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املؤسسة
كلمة ّ

كلمة المؤسسة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

كلمة المؤسسة

البرشي ّ
بكل مراحله يشهد ّ
بأن اإلنسان ما ّ
أنفك عن اإليامن
التاريخ
ّ
ٍ
خالق هلٰذا الكون ،فهو متد ّين يف ّ
كل
بعامل ما وراء الطبيعة وبوجود إ ٰل ٍه
ٍ
الظروف ،ورغم ّ
وباستمرار.
املتغريات ا ّلتي حتدث عىل األصعدة كا ّفة
كل ّ
وقد تواترت األخبار جيال عن ٍ
جيل ّ
بأن هناك رسال وأنبياء وأوصياء
ٍ
ٍ
خارقة تؤ ّكد ارتباطهم الوثيق بعامل ما وراء
وكرامات
مؤ ّيدين بمعاجز
الطبيعة ،وقد أثار ٰهؤالء املخ َلصني من العباد دفائن العقول ،وأرشدوها
ٍ
ٍ
ٍ
خاص ٍة ،ولو أن
واحد
إىل وجود إ ٰل ٍه
خالق هلٰذا الكون ،ي ّتصف بأوصاف ّ
اإلنسان عاد إىل عقله الفطري وقوانينه الطبيعية الهتدى إليه دون ٍ
عناء أو
ّ
ّ
ٍ
ٍ
خاص ٍة جعلته أهال للعبادة؛
تك ّلف .وأل ّنه ـ تعاىل شأنه ـ ي ّتصف بأوصاف ّ
فقد دعا هؤالء الرسل واألنبياء واألوصياء إىل عبادته وااللتزام برشعه.
املتأصلة واملؤ ّيدة ّ
بكل ما جاء به
ويف قبال هذه النزعة اإلنسان ّية
ّ
ثمة
الرسل واألنبياء وما سار عليه الصاحلون من البرش ّية مجعاء ،فإ ّن ّ
ظاهرة ٍ
الرش يف اإلنسان ،تظهر وختبو بني الفينة
ّ
مترد تقف وراءها دوافع ّ
واألخرى ،وت ّتخذ أشكاال وعناوين خمتلفة داعية إىل نبذ اإليامن باإل ٰله
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والتن ّكر لألديان ،واعتناق الال دين ّية واإلحلاد ،وحياول دعاة هذه الظاهرة
ٍ
يف ّ
زمان استغالل الوسائل املبهرة واملؤ ّثرة يف واقع الناس وحياهتم،
كل
وتوظيفها لتدعيم مدّ عياهتم والرتويج ألوهامهم ،من قبيل استغالل
عامل السحر من قبل سحرة فرعون؛ كونه األكثر تأثريا يف نفوس املجتمع
البرشي ،ونفي وجود إ ٰل ٍه سامويٰ ،
وكذلك
آنذاك للرتويج إللوه ّية احلاكم
ّ
اخلاصة
ما روي عن الزنادقة يف العرص اإلسالمي ا ّلذين و ّظفوا املهارات
ّ
واجلديدة آنذاك ،كصناعة اجلدل واملغالطة ا ّلتي راجت يف املجتمع
اإلسالمي أثناء عرص الرتمجة يف احلقبة الع ّباس ّية وما بعدها؛ و ٰذلك
ّ
التمرد عىل القيم اإلنسان ّية والدين ّية ،والدعوة إىل اإلحلاد
إلشاعة روح
ّ
والزندقة.
ومع انبثاق عرص النهضة األور ّب ّية تصدّ ى بعض املف ّكرين الغرب ّيني
ودسها يف املناهج التعليم ّية ،ومن أبرزهم دايفد هيوم
لغرس بذور اإلحلاد ّ
وإمانؤيل كانط ومجاعة فينا وراسل ،واشتدّ ت ظاهرة اإلحلاد يف بدايات
الديالكتيكي
املاركّس ا ّلذي اعتمد املنهج
القرن العرشين عند تبلور الفكر
ّ
ّ
السياس
اهليجيل يف تفسري الظواهر املجتمع ّية والطبيع ّية ،وبنى نظامه
ّ
ّ

واالقتصادي عىل أساسها ،وقد تش ّكلت فلسفتهم الوجود ّية بناء عىل ٰهذا
ّ
تفاعالت داخليةٍ
ٍ
ٍ
املنهج ا ّلذي عدّ العامل عبارة عن ٍ
حاصل من
ناتج (سنتز)
ّ
املاركّس يف عرشين ّيات القرن
(تز وأنتي تز) يف املا ّدة ،وأصبح اإلحلاد
ّ
ٍ
ّ
(االحتاد
بدولة عظمى مرتامية األطراف اسمها
العرشين متم ّثال رسم ًّيا
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السوفيتي) ،حيث رفع قادهتا (لينني وستالني) شعار (الدين أفيون
ّ
الشعوب) فيجب اخلالص منه ،ومارسوا حتت هذا الشعار أبشع اجلرائم
حلادي الكثري من
بحق رجال الدين واملتد ّينني ،وقد تأ ّثر ٰهبذا الفكر اإل
ّ
ّ

املث ّقفني يف دول الرشق والغرب ،بيد ّ
أن النتيجة ا ّلتي انتهى إليها منهجهم
وفكرهم العقيم يف تسعينيات القرن العرشين كانت شلال اقتصاد ًّيا تا ًّما

لدولة ّ
وجمتمعي ،أ ّدى إىل تف ّكك
سياس
السوفيتي ،أتبعه اهنيار
االحتاد
ي
ّ
ي
ضعيفة متفر ٍ
ٍ
ٍ
قة .وقد ش ّكل ٰهذا
دويالت
وحتوهلا إىل
ٰهذه الدولة العظمى ّ
ّ
العاملي ،وانتهى هبم األمر إىل
احلدث صدمة قاسية عىل دعاة اإلحلاد
ّ
ٍ
لسنوات.
االنزواء والتقوقع واالنحسار
واليوم ـ ونحن نعيش عرص االكتشافات العلم ّية احلديثة يف ّ
كل
لوجي اهلائل ،والربيق ا ّلذي حتظى به العلوم
والتطور التكنو
املجاالت،
ّ
ّ

الطبيع ّية ّ
بكل حقوهلا ـ نرى عودة جديدة لدعاة اإلحلاد والال دين ّية،
متشدّ قني ٰهبذه الوسيلة املبهرة ،يتمظهرون بثياب العلم ،ويمتطون آلة

التكنولوجيا؛ إلضفاء صفة العلم ّية ملدّ عياهتم ،ويس َع َ
ون جاهدين لتصوير
والديني،
الفلسفي
التجريبي يف الضدّ من املعطى
العلمي
املعطى
ّ
ّ
ّ
ّ
يتفرع عنها ،علام ّ
ويرصون عىل ّ
أن
أن العلم يناهض فكرة وجود اإل ٰله وما ّ
ّ

لطبيعي ،وقد
مسائل امليتافيزيقيا خارجة موضوعا ومنهجا عن العلم ا
ّ
التخصصات العلم ّية كالفيزياء وعلم األحياء
و ّظفوا بعض املنتسبني إىل
ّ
سلبي جتاه الدين؛ لتدعيم فكرة اإلحلاد علم ًّيا،
وغريمها م ّن لديه موقف
ي
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تم تسويقهم عىل ّأهنم يم ّثلون وجهة نظر العلامء الطبيع ّيني ،واحلال
وقد ّ

ّأهنم يصادرون آراء الفئة العظمى من أهل ٰهذه االختصاصات ا ّلذين
عاقل ٍ
ٍ
خالق هلٰذا الكون .وقد
صحوا بإيامهنم العميق بالغيب وبوجود إ ٰل ٍه
ّ
جرت العادة عىل وجود من ينخدع وتنطيل عليه اللعبة ،فقد انخدع بعض
توهم املتل ّقي أ ّنه بني أمرين :إ ّما أن يكون يف
ٰهبذه املرسحية اجلديدة ا ّلتي ّ
قافلة العلم ّيني التقدّ م ّيني وعليه أن يكون ملحدا ،وإ ّما أن يكون د ّينا
الطبيعي أن يفضل اإلنسان
وليس أمامه ّإال ركب املتخ ّلفني واجلهلة ،ومن
ّ
أن يكون مع العلامء ال مع اجلهلة.
ومن هنا وجدت هذه الدعوة املصطبغة بلون العلم ورائحة
التكنولوجيا طريقها إىل عقول بعض الشباب ّ
ألكاديمي ،وساعد
املثقف وا
ّ
ٍ
ٍ
كامل عىل املنهج
بشكل
املدرس املعتمد
التعليمي
عىل ٰذلك طبيعة املنهج
ّ
ّ
التجريبي ا ّلذي نمت عقول املتع ّلمني عىل مائدته؛ ولذا تعدّ املسائل
احلّس
ّ
ّ ّ

ألهنا تساوق
املجردة عن ّ
احلس واملا ّدة بنظرهم مفرغة من القيمة العلم ّية؛ ّ
ّ
الوهم واخليال بناء عىل هذه النظرةٰ ،
وبذلك أضاعوا أسس التفكري
الفطري ،ووقعوا يف رشك اإلحلاد.
وقواعد العقل
ّ
الربيطاين ريتشارد
ومن أشهر دعاة اإلحلاد املعاص عامل األحياء
ّ
دوكنز ،ا ّلذي مارس التأليف واخلطابة واملناظرات ،وجاهر بمعاداته
للدين ولفكرة اإل ٰله ،وطغى عىل أسلوبه طابع السخرية والته ّكم
املقومات العلم ّية يف نقاشاته
واالستفزاز؛ ولذا كان نقده يفتقر ألبسط ّ
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لألد ّلة الفلسف ّية والرؤى الدين ّية ،وله كتب اشتهرت عناوينها من قبيل
األناين) ،وأكثرها شهرة
كتاب (صانع الساعات األعمى) ،وكتاب (اجلني
ّ

كتاب (وهم اإل ٰله) ( ،)The God Delusionا ّلذي طبع منه ما يقرب عرشة
لغات متعدّ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
دة؛ وهلٰذا
منترشة يف أرجاء العامل ،وترجم إىل
نسخة
ماليني
مهمة دراسته ونقده إىل
مؤسسة الدليل ٰهذا الكتاب ،وأوكلت ّ
اختارت ّ
املتخصص
أحد كوادرها البارزين وهو األستاذ الدكتور (أيمن املرصي)
ّ
للقراء الكرام مدى ضحالة ٰهذا الفكر وسفاهة
بالعلوم العقل ّية ليكشف ّ
منطقه ،فكان ٰهذا الكتاب ا ّلذي بني أيديكم الكريمة (هناية حلم).

و ّ
لعل ما يم ّيز ٰهذا الكتاب أ ّنه بدأ بتأصيل القواعد العقل ّية ا ّلتي
ٍ
سلوب ش ّي ٍق يف غاية الروعة
يعتمدها بعد ٰذلك لنقد أوهام دوكنز بأ
والسالسة ،فكان ًّ
حقا هناية حلم دوكنز ،عسى أن يفيق من ثاملته ،وقد
ٍ
ٍ
العلمي
دقيقة من قبل السادة أعضاء املجلس
ملراجعة
خضع هذا الكتاب
ّ
ٍ
مهمة.
املؤسسة ا ّلذين أضفوا عليه ملسات ّ
املو ّقر يف ّ
ومؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية التابعة للعتبة احلسينية
التأصييل
الفكري
العلمي املم ّيز تعطي أولو ّية ملرشوعها
املقدسة بكادرها
ّ
ّ
ّ
ا ّلذي يبدأ من كتابة منهج الرتبية الفكر ّية للمستويات كا ّفة؛ ليكون منطلقا
آمنا لبناء الرؤية الكون ّية احل ّقة ،وأداة فاعلة يف كشف املغالطات وفرز
املؤسسة للنهوض ٰهبذا املرشوع
اخلرافة عن احلقيقة ،وقد اجتذبت
ّ
متخصصا بالعلوم العقل ّية والنقل ّية ،نحرص
جي العمالق كادرا
ّ
االسرتاتي ّ
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ٍ
ٍ
وسجاالت هامش ّي ٍة تستنزف طاقاته،
بمهاترات
عىل وقته وأن ال ينشغل
ٍ
بيد ّ
شبهات ،وما
حتتم علينا أحيانا أن نعالج بعض ما يثار من
أن الرضورة ّ
خرافات قد توقع الناس يف إ ٍ
ٍ
رباك معريف نتيجة ضعف املقاومة
ينسج من
الفكري ملجتمعاتنا.
وفقدان التس ّلح
ّ
فال حميص من املواجهة ّ
اإلنساين
لكل ما يستهدف النيل من الفكر
ّ
األصيل والدين احلق املتم ّثل بمذهب أهل البيت  والذود عنه،
احلق،
وكشف اخلداع ا ّلذي يامرسه أعداء الفكر
اإلنساين السليم والدين ّ
ّ
ووضع اخلطط الكفيلة ملعاجلة ما أفسدوه من عقائد الناس ودينهم.
صالح الوائيل
مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقد ّية
رئيس ّ
 24أ ّيار 2017م
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مقدّ مة املؤلف

مقدمة المؤلف
مقدمة المؤلف

ٍ
ٍ
شك ّ
ال ّ
عاقل ينظر يف نفسه أو يف العامل من حوله ،يدرك
إنسان
أي
أن ّ
ٍ
وعناية ٍ
ٍ
ٍ
أن ّ
بأدنى تأ ّم ٍل ّ
فائقة عىل أحسن
عالية
تم إعداده بد ّق ٍة
كل يشء قد ّ
ٍ
ّ
وكأن ٰهذا العامل كان يعلم بقدومنا ،وينتظر جميئنا.
وجه الستقباله هنا،
وقد أثبت علم الترشيح ( )Anatomyوعلم وظائف األعضاء
( )Physiologyوعلم األحياء ( )Biologyوغريها من العلوم الط ّب ّية
واحليو ّيةّ ،
يتضمنه من أعضا ٍء خارج ّي ٍة وداخل ّي ٍة،
أن جسم اإلنسان بام
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
متناهية،
بنحو تلقائي بد ّق ٍة
وأنسجة وخاليا ،ووظائف بيولوج ّي ٍة يقوم هبا
كل ٍ
ٍ
ٍ
ومتناسق يف ّ
ٍ
آن؛ حلفظ وتطوير حياة اإلنسان يف ٰهذا
منسجم
وبنحو

ٍ
بنحو ححي ّري العقول واأللباب ،وقد وضع
تم صنعها وتصميمها
العامل ،قد ّ
ٍ
ترصف اإلنسان وقدراته العقل ّية
ٰهذا اجلسم العجيب واملقتدر كآلة حتت ّ
احلرة ،ليكتسب من
ليحركه كيفام شاء وأ ّنى شاء باختياره وإرادته ّ
الفائقة؛ ّ

خالله ش ّتى ألوان العلم واملعرفة ،وحي ّقق بواسطته ّ
كل ما حيتاجه من
ٍ
كامالت ما ّد ّي ٍة ومعنو ّي ٍة يف ٰهذه احلياة الدنيا.
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كام أثبتت الفيزياء ( )Physicsوعلم الفلك (ّ ،)Astronomy
أن مجيع
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ونبات
وهواء
وماء
أرض
األشياء التي حتيط باإلنسان يف ٰهذا العامل من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عظيمة
وعناية
عالية
تم تصميمها بد ّق ٍة
وحيوان ونجو ٍم وكواكب ،قد ّ
ٍ
بنحو يتناسب متاما مع
يعجز العقل عن إدراكها ـ فضال عن استقصائها ـ
حياة اإلنسان الطبيع ّية عىل ظهر ٰهذا الكوكب ،بحيث لو ّ
اختل أحد ٰهذه
لتعرست حياة اإلنسان يف ٰهذا العامل ،بل ّ
لتعذرت.
القوانني الطبيع ّية ّ
ٍ
حكيم ٍ
ٍ
عليم
مهندس
و ٰهذه ك ّلها آيات باهرة وأد ّلة ساطعة عىل وجود
ٍ
ٍ
وصممه
رؤوف رحي ٍم ،خلق ٰهذا الكون بعلمه وقدرته،
قدير ،وباإلنسان
ّ
بحكمته وعنايته.
أن ٰهذا املهندس ٰ
البدهي ّ
اإلهل ّي البارع احلكيم مل خيلق اإلنسان
ومن
ّ
ٍ
ٍ
ومل ّ
بالغة ،أال
حلكمة
يسخر له ما يف الساموات واألرض هلوا وعبثا ،وإ ّنام
وهي استكامل اإلنسان باختياره يف ٰهذه النشأة الطبيع ّية األوىل ،من خالل
طبيعة مواجهاته مع ّ
املتغريات ا ّلتي تدور من حوله ،وابتالئه باخلري
كل
ّ
والرش؛ لينظر ـ تعاىل ـ إليه كيف يعمل يف ّ
كل أحواله حتت الظروف
ّ
ٍ
املختلفة؛ ليحاسبه بعد ٰذلك يف نشأة أخرى عىل ّ
كل ما اكتسبته يداه من

الصاحلات أو الس ّيئات.
ومن الواضح ّ
أن ٰهذه الدار بام فيها من تق ّلب األحوال ،واخلري
ٍ
ٍ
والرش ،وانتهائها باملوت ،ليست دار ٍ
واستقرار ،ومن العبث
وبقاء
قرار
ّ
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يتنزه عنه احلكيم أن تكون هذه احلياة بال ٍ
غاية ،أو تكون هناية املسار،
ا ّلذي ّ
ٰ
ٍ
حلياة أخرى بعدها يكون فيها
وانقطاع األدوار ،بل هي بال شك مقدّ مة
حياة ٍ
احلساب واجلزاءٍ ،
يتحمل فيها اإلنسان املختار مسؤول ّية أفعاله
ثانية
ّ

يف ٰهذه الدار ،حيث يثاب املحسن عىل إحسانه ويعاقب املّسء عىل
كل ٍ
إساءته ،ولتجزى ّ
نفس ما عملت.
اخلواص منهم والعوا ّم ،املؤمنون منهم
وقد أدرك معظم الناس ـ
ّ
ٍ
ٍ
والوثن ّيون ،املتد ّينون والال دين ّيون ،يف ّ
ومكان ،وعىل م ّر الدهور
زمان
كل

واأل ّيام ـ ٰهذه احلقيقة الساطعة املتم ّثلة يف وجود ٰهذا املبدإ ٰ
اإلهل ّي احلكيم،
حتّى لقد دفع غلبة وجوده وسلطانه القاهر عىل العقول والنفوس أن
أنكرت طائفة من الناس م ّن حيعرفون بالصوف ّية والعرفاء وجود غريه من
وتفرده ـ تعاىل ـ بالوجود ،وأ ّنه ليس يف الدار غريه د ّيار.
املوجوداتّ ،
ومل يكتف ٰهذا املبدأ ٰ
اإلهل ّي احلكيم بظهوره بآياته يف عقول الناس
مر العصور بلطفه وعنايته آالف الرسل
وقلوهبا ،بل أرسل إليهم عىل ّ
مبرشين ومنذرين؛ ليذكّروا الناس
واألنبياء الصادقني من صفوة خلقه ّ
بنعمه وآالئه ،حاملني معهم كتبه وب ّيناته ا ّلتي مت ّثل يف الواقع منشور العيش
الكريم واحلياة السعيدة.
و ٰلكن مع ّ
كل ٰهذه اآليات الب ّينات فقد ّ
شذت طائفة قليلة من الناس
منكرة وجود ٰهذا املبدإ ٰ
اإلهل ّي العظيم ،صادمة للبرش ّية يف عقلها
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ووجداهنا ،بعد أن أغمضت عيوهنا ،وع ّطلت عقوهلا ،متشبثة بشبها ٍ
ت
ّ
هي أوهن من بيت العنكبوت.
واألعجب من ٰذلك ك ّله ّ
أن ٰهؤالء امللحدين مع خمالفتهم الرصحية
لرضور ّيات العقل والعلم ،وجلمهور الفالسفة واحلكامء ،وألكثر ّية كبار
العلامء النابغني املعاصين من الفيزيائ ّيني والبيولوج ّيني ،واألط ّباء
احلاصلني عىل جوائز نوبل وغريها ،نجدهم يرفعون شعار العقل
العلمي ،ويسعون ألن
والعقالن ّية ،ويعدّ ون أنفسهم من أتباع املنهج
ّ
ينسبوا اإلحلاد إىل كبار الفالسفة والعلامء ،كام ينسبون الدين إىل اجلهلة
والسفهاء.
وقد كنت يف املايض ـ لكثرة مشاغيل ـ أض ّن بوقتي عن أن أكتب كتابا
للر ّد عىل مذهب اإلحلاد )(Atheism؛ نظرا لضعف مطالبهم ،ووهن
البرشي ،مع وجود الكثري من العلامء
شبهاهتم وق ّلة خطرهم عىل املجتمع
ّ
واملفكّرين ا ّلذين ر ّدوا عىل شبهاهتم ،وأبانوا عن مواضع مغالطاهتم ،سواء
()1
من املؤمنني  ،أو من كبار امللحدين ا ّلذين خرجوا من نفق اإلحلاد املظلم،
()2

وعادوا إىل نور اإليامن  ،من أمثال سري أنتوين فلو
( )1راجع كتاب وهم اإلحلاد ،د.عمرو رشيف.
( )2راجع كتاب رحلة ٍ
عقل ،د .عمرو رشيف.

(Flew

،)Antony
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والدكتور مصطفى حممود ،والدكتور عبد الوهاب املسريي ،وغريهم من
املستبرصين.
يسمى
و ٰلكنّي قد الحظت يف السنوات األخرية ،ال س ّيام بعد فشل ما ّ

السياس يف العديد من البلدان العرب ّية ،وظهور احلركات الدين ّية
باإلسالم
ّ
واالنتهازي لبعض العلامء املنتسبني للدينّ ،
أن
املتطرفة ،والسلوك الشائن
ّ
ّ

الكثري من الشباب احلائر بدؤوا خيرجون من الدين ،وي ّتجهون إىل اإلحلاد
ٍ
حمضة ولر ّدة ٍ
فعل عىل ّ
كل ٰذلك كام هو يف الغالب ،أو
بدوافع نفسان ّي ٍة
ٍ
لشبهات قد عرضت هلم من املالحدة من خالل مواقع التواصل
احلّس عليهم؛
ّ
االجتامعي ،مع فقدان املناعة الفكر ّية لدهيم ،وغلبة اال ّجتاه ّ ّ
ٍ
ٍ
سنتعرض لذكرها يف ط ّيات البحث إن شاء اهلل تعاىل.
ألسباب كثرية
نظرا
ّ
ومن هنا بدأت أشعر باملسؤول ّية الفكر ّية واألخالق ّية الكبرية جتاه
مهتي للر ّد عىل
اإلنسان ّية واملجتمع
ّ
البرشي ،وجتاه اخلالق احلكيم ،فانبعثت ّ
اإلحلاد وامللحدين؛ من أجل تنبيههم عىل هتافت مطالبهم ،وضعف
مبانيهم ومنطلقاهتم ،ومل يكن ٰذلك منّي بدافع اجلدل والغلبة
واالحتجاج ،بل بدافع الشفقة عليهم واإلرشاد؛ إذ أعتقد ّ
أن األكثر ّية
عقالين ،والثقافة الغرب ّية
ليمي الال
الغالبة منهم هم ضحايا للمنهج التع ّ
ّ
التعصبات
املا ّد ّية ا ّلتي تشعشعت يف عقوهلم وقلوهبم ،وبسبب الكثري من
ّ
والترصفات الس ّيئة والقبيحة م ّن ينسبون أنفسهم إىل الدين ظلام
املتطرفة،
ّ
ّ
وزورا من أدعياء العلم والفقاهة.
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وقد كنت يف البداية مرت ّددا من أين أبدأ؟ وكيف أبدأ؟ حتّى لفت
نظري كتاب لزعيم املالحدة اجلدد يف القرن العرشين ريتشارد دوكنز
سامه (وهم اإل ٰله .)The God Delusion
( )Richard Dawkinsوا ّلذي ّ
وقد هالني ما سمعته من ّ
تم طبع ونرش ماليني
أن ٰهذا الكتاب قد ّ
()1

النسخ منه بعرشات اللغات املختلفة  ،وأ ّنه قد أصبح بالفعل إنجيل
امللحدين وفخرهم ،حيث ز ّينوا به مواقعهم ،واكت ّظت به مواقع تواصلهم
االجتامعي ،وأضحى معتمد احتجاجاهتم ،وملهم أفكارهم.
ّ
األمر ا ّلذي حدا يب إىل قراءته ،ودفعني ملطالعته واستقصاء مطالبه
بد ّق ٍة وتأ ّم ٍل ،بدافع العلم واملعرفة ّأوال ،إذ ّ
احلق
إن شيمة الباحثني عن ّ
واحلقيقة هو اال ّتصاف باملوضوع ّية واإلنصاف ،واحلكمة ضا ّلة املؤمن

واألخالقي يف
العقيل
العاقل أينام وجدها أخذها ،وثانيا ألقوم بتكليفي
ّ
ّ
ٍ
انحراف فكري أجده بعيدا عن الواقع يف ٰهذا
أي
مواجهة وتقويم ّ
الكتاب؛ من أجل تنبيه الغافلني ،وتوجيه املسرتشدين ،واستنقاذ املاليني
من الشباب احلائر من الوقوع يف هاوية اإلحلاد ،والرت ّدي يف نفقه املظلم.
العلمي ملطالبه
وقد كنت يف أثناء مطالعتي للكتاب ،وتقييمي
ّ
الفكر ّية ،أبحث أحيانا عن سبب انتشاره الواسع بني الناس يف الرشق
احلرة.
( )1ويكبيديا ـ املوسوعة ّ
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س يكمن وراء ٰذلك االنتشار.
والغرب ،إذ ينبغي أن يكون هناك ي
وقد كنت أتو ّقع من مصنّف ٰهذا الكتاب لكونه عاملا كبريا حمرتما يف
علم األحياء ،ورمزا فكر ًّيا شهريا ملاليني امللحدين ،أن يسلك املنهج
املوضوعي يف إثبات مطالبه وتقريرها،
العلمي
املنطقي ،أو املنهج
العقيل
ّ
ّ
ّ
ّ

أو يف إبطال مطالب خصومه وتفنيدها ،و ٰلكنّه مل يفعل لألسف ،إذ اعتمد
ٍ
الدرامي اهلز ّل يف تشويه
بكثافة يف أغلب فصول الكتاب املنهج اخليا ّل
ّ
دينني ،وإظهار االضطهاد واملظلوم ّية ،ونقل القصص
خصومه من املت ّ
ثم استعمل
والطرائف
ّ
املتنوعة ،واستثارة عواطف القارئ ومشاعرهّ ،
العشوائي عىل
السفسطائي يف إثبات آرائه ،والر ّد
املغالطي
املنهج
ّ
ّ
ّ
ٍ
وبنحو يفتقر إىل أدنى معايري املنطق ّية العلم ّية أو
معتقدات املتد ّينني،
ّ
وكأن غاية الكاتب هي فرض اإلحلاد عىل عقول الناس
املوضوع ّية،
ٍ
قيمة أو مبدإٍ .وقد ب ّينت ّ
كل ٰذلك يف مطاوي انتقادي
بأي
ونفوسهم ّ
للكتاب.
ومن أجل أن يكون نقدي للكتاب نقدا علم ًّيا منطق ًّيا ،بعيدا عن
املهاترات واملجادالت العقيمة ،فقد صدّ رت كتايب هذا بمقدّ ٍ
مة علم ّي ٍة
ٰ
ٍ
املنطقي الصحيح ،وفلسفة الوجود،
خمترصة عن قواعد التفكري
متهيد ّي ٍة
ّ
وفلسفة العلم ،باإلضافة إىل فلسفة الدين واألخالق؛ لتكون املبادئ
األصل ّية ا ّلتي سنعتمد عليها يف نقد مطالب الكتاب ،وليكون قارئ
ٍ
التعرف عىل املسارات الفكر ّية الطبيع ّية
الكتاب عىل بصرية من أمره يف ّ
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والواقع ّية ا ّلتي ينبغي أن يسلكها الباحث عن احلقيقة وسط ٰهذا الركام
الفكري اهلائل واملرتاكم؛ إذ ّ
العلمي
إن مقتىض احلكمة هو تقديم التأصيل
ّ
ّ
ٍ
ٍ
أسس خطاب ّي ٍة
أسس منطق ّي ٍة علم ّي ٍة ،ال عىل
عىل النقد؛ ليقوم النقد عىل
خيال ّي ٍة سفسطائ ّي ٍة ،كام فعل ريتشارد دوكينز يف كتابه.
ٍ
ثم ختمت التمهيد بعد ٰذلك ٍ
خمترصة عن الكاتب والكتاب.
بنبذة
ّ
يصحح ن ّياتنا ،ويعصمنا من
العيل القدير أن
ويف اخلتام نسأل اهلل
ّ
ّ
الزلل ،ويث ّبتنا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ،إ ّنه نعم املوىل
ونعم النصري.
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متهيد

تمهيد
تمهيد
األصل األول :فلسفة التفكير الصحيح (:)Correct Thinking Philosophy

تعريف التفكري ( :)Thinkingيتم ّيز اإلنسان عن سائر الكائنات
العقيل ،وقد استطاع من خالل اعتامده عىل ٰهذا التفكري من
احل ّية بتفكريه
ّ
ٍ
هائل يف ّ
مر
تطو ٍر
حتقيق ّ
كل شؤون حياته الفرد ّية واالجتامع ّية عىل ّ
التاريخ ،بينام ظ ّلت سائر احليوانات والكائنات األخرى كام هي يف مأكلها
ومرشهبا ومسكنها منذ آالف السنني.
عرف إدوارد دي بونو
وقد ّ

(Bono

 )Edward deأحد أبرز علامء

بأهنا «استكشاف مدروس للخربة بغية
التفكري املعاصين عمل ّية التفكري ّ
الوصول إىل اهلدف ،وهو إما حتقيق الفهم أو احلكم عىل األشياء ،أو حل
()1

املشكالت أو التخطيط واتاذ القرارات» .
العقيل،
ونحن إذا أردنا أن نح ّلل عمل ّية التفكري بالوجدان والتأ ّمل
ّ
العلمي ،ص .26
( )1التفكري والبحث
ّ
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فسنجد ّأهنا حركة الذهن من املعلومات احلارضة يف أذهاننا الستكشاف
والتعرف عليها ،فهي يف الواقع حركة من املعلوم إىل
املجهوالت
ّ
املجهول.
وبناء عليه فإ ّنه يصبح من الواضح ّ
أن املعلومات ا ّلتي ينطلق منها
الذهن يف تفكريه ستكون احلجر األساس ا ّلذي نبني عليه تفكرينا
للوصول إىل النتائج املطلوبة ،وبالتال ّ
صحة النتائج ا ّلتي نصل إليها
فإن ّ
ٍ ٍ
األول ّية ا ّلتي
صحة تلك املعلومات ّ
أو سقمها يعتمد بصورة ك ّل ّية عىل ّ
ننطلق منها ،أو سقمها.
ٍ
مه ّية عمل ّية التفكري
أهية التفكري يف حياة اإلنسان :ال خيفى عىل أحد أ ّ
يف حياة اإلنسان؛ إذ ّ
إن املنظومة الفكر ّية لإلنسان تتو ّلد من خالهلا،
وتتضمن ٰهذه املنظومة رؤيته النظر ّية الكون ّية عن فلسفة الكون واحلياة،
ّ
واهلدف من وجود اإلنسان يف ٰهذا العامل ،ومصريه بعد املوت ،وما هو
تتضمن تلك املنظومة أيضا رؤيته العمل ّية عن
طريق اخلري والسعادة ،كام
ّ
ّ
يتحىل هبا اإلنسان،
القيم واملبادئ األخالق ّية واالجتامع ّية ا ّلتي ينبغي أن
ويلتزم هبا يف سلوكه وأفعاله ،فهي ا ّلتي تش ّ
كل نمط حياته اليوم ّية ( Life
 ،)Styleومن هنا ّ
فإن التفكري الصحيح يؤ ّدي إىل الفكر الصحيح والرؤية
الواقع ّية والسعادة احلقيق ّية ،عىل خالف ما إذا كان التفكري خاطئا ،فإ ّنه
جيلب عىل صاحبه احلرية والتعاسة والشقاء.
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ٍ
قواعد التفكري الصحيحّ :
جزء من أجزاء
كأي
إن عقل اإلنسان ـ ّ
وجود اإلنسان ،مثل القلب والكبد والكليتني ـ له وظائفه الفيزيولوج ّية
ّ
وخيتل عمله
الصح ّية،
الطبيع ّية ا ّلتي يعمل عىل مقتضاها يف حالته
ّ
العقيل.
باختالهلا فيصاب باملرض
ّ
كأي
إذن للعقل قوانينه الطبيع ّية كسائر أعضاء جسم اإلنسان ،بل ّ
ٍ
كن الفارق هو ّ
أن عمل العقل أثناء التفكري هو
يشء يف عامل الطبيعة ،و ٰل ّ
اختياري لإلنسان العاقل ،بمعنى أ ّنه قد يراعي تلك القوانني الطبيع ّية
فعل
ي
أو ال يراعيها ،مثل اإلنسان ا ّلذي قد يراعي بإرادته تناول الغذاء املناسب
فيصح أو ال يراعي فيمرض.
ملعدته وطبيعته
ّ
وكام اكتشف األط ّباء بالتجربة القوانني البيولوج ّية ألعضاء جسم
للصحة اجلسم ّية،
ودونوها يف كتبهم الط ّب ّية ،وأصبحت معيارا
ّ
اإلنسان ّ
ودونوها
اكتشف احلكامء تلك القوانني العقل ّية الطبيع ّية بالتحليل
العقيلّ ،
ّ

للصحة العقل ّية.
يف كتبهم املنطق ّية ،لتصبح معيارا
ّ

و ٰلكن لألسفّ ،
فإن جهل عوا ّم الناس ٰهبذه القوانني ،وسعي
اخلواص منهم ـ سواء من املنتسبني إىل الدين أو من املاد ّيني املنتسبني إىل
ّ
العلم ـ إىل التشكيك يف ٰهذه القوانني الفطر ّية؛ من أجل تعطيل عقول
أعز ما
الناس واهليمنة عليهم بش ّتى الطرق والوسائل املض ّللة ،بعد سلبهم ّ
لدهيم من العقول ،حيث يسهل انقيادهم إليهم بعد ٰذلك ،فيتم ّكنون من
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العبث باملجتمعات البرش ّية كام حيلو هلم بعيدا عن القوانني املنطق ّية
والرقابة العقل ّية.
وقد أ ّدى ّ
كل ٰذلك إىل مت ّرد الناس عىل تلك القوانني الفطر ّية
اإلنسان ّية ،وهجراهنا ،واستبداهلا بغريها من العقائد الومه ّية ،واألعراف
االجتامع ّية واالستحسانات الشخص ّية واخلرافات.
وبام ّ
التفصييل لتلك القواعد العقل ّية
أن املقام ال يسع هنا للبيان
ّ
املنطق ّية ،نكتفي فقط بالبيان اإلمجا ّل هلا:
نحن إذا قمنا بتحليل املعلومات املوجودة لدينا نجد ّأهنا تتفاوت يف

الوضوح واإلهبام بالنسبة إىل عقولنا ،فهناك مفاهيم واضحة عند ّ
كل

العقول ال حتتاج إىل ما يب ّينها ،مثل مفهوم الذات والوجود والعدم،
والرضورة واالستحالة والوجوب واإلمكان و ،...وهناك مفاهيم مبهمة
الذرة والربوتون ،والطاقة،
حتتاج إىل من ّ
يوضحها لنا ،مثل مفهوم ّ
والنفس والروح واإل ٰله.

أن هناك قضايا يصدق هبا العقل ٍ
كام ّ
تصور معانيها،
بنحو تلقائي بعد ّ
وال حتتاج إىل ٍ
دليل ّ
يدل عليها لوضوحها عند العقل ،مثل امتناع اجتامع
النقيضني ،بمعنى امتناع اجتامع الصدق والكذب ،كأن نحكم ّ
بأن ٰهذا
اجلسم أسود وليس أسود يف الوقت نفسه ،أو اجتامع الضدّ ين ،كأن نحكم
كل ٍ
أن ّ
بأن ٰهذا اجلسم أبيض وأسود يف الوقت نفسه ،أو ّ
ّ
يشء هو نفسه،
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ٍ
ٍ
ٍ
أن اإلنسان إنسان ،أو رضورة احتياج ّ
مثل ّ
سبب
حادث إىل
يشء
كل
خيرجه من الوجود إىل العدم ،و ٰهكذا.
وهناك عىل العكس من ٰذلك قضايا ومسائل غامضة حتتاج إىل ٍ
دليل
ٍ
صحتها ،مثل ّ
تتكون من
الذرة ّ
يثبت ّ
ذرات ،وأ ّن ّ
أن اجلسم يرت ّكب من ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ونيرتونات ،أو ّ
تتحول إىل ما ّد ٍة ،واملا ّدة
وبروتونات
لكرتونات
إ
أن الطاقة ّ
إىل ٍ
ومصمام هل ٰذا الكون ،أو ّ
طاقة ،أو ّ
أن هناك حياة بعد
أن هناك ٰإهلا خالقا
ّ
املوت ،وغري ٰذلك من القضايا غري البده ّية ا ّلتي تفتقر إىل ٍ
دليل ّ
يدل عليها.
وبناء عىل ما بينّاّ ،
نطقي الصحيح هو أن
فإن قانون التفكري
العقيل امل ّ
ّ
ٍ
كهذه لتوضيح املفاهيم الغامضة ،وأن
نبدأ تفكرينا من مفاهيم واضحة ٰ
ٍ
كهذه إلثبات القضايا غري
نبدأ تفكرينا باالعتامد عىل قضايا واضحة ٰ
الواضحة عند العقل.
ٍ
غامضة بالنسبة لنا ،أو نعتمد عىل قضايا
أ ّما أن نبدأ من مفاهيم
ٍ
ٍ
مأنوسة لدينا ،أو نركن إىل آراء
احلس ّية ،أو آراء عرف ّي ٍة
مناسبة ألوهامنا ّ
أكابرنا من اآلباء أو رجال الدين أو العلامء املشهورين املوثوقني عندنا ،أو
ونحب أن نصدّ ق هبا النسجامها مع أهوائنا،
ننطلق من مبادئ نستحسنها
ّ
أو انطباقها مع مصاحلنا الدنيو ّية ـ كام يفعل أكثر الناس ـ ف ٰهذا لن يقودنا
ّإال إىل اخلطإ واحلرية والضالل.
فصل احلكامء منذ قديم الزمان يف كتب املنطق كيف ّية االنتقاالت
وقد ّ
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ٍ
بنحو واضحٍ ومن ّظ ٍم وموضوعي،
الصحيحة من املعلوم إىل املجهول
بحيث يكون منارة للباحثني ،وهداية للمسرتشدين.
رشائط التفكري الصحيح :من أجل حت ّقق التفكري الصحيح ،حيتاج
ٍ
ٍ
صحيحة:
رشوط ينبغي تو ّفرها من أجل الوصول إىل نتائج
اإلنسان إىل
إن اجلاهل ٰهبذه القوانني ّ
 1ـ العلم ٰهبذه القوانني ،إذ ّ
يتعذر عليه
التفكري الصحيح؛ أل ّن فاقد اليشء ال يعطيه ،فينبغي عىل اإلنسان ا ّلذي
ًّ
مستقال يف تفكريه ،أو أن يطرح نفسه مفكّرا ومن ّظرا أو
يريد أن يكون
مرشدا لآلخرين ،أن يتع ّلم احلدّ األدنى من ٰهذه القوانني املنطق ّيةّ ،
وإال فام
الفرق بينه وبني اآلخرين؟
عود نفسه ٰذلك ،حتّى
 2ـ مراعاة ٰهذه القوانني يف تفكريه ،وأن ي ّ
نطقي بالفعل ،ال أن
تصبح ملكة خلق ّية راسخة عنده ،ويتم ّتع بالتفكري امل ّ

ثم يعرض عنها ويعتمد طرق التفكري العرف ّية والتقليد ّية
يتع ّلمهاّ ،
واالستحسان ّية كام يفعل عوا ّم الناس.

التجرد واملوضوع ّية يف تفكريه ،بعيدا عن الضغوط الدين ّية
 3ـ اعتامد
ّ

واملذهب ّية والعرف ّية ،أو تس ّلط الوهم واألحاسيس عىل تفكريه ،حتّى يتم ّتع
بالنزاهة الفكر ّية يف أحكامه واعتقاداته.
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موانع التفكري الصحيح :ينبغي عىل اإلنسان العاقل الباحث عن
احلقيقة أن يرفع ويزيح املوانع ا ّلتي يمكن أن تعرتض طريقه ،وحتول بينه
وبني التفكري الصحيح ،وهي ك ّلها موانع يشرتك فيها املتد ّينون وامللحدون
ٍ
سواء ،كام هو مشاهد عندمها.
عىل حد
التعصب أو الدوغامت ّية ( :)Dogmatismوهو ليس بسبب
 1ـ
ّ
للظن
يتوهم احلداث ّيون ويدعوننا بعدها
االعتقاد
اليقيني املطلق ـ كام ّ
ّ
ّ
نطقي عند أكثر الناس،
والنسب ّية والتعدّ د ّية ـ بل بسبب االعتقاد غري امل ّ

ا ّلذي غالبا ما ينشأ من االعتقادات القبل ّية ( )Preassumptionsاملبتنية
عىل األعراف االجتامع ّية املأنوسة أو تقليد األكابر ،ويكون دائام مانعا
سامها فرانسيس بيكون
حتّى عن االستامع إىل الرأي اآلخر ،وهي ما ّ
( )Francis Baconبأوهام املرسح وأوهام الكهف.
 2ـ تقديم املصلحة الشخص ّية أو الفئو ّية

(Interests

،)Personal

حيث جتعل اإلنسان يلوي عنق األد ّلة من أجل الوصول إىل نتائج تناسب
الفكري املعروف ،فال يستمع إىل اآلراء
مصاحله الدنيو ّية ،أو ّاجتاهه
ّ
سامها بيكون
املناقضة له ،ويصدّ ق دائام ما ّ
حيب أن يصدّ قه ،وهي ما ّ
بأوهام القبيلة.
ٍ
مراجعة
الترسع يف التصديق ( )Credulityأو اإلنكار دون ترو أو
3ـ ّ

وصحتها ،م ّا جيعله غالبا يف معرض اخلطإ.
ملبادئ تفكريه
ّ
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األصل الثاني :فلسفة الوجود (:)Ontology

بعد أن يفرغ الباحث من تع ّلم القواعد املنطق ّية للتفكري الصحيح،
ّ
ّ
ويتحرر
ويتخىل عن املوانع النفس ّية،
ويتحىل بالد ّقة واملوضوع ّية العلم ّية،
ّ
مؤهال ألن يسبح بفكره يف بحر
من
التعصب واألنان ّية ،يصبح بعدها ّ
ّ
الكون والوجود ،وخيوض بعقله يف املباحث الفلسف ّية ،ليجيب عن أسئلته
الكون ّية :من أين؟ ويف أين؟ وإىل أين؟ ا ّلتي حتدّ د مسريه ومصريه يف ٰهذا
الربهاين النزيه
العامل وما بعده ،وليصل بعد التف ّكر والتد ّبر واالستدالل
ّ

إىل شاطئ األمان والواقع ّية.

