئّية، كم
، وسام (1)امللحدين، من أصدقاء السّيد دوكيزن أمثال ستيفن هوكينج

، فإّن وجودنا يصبح خي ا من عدمنا، إذا اكنت احلياة املوهوبة (2)هاريس
نلا ذات معىن، وحّققت الغاية منها، أّما إذا نظرنا للحياة نظرة  ماّديّة  

، وجحدنا خالق الكون احلكيم، و أنكرنا انلعم اإلهلّٰية، وانلظام عبثّية 
األصلح اذّلي اكن يف انتظارنا قبل جميئنا، وأرجعنا ّك يشٍء إىل الطبيعة 
الصّماء ابلكماء العمياء، وأهدرنا الكرامة اإلنسانّية، وتنّكرنا للعقل 
اإلنسايّن املجّرد، اذّلي هو جوهر احلقيقة اإلنسانّية ورشفها، وأرجعناه إىل 

فاعالت الكيميائّية، وانلبضات الكهرومغناطيسّية، جمموعٍة من اتل
فنكون يف الواقع قد ارتكبنا أكرب خيانٍة للحياة واإلنسانّية، وضّيعنا 

                                                 
 ( راجع: اتلصميم العظيم.1)
 ( راجع: كون  من ال يشء.2)
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األمانة اليّت وهبها اخلالق نلا. ومن حتّمل املسؤويلّة ولم حيملها، فهو يف 
عد الواقع أسوأ حاال  مّمن لم حيملها من األساس، وحينئٍذ حيّق هل أن يقول ب

 "يايلتّن كنت ترابًا".املوت وانكشاف احلقيقة 

إّن قوهل ىلع لسان امللحدين إّن احلياة الواحدة أعظم قيمة  من  ثانيًا:
ا  ـيقصد حياة  قبل املوت، وحياة  بعد املوت  ـوجود حياتني  ونقله مقطع 

 Emily Elizabeth) مييل ديكنسونأشعري ا للشاعرة األمريكيّة 

Dickinson)  ّأروع ما يف احلياة أّن ّك حلظٍة فيها ال تعود، هو  بأن
جمّرد هراٍء وتناقٍض؛ ألّن الوجود الواحد إن اكن كماال  وامتياز ا 

فالوجود مّرتني  ـكما يحقّر هو بنفسه  ـللموجودين، وأفضل من العدم 
، وأفضل من  أفضل من الوجود مّرة  واحدة ، وإذا اكنت احلياة مجيلة 

اليّت تعن استمرار احلياة كما يقول  ـياة بعد احلياة املوت، فإّن احل
ستكون بال شك  أفضل من املوت بعد احلياة، والّيت تعن  ـاملؤمنون 

 انقطاع احلياة وفناءها كما يزعم امللحدون.

ا  أّما قول الشاعرة األمريكيّة، فال شأن نلا به من حيث كونه شعر 
، فالشعر أعذبه أكذبه، ولٰكّن هٰ  ذا الالكم عن احلياة من انلاحية وخياال 

، فغي صحيٍح ىلع  املنطقّية، بأّن ّك حلظٍة فيها ال تعود جيعلها أكرث روعة 
اإلطالق؛ إذ كيف يكون ترّصم احلياة وانقضاؤها اذّلي يعن املوت 
، ومفارقة األهل  ا وشيخوخة  اتلدريّج، وصيورة الصّحة والشباب مرض 

ا يف اغية ال روعة؟! فهل ٰهذا إاّل حنو  من اجلنون، بل العاقل واألحباب؛ أمر 
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يدرك بكّل سهولٍة أّن حياة  مترّصمة  زائلة  كٰهذه تصي إىل أفوٍل، ال يمكن 
أن تكون مطلوبة  ذلاتها، بل ه جمّرد وسيلٍة لغيها، وإنّها ليست دار قراٍر 

 أو استقراٍر؛ فاعتربوا يا أول األبصار.
ٰهذه املرسحيّة اهلزيّلة الطويلة، اليّت  وإىل هنا نسدل الستار ىلع

أسماها خمرجها )وهم اإلهٰل( معلنني نهايتها؛ يلتبنّي نلا بعد ٰذلك أنّها اكنت 
جمّرد حلٍم دار يف خمّيلة إنساٍن أراد أن يرتدي ثوب ا أطول بكثٍي من قامته 

يف ٰهذا احلقيقّية، وأن يمّثل دور ا أكرب بكثٍي من إماكناته الفعلّية، فتوّهم 
احللم الطويل أنّه قد حّقق اغيته يف إخراج انلاس عن صاط اإلنسانّية، 
حشّك  بمجّرد سد جمموعة منواّعٍت من القصص واحلاكيات ادلرامّية اليّت ت
فصول ٰهذه املرسحية... إىل أن جاء ٰهذا الكتاب يلوقظه من منامه، ويوقظ 

ضحٍة لعقوهلم وضمائرهم.. من شاركه يف أحالمه، خماطب ا إيّاهم بنربٍة وا
انهضوا من سباتكم العميق، وأبرصوا الطريق قبل فوات األوان وانقطاع 

 اآلمال؛ فإّن احلقيقة غي اخليال.
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