ونحن ال يسعنا يف ٰهذه املقدّ مة التمهيد ّية القصرية أن نستعرض مجيع
املباحث الفلسف ّية ا ّلتي أثبتها احلكامء بعقوهلم القويمة املستنرية ،و ٰلكن
يرض اجلهل هبا،
سنقترص عىل اإلشارة إىل بعض القواعد الفلسف ّية ا ّلتي ّ

الفكري.
ويؤ ّدي إغفاهلا إىل اإلحلاد أو االنحراف
ّ
قانون الع ّل ّية (:)Law of Causality

يشري قانون الع ّلية إىل أ ّن أي ٍ
ٍ
حادث يف الوجود ـ بمعنى أ ّنه مل
يشء
ّ
ّ
ثم كان ـ ال يمكن أن خيرج من العدم إىل الوجود بنفسه ،بل يفتقر إىل
يكن ّ
ٍ
سبب غريه حخيرجه من العدم إىل الوجود.
ويعدّ ٰهذا القانون من األصول العقل ّية البده ّية كام سبق وأن أرشنا؛
ألن إنكاره يستلزم اجتامع النقيضني مبارشة؛ أل ّننا نقول ّ
ّ
إن وجود احلادث
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إ ّما أن يكون قد أخرجه غريه من العدم إىل الوجود ،وهو املطلوب ،وإ ّما
أن يكون قد خرج وجوده من العدم تلقائ ًّيا ،واحلال ّ
يتضمن
أن العدم ال
ّ

الوجود ،أو يكون قد أخرج نفسه من كتم العدم ،واحلال أ ّنه معدوم وفاقد
للوجود ،وفاقد اليشء ال يعطيه .
ّ
وكل من أنكر قانون الع ّل ّية من أمثال دافيد هيوم ( )David Humeأو
غريه من املا ّد ّيني وامللحدين كريتشارد دوكينز

(Dawkins

 )Richardأو

ستيفن هوكنج ( ،)Stephen Hawkingأو سام هاريس (،)Sam Harris
فهو جلهلهم بمعناه وحقيقته؛ ول ٰذلك نراهم يعيشون حالة من التخ ّبط
والتناقض ،إذ نجدهم يف بحوثهم العلم ّية والفكر ّية يبحثون عن علل
وتطوره ،مع إنكارهم
الظواهر الطبيع ّية وأسباهبا ،أو أسباب نشأة الكون
ّ
ألصل الع ّل ّية!
قانون السنخ ّية (:)Affinity Law

وهو فرع قانون الع ّل ّية ،فكام ّ
أن أصل وجود املعلول من ع ّلته فك ٰذلك
خصوص ّياته الذات ّية تكون من خصوص ّيات ع ّلتهّ ،
وإال استلزم خروج
وتصحح صدور
تسوغ
ّ
الوجود من العدم ،و ٰهذه اخلصوص ّية هي ا ّلتي ّ
ٍ
معلول ّ ٍ
معني من ع ّلته الفاع ّلة له دون غريه من املعلوالتّ ،
أي
وإال لصدر ّ
يشء من أي ٍ
ٍ
يشء.
ّ
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فنحن مثال إذا رأينا كتابا فلسف ًّيا مثل (الشفاء) عرفنا ّ
أن صاحبه
فيلسوف كبري كابن سينا؛ ّ
ألن ٰهذه الفلسفة ال تصدر ّإال م ّن يملك ملكة
العلم واالجتهاد يف الفلسفة ،وك ٰذلك من قرأ أدب ّيات شكسبري ( William

ٍ
 )Shakespeareيعرف ّ
بساطة أ ّنه أديب كبري وقدير ،وإذا رأينا س ّيارة
بكل
فاخرة أو حاسوبا مع ّقدا ،علمنا ّ
أن هلام مهندسا عظيام قد قام بتصميمهام.
واخلالصة ّ
أن الفلسفة ال خترج من األديب ،وال العكس ،والعلم ال
خيرج من اجلهل ،والنظام ال خيرج من الال نظام ،و ٰهذا أمر يف غاية
ٍ
الوضوح عند ّ
إنسان حيرتم عقله ويصدّ قه.
كل
أنواع العلل:
باعتبارات متعدّ ٍ
ٍ
دة إىل عدّ ة أقسا ٍم:
تنقسم العلل
 1ـ علل ذاتية :وهي ا ّلتي يتو ّقف وجود املعلول عليها بالذات دائام
قسمها احلكامء إىل أربعة أنواع :ع ّل ٍة فاعل ّي ٍة منها
أو يف أكثر األحيان ،وقد ّ
وجود املعلول ،وع ّل ٍة غائ ّي ٍة ،وهي ما ألجله جيعل الفاعل املعلول ،وع ّل ٍة
ما ّد ّي ٍة ،وهي ما ّدة املعلول ا ّلتي حتمل استعداداته االنفعال ّية املختلفة ،وع ّل ٍة
صور ّي ٍة وهي صورة املعلول ا ّلذي تكون هبا حقيقته الفاعل ّية ا ّلتي مت ّيزه عن
غريه.
فالنجار هو الع ّلة الفاعل ّية،
الكرس مثاال هل ٰذه العلل األربع،
ولنأخذ
ّ
ّ
الكرس ،واخلشب
النجار
واجللوس هو الغاية ا ّلتي من أجلها قد صنع ّ
ّ
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الكرس صورهتا .ومن الواضح ّ
أي ع ّلة من تلك
ما ّدهتا ،وشكل
أن انتفاء ّ
ّ
الكرس؛ ول ٰذلك كانت علال دائم ّية
العلل األربع يؤ ّدي إىل انتفاء وجود
ّ

له بالذات.

والعلل الذات ّية الفاعل ّية منها تا ّمة تستلزم بنفسها صدور املعلول
ٍ
يشء آخر ،مثل املبدإ ٰ
اإلهل ّي عند
أي
بالرضورة ،دون التو ّقف عىل ّ
الفالسفة بالنسبة ألصل صدور العامل ،ومنها ناقصة ،وتسمى باملقتيض ،إذ
ال يكفي وجودها لوجود املعلولّ ،إال بعد وجود الرشائط وانتفاء املوانع،
وماسة الورق،
كإحراق النار للورق ،فهي حتتاج إىل وجود األوكسجني،
ّ

مع انتفاء الرطوبة من الورق.

وأغلب العلل الطبيع ّية يف ٰهذا العامل من ٰهذا القبيل.
ٍ
ٍ
ٍ
أن العلل الذات ّية تنقسم إىل ٍ
كام ّ
قريبة ،فمثال حركة
وعلل
بعيدة
علل
اليد ع ّلة قريبة حلركة املفتاح ،وإرادة اإلنسان ع ّلة بعيدة هلا ،وإرادة
اإلنسان بام ّأهنا حادثة فهناك سبب أبعد يقف وراءها ،و ٰهكذا.
وك ٰذلك أسباب الظواهر الطبيع ّية ا ّلتي اكتشفها العلم هي يف الواقع
أسباب قريبة هلا ،وبام ّأهنا حادثة ،فلها أسباب بعيدة تكمن وراءها،
يتوهم املا ّد ّيون
فمعرفة السبب القريب ال ينفي وجود السبب البعيد ،كام ّ
وامللحدون ،وسيأيت بيانه يف حم ّله إن شاء اهلل تعاىل.

 2ـ علل اتفاقية :وهي يف قبال العلل الذات ّية ا ّلتي تقتيض بذاهتا
ٍ
املعلول ،فهي يف الواقع علل مر ّكبة من أجزاء يندر اجتامعها معا؛ ول ٰذلك
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تكون معلوالهتا نادرة أيضا بحسب حساب االحتامالت ،وهي ا ّلتي
يسميها العوا ّم بالصدفة ،كمن حفر األرض فوجد كنزا ،فوقوع احلفر
ّ
فوق الكنز بالنسبة ملطلق احلفر يف األرض ،هو احتامل ضئيل جدًّ ا؛ أو
ٍ
ٍ
حجر من فوق ٍ
فاقي
كسقوط
جبل عىل رأس إنسان يسري حتته ،فهو أمر ا ّت ي
نادر ،وسبب ندرهتا أ ّنه ليس مقتىض ذات األشياء كاإلحراق للنار مثال،

يت يف الواقع ،ال تكون دائم ّية وال أكثر ّية يف الواقع،
املرجح الذا ّ
فمع غياب ّ
فال تكون ّإال أق ّل ّية ،أو ال ّ
أقل متساوية الوقوع ،فمطلق حفر األرض أو
اخلاصة
سقوط احلجر ال يقتيض بذاته ٰهذا األثر ،بل ي ّتفق يف بعض املوارد
ّ
النادرة.
ٍ
يتوهم العوا ّم ،بل هلا
و ٰهذا احلوادث اال ّتفاقية ليست بال
سبب كام ّ
اصة هبا يف الوجود ،و ٰلكنّها كام قلنا نادرة االجتامع بحسب
أسباهبا اخل ّ
حساب االحتامالت.
يسميها احلكامء علل احلركة ال الوجود،
 3ـ علل معدة :وهي ا ّلتي ّ
تقرب صدور املعلول من ع ّلته ،بتهيئة الظروف املناسبة ل ٰذلك،
فهي ا ّلتي ّ
وهي كثرية جدًّ ا يف عامل الطبيعة ،مثل الزارع ا ّلذي يضع البذرة حتت
ثم يرتكها لتصبح شجرة ،أو كالرجل ا ّلذي يضع
الرتاب ويروهيا باملاءّ ،

ثم يرتكها لتصبح طفال .فمن الواضح ّ
أن الزارع أو
نطفته يف رحم املرأةّ ،
الرجل ليسا مها اللذان قد أوجدا الشجرة أو الطفل ،بل ّإهنام ه ّيئا ظروف
اإلجياد هلام من عللها الفاعلة؛ ول ٰذلك يقول الباري ـ تعاىل ـ يف القرآن

35

متهيد

()1
الكريم﴿ :أَفَ َرأَ ْيتُم َّما ت َْح ُرثُونَ  أَأَنت ُْم ت َْز َرعُونَهُ أَ ْم نَ ْحنُ ال َّزا ِرعُونَ ﴾ ،
()2
﴿أَفَ َرأَ ْيتُم َّما تُ ْمنُونَ  أَأَنتُ ْم ت َْخلُقُونَهُ أَ ْم نَ ْحنُ ا ْل َخالِقُونَ ﴾ .

فمن الواضح ّ
أن أمثال ٰهذه العلل ليست علال حقيق ّية للموجودات،

ّ
وإال النتفت املوجودات بانتفائها ،كام هو احلال مع العلل الذات ّية؛ فينبغي
عىل اإلنسان العاقل ّأال خيلط بني ٰهذه املعدّ ات واألسباب اإلعداد ّية،
وبني علل الوجود الذات ّية.
قانون امتناع تسلسل العلل

(of Causality Chain

:)Impossibility

ٍ
بنحو تكون جمتمعة مع
بمعنى تسلسل العلل الفاعل ّية املوجدة لألشياء،
بعضها البعض يف الوجود.
فمثال من املحال أن نقول ّ
أن (أ) مثال معلول لـ (ب) يف وجوده،
و(ب) لـ (جـ) ،و(جـ) لـ (د) وهكذا ال إىل ٍ
هناية تنتهي عندها سلسلة
ٰ
العلل واملعلوالت.
بيان وجه االمتناع:

ٍ
يشء أن يكون مرشوطا دائام بكونه معلوال
أي
إذا اشرتطنا لوجود ّ
لغريه ،استحال هبذا الرشط أن يدخل أي ٍ
يشء إىل الوجود.
ّ
ٰ

( )1سورة الواقعة 63 :و.64
( )2سورة الواقعة 58 :و.59
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ٍ
جمموعة من الناس ّأال
فمثال عىل سبيل التقريب ،لو اشرتطنا عىل
يدخل أحد منهم إىل البيت ّإال إذا كان مسبوقا بغريه ،فلن يدخل أحد،
فإذا وجدنا الناس قد دخلوا البيت ،فنعلم ّ
األول ـ
أن واحدا منهم ـ وهو ّ
ثم دخل اآلخرون وراءه بعد حت ّقق
قد خالف ٰهذا الرشط ودخل بنفسهّ ،
الرشط.
وما نحن فيه ك ٰذلك ،فنفهم ّ
أن هناك موجودا ّأوال قد دخل الوجود
ثم صدر عنها سائر
دون أن يكون قبله يشء ،وهي الع ّلة األوىل هل ٰذا العاملّ ،
املوجودات بالرتتيب.
ٰهذا بالنسبة لعلل الوجود احلقيق ّية ،أ ّما علل احلركة غري احلقيق ّية،
وغري املجتمعة مع بعضها البعض يف الوجود ،كعلل احلوادث الزمان ّية،
فال جيري فيها هذا القانون ،ويمكن أن تتسلسل ال إىل ٍ
ويسمى
هناية،
ٰ
ّ
نستمر األعداد ال
يقفي ،ومثل تسلسل األعداد ،فيمكن أن
ّ
بالتسلسل الال ّ
واحد إىل أي ٍ
ٍ
إىل ٍ
عدد بلغ ما بلغ ،و ٰهذا ا ّلذي
هناية بمعنى أ ّنه يمكن إضافة
ّ
أوقع املا ّد ّيني وامللحدين يف شبهة إمكان التسلسل ،وعدم رضورة انتهاء
املوجودات إىل ع ّلة أوىل ،بعد أن قاسوها عىل احلوادث الزمان ّية واألعداد.
القوة والفعل (:)Potentiality and Actuality
من املسائل الفلسف ّية اهلا ّمة هي ما اكتشفه احلكامء من ّ
أن اليشء إ ّما
بالقوة أو موجود بالفعل.
موجود ّ
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بالقوة هي شأن ّية الوجود ،أي وجود استعداده يف
ومعنى الوجود
ّ
املا ّدة القابلة له ،كوجود الشجرة يف البذرة ،أو وجود اإلنسان يف النطفة،
وأ ّما الوجود بالفعل ،فهو كاإلنسان نفسه أو الشجرة نفسها.
االستعدادي ،وهو مقتىض
يسميه احلكامء باإلمكان
ّ
و ٰهذا االستعداد ّ

قانون الع ّل ّية ،إذ يم ّثل ٰهذا االستعداد الع ّلة املا ّد ّية لوجود اليشء ،وأيضا

يت
مقتىض قانون السنخ ّية ،إذ يم ّثل خصوص ّية اليشء واستعداده الذا ّ
اصة به؛ ول ٰذلك نجد ّ
أن شجرة الت ّفاح ال
لتحصيل هو ّيته الوجود ّية اخل ّ
خترج ّإال من بذرهتا ،ال من بذرة الربتقال ،واإلنسان ال خيرج ّإال من
نطفته ،ال من نطفة الفرس مثال.
شخص بني
النوعي املوجود بني األنواع الطبيع ّية ،والتاميز ال
فالتاميز
ّ
ّ

أفراد ّ
اصة هبا ،املستلزم
كل نو ٍع إ ّنام هو معلول الختالف االستعدادات اخل ّ
اختالف صورها النوع ّية أو هو ّيتها الشخص ّية.

واألمر اجلدير بالذكر هناّ ،
االستعدادي ليس ّإال
أن ٰهذا اإلمكان
ّ
ٍ
بفاعل له كام يتو ّهم املا ّد ّيون
اخلاص ،وليس
قابال وم ّيزا للوجود
ّ
وامللحدون؛ ّ
ألن حيث ّية االستعداد والقبول هي حيث ّية الفقدان ،ال
الوجدان ،وفاقد اليشء ال يعطيه ،فالشجرة أو اإلنسان غري موجودين يف
احلس ّية
البذرة أو النطفة بالرضورة ،وهو أمر واضح بالترشيح واملشاهدة ّ

القطع ّية؛ ول ٰذلك ّ
فإن حصوهلام للبذرة أو النطفة إ ّنام يكون من ع ّلة
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وجودمها املغايرة هلام ،وهي الع ّلة ٰ
سيتبني بعد
اإلهل ّية بالرضورة العقل ّية كام
ّ

ٰذلك.

وبناء عليه ّ
فكل ما يبحث عنه الفيزيائ ّيون وعلامء األحياء من نشوء
وتطوره ،من أمثال داروين
العامل
ّ

(Darwin

 )Charlesوستيفن هوكنج

( )Stephen Hawkingوغريهم ،إ ّنام هو بحث يتع ّلق بكيف ّية النشوء
والتطور ،ال بع ّلته وملّ ّيته ،فافهم ٰذلك ج ّيدا.
ّ
املمكن والواجب (:)Possible and Necessary
ٍ
ٍ
ّ
وصف كان ،إ ّما أن يكون ٰهذا الوصف من
بأي
أي يشء ّ
إن ا ّتصاف ّ
ذات ّياته الثابتة له ،فهو واجب الثبوت له ،مثل ا ّتصاف البياض باألبيض ّية،
فنقول البياض واجب األبيض ّية ،أي أبيض بالرضورة ،أو ا ّتصاف اجلسم
باالمتداد ،فنقول اجلسم واجب االمتداد ،أو اإلحراق للنار ،فنقول النار
يت ال حيتاج إىل ع ّلة لثبوته ملوضوعه؛
واجبة اإلحراق ،و ٰهذا الوصف الذا ّ
ّ
ألن نفس موضوعه هو ع ّلة ثبوته لنفسه.
وإ ّما أن يكون الوصف عارضا غريبا عىل املوضوع ،فيكون مكن
حار باإلمكان ،أو
الثبوت له ،مثل ا ّتصاف املاء باحلرارة ،فنقول املاء ي
البدهيي ّ
أن
ا ّتصاف اجلسم باحلركة فنقول اجلسم مكن احلركة ،ومن
ّ
ا ّتصاف األشياء بمثل ٰهذه األوصاف العرض ّية ،تفتقر إىل ع ّلة خارج ّي ٍة؛
وهل ٰذا يقول احلكامء ّ
كل عريض مع ّلل ،فاملاء حيتاج إىل النار مثال ليكون
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حمركا
حمر ٍك
ليحركه من اخلارج ،سواء كان ّ
ّ
حارا ،أو اجلسم حيتاج إىل ّ
ًّ
طبيع ًّيا كاجلاذب ّية ،أو إراد ًّيا كاإلنسان.
وقد استفاد الفالسفة من ٰهذه القاعدة املنطق ّية يف مباحث الوجود ،إذ
فقسموا األشياء بحسب اتّصافها
نظروا يف ا ّتصاف األشياء بالوجودّ ،
العريض بالوجود ،إىل واجبة الوجود ومكنة الوجود.
يت أو
الذا ّ
ّ
فالواجب الوجود هو اليشء ا ّلذي يكون الوجود ذات ًّيا له ،فال حيتاج
إىل غريه ليعطيه الوجود ،وقد جعلوا مصداقه الباري ـ تعاىل ـ مبدأ سائر
املوجودات كام سيأيت بيانه.
وأ ّما املمكن الوجود فهو اليشء ا ّلذي يكون الوجود عارضا عىل ذاته

كسائر الذوات يف ٰهذا العامل ،إذ ّ
إن هلا معنى غري الوجود ،فاإلنسان مثال

ي
مستقل عن
إنسان يف نفسه سواء كان موجودا أو معدوما ،بل هو معنى
الوجود ،فالوجود عارض عىل ذاته ،فيحتاج إىل غريه يف االتّصاف
بالوجود.
املبدأ ه
أهم وأرشف املطالب الفلسف ّية
اإلهلي وصفاته الكاملية :وهو من ّ
وسنقسمه إىل مطلبني ٍ
بنحو يتناسب مع البحث:
عند احلكامء،
ّ
األول :إثبات وجود املبدإ ه
اإلهلي:
وقد أقام احلكامء براهني متعدّ دة عىل إثبات وجود املبدإ ٰ
اإلهل ّي ،ترجع
مجيعها يف حقيقتها إىل قانون الع ّلية ،ونشري إىل ٍ
ثالثة منها:
ّ
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برهان االخرتاع

(of Creation

املسمى
 :)Demonstrationوهو
ّ

بربهان احلركة ( )Demonstration of Movementعند أرسطو.
القوة
املقدمة األوىل (حسية) :أ ّننا نشاهد األشياء يف عاملنا خترج من ّ
إىل الوجود بالفعل ،كخروج الشجرة من البذرة واإلنسان من النطفة.
املقدمة الثانية (عقلية)ّ :
القوة إىل الفعل،
إن اليشء ال خيرج نفسه من ّ
كام سبق وأن أرشنا؛ ّ
ألن فاقد اليشء ال يعطيه.
ٍ
سبب خارجي بالذات
املقدمة الثالثة (عقلية) :ال بدّ من وجود
قوة إىل فعل ّية الوجود ،وهي غري األسباب املعدّ ة
إلخراج األشياء من ال ّ
املوجودة يف الطبيعة ،كالزارع مثال ،وا ّلتي هي يف الواقع من أسباب
احلركة ال الوجود كام ذكرنا من قبل.
املقدمة الرابعة (عقلية)ّ :
بالقوة ،الحتاج
إن ٰهذا السبب لو كان أيضا ّ
إىل ٍ
القوة إىل الفعل ليخرج غريه بعد ٰذلك ،فإ ّما
سبب آخر خيرجه ّأوال من ّ

ٍ
سبب بالفعل
أن يتسلسل وهو حمال ،كام أثبتنا من قبل ،وإ ّما أن ينتهي إىل

من ّ
املجرد عن املا ّدة ،وهو فاعل الوجود بنفسه.
كل اجلهات ،وهو السبب ّ

املقدمة اخلامسة (عقلية)ّ :
املجرد للوجود ،إ ّما أن
إن ٰهذا الفاعل
ّ
يكون هو الع ّلة األوىل وهو الباري تعاىل ،وهو املطلوب ،أو ينتهي إليه يف
سلسلة الوجود المتناع التسلسل.
النتيجة :ثبوت املبدإ ٰ
األول
اإلهل ّي ّ
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برهان النظم

(of Order

يسمى بربهان
 :)Demonstrationأو ما ّ

الكوين.
العناية أو الربهان
ّ
املقدمة األوىل (حسية) :إ ّننا نشاهد نظاما مع ّقدا بديعا منسجام م ّطردا،
سواء داخل وجود اإلنسان نفسه ،أو يف عامل الطبيعة املحيط به ،أو يف
العالقات املوجودة املتبادلة بينها مجيعا.
املقدمة الثانية (عقلية) :النظام امل ّطرد ال يمكن أن يكون ا ّتفاق ًّيا أو
ناشئا من الصدفة العمياء ،فبناء عىل قانون الع ّل ّية والسنخ ّية ،ال خيرج
بنحو م ّط ٍ
النظام ٍ
ٍ
عاقل وراء ٰهذا العامل.
رد من الال نظام ،بل حيتاج إىل من ّظ ٍم
املقدمة الثالثة (عقلية)ٰ :هذا املن ّظم العاقل إ ّما أن يكون هو املبدأ
األول ،أو ينتهي إليه منعا للتسلسل ،وهو املطلوب.
ّ
برهان اإلمكان (:)Demonstration of Potentiality
املقدمة األوىل (عقلية) :نحن عندما نح ّلل األشياء يف ٰهذا العامل
بعقولنا ،نجد ّ
أن هلا ذواتا غري الوجود ،وبالتال فالوجود عارض عليها
كعروض احلركة عىل اجلسم ،وبالتال فهي مكنة الوجود ،بمعنى ّ
أن
الوجود ليس ذات ًّيا هلا.

ٍ
ٍ
املقدمة الثانية (عقلية)ّ :
عارض عىل اليشء حيتاج اليشء
وصف
كل

التّصافه به إىل الغري ،كام سبق وأن ب ّينّا ،فاألشياء يف اتّصافها بالوجود
حتتاج إىل ٍ
سبب غريها خارجٍ عنها.
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خلارجي ا ّلذي أعطاها الوجود إ ّما أن
املقدمة الثالثةٰ :هذا السبب ا
ّ
يكون واجب الوجود ،بمعنى كون الوجود ذات ًّيا له ،وإ ّما أن يكون أيضا
مكن الوجود حيتاج إىل غريه يف الوجود ،فال بدّ وأن ينتهي إىل واجب
الوجود بذاته دفعا للتسلسل املحال.
امتياز ههذا الربهانٰ :هذا الربهان يمتاز عن غريه من الرباهني ،أ ّنه
ٍ
عقيل حمض ،ويثبت املبدأ ٰ
وصف يتناسب مع شأنه
اإلهل ّي بأفضل
برهان ي
يسهل األمر يف معرفة
املتعال ،وهو كونه واجب الوجود لذاته بذاته م ّا ّ
سائر صفاته الكامل ّية كام سيأيت يف املطلب الالحق؛ ّ
ألن معنى كونه ك ٰذلك،
هو أن تكون مجيع صفاته وكامالته الوجود ّية هي عني ذاته ،كام ّ
أن وجوده
عني ذاته.
أن معرفة املبدإ ٰ
ٰهذا باإلضافة إىل ّ
اإلهل ّي ٰهبذا الوصف (واجب
الوجود لذاته) ّ
متسك هبا املا ّد ّيون
حيل الشبهة القديمة اجلديدة ا ّلتي طاملا ّ
وامللحدون ،من أمثال برتراند راسل

(Russell

 ،)Bertrandوريتشارد

دوكنز يف كتابه ٰهذا ،وهو أ ّنه إن كان اهلل ـ تعاىل ـ قد خلق العامل ،فمن
خلق اهلل؟!
ٍ
واجلواب ّ
بساطةّ ،
إن السؤال عن ع ّلة الوجود إ ّنام تكون لألشياء
بكل
إن ّ
ا ّلتي يعرضها الوجود ،كام يف ٰهذا العامل ،إذ ّ
كل عريض مع ّل ٍل كام ذكرنا،
وأ ّما اليشء ا ّلذي يكون الوجود ذات ًّيا له ،فال معنى للسؤال عن ع ّلة
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وجوده؛ ّ
ألن الذايت ال يع ّلل ،كام أ ّنه ال معنى ألن نسأل عن سبب أبيض ّية
البياض أو زوج ّية األربعة.
الثاين :إثبات صفاته الذاتية والفعلية:
ٍ
باختصار
أهم وأرشف املباحث الفلسف ّية ،وسنشري إليه أيضا
وهو من ّ
بام يسع املقام.
تصور ذاته
وكام أرشنا سابقا ،فمعرفة صفاته ـ تعاىل ـ إ ّنام هي فرع ّ
التصور يؤ ّدي إىل اجلهل بمعرفته الواقع ّية،
بالنحو الالئق ،واجلهل ٰهبذا
ّ
ٍ
تتنزه عنها
وبالتال سلبه حماسنه احلقيق ّية ،ووصمه
بصفات ومه ّي ٍة خراف ّي ٍةّ ،
ساحته املقدّ سة ،ال يبقى معها لإل ٰله ّإال اسمه املوهوم الفارغ من حمتواه،
كام حصل مع أكثر املنتسبني إىل األديان املختلفة.
ٍ
نقسم الصفات ٰ
صفات ذات ّي ٍة ،أي له من ذاته من
اإلهل ّية إىل
وسوف ّ
وصفات فعلي ٍة مرتت ٍ
ٍ
ّبة عىل أفعاله اخلارج ّية:
حيث هو،
ّ
أو ًال :الصفات الذاتية :وهي الصفات التي ي ّتصف به الباري ـ تعاىل ـ
لذاته من ذاته ،دون النظر إىل أي ٍ
يشء آخر غريه.
ّ
الوحدة ( :)Onenessبمعنى ّ
أن املبدأ خالق واحد ال رشيك له يف
ملكه.
ٍ
ٍ
وكامالت
بصفات
املقدمة األوىل :لو كان معه إ ٰله آخر المتاز عنه
خاص ٍةّ ،
وإال لكان هو نفسه ،وما مت ّيز عنه.
ّ
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ٍ
ٍ
موجودة عند اآلخر
بصفات غري
املقدمة الثانية :اختصاص أحدمها
يستلزم أن يكون أحدمها أو كالمها ناقصا وفاقدا لبعض الكامالت
الوجود ّية ،وهو م ّا يتناىف مع كونه واجبا للوجود بذاته ،ال ّ
أي
يشذ عنه ّ
ٍ
كامل وجودي.
النتيجة :أ ّن مبدأ الوجود واجب الوجود لذاته جيب أن يكون واحدا
يف ذاته ،بل ال يمكن أن نفرض له رشيكا معهّ ،
وإال لزم خالف الفرض.
ٍ
البساطة ( :)Simplicityبمعنى كونه غري مر ّك ٍ
أجزاء داخل ّي ٍة:
ب من
كل ٍ
ٍ
أجزاء الفتقر ّ
جزء إىل اآلخر ،وافتقر
الربهان :لو كان مر ّكبا من
هو إىل أجزائه ،وقد فرضنا أ ّنه حمض الوجود بذاته ،غني عن أي ٍ
يشء.
ّ
ي

وجيدر اإلشارة ّ
أن البساطة هنا ال تعني الضعف والفقر والسذاجة،
توهم ريتشارد دوكنز يف ٰهذا الكتاب ،بل تعني كامل الوجود وكونه
كام ّ
وجودا حمضا غري مر ّك ٍ
أي
ب من الوجود وغري الوجود ،بحيث ال يشوبه ّ
ٍ
أي ٍ
ٍ
ضعف ،وال ّ
كامل وجودي.
نقص أو
يشذ عنه ّ
العلم ( :)Knowledgeبمعنى أ ّنه عامل بذاتهّ ،
وبكل ما تقتضيه ذاته من
موجودات ٰهذا العامل.
لكل ٍ
جودي ،وقد ثبت أ ّنه واجد ّ
كامل
الربهان األول :العلم كامل و
ي
وجودي بذاته.
الربهان الثاين :نحن خملوقاته نعلم بذواتنا وبغرينا ،فلو مل يكن اخلالق
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عاملا ،لكان فاقد اليشء يعطيه ،وهو حمال.
احلياة والقدرة واإلرادة :وتثبت مجيعها برباهني إثبات العلم السابقة،
ٍ
لكل ٍ
كامالت وجود ّية ،وهو ـ تعاىل ـ جامع ّ
كامل وجودي
من حيث كوهنا
من ذاته؛ ّ
ألن هذا معنى كونه واجب الوجود كام قلنا.
ثان ًيا :الصفات الفعلية :وهي الصفات ا ّلتي ي ّتصف هبا الباري ـ تعاىل
ـ بالقياس إىل غريه من أفعاله يف العامل.
الربوبية ( :)Diesmبمعنى تدبري العامل بعد خلقه.
الربهان:
املقدمة األوىل :املعلول املمكن الوجود أصل وجوده من ع ّلته
الواجبة ،ال من ذاته.
املقدمة الثانيةّ :
كل ما كان ك ٰذلك ،فهو حمتاج إىل ع ّلته حدوثا وبقاء؛
ّ
ألن وجود املعلول قائم بوجود ع ّلته ،وبالتال فهو مفتقر إليها ليس فقط
األول ،بل يف حتصيل كامالته الثانية يف متام فرتة
يف حصول وحفظ كامله ّ
وجوده يف الكون.
ورب العاملني ،ورازق اخلالئق
و ٰهذا معنى كونه ـ تعاىل ـ خالقا،
ّ
أمجعني.
نتوهم أ ّنه ـ تعاىل ـ قد خلق وترك خلقه ،كام
فمن سخيف القول أن ّ
فوض أمر التدبري إىل غريه
ّ
يتوهم الربوب ّيون الال دين ّيون ( ،)Deistsأو أنّه قد ّ
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يتوهم الوثن ّيون (.)Gentiles
من املالئكة أو اجل ّن أو بعض الناس ،كام ّ
احلكمة ( :)Wisdomبمعنى إتقان الفعل ،وأ ّنه ـ تعاىل ـ يضع األمور
يف مواضعها املناسبة بأسباهبا الطبيع ّية.
الربهان:
املقدمة األوىل :أنّه ـ تعاىل ـ بمقتىض علمه التا ّم بذاته الكاملة وما
األتم األصلح املسانخ لذاته الكاملة ،وهو نظام
تقتضيه ،عامل بالنظام
ّ
ٍ
احلكمة والعناية ،بمعنى أن يكون ّ
طبيعي ،وأن
يشء يف موضعه ال
كل
ّ
يعمل عىل مقتىض طبيعته الذات ّية ٍ
بنحو منسج ٍم مع ذاته واآلخرين.
املقدمة الثانية :أنّه بقدرته املطلقة قادر عىل إجياد ما علمه من النظام
األصلح.
النتيجةٰ :هذا العامل هو صورة النظام األصلح من الناحية التكوين ّية،
أي نظام العناية واحلكمة ،وهو صورة التصميم العظيم املشهود لنا
بوضوحٍ يف ٰهذا الكون ،وكام يثبت لنا العلم ٰذلك يف ّ
كل يو ٍم.
ف ٰهذا املبدأ ٰ
جمرد إ ٰل ٍه ج ّب ٍار مستبد يفعل ما حيلو له أن يفعل
اإلهل ّي ليس ّ
يتوهم الكثري من املنتسبني إىل الدين ،فهو
أي ضوابط أو قوانني ،كام ّ
دون ّ
ٍ
وإن كان عىل ّ
يشء قديرا ،و ٰلكنّه أيضا حكيم؛ ّ
ألن احلكمة كامل
كل
لكل ٍ
وجودي ،وهو جامع ّ
يت.
كامل بمقتىض وجوب وجوده الذا ّ
ي
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القضاء والقدر :وهو أيضا من املباحث الفلسف ّية اهلا ّمة ،حيث كانت
وما زالت حتوم حوهلا الشكوك والشبهات:
القضاء هو احلكم ٰ
اإلهل ّي املتع ّلق بصورة النظام األصلح منذ األزل،
التدرجيي
التفصييل
واملعرب عنه باإلرادة التكوين ّية ،والقدر هو السيناريو
ّ
ّ
ّ
لتح ّقق القضاء ٰ
اإلهل ّي يف ٰهذا العامل.
ٍ
وقد تع ّلقت إرادته ـ تعاىل ـ بمقتىض حكمته بأن يعمل ّ
موجود
كل
عىل طبق طبيعته الذات ّية ،وأن يصل إىل أقىص كامله املمكن له ٍ
بنحو تدرجيي

بحسب ظروفه املوضوع ّية يف ٰهذا العامل.
وقد تع ّلقت مشيئته ـ تعاىل ـ طبق نظام العناية أن يستكمل اإلنسان
بإرادته الذات ّية؛ حتّى يكون مسؤوال عن أفعاله يف ٰهذه احلياة ،وبالتال ّ
فإن
يتجزأ من منظومة القضاء والقدر.
إرادة اإلنسان واختياره جزء ال ّ
لذلك ف ّ
ٰ
إن ما ذهب إليه املا ّد ّيون وامللحدون وبعض املنتسبني إىل
األديان من مبدإ اجلرب واحلتم ّية امليكانيك ّية العمياءّ ،
وأن اإلنسان مقهور
ومسلوب اإلرادة؛ ليس بصحيحٍ  ،وإن كان النظام هو نظام األسباب
والرضورة؛ ّ
ألن إرادة اإلنسان واختياره هلا أكرب األثر يف جريان األحداث
يتجزأ من ٰهذه األسباب اخلارج ّية عىل طبق نظام
وتغريها ،وهي جزء ال ّ
ّ
احلكمة األصلح.
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وجود الش يف العامل (:)Existence of Evil in The World
وهي من املباحث الفلسف ّية الش ّيقة والنافعة ،وا ّلتي دارت حوهلا الكثري
متسك هبا امللحدون منذ قديم الزمان يف نفي املبدإ ٰ
اإلهل ّي.
من الشبهات ،بل ّ
سنتعرض هنا فقط ملجمل بيان احلكامء يف ٰهذا املوضوع
ونحن
ّ
ٍ
ٍ
وجواب:
سؤال
الشائك ،يف صورة
س  :1لو كان اخلالق خريا حمضا كام تدّ عون ،فلامذا خلق الرشور؟
ج ّ :1
إن الرشور أمور عدم ّية ،بمعنى عدم اخلري ،فمثال الفقر هو عدم
الصحة ،والظلم عدم العدل ،والزالزل والرباكني
املال ،واملرض عدم
ّ
عدم استقرار األرض ،و ٰهكذا .وبالتال ف ّ
إن األمور العدم ّية ال حتتاج إىل
ٍ
ٍ
وإجياد ،بل يكفي فيها عدم إفاضة اخلري ،أو منعه.
خلق
س  :2لو س ّلمنا ّ
أن الرشور أمور عدم ّية ،فاألرشار واملجرمون حتام
موجودون؟
ج  :2األرشار من حيث اتّصافهم بالكامالت الوجود ّية من العلم
واحلياة والقدرة والذكاء ،هم خري يف أنفسهم وألنفسهم ،و ٰلكن عندما
َيسلبون اآلخرين كامالهتم املوجودة كسلبهم احلياة واملال بالقتل والرسقة،
أو يمنعوهنم من حتصيل كامالهتم وخرياهتم املفقودة ،كأن يمنعوهنم من
حر ّياهتم ،فهم من ٰهذه احليث ّية اإلضاف ّية
حتصيل أرزاقهم ،أو يصادرون ّ

أرشار ،أي ّأهنم يسيئون باختيارهم استغالل النعم ا ّلتي وهبهم اهلل ـ تعاىل
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ـ إ ّياها .فالنتيجة ّ
رش األرشار هو بالعرض أي باإلضافة إىل اآلخرين
أن ّ
املترضرين ،ال بالذات.
ّ

س  :3ملاذا ال ّ
يتدخل اخلالق ا ّلذي هو ـ كام تقولون ـ رؤوف رحيم،
كل ٍ
وعىل ّ
يشء قدير ملنع أو رفع ٰهذه املصائب والباليا؟
ج  :3لبيان ّ
حل ٰهذه الشبهة نقول:
هو يف الواقع ّ
يتدخل دائام حلفظ أصل احلياة والنظام يف ٰهذا الكون،
ومنع الكثري من املصائب ا ّلتي من املمكن أن تد ّمر العامل بالك ّل ّية ،ولوال

استمرت احلياة حلظة واحدة ،واحلكامء والعلامء
عنايته ولطفه الدائم ،ما
ّ
الطبيع ّيون والفلك ّيون احلقيق ّيون يعلمون ٰذلك ج ّيدا ،ولو قمنا باستقصاء
ستمرة سواء يف انتظام عامل الطبيعة وا ّطراد قوانينه
ٰهذه العناية الدائم ّية وامل ّ
الدقيقة ،واملنسجمة مع النظام املوجود يف اإلنسان من أجل حفظ حياته

يف ٰهذا العامل ما فرغنا من بياهنا عىل اإلطالق.
بالنسبة للرشور الطبيع ّية ا ّلتي حتدث يف ٰهذا العامل مثل الزالزل
والرباكني واألمراض واألوبئة ،فهي ّأوال أمور جزئ ّية قليلة جدًّ ا إن
قيست إىل ما يقابلها من االستقرار والعناية العا ّمة والك ّل ّية ،فالزالزل
ٍ
ٍ
والرباكني ليست دائم ّية وال أكثر ّية يف ّ
ومكان ،بل هي أمور
زمان
كل
ٍ
بكثري من املرىض،
واألصحاء يف ٰهذا العامل أكثر
ا ّتفاق ّية ،نادرة الوقوع،
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
زمان ّ
زمان ما يتم ّتعون به
بكثري من
أقل
وأكثر املرىض يعانون املرض يف
الصحة.
من
ّ

هناية حلم (وهم اإل ٰله)

50

وثانياٰ ،هذه الرشور من اللوازم الذات ّية لعامل الطبيعة ا ّلذي هو عامل
والتغري ،فال يمكن رفعها أو منعها ّإال برفع أصل ٰهذا
املا ّدة واحلركة
ّ

العامل ،وا ّلذي هو النظام األصلح ،واخلري األكثر ،واحلكيم ال يرتك اخلري
ٍ
األقل ،فالنار مثال كم هي منشأ ٍ
الرش ّ
وبركة لإلنسان
خري
األكثر من أجل ّ

تتعرس بل ّ
تتعذر
يف التدفئة والطبخ والطاقة والصناعات املختلفة ،ا ّلتي ّ
حياة اإلنسان بدوهنا ،و ٰلكنّها مع ٰذلك قد تتس ّبب يف إحراق بعض األبرياء
يف ٰهذا العامل ،وك ٰذلك سائر أنواع الطاقة ا ّلتي اكتشفها أو اخرتعها
اإلنسان كالطاقة الكهربائ ّية ،ومع ٰذلك ال يقول عاقل أنّه ال داعي إلنتاج
ألهنا تس ّببت يف موت بعض الناس.
الطاقة الكهربائ ّية ّ
حق
أ ّما بالنسبة للرشور اإلراد ّية ا ّلتي يرتكبها اإلنسان باختياره يف ّ
البرش ّية ،من االستبداد والقهر والظلم والفساد ،فقد ذكرنا ّ
أن اإلرادة

ٰ
اإلهل ّية قد تع ّلقت باستكامل اإلنسان بأفعاله
التكوين ّية واحلكمة
حرا يف ٰهذا العامل؛ ليكون مسؤوال عن
االختيار ّية ،أي بأن يكون اإلنسان ًّ
أفعاله يف الدنيا واآلخرة ،وقد وهبه الباري ـ تعاىل ـ العقل السليم ا ّلذي

والرش ،وس ّلط إرادته عىل جوارحه
احلق والباطل ،وبني اخلري
يم ّيز به بني ّ
ّ
لتطيعه يف ّ
كل ما يشاء أن يفعله ،وأرسل إليه األنبياء هادين ومرشدين،
برشين ومنذرين ،وأنزل معهم الكتب السامو ّية ،ا ّلتي هي منشور العيش
م ّ
الكريم ،ودستور العدالة والسالم.
و ٰلك ّن اإلنسان بسوء اختياره جحد ّ
كل ٰهذه النعم ،وأبى ّإال أن ي ّتبع
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هواه وغرائزه احليوان ّية ،وأن يطغى يف ٰهذه احلياة ويعتدي عىل إخوانه يف
اإلنسان ّية ،ويد ّمر الطبيعة ،من أجل حتقيق مطامعه الشخص ّية والفئو ّية
الزائلة.
والباري ـ تعاىل ـ وإن كان ّ
يتدخل يف الكثري من األحيان لنرصة
املؤمنني واملظلومني ،ومعاقبة الظاملني ،كام فعل مع الكثري من أنبيائه،
ٍ
يتدخل يف ّ
يصح منه أن ّ
يشء ملنع األرشار
كل
و ٰلكنّه يف الوقت نفسه ال
ّ
عن ارتكاب جرائمهم؛ ّ
ألن ٰذلك خالف حكمته ومشيئته األزل ّية يف أن
حرا خمتارا ،ومسؤوال عن أفعاله االختيار ّية.
يكون اإلنسان ًّ
وخالصة البيان ّ
أن ٰهذه احلياة الدنيا قد جعلها الباري ـ تعاىل ـ دار
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وجزاء.
حساب
وابتالء ،وجعل احلياة األخرى بعد املوت دار
امتحان
حقيقة اإلنسان (:)Reality of Man
ّ
أهم املعارف يف ٰهذه احلياة ومن
إن معرفة اإلنسان حقيقة نفسه حيعدّ من ّ
بقو ٍة عىل معرفته بفلسفة وجوده يف ٰهذا العامل،
أرشفها؛ إذ ّإهنا تنعكس ّ
وتشخيص كامالته احلقيق ّية املنسجمة مع طبيعته الذات ّية ،وبالتال أخالقه
وسلوكه ونمط حياته يف ٰهذه الدنيا ،وفوق ّ
كل ٰذلك مصريه بعد املوت.
مه ّية قصوى هل ٰذه
وقد أوىل الفالسفة واحلكامء منذ قديم الزمان أ ّ
الفلسفي ( Philosophical
املسألة ،وبحثوا عنها بالتفصيل يف علم النفس
ّ
 ،)Psychologyوأثبتوا عن طريق براهني عقلي ٍة متعدّ ٍ
دة ّ
أن النفس والذات
ّ
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جمردة عن املا ّدةّ ،
قوة إدراك ّية وحرك ّية تد ّبر هبا البدن
وأن هلا ّ
اإلنسان ّية ّ
املادي ،ا ّلذي هو جمرد ٍ
آلة الستكامل النفس اإلنسان ّية يف ٰهذه احلياة ،و ٰذلك
ّ ّ
ّ
ّ
للقوة العقل ّية
عن طريق اجلوارح اخلمس
واملخ واألعصاب ا ّلتي تؤ ّمن ّ
ا ّلتي هي أرشف القوى اإلنسان ّية ،مجيع ما حتتاجه من العلوم واملعارف
الرضور ّيةٰ ،هذا باإلضافة إىل متكني النفس من حتصيل الفضائل وامللكات
ٍ
باختصار
األخالق ّية املختلفة عن طريق األفعال االختيار ّية ،وسوف نشري
إىل بعض ٰهذه الرباهني بام يتناسب مع البحث هنا ،ومن أراد التفصيل
()1
الفلسفي لكبار الفالسفة ٰ
اإلهل ّيني .
فلرياجع بحوث علم النفس
ّ
املجردة عن املا ّدة ،وغري
الربهان األول :أ ّن إدراك املعاين الك ّل ّية العا ّمة ّ
كاحلر ّية والعدالة ،ال يمكن أن يكون موضوعها ما ّد ًّيا
القابلة لالنقسام،
ّ

جمرد عن املا ّدة ك ٰذلك.
قابال لالنقسام ،فموضوعها املدرك هلا ّ

الربهان الثاين :أ ّن اإلنسان مدرك لذاته ،ولديه وعي كامل بإدراكاته
ٍ
وعي ،و ٰهذا ال
وانفعاالته املختلفة ،ال كاآللة احلاسبة ا ّلتي تعمل بال
للمجرد غري املا ّد ّي؛ ّ
ألن العلم هو حضور املعلوم للعامل،
يكون ّإال
ّ
املجردة قائمة بنفسها ال باملا ّدة ،فهي حارضة بنفسها لنفسها،
والنفس
ّ
و ٰهذا معنى العلم بالذات ،وهو األمر ا ّلذي مل يفهمه املا ّد ّيون وامللحدون.

الربهان الثالثّ :
إن القوى العقل ّية تشتدّ مع تقدّ م العمرّ ،إال أن
( )1نفس الشفاء ،ص .288
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ٍ
بمرض يتلفه ،واجلسم يضعف بمرور
يصاب الدماغ ا ّلذي هو آلتها
العمر ،ف ٰهذا دليل عىل كون العقل غري اجلسم املا ّد ّي ا ّلذي يتقادم ويصاب
بالشيخوخة.
تصور اإلنسان نفسه قد وجد دفعة واحدة يف
الربهان الرابع :لو
ّ
ٍ
فضاء مظل ٍم ،ليس فيه هواء أو صوت أو رائحة ،وهو مغمض العينني،
ومفرج األطراف ،بحيث تتع ّطل ّ
حواسه اخلمس ،فنجده مع ٰذلك
كل
ّ

يدرك وجود ذاته ،ويقول أنا موجود ،م ّا يد ّلنا عىل مباينة النفس اإلنسان ّية
للبدن املا ّد ّي.

يتبني ّ
املجردة ،ال
أن حقيقة اإلنسان إ ّنام هي بروحه ونفسه
ّ
ومن هنا ّ
بجسمه املا ّد ّي الزائل.
املعاد (:)Returning
ٍ
ٍ
عاقل يف ٰهذا العامل؛ إذ
إنسان
أي
أهم املسائل ا ّلتي تشغل بال ّ
وهو من ّ
ٍ
احلتمي ّ
ّ
إنسان يف ٰهذه احلياة ،ال ّ
يشك يف ٰذلك
لكل
إن املوت هو املصري
ّ
مؤمن أو ملحد ،فيبقى السؤال عن وجود ٍ
حياة بعد املوت أو عدمها من
يمر عليها مرور الكرام؛ ّ
ألن
األسئلة املصري ّية ا ّلتي ال يمكن لإلنسان أن ّ

اجلواب عليه يؤ ّثر تأثريا حتم ًّيا عىل سلوك اإلنسان يف ٰهذا العامل ،وش ّتان
ٍ
بني حياة من يرى الدنيا دار امتحان ملا بعدهاّ ،
حساب
وأن اآلخرة دار
ٍ
وجزاء ،وبني من ال يرى يف املوت ّإال العدم والفناء.
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وقد أثبت الفالسفة وجود املعاد أيضا برباهني متعدّ ٍ
دة نشري إىل
بعضها:
جترد النفس اإلنسان ّيةّ ،
املجرد ال
وأن املوجود
ّ
الربهان األول :هو ّ
يفنى وال يتح ّلل ،وبالتال فهو يبقى بعد انفصاله عن البدن باملوت.
الربهان الثاين :لو مل تكن هناك حياة بعد املوت ،لكان اخلالق عابثا
وظاملا خللقه ،إذ إ ّننا نشاهد يف ٰهذه احلياة القصرية تفاوت أحوال الناس يف
الصحة واملرض ،والغنى والفقر ،واملظامل واملفاسد املختلفة ،فهناك
ّ
اإلنسان املؤمن الصالح املطيع هلل ،وهناك اإلنسان امللحد والعايص،
وهناك اإلنسان الصادق والنافع للناس ،وهناك الكاذب واملخادع والظامل
للناس ،فلو مل تكن هناك حياة بعد املوت يثاب فيها املحسن ،ويعاقب فيه
عوض فيها الفقراء واملرىض عىل ّ
كل ما
املّسء ،ويسرت ّد املظلوم ح ّقه ،و حي ّ
عانوه يف ٰهذه احلياة الدنيا ،لكان ّ
كل ٰهذا الوجود الكبري والتصميم
العظيم ،والعناية الفائقة بوجود اإلنسان ،وتسخري ما يف األرض والسامء
وجمرد مرسح ّي ٍة تراجيد ّي ٍة هزل ّي ٍة ،و ٰلكنّا قد أثبتنا
حلياته يف ٰهذا العامل ،عبثا ّ
حكمة اخلالق وعدالته ولطفه وعنايته ،فال بدّ أن تكون هناك حياة بعد
املوت ينال فيها اإلنسان ّ
كل ما يستح ّقه عىل أحواله وأعامله يف ٰهذا احلياة.
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األصل الثالث :فلسفة األخالق ()Philosophy of Ethics
ّ
العميل يف ٰهذه احلياة ،سواء مع
إن أخالق اإلنسان هي مبادئ سلوكه
ّ
ٍ
أصول
نفسه أو يف تعامله مع اآلخرين ،وفلسفة األخالق قائمة عىل ثالثة

عقل ّي ٍة وجدان ّي ٍة:

أ ّن اإلنسان كائن خمتار ،ال يفعل ّإال ما يشاء.
أ ّنه طالب دائام للكامل املوجب لسعادته.
حيصل كامله املنشود بأفعاله االختيار ّية.
أ ّنه يمكنه أن ّ
تعني
و ٰهذا السلوك
العميل حتكمه مبادئ حمت ّثل منطلقاته الذات ّية ،ا ّلتي ّ
ّ
طبيعة ٰهذا السلوك ،ومساراته املختلفة يف ٰهذه احلياة.
هيمنا ويعنينا
والبحث حول مبادئ السلوك
نساين هو ما ّ
ّ
األخالقي اإل ّ
ٍ
ٍ
مبحث يف
أهم
يف ٰهذا الفصل؛ لكي نستخلص منه بعد ٰذلك
باختصار ّ
األخالقي؛ حتّى
فلسفة األخالق ،وهو معرفة املعيار الصحيح للفعل
ّ
نتم ّكن أن نحكم عىل كون ٰهذا الفعل حسنا أو قبيحا ،ومن اجلدير بالذكر
ّ
أن معرفة اجلواب الصحيح له أكرب األثر عىل تعيني مسري ومصري اإلنسان
يف ٰهذه احلياة الدنيا وما بعدها.
علمي،
االختياري ،هو مبدأ
األخالقي
األول من مبادئ الفعل
ّ
املبدأ ّ
ي
ّ

وهو معرفة الكامل ،أي ّ
أن ٰهذا الفعل فيه كامل لإلنسان ،فإذا أدرك
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اإلنسان ٰهذا الكامل ،اشتاق إىل حفظه أو حتصيله ،و ٰهذا الشوق يم ّثل
املبدأ الثاين ،فإذا اشتاق إليه ،ومل يكن هناك مانع من حتصيله ،انبعثت
املحصل للكامل املطلوب،
إرادته اجلدّ ّية لتحريك العضالت نحو الفعل
ّ
أو دفع ما يمنع حصوله ،فاإلرادة مت ّثل املبدأ الثالث من مبادئ الفعل
اري.
االختي ّ
ومن الواضح ّ
أن الفعل احلسن ليس هو ما يراه اإلنسان مناسبا له
ٍ
بنحو شخصّ ،
وإال النتفى احلسن والقبح الواقع ّيان،
عىل اإلطالق
وعمت الفوىض وانتفت احلاجة إىل القانون واألخالق ،بل هو ما يكون
ّ
ٍ
ٍ
مناسبا له يف الواقع كإنسان له روح وبدن ،ال كحيوان فقط ،وأن يكون
نافعا أيضا أو ال ّ
ألهنم
أقل غري ضار بغريه من أفراد املجتمع ال
ّ
برشي؛ ّ
ٍ
كإنسان.
يتم ّتعون أيضا باحلقوق ا ّلتي يتم ّتع هو هبا
ومن اجلدير بالذكر ّ
أن تشخيص الكامل املناسب لإلنسان يف الواقع
إ ّنام يتو ّقف عىل تشخيص الرؤية الكون ّية الواقع ّية عن حقيقة اإلنسان،
ومبدئه ومنتهاه ،والفلسفة الوجود ّية للحياة يف ٰهذا العامل ،وب ّينّا ّ
أن تشكيل
ٰهذه الرؤية الكون ّية الواقع ّية ال يمكن أن تتح ّقق ّإال من خالل التفكري
نطقي املبتني عىل املبادئ العقل ّية الفطر ّية البده ّية ،ال التفكري
عقيل امل ّ
ال ّ
املبتني عىل الظنون واألوهام واألعراف واالستحسانات الشخص ّية.
األخالقي هو أن يكون عقالن ًّيا ،أي منطلقا من
إذن فمعيار احلسن
ّ
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األحكام العقل ّية املنطق ّية والرؤية الكون ّية الواقع ّية ا ّلتي تراعي مجيع األبعاد
اإلنسان ّية املا ّد ّية واملعنو ّية؛ لكي ال يظلم اإلنسان نفسه ،وك ٰذلك تراعي
كامالت اآلخرين ومشاعرهم ،حتّى ال يظلم اإلنسان غريه.
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األصل الرابع :فلسفة العلم ونظريّاته:

( Philosophy and Theories of

)Science
املهمة ا ّلتي يستلزم اجلهل هبا الوقوع يف الكثري من
وهو من األصول ّ
االنحرافات الفكر ّية ،وعىل رأسها اإلحلاد والسفسطة ()Sophism؛
مه ّية ،إذ يبتني عىل فهمه الكثري من األسس
ول ٰذلك فسنعطيه مزيدا من األ ّ
ٍ
جهات
املسمى بـ (وهم اإل ٰله) ا ّلذي سنبحث فيه من
النقد ّية هل ٰذا الكتاب
ّ
معرفي ٍة وفلسفي ٍة وعلمي ٍة متعدّ ٍ
دة.
ّ
ّ
ّ
صالحية املنهج احلس التجريبي وحدوده املعرفية:
تجريبي ـ ا ّلذي تعتمد عليه
احلّس ال
ّ
إذا أردنا أن نح ّلل طبيعة املنهج ّ ّ
ٍ
بنحو ّ ٍ
كيل
اليوم العلوم الفيزيائ ّية والكيميائ ّية والبيولوج ّية وغريها
وأساس ،من دون أن يدركوا فلسفته أو صالح ّيته وحدوده العلم ّية ـ
فسنجد أنّه يقوم عىل ركنني أساس ّيني:
احلس ّية للظواهر الطبيع ّية ،أي تكرار
األول :هو تكرار املشاهدة
ّ
ٍ
ٍ
خمتلفة؛ و ٰذلك من أجل استبعاد
ظروف
صدور األثر من املؤ ّثر ،حتت
األسباب اال ّتفاق ّية اخلارجة عن طبيعة املؤ ّثر ،وإحراز العالقة الذات ّية بني
األثر واملؤ ّثر.
عقيل يف ّ
فاقي ال
أن األثر اال ّت ّ
الثاين :هو االعتامد عىل قانون الع ّل ّية ال ّ

يكون دائم ًّيا وال أكثر ًّيا

59

متهيد

وبضم ٰهتني املقدّ متني إىل بعضهام البعض نصل إىل نتيجة مفادها ّ
أن
ّ

ٰهذه الظاهرة معلولة لذات الع ّلة بالذات ،وبالتال نتم ّكن من تعميم ٰهذه
النتيجة يف املستقبل ٍ
بنحو ّ
كيل.

نجرب دواء مع ّينا من املفرتض أنّه
فمثال يف التجارب الط ّب ّية ،عندما ّ
ٍ
ٍ
يس ّكن الصداع ،فعندما نجده ك ٰذلك مر ٍ
خمتلفة،
ظروف
ات عديدة حتت
ّ
ٍ
بأن ٰهذا الدواء مس ّكن ّ
اعتقاد يقيني ّ
لكل صدا ٍع يف املستقبل
نحصل عىل
عقيل.
دائام أو يف أغلب األحيان؛ و ٰذلك باالعتامد عىل قانون الع ّل ّية ال ّ
فمن الواضح إذن ّ
يسمونه باملنهج
احلّس
التجريبي أو ما ّ
ّ
أن املنهج ّ ّ

يتوهم املا ّد ّيون والوضع ّيون ،بل هو
حس ًّيا حمضا كام ّ
العلمي ،ليس منهجا ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حس ّية ومقدّ مة عقل ّية حمضة ،وهي أصل
يف الواقع مر ّكب من مقدّ مة ّ
علمي
مسوغ
الع ّل ّية ،ولوال ٰهذه القاعدة العقل ّية املحضة ،ما كان عندنا ّ
ي
منطقي لتعميم أحكام التجربة املحدودة إىل املستقبل ،و ٰهذا هو منهج
ي
توهم علامء الغرب املحدثون يف ّ
أن أرسطو
احلكامء ،وليس األمر كام ّ
واحلكامء املاضني كانوا يعتمدون عىل العقل التأ ّميل املحض يف مباحثهم
احلس ّية! كام يزعم العامل
وأهنم مل يكونوا يراعون املشاهدات ّ
الفيزيائ ّيةّ ،
الفيزيائي املعاص ستيفن هوكنج حينام يقول« :والرتاث األرسطي يؤمن
ّ
أيضا بأن املرء يستطيع أن يستنبط كل القوانني التي حتكم الكون بالفكر
ً
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()1

الرصف ،فليس من الرضوري التحقق بواسطة املشاهدة»  ،و ٰهذا افرتاء
مؤسس علم الطبيع ّيات ،كام تشهد
عظيم عىل أرسطو ا ّلذي يعدّ بحق ّ

والطب ،كام أنّه افرتاء كبري
ب ٰذلك كتبه يف علم الفلك والنبات واحليوان
ّ

الطب ،ويعاجلون املرىض ،ويتن ّبؤون
عىل احلكامء ا ّلذين كانوا يامرسون
ّ
باألحوال الفلك ّية من الكسوف واخلسوف .وهل كانت ّ
كل ٰهذه العلوم
احلس ّية؟! وهل
عقيل ،دون املشاهدة
ّ
واإلنجازات بمحض احلدس ال ّ
بتطور العلم وأدواته دليل عىل عدم
بطالن بعض نظر ّياهتم العلم ّية
ّ
التجريبي ،وهل بطالن بعض نظر ّيات نيوتن ( Isaac
اعتامدهم عىل املنهج
ّ
 )Newtonـ أيب الفيزياء احلديثة ـ يف الزمان املطلق ،أو بطالن نسب ّية
إينشتاين ( )Albert Einsteinـ أعظم علامء القرن العرشين ـ يف عامل ما
التجريبي؟!
الذرة ،هو نتيجة لعدم اعتامد نيوتن وإينشتاين عىل املنهج
ّ
دون ّ
و ٰلك ّن لألسفّ ،
فإن العلامء املحدثني يف الغرب بعد تن ّكرهم للمنهج
احلس ّية والفروض
عقيل املحض ،واعتامدهم عىل صف املشاهدات ّ
ال ّ
ٍ
مشكلة حقيق ّي ٍة يف كيف ّية تعميم النتائج
الظنّ ّية ،أوقعوا أنفسهم يف
التجريب ّية ،بعد إنكارهم لقانون الع ّل ّية عىل يد أمثال ديفيد هيوم ،وكانط
( )Immanuel Kantوكونت ( ،)Auguste Xavier Comteومن جاء من
بعدهم من أصحاب الوضع ّية املنطق ّية وحلقة فيينا وغريهم ،من
( )1تاريخ موجز للزمان ،ص .25
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ّ
الشك والسفسطة.
املش ّككني ا ّلذين أحيوا رسوم
ونحن هنا ال نريد أكثر من أن نن ّبههم عىل ٰهذا اخلطإ الفادح ،وأ ّنه
األول ّية املحضة ،تفقد التجربة
بدون التسليم بتلك األحكام العقل ّية ّ
حج ّيتها ،وصالح ّيتها العلم ّية.
ّ
ٍ
مهم ٍة ،وهي احلدود املعرف ّية
ويف اخلتام نو ّد أن نؤ ّكد أيضا عىل نكتة ّ
التجريبي املحدود بحدود آل ّياته اإلدراك ّية ،وهي
العلمي
هل ٰذا املنهج
ّ
ّ
احلواس اخلمس بارتباطها املبارش مع ظواهر األجسام اخلارج ّية ،وهو
ّ
عاجز عن جتاوز ٰهذه الظواهر املا ّد ّية؛ لكوهنا حدودا واقع ّية تكوين ّية،
البيولوجي من حيث هو ك ٰذلك أن يبحث
للفيزيائي أو
وبالتال فال معنى
ّ
ّ
عن مباحث فلسف ّي ٍة كحقائق األشياء وعللها البعيدة ،أو أن حيفتينا بالرؤية
احلّس ،بل حتتاج
الكون ّية للوجود ،لوقوعها يف جمال وراء جمال ٰهذا املنهج ّ ّ
امليتافيزيقي .و ٰهذا هو الفرق
عقيل
ّ
إىل منهجٍ آخر مسانخٍ هلا ،وهو املنهج ال ّ

قيقي.
بني العامل ـ بإصطالح اليوم ـ وبني الفيلسوف احل ّ

الربيطاين الشهري سري أنتوين فلو ا ّلذي كان من رموز
يقول الفيلسوف
ّ

امللحدين قبل إيامنه باهلل يف كتابه (هناك إ ٰله)« :فعند دراسة التفاعل بني اثنني
من األجسام املادية ،عىل سبيل املثال ،أو اثنني من اجلسيامت ما دون الذرة ،فإنك
تتحدث يف العلوم ،وعندما تسأل كيف وجدت تلك اجلسيامت ما دون الذرة ـ
أو أي يشء مادي ـ وملاذا ،فأنت تتحدث يف الفلسفة .عندما تستخرج
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()1

استنتاجات فلسفي ًة من البيانات العلمية ،فأنت عندئذ تفكر كفيلسوف» .
ثم يضيف« :فلو عرضوا آراءهم حول اقتصاديات العلوم ،مثل تقديم
ّ
ادعاءات حول عدد الوظائف التي تم إنشاؤها بواسطة العلم والتكنولوجيا،
عندئذ سيتعني عليهم تقديم قضيتهم يف حمكمة التحليل االقتصادي .وباملثل،
سيتعني عىل العامل الذي يتحدث كالفيلسوف أن يقدم قضي ًة فلسفي ًة .وكام قال
()2

ألربت إينشتاين نفسه( :رجل العلم فيلسوف مسكني)» .
و حينقل عنه قوله أيضا« :فالفيلسوف هو الذي خيرج من املعلومات
العلمية باستنتاجات معرفية ،وربام ال يعرف الكثريون من علامء األحياء
عن ههذه االستنتاجات أكثر مما يعرف بائع اآليس كريم عن القواعد التي حتكم
()3

البورصة وقوانني السوق احلرة» .
و ٰلكنّنا لألسف نجد الفيزيائ ّي املعاص ستيفن هوكنج ّ
مرة
يطل علينا ّ
ّ
وأن الفيزيائ ّيني قد أصبحوا ورثة
أخرى ،ويعلن موت الفلسفة،
وأهنم هم املعن ّيون باإلجابة عىل ّ
كل األسئلة الفلسف ّية بام لدهيم
الفالسفةّ ،
من علو ٍم ومعارف طبيع ّي ٍة« :عاد ًة ما يسأل الناس عد ًدا من األسئلة،

(1) There is a god,p13

( )3رحلة ٍ
عقل ،ص .76

(2) There is a god.115
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مثل :كيف يمكننا فهم العامل الذي وجدنا أنفسنا فيه؟ كيف يترصف الكون؟ ما
حقيقة الواقع؟ من أين أتى كل هذلك؟ هل الكون كان بحاجة خلالق؟ كانت
تلك األسئلة التقليدية للفلسفة ،هلكن الفلسفة قد ماتت ،ومل حتافظ عىل
وخصوصا يف جمال الفيزياء ،وأضحى
صمودها أمام تطورات العلم احلديثة،
ً
()1

العلامء هم من حيملون مصابيح االكتشاف يف رحلة التنقيب وراء املعرفة» .
نطقي ،أن نبحث عن ٍ
أمور غري
أقول :هل ٰهذا هو املنهج
العلمي امل ّ
ّ
ٍ
ٍ
بمستغرب بعد ٰذلك أن
احلس ّية؟! وبالتال فليس
حمسوسة باملشاهدات ّ

يعلن موت الفلسفة ا ّلتي مل يفهم معناها ،ويتن ّكر بعد ٰذلك لوجود خالق
ٰهذا الكون ،وللحياة بعد املوت.
النظريات الطبيعية ذات اآلثار الفلسفية:
كام سبق وأن ب ّينّا ّ
احلس ّية مباين حلريم
أن حريم املباحث الطبيع ّية ّ
املباحث العقل ّية الفلسف ّية ،و ٰلكن هناك بعض االكتشافات العلم ّية
ٍ
تم تفسريها – لألسف – بن ٍ
مناف للواقع؛ إذ
حو فلسفي
الطبيع ّية قد ّ
استغ ّلت من قبل بعض العلامء واملف ّكرين املا ّد ّيني ،ا ّلذين مل ي ّطلعوا حتّى
عىل مبادئ املنطق والفلسفة ،فذهبوا إىل التشكيك يف األحكام العقل ّية
الرضور ّية ،أو يف نفي وجود املبدإ ٰ
اإلهل ّي ،أو يف سلب اإلرادة اإلنسان ّية
( )1التصميم العظيم ،ص .13
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ونفي كون اإلنسان خمتارا ،وغري ٰذلك من املباحث الفلسف ّية واملعنو ّية ا ّلتي
قريب أو من ٍ
ٍ
ٍ
التجريبي،
طبيعي
بعيد بالبحث ال
عالقة من
أي
ليس هلا ّ
ّ
ّ
نطقي ،أو نوعا من االنتهاز ّية
و ٰهذا إ ّما جهال منهم بقواعد التفكري امل ّ
الفكر ّية يف تسييس املباحث العلم ّية لصالح ّاجتاهاهتم الفكر ّية ،عىل الرغم
ٍ
من ّ
تفسري
أي
أن أكثر أصحاب النظر ّيات األصل ّيني مل يكونوا يقصدون ّ
سنبني بعد ٰذلك:
من ٰهذه التفسريات الفلسف ّية الالحقة ،كام ّ
النظرية اآللية ( :)Mechanical Theoryا ّلتي وضعها العامل إسحاق
نيوتن ،ا ّلذي أثبت يف كتابه (املبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية) ّ
أن مجيع
ٍ
بسلسلة من العلل الطبيع ّية
الظواهر الطبيع ّية يف ٰهذا العامل حمكومة
بنحو آل ميكانيكي منسج ٍم وم ّط ٍ
ٍ
رد ،عىل
الرضور ّية ا ّلتي تدير ٰهذا العامل
أساس قوانني ٍ
ثابتة وحتم ّي ٍة ،وقد خلّص ٰهذا األمر يف قوانني احلركة
الثالثة ،وقانون اجلاذب ّية العا ّم.
ٰهذه النظر ّية العلم ّية قد استغ ّلها الال دين ّيون لنفي العناية والتدبري
شك ّ
اإلهل ّي واستغ ّلها امللحدون لنفي وجود املبدإ ٰ
ٰ
اإلهل ّي ،مع أنّه ال ّ
أن
إسحاق نيوتن نفسه ـ حتّى باعرتاف امللحدين ـ كان رجال مؤمنا ومتد ّينا،
يتطرق إىل ذهنه أمثال ٰهذه الشكوك واألوهام.
ومل ّ
واإلنسان العاقل ـ ال س ّيام بعد ما ب ّينّاه من فلسفة العناية ٰ
اإلهل ّية ـ
سهولة أنّه ال يوجد أي ٍ
ٍ
يدرك ّ
تناف بني وجود العناية ٰ
اإلهل ّية ،ووجود
بكل
ّ
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منظومة األسباب الطبيع ّية ،بل ٰهذه املنظومة تؤ ّكدها ،إذ أثبت احلكامء ّ
أن
احلكمة ٰ
اإلهل ّية تقتيض أن جتري األشياء بأسباهبا الطبيع ّية املنتظمة ،وليست
بالفوىض والعشوائ ّية ،أو عن طريق اجل ّن والشياطني ،كام ينسب ٰذلك
دينني .نعم هناك خرافات وأوهام فارغة كان
املا ّد ّيون وامللحدون إىل املت ّ
يظنّها بعض عوا ّم املتد ّينني ،ال س ّيام يف القرون الوسطى يف الغرب،
وبعض املنتسبني إىل األديان القديمة يف اهلند والصني وأفريقيا السوداء،
قريب أو من ٍ
ٍ
و ٰلكن ال عالقة هلا بواقع الدين ٰ
بعيد.
قيقي من
اإلهل ّي احل ّ
وقد سبق وأن أرشنا إىل ّ
أن اخللط بني األسباب القريبة والبعيدة يوقع
اجلاهل يف اإلحلاد ،فلم يدّ ع أحد من الفالسفة أو األنبياء أ ّن اهلل ـ تعاىل ـ
إن أرسطو قد أثبت منذ أكثر من ٍ
ٍ
أسباب ،بل ّ
ثالثة
يدير الكون مبارشة بال
وعرشين قرنا ّ
وسامه
أن اخلالق ـ تعاىل ـ هو
املحرك البعيد لألشياءّ ،
ّ
األول ،فتدبريه العامل بواسطة األسباب الطبيع ّية ،ال ينفي العناية
باملحرك ّ
ّ
اإلهل ّية ،فضال عن وجود املبدإ ٰ
ٰ
اإلهل ّي.
كام أنّه قد سبق وأن أثبتنا ّ
أن سلسلة األسباب الطبيع ّية احلادثة
تستوجب بحسب قانون الع ّل ّية وامتناع التسلسل أن تنتهي إىل ع ّل ٍة أوىل
ٍ
بعيدة هي املبدأ ٰ
اإلهل ّي.
الكم ،
املسامة بميكانيكا ّ
نظرية الكوانتم ( :)Quantum Theoryوهي ّ
وهي من أعظم النظر ّيات الفيزيائ ّية يف القرن العرشين ،ا ّلتي أحدثت
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الثورة اإللكرتون ّية ،وا ّلتي كانت هلا آثار كثرية يف اخرتاع احلاسوب
والتلفاز واهلاتف ّ
النقال واألقامر الصناع ّية.
وهي يف الواقع سلسلة نظري ٍ
ات لعدّ ة علامء من أمثال ماكس بالنك
ّ
) ،)Max Planckونيلز بور ( ،)Niels Bohrوهاينزبرج (
 ،)Heisenbergورشودنجر

(Schrödinger

Werner Karl

 ،)Erwinوديراك (

Paul

ٍ
 ،)Diracحيث ساهم ّ
واحد من ٰهؤالء يف تطوير ٰهذه النظرية ،وا ّلتي
كل

الذرة.
تتع ّلق بعامل ما دون ّ
وقد اكتشف ٰهؤالء ّ
الذرة من
أن العامل
الكمومي ،أو ما دون ّ
ّ
اإللكرتونات والربوتونات والنيرتونات وغريها ،ال ختضع للقوانني
ٍ
طبيعة احتامل ّي ٍة وليست
وأهنا ذات
الطبيع ّية املشهورة لنيوتن وإينشتاينّ ،
حتم ّية .وقد رفض إينشتاين ٰهذا اال ّدعاء ،وأرجعه إىل نقص معلوماتنا
سيتبني يف املستقبل ّ
أن ٰهذا العامل كغريه من
عن ٰهذا العامل الصغري ،وأ ّنه
ّ
العوامل الكبرية حمكوم بقوانني طبيع ّي ٍة يمكن التن ّبؤ هبا ،وأطلق عبارته
املشهورة «إن اهلل ال يلعب بالنرد».
هيمنا هنا أنّه بعد التجربة املشهورة إلطالق اإللكرتونات عىل
وا ّلذي ّ
ٍ
ٍ
ٍ
عالمات غري
حساس ،وظهور
لوحة معدن ّية ذات فتحتني وراءها لوح ّ
متو ّق ٍ
عة عىل الشاشة اخللف ّية ال يتناسب مع ما هو متو ّقع من املسارات
ٍ
لعدد ّ ٍ
معني من اإللكرتونات ،قام بعض العلامء من أمثال
املستقيمة

هناية حلم (وهم اإل ٰله)

68
(Phillips Feynman

ٍ
ٍ
غريبة
بتفسريات
)Richard

هايزنربج وفاينامن
ٍ
ومنافية لألحكام العقل ّية الرضور ّية ،مثل كون اإللكرتون يقطع عدّ ة
ٍ
ٍ
كثرية يف نفس الوقت.
مسارات

ّ
الفيزيائي املشهور ستيفن هوكنج ٰهذه التفسريات الغريبة
استغل
وقد
ّ

يف إثبات ّ
الكمومي قد خرج من العدم بنفسه ،أو أنّه قد خلق
أن العامل
ّ

نفسه! كام يشري إىل ٰذلك من كتابه (التصميم العظيم

The Grand

.)Design
قال هوكنج« :إذا كانت بداية الكون حد ًثا كموم ًّيا ،فيجب أن توصف بدقة
بواسطة حمصلة فاينامن عرب التواريخ ...لقد رأينا يف الفصل الرابع كيف أن
جسيامت املادة التي يتم إطالقها عىل شاشة ذات فتحتني قد تظهر شكل تداخل
كام تفعل موجات املاء ،وقد أوضح فاينامن أن ههذا حيدث ألن اجلسم ليس له
تاريخ استثنائي ،بام يعني أنه أثناء حتركه من النقطة (أ) إىل نقطة النهاية (ب) فإنه
مسارا واحدً ا حمد ًدا ،وبالتايل فإنه يتخذ بالتزامن كل مسار حيتمل أن
ال يتخذ
ً
يصل بني ههتني النقطتني ،ومن وجهة النظر تلك فإن التداخل ال يثري الدهشة؛
ألن اجلسيم عىل سبيل املثال يمكنه االنتقال خالل تلك الفتحتني يف الوقت
()1

نفسه وأن يتداخل مع نفسه» .
( )1التصميم العظيم ،ص .166
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و ٰهذا كام هو واضح فإنّه تفسري خمالف للرضورات العقل ّية ا ّلتي تبتني
صحة التجربة عليها كام أسلفنا ،ومستلزم الجتامع النقيضني.
ّ
ثم قال بعد ٰذلك« :فإن الكون يمكنه أن خيلق نفسه من ال يشء ،وسوف
ّ
يفعل هذلك بالطريقة التي تم وصفها يف الفصل السادس ،واخللق التلقائي هو
السبب يف أن هناك شي ًئا ً
بدال من الال يشء ،فلامذا يوجد الكون؟ وملاذا نوجد
نحن؟ ليس من الرضوري أن نستحرض ه
إهلا إلشعال فتيل اخللق ،ولضبط
()1

استمرار الكون» .
أقول ياللعجب! أيمكن لإلنسان ا ّلذي يدّ عي العلم واملعرفة أن
ليتفوه بمثل ٰهذا الكالم ا ّلذي ال
التدين ال
ينزلق إىل ٰهذا احلدّ من ّ
فكريّ ،
ّ
يصدر حتّى من اإلنسان األ ّمي! فكيف يمكن لليشء أن خيلق نفسه ،حتّى
الكم ّية ،وتفسرياهتا الغريبة يف
بناء عىل مبدإ االحتامالت العشوائ ّية للنظر ّية ّ
ٍ
مكان يف نفس الوقت ،فال بدّ أن توجد األشياء
كون اجلسم يف أكثر من
ٍ
ثم إذا
تترصف بعد ٰذلك بعشوائ ّية ،ال ّأهنا تفعل ٰذلك يف العدم! ّ
ّأوال لكي ّ

للفيزيائي أن يبحث
كانت األشياء يمكن أن تصدر من العدم ،فام الداعي
ّ
عن أسباب الظواهر الطبيع ّية ،وملاذا أجهد ٰهذا الرجل نفسه يف كتابه

(التصميم العظيم

Grand Design

( )1املصدر نفسه ،ص .216

 )Theللبحث حول كيف ّية نشوء
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الكون ،وأسباب وجودنا؟!
أليس صدور مثل ٰهذه اهلذيانات من مثل ٰهذا العامل الكبري دليال عىل
األكاديمي ،وعدم عقالن ّيته ،وأ ّنه يف
التعليمي
اخللل الكبري يف النظام
ّ
ّ
ٍ
اجلذري؛ من أجل أن نتم ّكن من ختريج
ماس ٍة لإلصالح
ّ
حاجة ّ
متكاملة ومنسجمة األبعاد ،ال شخصي ٍ
ٍ
شخصي ٍ
ات كاريكاتور ّي ٍة
ات علم ّي ٍة
ّ
ّ
مشو ٍ
ّ
وتورمت يف بعض أعضائها ،مع ضمور البعض
تضخمت
هة ،قد
ّ
ّ
اآلخر.
نظرية االنتخاب الطبيعي

(Selection

 :)Naturalا ّلتي وضعها

تم استغالهلا من قبل املا ّد ّيني
أهم النظر ّيات ا ّلتي ّ
داروين ،و حتعدّ من ّ
وامللحدين لنفي وجود املبدإ ٰ
سيتبني ٰذلك من ط ّيات كتاب
اإلهل ّي ،كام
ّ

(وهم اإل ٰله) ،حيث أفرط صاحبه ريتشارد دوكينز يف االستناد إليها يف ّ
كل

دينني إىل الكتب السامو ّية ،مع أنّه ليس
فصول الكتاب أكثر من استناد املت ّ
ٍ
عالقة بنفي املبدإ ٰ
سيتبني.
اإلهل ّي ،كام
هلا أدنى
ّ
ومن أجل ٰذلك فسوف نعطي ٰهذه النظر ّية مزيدا من العناية يف
العلمي ،باالستناد إىل نصوص كتاب داروين املشهور
التنقيب والبحث
ّ
واملختص ٰهبذه النظر ّية ،واملعروف بـ (أصل األنواع
ّ
يصح االستناد إىل ٰهذه النظر ّية يف
يتبني لنا يف النهاية أ ّنه ال ّ
)Species؛ لكي ّ
بأي ٍ
نفي املبدإ ٰ
حال من األحوال ،وهو ما ال يرضاه داروين نفسه.
اإلهل ّي ّ
Origin of
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وسوف نتعرض هلذه النظرية من عدّ ة حماور متعدّ ٍ
دة:
ّ
ّ
ٰ
األول :معنى االنتخاب الطبيعي ( :)Natural Selectionذهب داروين إىل
ٍ
واحدةّ ،
ّ
وأن ٰهذه اخلل ّية
أن أصل األنواع ك ّلها مرجعها إىل خل ّي ٍة حيوان ّي ٍة
تغري الظروف
قد حدث فيها بمرور مئات ماليني السنني ،وبسبب ّ
ٍ
بنحو تدرجيي ا ّتفاقي ،بعضها نافع
املحيطة يف العامل تغيريات جين ّية متاميزة
ثم
ضار بهّ ،
للنوع ،بمعنى أنّه أكثر تك ّيفا مع الطبيعة املحيطة ،وبعضها ي
واالقتضائي باإلبقاء عىل التاميزات
التلقائي
ترشع الطبيعة احل ّية بطبعها
ّ
ّ
يتم توارث ٰهذه اجلينات اجلديدة ا ّلتي
النافعة والتخ ّلص من
ثم ّ
الضارةّ ،
ّ
تصبح بدورها مبادئ ألنوا ٍع متعدّ ٍ
طبيعي
دة ،و ٰهذا هو معنى االنتخاب ال
ّ
مر التاريخ.
املستلزم لتك ّثر
ّ
وتطور األنواع عىل ّ
قال داروين« :و ههذا احلفاظ عىل االختالفات والتاميزات الفردية املواتية،
والتدمري لالختالفات والتاميزات الفردية الضارة قد أطلق عليه مصطلح
()1

االنتقاء الطبيعي أو البقاء لألصلح» .
تغري الظروف وحدوث ٰهذه
يبني لنا داروين العالقة الذات ّية بني ّ
ومل ّ
الطفرات اجلين ّية ،وأيضا توريث ٰهذه الصفات املكتسبة لألجيال الالحقة
بحيث يبقى األصلح ويفنى غريه ،وداروين يعرتف بعجزه عن بيان ٰذلك،
( )1أصل األنواع ،ص .161
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أن ٰهذا يعني ّ
مع ّ
أن ٰهذه التاميزات إ ّنام حصلت وحتصل عىل الدوام بسبب
ٍ
أسباب ا ّتفاق ّي ٍة ،وهو عىل خالف قانون الع ّل ّية كام سبق وأن أرشنا ،حيث
ال يكون اال ّتفاقي دائم ًّيا وال أكثر ًّياٰ ،هذا باإلضافة إىل ّ
أن عامل الوراثة
املشهور جرجيور مندل ( )Gregor Johann Mendelقد أثبت ٍ
بنحو قطعي
تورث ،و ٰهذا يعني ّ
ّ
أن حصول التاميزات وانتقاهلا
أن الصفات املكتسبة ال ّ
ٍ
وألسباب عشوائ ّي ٍة ،وليست
إىل األجيال الالحقة إ ّنام هو معلول للصدفة
غري ٰذلك كام يزعم ريتشارد دوكينز يف كتابه.
يقر
الثاين :صعوبة التصديق هبذه النظرية باعرتاف داروين نفسهّ :
ٍ
داروين ّ
بصحة فرض ّيتهّ ،إال ّ
صحتها تواجه
إنصاف أنّه مع إيامنه
بكل
أن ّ
ّ
ٍ
بأهنا يف كث ٍري من املوارد ختالف العقل
صعوبات كثرية يف قبوهلا ،بل يعرتف ّ
واملنطق.
يقول« :قبل أن يصل القارئ إىل ههذا اجلزء من العمل الذي أقوم بتقديمه،
فإن جمموع ًة كبري ًة من الصعوبات ستكون قد واجهته ،والبعض منه صعوبات
يف منتهى اجلدية ،إىل درجة أنني اليوم أجد صعوب ًة يف إمعان التفكري فيها ،بدون
()1

الشعور بدرجة ما من الذهول» .
ثم يضيف قائال« :لكي يفرتض أنه من املمكن أن تكون العني بكل ما
ّ
فيها من أجهزة فذة ،من أجل ضبط الطول البؤري للمسافات املختلفة ،ومن
( )1املصدر نفسه ،ص .276
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أجل السامح بدخول كميات خمتلفة من الضوء ،ومن أجل تعديل الزيغ
الكروي واللوين ،قد تكونت عن طريق االنتقاء الطبيعي ،فإن هذلك يبدو ـ وأنا
()1

أعرتف ب هذلك ـ كيشء مناف للعقل إىل أعىل درجة» .

يتبني للعاقل ّ
جمرد فرض ّي ٍة ظنّ ّي ٍة ،تواجه
أن ٰهذه النظر ّية ،هي ّ
ومن هنا ّ
ٍ
مجة وثقيلة ،وتكاد ـ باعرتاف صاحبها ـ أن ختالف العقل إىل
صعوبات ّ
يتعصب هلا ،ويستند إليها يف أساس
أقىص حد ،فهل جيوز للعاقل أن
ّ
كل اعتقاداته ومصريه ،ويرضب من أجلها ّ
رؤيته للحياة ،ويبني عليها ّ
كل
الرباهني العقل ّية ،وما جاء به ّ
كل األنبياء واملرسلني؟!
الثالث :االعتقاد الذي تبطله ههذه النظرية عىل فرض صحتها:
صحتها ،إ ّنام
مهم للغاية ،حيث إ ّن ٰهذه النظر ّية عىل فرض ّ
وهو أمر ي
ٍ
واحدة
وأهنا قد نشأت مجيعا من خل ّي ٍة ح ّي ٍة
تثبت وحدة أصل األنواعّ ،
كانت تعيش يف إحدى البحريات ،وبالتال حتبطل االعتقاد القائل بخلق
بنحو ٍ
ٍ
متطو ٍر كام كان شائعا قبل
ثابت ،وغري
األنواع الكثرية منذ البداية
ّ

ّ
فمحل النزاع بني النظر ّيتني هو يف
داروين ،ال أ ّهنا تبطل وجود اخلالق،
ٍ
ٍ
متطو ٍر ،أو إىل
واحد
أصل
كيف ّية اخللقة ،هل ترجع أنواع املوجودات إىل
ّ
دة ٍ
أصول متعدّ ٍ
ٍ
ثابتة ،ال يف أصل وجود اخلالق تعاىلٰ ،لكن كان هناك دائام
من يصطاد يف املاء العكر!
( )1املصدر نفسه ،ص .293
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صحة ٰهذه النظرية ووجود املبدإ ٰ
اإلهل ّي
الرابع :عدم التنايف بني
ّ
احلكيم:
و ٰهذا ما أرشنا إليه سابقا ،ف ٰهذه النظر ّية العالقة هلا بكيف ّية نشأة أصل
الكون ،أو احلياة فوق ٰهذا الكون ،و ٰهذا ما يؤ ّكد عليه دارون نفسه يف أكثر
ٍ
مورد من كتابه ،فيقول« :وأنا ال أرى أي سبب وجيه يف أن تسبب اآلراء
من
التي تم تقديمها يف ههذا الكتاب أي صدمة للمشاعر الدينية اخلاصة بأي
()1
فرد» .

ٍ
مكان آخرب رضورة وجود ٍ
خالق هل ٰذا الكون البديع
صح يف
بل قد ّ
()2
واملع ّقد فقال :
مكسو بالكثري من النباتات
«وإنه ملن املشوق أن نتفكر يف منحدر متشابك،
ٍّ

من أصناف عديدة ،مع وجود طيور تغني عىل األمجات ،مع وجود العدد الكبري
املختلف من احلشات التي تنتقل يف كل مكان ،مع وجود الديدان الزاحفة يف
خالل األرض الرطبة ،وأن نتأمل يف أن تلك األشكال املشيدة بشكل متقن،
بعضا ،والتي تعتمد عىل بعضها اآلخر بطريقة
واملختلفة بذا الشكل عن بعضها ً
يف غاية التعقيد ،قد تم إنتاجها مجي ًعا عن طريق قوانني تعمل حولنا ،وهذه
القوانني ،عند أخذها بأوسع املعاين ،تتكون من :النمو مع التكاثر ،والوراثة
املتضمنة تقري ًبا مع التكاثر ،والقابلية للتاميز الناجتة عن املفعول املبارش وغري
( )1املصدر نفسه ،ص .766
( )2املصدر نفسه ،ص .777
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املبارش للظروف اخلاصة باحلياة ،والناجتة عن االستخدام وعدم االستخدام،
خاص بالزيادة مرتفع إىل هذه الدرجة يؤدي إىل التنازع من أجل احلياة،
ومعدل ٍّ
ونتيجة لذلك إىل االنتقاء الطبيعي ،ويتضمن التشعب يف الطابع واالنقراض
لألشكال األقل حتسنًا ،وبذا الشكل ،فإنه نتيج ًة حلرب الطبيعة ،ونتيج ًة
للمجاعة واملوت ،فإن أرفع األشياء التي نجد أنفسنا قادرين عىل تيلها ،وهو
بالتحديد ،اإلنتاج اخلاص باحليوانات العليا ،قد كان هو النتيجة املبارشة .وإن
هناك شيئًا من الفخامة يف هذا املنظور للحياة ،باالشرتاك مع قدراهتا العديدة
املختلفة ،يف أنه قد تم نفخها بواسطة اخلالق بداخل العدد القليل من األشكال
أو يف شكل واحد ،وأنه بينام كان هذا الكوكب يدور بناء عىل القانون الثابت

للجاذبية».
يرصح يف سريته الذات ّية بأ ّنه مؤمن باهلل ـ تعاىل ـ
اخلامس :أ ّن داروين ّ
االنجليزي ،ثم أترمجها
بالنص
مصمام ذك ًّيا هل ٰذا العامل ،وأنا أنقل عبارته
ّ
ّ
ّ
للعرب ّية:
()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

(1) Autobiography of Charles Darwin, Nora Barlow, p 92-93.
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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.

يقول داروين« :وهناك طريقة أخرى تطمئن إليها نفس يف إثبات وجود
اهلل ،هي الطريقة العقلية ،ال الطريقة العاطفية التي تضع للشعور واألحاسيس،
و ههذه تنشأ من صعوبة تصور ههذا العامل العظيم والبديع ـ بام فيه اإلنسان ذو
القدرة عىل النظر إىل الزمان املايض واستشاف املستقبل البعيد ـ بل امتناع
تصور أنه كان نتيجة صدفة عمياء أو رضورة ما! وعندما ينعكس ههذا يف ذهني،
مضطرا للنظر إىل السبب األول صاحب العقل الذكي ،بنحو مشابه
أجد نفس
ًّ

إىل حدٍّ ما لعقل اإلنسان ،وحينها أستحق أن أسمى مؤمنًا».
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األصل الخامس :فلسفة الدين (:)Philosophy of Religion
تعريف الدين :الدين هو مظهر اإلرادة الترشيع ّية للباري تعاىل،
ويتضمن الرؤية الكون ّية عن اإلنسان ومبدئه ومعاده ،وكيف ّية سلوكه يف
ّ
احلياة ،املنسوبة إىل خالق الكون احلكيم ،والنازلة عن طريق الوحي
واملدونة يف الكتب السامو ّية املقدّ سة،
ساموي النازل عىل رسله وأنبيائه،
ال
ّ
ّ
واملرشوحة يف روايات املرسلني.
الغاية من الدين :الغاية من إنزال الكتب السامو ّية وبعث األنبياء
واملرسلني هو حتقيق العدالة الشاملة ،بمعنى إعطاء ّ
كل ذي حق ّ
حقه ،أي
شك ّ
ّ
يستحقه من الكامل .وال ّ
أن العدل بمقتىض العقل واحلكمة هو
ما
نساين؛ لكون حسنه ذات ًّيا،
املعيار الوحيد واحل ّ
قيقي حلسن الفعل اإل ّ
االختياري لإلنسان هو حتصيل الكامل لنفسه أو
ولكون الغاية من الفعل
ّ
لغريه ،فإ ّما أن يكون ٰهذا الفعل عادال فيكون حسنا ،أو ال يكون فيكون
قبيحا.
اإلهل ّية ّ
وقد ثبت يف احلكمة ٰ
أن الباري ـ تعاىل ـ ّملا اقتضت إرادته
التكوين ّية يف النظام األصلح استكامل اإلنسان بأفعاله االختيار ّية ،تع ّلقت
إرادته الترشيع ّية املتم ّثلة يف الرشيعة ٰ
اإلهل ّية بأفعال اإلنسان االختيار ّية؛
ليهديه إىل حتصيل كامالته احلقيق ّية يف إطار نظام العدالة ٰ
اإلهل ّية الشامل
حق اإل ٰله اخلالق من العبادات أو حقوق الناس من
للحقوق كا ّفة ،سواء ّ
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املعامالت.
أن التكليف ٰ
ومن هنا نعلم ّ
اإلهل ّي القائم عىل احلكمة والعدالة ،إ ّنام
هو يف الواقع ترشيف لإلنسان واملجتمعات البرش ّية ،وليس استبدادا
يتوهم العلامن ّيون وامللحدون.
للحر ّيات كام ّ
أومصادرة ّ
إن الدين الصحيح ليس هو ّ
حتريف الدينّ :
كل ما نسبه الناس إىل
ٍ
ٍ
ٍ
وطقوس ،بل هو املطابق يف أصوله
ونصوص
أفكار وعقائد
السامء من
الربهاين اليقين ّية ،كام أثبتها احلكامء يف احلكمة
ومبادئه ألحكام العقل
ّ
ٰ
اإلهل ّية ،وكام بينّا ٰذلك من قبل.
مر التاريخ إىل حتريف األديان
ومن ال
طبيعي أن يسعى األرشار عىل ّ
ّ

ٰ
اإلهل ّية املنافية ملصاحلهم غري املرشوعة ،وأن جيدوا من اجلهلة واالنتهاز ّيني

من رجال الدين من يعينهم عىل ٰذلك؛ فنحن بطبيعة احلال أيضا غري
ٍ
ٍ
قراءات برش ّي ٍة ختالف العقل
نصوص دين ّي ٍة أو تفاسري أو
بأي
معن ّيني ّ
يتمسكوا بمثل ٰهذه املذاهب الدين ّية
السليم ،وليس للملحدين أن
ّ
ليحتجوا هبا علينا؛ ّ
حجتنا األوىل ا ّلتي
املوهومة أو التفاسري املز ّيفة
ألن ّ
ّ

عرفنا هبا املبدأ ٰ
وتعرفنا هبا عىل الدين الصحيح من خالل العقل
اإلهل ّيّ ،
ّ
السليم املبتني عىل القواعد املنطق ّية الواقع ّية ،وليست املوروثات العرف ّية،
وجمرد آراء الرجال املنتسبني إىل العلم أو الدين.
ّ
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األصل السادس :دوافع اإللحاد (:)Causes of Atheism
بعد الفراغ من تقديم األصول العقل ّية الفلسف ّية والعلم ّية السابقة،
يتبني لنا ّ
مهام يف الوقوع يف اإلحلاد
أن اجلهل ٰهبذه األصول لعب دورا ًّ
ّ

والتن ّكر لوجود املبدإ ٰ
اإلهل ّيٰ ،هذا باإلضافة إىل العوامل النفس ّية ا ّلتي كان

هلا الدور األكرب يف نشوء اإلحلاد ،ال س ّيام بني طبقات الشباب.
ٍ
ٍ
وخمترص هل ٰذه الدوافع؛
بنحو عام
بالتعرض
ونحن سنكتفي هنا
ّ
لكوهنا معلومة م ّا تقدّ م ،ولكون البحث عنها بحثا متهيد ًّياّ ،
وإال فهي
حتتاج يف الواقع إىل ٍ
بحث تفصييل مستقل ال يناسب ٰهذا الكتاب.
 1ـ أسباب منطقية (:)Logical Causes
 اعتامد املنهج احلس بنحو أصيل ،إذ يتعاملون مع املباحث الفلسف ّية
الغيب ّية تعاملهم مع املباحث الفيزيائ ّية املحسوسة.
املجردة،
احلس ّية اخليال ّية غري ّ
 األحكام الوهية ،وهي من لوازم الذهن ّية ّ
كل ما أمكن يف أوهامهم مكنا يف الواقعّ ،
إذ جيعلون ّ
وكل ما امتنع
ّ
فيتومهون خصائص عامل ما وراء
تصوره يف خياهلم متنعا يف الواقع،
ّ
املجرد عن املا ّدة ،وجيعلوهنا كخصائص عامل الطبيعة املا ّد ّي ،كام
الطبيعة ّ
ستبني يف مطاوي كتاب (وهم اإل ٰله).
ّ

العقيل
 اجلهل باملنهج العقل ،نتيجة عدم ا ّطالعهم عىل قواعد املنطق
ّ
ٍ
بنحو سلي ٍم ،والناس أعداء ما جهلوا.
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 أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات ،و ٰذلك عندما حيكمون عىل حقيقة
املجرد عن املا ّدة ،بعوارضه اخلارج ّية املا ّد ّية من
اإلنسان ووعيه الذا ّ
يت ّ
التفاعالت الكيميائ ّية ،والنبضات الكهرومغناطيس ّية.
 اجلهل بالفرق بني عدم العلم باليشء الذي هو من اجلهل باليشء ،وبني
العلم بعدم اليشء ا ّلذي هو من العلم ،فيتعاملون مع عدم العلم باإل ٰله
يت املحال الوقوع ،وبني اليشء
كالعلم بعدمه؛ وأيضا بني االمتناع الذا ّ
املستبعد حصوله ،وإن كان مكن الوقوع ،فينتقلون من استبعادهم
ٍ
كمصم ٍم هل ٰذا العامل ،إىل استحالة
موجود يف غاية التعقيد
لوجود
ّ

باحلس
وجوده ،و ٰهذا ك ّله مرجعه إىل اجلهل باملنطق ،واالستئناس
ّ
جتامعي.
والعرف العا ّم اال
ّ

 2ـ أسباب فلسفية (:)Philosophical Causes
ٍ
سبب عىل اإلطالق لإلحلاد ا ّلذي
أهم
 اجلهل بأصل الع ّل ّية ،وهو ّ
يتومهون عدم احتياج العامل إىل ٍ
جعلهم ّ
سبب ٰإهلي ،وخروجه من العدم
القوة إىل الفعل بنفسه ،وهو م ّا ب ّينّا امتناعه.
إىل الوجود ،أو من ّ
 اخللط بني األسباب القريبة والبعيدة.
 اخللط بني الع ّلة املعدّ ة ،والع ّلة بالذات.
فاقي.
 اجلهل بمعنى اال ّت ّ
 اجلهل بالتسلسل.
 اجلهل بمعنى واجب الوجود.
 اجلهل بصفات الباري ـ تعاىل ـ الذات ّية والفعل ّية.
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 اجلهل بفلسفة الدين والترشيع واألخالق الدين ّية.
الرش يف العامل.
 اجلهل بفلسفة ّ

 3ـ أسباب علمية (:)Scientific Causes
التجريبي وحدوده.
العلمي
 اجلهل بمبادئ املنهج
ّ
ّ
التطور ونظر ّية اخللق.
توهم التضا ّد بني نظر ّية

ّ
ّ

ٍ
كبديل للدين.
توهم التضا ّد بني الدين والعلم ،وطرح العلم

ّ

 4ـ أسباب نفسية (:)Psychological Causes
 عدم الرغبة يف التد ّين باألحكام الرشع ّية ،والتح ّلل من القيود
األخالق ّية ،كام هو عند الكثري من الشباب.
ترصف بعض رجال الدين املنتسبني إىل الدين جلهلهم بالدين
 سوء ّ
األصيل ،أو ا ّتباعهم ألهوائهم.
املحرفة للدين عند أرباب امللل والنحل
السلبي باملصادر
 التأ ّثر
ّ
ّ
املختلفة.
واملتعصبة من ذوي امليول
املتطرفة،
السلبي باملصاديق الدين ّية
 التأ ّثر
ّ
ّ
ّ
التكفري ّية واإلرهاب ّية.
التعزز ببعض العلامء واملفكر ّين املالحدة ،والتغايض عن األغلب ّية

ّ
دينني.
الساحقة من احلكامء والعلامء املت ّ
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كتاب
(وهم اإلله )The God Delusion
«صدر كتاب (وهم اإل هله) ملؤلفه ريتشارد دوكينز يف أكتوبر عام 2006
وأثار الكتاب الكثري من اجلدل بني مؤيد ومعارض ،وألفت العديد من الكتب
للرد عليه .باعت النسخة اإلنجليزية من الكتاب حتى شهر نوفمرب من عام
 2007أكثر من  1.5مليون نسخة ،ومليوين نسخة يف جانفي  ،2010وارتفع
ههذا الرقم ليصل إىل  3ماليني نسخة سنة  ،2014وترجم إىل  31لغ ًة ومنها إىل
العربية بواسطة الكاتب واملرتجم بسام البغدادي عام  ،2009مما جعله الكتاب
()1

األكثر شعبي ًة من بني مجيع كتب دوكينز» .
والكتاب ا ّلذي ترمجه إىل العربية بسام البغدادي ،مؤ ّلف من مقدّ ٍ
مة
ّ
ٍ
ٍ
ثم مقدّ مة
فصول ،وسنشري ّأوال
وعرشة
وباختصار إىل مقدّ مة املرتجمّ ،
املهمة من فصول
املؤ ّلف ،لندخل بعدها الستعراض املقتطفات املفصل ّية ّ
العلمي
ونتعرض هلا بالنقد
تستحق اإلشارة،
الكتاب العرشة ا ّلتي
ّ
ّ
ّ
املوضوعي ،بناء عىل ما قدّ مناه من قواعد وأصو ٍل عقل ّي ٍة منطق ّي ٍة ،ومبادئ
ّ

كتاب_اإلله_وهم(1)ar.wikipedia.org/wiki/
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ٍ
ٍ
ليقرر عىل أساسه،
فلسف ّية وعلم ّية ،لندع بعدها احلكم للقارئ الكريم؛ ّ
ّ
حر ّي ٍة ّاجتاهه ومسريه يف احلياة باختياره ،فال إكراه يف الدين ،بعد أن
وبكل ّ
الغي ،ومت ّيزت احلقيقة عن الوهم.
تبني الرشد من ّ
ّ
مقدّمة المترجم:
البغدادي وهو «خمرج و كاتب وناقد أديان ومنظر ملحد عراقي ،ولد
بسام
ّ
ّ
يف سنة  1977يف مدينة بغداد عاصمة العراق ،ودخل إىل كلية الفنون اجلميلة
جامعة بغداد يف سنة  ،1995منع فلمه (املواطن عباس) من النش يف سنة 1998
ألسباب سياسية ،وهاجر إىل السويد سنة  ،1999أكمل دراسته يف فن كتابة
السيناريو السينامئي يف معهد ستوكهومل ،واستمر يف دراسة اإلنتاج السينامئي يف
معهد فورسا شامل السويد ،قام برتمجة كتاب (وهم اإل هله) لعامل األحياء الربيطاين
ريتشارد دوكينز إىل العربية ،والكتاب صدر يف بغداد بتأريخ  14شباط .2012
هيتم بسام بكتابة الشعر والقصة القصرية ومقاالت متعددة يف نقد األديان والفكر
والفلسفة اإلنسانية ،ناشط ميداين يف منظمة الصليب األمحر الدويل ،ناشط ميداين
()1

يف منظمة العفو الدولية (. »)International Amnesty
أن املرتجم هو جمرد فنّ ٍ
من الواضح ّ
ان ،صناعته الشعر واخليال ،ومع
ّ
اهتم هبام احلكامء أيضا يف املايض ،فهو
تقديرنا واحرتامنا للف ّن واألدب ،إذ ّ
بسام_البغدادي(1)ar.wikipedia.org/wiki/
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ٍ
ٍ
خربة أو ا ّطال ٍع بصناعة املنطق والفلسفة ،أو ّ
دراية
أقل
ليس له أدنى
بمنهج العقل أو الدين ،ومع ّ
نصب نفسه حاكام
كل ٰهذا نجد أنّه قد ّ
عقيل؟! وهل ٰهذا هو
ومدافعا عن الكتاب ومؤ ّلفه ،فهل ٰهذا هو املنطق ال ّ
العلمي؟! يقول بسام يف مقدّ مة ترمجته للكتاب:
املنهج
ّ
«عندما يتناول ريتشارد دوكنز نقد األديان يف كتابه الرائع ،بل األكثر من
وجها لوجه أمام عامل
رائع (وهم اإل هله) فإن اهلل بكل عظمته وجالله يقف
ً
الطبيعة والفلسفة دوكنز عىل خط النار ويف األرض احلرام .اهلل يقدم ما عنده من
أنبياء وكتب ودوكنز يقدم ما عنده من أدلة و براهني علمية ال تقبل الشك يف
دراما علمية ومنطقية رائعة تتخطى كل ما قرأت ساب ًقا من كتب تناولت نقد

األديان».
و ٰهذا يؤ ّكد عىل املأساة العلم ّية والال عقالئ ّية ،ا ّلتي سبق وأن أرشنا
إليها يف ترمجة مؤ ّلف ٰهذا الكتاب ،وهو إقحام اإلنسان نفسه فيام ال شأن
ٍ
خربةّ .
البغدادي
وإال فكيف باهلل عليكم أيقن
له به ،والفتوى بال عل ٍم أو
ّ
خريج الفنون اجلميلة ،ا ّلذي عاش حياته بني الشعر واملشاعر واخليال،
ّ
ّ
استدل هبا (دوكينز) يف ٰهذا
يسميه (الرباهني العلم ّية) ا ّلتي
ّ
صحة ما ّ
الكتاب ،مع كوهنا أد ّلة مز ّيفة خالف فيها مجيع ما جاء به األنبياء ٰ
اإلهل ّيون
آيات بي ٍ
ٍ
نات ،وناقض فيها براهني الفالسفة العظام أمثال أرسطو
من
ّ
ٍ
بنحو علمي
يب وابن سينا؟! أليست ٰهذه مهزلة؟! وهل ا ّطلع
والفارا ّ
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تخصصني يف كتبهم يف إثبات
موضوعي عىل براهني الفالسفة واحلكامء امل ّ
املبدإ واملعاد ،حتّى يتم ّكن من أن حياكم بينهم ،وهو ا ّلذي ر ّبام مل يقرأ
ٍ
ٍ
وحيب أن
فلسفة ٰإهل ّي ٍة يف حياته ،أم هو التصديق بام هيواه
منطق أو
كتاب
ّ
سامه فرانسيس بيكون بأوهام القبيلة ،وهل يعقل ـ ولو
يصدّ قه ،وا ّلذي ّ
ٍ
نرجح استدالالت اجلاهلني بعلم الفلسفة والدين ،عىل
بنحو إمجال ـ أن ّ
تخصصني من الفالسفة وعلامء الدين؟! وهل ٰهذا ّإال
استدالالت امل ّ
انسالخ عن الفطرة العقل ّية اإلنسان ّية ،وخروج عىل السرية العقالئ ّية.
أ ّما توصيفه للكتاب بأ ّنه «دراما عقلية ومنطقية رائعة» فهو قول
عقيل اجلا ّد مع البيانات الشعر ّية
متناقض ،المتناع اجتامع البحث امل ّ
نطقي ال ّ

اخليال ّية ،و ٰلكنّه يف الوقت نفسه يعكس واقع ٰهذا الكتابّ ،
ويدل عىل ّ
أن ما
قص ٍة درام ّي ٍة ،نسجها من وحي
جمرد ّ
كتبه (دوكينز) يف ٰهذا الكتاب ،هو ّ
خياله ،وليست بحثا فلسف ًّيا علم ًّيا حقيق ًّيا من نور العقل والعلم ،و ٰهذا
أمر واقع سرياه القارئ بعينيه أثناء مطالعته للكتاب ،إذ اكت ّظت ثناياه
بالقصص الرتاجيد ّية احلزينة والكوميد ّية الساخرة ،ا ّلتي اعتمد عليها
املؤ ّلف إلثبات اعتقاداته اإلحلادية ،وإبطال العقائد الدينية بأي ٍ
قيمة.
ّ ّ
ّ
مؤلف كتاب (وهم اإلله)
ريتشارد دوكنز :ولد يف  26آذار  1941يف نريويب بكينيا ،وهو عامل يف
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األحياء التطور ّية ( )Evolutionary Biologyوعلم سلوك احليوان
( )Ethologyوكاتب أدبي ٍ
بريطاين.
ات علم ّي ٍة
ّ
ي
ٍ
دافعة
قو ٍة
من أبرز أعامله التأكيد عىل الدور
الرئيّس للجينات ك ّ
ّ
التطور ّية ،دوكينز يقدّ م نفسه عىل
للتطور ،إىل جانب أعامله يف البيولوجيا
ّ
ّ
علمي ،مع ٰذلك فقد قدّ م
وعقالين
شكوكي،
علامين،
إنساين،
أنّه ملحد،
ي
ي
ي
ي
ي
مسيحي الثقافة ،هو معروف بآرائه يف اإلحلاد ()Atheism
نفسه عىل أنّه
ّ

()1

التطور ( ،)The Theory of Evolutionكام أنّه من أبرز منتقدي
ونظر ّية
ّ

الذكي (.)Intelligent Design
نظر ّية اخللق ونظر ّية التصميم
ّ
ٍ
يشء طاملا أثار مهومي وأحزاين ،وعانى منه
وهنا أو ّد أن أشري إىل
مر التاريخ ،وهو ّ
تدخل اإلنسان فيام ال يعلم،
العلم واإلنسان ّية عىل ّ
وتل ّبس اجلاهل بلباس عل ٍم هو ليس من أهله ،ومع أنّنا نرى ّ
أن سرية
ٍ
ٍ
العقل والعقالء يف ّ
ومكان قد انعقدت عىل رضورة مراجعة
زمان
كل
تدخل أصحاب عل ٍم ّ ٍ
اجلاهل للعامل ،وعدم ّ
معني يف شؤون عل ٍم آخر ،فال
يتدخل املهندسون يف شؤون األط ّباء ،وال ّ
ّ
يتدخل الطبيع ّيون يف شؤون
األمن أو االقتصاد ،طاملا ّ
ختصصهم ،بل
أن ٰذلك ليس من مهنتهم وال ّ
علم ّ ٍ
ٍ
كالطب مثال ،ال يسمحون لغري
معني
املتخصصني يف
حتّى
ّ
ّ
ّ
بالتدخل يف
املتخصصني يف نفس ٰهذا العلم من األط ّباء العا ّم ّيني
ّ
دوكنز_ريتشارد(1) ar.wikipedia.org/wiki/
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ّ
التدخل قبيحا ،ونوعا
ختصصهم .ومجيع العقالء يعدّ ون ٰهذا النحو من
ّ
من االحتيال والتعدّ ي عىل اآلخرين ،ويستلزم املؤاخذة القانون ّية يف بعض
األحيان .و ٰلكن لألسفّ ،
فإن ٰهذه السرية العقالئ ّية املشهورة ،نجدها
ٍ
وخطرية كاملنطق والفلسفة والعلوم
مهم ٍة
مع ّطلة ،وال جتري يف علو ٍم ّ
الدين ّية ،حيث أضحت ساحة ّ
ودب ،مع كوهنا من أرشف
هب ّ
لكل من ّ
العلوم وأج ّلها؛ أل ّن موضوعها هو اإلنسان ،ونتائجها تؤ ّثر عىل مسري
رب ٍر علمي
ومصري اإلنسان يف احلياة ،وهو يف الواقع سلوك ليس له ّ
أي م ّ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
حمريا ،ال
إنسان
ولكل
وسيظل بالنسبة ل
أو عقيل أو عقالئي،
عاقل لغزا ّ
هم ّإال بدافع متابعة األوهام واألهواء
نجد له ّ
رب ٍر منطقي ،الل ّ
أي م ّ
النفس ّية ،وردود األفعال العكس ّية.
املتخصص يف
فهذا الرجل ريتشارد دوكينز عامل األحياء الكبري
ّ
ٰ
األبحاث اجلين ّية ( ،)Genetic Researchا ّلذي ـ بحسب سريته الذات ّية ـ
ٍ
ختص ٍ
بحوث فلسف ّي ٍة
أي
ص فلسفي أو ديني ،وليس لديه ّ
أي ّ
ليس لديه ّ
ٍ
معتربة تكشف حتّى عن أدنى مستوى له فيها ،بل الرجل ليس له سوى
بحوثه البيولوج ّية ،وبعض الدراسات األدب ّية والروائ ّية ،ا ّلتي ال عالقة هلا
نصب نفسه ملجادلة
باملنطق أو الفلسفة أو الدين ،ومع ٰذلك نجد أنّه قد ّ
أهل ٰهذه العلوم ا ّلتي جيهل حتّى موضوعاهتا ومبادئها العلم ّية ،بل يسخر

منهم ويتطاول عليهم ،و حيقحم نفسه فيام ال شأن له به ،فأين علم الطبيعة
التجريبي وأين علوم ما وراء الطبيعة ()Metaphysics
احلّس
ّ
(ّ ّ )Physics

كتاب (وهم اإل ٰله )The God Delusion

93

العقل ّية غري املحسوسة؟! ومها متباينان يف املوضوع واملنهج والغاية ،فمثل
العلمي
ا ّلذي يريد أن خيوض يف العلوم امليتافيزيق ّية غري املحسوسة باملنهج
ّ
احلّس ،كمثل من يريد أن يسمع بعينيه ويرى بأذنيه!
ّ ّ

يتدخل علامء املنطق والفلسفة ٰ
وهل يقبل دوكينز نفسه ،أن ّ
اإلهل ّية أو
علامء الدين يف علم األحياء؟! وإذا مل يقبل ّ
تدخلهم فلم حي ّلل لنفسه ما
آالف مؤ ّل ٍ
حيرمه عىل اآلخرين؟! وإذا رفض اعتبارهم علامء مع وجود ٍ
فة
ّ
من كتبهم وبحوثهم وتصنيفاهتم العلم ّية يف املكتبات واجلامعات العلم ّية
مر التاريخ ،فكيف يعدّ نفسه عاملا هبا؟! مع فقدانه
واملراكز األكاديم ّية عىل ّ
ٍ
ٍ
ختص ٍ
معتربة فيها! وإذا مل ير تلك العلوم الدقيقة
بحوث
ص أو
أدنى ّ
يستحق البحث فيه ،فلم يسعى للبحث عنها واخلوض
والرشيفة علام
ّ
فيها؟! وكان من املمكن له أن يلتزم الصمت ـ كام فعل معظم زمالئه من
علامء األحياء يف أنحاء العامل ـ وأن يكتفي ببحوثه العلم ّية البيولوج ّية ا ّلتي
يورط نفسه
يتقنها ج ّيدا ،ويمكن أن ينفع العلم والناس هبا ،بدال من أن ّ
ٍ
ارتباط بني
وحي ّمل نفسه ما ال طاقة له به؛ إذ ال يوجد أدنى
فيام ال يعلم ،ح
العلوم الطبيع ّية البيولوج ّية ا ّلتي يعلمها دوكينز ،وبني تلك العلوم
ختص ٍ
ص مستقل .وقد كنّا قد نقلنا يف
اإلنسان ّية والعقل ّية ا ّلتي حتتاج إىل ّ
الربيطاين املعروف سري أنتوين فلو،
أثناء ٰهذه املقدّ مة قول الفيلسوف
ّ
وا ّلذي كان من أعاظم امللحدين ،أنّه ال فرق بني علامء األحياء وبائعي
اآليس كريم يف جهلهم بالفلسفة.

هناية حلم (وهم اإل ٰله)

94

مقدّمة المؤ ّلف:

ٍ
ٍ
الربيطاين
الروائي
منقولة عن
بكلمة شعر ّي ٍة
افتتح دوكينز مقدّ مة كتابه
ّ
ّ
املعاص دوغالس آدمز ( ،)Douglas Adamsوهي:
«أال يكفي النظر لروعة احلديقة ومجاهلا ...ملاذا جيب علينا االعتقاد بأن
()1

أيضا؟!» .
هناك جنيات خلفها ً
أقول :نحن هنا ال شأن لنا بنقد كلامت دوغالس آدمز؛ أل ّنه أديب
وشاعر ،ينبعث كالمه من عواطفه وخياله الرقيق ،وليست غايته من
جمرد مجال العبارة ٍ
حيرك
حيث هو ك ٰذلك معرفة ّ
بنحو ّ
احلق أو احلقيقة ،بل ّ
مشاعر اآلخرين ،وكام حيقال« :إن الشعر أعذبه أكذبه».
و ٰلك ّن كالمنا مع املؤ ّلف ا ّلذي استشهد ٰهبذه العبارة اخليال ّية
ٍ
كتاب يبحث فيه عن أخطر قض ّي ٍة مصري ّي ٍة يف حياة
الرومانس ّية يف مقدّ مة
اإلنسان ،وهي قض ّية وجود املبدإ ٰ
اإلهل ّي هل ٰذا العامل ،وهو يزعم أنّه يف مقام
ملجرد إعجابه
البحث عن احلقيقة ،وهو بطبيعة احلال ما افتتح هبا كتابه هنا ّ
النفّس
السطحي ،ومزاجه
تعرب بد ّق ٍة عن طريقة تفكريه
ّ
ألهنا ّ
هبا ،بل ّ
ّ
الومهي ،ودوافعه نحو اإلحلاد ،ويف نفس الوقت أرادها أن تكون بداية
ّ
دينني؛ لتشويه صورهتم أمام اآلخرين ،كام هو دأبه دائام يف
ساخرة من املت ّ
( )1ص .4
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ٰهذا الكتاب؛ ومن أجل ٰذلك يستوجب علينا من ٰهذه الزاوية أن ننظر إىل
ٰهذه العبارة بجد ،ونحللها بمرآة العقل السليم من الناحية املعرف ّية،
فنقول:
ٍ
إن ٰهذه العبارة تدعو ّ
أو ًالّ :
بساطة إىل االستمتاع بظواهر العامل،
بكل
ٍ
حماولة للخوض يف استكشاف أحكامه وحقائقه ،وهي وإن
أي
دون ّ
العلمي،
الشعري السطح ّي غري
كانت تنسجم مع طبيعة التفكري اخليا ّل
ّ
ّ
غري ّأهنا مرفوضة من جانب أهل العلم والبحث والتدقيق ،املعن ّيني
الفلسفي العميق.
العلمي
بالبحث
ّ
ّ
ٍ
أحياء
ثان ًيا :نحن نسأل ريتشارد دوكينز بوصفه باحثا طبيع ًّيا وعامل
ٍ
الشعري فلامذا أفنى عمره هو وزمالؤه من
كبري ،إن كان يؤمن ٰهبذا الكالم
ّ
الطبيع ّيني وعلامء األحياء يف البحث والتنقيب عن أسباب الظواهر
الذرة ،ومل
الذرة وما وراء ّ
الطبيع ّية ،والغوص يف أعامق الطبيعة إىل عامل ّ

يكتفوا باجللوس واالستمتاع ٰهبذه الظواهر الطبيع ّية ّ
اخلالبة؟! بل اكتشفوا
ّ
طبيعي اجلميل طاقة نوو ّية هائلة ومد ّمرة ،بناء عىل
أن وراء ٰهذا العامل ال
ّ
املعادلة الشهرية إلينشتاين ،E=MC2:أي ّ
أن الطاقة النوو ّية الكامنة

داخل ٰهذه األجسام اجلميلة تساوي مقدار كتلتها يف مر ّبع سعة الضوء.
وأ ّدى ٰهذا االكتشاف املرعب إىل صنع القنبلة النوو ّية املد ّمرة ،ا ّلتي
ٍ
ٍ
بريء يف هريوشيام وناكازاكيٰ ،هذا
إنسان
قتلت أكثر من  220ألف

هناية حلم (وهم اإل ٰله)

96

ٍ
ٍ
الحقة ،وما زال
أجيال
املشوهني لعدّ ة
باإلضافة إىل مئات اآلالف من
ّ
إنتاج الصواريخ الباليست ّية ( )Ballistic Missilesوالبيولوج ّية ( Biological

 )Missilesوالكيميائ ّية ( )Chemical Missilesذات القدرة التدمري ّية اهلائلة
املتطورة ،واجلهود العلم ّية الكبرية
يتضاعف؛ نتيجة هل ٰذه البحوث الطبيع ّية
ّ
ا ّلتي يبذهلا ريتشارد دوكينز وأمثاله من الفيزيائ ّيني وعلامء األحياء.

مرة أخرى ،ملاذا مل يكتف هو
ثال ًثا :من ح ّقنا أن نسأل الس ّيد دوكينز ّ
بمشاهدة ٰهذا العامل اجلميل واالستمتاع ٰهبذا النظام البديع وهو مرتاح
البال؟ بل نجده قد سعى سعيا حثيثا يف البحث والتفلسف عن حقيقة
الكون ونشأته ،ويف إبطال براهني الفالسفة املثبتة لوجود اهلل ـ تعاىل ـ كام
يف الفصل الثالث من هذا الكتاب ،ثم تك ّلف بعدها إلجياد ٍ
رؤية فلسف ّي ٍة
ٰ
ّ
ٍ
بديلة عن الرؤية الفلسف ّية الدين ّية ،كام فعل يف الفصل اخلامس من
ما ّد ّي ٍة
وكرس بق ّية حياته إىل
الكتاب؛ كي ينفى وجود مبدإٍ ٰإهلي وراء ٰهذا العاملّ ،
اليوم يف الرتويج لرؤيته الفلسف ّية عن العامل ،واالصطدام مع مليارات
اإلهل ّي ،وقد كان بوسعه أن ير ّيح نفسه من ّ
املؤمنني باملبدإ ٰ
كل ٰهذا التعب،
ويرىض بأن يكون من الال أدر ّيني (.)Agnostics
راب ًعاّ :
إن روعة إإلبداع والتصميم يف نظر األطفال والبلهاء ،ال تعني
مجيلة ومؤ ّث ٍ
ٍ
ٍ
رة ،أ ّما
انفعاالت
شيئا سوى ما حتدثه يف خياهلم ونفوسهم من
والفلسفي
العلمي
حترك عقله للبحث
ّ
ّ
يف نظر اإلنسان البالغ العاقل ،فهي ّ
العميق عن ٰهذا الصانع البارع واملهندس احلكيم ،ا ّلذي أخرج ٰهذا
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ويتعرف
التصميم الرائع العظيم من العدم إىل الوجود؛ لكي يشكر نعمته،
ّ

عىل غايته ،ويستيضء بنور هدايته يف حياته يف ٰهذا العامل الواسع واملع ّقد.

خامساّ :
املكرمني املد ّبرين هل ٰذا العامل
إن التعبري عن اهلل ومالئكته َّ
ً
ٍ
اجلن
بحكمته ـ تعاىل ـ وعنايته ،واحلافظني لنظامه عىل أحسن صورة ،ب ّ
والشياطني هو أمر جمحف ،وخمالف للواقع متاما؛ ملا أثبته الفالسفة
واحلكامء بالرباهني العقل ّية املتقنة ،ودوكينز يعلم ج ّيدا ّ
يروج ملثل
أن من ّ
ٰهذه اخلرافات واألوهام هم رشذمة قليلة من جهلة العوا ّم ا ّلذين نقلوا
احلق واإلنصاف أن
عقائدهم الوثن ّية واألسطور ّية إىل الدين ،فليس من ّ
نحمل الدين ٰ
اإلهل ّي القويم ما ألصقه به بعض العوا ّم املنتسبني إليه
ّ
بخياهلم وأوهامهم املريضة.
سادساّ :
يرصح يف أحد لقاءاته التلفاز ّية بأ ّنه
ً
إن ريتشارد دوكينز نفسه ّ

ال يستبعد وجود بعض الكائنات الفضائ ّية وراء تصميم ٰهذا العامل
()1
أي ٍ
دليل علمي أو فلسفي ،كام
البديع  ،وهي خرافة صحية مل يقم عليها ّ
أنّه يعلم ج ّيدا من هم عبدة الشياطني احلقيق ّيني ،ومن يؤمن بوجود
ٍ
ٍ
خارقة خارج ٰهذا العامل ،أو يف باطنه ،وهلا أكرب التأثري عىل جمرياته،
كائنات
املؤسسات والشخص ّيات املتن ّفذة يف مراكز ّاختاذ القرار يف
وهم من
ّ

(1) https://www.youtube.com/watch?v=H0A320svRB4

هناية حلم (وهم اإل ٰله)

98

التوسع
الغرب ،ا ّلتي متسك بمقاليد األمور السياس ّية فيه .ومن أراد
ّ
()1
الكندي يف الربملان .
فلرياجع ما صح به وزير الدفاع
ّ
ثم قال دوكينز أيضا يف املقدّ مة « :ههذا الكتاب املراد به لفت االنتباه
ّ
حلقيقة أن اإلحلاد تطلع واقعي وشجاع ورائع ،ومن املمكن أن تكون ملحدً ا
()2

سعيدً ا ومتواز ًنا ،ومقتن ًعا فكر ًّيا ومعنو ًّيا بشكل كامل» .
واقعي وشجاع ورائع ،هو ـ وكام
أقول :وصفه لإلحلاد بأ ّنه أمر
ي
سيتبني من خالل البحث ـ أمر خمالف للواقع متاما؛ ّ
الواقعي
ألن الفكر
ّ
ّ

بأن نفي املبدإ ٰ
ينبغي أن يكون يقين ًّيا ّأوال ،وهو يعرتف ّ
اإلهل ّي هو االحتامل
األكرب كام يف الفصل الرابع من الكتاب ،أي مظنون وليس بيقيني ،كام
الواقعي مبتنيا عىل الرباهني العقل ّية القطع ّية كام
ينبغي أن يكون االعتقاد
ّ

األول من املقدّ مة ،وهو يبني إحلاده عىل فرض ّية
ب ّينّا ٰذلك يف األصل ّ
(داروين) ،وقد أثبتنا يف األصل الرابع عدم صالح ّية االستدالل هبا
أصال .أ ّما وصفه لإلحلاد بالشجاعة ،فقد اختلط عليه األمر بني الشجاعة
والتهور؛ ّ
ألن ا ّلذي ينكر وجود مبدإٍ ٰإهلي هل ٰذا الكون قامت عليه الرباهني
ّ
ملجرد أد ّل ٍة ظنّ ّي ٍة ،مع احتامل وجوده يف الواقع
القطع ّية لعظامء الفالسفةّ ،
عنده ،ووجود عاملٍ آخر للحساب واجلزاء بعد املوت ،حتّى ولو كان
(1) https://www.youtube.com/watch?v=AzzqWHuqQvI

( )2ص .4
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احتامله عنده ضعيفاّ ،
قوة املحتمل وخطورته عند العقل تستوجب
فإن ّ
التو ّقف لتجنّب العواقب الوخيمة جدًّ ا عند وقوع ٰهذا االحتامل ،كمن
ٍ
مهلك يف طعامه ،فإ ّنه جيتنّبه بالتأكيد مهام كان االحتامل
احتمل وجود سم
ضعيفا.
فاإلنسان الشجاع هو ا ّلذي ينطلق يف أفعاله من عقله ،ال من هواه
وردود أفعاله.
أ ّما قوله إ ّن امللحد يمكنه أن يكون سعيدا ومتوازنا ،ففرق كبري بني
ٍ
بسعادة غامر ٍة
السعادة الومه ّية واحلقيق ّية ،فا ّلذي يتعاطى املخدّ رات يشعر
لصحته ،واملريض ا ّلذي يتعاطى الدواء امل ّر قد يشعر
رغم الرضر الشديد
ّ
صحته ومتاثله للشفاء ،وقد يشعر مريض
حتسن
ّ
باألمل واملعاناة مع ّ
األول ّية بالراحة والسعادة ،مع كون الرسطان ّ
يتفشى
الرسطان يف مراحلة ّ
تدرجي ًّيا يف جسده؛ ومن أجل ٰذلك ينصح األط ّباء مجيع الناس ،حتّى
ٍ
ٍ
مرض أو ٍ
فحص دوري
خلل ،بأن يقوموا بإجراء
بأي
ا ّلذين ال يشعرون ّ
()Check up؛ من أجل اكتشاف األمراض اخلطرية الكامنة ،ا ّلتي يمكن
صحة
صحة هو أمر غري ال ّ
أن هتدّ د حياة اإلنسان يف املستقبل .فالشعور بال ّ
الواقع ّية ،وك ٰذلك الشعور بالسعادة فهو غري السعادة الواقع ّية.
وأيضا قد يستمتع الطالب البليد باللعب واللهو طول العام
الدراس ،و ٰلكنّه يرسب يف االمتحان يف هناية العام ،ويفشل يف حياته.
ّ
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واحلال ّ
أن الطالب املجدّ قد يتعب ويعاين يف حياته الدراس ّية ،و ٰلكنّه
يتفوق وينجح يف هناية الدراسة .واألعامل بعواقبها يا س ّيد دوكينز!
ّ
وقوله إ ّن امللحد متوازن ،فالتوازن ال يتح ّقق ّإال مع االنسجام
جهة ،وبينه وبني الناس والعامل من ٍ
الواقعي بني اإلنسان ونفسه من ٍ
جهة
ّ
أخرى ،وا ّلذي يستبدل بخالقه اللطيف احلكيم صانع الساعات
()1

نساين وروحه املعنو ّية السامية عىل
األعمى  ،وينظر إىل عقله ووعيه اإل ّ

ّأهنا جمموعة من النبضات الكهربائ ّية والتفاعالت الكيميائ ّية
(Transmmitersـ ،)Neuroويش ّبه اإلنسان س ّيد الكائنات باجلامدات
واآلالت احلاسبة ،كيف يكون واقع ًّيا متوازنا؟!
ثم قال« :تيل مع جون لينون( )2عا ًملا بدون دين ،عا ًملا بدون انتحاريني ،أو
ّ
تفجريات  11أيلول ،بال تفجريات لندن أو محالت صليبية ،بدون تقسيم للهند
()3

أو حرب فلسطينية إرسائيلية» .
إن املغالطة األساس ّية لدوكينز السارية يف ّ
أقولّ :
كل فصول ٰهذا
الكتاب ،ا ّلتي خترجه متاما عن عنوانه (وهم اإل ٰله) ،هو أنّه يتحدّ ث يف
أغلبه بلسان الال دين ّيني ( )Deistsال امللحدين ( ،)Atheistsفكتابه ٰهذا
( )1عنوان ٍ
كتاب لريتشارد دوكينز.
( )2مغنّي بيتلز مشهور له أغنية باسم (خت ّيل).
( )3ص .5
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املقصود منه نفي وجود املبدإ ٰ
اإلهل ّي ّأوال وبالذات ،ال نفي الدين ،وإن

كان نفي املبدإ يستلزم نفي الدين ،و ٰلكن دون العكس ،فالال دين ّيون
وصممه ،و ٰلكنّهم
يؤمنون بوجود مبدإٍ ٰإهلي حكي ٍم خلق ٰهذا الكون
ّ

ينكرون األديان ك ّلها ،كام ّ
أن مئات املاليني من العلامن ّيني ()Secularists

من اليهود والنصارى واملسلمني ا ّلذين يؤمنون باهلل ورسله واليوم اآلخر،
ٍ
عالقة شخص ّي ٍة بني املؤمن ور ّبهّ ،
وأن الدين ال دخل له
جمرد
يرون الدين ّ
ال يف السياسة وال يف احلياة االجتامع ّية ،ويعيشون تقريبا نفس نمط احلياة
دينني ،بل سائر
ا ّلتي يعيشها دوكينز ،إذن فخصومه ليسوا فقط املؤمنني املت ّ
الال دين ّيني والعلامن ّيني.
فرتكيزه الدائم خالل فصول كتابه عىل السلوك الشائن لبعض
املتطرفني املنتسبني إىل الدين ،أو عىل بعض املشاكل املنطق ّية
دينني
ّ
املت ّ
لظواهر النصوص الدين ّية أو املنسوبة للكتب السامو ّية ،لكي ينفي هبا
األول للكون؛ هو مغالطة منطق ّية صحية ،وخروج عن ّ
حمل
وجود املبدإ ّ
األصيل.
البحث
ّ
واملهم عنده
و ٰلكنّه كطبعه دائام ال يبال بام يقول ،أو إىل أين يذهب،
ّ
هو فرض رؤيته اإلحلاد ّية عىل اآلخرين بش ّتى الطرق الرتاجيد ّية
أي قوانني أو ضوابط منطق ّي ٍة أو علم ّي ٍة.
والكوميد ّية ،دون مراعاة ّ
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قال دوكينز يف هناية مقدّ مته« :إذا كان فعل الكتاب كام أتصوره أنا ،فإن
()1

القارئ املتدين الذي سيفتح ههذا الكتاب سينهيه وقد أصبح ملحدً ا» .
وأنا أقول بكل تواضع :إذا كان فعل انتقادي وتفنيدي هنا هل ٰذا
أتصوره أنا ،وكام هو يف الواقع ،فأنا مطمئ ين بإذن اهلل تعاىل ،بأن
الكتاب كام
ّ
ّ
غرر
كل من سيقرأ ٰهذا البيان الساطع من إخواين الشباب األعزاء ا ّلذين ّ
ّ
واستغل ظروفهم النفس ّية واالجتامع ّية
هبم دوكينز ٰهبذا الكتاب،
واالقتصاد ّية املتدهورة ،وأوقعهم يف مستنقع اإلحلاد ،وا ّلذين أك ّن هلم ّ
كل

املو ّدة والعناية والشفقة ،وأمدّ هلم يد العون واملساعدة؛ سينهون كتايب ٰهذا
وقد أصبحوا عقالء واقع ّيني مؤمنني بإ ٰله الكون احلكيم ،و ٰلكن برشط أن
ٍ
ٍ
ٍ
حيرروا عقوهلم ّأوال من ّ
فاسدة
وظنون
ومغالطات
كل ما حلقها من أوها ٍم
ّ
حيرروا أنفسهم وانفعاالهتم ثانيا من ّ
كل العقد
من جانب امللحدين ،وأن ّ
واملتعصبني واالنتهاز ّيني
النفس ّية ا ّلتي أصابتهم بحق ،من اجلهلة واحلمقى
ّ

من املنتسبني إىل الدين؛ ليكونوا باحثني عن الواقع واحلقيقة بعقوهلم ،ال
ٍ
وعناية ّ
كل األصول املنطق ّية الس ّتة
بأوهامهم وانفعاالهتم ،وليقرأوا بتأ ّم ٍل
ا ّلتي قدّ مناها هنا ،وا ّلتي سنبني عليها نقدنا هل ٰذا الكتاب ،مع متنّيايت القلب ّية

للجميع بالتوفيق والرشاد.

( )1ص .9
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الفصل األول" :غير مؤمن بعمق"
ٍ

الفصل األول

«غير مؤمن بعمق»
ٍ

103

104

هناية حلم (وهم اإل ٰله)

األول" :غري مؤمن ٍ
بعمق"
الفصل ّ

105

الفصل األول
«غير مؤمن بعمق»
ٍ

ٍ
تستحق التعليق،
مسألة علم ّي ٍة
أي
ّ
يف الواقع أنا ال أرى يف ٰهذا الفصل ّ
وال أدري ما عالقته باملسألة الرئيسة يف ٰهذا الكتاب ،وهي نفي املبدإ
ٰ
اإلهل ّي؟!

ٍ
أصول علم ّي ٍة منطق ّي ٍة
فبدال من أن يبدأ الس ّيد دوكينز كتابه بتأسيس

يبني عليها مدّ عاه يف نفي املبدإ ٰ
اإلهل ّي ـ كام فعلنا نحن هنا ـ نجده يفتح
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كثرية ،يروهيا عن أصدقائه أو
وحكايات
قصص
جمرد
موضوعات هي ّ
ٍ
ٍ
وحكايات ال يصلح سدها ّإال يف املقاهي العا ّمة
قصص
من نسج خياله،
ّ
التسيل هبا حول نار املدفأة يف ليال الشتاء
(كايف شوب) لبسطاء الناس ،أو
قريب أو ٍ
ٍ
بعيد بأصل املوضوع ،أو بأسلوب
الباردة ،وال عالقة هلا من
نطقي.
البحث
العلمي امل ّ
ّ
و ٰهذا هو أسلوبه العا ّم الساري يف ّ
كل فصول الكتاب ،فال يمكن أن

أن الدافع له وراء ّ
يكون ٰهذا السلوك منه ا ّتفاق ًّيا ،ومن الواضح ّ
كل ٰذلك

هو ّأوال تشتيت ذهن القارئ للكتاب ،بحيث يمنعه من الرتكيز عىل
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هشاشة منطلقاته وا ّدعاءاته ،وثانيا من أجل دغدغة خيال ومشاعر القارئ
ٍ
بنحو يدفعه إىل التعاطف مع أفكاره اإلحلاد ّية ،والنفور من أفكار خصومه
من املتد ّينني.
ومن أجل ٰذلك فلن أتو ّقف كثريا عند ٰهذا الفصل ،بل سأكتفي
أبني له فقط ركاكة منطقه ،وأ ّنه ال جيوز له أن
باملواجهة باملثل؛ لكي ّ
يستعمل سالحا ذا حدّ ين ،من املمكن أن ينعكس عليه.
األول منه باسم
قسم دوكينز ٰهذا الفصل إىل قسمني ،وقد عنون ّ
ّ
مستحق).
(احرتام مستحق) ،والثاين (احرتام غري
ٍّ
يتعزز بأقوال بعض العلامء امللحدين ،وعىل
يف القسم األول حاول أن ّ
رأسهم إينشتاين ،بعد أن نسبه كذبا إىل اإلحلاد
قال« :الكثري من اللغط واحلرية سببه الفشل يف التمييز بني ما نسميه الدين
األينشتايني من الدين الغيبي ،استعامل إينشتاين لكلمة اهلل ـ وهو ليس امللحد
الوحيد الذي فعل هذلك ـ بترضع ،كان وما زال سب ًبا لسوء الفهم من العديد من
الغيبيني املتدينني واملتلهفني لسوء الفهم؛ ليستطيعوا االدعاء بأن ههذا العامل
()1

الالمع كان واحدً ا منهم» .
أقولّ :أوال أنا لست يف صدد إثبات تد ّين أو إحلاد إينشتاين؛ أل ّنه
( )1ص .16
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ٍ
ّ
بساطة ال ثبوت تد ّينه يثبت وجود املبدإ ٰ
اإلهل ّي هل ٰذا الكون ،وال
بكل
ثبوت إحلاده ينفيه.
يؤول كلمة اهلل ( )Godا ّلتي
وإذا كان دوكينز قد سمح لنفسه بأن ّ
ٍ
بأهنا تعني الطبيعة ( ، )Natureعىل
وردت بكثرة يف كلامت إينشتاينّ ،
خالف معناها اللغو ّي املوجود يف ّ
كل قواميس اللغة ،ومعناها املستعمل
عودنا دائام بعدم
مر التاريخ؛ ف ٰهذا شأنه ،حيث إنّه قد ّ
يف لسان الناس عىل ّ
بأي قواعد منطق ّي ٍة حتول بينه وبني حتقيق غرضه ،ونحن إذا أردنا
االلتزام ّ
أن نعامله باملثل ،فيمكننا أيضا أن ندّ عي ّ
بأن معنى الطبيعة ا ّلذي جاء يف
كل العلامء الطبيع ّيني امللحدين كان املقصود منها اهلل ّ
لسان ّ
جل جالله،
ٍ
يتعرف عىل حقيقة إيامن إينشتاين من أقواله
وعىل ّ
أي حال فمن أراد أن ّ
()1
كي املوجود يف اهلامش  ،ا ّلتي حيفهم
املوثقة ،فيمكنه مراجعة املوقع األمري ّ
من جمموعها أن إينشتاين مل يكن ملحدا ،وأ ّنه كان يؤمن بنو ٍع من وحدة
الوجود ٰ
يرصح هو بنفسه ،وكام نقل عنه
اإلهل ّية ( ،)Pantheismأو كام ّ
دوكينز يف الكتاب( :بأنني أؤمن بإ ٰله سبينوزا).
تعزز هو ببعض العلامء واملفكر ّين امللحدين ،فنحن يمكننا
وثان ًيا :إن ّ
مر التاريخ ،وإىل
أيضا أن ّ
نتعزز باملئات من الفالسفة والعلامء املؤمنني عىل ّ

(1) http://www.stephenjaygould.org/ctrl/quotes_einstein.html
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ّ
يومنا ٰهذا ،وا ّلذين ال ّ
األقل يف عدم
شك يف إيامهنم وتد ّينهم ،أو عىل
إحلادهم.
ولك أن تبدأ بأساطني احلكامء اليونان ّيني ا ّلذين أقاموا صح احلكمة
ّ
الشك والسفسطة ،ونسفوا أسس اإلحلاد
والعلم والفضيلة ،وقطعوا دابر
األول أرسطو
واملا ّد ّية ،كسقراط (  )Socratesوأفالطون ( )Platoواملعلم ّ
ثم أفلوطني ( )Plotinusوفرفوريوس ( ،)Porphyryوعظامء
(ّ ،)Aristotle
يب وابن سينا
اإلسالمي
الفالسفة واحلكامء يف العامل
كالكندي والفارا ّ
ّ
ّ
ٍ
رشد وابن باجه وابن الطفيل ،والس ّيد
والسهروردي ،وابن
والطوس
ّ
ّ
الداماد واملال صدرا وغريهم من الفالسفة واحلكامء إىل يومنا ٰهذا.
وك ٰذلك معظم العلامء الكبار ا ّلذين قامت عىل أكتافهم الثورة العلم ّية
والصناع ّية يف أورو ّبا ،وا ّلتي نقلت أورو ّبا من العصور الوسطى إىل
العصور التكنولوج ّية احلديثة ،من أمثال كوبرنيكوس (
 )Copernicusوجاليليو

(Galilei

النابغة إسحاق نيوتن ،وباسكال
 )Boyleوفاراداي

(Faraday

Nicolaus

ومؤسس الفيزياء احلديثة
)Galileo
ّ
(Pascal

 )Blaiseوبويل (

 )Michaelوماكسويل (

Robert

James Clerk

 ،)Maxwellووليام تومسون ( )William Thomsonا ّلذي وصفه دوكينز
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نفسه يف ٰهذا الكتاب بأ ّنه عمود الفيزياء الربيطان ّية يف القرن التاسع
()1

عرش  ،ومندل ،وباستور ( ،)Louis Pasteurوإينشتاين.
الذر ّية واحلاصلني
الكم ّ
وك ٰذلك العلامء النوابغ من أصحاب فيزياء ّ
عىل جوائز نوبل من أمثال ماكس بالنك ،ونيلز بور وهيزنربج
ورشودينجر ( )Erwin Schrödingerوبول ديراك ،غريهم من الكثري من
العلامء املعاصين.
وك ٰذلك كبار علامء ّ
املخ واألعصاب احلاصلني عىل جوائز نوبل
العلم ّية ،وا ّلذين قامت عىل أكتافهم معرفة بنية ّ
نساين ووظائفه
املخ اإل ّ
البيولوج ّية من أمثال روجر سبريي ( )Roger Wolcott Sperryوويلدر
بينفيلد

(Graves Penfield

 )Wilderوتشارلز رشينجتون (

Charles

 )Scott Sherringtonوجون إكلز ( )John C. Ecclesوغريهم.
كام ّ
أن معظم احلاصلني عىل جائزة نوبل العلم ّية هم من العلامء
املؤمنني كام جاء يف كتاب (ذكرى  100عام عىل جائزة نوبل).
كام ال يمكن لدوكينز أن ينسى كبار علامء األحياء والرياض ّيني
املؤمنني باهلل ا ّلذين تصدّ وا له وأحرجوه بشدّ ٍة يف مناظراهتم العلم ّية معه

( )1ص .101
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()1

مثل ديباك شوبرا ()Deepak Chopra
()2

وجون لينوكس ( John Carson
()3

 ، )Lennoxوفرانسيس كولينز (. )Francis Sellers Collins
أما القسم الثاين من ٰهذا الفصل ا ّلذي وضعه حتت عنوان احرتام غري
دينني ،حيث
كرسه كعادته يف السخر ّية من الدين واملت ّ
مستحق ،فقد ّ
يتعجب فيه من ٰهذا االحرتام والتقديس املتم ّيز للدين دون غريه ،وهو أمر
ّ
ـ كام ذكرنا مرارا ـ ال عالقة له بأصل موضوع الكتاب ،وهو نفي املبدإ
ٰ
اإلهل ّي ،و ٰلكنّه يلجأ إليه دائام لتحريك عواطف القارئ ،والتأثري عىل
يؤهله بعد ٰذلك لقبول أد ّلته وا ّدعاءاته الواهية يف نفي املبدإ
مشاعره بحيث ّ
ٰ
اإلهل ّي.
قال« :ال أفهم رس ههذه االمتيازات غري املنطقية التي يتمتع با الدين يف ما
نسميه بمجتمعاتنا العلامنية!
عىل كل السياسيني أن يعتادوا رؤية رسوم ساخرة لوجوههم ،وال أحد
نوعا فريدً ا
هيتز للدفاع عنهم ،فام هو اليشء املميز للدين ،والذي جيعلنا نعطيه ً
من االحرتام؟!»(.)4

(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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أقولّ :
إن حالة االحرتام يا س ّيد دوكينز املوجودة لدينا مجيعا جتاه
بعض األشخاص ،إ ّنام مرجعها إىل مقدار تعظيمنا هلم ،فك ّلام ازاددت
درجة التعظيم ازدادت درجة االحرتام ،و ٰهذه حالة نفسان ّية عا ّمة يفهمها
علامء النفس ،كام يفهمها دوكينز ج ّيدا.
ومن هنا نسأل دوكينز نفسه ،هل احرتامك وتقديرك لوالديك،
كاحرتامك ألصدقائك؟! وهل تقبل أن يسخر أحد من والديك كام تقبل
أن يسخر البعض من زمالئك؟! واجلواب واضحّ ،
ألن الوالدين هلام
ٍ
خاصة وعظيمة عند ّ
إنسان ،طاملا كان من أبناء احلالل.
كل
منزلة ومكانة ّ
وهل احرتامك يا دوكينز ألساتذتك ا ّلذين ع ّلموك يف اجلامعة،
كاحرتامك لتالمذتك ا ّلذين ع ّلمتهم؟ وهل احرتامك لزمالئك من
العلامء الفيزيائ ّيني ،كاحرتامك لعلامء الدين ا ّلذين تصفهم دائام باجلهلة
واملتخ ّلفني ،مع ّأهنم برش مثلك ،وهلم سمعتهم وكرامتهم؟ و ٰهذا أمر
اصة
احلس ّية التجليل ّية اخل ّ
ّ
نتفهمه منك ج ّيدا ،وسببه واضح ،وهي رؤيتك ّ
ٍ
للفيزيائ ّيني ،دون رجال الدين؛ ول ٰذلك نجدك تتأ ّذى بشدّ ة الضطهاد
ٍ
ّ
يتعرضون هلا ،وال تبال بام
مر التاريخ،
ولكل إساءة ّ
العلامء الطبيع ّيني عىل ّ
تعرض له رجال الدين ،بل وال حتّى األنبياء من الظلم واالضطهاد عىل
ّ
أيدي الوثن ّيني وامللحدين.
ٍ
بصفة عا ّم ٍة يا س ّيد دوكينز ،سواء كان إيامهنم واقع ًّيا أو
واملؤمنون
ٍ
ٍ
فإهنم يرون ّ
ورازق
وخالق
أن ما يؤمنون به من إ ٰل ٍه
ومه ًّيا كام تزعمونّ ،

األول" :غري مؤمن ٍ
بعمق"
الفصل ّ
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ٍ
ومنزهني ،هي موجودات هلا
عظي ٍم ،وك ٰذلك من أنبياء
ورسل معصومنيّ ،
وتستحق أعظم درجات االحرتام والتقديس ،وال
اصة جدًّ ا،
ّ
منزلتها اخل ّ
يمكن أن نتو ّقع منهم بناء عىل رؤيتهم الدين ّية أن حيعاملوا إ ٰهلهم وأنبياءهم،
كام يعاملون سائر الناس؛ ّ
ألن ٰذلك سيكون خالف معتقداهتم ا ّلتي
يؤمنون هبا .نعم أنت ومن هو مثلك م ّن ال يرى يف اإل ٰله اخلالق ّإال كونه
ٍ
أشخاص مدّ عني وخدّ اعني ،وال يرى
جمرد
موجودا ومه ًّيا ،ويرى األنبياء ّ
الدين ّإال نوعا من املرض واجلنون ،فال نتو ّقع منكم بطبيعة احلال أدنى
احرتا ٍم للرموز الدين ّية ،وهو أمر ينسجم متاما مع رؤيتكم املا ّد ّية.
و ٰلكن يف الوقت نفسه ينبغي أن يراعي اإلنسان العاقل ٰهذه القدس ّية
املوجودة يف نفوس املؤمنني ،حتّى ولو كانت ومه ّية ،وقد سمعنا ّ
أن ملكة
بريطانيا العظمى عندما سافرت إىل اهلند ،وشاهدت بقرة أمامها ،نزلت
من س ّيارهتا ،وأظهرت كامل اخلشوع واالحرتام هلا؛ ّ
ألن ٰهذه البقرة ،وإن
ٍ
حيوان يف نظرنا ونظرها ،بيد ّأهنا إ ٰله مقدّ س عند اهلنود،
جمرد
كانت ّ
فينبغي احرتامها احرتاما ملشاعرهم.
ويف النهاية أرجو أن يكون ما قدّ مناه كافيا لتنبيهكم عىل مت ّيز الرموز
الدين ّية عن غريها من الناسّ ،
حمريا كام تظنّون.
وأن املسألة ليست لغزا ّ
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الفصل الثاني
«فرضية اإلله»

عودنا دائام ـ بنقل بعض أقوال
يفتتح دوكينز ٰهذا الفصل ـ وكام ّ
الساخرين من الدين ومن املبدإ ٰ
اإلهل ّي ،من أمثال توماس جيفرسون
ومؤسس احلزب
األمريكي السابق،
( )Thomas Jeffersonالرئيس
ّ
ّ
الديمقراطي ،وهو من أكرب رموز املاسون ّية العامل ّية يف القرن التاسع عرش،
ّ
املتنورين ،ومن املتآمرين ا ّلذين فتحوا أبواب
وعضو بارز يف مجع ّية
ّ

السياسة واالقتصاد عىل مرصاعيها أمام نفوذ اجلمع ّيات املاسون ّية،
األمريكي
املؤسسات األمريك ّية ،كام يرشح ٰذلك الكاتب
ّ
وتس ّلطها عىل ّ
()1

املعروف مايرون فاغان (. )Myron. C. Fagan
ونحن ال شأن لنا بمرسح ّيات دوكينز الكوميد ّية؛ ّ
ألن مثل ٰهذه
تستحق عناء الر ّد عليها ،وإن كان من املمكن جدًّ ا
األمور غري العلم ّية ال
ّ
مواجهتها بكوميديا مضا ّد ٍة ،كام تعلمون وكام يعلم دوكينز ٰذلك أيضا،
املتنورين ،ص .14
( )1خم ّطط ّ
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و ٰلكن ليس ٰهذا شأننا.
ثم يقول بعد ٰذلك « :ههذا الكتاب سيدافع عن وجهة نظر أخرى ،أال
ّ
وهي ،أي قدرات عىل اخللق بتعقيد كاف أو بتصميم أي يشء ،ال تأيت إال نتيجة
جيي طويل األمد لعملية تطورية ،وأي تطورات للقدرات اخللقية
تراكم تدر ٍّ
جيب أن تكون بالرضورة قد حصلت يف وقت متأخر من تاريخ الكون ،وبالتايل
ال يمكن أن تكون مسؤول ًة عن تصميمه ،و هبذا املعنى فإن اإل هله سيكون
()1

ها» .
و ً
أقولّ :
الرئيّس ا ّلذي هييمن عىل ذهنيّة دوكينز ،وتفكريه
إن الوهم
ّ

التطور
خالل معظم فصول ٰهذا الكتاب ،وا ّلذي دعاه لقبول فرض ّية
ّ
ٍ
كبديل لنظر ّية املبدإ ٰ
اإلهل ّي يف نشأة الكون ،وهو ما أرجو أن يتن ّبه
لداروين

توهم ّ
أن املحاالت العقل ّية إ ّنام متتنع فقط إذا
إليه القارئ الكريم ،هو أنّه ي ّ
ٍ
ٍ
كبري ودفعي ،و ٰلكنّها يمكن أن تتح ّقق يف الواقع إذا كانت
بنحو
كانت

ٍ
عىل ٍ
ٍ
بامتياز .فعىل سبيل املثال،
ومهي
صغري وتدرجيي ،وهو حكم
نحو
ي
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
قصري
زمان
صغرية بنفسه دفعة واحدة ،أو يف
فإن خروج الفيل من خل ّي ٍة
ٍ
ٍ
بنحو
صغرية
أمر حمال عند دوكينز ،و ٰلك ّن خروج النملة بنفسها من خل ّي ٍة
تدرجيي خالل ماليني السنني أمر مكن جدًّ ا!

( )1ص .33
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ولكن بناء عىل ما ب ّينّاه يف األصل الثاين ،من استحالة خروج اليشء
القوة إىل الفعلّ ،
فإن هذا أمر حمال يف
بنفسه من العدم إىل الوجود أو من ّ
نفسه؛ الستلزامه اجتامع النقيضني مبارشة ،و ٰهذا االمتناع ال عالقة هلا
بالكم ّية أو الكيف ّية ،أو الزمان واملكانٰ .هذا باإلضافة إىل ّ
أن نظر ّية
الب ّتة
ّ

داروين ،ال عالقة هلا أصال ببيان مبدأ الكون أو احلياة ،وإ ّنام تتع ّلق بكيف ّية
ٍ
واحدة ،كام ب ّينّا يف األصل الرابع.
تطور األنواع احل ّية من خل ّي ٍة
ّ
ثم يطرح دوكينز بعد ٰذلك سؤاال غريبا حتت عنوان تعدّ د اآلهلة،
ّ
دي لآلهلة إىل التوحيد
فيقول« :ليس من الواضح ملاذا يعد االنتقال من نظام تعد ٍّ
ثم ينقل عن
خطو ًة تطوري ًة بشكل
ٍّ
بدهيي واضح ال حيتاج إىل نقاش؟!» (ّ ،)1
البعض ويصفه بالنباهة قوله« :إن التوحيد بنفسه سيصاب بنفس نكبة

إنقاص عدد اآلهلة واحدً ا آخر ليصبح إحلا ًدا»(.)2
إن اإلحلاد أسهل مؤونة من التوحيد؛ ّ
يعني يريد أن يقول ّ
ألن
التوحيد قد حذف آهلة كثرية ومتعدّ دة ،واإلحلاد مل حيذف ّإال ٰإهلا واحدا!
وأنا أترك للقارئ الكريم التعليق عىل ٰهذه املهزلة الفكر ّية ،حيث
أصبحت األد ّلة العلم ّية عند دوكينز من باب محل األثقال ،ويغفل أو
أن األد ّلة العقل ّية القطع ّية ا ّلتي أثبتت وجود املبدإ ٰ
يتغافل عن ّ
اإلهل ّي ،هي
( )1ص .33
( )2الصفحة نفسها.
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ا ّلتي أثبتت كونه واحدا ،كام ب ّينّا يف األصل الثاين ،حيث تتناىف التعدّ د ّية مع
الطبيعة ٰ
اإلهل ّية للخالق تعاىل.
استمر دوكينز بعد ٰذلك كعادته يف نقل أقوال الساخرين من الدين
ثم
ّ
ّ

ٰ
اإلهل ّي ،ويف مقدّ متهم زعيم املتآمرين املاسون ّيني توماس
واملبدإ
دينني.
جيفرسون ،وهي ك ّلها ملوءة بالسباب والسخر ّية من الدين واملت ّ
وأنا يف الواقع ال أدري ما عالقة ّ
كل ٰهذه األقوال والقصص واحلكايات

بأصل البحث املتع ّلق بنفي املبدإ ٰ
اإلهل ّي ،وهل يعدّ دوكينز اعتقادات أمثال
ٰهؤالء األرشار واحلاقدين وأقواهلم دليال منطق ًّيا عىل نفي املبدإ ٰ
اإلهل ّي
احلكيم؟!
و ٰلكنّه أوردها ،وأفرط يف نقلها من أجل تنفري القارئ من الدين
واملبدإ ٰ
اإلهل ّي ،وهي مغالطة وسفسطة صحية ،بل هي سبيل العاجز.
وحتت عنوان( :هل يستطيع العلم أن ينفي وجود اهلل؟) ويف نقده
أدري ( )Agonistستيفان جاي جولد
الساخر لكالم عامل األحياء الال
ّ
( )Stephen Jay Gouldلقوله« :أقوهلا لكل الزمالء وللمرة املليون ،العلم
قائام عىل الطبيعة ،فال
بكل بساطة ال يستطيع احلكم يف قضية إذا ما كان اهلل ً
نؤكده وال ننفيه ،بل بكل بساطة نقول إنه ليس لدينا كعلامء القدرة للتعليق عىل

ههذا املوضوع».
فيقول دوكينز« :ملاذا ال حيق لنا التعليق عىل اهلل بصفتنا علامء؟ فإن كو ًنا
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مغايرا للكون بدون خالق ،ملاذا
نوعا
حتام ً
ً
مع خالق مشف عليه ،سيكون ً
احلكم بأن ههذا ليس ً
سؤاال علم ًّيا؟»(.)1

أقول ّ
إن ٰهذا اجلواب من دوكينز يكشف عن جهله الشديد بأصول
العلمي ،وعن جهله بموضوعات العلوم الفيزيائ ّية
مناهج البحث
ّ
والبيولوج ّية ،مع كونه عاملا بيولوج ًّيا معروفا!
التجريبي
احلّس
ّ
فقد ب ّينا يف األصل الرابع حدود صالح ّية املنهج ّ ّ
ٍ
املستعمل يف العلوم الطبيع ّية ،وا ّلذي يعتمد قبل ّ
يشء عىل تكرار
كل
احلس ّية ،وبالتال انحصار أحكامه يف املوضوعات املا ّد ّية
املشاهدات
ّ
املحسوسة ،وال سبيل له إىل إثبات أو نفي املوضوعات امليتافيزيق ّية غري
التجريدي .ومن
الربهاين
املحسوسة ،ا ّلتي تقع فقط يف نطاق العقل
ّ
ّ
املعلوم عند ّ
الكل ّ
أن موضوع علم الفيزياء العا ّمة هو ظواهر األجسام
الطبيع ّية ،وموضوع علم األحياء هو األجسام احل ّية ،فكيف لعاملٍ فيزيائي
يسوغ لنفسه
كستيفن هوكنج مثال ،أو عاملٍ بيولوجي كالسيد دوكينز أن ّ
من حيث هو ٰ
كذلك ،أن يبحث عن خالق الكون غري املحسوس باملنهج
احلّس؟! وهل ٰهذا ّإال نوع من اجلنون؟! فإما أن يكون دوكيز
ّ
العلمي ّ ّ
جاهال بموضوع علمه ومنهجه ،أو يكون باحثا عن إ ٰل ٍه ما ّدي ومهي يف
( )1ص57

هناية حلم (وهم اإل ٰله)

124

ذهنه ،وكيف يكون خالق الطبيعة من الطبيعة؟!
ٍ
ٍ
عاقل أن يتأ ّمل يف الطبيعة ،ويف ٰهذا النظام
إنسان
ألي
نعم يمكن ّ
البديع امل ّطرد ،والقوانني الطبيع ّية الثابتة ،والعناية الفائقة بالكون
ٍ
ٍ
ٍ
واإلنسان؛ ليستنتج ٍ
وخالق عظي ٍم هلٰذا
مهندس ذكي
سهولة وجود
بكل
الكيل يف الطبيعة للتعرف عىل
لفلسفي
وهذا نوع من التأ ّمل ا
العاملٰ ،
ّ
ّّ
حقيقتها ومبدئها البعيد ،وليس تأ ّمل فيزيائي سطحي للبحث عن
األسباب القريبة للظواهر الطبيع ّية .وقد سبق وأن نقلنا عن الفيلسوف
الربيطاين امللحد سابقا سري أنتوين فلو قوله« :فعند دراسة التفاعل بني اثنني
ّ
من األجسام املادية ،عىل سبيل املثال ،أو اثنني من اجلسيامت ما دون الذرة ،فإنك
تتحدث يف العلوم ،و عندما تسأل كيف وجدت تلك اجلسيامت ما دون الذرة ـ
أو أي يشء مادي ـ وملاذا ،فأنت تتحدث يف الفلسفة .عندما تستخرج

استنتاجات فلسفية من البيانات العلمية ،فأنت عندئذ تفكر كفيلسوف».
ثم يقول« :فالفيلسوف هو الذي خيرج من املعلومات العلمية
ّ
باستنتاجات معرفية ،وربام ال يعرف الكثريون من علامء األحياء عن ههذه
االستنتاجات أكثر مما يعرف بائع األيس كريم عن القواعد التي حتكم البورصة
()1

وقوانني السوق احلرة» .
( )1رحلة ٍ
عقل ،ص .76
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الفيزيائي النابغة يف جامعة كامربيدج مارتني
ثم يروي دوكينز كلامت
ّ
ّ
ريس ( )Martin John Reesعندما يقول« :السؤال البارز والغامض عن
سبب الوجود بشكل عا ٍّم ،وعام ينفخ احلياة يف املعادلة الكونية ،وجيعلها حقيق ًة،

كهذا ال يقع يف نطاق العلم ،بل هو يف جمال الفالسفة وعلامء الدين»(.)1
سؤال ه
وهذا الكالم هو
وهذا الكالم شبيه بكالم سري أنتوين فلو ا ّلذي نقلناهٰ ،
ٰ
ا ّلذي ينبغي أن يصدر عن العلامء احلقيق ّيني ،وهم األكثر ّية بفضل اهلل ،ال
املنتسبني إىل العلم.
ٍ
العلمي املتني بقوله« :و هلكن أنا
بصالفة عىل ٰهذا الكالم
ويع ّلق دوكينز
ّ
أفضل القول إنه لو كان خارج نطاق العلم ،فهو بالتأكيد خارج نطاق الدين...
ويشء ما يدفعني ألن أعجب من السبب احلقيقي الذي يعطي احلق لرجال
أساسا! ما هي جماالت اخلربة التي يقدمها علامء
الدين بأن يكون لدهيم نطاق
ً

الدين يف الدراسات الكونية العميقة ،التي ال يستطيع العلامء اإلجابة عنها؟!»(.)2

( )1ص .58
( )2الصفحة نفسها.
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أقول :قوله ٰهذا يكشف عن جهله أيضا بحقيقة الدين والعلوم الدين ّية،
ونحن كنّا قد ب ّينا فلسفة الدين يف األصل اخلامس ،وقلنا ّ
إن الدين ليس
جمرد القصص واألساطري اخلراف ّية ا ّلتي يروهيا
هو ـ كام ّ
يتوهم دوكينز ـ ّ
فإهنا ٰهبذا النحو ليست علام ،بل هي شعوذة وخرافة ،بل
عا ّمة الناسّ ،
الدين األصيل هو الرؤية الكون ّية الفلسف ّية التفصيل ّية الواقع ّية ،ومنظومة
القيم األخالق ّية اإلنسان ّية ا ّلتي جاء هبا وحي السامء ،وأثبت أصوهلا
الفلسفي؛
الفالسفة بالرباهني العقل ّية يف علم الفلسفة وعلم األخالق
ّ
ٍ
أصول ومبادئ عقل ّي ٍة
فالدين األصيل والعلوم الدين ّية احلقيق ّية قائمة عىل
ٍ
ومتينة.
فلسف ّي ٍة واقع ّي ٍة
ويكرر هنا أيضا نفس النغمة السابقة الكاشفة عن جهله
ثم يعود
ّ
ّ
األول ّية ،عندما يدّ عي ّ
أن العلم يبحث عن حقائق
بأصول العلم ومبادئه ّ
الكون العميقة فيقول« :الكليشة املتكررة بملل وتقول إن العلم يبحث يف
أسئلة من نوع كيف ،بينام الدين هو املجال الوحيد املهيأ لإلجابة عن ملاذا ،وما
هو تعريف (السؤال ملاذا) بحق السامء؟ ال يمكن اعتبار كل عبارة تبدأ بكلمة
"ملاذا"ً ،
سؤاال رشع ًّيا»(.)1

( )1الصفحة نفسها..
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إن الفرق الفارق بني العلم من جهة والفلسفة والدين من ٍ
أقولّ :
جهة
أخرى ،هو ّ
أن العلم يبحث عن العلل الطبيع ّية القريبة للظواهر الطبيع ّية
ٍ
التجريبي،
احلّس
ّ
يف ٰهذا العامل ،أو بعبارة أخرى عن كيف ّية نشوئها ،باملنهج ّ ّ
كالبحث عن أسباب الزالزل والرباكني ،وكيف ّية نشوء األمراض من
روج له
يسمونه باملنهج
أسباهبا القريبةٰ ،
العلمي ا ّلذي ّ
ّ
وهذا هو أساس ما ّ
فرانسيس بيكون ،ولوك ،وبرتراند رسل ،والوضع ّية املنطق ّية ،وحلقة فيينا
عام وراء األسباب الطبيع ّية
يف القرون األخرية ،وسدّ وا باب البحث ّ
القريبة ،وعدّ وا البحث عن العلل الفاعل ّية امليتافيزيق ّية والعلل الغائ ّية من
وهذا أمر يعرفه
املباحث اخلراف ّية ا ّلتي هي من خم ّلفات القرون الوسطىٰ ،
ٍ
مورد يف كتابه ٰهذا.
ويقره يف أكثر من
دوكينز ج ّيداّ ،
أما الفلسفة العقل ّية ٰ
اإلهل ّية والدين الصحيح التابع هلا فهام معن ّيان
بالبحث عن عامل الغيب وامليتافيزيقا ،ويبحث الفيلسوف عنها باملنهج
التجريدي ،إذ يبحث عن األسباب البعيدة ا ّلتي مت ّثل
الربهاين
العقيل
ّ
ّ
ّ
املبادئ األوىل ألصل ٰهذا العامل ،وألصل احلياة فيه ،وعن حقائق األشياء
ٍ
التجريبي القائم
العلمي
خاضعة للبحث
يف نفسها ،وهي ك ّلها أمور غري
ّ
ّ
احلس ّية السطح ّية ،ا ّلتي تبقى سطح ّية وإن نفذت إىل أعامق
عىل املشاهدة ّ
احلّس
ّ
الذرة أو هناية العامل باألجهزة احلديثة ،فشتّان بني نفوذ النظر ّ ّ
العقيل!
البرصي باالستعانة باألجهزة الرصد ّية ،وبني نفوذ النظر
ّ
ّ
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ومّا تقدّ م يتّضح املقصود من ّ
أن العلم يبحث عن (كيف هو؟) أي
عن األسباب الطبيع ّية القريبةّ ،
وأن الفلسفة والدين يبحثان عن (ملاذا
هو؟) أي األسباب البعيدة غري الطبيع ّية.
ٍ
أ ّما قوله إنّه ال يمكن اعتبار ّ
عبارة تبدأ بـ (ملاذا) سؤاال رشع ًّيا،
كل
يعني
فكالم صحيح ،و ٰلكن طبيعة املقصود من السؤال بـ (ملاذا) هو ا ّلذي ّ
كونه علم ًّيا أو فلسف ًّيا دين ًّيا ،فإن كان يسأل عن األسباب القريبة للظواهر
علمي ،ال عالقة له بالدين أو الفلسفة ،وأ ّما إن كان
الطبيع ّية ،فهو سؤال
ي
ديني ،ال عالقة
يسأل عن األسباب البعيدة امليتافيزيق ّية ،فهو سؤال
فلسفي ي
ي
له بالعلم وال بعلامء الطبيعة يا مسرت دوكينز.
ثم يعود دوكينز ليناقض نفسه ،ويعرتف يف الفصل نفسه بعدم أهل ّية
العلم يف بيان القيم األخالق ّية!
يقول« :نتفق مجي ًعا عىل األقل عىل أن أهلية العلم لنصحنا فيام يتعلق بالقيم
أيضا ،و هلكن هل يريد "جولد" ح ًّقا أن يعطي احلق
األخالقية فيها مشكلة ً

للدين للفصل بني اجليد والسيئ ...وأي دين سنصغي إليه يف ههذه احلالة؟»(.)1
أقول :اعرتافه بعجز العلم عن بيان القيم األخالق ّية ،جيعله أعجز عن
( )1ص .59
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بيان الرؤية الكون ّية الك ّل ّية عن حقيقة املبدإ واملعاد ،وحقيقة اإلنسان؛ ّ
ألن
احلس
مالك العجز فيهام واحد ،وهي كوهنا أمورا معنو ّية تقع وراء
ّ
ٍ
بسلوك ظاهري يمكن
والتجربة ،مع كون األخالق مبادئ عمل ّية تتع ّلق
باحلس ،عىل خالف الرؤية الكون ّية الفلسف ّية.
مشاهدته
ّ
أي ٍ
دين يمكن أن نرجع إليه ،فهو كام بينّا يف األصل
أ ّما سؤاله عن ّ
اخلامس ،الدين املوافق يف أصوله ومبادئه لألصول العقل ّية ا ّلتي ثبتت يف
ٍ
أي ٍ
ٍ
الفلسفة ٰ
قراءة يدّ عيها أصحاهبا عىل
مذهب أو
دين أو
اإلهل ّية ،وليس ّ
فإهنا يف حكم اخلرافة.
خالف العقلّ ،
مرة أخرى إىل نقده الساخر للدين واملتد ّينني ،حتت
ثم عاد دوكينز ّ
ّ
عنوان "جتربة الدعاء الكربى"
وقبل مناقشة كالمه ،ينبغي اإلشارة إىل منهج ّيته الفكر ّية اخلاطئة
الديني ،ا ّلتي ترسي يف ّ
كل
الفلسفي أو
وغري املنطق ّية يف التعامل مع الفكر
ّ
ّ
فصول الكتاب ،وال ختدع ّإال ّ
السذج من العوام والبسطاء ،و ٰلكنّها ال تثري
ّإال السخرية عند العلامء واخلرباء.
البدهيي ّ
أي عل ٍم حتدّ د طبيعة املنهج الباحث
من
أن طبيعة موضوع ّ
ّ
احلّس
حتتم علينا استعامل املنهج
عنه ،فاملوضوعات املا ّد ّية كالفيزياء ّ
ّ ّ
التجريبي ،واملوضوعات التارخي ّية ال يمكن البحث فيها ّإال عن طريق
ّ
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النقيل ،واملوضوعات الفلسف ّية امليتافيزيق ّية ال يمكن البحث عنها
املنهج
ّ
ٍ
وهذه أمور يعلمها ّ
إنسان
كل
العقيل
ّإال باملنهج
التجريدي املسانخ هلاٰ ،
ّ
ّ
م ّطل ٍع عىل مبادئ املنطق.
ونحن نسأل الس ّيد دوكينز :هل تقبل أن ينقد أحد من علامء الدين
نظر ّياتك العلم ّية البيولوج ّية عىل أساس ّأهنا خمالفة للنصوص الدين ّية ،كام
كانت تفعل الكنيسة يف املايض ـ لألسف ـ مع العلامء الطبيع ّيني مثل
جاليليو وكوبرنيكوس؟ فإذا كان اجلواب بالنفي ،فعلامء الدين أيضا ال
احلّس املا ّد ّي ،فإذا
يقبلون منك أن تنتقد آراءهم الدين ّية الغيب ّية ،بمنهجك ّ ّ
مل تعرتف ّ
تعصب وتعنّت ال دليل
فهذا ّ
بأن العلوم الدين ّية علوم معتربةٰ ،

لكم عليه ،بل إنّنا قد أثبتنا يف األصول العقل ّية السابقة ّ
بأن تلك العلوم
ٍ
ٍ
عميقة،
فلسفة عقل ّي ٍة
الدين ّية ـ وإن كانت نقل ّية يف نفسها ـ تقوم عىل أسس
ٍ
احلّس
مبتنية عىل املنهج
العقيل القويم ،ا ّلذي هو أقوى وأمتن من املنهج ّ ّ
ّ
التجريبي.
ّ
واآلن نعود إىل كالم دوكينز عن الدعاء ،يقول« :إحدى التجارب
املسلية ـ إن مل نقل املثرية للشفقة ـ عن املعجزات ،كانت جتربة الدعاء الكربى،
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هل تساعد الصالة املرىض عىل شفائهم؟»(.)1
ينقل دوكينز جتربة عجيبة وغريبة قام هبا أحد العلامء املتد ّينني يف
جمموعة من املرىض ،إذ قسمهم إىل ثالث ٍ
ٍ
فئات ،األوىل تل ّقت
بريطانيا عىل
ّ
تتلق أي ٍ
الدعاء من املؤمنني ،دون أن تعلم ٰ
دعاء ،والثالثة
بذلك ،والثانية مل ّ ّ
تل ّقت الدعاء مع علمها ٰ
ثم جاءت
بذلك؛ الختبار التأثري
النفّس للدعاءّ ،
ّ
أي ٍ
فرق بني الفئات الثالث ،بل ّ
إن الفئة الثالثة ا ّلتي
النتيجة بعدم وجود ّ
كانت تعلم ّ
صحتها.
بأن املؤمنني يدعون هلا قد تدهورت ّ
وأنا أقولّ :
إن ٰهذه التجربة هي يف الواقع مرسح ّية هزل ّية ،ومن قام هبا
إنسان سخيف ،ضعيف العقل واإليامن ،جاهل بفلسفة الدين ،وحكمة
الدعاء ا ّلذي هو من أرقى مظاهر العبادة.
فهو يريد أن يضع قدرات اخلالق العظيم هلٰذا الكون واإلنسان عىل
ألمر ٍ
ٍ
ٍ
صغري ٍ
املحك يف ّ
ّ
تافه ،يمكن أن يقوم به أصغر األط ّباء،
اختبار
حمل
وهو عالج املرىض ،ودوكينز يعلم ج ّيدا ّ
أن نجاح مثل ٰهذه التجربة يف
شفاء املرىض ا ّلذين نالوا الدعاء ال يثبت وجود الباري تعاىل؛ الحتامل أن
يكون األط ّباء هم سبب الشفاء ،وفشلها يف شفاء ٰهؤالء املرىض ال ينفي
( )1ص63
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وجود الباري تعاىل؛ الحتامل أن يكون ٰذلك بسبب أخطاء األط ّباء؛ فال
أدري ملاذا نقلها دوكينز هنا يف ٰهذا الكتاب ،مع عدم صالح ّيتها للنفي أو
االثبات ،و ٰلكن يبقى السبب هو نفسه دائام ،وقد أرشنا إليه مرارا يف ٰهذا
البحث ،وهو السخرية من املتد ّينني؛ لتنفري القارئ وإضعاف اعتقاده
فهذه هي بضاعته املزجاة يف ٰهذا الكتاب ،ونحن باإلمكان
باملبدإ اإل ٰهل ّيٰ ،
أن ننقل له اآلالف القصص واحلكايات ا ّلتي تواترت األخبار بوقوعها
مر
من املعجزات والكرامات ا ّلتي جرت عىل أيدي األنبياء واألولياء عىل ّ
العصور ،وا ّلتي ما زلنا نشاهد الكثري منها يف زماننا املعاص ،ويف مقدّ متها
شفاء الكثري من األمراض املستعصية ا ّلتي يأس منها األطباء ،و ٰلكن ليس
من شأننا أن نفعل ٰذلك؛ ّ
ألن املقام يف مثل ٰهذه املسائل االعتقاد ّية
املصري ّية هو أن نعتمد فقط عىل األد ّلة والرباهني العقل ّية القطع ّية الك ّل ّية،
ال أن نعتمد عىل مثل ٰهذه التجارب اجلزئ ّية السخيفة ،أو عىل نقل
القصص واحلكايات وحسب ،بل أقول أكثر من ٰذلك للسيد دوكينز
ا ّلذي ال يؤمن ّإال بالعلم وقول العلامء ،عليه أن ينصت ملا يقوله كبار
األطباء النفسان ّيني يف أمريكا يف الوقت احلارضّ ،
بأن التد ّين والدعاء له
()1

أكرب األثر يف مقاومة األمراض ،وسعة شفاء املرىض  ،وهو أمر مل
(1)Strawbridge WJ, Cohen RD, Shema SJ, Kaplan GA. Frequent
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ٍ
طويلة ،وليس عن طريق القصص
يعرفوه ّإال بعد جتارب علم ّي ٍة
واحلكايات كام حيلو لدوكينز أن يفعل دائام.
ٍ
ويف النهاية أقول ّ
بكثري من ا ّلتي
إن فلسفة الدعاء ملن فهمها هي أعمق
تومهها دوكينز ،أو ٰهذا العامل الساذج يف جتربته املضحكة ،وهو ّ
ّ
أن الدعاء
يف حقيقته ليس ع ّلة تا ّمة لتح ّقق املطلوب ،بل جعله البارى ـ تعاىل ـ سببا
من األسباب ،مثل الدواء للمريض ،فكام أنّه ليس ّ
كل من تناول الدواء
كذلك ليس ّ
حصل له الشفاءٰ ،
كل من قام بالدعاء يستجاب له بالشفاء،
ٍ
إن اهلل ـ تعاىل ـ قد أخربنا عىل لسان أنبيائهّ ،
بل ّ
بصور
بأن الدعاء قد حجياب

ٍ
وهذا كثريا ما
خمتلفة ،إ ّما يف صورة قضاء حاجة املؤمن ا ّلتي طلبها ـ ٰ
حيصل ،ال دائام ـ وإ ّما أن ّ
يؤخرها زمانا ما ،وإ ّما أن يدفع عنه بالء آخر ،أو

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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أن يرفع درجته يف اآلخرة ،أو غري ٰذلك من صور االستجابة.
والدعاء يف الواقع من أعظم مظاهر العبادة الروح ّية ا ّلتي يرتبط هبا
ٍ
عليم ٍ
ٍ
قدير يمكن أن
موجود
املؤمن بر ّبه بمقتىض إيامنه ،إذ يشعر بوجود
ّ
هيون عليه مصائبه.
يلتجئ إليه يف أوقات الشدّ ة؛
ليحل له مشاكله أو ّ
وجمرد الشعور ٰهبذه احلالة النفس ّية من املواساة له آثار إجياب ّية كثرية عىل
ّ
خضم مشاكل ٰهذه احلياة املع ّقدة ،حتّى لو مل حيستجب
روح اإلنسان يف
ّ
طلبه مبارشة ،كام نقلنا عن األط ّباء سابقا ،وأنا ال أدري إىل من يلجأ
دوكينز يف حاالت املرض والشدّ ة والضيق ،وما هو شعوره عند تراكم
أمراض الشيخوخة واقرتاب األجل ،هل يملك ّإال أن يندب ح ّظه العاثر،
املنومة ،أو املخدر العام ،كام سيقول يف هناية
أو يتناول األقراص ّ
()1

الكتاب ؟!

( )1ص362
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الفصل الثالث

«الدليل على وجود اإلله»

القصاص
يف ٰهذا الفصل خيلع دوكينز ـ عامل األحياء ـ عنه لباس ّ
املرسحي ،لريتدي لباس الفالسفة واحلكامء؛ ليامرس سيناريو من
واملم ّثل
ّ

نو ٍع آخر ،ويتصدّ ى لر ّد الرباهني الفلسف ّية ا ّلتي أوردها الفيلسوف املتك ّلم
وهذا الفصل الثالث كان ينبغي أن
توما
األكويني (ٰ .)Thomas Aquinas
ّ
ملنطقي لطبيعة موضوع البحث،
األول بحسب الرتتيب ا
يكون هو الفصل ّ
ّ
وهو نفي املبدإ ٰ
اإلهل ّي ،و ٰلكنّه آثر أن حيقدّ م عليه فصلني روائ ّيني درام ّيني

طويلني ،استهلكا أكثر من ثامنني صفحة من الكتاب ،واستنزفا ذهن
ٍ
ٍ
ساخرة من الدين واملتد ّينني ،وما فعل ٰهذا
موضوعات قصص ّي ٍة
القارئ يف
ّإال من أجل حتريك وجدان القارئ ومشاعره ضدّ الدين واإليامن،
ٍ
بنحو جيعله يتق ّبل استدالالت دوكينز الواهية لنفي املبدإ
وإرهاق ذهنه
ٰ
الطبيعي يف ٰهذا الفصل ،والفصل الذي يليه.
اإلهل ّي ،وطرح البديل املا ّد ّي
ّ
ٍ
بعنوان صحفي ٍ
مثري ،ال
افتتح دوكينز ٰهذا الفصل ـ كام هي عادته ـ
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قريب أو ٍ
ٍ
بعيد بموضوع الفصل؛ و ٰذلك نقال عن املاسوين
عالقة له من
املتآمر توماس جيفرسون ،عندما كان رئيسا للواليات املتّحدة ،وال أدري
س إعجابه الشديد ٰهبذا الرجل ،بحيث أفرط يف النقل عنه،
يف الواقع ّ

وهذا العنوان الغريب هو (أستاذ يف علم الالهوت ال ينبغي أن يكون له
ٰ
حمل يف دستورنا)( !)1وأنا أترك للقارئ الكريم التأ ّمل والتعليق عىل ٰهذه
وحق املواطنة ،وتعربعن
العبارة ،ا ّلتي تتناىف مع أول ّيات حقوق اإلنسان ّ

احلالة اإلقصائ ّية الشديدة لقائلها وناقلها ،مع ّ
أن دوكينز يزعم أنّه حيرتم
املتطرفني
اآلخر ويقبل اآلخر ،وينتقد بشدّ ٍة احلالة اإللغائ ّية عند بعض
ّ
الدين ّيني.
ٍ
ٍ
فيلسوف أكاديمي حمرت ٍم ،ر ّبام يكون له
ألستاذ
وملاذا ال يكون
املسيحي ا ّلذين يكنّون له
األمريكي
عرشات ماليني األتباع من الشعب
ّ
ّ
ٍ
ّ
اعتبار يف
أي
كل االحرتام والتبجيل ـ مهام اختلفنا معه يف الرأي ـ ّ
ٍ
رشف مجاهري ّي ٍة بني احلاكم واملحكومني؟! وهل
الدستور ا ّلذي هو وثيقة
االختالف يف الرأي جريمة حيعاقب عليها القانون؟! وكيف يسمح لنفسه
ٍ
دولة عظمى كأمريكا ،يم ّثل املتد ّينون الغالب ّية املطلقة فيها ،أن
كرئيس
االستفزازي؟!
يتل ّفظ ٰهبذا الكالم
ّ

( )1ص .78
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ٍ
يشء ّ
إن ّ
وهذا ّ
فيدل عىل نواياه الس ّيئة جتاه شعبه ،وخيانته
دل عىل
ٰ
لأل ّمة ا ّلتي انتخبته ،لصالح أسياده من املاسون ،كام يقول الكاتب
األمريكي املشهور مايرون فاغان.
ّ
واآلن نعود إىل االنتقادات ا ّلتي وجهها الس ّيد دوكينز إىل الرباهني
ّ
استدل هبا توما األكويني إلثبات وجود املبدإ ٰ
وهذه
الفلسف ّية ا ّلتي
اإلهل ّيٰ ،
الفلسفي
املنطقي
سنبني ـ تكشف بوضوحٍ عن املستوى
ّ
ّ
االنتقادات ـ كام ّ
ٍ
ميدان ليس هو من رجاله ،وأقحم
ورط نفسه يف
ّ
املأساوي لدوكينز؛ إذ ّ
ٍ
نفسه يف صناعة ليس من أهلها.
وهذا ما كنت قد ّ
حذرت منه قبل ٰذلك يف مقدّ مة الكتاب ،عندما
ٰ
حتدّ ثت عن شخص ّية دوكينز ،ومرتجم كتابه بسام البغدادي ،و ٰلكن
لألسفٰ ،هذا هو قدَ ر الفلسفة ٰ
اإلهل ّية ا ّلتي كانت يف يو ٍم من األ ّيام أصل
ثم أضحت عيل يد أعداء العقل واإلنسان ّية رشيعة ّ
لكل
العلوم وتاجهاّ ،
ٍ
وارد ،ومط ّية ّ
ودب.
هب ّ
لكل من ّ
قال دوكينز« :األدلة اخلمسة التي عرضها توما األكويني يف القرن الثالث
()1

عش ،ال تدل حقيق ًة عىل أي يشء ،ومن السهل نقضها» .
البيولوجي نظر ّيات الفالسفة
أقول :إذا أمكن أن ينقض دوكينز
ّ
( )1ص .79
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ٍ
بسهولة كام يدّ عي ،فمن املمكن أن نصدّ ق أن ينقض علامء الالهوت
ٍ
التطور ،ونظر ّية النسب ّية إلينشتاين ،وميكانيكا
بسهولة نظر ّية داروين يف
ّ
الكم لنيلز بور ،وأن ينقض املهندسون نظر ّيات األط ّباء ،وأن ينقض
ّ
األدباء نظر ّيات املهندسني!
و ٰلكن دع عنك ّ
كل ٰهذا ،ولننظر هل استطاع دوكينز بالفعل أن يفعل
يتوهم
املعجزة ،ويقوم ٰهبذا العمل اخلارق يف ر ّد براهني الفالسفة ،كام ّ
أتباعه وضحاياه املساكني ا ّلذين مل يدرسوا مثله مبادئ املنطق أو الفلسفة؟
األكويني ،وا ّلتي هي يف
يذكر دوكينز األد ّلة اخلمسة املشهورة لتوما
ّ
الواقع مأخوذة من براهني الفالسفة قبله مثل أرسطو وابن سينا ،و ٰلكنّه
ٍ
بأسلوب ححمر ٍ
ومشو ٍ
سيتبني ٰذلك ّ
بكل
ش ،كام
وركيك،
ف،
لألسف نقلها
ّ
ّ
ٍ َّ
األصيل (اخلالصة
األصيل مبارشة من كتابه
وضوحٍ من نقلنا لكالم توما
ّ
ّ
دل عىل ٍ
يشء ،فإ ّنام ّ
وهذا إن ّ
يدل  -إن
الالهوت ّية ٰ ،)Summa Theologica
طبيعي ملن هو ليس من أهل
أحسنّا الظ ّن به  -عىل عدم فهمه هلا ،وهو أمر
ي
مضطرين أن ننقل ٰهذه األد ّلة من
الصناعة؛ ومن أجل ٰذلك نجد أنفسنا
ّ
()1

ثم
األكويني (اخلالصة الالهوتية)
األصيل يف كتاب
مصدرها
ّأوالّ ،
ّ
ّ
ثم نقوم ثالثا
ليتبني لنا مدى حتريفه هلاّ ،
ننقل تقرير دوكينز هلا ثانيا؛ ّ
( )1اخلالصة الالهوت ّية ،ج  ،1ص  23و.24
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ٍ
خمترص وواضحٍ أمام القارئ الكريم.
بصياغتها بنح ٍو
قال توما« :إن وجود اهلل يمكن إثباته من مخسة مناهج:
املنهج األول واألوضح من جهة احلركة ،فمن املحقق الثابت باحلس أن يف
عاملنا ههذا أشياء متحرك ًة ،وكل متحرك فهو يتحرك من آخر؛ ألنه ليس يتحرك
يشء إال باعتبار كونه بالقوة إىل ما يتحرك إليه ،وإنام حيرك يشء باعتبار كونه
بالفعل؛ إذ ليس التحريك سوى إخراج يشء من القوة إىل الفعل وإخراج يشء
إىل الفعل ال يمكن أن يتم إال بموجود بالفعل ،كام أن احلار بالفعل كالنار جيعل
حارا بالفعل ،ه
وبذلك حيركه ويغريه .هلكن ليس
اخلشب الذي هو حار بالقوة ًّ
يمكن ليشء واحد بعينه أن يكون بالقوة والفعل م ًعا باعتبار واحد ،بل
باعتبارات خمتلفة؛ ألن ما هو حار بالفعل ليس يمكن أن يكون من ههذه اجلهة
أيضا ،بل هو من ههذه اجلهة بارد بالقوة.
حارا بالقوة ً
ًّ
فإذن ليس يمكن أن شي ًئا يكون حمر ًكا ومتحر ًكا أي حمر ًكا لنفسه باعتبار
واحد ومن جهة واحدة ،فإذن كل ما يتحرك فال بد أن يتحرك من آخر ،وإذا
وهذا من آخر ،وهنا ال
كان ههذا اآلخر متحر ًكا فال بد أن يتحرك من آخر ً
أيضا ،ه
جيوز التسلسل إىل غري النهاية ،وإال مل يكن حمرك أول فلم يكن حمرك آخر؛ ألن
املحركات الثانية ال حترك إال بام هي متحركة من املحرك األول ،كام أن العصا ال
حترك إال بام هي متحركة من اليد .فإذن ال بد من االنتهاء إىل حمرك أول غري
وهذا الذي يعقل اجلميع أنه اهلل».
متحرك من آخر ،ه
أما السيد دوكينز املحرتم فقرره هكذا «أو ًال :املحرك األول :ال يشء
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تراجعي زمان ًّيا للاميض،
يتحرك إال بوجود من حيركه ،ههذا يؤدي بنا بشكل
ٍّ
واملخرج الوحيد منها هو اهلل؛ ألنه بالرضورة املنطقية أن أحدً ا ما ،قد بدأ
()1

وهذا األحد ندعوه اهلل» .
باحلركة األوىل ،ه

وأقول :التقرير الصحيح للربهان باختصارّ :
ٍ
متحر ٍك حيتاج
جسم
كل
ّ
ٍ
القوة إىل الفعل؛ الستحالة أن حخيرج اليشء نفسه من
حمرك خيرجه من ّ
إىل ّ
يتحرك كسائر األجسام،
القوة إىل الفعلٰ ،
ّ
حي َّر حك بأن ّ
املحرك إن كان ح َ
وهذا ّ
ٍ
وهكذا ،فإ ّما أن يتسلسل ،وهو حمال ـ كام بينّا
حمرك آخرٰ ،
فهو حيتاج إىل ّ
ٍ
يتحرك،
حمرك ححي ّرك ال بأن ّ
من قبل يف األصل الثاين ـ وإ ّما أن ينتهي إىل ِّ

األول ،وهو بطبيعة احلال ال بدّ أن يكون بالفعل من ّ
كل
وهو
املحرك ّ
ّ
جمردا عن املا ّدةّ ،
القوة إىل
وإال الحتاج أن حخيْر َج حه غريه من ّ
اجلهات ،أي ّ
األول هو املبدأ ٰ
اإلهل ّي.
الفعل ويتسلسلٰ ،
املحرك ّ
وهذا ّ

قال توما« :املنهج الثاين :من جهة العلة املؤثرة ،فإننا نجد يف املحسوسسات
الشاهدة ترت ًبا بني العلل املؤثرة وليس يرى مع هذلك ،وال يمكن أن شي ًئا يكون
وهذا حمال ،والتسلسل ممتنع يف
عل ًة مؤثر ًة لنفسه؛ للزوم وجوده قبل نفسه ،ه
العلل املؤثرة؛ ألن األول بني مجيع العلل املؤثرة املرتتبة هو علة الوسط ،والوسط
هو علة األخري ،سواء كان ثمة وسط واحد أو أوساط كثرية ،هلكنه إذا ارتفعت
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العلة ارتفع املعلول فاذن لو مل يكن يف العلل املؤثرة أول مل يكن فيها أخري وال
وسط ،ولو تسلسلت العلل املؤثرة مل يكن علة أوىل مؤثر ،فلم يكن معلول أخري
وهذا بني البطالن ،فال بد إذن من إثبات علة مؤثرة
وال علل مؤثرة متوسطة ،ه
أوىل ،وهي التي يسميها اجلميع اهلل».
أما دوكينز فنقله هكذا« :ثان ًيا :السبب واملسبب :ال يشء يسبب نفسه،
لكل رد فعل فعل مسبق ،ومر ًة أخرى نصل تراجع ًّيا لنقطة يف املايض ،ههذه ردود
()1

األفعال كلها جيب أن يكون هلا فاعل أول ،ههذا الفاعل األول نسميه اهلل» .
وتقريره املعدّ ل :ال يشء حيدث نفسه يف حدّ ذاته؛ الستحالة أن حخيْر َج
اليشء نفسه من العدم إىل الوجود ،واملوجد له إن كان حادثا أيضا ،افتقر
ٍ
موجد آخر ،فإ ّما أن يتسلسل ،وهو حمال ،وإ ّما أن ينتهي إىل موج ٍد
إىل
ٍ
حادث ،وهو اهلل تعاىل.
قدي ٍم غري
قال توما« :املنهج الثالث :من جهة املمكن والواجب ،و هذلك أننا نجد يف
ً
معروضا للكون والفساد
األشياء ما يمكن وجوده وعدمه ،إذن منها ما يرى
وهكذا ،ممكنًا وجوده وعدمه ،وكل ما كان ه
دائام؛ ألن ما
ه
كذلك فيمتنع وجوده ً
يمكن أن ال يوجد فهو معدوم يف حني ما ،فإذن لو كان عدم املوجود ممكنًا يف
أيضا
مجيع األشياء للزم أنه مل يكن حينًا ما شيئًا ،ولو صح هذلك مل يكن اآلن ً

( )1الصفحة نفسها.
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يشء؛ ألن ما ليس موجو ًدا ال يبتدي أن بوجد إال بيشء موجود .فإذن لو مل يكن
وهذا بني
يشء موجو ًدا الستحال أن يبتدي يشء أن يوجد ،فلم يكن اآلن يشء ه
البطالن .فإذن ليست مجيع املوجودات ممكن ًة ،بل ال بد أن يكون يف األشياء يشء
واجب ،والواجب إما واجب لذات أو لغريه ،والتسلسل يف الواجبات لغريها
مستحيل كاستحالته يف العلل املؤثرة عىل ما هو قري ًبا ،فإذن ال بد من إثبات
وهذا ما يسميه
يشء واجب لذاته ليس واج ًبا بعلة أخرى ،بل غريه واجب به ه

اجلميع اهلل».
أما دوكينز فنقله هبذه الصورة «ثالثا :العلة الكونية :من املحتم وجود
زمن مل توجد فيه املادة ،و هلكن بام أن األشياء الفيزيائية موجودة اآلن ،إذن ال بد
وهذا اليشء غري
من وجود يشء غري
فيزيائي أتى با للوجود من العدم ،ه
ٍّ
()1

الفيزيائي ندعوه اهلل»  .وهو تقرير خمالف لألصل بالك ّل ّية!
أقول :هذا هو املسمى بربهان اإلمكان ،وتقريره باختصار :إن
املوجود املمكن الوجود يمكن عليه العدم ،ويعرضه الوجود من غريه كام
بينّا يف األصل الثاين من فلسفة الوجود ،وبالتال فاليمكن أن يوجد نفسه
وهذا الغري إن كان مكنا أيضا افتقر إىل غريه،
بنفسه ،فيحتاج إىل غريهٰ ،

( )1الصفحة نفسها.
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ٍ
موجود
وهكذا ،فإ ّما أن يتسلسل ،وهو حمال ،وإ ّما أن ينتهي األمر إىل
ٰ
واجب الوجود لذاته ،وهو املطلوب.
وقد ع ّلق دوكينز عىل ٰهذه الرباهني الثالثة بقوله« :كل احلجج الثالث
تعتمد عىل مبدإ الرتاجع الزمني ،وتفرتض اهلل إلهناء الدوامة ،واالفرتاض الذي
()1

ال مربر له هنا ،هو أن اهلل منيع عىل الزمان» .
أقول :من الواضح جدًّ ا أنّه مل يفهم معنى حقيقة ٰهذه الرباهني الثالثة؛
لسببني:
العقيل املحال ،بعبارة شعر ّي ٍة ،وهو أنّه
يعرب عن التسلسل
ا ّ
ألول :أنّه ّ
ّ

(دوامة) ،قاصدا احلرية والرت ّدد؛ ليوحي للقارئ ّ
بأن منشأ االعتقاد باملبدإ
ّ

اإلهل ّي هو اجلهل والتخ ّلص من احلرية ،مع ّ
ٰ
أن املقصود من امتناع
ٍ
بساطة ،هو رضورة أن يرجع ّ
التسلسل ّ
كل ما بالغري إىل ما بالذات،
بكل
وهو أمر يدركه الطفل الصغري بال تر ّدد ،وقد أرشنا إليه يف املقدمة.
الثاين :هو أنّه مل يفهم معنى الع ّلة األوىل ،ا ّلتي تنتهي عندها
يت عن
املتحركات واحلادثات وسائر العلل الطبيع ّية ،ورضورة مت ّيزها الذا ّ
ّ

سائر العلل واملعلوالتّ ،
مرجحٍ  ،وعدم انقطاع
وإال لزم الرتجيح بال ّ
التسلسل ،فخالق املا ّدة ال يمكن أن يكون ما ّد ًّيا ،وخالق الزمان ال يمكن
( )1الصفحة نفسها.
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أن يكون زمان ًّيا أو مكان ًّيا ،وهو أمر يف غاية البداهة.
ثم قال« :ليس هناك أي سبب إطال ًقا ملنح ههذا الذي أهنينا به الرتاجع
ّ
الزمني أ ًّيا من املواصفات التي يتصف با ههذا اإل هله مثل القدرة الكلية ،والعلم
الكل ،والرمحة ،واخللق الذكي ،ناهيك عن الصفات اإلنسانية كإجابة الدعاء،
()1

وغفران الذنوب ،وقراءة األفكار» .
ٍ
فلسفة
أقول :لو كان دوكينز قد أتعب نفسه يف قراءة فهرس أي كتاب

أن الفالسفة بعد بياهنم لفصل إثبات املبدإ ٰ
ٰإهل ّي ٍة ،لوجد ّ
اإلهل ّي بالرباهني
العقل ّية الفلسف ّية ،قد عقدوا فصوال أخرى بعد ٰهذا الفصل يف إثبات
األول للوجود بالرباهني العقل ّية ،من العلم والقدرة
صفات ٰهذا املبدإ ّ
واحلياة واإلرادة واحلكمة والعناية والتدبري الدقيق ،انطالقا من كونه ـ
لكل ٍ
ٍ
تعاىل ـ واجب الوجود لذاته ،وواجدا ّ
بنحو أعىل
كامل وجودي
وأرشف من سائر خملوقاته ،كام بينّا ذلك يف املقدمة ،و ٰلكن يظهر ّ
أن الس ّيد
دوكينز مل يكن يسمح له وقته الثمني ٰ
بذلك ،بعد أن استغرق معظم وقته يف
ّ
واملجالت ،ومسامرات املقاهي
قراءة القصص واحلكايات ،والصحف
واحلانات.
ثم استشكل عىل صفاته ـ تعاىل ـ قائال« :وباملناسبة فإن بعض علامء

( )1ص .80
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املنطق الحظوا عدم إمكانية اجتامع موضوع العلم الكل ،والقدرة الكلية ،إذ لو
كان اهلل كل املعرفة ،فهو يعرف بالتأكيد ومسب ًقا كيف سيتدخل بقدرته الكلية
ليغري جمرى التاريخ ،ههذا يعني أنه ال يستطيع تغيري رأيه هبذا املوضوع ،فهو
()1

بالتايل ليس كل القدرة؛ ألن هناك شيئًا ال يستطيع عمله» .
أقولّ :أوالّ :
سامه
الفلسفي
جمرد نقله ٰهذا الكالم
ّ
عام ّ
ص ّ
ّ
إن ّ
التخص ّ

(ببعض علامء املنطق) هو أمر مثري للسخرية ،إذ ّ
إن املنطق املتع ّلق ببيان
قواعد التفكري الصحيح هو علم مباين متاما لعلم الفلسفة ٰ
اإلهل ّية املتع ّلق

الفلسفي
نسمي من يتكلم ٰهبذا الكالم
ّ
بمباحث الوجود ،فال ينبغي أن ّ
بأنّه من علامء املنطق ،فإ ّما أن يكون نقله صحيحا ،وبالتال يكون ٰهذا العامل
املنطقي قد تك ّلف الكالم فيام ال يعنيه ،كام يفعل دوكينز يف ٰهذا الكتاب،
ّ

وهذا
وإ ّما أن يكون فيلسوفا ،و ٰلكن دوكينز ال يميز بني املنطق والفلسفةٰ ،
ليس ٍ
ببعيد.
يسوغ من ال يعرف مبادئ الفلسفة ٰ
اإلهل ّية ،ومل يدرسها أو
ثانيا :كيف ّ
درسها ،وقىض عمره يف البحوث الفيزيائ ّية البيولوج ّية املا ّد ّية ،لنفسه أن
حي ّ

يتد ّخل فجأة يف العلوم امليتافيزيق ّية ،وخيوض يف ّ
أدق املباحث الفلسف ّية
ّ
املتأهلني؟!! وهل ٰهذا هو
التخصص ّية ،وينتقد كالم أعاظم الفالسفة

( )1الصفحة نفسها.
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املنهج العلمي؟!
ثالثا :إن اجلواب عن هذا اإلشكال ،وإن كان يتط ّلب مقدّ ٍ
مات
ٰ
منطق ّية وفلسف ّية جيهلها دوكينز وأمثاله ،بيد أ ّننا سنحاول أن نجيبه
ٍ
ببساطة؛ لع ّله يفهمها أو يتن ّبه إليها ،فنقول :القدرة الك ّل ّية املطلقة يا سيد
دوكينز ،ال تتع ّلق ّإال بام هو مكن الوقوع ،ال بام هو حمال الوقوع ،واهلل مع
ٍ
كل ٍ
كونه عىل ّ
بيشء حتّى
يشء قديرا ،و ٰلك ّن املحال املمتنع الوجود ليس
تتع ّلق به القدرة؛ ّ
ألن الشيئ ّية تساوي الوجود ،فاهلل ـ تعاىل ـ بقدرته املطلقة
ال يمكن أن جيمع بني النقيضني ،أو جيعل ّ
الكل أصغر من جزئه ،أو أن
جيعل االثنني فردا ،والثالثة زوجا ،ال لعجزه ،بل المتناع ٰذلك يف نفسه.
الكيل وحكمته املطلقة ،قد علم بالنظام األصلح هل ٰذا
واهلل بعلمه ّ ّ
ٍ
ٍ
العامل ّ
مكنة ،وتغيري ٰهذا
صورة
بكل مراتبه ،فأوجده كام علمه عىل أحسن
النظام األصلح من الناحية التكوين ّية حمال الوقوع؛ ألنّه عىل خالف
الطبيعي يف نظام األسباب واملس ّببات ،وخالف حكمته تعاىل؛
الرتتيب
ّ

فمن املحال أن تتع ّلق به قدرته املطلقة.

وأصل املشكلة املعرفية عند دوكينز يف ٰهذا الكتاب ـ باإلضافة إىل
احلس ّية السطح ّية املا ّد ّية
جهله الشديد بمبادئ العلوم العقل ّية ـ هو نزعته ّ
تصور
الشديدة ،ا ّلتي جعلت عقله دائام يف عينيه ،وا ّلتي متنعه دائام من ّ
تصورها
األمور الغيب ّية ا ّلتي هي فوق الطبيعة ،وإذا أراد أن
يتصورهاّ ،
ّ
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بومهه وخياله ،وتعامل معها تعامله مع األمور املا ّد ّية ،فكام يرى نفسه
املتغري،
الشخص
قادرا عىل تغيري اعتقاداته املا ّد ّية احلادثة بحسب مزاجه
ّ
ّ

فاهلل ـ تعاىل ـ ينبغي أن يكون ٰ
وهذا جلهله بحقيقة الع ّلة األوىل،
كذلكٰ ،
وخالق الكون العظيم.
ثم قال« :لنعد إىل الرتاجع الزمني الال هنائي ،والعبث الناتج من إدخال إ هله
ّ
حلل املوضوع؛ ألنه من األرخص استحضار يشء ما كنظرية االنفجار العظيم،
()1

فيزيائي غري مكتشف بعد» .
أو أي مبدإ
ٍّ
مرة أخرى يكشف عن جهله بداللة الرباهني ،وحقيقة
أقول :ها هو ّ
الع ّلة األوىل ،حينام يريد أن ينهي التسلسل ٍ
بعلة طبيع ّي ٍة ،غافال أو متغافال
عن ّ
أن خالق الطبيعة ال يمكن أن يكون منها.
وأ ّما طرحه لنظر ّية االنفجار العظيم ( ،)Big Bang Theoryفهو يعلم
ٍ
ج ّيدا ّ
قريب أو
التطور ،ال عالقة هلا من
أن ٰهذه النظر ّية حاهلا كحال نظر ّية
ّ
ٍ
وهذا ما سبق وأن أرشنا
بعيد بنشأة أصل الكون ،بل تتع ّلق بكيف ّية نشأتهٰ ،
إليه من ّ
معني ببيان (كيف هو؟) ال (مل هو؟).
أن
الفيزيائي ي
ّ
ٍ
ٍ
إن نظر ّية االنفجار العظيم تقول ّ
ثم ّ
منفردة
نقطة
إن العامل نشأ من
ّ
ٍ
ٍ
وكثافة عاليتني
حرارة
تنهار عندها قوانني الفيزياء املعروفة ،وهي ذات
( )1الصفحة نفسها.
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طاقة
وانبعاث
عظيم
إنفجار
تغريات أدت إىل
ثم حصل فيها ّ
جدًّ ا جدًّ اّ ،
ٍ
وأنوية ٍ
ٍ
ٍ
لتتكون
ثم بدأت تربد بالتدريج
هائلة جدًّ ا،
ّ
ذر ّية وإلكرتوناتّ ،
ّ
ثم الكبرية.
منها األجسام الصغرية ّ
تتعرض النظر ّية ألصل وجود ٰهذه النقطة املنفردة ،وكيف
ومل ّ
التطورات الداخل ّية ا ّلتي أ ّدت إىل
جاءت ،وكيف حصلت فيها ٰهذه
ّ
انفجارها ،إذ يعدّ ون اإلجابة عن ّ
كل ٰهذه األسئلة خارجة عن نطاق
الفيزيائي؛ وبناء عليه :كيف يمكن
القوانني الطبيع ّية ،وعن حدود معرفة
ّ
ربر لنا ٰهذه النظر ّية أصل بداية العامل ،وانقطاع التسلسل؟!
أن ت ّ
إىل هنا تكون قد متّت احلجج الثالث ا ّلتي نقلها دوكينز عن توما
للحجة الرابعة؛ لعدم وضوح دالالهتا،
نتعرض
ّ
األكويني ،ونحن لن ّ
احلجة اخلامسة.
وعدم احلاجة إليها ،ولننتقل لبيان تعليق دوكينز عىل ّ
قال توما الكويني« :املنهج اخلامس :من جهة تدبري األشياء ،فإننا نرى أن
وهذا
بعض املوجودات اخلالية من املعرفة وهي األجرام الطبيعية تفعل لغاية ،ه
دائام أو يف األكثر عىل هنج واحد إىل أن تدرك النهاية يف
ظاهر من أهنا تفعل ً
هذلك ،و هبذا يتضح أهنا ال تدرك الغاية اتفا ًقا بل قصدً ا ،عىل أن ما خيلو من
املعرفة ليس يتجه إىل غاية ،ما مل يسدد إليها من موجود عارف وعاقل كام يسدد
السهم من الرامي .فاذن يوجد موجود عاقل يسدد مجيع األشياء الطبيعية إىل
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وهذا الذي نسميه اهلل»( ).
الغاية ،ه
1

وقد ب ّينه دوكينز ٰهكذا« :احلجة الغائية أو حجة التصميم :األشياء يف
العامل ،وخاص ًة األشياء يف احلياة تبدو مصمم ًة ،وال نعرف بوجود أشياء تبدو
كذلك؛ ه
مصمم ًة إال إذا كانت ه
ولذلك جيب أن يكون هناك مصمم ،وهو ما
()2

ندعوه باإل هله» .
صحيحا أن كل األشياء التي تبدو
ثم قال مع ّلقا« :وبفضل داروين ،مل يعد
ً
ّ
فعال ه
لنا وكأهنا مصممة ،ال يمكن أن تكون غري هذلك ،إن مل تكن ً
كذلك ،التطور
باالنتخاب الطبيعي ينتج ما يمكن أن يبدو كأروع تصميم بأعىل درجات
()3

التعقيد واألناقة» .
أقولٰ :هذا هو برهان النظم ا ّلذي أرشنا إليه بالتفصيل يف األصل
الذكي
املصمم
صحته ومتام ّية داللته عىل وجود
الثاين من املقدّ مة ،وأثبتنا ّ
ّ
ّ
بناء عىل قانوين الع ّل ّية والسنخ ّية البدهي ّيني ،كام أثبتنا يف األصل الرابع ّ
أن
الطبيعي ال عالقة هلا أصال بأصل وجود العامل أو بمبدإ
نظر ّية االنتخاب
ّ
مصم ٍم ذكي
يرصح داروين نفسه ـ وجود
ّ
احلياة ،وال تنايف أصال ـ كام ّ

حتصل ّ
صح
كل ٰهذه
ّ
التطورات التدرجي ّية بحكمته وهدايته ،وقد ّ
( )1اخلالصة الالهوت ّية ،ج  ،1ص .24
( )2ص81
( )3الصفحة نفسها.
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فرانسيس كولنز ( )Francis Sellers Collinsأحد أكرب علامء األحياء يف
العامل ٰ
بذلك حينام قال« :من الذي حيجر عىل اإل هله يف أن يستعمل آلية التطور يف
()1

اخللق» .
املنطقي الرصني عىل
أقول :وبعد أن أحس دوكينز بعجزه عن الرد
ّ
ٰهذه الرباهني العقل ّية الواضحة ،سارع إىل خلع لباس التفلسف
الفضفاض والواسع عليه ،ا ّلذي كان يتع ّثر فيه ك ّلام حاول أن يميش به،
ٍ
األصيل ،ويعود إىل هزل ّياته
املرسحي
جديد لباسه
وعاد لريتدي من
ّ
ّ
السخيفة ،وحكاياته الطويلة واملم ّلة ،ليسخر من دليل أنسلم (Anselm of
الوجودي ،وبعض االستدالالت الشخص ّية الركيكة ،ا ّلتي
)Canterbury
ّ
هي استدالالت ظنّ ّية خيال ّية ال اعتبار هلا عند كبار الفالسفة ،وهي ك ّلها
تستحق عناء الر ّد عليها.
أشياء ال
ّ
مرة أخرى مسألة تد ّين العلامء وعدم
ثم عاد دوكينز بعد ٰذلك ليثري ّ
ّ

تد ّينهم حتت عنوان« :احلجة من العلامء الكبار املتدينني»(.)2

أقول :بعد عجزه عن إنكار تد ّين العدد الكبري من العلامء األفذاذ
ا ّلذين قامت النهضة العلم ّية والصناع ّية يف الغرب عىل أكتافهم ،حاول
جهده ّ
ربر ٰذلك تارة
بكل ما أويت من أساليب االحتيال
ّ
الفكري أن ي ّ
( )1وهم اإلحلاد ،ص85
( )2ص.100
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بأهنم يؤمنون بإ ٰله إينشتاين ،وتارة يبدي
بخوفهم من قمع الكنيسة ،وتارة ّ
ّ
وكأن
استغرابه الشديد عن كيف ّية أن جيمع اإلنسان بني العلم والتد ّين!
الذكي للكون ،وتبع ّية األحداث الكون ّية والطبيع ّية للعقل
باملصمم
اإليامن
ّ
ّ

الواعي ،دليل عىل اجلهل والسفه واحلامقة ،وأ ّما االعتقاد بـ (خروج
ٍ
ّ
و(أن الكون قد خلق نفسه)،
سبب)،
الكون من العدم إىل الوجود بال
وأن (النظام البديع نشأ من الال نظام)ّ ،
ّ
وأن (صانع الساعات األعمى قد
و(أن ّ
ّ
كل
لتطور املا ّدة الصامء بنفسها)،
أنشأه) ،وبـ (تبع ّية العقل والوعي ّ
العلوم واألفكار والفلسفات ،واالكتشافات العلم ّية البديعة ،والقيم
ٍ
جمموعة من الصدف العشوائ ّية
واملبادئ األخالق ّية السامية ،ك ّلها نتيجة
والتفاعالت الكيميائ ّية ،واإلشارات الكهرومغناطيس ّية)؛ واإليامن بسائر
ٰهذه األوهام واخلرافات واهلذيانات ،هي عند الس ّيد دوكينز من مظاهر
العلم والعقالن ّية!
األول ّ
أن إيامن العلامء باهلل أو
ونحن قد سبق وأن ب ّينا يف الفصل ّ
يؤخر ،وليس له أدنى مدخل ّي ٍة يف إثبات املبدإ ٰ
إحلادهم ،ال حيقدّ م وال ّ
اإلهل ّي

للعامل أو نفيه.

سامه بـ (رهان باسكال) للعامل
تعرض دوكينز بعد ٰذلك إىل ما ّ
ّ
الريايض الشهري بليز باسكال ،إذ قال« :بحسب عامل الرياضيات الفرنس
الكبري بليز باسكال ،فإنه مهام قلت الدالئل عىل وجود اهلل ،فإن العقوبة التي
تنتظر االختيار اخلاطئ هي أكرب ،فأحكم الطرق هي اإليامن باهلل؛ ألنك إن كنت
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مصي ًبا فسرتبح النعمة الكربى ،وإن كنت خمطئًا فلن يكون هناك فرق ،بينام إن مل
تؤمن باهلل ،وكنت خمطئًا ،فأنت حمكوم باللعنة األبدية ،وإن كنت مصي ًبا ،فلن
يكون هناك أي فرق ،وعىل هذلك فالقرار ال حيتاج لذكاء ،عليك اإليامن
()1

باهلل» .

ٍ
برسعة دون أن يتأ ّمل ـ كعادته ـ يف حقيقة البيان،
ثم يع ّلق دوكينز
ّ
خاص يف ههذه احلجة ،اإليامن ليس شيئًا تقرره
بقوله« :هناك يشء ما حمري بشكل ٍّ
()2
كالسياسة ،وعىل األقل فأنا ال أستطيع فعله بإراديت» .
ثم أخذ يسرتسل كعادته يف السخرية من كالم باسكال.
ّ
وأقولّ :
إن قوله« :اإليامن ليس شيئًا نقرره كالسياسة» كالم صحيح؛
ومل يقصد باسكال من كالمه ٰذلك بالتأكيد؛ ّ
ألن اإلرادة نابعة من القناعة،
والقناعة حتصل من وضوح األد ّلة عند املخاطب؛ ٰ
ولذلك فقد أراد
باسكال من كالمه ٰهذا بأن يوجد القناعة لدى اآلخرين مثل دوكينز،
ا ّلذين ال يؤمنون باألد ّلة والب ّينات الساطعة عىل وجود اهلل تعاىل ،ويعدّ ون
وجود اهلل احتامال ضعيفا ـ ال ا ّلذين يقطعون بعدم وجوده ـ و ٰذلك بأن
العميل عىل
يقنعوا أنفسهم ،ال باإليامن باهلل ،و ٰلكن برضورة االحتياط
ّ
وقوة املحتمل وخطورة األمر ،كمن
األقل النابع من وجود االحتامل ّ
السم املهلك يف طعامه ،فهو ال يأكله بالتأكيد
احتمل احتامال ضئيال وجود ّ
( )1ص .106
( )2الصفحة نفسها.
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وإن كان جائعا ،ومهام كان الطعام شه ًّيا ولذيذا ،وال يعني ٰهذا املوقف
العم ّيل اإليامن بوجود سم يف الطعام.
وهذا األمر ٍ
الظاهري ،أو
كاف يف انبعاث اإلرادة الباعثة عىل االلتزام
ٰ
ّ
ال ّ
والتبني ،ال أن يكتب كتابا طويال عريضا يف اإلحلاد،
أقل بالتو ّقف
ّ
ويسميه بوهم اإل ٰله ،ويرتمجه إىل أكثر من  30لغة أجنب ّية ،ويسعى لنرشه يف
ّ

كل أنحاء العامل ،ويرصف ّ
ّ
كل وقته يف املناظرات ،والدفاع املستميت عن
ٍ
اإلهل ّي ودينه وأنبيائه وأوليائه يف ّ
اإلحلاد ،والسخرية من املبدإ ٰ
مكان
كل
ّ
يذهب إليه يف العامل ،ويدعو الناس ّ
قو ٍة
بكل الوسائل،
وبكل ما أويت من ّ
والتمرد عىل خالقهم ورازقهم ،فهل ٰهذا يا سيد
للخروج من دينهم،
ّ
وعليم ٍ
ٍ
ٍ
قدير ،ولو احتامال ضئيال،
عظيم
دوكينز حال من حيتمل وجود إ ٰل ٍه
كام تعرتف أنت ٰ
بذلك بنفسك.
ّ
بحق العلم والعقل والكون واإلنسان ّية ا ّلتي تدّ عي أنّك
وإال فقل لنا ّ
تؤمن هبا ،ماذا كان يكون حالك لو كنت تقطع بعدم وجود اهلل تعاىل،
فهل كنت ستفعل أكثر من ٰذلك؟! وما هو منشأ ّ
كل ٰهذا احلامس عندك؟
أهي الفرض ّية الظنّ ّية لداروين عن تطور األنواع؟ ا ّلتي ـ باعرتافه هو،
ٍ
عالقة ببيان أصل نشوء الكون واحلياة يف
وباعرتافك أنت ـ ليس هلا أدنى
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()1

جمرد
ٰهذا العامل ،أو هي النظر ّية املوهومة لتعدّ د األكوان ؟ ا ّلتي هي ّ
احت ٍ
أي ٍ
دليل علمي أو عقيل باعرتافكم.
امل ومهي ليس عليه ّ
واخلالصة ّ
احلقيقي ا ّلذي
أن مثلك هو املصداق البارز واملقصود
ّ
توجه إليه باسكال بكالمه.
ّ
ثم قال دوكينز بعد ٰذلك« :وما السبب احلقيقي يف أننا نقبل فكرة بأن
ّ
اليشء الوحيد الذي جيب أن نفعله إلرضاء اهلل ،هو اإليامن به؟ ملاذا ههذه
اخلصوصية لإليامن؟ أال جيب أن يكافئ اهلل الطيبة أو الكرم ،أو التواضع ،أو
()2

الصدق؟ ماذا لو كان اهلل عا ًملا يعد التحري عن الصدق حسنًا؟» .
وأقولّ :
الغني احلكيم،
إن اإليامن باهلل ـ تعاىل ـ ليس فيه منفعة لإل ٰله
ّ

بل منفعتها راجعة إىل اإلنسان نفسه ،كام بينّا ٰذلك يف األصل الثاين يف
فلسفة املعادّ ،
وأن الثواب من لوازم اإليامن والعمل الصالح ،والعقاب
من لوازم اجلحود والعمل الس ّيئ ،وأ ّما خصوص ّية اإليامن فهي يف كوهنا
دافعة نحو العمل الصالح.
أ ّما االلتزام بمكارم األخالق ا ّلتي ذكرها فهي بال شك الغاية من

التد ّين ،واملقصودة من العبادة والدين ٰ
اإلهل ّي ،وما جاء الرسل واألنبياء

(1) Multiverse.

( )2ص .107
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ّإال من أجل تتميمها وتكميلها ،كام هو متواتر يف تواريخ الرسل واألنبياء
الصحيحة ،وكام بينّا ٰذلك يف األصل اخلامس من فلسفة الدين.
و ٰلك ّن الكالم يف إمكان حتقق ٰذلك ك ّله مع إنكار اخلالق واملنعم
واملعاد ،وسائر الرشائع والكتب السامو ّية ،وقد أرشنا يف األصل الثالث يف
فلسفة األخالق ّ
األخالقي هو أن يكون صادرا من
أن معيار احلسن
ّ
ٍ
العقل ،ورؤيته الكون ّية ٰ
صادقة ،ال من األهواء واملصالح
اإلهل ّية ،وبن ّي ٍة
أ ّما قوله( :أال يعد اهلل التحري عن الصدق حسنًا) ،فأقول بىل بال
أهم وظائف اإلنسان،
شك ،فالبحث عن احلقيقة ومبدئها هو من ّ
وأرشف مظاهر اإلنسان ّية يف ٰهذه احلياة ،و ٰلكن برشط أن يكون صادقا يف
ٍ
فعل انفعال ّ ٍ
بيشء نتيجة ر ّد ٍ
ثم يبحث له
بحثه ،ال أن يعتقد ّأوال
معنيّ ،
ٍ
ٍ
حيب أن يصدّ قه.
عن أد ّلة مل ّفقة تؤ ّيده ،من أجل أن حيصدّ ق ما ّ
ثم أضاف« :عندما سألوا "برتراند رسل" عن موقفه بعد املوت ،ووقوفه
ّ
بني يدي اهلل ،الذي سيسأل "رسل" عن سبب عدم إيامنه به ،كانت إجابة
رسل" :عدم كفاية األدلة يا رب ..عدم كفاية األدلة" ،ألن حيرتم اهلل رسل عىل
()1

شكه الشجاع ههذا ،أكثر من باسكال ورهانه اجلبان؟!» .
أقول :أفلح إن صدق! لو كان الس ّيد رسل صادقا يف بحثه وكالمه،
( )1الصفحة نفسها.
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أي ٍ
أي
دليل عىل وجود اهلل تعاىل ،وكان قاصا عن الوصول إىل ّ
ومل جيد ّ
ٍ
مقرصا أو معاندا ،أو متّبعا ألهوائه وانفعاالته ،فال عقاب عليه
دليل ،ال ّ

بمقتىض العدالة والرمحة ٰ
اإلهل ّية.

و ٰلكن مقتىض حال من كان ٰ
كذلك ،هو التو ّقف والسكوت كام أرشنا
من قبل ،ال النفي املطلق والسخرية واالستهزاء باملبدإ ٰ
اإلهل ّي ،ورسله،
والدين ،واملؤمنني ،كام فعل "رسل" يف الواقع.
أ ّما وصفه "رسل" بالشجاعة وباسكال باجلبن ،فهو عىل خالف
بالتأين
بالتهور ،وباسكال
الواقع متاما ،واألحرى أن يصف رسل
ّ
ّ
كل ٍ
فإن االحتياط حسن عىل ّ
والتع ّقلّ ،
حال ،ال س ّيام يف املوارد املصري ّية
اخلطرية.
ه
واإلهلات ،الذي يمكن الرهان
ثم قال« :بالتأكيد فإن العدد املطلق لآلهلة
ّ
()1

عليه يفسد منطق باسكال بأكمله» .
املوحدون يقطعون بوحدان ّية املبدإ ٰ
اإلهل ّي ،وعدم
أقول :املؤمنون
ّ
احتامل وجود ٍ
آهلة أخرى ،فال يلزمهم منطق باسكال يف لزوم االحتياط
باإليامن هبا ،ويظهر ّ
أن دوكينز مل يستطع التمييز بني عدم االحتامل الذي ال
املوحدين ،واحتامل العدم املشمول
يكون مشموال الحتياط باسكال عند ّ
( )1الصفحة نفسها.
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له امللحدين املحتملني لوجود اهلل كدوكينز.
ويف هناية كالمه قال« :فهل من املمكن أن نحاجج بمضادات رهان
ً
صغريا لوجود اهلل ،وعىل الرغم
احتامال
باسكال؟ فلنفرتض بأننا آمنا بأن هناك
ً
من هذلك يمكننا القول إنك يمكن أن حتيا حيا ًة أفضل ،لو راهنت عىل عدم

وجوده ،فيام لو راهنت عىل وجوده ،والذي يعني ضياع وقت ثمني يف عبادته،
وتقديم األضاحي له ،والقتال يف سبيله واملوت ألجله ...إلخ ،لن أتابع نقاش
املوضوع هنا ،و هلكني أطالب القارئ الكريم وضع ههذا يف ذهنه ،أننا عندما
()1

نناقش العواقب األليمة التي ترتتب عىل اإليامن ،ومراعاة التعاليم الدينية» .
ٍ
بمستغرب عن
أقولٰ :هذا الكالم الغريب عن الدين واإليامن ليس
مثل دوكينز ا ّلذي ال يعرف عن فلسفة الدين ّإال الطقوس واألضاحي
والقتال ،والناس أعداء ما جهلوا ،ونحن كنّا قد بينّا فلسفة الدين يف
األصل اخلامس ،وقلنا ّ
الواقعي املطابق للعقل واحلكمة ،ما جاء
إن الدين
ّ
ّإال رمحة للعاملني ،ومن أجل تكامل اإلنسان ،ومساعدته يف االرتقاء
والسمو ،ومن أجل حتقيق العدالة االجتامع ّيةّ ،
الرشعي هو
وأن التكليف
ّ
ّ

يف الواقع ترشيف لإلنسان ،مثل التعليامت الط ّب ّية ،والدواء ا ّلذي يعطيه
الطبيب احلكيم للمريض من أجل شفائه وسالمته.

( )1ص .108
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ونحن نسأل الس ّيد دوكينز ،حول العبادات ٰ
اإلهل ّية ا ّلتي ترقى وتسمو
رب واإلحسان ،ومساعدة الفقراء
باإلنسان ،وسائر األعامل الصاحلة من ال ّ
قرب اإلنسان إىل ر ّبه ،وترفع منزلته عنده يف الدنيا
واملستضعفني ا ّلتي حت ّ

واآلخرة ،وذكر اهلل ا ّلذي تطمئ ّن به القلوب ،ومتأل النفوس باألمل
وهذه احلالة اإليامنية ا ّلتي متأل قلب املؤمن بالسكينة واالطمئنان
والنشاطٰ ،
عند اقرتاب األجل وهناية العمر ،كام أثبت ٰذلك األط ّباء وعلامء النفس يف
مراكز الصحة النفس ّية واملعنو ّية يف أور ّبا وأمريكا ،كام أرشنا إىل ٰذلك من
()1

قبل  ،إذا كان ّ
كل ٰذلك يعدّ مش ّقة كبرية ومضيعة للوقت ،فام هو اليشء
يستحق أن نبذل فيه اجلهد والوقت؟ هل هو يف قضاء أوقاتنا يف
ا ّلذي
ّ
ٍ
ٍ
وأشعار
حكايات
اللهو واللعب ،أو يف قراءة القصص واالستامع إىل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تافهة
وموضوعات
وركيكة ،أو يف العبث واهلراء املتع ّلق بمباحث
طويلة
وس ٍ
خيفة ،كا ّلتي يثريها هو وأمثاله ليل هنار يف املحافل املختلفة؟! وأنا يف
الواقع ال أعلم ،ما ا ّلذي سيجنيه دوكينز يف آخر حياته من كل ٰهذا؟ وما
هي الكامالت احلقيق ّية ا ّلتي سيحصل عليها يف هناية عمره؟! فاألعامل
(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.

الفصل الثالث :الدليل عىل وجود اإلله

165

بخواتيمها وعواقبها يا س ّيد دوكينز!
وإىل هنا نكون قد فرغنا من التعليق عىل الفصل الثالث ،وبينّا ّ
بكل
وضوحٍ هشاشة وركاكة ّ
كل الردود واإلشكاالت ا ّلتي أوردها عىل أدلة
إثبات املبدإ ٰ
وأهنا ناجتة عن جهله بمبادئ املنطق والفلسفة،
اإلهل ّيّ ،
الذكي،
للمصمم
ولننتقل بعدها للفصل الرابع املتع ّلق بطرح البديل
ّ
ّ
الطبيعي لداروين،
واستبداله بصانع الساعات األعمى ،وهو االنتخاب
ّ

املرة؟
فهل يفلح يف ٰذلك ٰهذه ّ

166
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هو عدم وجود اإلله؟

168

هناية حلم (وهم اإل ٰله)

الفصل الرابع :ملاذا االحتامل األكرب هو عدم وجود اإل ٰله؟

169

الفصل الرابع

لماذا االحتمال األكبر هو عدم وجود اإلله؟

افتتح دوكينز ٰهذا الفصل كسائر الفصول ،بام يعتمد عليه دائام من

الشعر واخليال؛ لدغدغة مشاعر القارئ ،وهتيئته لقبول ّ
كل مطالبه املز ّيفة،
ٍ
بكلمة شاعر ّي ٍة من إهلامات قدوته وصديقه
مرة أخرى
وقد صدّ ره ّ
املفضل ،ربيب املاسونية العامل ّية توماس جيفرسون« :رجال الدين من
ّ
خمتلف الطوائف يعانون من تقدم العلم ،كام يعاين السحرة من موعد طلوع

الشمس»(.)1
جتدي أمثال ٰهذه التمثيالت الشعر ّية يف إضفاء
أقول :ال يمكن أن ح
احلقيقة والواقع ّية عىل األقنعة العلم ّية املز ّيفة لإلحلاد ،ا ّلتي يسعى دوكينز
وأمثاله دائام أن خيتبئوا وراءها؛ و ٰذلك لألسباب التالية:
لقد سبق وأن أرشنا يف األصل الرابع إىل أنّه ال عالقة البتّة للعلم
ألن ٰهذا املبدأ ّ
اإلهل ّي؛ ّ
التجريبي ،بإثبات أو نفي املبدإ ٰ
بكل
احلّس
ّ
بمنهجه ّ ّ
( )1ص .113
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ٍ
العلمي
بساطة ليس حمسوسا ،فال يمكن أن يقع موضوعا للبحث
ّ
احلس ّية ،وهو أمر يف
التجريبي املعتمد يف حقيقته عىل تكرار املشاهدات ّ
ّ

غاية البداهة والوضوح ،وقد ثبت املبدأ ٰ
اإلهل ّي ـ كام بينّا يف األصل الثاين
ٍ
حمضة ،ال
من املقدّ مة ـ وأيضا يف الفصل السابق إ ّما برباهني عقل ّي ٍة جتريد ّي ٍة
ٍ
ٍ
موضوعة جتريب ّي ٍة ،كربهان اإلمكان ،أو
أصول علم ّي ٍة
بأي
عالقة هلا ّ
احلس ّية البده ّية كأصل
برباهني تعتمد يف صغرياهتا فقط عىل املشاهدات ّ
وجود احلركة أو أصل وجود النظام والتصميم ،كربهان احلركة والنظم.
إن ّ
ّ
كل النظر ّيات الفيزيائ ّية أو البيولوج ّية أو الكيميائ ّية إنّام تبحث عن
تطوراهتا ،وال شأن هلا بالبحث
األسباب القريبة للظواهر الطبيع ّية وكيف ّية ّ
ألهنا كام قلنا معن ّية فقط باجلواب بـ (كيف
عن أصل الكون أو احلياة؛ ّ
ٍ
وألهنا ّ
بساطة ال سبيل هلا إىل ما وراء الطبيعة،
بكل
هو؟) ال بـ (مل هو؟)ّ ،
وال ينكر هذا األمر أي ٍ
أحد من العلامء الطبيع ّيني ّ
املحققنيّ ،إال من جيهل
ٰ
ّ
علمي ،أو جيهل موضوعات العلوم التجريب ّية.
حقيقة املنهج ال ّ
ٍ
ّ
تعارض يقع بني النتائج العلم ّية القطع ّية ،وظواهر النصوص
أي
إن ّ
الديني أو احلكم
النص
الدين ّية ،حيكم العقل السليم فيها برضورة تأويل ّ
ّ

بعدم نسبته أصال إىل الدين ٰ
يرض بمصداق ّية
اإلهل ّي ،وكل ٰهذا دون أن ّ

الدين ،فضال عن نفي املبدإ ٰ
اإلهل ّي.

مرة أخرى إىل ما يقوله دوكينز ،قال« :حجة الال احتاملية تنص
ولنعد ّ
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عىل أن األشياء املعقدة ال تأيت بالصدفة ،والغالبية يفّسون "بأن تأيت بالصدفة"
بمعنى "تأيت بدون غاية لتصميمها"؛ ه
ولذلك فليس من املفاجئ أن يتصور بأن
الال احتاملية ،هو دليل عىل التصميم .االنتخاب الطبيعي الدارويني يظهر لنا
خطأ هذلك عند اعتبار الال احتامليات فيام يتعلق بالبيولوجية ،وعىل الرغم من أن
الداروينية ال تتعلق بشكل مبارش بعامل األشياء اجلامدة ،كعلم الكون ً
مثال ،فإهنا

ترفع مستوى الوعي عندنا خارج نطاق جماالهتا املحصورة بالبيولوجيا»(.)1
تعرضنا لبيان برهان التصميم يف األصل الثاين من
أقول :إنّنا قد ّ
وتعرضنا أيضا بالتفصيل يف األصل الرابع
املقدّ مة ،وأثبتنا متام ّيته املنطق ّيةّ ،
الطبيعي ،وأثبتنا من كالم داروين نفسه
إىل فرض ّية داروين يف االنتخاب
ّ
بأي ٍ
ّ
حال من األحوال بديال عن نظر ّية
أن ٰهذه النظرية ال يمكن أن تكون ّ

ٍ
ٍ
التصميم ٰ
بسيطة
واحدة
تطور األنواع من خل ّي ٍة
وأهنا ناظرة إىل ّ
اإلهل ّيّ ،

صحتها ـ تنفي النظر ّية القائلة
بالتدريج البطيء جدًّ ا ،فهي ـ عىل فرض ّ
ٍ
عالقة بأصل
أي
بوجود األنواع املختلفة منذ بداية اخللقة ،وليس هلا ّ
اخللقة ،أو مبدإ احلياة.
والغريب ّ
أن دوكينز يعرتف بنفسه هنا بأن ٰهذه الفرضية إنّام تتع ّلق
بتطور الكائنات احل ّية و"ال تتعلق بشكل مبارش بعامل األشياء اجلامدة"
ّ

( )1ص .115
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بحق السامء يراها بديلة عن نظر ّية التصميم ٰ
الذكي املتع ّلق
اإلهل ّي
فكيف ّ
ّ

بأصل الكون واحلياة؟! وهل الكائنات احل ّية هي املع ّقدة الرتكيب فقط
مصم ٍم دون غريها؟ وهل ٰهذه املنظومة الفلك ّية البديعة
بحيث حتتاج إىل
ّ

الذرات الدقيق
حتري األلباب ،وتركيب ّ
بقوانينها الدقيقة والكثرية ا ّلتي ّ
والعجيب ليس باألمر املعقد؟! ثم حيض ّيع وقتنا بعد ٰذلك ،ووقت القارئ
الكريم هنا يف ٰهذا الكتاب ،بل ووقت الناس يف ّ
كل مكان يذهب إليه ،يف
اإلطناب يف بيان ٰهذه الفرض ّية ،والثناء عليها ،بل وتقديسها ،واهتام ّ
كل
من ينكرها باجلنون! أليس ٰهذا تناقضا صحيا ،واستخفافا بعقول
الناس؟!
ثم قال بعدها« :الفهم العميق للداروينية يعلمنا احلذر عندما نفرتض بأن
التصميم هو البديل للصدفة ،ويعلمنا أن نبحث عن سلسلة تدرجات بطيئة

جدًّ ا باجتاه التعقيد»(.)1
الفلسفي
املنطقي
أقولٰ :هذا الكالم يكشف بوضوحٍ عن املستوى
ّ
ّ
املتدين لدوكينز ـ كام أرشنا من قبل ـ فها هو يرتكب هنا خطأين ال
ّ
يغفرمها له العقل أبدا:
الذكي ـ ا ّلذي ال يكون
األول :أنّه يرى وجود الواسطة بني التصميم
ّ
( )1الصفحة نفسها.
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الذكي ،وبالتال يكون قد
ّإال ذك ًّيا ـ وبني الصدفة ا ّلتي تعني عدم التصميم
ّ
يسميها دوكينز بالتصميم األعمى،
قال بارتفاع النقيضنيٰ ،
وهذه الواسطة ّ
أي التصميم بال ٍ
غاية ،وهو أمر مضحك ،إذ ال يعني أحد بالصدفة ّإال
صح هو بنفسه هنا.
التصميم األعمى ،كام ّ
الثاين :كام أسلفنا من قبل أنّه يرى ّ
العقيل ـ وهو خروج
أن املحال
ّ
القوة إىل الفعل ـ يمكن أن يصبح مكنا إذا حت ّقق من ٍ
أمر
اليشء بنفسه من ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ومهي حمض ،وخطأ ال
شديد جدًّ ا ،وهو حكم
وببطء تدرجيي
بسيط
ي
يرتكبه حتّى عوام الناس؛ إذ ّ
إن فاقد اليشء ال يعطيه ،ومن املحال أن
يعطيه ،ال دفعة واحدة وال بالتدريج ،ولو طال ماليني السنني.
مرة أخرى« :ومر ًة أخرى التصميم الذكي ليس البديل
يقول دوكينز ّ
ً
الصحيح للصدفة ،االنتخاب الطبيعي ليس ًّ
معقوال وأني ًقا فقط،
حال اقتصاد ًّيا
بل إنه احلل الفعال الوحيد الذي تم طرحه حتى اآلنً ،
بديال للصدفة املقرتحة
()1

منذ األزل» .
سنبني الحقاّ ،
أن االنتخاب
أقول :لقد ب ّينّا يف األصل الرابع ،وكام ّ
الطبيعي لداروين ،هو نفسه عني الصدفة ،وهو التصميم األعمى،
ّ
يغري من الواقع شيئا؛ ّ
ألن
والتالعب باأللفاظ ،ومتويه املعاين لن ّ
( )1ص .120
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ٍ
الطبيعي يعني ّ
عرفه داروين نفسه ،هو
االنتخاب
بكل بساطة ،وكام ّ
ّ
(حمافظة الطبيعة عىل التاميزات اجلين ّية النافعة ،وتدمريها لالختالفات
()1

الضارة)  ،وهنا نسأل دوكينز:
اجلين ّية
ّ
كيف حصلت االختالفات اجلين ّية ،ا ّلتي هي متع ّلق االنتخاب
ٍ
ٍ
عاقل ،أو بال
سبب
الطبيعي ،ومت ّيزت إىل ناف ٍع وضار؟ فإن حدثت بال
ّ
ٍ
فهذه هي الصدفة؛ ٰ
سامها داروين بالطفرات
غاية ـ كام تزعم ـ ٰ
ولذلك ّ
الطبيعي ا ّلذي حيافظ عىل النافع منها بعد
اجلين ّية ،وهي أمر غري االنتخاب
ّ
ٰذلك.

والضار ،وملاذا
كيف حمت ّيز املا ّدة احل ّية غري الواعية (العمياء) بني النافع
ّ

ذكي كمهندس احلاسوب؟ وهو ما
تفعل ٰذلك؟ هل قام بربجمتها مهندس ي

يرفضه دوكينز ،أو ّإهنا تفعل ٰذلك دائام بالصدفة؟ وهو حمال يف نفسه،
وخالف ما افرتض دوكينز بنفسه.

ّ
الطبيعي عىل فرض مغايريته
إن أصل املشكلة ا ّلتي تواجه االنتخاب
ّ
يتوهم دوكينز ـ هي مشكلة الصدفة نفسها ،وهي كيف
للصدفة ـ كام ّ
القوة إىل الفعل ،وفاقد اليشء ال يعطيه ،فكيف
حخيرج اليشء نفسه من ّ
خرجت تلك األنواع املع ّقدة من اخللية البسيطة غري املشتملة ّإال عىل ٍ
نواة
ّ
( )1أصل األنواع ،ص .161
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ٍ
ٍ
مر ماليني السنني؛
بسيطة واحدة ،سواء دفعة واحدة ،أو بالتدريج عىل ّ
ألن جمرد حتول اليشء بنفسه إىل ٍ
ٍ
ٍ
واحدة ـ
بدرجة
يشء آخر أرقى منه ـ ولو
ّ ّ ّ
حمال ومتنع الوقوع.
ثم قال« :التصميم الذكي يعاين من نفس فرضية الصدفة ،وببساطة هو
ّ
ً
ليس ًّ
معقوال ملشكلة الال احتاملية العالية ،فكلام عال مستوى الال احتاملية،
حال
أصبحت نظرية التصميم أقل احتاملي ًة ،بل إنه سيقوم بمضاعفة املشكلة من
األساس ،ومرة أخرى املشكلة التي يثريها املصمم نفسه هي أكرب ،وكيف وجد

أساسا»(.)1
ً
الطبيعي هو ا ّلذي يعاين من نفس فرض ّية
أقول :قد تبني أن االنتخاب
ّ
الرضوري الوحيد للصدفة
الذكي فهو البديل
الصدفة ،أ ّما التصميم
ّ
ّ
املحالة ،ال ّ
ألن املتد ّينني يقولون به ،بل ألنّه هو املطابق الوحيد ألحكام
العقل الرضور ّية القاضية بمحال ّية خروج اليشء بنفسه من العدم إىل
بالتطور ،واحتياجه إىل غريه،
القوة إىل الفعل
ّ
الوجود باحلدوث ،أو من ّ
قر به مجيع
واحتياج التصميم العظيم والبديع ا ّلذي نشاهده بأعيننا و حي ّ
ٍ
مهندس أعظم منه ،وأقدر.
العلامء بام فيهم دوكينز نفسه ،إىل
أ ّما قوله إنّه «كلام عال مستوى الال احتاملية ،أصبحت نظرية التصميم أقل
( )1الصفحة نفسها.
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املصمم
الطبيعي ،كان
احتاملي ًة» ،فيقصد منها أنّه ك ّلام ازداد تعقيد النظام
ّ
ّ

أكثر تعقيدا ،وأصعب حت ّققا! وأنا ال أدري ما هي املشكلة يف ٰذلك ،وملاذا

أصعب حت ّققا؟ بل ٰهذه هي رضورة عقل ّية ،فصانع الس ّيارة أعظم تفكريا
وهذا
من صانع الدراجة ،وصانع الطائرة أعظم تفكريا من صانع الس ّيارةٰ ،
ٍ
ٍ
ما يدّ عيه املؤمنون ،وهو ّ
مطلقة غري
بقدرة
أن خالق الكون العظيم يتمتّع

ٍ
متناهيةٰ ،لك ّن مشكلة الس ّيد دوكينز املستعصية عىل ّ
احلل يف نظرنا ،هي
املجرد
احلس ّية السطح ّية الشديدة ،املانعة له من التع ّقل والتفكري
ّ
نزعته ّ
العال والعميقّ ،
بحسه ،فهو متنع الوجود
فكل ما ال يستطيع أن يتخ ّيله ّ

عنده ،وبام ّ
فمصممه ال بدّ وأن يكون يف
أن عامل الطبيعة يف غاية التعقيد،
ّ
احلس ّية ال يفهم من التعقيد
غاية غاية التعقيد ،وهو ما ال يتخ ّيله؛ فلنزعته ّ

ّإال الرتكيب املا ّد ّي املع ّقد ،غافال أو متغافال عن ّ
أن خالق الطبيعة ال يمكن
أن يكون منها ،بل وراءها وفوقها ،وكام أثبتت الرباهني العقل ّية أنّه ـ تعاىل

األول ،وواجب الوجود،
ـ بوصفه ع ّلة العلل والع ّلة األوىل،
واملحرك ّ
ّ
جمرد عن املا ّدة ،وأنّه ليس كمثله يشءّ ،
وإال ما امتاز عن سائر
فهو ّ
األشياء ،وهو يف غاية العظمة والقدرة والكامل
وأ ّما قوله« :ومر ًة أخرى املشكلة التي يثريها املصمم نفسه هي أكرب،

أساسا؟» فهو نفس الشبهة الطفول ّية السخيفة ا ّلتي غالبا ما
وكيف وجد
ً
يسأهلا األطفال آلبائهم ،وا ّلتي يتشدّ ق هبا دائام الس ّيد دوكينز ،وأمثاله من
امللحدين ا ّلذين توارثوها من أسالفهم ،كربتراند رسل وغريه منذ قديم
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الزمان ،وهي ّ
أن اهلل ـ تعاىل ـ إن كان قد خلق العامل ،فمن خلق اهلل؟!
ٍ
واجلواب ّ
بساطة:
بكل
أو ًال :بقلب السؤال عليهم ،وهو أنّكم تقولون ّ
أن الكون قد خلقنا،
فنسألكم :من خلق الكون؟
ثان ًيا :لقد رددنا عىل ٰهذه الشبهة يف األصل الثاين يف حقيقة املبدإ
اإلهل ّي ،وهو أنّه واجب الوجود بذاته ،وأنّه الع ّلة األوىل ،بمعنى ّ
ٰ
أن
وجوده عني ذاته ،كام أثبت ٰذلك الرباهني العقل ّية القطع ّية ،وبالتال ال

عمن خلقه؛ ّ
يت ال يع ّلل ،وألنّه الع ّلة األوىل ا ّلتي ال
ألن الذا ّ
معنى للسؤال ّ

ع ّلة هلا ،وا ّلتي لوالها للزم التسلسل املحال ،كام ال معنى للسؤال عن

السبب يف كون البياض أبيض؛ ألنّه أبيض بذاته.
ٍ
جديد ّ
أن املشكلة املزمنة عند دوكينز هي نزعته
ونعود فنؤكّد من
تصور حقيقة املبدإ ٰ
اإلهل ّي العظيم،
احلس ّية املا ّد ّية ،وهي ا ّلتي متنعه دائام من ّ
ّ
احلس واملا ّدة،
وجتعل أحكامه الغيب ّية دائام أحكاما ومه ّية حمصورة يف عامل ّ
الومهي الضعيف للموجود اخلارق ،هي
وغاية ما يمكن أن يدركه عقله
ّ
الكائنات الفضائ ّية اخلراف ّية اهلوليود ّية ،كام يشري إليها كثريا يف مناظراته
ّ
بديال للخالق ٰ
والسذج من
تصور األطفال،
اإلهل ّي العظيم ،وهو نفس ّ
املخرفني.
العوام ّ
يقول دوكينز« :ما هو السبب الذي جيعل االنتخاب الطبيعي ينجح ٍّ
كحل
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ملشكلة الال احتاملية ،حينام تفشل كال فرضيتي اخللق والصدفة عن خط البداية؟
اجلواب هو أن االنتخاب الطبيعي هو عملية تراكمية ،مما جيزئ مسألة الال
احتاملية ألجزاء صغرية ،وكل منها صغري بحيث إن ال احتامليته منطقية بشكل
ما ،و هلكن ليست من حماالت احلدوث ،وعند تراكم العديد من الرتاكامت ،فإن
الناتج النهائي سيكون ال احتامليا بشكل كبري جدًّ ا جدًّ ا بالطبع ،ال احتاميل
بشكل ال يقبل ً
جماال للشك أن يكون قد حدث عن طريق الصدفة ،والناتج
النهائي الذي يشكل الكائن الذي حياجج به اخللوقيون بشكل مرهق بأشكاله
املختلفة ،اخللوقي خيطئ اهلدف؛ ألنه يرص عىل أنه يعامل احتاملية التكوين

املعقد كخطوة واحدة ،وحدث واحد ،إنه ال يفهم الرتاكم»(.)1
أقول :سبق وأن أرشنا إىل ّ
أن الس ّيد دوكينز يرى إمكان حت ّقق املحال
بالتدريج ،وها هو ذا يلوذ بنظر ّية االحتامالت الرياض ّية ،لتسويغ ٰذلك،
متومها أنّه قد ّ
ّ
حل مشكلة املشكالت ،ونحن كنّا قد
وتضليل القارئ،
يتوهم أنّه إذا أصبحت خل ّية واحدة نملة
ن ّبهنا إىل خطإ ٰذلك بوضوحٍ  ،فهو ّ
صغرية يف ميليون ٍ
سنة بالتدريج البطيء جدًّ ا ،فهو أمر مكن ،وأ ّما إذا
ٍ
ٍ
فهذا حمال يف نفسه،
أصبحت إنسانا دفعة واحدة ،أو خالل فرتة قصريةٰ ،
ٍ
بأسلوب آخر أكثر وضوحا
مرة أخرى
جمرد حك ٍم ومهي ،وسنجيب ّ
وهو ّ
ٍ
بنحو يسلب دوكينز دليله الوحيد اليتيم ا ّلذي تبنّاه،
التوهم،
عىل ٰهذا
ّ

( )1ص .123
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ٍ
وتع ّلق به ّ
كبديل للمبدإ ٰ
اإلهل ّي ،وهو االنتخاب
بكل وجوده يف حياته
الطبيعي ،فنقول:
ّ
ٍ
ٍ
إنسان ّ
معق ٍد
واحدة إىل
حتول خل ّي ٍة
يفرس لنا ّ
إذا استطاع دوكينز أن ّ
الطبيعي،
التدرجيي خالل ماليني السنني ،عن طريق االنتخاب
بالتحول
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كامل يف
حتول خل ّية واحدة ،وهي نطفة اإلنسان ،إىل إنسان
يفرس ّ
فكيف ّ
غاية التعقيد خالل ّ
أقل من تسعة أشهر يف بطن أ ّمه؟! إذ أثبت األط ّباء

البيولوجي للخاليا
التغري اهلائل والرسيع يف التطور
ّ
وعلامء األحياء وقوع ّ
ٍ
كل ٍ
يف ّ
وحلظة.
آن
ّ
التصور والقبول ـ
الطبيعي مع كونه أمرا مبهام وصعب
إن االنتخاب
ّ
ّ

كام يعرتف داروين نفسه يف كتابه ـ وليس مرجعه يف احلقيقة ّإال إىل
يتم ّإال بعد حصول التاميزات بالطفرات اجلين ّية العشوائ ّية
الصدفة ،فهو ال ّ
ٍ
ٍ
مر
جمهولة السبب ،مّا يعني أن حصول اإلنسان من خل ّية واحدة عىل ّ
ماليني السنني ،إنّام هو حصيلة تريلونات الرتليونات من الصدف
العشوائ ّية ،وهو ما أراد أن يفر منه دوكينز ،فوقع فيه.
ملاذا تنتخب الطبيعة دائام األصلح ،وتعتني به وحتفظه مع عدم وجود
ٍ
أي ٍ
معقولة هلا يف احلياة ،وكيف خيرج النظام من الال نظام ،وهو
غاية
ّ
خالف قانون السنخ ّية البدهي.
يتوجه عىل توجيه دوكينز الشا ّذ لالنتخاب
اإلشكال
األساس ا ّلذي ّ
ّ
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الطبيعي ،ال يتع ّلق فقط بالع ّلة الغائ ّية للنظام ،حتّى يتش ّبث بالرتاكم
ّ
التدرجيي الطويل لتقليل الال احتامل ،بل يتع ّلق بالع ّلة الفاعل ّية ا ّلتي
ّ
القوة إىل الفعل ،فال يمكن لليشء أن حخيرج بنفسه
أخرجت اليشء من ّ
شيئا فاقدا له؛ ّ
تتطور
ألن فاقد اليشء ال يعطيه ،فال يمكن للطبيعة أن ّ
تطو ٍر ،ولو عىل مدى ماليني السنني .ومن أجل ٰذلك مل جيد
بنفسها بأدنى ّ

ٍ
خالق
أي حرجٍ من الترصيح برضورة وجود
داروين نفسه يف كتابه ّ
ٍ
القوة إىل الفعل ،كام بينّا يف األصل
ومصم ٍم
عظيم ليخرج األشياء من ّ
ّ

الرابع من املقدّ مة.
يقول فرانسيس كولينز ،أحد أكرب علامء األحياء يف العامل،
البرشي يف أمريكا،
ومكتشف رمز الـ ) (DNAورئيس مرشوع اجلينوم
ّ
ا ّلذي باهت به احلكومة األمريكية ـ وما زالت ـ العامل ك ّله ،وهو مع تد ّينه
مر ٍة من دوكينز ،وأفهم
وإيامنه الشديد باهلل تعاىل ،فهو أعلم وأعمق مئة ّ
التطور ،نجده يقول« :من الذي حيجر عىل اإل هله يف أن يستعمل
منه لنظر ّية
ّ
متاما كام يستعمل آلية اخللق
آلية التطور يف اخللق ،فالتطور آلية يستعملها اإل هله ً

اخلاص»(.)1
العقيل األخري للس ّيد دوكينز لع ّله يراجع حساباته من جديد،
التنبيه
ّ
( )1وهم اإلحلاد ،ص .85
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ٍ
وهاد لألشياء يقوم بتوجيه عمل ّية التطور،
هو أنّه لو كان هناك خالق
ٍ
وهيندس وجود األنواع املختلفة بالتدريج ّ
وبراعة ،كيف كان من
بكل د ّق ٍة
التطور ،وكيف كان من املمكن أن حيثبت ٰهذا
املمكن أن تسري عملية
ّ
اخلالق احلكيم لدوكينز وأمثاله وجوده وعنايته وتدبريه للكائنات ،أكثر
يرتوى
من ٰذلك؟ أرجو من الس ّيد دوكينز أن يتأ ّمل يف السؤال ج ّيدا ،وأن ّ
ويتأنّى قليال قبل أن جييب عليه؛ ّ
ألن غاية اإلنسان العاقل هي الوصول
للحقيقة مهام كانت نتائجها.
وبعد ّ
كل ٰهذه البيانات العلم ّية العقل ّية املنطق ّية املحكمة ،فلن حجتدي
ٍ
ٍ
ٍ
وأمثلة
وحكايات،
قصص
الس ّيد دوكينز بعد ٰذلك ما يرويه من
ٍ
وتشبيهات خيال ّي ٍة لتربير موقفه.
تدين وتر ّدي مستواه
ويستمر دوكينز يف إشكاالته الكاشفة عن ّ
والفلسفي ،حيث يرفع الستار عن وه ٍم آخر نسبه للمؤمنني،
املنطقي
ّ
ّ
وسامه بأسلوب سدّ الثغرات ،إذ قال« :اخللوقيون يبحثون بشغف عن
ّ
فراغات يف معارف العرص ومفاهيمه ،وبمجرد ظهور ما يبدو حلق ًة مفقودةً،
فإهنم يفرتضون أن اهلل جيب أن يمألها بطبيعة احلال ،وما يقلق رجال الدين
املفكرين مثل "باهنهوفر" ،هو أن ههذه الفراغات بدأت تصغر مع تقدم العلم،
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واهلل يف ههذه احلالة مهدد بعدم وجود أي يشء يفعله ،أو أي مكان خيتبئ فيه»(.)1
ٍ
ٍ
وبعيدة،
قريبة
أقول :سبق وأن ب ّينّا يف األصل الثاين ،انقسام العلل إىل
وأن انكشاف العلل القريبة ال ينفي وجود العلل البعيدة ،وقلنا ّ
ّ
إن الفرق
الطبيعي والفيلسوف هو ّ
األول يبحث عن العلل القريبة
بني العامل
أن ّ
ّ
املتع ّلقة بالسؤال بـ (كيف هو؟) وأ ّما الفيلسوف فيبحث عن العلل البعيدة

املتع ّلقة بالسؤال بـ (مل هو؟) ،وكام قلنا ّ
فإن الفالسفة وغالب ّية املؤمنني
بأن املبدأ ٰ
يؤمنون ّ
اإلهل ّي ال يبارش بنفسه األشياء الطبيع ّية ،وإنّام يفعل ما
ٍ
كثريةّ ،
وإن نظام احلكمة هو نظام سلسلة األسباب
يفعله بوسائط
واملس ّببات ،كام هو موجود يف كتب احلكمة والفلسفة ٰ
اإلهل ّية ا ّلتي مل يقرأ
الس ّيد دوكينز حتّى فهارسها.
فاملبدأ ٰ
اإلهل ّي احلكيم يا س ّيد دوكينز ،ليس إ ٰله سدّ الثغرات ،بحيث
يكون منشأ وجوده اجلهل باألسباب القريبة ،بل منشأ وجوده هو العلم
القطعي القائم عىل الرباهني العقل ّية العلم ّية والفلسف ّية السالفة الذكر ،بأنّه
ّ

القوة إىل الفعل ،ومن
هو ا ّلذي خيرج األشياء من العدم إىل الوجود ومن ّ
العلمي ،بل ا ّلذي ينبغي أن
التطور
كان ٰهذا هو حاله ،فكيف خيشى من
ّ
ّ
العلمي هو دوكينز وأمثاله ،عندما يثبت العلم يوما بعد
خيشى من التقدم
ّ
( )1ص .127
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ٍ
بنحو يدفع باإلنسان العاقل أن يزداد
يوم تعقيد النظام والكائنات احل ّية
إيامنه باخلالق احلكيم ،يف الوقت ا ّلذي يسعى فيه دوكينز وأمثاله إىل
البحث عن الثغرات ا ّلتي توهم بعدم وجود نظا ٍم ،مثل مسألة الرشور
وغريها؛ ٰ
ولذلك نجد العديد من علامء األحياء والفيزيائ ّيني احلقيق ّيني يف
القرن العرشين ،ا ّلذين ا ّطلعوا عىل ٰهذه األنظمة ّ
املعقدة ،قد اعرتفوا
()1
ٍ
برصاحة بوجود املبدأ ٰ
اإلهل ّي  ،وال ننسى يف ٰهذا املقام أن نذكر زعيم
الربيطاين الكبري سري انتوين
املالحدة األكرب يف القرن العرشين ،الفيلسوف
ّ

فلو ا ّلذي آمن يف أواخر حياته باملبدإ ٰ
اإلهل ّي؛ بسبب االكتشافات العلم ّية
املتتالية واملتسارعة كام يقول ،ا ّلتي تثبت يف ّ
كل يو ٍم د ّقة التعقيد والتصميم

الطبيعي ،كام صح بذلك يف
العظيم ،وا ّلتي ال يمكن توجيهها باالنتخاب
ّ
كتابه "هناك إله".
وا ّلذي نتمنّاه هو أن يعترب دوكينز من سرية ٰهذا امللحد العنيد ا ّلذي
قىض حياته ك ّلها يف التنظري والدفاع عن اإلحلاد ،قبل أن يؤمن بوجود
اخلالق سبحانه وتعاىلّ ،
ولعل اهلل ينظر إىل دوكينز بلطفه ورمحته ،وخيتم له
باإليامن كام فعل بزعيمه ،قبل فوات اآلوان.
دقيقة وحس ٍ
ٍ
ٍ
اسة ،كانت وما زالت
مسألة
ينتقل دوكينز بعد ٰذلك إىل
ّ
( )1راجع كتاب( :اهلل يف عرص العلم).
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وحتول أحالمهم إىل
تؤرق نومهمّ ،
املشكلة األكرب لدى امللحدين ،وا ّلتي ّ
أقراص منو ٍ
ٍ
ٍ
مة ،أو ال ّ
أقراص
أقل
مزعجة ،فيبحثون عبثا عن
كوابيس
ٍ ّ
مهدّ ٍئة ،هتدّ ئ من أنني عقوهلم ،و حت ّسكن آالم ضامئرهم ،ويفتّشون عن
مالبس ٍ
بالية يغ ّطون هبا عوراهتم العلم ّيةٰ ،هذه املسألة املستعصية عىل
مغالطاهتم ،واألب ّية عىل تزييفاهتم ،هي مسألة أصل احلياة ،وكيف ّية نشوئها
يف ٰهذا الكون؛ إذ ّإهنا خارجة عن نطاق تأثري سالحهم املز ّيف ا ّلذي
التطور الداروين ّية ،ا ّلتي كشفنا عن
سحروا به أوهام الناس ،وهي نظر ّية
ّ
زيف االستفادة منها لتكون بديال ومه ًّيا للمبدأ ٰ
اإلهل ّي.
يتك ّلم دوكينز بأسلوب العاجز املسكني ا ّلذي يشعر بثقل املشكلة،
ٍ
ٍ
مكن ،فيقول« :أصل احلياة يزدهر ليكون
شكل
بأي
والسعي للتم ّلص منها ّ
تميني ،واخلربات املطلوبة كيميائية ،وليست من اختصايص،
موضوعا لبحث
ً
ٍّ
وأنا أقف كاملتفرج الفضويل ،ولن أتفاجأ لو أنه يف خالل بضعة سنني قادمة ،بأن
الكيميائيني نجحوا يف توليد أصل للحياة يف املخترب ،عىل الرغم من أن هذلك مل
حيصل حتى اآلن ...ونستطيع أن نقول إنه مهام كان االحتامل ألصل احلياة

ضعي ًفا ،و هلكننا نعلم أهنا حصلت مر ًة عىل كوكب األرض ألننا هنا»(.)1
أقول :للقارئ الكريم أن يالحظ بوضوح حالتي الضعف واالرتباك

( )1ص .139

الفصل الرابع :ملاذا االحتامل األكرب هو عدم وجود اإل ٰله؟

185

الشديدين اللتني يعاين منهام دوكينز خالل ٰهذا البيان املضحك املبكي،
ولنا مع ٰذلك أن نن ّبه فقط عىل موارد الضعف واخللل يف كالمه ،فنقول:
ّ
عقيل ،وليس بحثا
إن أصل احلياة ،وكيفية نشوئها هو بحث
ي
فلسفي ي

كيميائ ًّيا جتريب ًّيا.

ّ
إن موضوع أصل احلياة ،وخروجها من العدم أو من املا ّدة غري احل ّية،
يقيني ثبت بالرباهني العقل ّية
فلسفي
ليس بحثا ختمين ًّيا ظنّ ًّيا ،بل هو بحث
ي
ي
الصامء بعد حصول
القطع ّية بأن احلياة قد وهبها اخلالق لتلك املا ّدة
ّ
االستعداد املناسب فيها؛ المتناع خروج احلياة من الال حياة.
ّ
إن احلياة ليست شيئا ما ّد ًّيا حتّى نتوقع حصوهلا نتيجة للتفاعالت
الكيميائ ّية ،فاحلياة ليست ما ّدة وال طاقة ،بل شعور وعواطف ،ووعي
وإدراك للذات وتفكري.
إنّه عىل فرض متكّن العلامء الكيميائ ّيني من إجياد احلياة يف املخترب
ٍ
تفاعل بني عنرصين أو أكثر ،وحت ّققت نبوءة دوكينز وأحالمه ،فال
نتيجة
بأي ٍ
ٍ
ّ
نحو من الوجوه عىل ّ
سبب ،المتناع
أن احلياة وجدت بال
يدل ٰذلك ّ
خروج احلياة من الال حياة ،ونقول حينها ّ
إن اهلل ـ تعاىل ـ أفاض احلياة عىل
تلك املوا ّد امل ّيتة بعد أن ه ّيأ العلامء األرض ّية ٰ
لذلك ،كام يفيض احلياة عىل
البذرة ،بعد أن هي ّيئ الزارع األرض ّية ٰ
لذلك؛ فال متنّي نفسك يا س ّيد
دوكينز ٰهبذه األماين اجلوفاء.
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ٍ
ٍ
كرر ّ
جمهولة! وأنا
لصدفة
مرة واحدة
أن احلياة قد حصلت ّ
إنّه حيعيد و حي ّ
ٍ
متخص ٍ
ص ،وهو يرى يف ّ
كل
أحياء
أتعجب أن يصدر ٰذلك اهلراء من عامل
ّ
تدب احلياة والنضارة يف النواة واحلبوب اجلامدة ،والنباتات
يو ٍم كيف ّ
يتحول الغذاء اجلامد يف
الذابلة يف اخلريف عند جميء فصل الربيع ،وكيف ّ
ٍ
ٍ
ّ
وحيوانات منو ّي ٍة ح ّي ٍة،
نطف
كل يو ٍم يف األجهزة التناسلية لإلنسان ،إىل
فاحلياة تتد ّفق يف ّ
املرات ،و ٰلك ّن دوكينز ال يراها،
كل يو ٍم ماليني ماليني ّ
كام ال يرى عجائب الكون واآليات من حوله.
إذا توهم دوكينز إمكان ظهور احلياة منذ حوال أربعة ماليني ٍ
سنة ـ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ربر
كام يقول الفيزيائ ّيون ـ نتيجة تفاعالت كيميائ ّية اتّفاق ّية ،فكيف ي ّ
ويوجه ظهور أصل العامل من العدم باالنفجار الكبري ) (Big Bangمنذ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
حوال  13بليون سنة؟ وهل ٰهذا أيضا نتيجة تفاعالت كيميائ ّية يف
العدم؟!
ثم يقول« :ومن هنا يأيت املبدأ األنثرويب من تلقاء نفسه ،بإمكاننا معاجلة
ّ
فكرة أصل احلياة بافرتاض عدد هائل من الفرص الكوكبية ،وبمجرد أن
نحصل عىل رضبة احلظ ،واملبدأ االنثرويب يضمن لنا حصوهلا بشكل أكيد ،يبدأ
االنتخاب الطبيعي يف العمل ،واالنتخاب الطبيعي ليس موضوع ٍّ
حظ أبدً ا»(.)1

( )1ص .142
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ربر أصل حصول احلياة بالصدفة
أقول :يريد الس ّيد دوكينز هنا أن ي ّ
املمكنة ،ومن أجل تربير حصول ٰهذا االحتامل الضئيل جدًّ ا جدًّ ا ،يعدّ
ٍ
ٍ
ٍ
كوكب مثال ،فلو كانت نسبة
واحد من ضمن مليار
كوكب
وقوعه يف
حصول احلياة بالصدفة واحدا يف املليار ،فمن املمكن جدًّ ا أن حتدث يف
ٍ
ٍ
االنثربولوجي ،أي مبدأ
وهذا ما سامه باملبدإ
كوكب واحد عىل األقلٰ ،
ّ
حصول وتوافر ّ
كل الرشوط الالزمة حلياة اإلنسان فوق ٰهذا الكوكب،
وهي نظرية تعدّ د األكوان ) ،(Multiverseوقد وضع ٰهذه النظر ّية بعض
علامء الفيزياء امللحدين؛ من أجل إجياد ٍ
ومتسك
املصمم
بديل عن
الذكيّ ،
ّ
ّ
ّ
املنطقي للمبدإ
متومهني ّأهنم قد أوجدوا البديل
هبا دوكينز وأمثاله،
ّ
ٰ
اإلهل ّي.
ومن الطريف ّ
الفيزيائي امللحد املعروف
أن دوكينز سأل يف لقائه مع
ّ
ستيفن واينربج ـ احلاصل عىل جائزة نوبل ـ عن نظر ّية تعدّ د األكوان؛
الذكي للمؤمنني ،فقال
املصمم
لتكون خمرجا علم ًّيا ،وبديال عن نظر ّية
ّ
ّ
واينربج ـ وقد ظهر عليه القلق والتوتّر وهو يمسح عىل رأسه بعصب ّي ٍة ـ
صادما دوكينز يف عقيدته الومه ّية:
«إنه ألمر مزعج بالفعل ...ال أظن أن عىل أحدنا أن يستهني بالورطة التي
دائام سؤال :ملاذا
نحن فيها ،وأننا يف النهاية لن نستطيع أن نفّس العامل ...وسيبقى ً
قوانني الطبيعة كام هي اآلن ،وليست خمتلف ًة ،وال أجد أي طريقة للخروج من
ههذا يف نظرية حقيقية ،فنظرية تعدد األكوان ليست فقط بتخمني؛ ألن النظرية
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ستكون تمينًا ،و هلكن ال يوجد لدينا نظرية نستطيع أن نضع با التخمني يف

قوانني رياضية ...و هلكنها احتاملية»(.)1
صحة ٰهذه الفرض ّية ا ّلتي هي ليست فقط
وأنا ال أريد أن أخوض يف ّ
ختمني ظنّي ،بل هي جمرد نظري ٍة مل ّف ٍ
ٍ
قة بعدد االحتامالت الفلك ّية
جمرد
ّ
ّ
ّ
أي
اهلائلة جدًّ ا؛ لتربير صدفة حصول الكون املناسب لإلنسان ،وال يوجد ّ
ٍ
دليل علمي عليه كام يرصح واينربج ،وال أريد أن أشري إىل النسبة
بأهنا
عربوا عنها ّ
االحتامل ّية الضئيلة جدًّ ا جدًّ ا حلصول ٰهذه الصدفة ،وا ّلتي ّ
ٍ
ٍ
صفر .و ٰلكن أقول ّ
بساطة ّ
إن املمتنع
بكل
ر ّبام تكون واحدا أمامه 150
احلصول يف حكم العقل ال خيضع وقوعه إىل نسبة االحتامالت ،والعقل
وهذه االمتناع ال يمكن
البدهي حيكم بامتناع خروج احلياة من الال حياةٰ ،
ّ
جتاوزه بمثل ٰهذه الفرض ّيات املز ّيفة السخيفة ،أو وصف ٰهذا اإلعجاز
ٰ
جمرد رضبة حظ! أليس ٰهذا نوعا من اخلرافة ا ّلتي طاملا
اإلهل ّي العظيم بأنّه ّ

نسبوها إىل املتد ّينني؟! بل ّ
إن أعظم خرافات عوا ّم الناس تتضاءل أمام
شناعة ٰهذه اخلرافة؛ ّ
ألن القول بوجود عفاريت وشياطني تتحكّم يف
الظواهر الطبيع ّية ال يلزم منها التناقض ،ولو أبطلها العلم ،عىل خالف
القول بخروج األشياء من العدم بنفسها ،وصدور النظام من الال نظام
املستلزم للتناقض الرصيح.
(1) https://www.youtube.com/watch?v=deM1zfy0v0g
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أ ّما قوله ّ
الطبيعي ليس موضوع حظ أبدا ،فقد
إن موضوع االنتخاب
ّ

ب ّينا ّ
الطبيعي ـ عىل خالف داروين نفسه ـ
أن تفسريه الشا ّذ لالنتخاب
ّ
املجر ّد عن التوجيه ٰ
اإلهل ّي نوع من رضبات احلظوظ الال متناهية.

الذكي ،وأنّه ال ّ
حيل
املصمم
ثم كرر دوكينز بعد ٰذلك رفضه لنظر ّية
ّ
ّ
ّ

املشكلة ،بل يع ّقدها؛ ألنّه يبقى السؤال عن كيف ّية وجوده ،ومن أوجده،
كام ّ
تصوره يكون يف غاية التعقيد ،وقد سبق وأن أجبنا عىل ٰهذا
أن
ّ
ٍ
التساؤل الساذج ّ
صاحة ووضوحٍ  ،فال نعيد.
بكل
ثم عاد دوكينز بعد ٰذلك لقصصه وحكاياته الساخرة؛ ليخفي خلفها
ّ
هشاشة ا ّدعاءاته ،وسخافة مطالبه.
أهم
وإىل هنا يكون قد انتهى ٰهذا الفصل الطويل ا ّلذي عدّ ه دوكينز ّ
وأخطر فصول الكتاب ،وأنّه يتضمن املبادئ األساس ّية لإلحلاد.
ٍ
ونحن بفضل اهلل ـ تعاىل ـ مت ّكنّا ّ
عقيل
بكل بساطة عىل أساس املنهج ال ّ
العلمي الواضح أن نكشف وهن ا ّدعاءاته،
القويم واألسلوب
ّ
وأهنا أوهن من بيت العنكبوت.
ومغالطاتهّ ،
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اعلم ّ
أن ٰهذا الفصل وما سيأيت بعده من الفصول إىل هناية الكتاب إنّام
ٍ
عالقة بموضوع ٰهذا
أي
يتع ّلق بنقد الدين ونفيه من الواقع ،وليس له ّ
اإلهل ّي؛ ألنّه عىل فرض بطالن ّ
كل األديانّ ،
الكتاب ،وهو نفي املبدإ ٰ
فإن
ٰذلك ال يستلزم نفي وجود املبدإ ٰ
اإلهل ّي ،فإخواننا الال دين ّيون (الربوب ّيون
 )Deistsمع كوهنم منكرين لسائر األديان ،و ٰلكنّهم من املدافعني بشدّ ٍة
عن وجود املبدإ ٰ
اإلهل ّي ،وما زالوا شوكة يف حلق امللحدين ،كام يظهر ٰذلك
()1

يف مناظراهتم معهم .

ٍ
نقوض هلٰذا الكتاب ،وال
وكان من املمكن أن اكتفي بام قدّ مته من
املنطقي ّ
قط ـ إن كان دوكينز يفهم
أض ّيع وقتي فيام تب ّقى منه ،فليس من
ّ

معنى املنطق ـ أن جيعل أكثر من نصف كتابه ا ّلذي كتبه لنفي املبدإ ٰ
اإلهل ّي،

( )1انظر :مناظرات ديباك شوبريا ( )Deepak Chopraمع ريتشارد دوكينز عىل
اليوتيوب.
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اإلهل ّي؛ ّ
لنفي الدين ا ّلذي اليستلزم نفيه نفي املبدإ ٰ
األخص ال
ألن نفي
ّ
األعم ،فوجود املبدإ ٰ
أعم من كونه مع الدين ،كام هو يف
يستلزم نفي
اإلهل ّي ّ
ّ
اعتقاد املتد ّينني ،أو بال ٍ
دين كام هو يف اعتقاد الال دين ّيني ،فيكون الدليل ـ
أخص من املدّ عى ،أي نفي املبدإ ٰ
اإلهل ّي.
وهو نفي الدين ـ ّ

وال يمكن لدوكينز أن يدّ عي أنّه أراد أن ينفي وجود ٰ
اإلهلني ،إ ٰله
املتد ّينني وإ ٰله الال دين ّيني؛ ألنّه يف الواقع ليس هناك ّإال إ ٰله واحد ،فإن
يقرصوا يف سعيهم النتقاد
انتفى وجوده انتفى الدين ،كام أن الال دين ّيني مل ّ
الدين ،ور ّد حجج املتد ّينني ،و ٰلكنّه يف الواقع أراد أن يك ّثر من كالمه
ٍ
عالقة باملوضوع ـ من أجل أن يرهق ذهن
وحكاياته ـ وإن مل تكن هلا أدنى
ويشوش أفكاره بمراوغاته ومغالطاته؛ ليفرض عليه
القارئ بثرثراته،
ّ
أفكاره وقيمه اإلحلاد ّية.
أي ٍ
حال ،يسعى دوكينز يف ٰهذا الفصل للبحث عن جذور الدين
عىل ّ
التطور ّية والنفس ّية واالجتامعيّة والتارخي ّية ،متجاهال
ومناشئه من النواحي
ّ
منشأه ٰ
الطبيعي
اإلهل ّي ،معتمدا عىل أيقونته الوحيدة اليتيمة يف االنتخاب
ّ
ٍ
ٍ
غريبة تفوق
بأوصاف عجي ٍبة
لداروين ،إذ وصف تدبري الطبيعة العمياء
أوصاف املؤمنني للمبدأ ٰ
اإلهل ّي!
يقول دوكينز« :الطبيعة كاملحاسب البخيل املمسك بقوة بقروشه،
ويراقب الساعة ،ويعاقب أقل تبذير بدون رمحة وبدون إجازة ،يقوم االنتخاب
الطبيعي كل يوم وكل ساعة يف العامل كله ،بمراقبة كل التغريات حتى أدقها،
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يرفض ما هو سيئ ،وحيافظ ويزيد ما هو جيد ،يعمل بصمت وبدون اكرتاث،

حي»(.)1
وكلام سنحت الفرصة لتحسني كل نظام ٍّ
أقولّ :أوالّ :
أي
إن السعي احلثيث للبحث والتفتيش عن جذور ّ
ٍ
ظاهرة يف املجتمع ،إنّام يكون عادة للظواهر الشا ّذة أو الغامضة جمهولة
اجلنّس ،ال الظواهر الشائعة
املنشإ ،كظاهرة اإلحلاد أو اإلدمان أو الشذوذ
ّ
أو الراسخة بني ّ
كل العقالء من الناس منذ بداية التأريخ كالتد ّين،
وحب اجلامل وطلب الكامل،
العلمي،
والنزوع نحو االجتامع ،والفضول
ّ
ّ

الطبيعي للجنس اآلخر.
وامليل
ّ

ثان ًياّ :
التخميني لدوكينز حول
إن ٰهذا األسلوب من البحث
ّ
األسباب النفس ّية واالجتامع ّية لظاهرة التد ّين ،يمكن أن يقلبه خصمه
عليه باملثل ،ويدّ عي ّ
أن لإلحلاد أسبابا مرض ّية ،وعقدا نفس ّية ،وضغوطا
اجتامع ّية و ّلدت ٰهذه الظاهرة الشا ّذة ،وربام يكون ٰهذا أقرب للواقع.
ٍ
وال بأس أن ننقل هنا ّ
دراسة نفس ّي ٍة حتليل ّي ٍة للربوفيسور بول
ملخص
النفّس بجامعة نيويورك ،من كتابه
الطب
فيتز ( ،)Paul C. Vitzأستاذ
ّ
ّ
املعروف

)(Faith of the Fatherless

استبصاره بعد ٰذلك.

( )1ص .163

وكان من كبار امللحدين قبل
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ٍ
هذه الدراسة أجراها عىل شخصي ٍ
عديدة من مالحدة العرص احلديث،
ات
ٰ
ّ
أن تبنّي اإلحلاد يرجع إىل ٍ
توصل فيها إىل ّ
خلل نفّس عصايب (،)Neurosis
ّ
تقف وراءه رغبة دنيئة يف الال شعور (الال وعي) للتخ ّلص من سلطة
األب واحللول حم ّله ـ كام يقول "سيجموند فرويد  " Sigmund Freudـ

بينام يقف وراء اإليامن باهلل ما حي ّققه ٰذلك من الشعور باألمان.
وبناء عليه طرح الربوفيسور فيتز مفهوما أسامه ،فرض ّية التقصري
األبوي ( )Defective Father Hpothesisيربط فيها بني رفض سيطرة
ّ
الساموي ،ويستشهد ٰ
لذلك
البرشي ،ورفض سيطرة األب
األب
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
معاملة
مشهورة من املالحدة ا ّلذين عانوا خالل طفولتهم من
بمجموعة
س ّي ٍئة من جهة األب ،مثل فولتري ا ّلذي كان يرفض أن حيمل اسم أبيه،
وكذلك يرى فيتز يف كتابه ّ
وكذلك فرويد وماركس وتوماس هوبزٰ .
ٰ
أن

احلرمان املبكّر للطفل من أبيه ،يورث الطفل شعورا باخليانة من جهة
والتمرد عليه ،ويرضب مثاال
الساموي ،ويدعوه للشعور باالستغناء
األب
ّ
ّ
()1

بربتراند راسل ،وجان بول سارتر (Jeanـ. )Paul Sartre

ننزه أنفسنا عن االعتامد عىل غري
وأمثال هذ الشواهد كثرية ،و ٰلكنّنا ّ
الرباهني العقل ّية القطع ّية ،وإنّام أردنا فقط أن نواجه الس ّيد دوكينز باملثل،
ونن ّبهه عىل فساد طريقته يف البحث عن جذور الدين ٰهبذا النحو اخليا ّل،
(1) Faith of the fatherless: the psychology of Atheism.
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و ٰلكنّنا حتّى يف جمال ٰهذه املواجهة نستشهد بتجارب وحتاليل علم ّي ٍة ،وال
ننزلق إىل ما انزلق إليه دوكينز من االستشهاد بالقصص واحلكايات.
ثالثاّ :
إن أصل نزول األديان ـ ال س ّيام اإلبراهيم ّية منها ـ قد ثبتت
ّ
املتأهلون بالرباهني
بالنقل التارخيي املتواتر ،وأثبت أصوهلا الفالسفة
العقل ّية القطع ّية؛ فال معنى ألن نلتمس هلا أسبابا ومه ّية أخرى.
رابعا :لو س ّلمنا بمدخل ّية بعض األسباب النفس ّية واالجتامع ّية
بأي ٍ
حال من
والسياس ّية وتأثريها يف قبول الناس للدين ،فال حيثبت ٰذلك ّ

األحوال ومه ّية الدين؛ ّ
الواقعي له فوائد نفس ّية كحصول
ألن الدين
ّ
النفّس والروحي ،وفوائد اجتامع ّية كتحرير العبيد واملساواة،
االطمئنان
ّ
وك ّلها بال شك عوامل تساعد يف قبوله ،ال س ّيام من الطبقات املستضعفة،
وقد تساعد بعض األنظمة السياس ّية يف نرشه وتروجيه ،إ ّما بدافع اإليامن

هيم،
به ،أو من أجل حفظ مصاحلها ،واكتساب مرشوعيتها .وكل ٰهذا ال ّ
وهذا أمر يف غاية الوضوح،
وال عالقة له بواقع ّية الدين أو عدم واقع ّيتهٰ ،
ويمكننا أن نستشهد أيضا بكون شعور اإلنسان باجلوع ،وتناوله للطعام
لسد جوعه ،اليتناىف مع حاجة اجلسم الواقعية للغذاء.
ٍ
ٍ
خارجة عن واقع ّية الدين ،من
أسباب
فأسلوب دوكينز هنا يف التامس
الطب كعل ٍم واقعي
أجل نفي واقع ّيته ،كمثل من يسعى إلبطال علم
ّ
الطب واألط ّباء بأنّه
يفرس اعتقاد الناس يف
ّ
وقدرة األط ّباء كعلامء ،بأن ّ
مر التاريخ نحو اخلالص من
بسبب النزعة الطبيع ّية للناس عىل ّ
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األمراض ،والتش ّبث ّ
بكل ما تشعر أنّه حي ّقق هلا الشفاء ،أو بسبب اهلالة
الكبرية ا ّلتي رسمها املجتمع لقدرة األط ّباء عىل عالج األمراض ،ومحاية
الفعيل للكثري من املرىض عىل
احلكومات هلم ،أو بسبب حصول الشفاء
ّ

الطب واألط ّباء،
أيدي األط ّباء بسبب اإلحياء؛ ليستنتج بعدها ومه ّية علم
ّ
و ٰلك ّن اجلواب الصحيح هنا بأنّه مع صحة ّ
كل ٰهذه األسباب يف الواقع،
الطب ،ومهارة األط ّباء العلم ّية.
فإنّه ال ينايف واقع ّية
ّ
وخالصة القول يا س ّيد دوكينز هو ّ
مر العصور
أن طبيعة الناس عىل ّ
ٍ
ٍ
اعتقاد إنّام غالبا ما يكون نامجا من شهرهتا أو
فكرة أو
ألي
يف قبوهلم ّ
وهذا ك ّله ال شأن له
صدورها من أكابر املجتمع ،أو كوهنا نافعة هلمٰ .
ّ
العقيل
واملعول يف ٰذلك فقط هو الدليل
بحقان ّية ٰهذا االعتقاد أو بطالنه،
ّ
ّ
القطعي واملعترب ،ال القصص واحلكايات واألوهام.
العلمي
أو
ّ
ّ

التفصييل تندفع ّ
كل حماوالت دوكينز اليائسة يف
العلمي
و ٰهبذا البيان
ّ
ّ
ٰهذا الفصل ،إلثبات ومه ّية الدين ،وعدم واقع ّيته ٰ
اإلهل ّية.
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يطرح دوكينز يف ٰهذا الفصل مسألة واحدة متع ّلقة بفلسفة األخالق
األخالقي ،وتتم ّثل بالسؤال التال :هل نحتاج إىل الدين كي
ومنشإ الفعل
ّ
نكون صاحلني؟
ونحن بناء عىل ما ب ّينّاه يف األصل الثالث من فلسفة األخالقّ ،
فإن
معيار حسن الفعل من قبحه هو كونه مناسبا يف الواقع لطبيعة اإلنسان،
وللعامل ا ّلذي يعيش فيه؛ ّ
ألن ٰهذا املعيار وحده هو ا ّلذي يمكن أن يؤ ّمن
الواقعي مع
احلقيقي املالئم له ،وحتقيق االنسجام
لإلنسان حتصيل كامله
ّ
ّ
الناس والعامل ا ّلذي يعيش فيه.

الفطري
عني لنا ٰذلك هو العقل
ّ
وأرشنا إىل أن ا ّلذي يمكنه أن حي ّ
الربهاين ا ّلذي يكشف لنا حقيقة اإلنسان والعامل ،بعيدا عن األحكام
ّ
املسبقة العرف ّية أو املذهب ّية ،أو االستحسانات الشخص ّية.
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فيعلم اإلنسان ما يناسبه من األفعال املختلفة ،فيكون الفعل
األخالقي احلسن هو ما حيكم العقل أنّه حسن ملناسبته لإلنسان واملجتمع
ّ

البرشي ،والفعل القبيح هو ما ال يناسب ٰذلك.
ّ

ٍ
يتبني لنا ّ
توجيه
أي
أن العقل
اإلنساين بطبيعته وبذاته وبدون ّ
ومن هنا ّ
ّ

من الدين أو القانون ،يدرك الكثري من القيم األخالق ّية اإلنسان ّية ،ويم ّيز
وهذا ليس بربكة التفاعالت الكيميائ ّية وشبكة
بني احلسن والقبيح منهاٰ ،
التواصل العصب ّية ( )Neural Networkواملوجات الكهرومغناطيس ّية ا ّلتي
يتوهم الس ّيد دوكينز ،بل بفضل
أوجدهتا نظر ّية
التطور الداروين ّية كام ّ
ّ
املصمم ٰ
القوة العاقلة املم ّيزة يف
اإلهل ّي
الذكي ا ّلذي أودع بحكمته ٰهذه ّ
ّ
ّ
طبيعة اإلنسان.
فالعقل يدرك بنفسه حسن العدل والصدق واألمانة ،وقبح الظلم
والكذب واخليانة ،و ٰلكنّه يف الوقت ذاته ال يستطيع أن يدرك بنفسه ّ
كل
التفاصيل اجلزئ ّية للحقوق الواقع ّية املتع ّلقة بنفسه وبغريه يف ٰهذا العامل
مست احلاجة بحكم العقل إىل الدين ٰ
اإلهل ّي ،ا ّلذي ـ كام
الواسع ،فمن هنا ّ

ب ّينا يف األصل اخلامس ـ ال غاية له يف احلياة ّإال حتقيق العدالة الفرد ّية
التفصييل يف تعامل اإلنسان مع نفسه،
احلقوقي
واالجتامع ّية ،ببيان النظام
ّ
ّ

ومع غريه من الناس ،بحيث حيفظ حقوق نفسه وحقوق غريه ،وهو معنى

وهذا الدين هو ا ّلذي جيب أن تكون أصوله ومبادئه وأحكامه
العدالةٰ .
أي
الك ّل ّية منسجمة مع ٰهذا العقل
الفطري لإلنسان وقيمه ومبادئه ،ال ّ
ّ
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دين يدّ عيه الناس ،أو ينسبوا أنفسهم إليه.
وال خيتلف أحد من العقالء عىل ما قلناه من إمكان ّية متييز اإلنسان
بنفسه ألصول الفضائل والرذائل األخالق ّية ،ومل خيتلفوا أيضا عىل عدم
الفطري ّ
احلقوقي ا ّلذي حيتاج إليه
لكل تفاصيل النظام
كفاية عقل اإلنسان
ّ
ّ
البرشي ،و ٰلكن وقع اخلالف يف من ا ّلذي يملك ٰهذه
اإلنسان واملجتمع
ّ
ٍ
يتم تعيني ٰهذه احلقوق
أي
الصالح ّية الترشيع ّية التفصيل ّية ،وعىل ّ
أساس ّ

ديني أو ّ
ّ
العلامين ا ّلذي ال يؤمن ّ
بتدخل
االجتاه
والواجبات،
فاالجتاه الال ّ
ّ
ٍ
خمتلفة
الدين يف احلياة قد اعتمد القوانني الوضع ّية املدن ّية ،عىل مبادئ
كمبدأ ّ
اللذة ،أو املنفعة أو العرف ،أو املصلحة ،أو غريها.
بأن املبدأ ٰ
و ٰلك ّن احلكامء واملتد ّينني العقالء يؤمنون ّ
اإلهل ّي اخلالق هلٰذا
الكون هو ا ّلذي يملك وحده ٰهذه الصالحية عىل أساس أنّه هو األعلم بام
وهذا هو مقتىض العقل واحلكمة؛ ّ
ألن صانع اليشء هو
خلق
وصممٰ ،
ّ
ولذلك كانت ّ
يرضهٰ ،
املصممة لألجهزة
كل الرشكات
ّ
أعلم بام ينفعه أو ّ

املختلفة هي وحدها ا ّلتي متلك صالح ّيات وضع برنامج الصيانة
( )Maintenance programاحلافظة هلا.
فالدين مل يأت بدوافع عنرص ّي ٍة أو قهر ّي ٍة للتس ّلط عىل الناس ،أو
مارسة الضغط عليهم وحرماهنم من االستمتاع باحلياة ،بل جاء ليساعد
ويتمم مكارم األخالق.
الناسّ ،
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يتبني ضعف ما قدّ مه دوكينز وهشاشته يف
ومن فهم ٰهذه املقدمة ج ّيدا ّ

ٰهذا الفصل من عدم االحتياج إىل الدين أو املبدإ ٰ
اإلهل ّي.

ومل ينس دوكينز ـ كعادته ـ أن يامرس مرسح ّياته اهلزل ّية الساخرة من
ٍ
الدين واملتد ّينني يف بداية ّ
فصل ،ليه ّيئ القارئ لقبول ا ّدعاءاته
كل
السخيفة ،واستدالالته الركيكة ،ناسيا أو متناسيا أن السلوك اخلاطئ أو
ٍ
شكل
بأي
يرض ّ
املشني لبعض املنسوبني إىل الدين أو حتّى أكثرهم ال ّ

منطقي بنفس الدين ،فضال عن نفي املبدإ ٰ
اإلهل ّي ا ّلذي أ ّلف ٰهذا الكتاب
ألجله.
سننزه أنفسنا عن الر ّد عىل القصص واحلكايات الكثرية ا ّلتي
ونحن ّ
يستحق الر ّد عليه،
أوردها ومأل هبا معظم ٰهذا الفصل ،ونكتفي بإيراد ما
ّ
بناء عىل ما قدّ منا.

يقول دوكينز «الكثري من املتدينني جيدون صعوب ًة يف تصور كيف أنه
ً
صاحلا بدون دين»(.)1
يمكن للمرء أن يكون

أقول :ينبغي ّأوال أن نتّفق عىل معنى اإلنسان الصالح؛ ألنّه مورد
ٍ
خالف ٍ
كبري بني الناس واملفكّرين ،فهناك من يعدّ اإلنسان الصالح هو
ا ّلذي يوافق سلوكه أعراف املجتمع ،وبالتال يكون الشا ّذ غري صالحٍ ،
( )1ص .211
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كامللحدين أو الشوا ّذ جنس ًّيا يف املجتمعات الدين ّية ،أو املتد ّينني امللتزمني
يف املجتمعات الال دين ّية ،وهناك من يعدّ الصالح من كان قو ًّيا ناجحا ،أو
غن ًّيا متمكّنا ،وبالتال يكون الفقري الضعيف غري صالحٍ  ،كام ذهب
الفيلسوف امللحد نيتشه ( )Friedrich Nietzscheيف فلسفته ا ّلتي ط ّبقها
الزعيم امللحد أدولف هتلر ( )Adolf Hitlerيف أملانيا ،إذ دعا إىل التخ ّلص
الطبيعي الداروين ّية
من الضعفاء واملرىض؛ استلهاما من نظر ّية االنتخاب
ّ

املبتنية عىل ّ
أن البقاء لألصلح.

أ ّما العقل السليم ا ّلذي ينبغي أن نحتكم إليه مجيعا فريى ّ
أن اإلنسان
ٍ
بنحو
الصالح هو امللتزم بالقيم واملبادئ األخالق ّية ،ا ّلتي ب ّينها العقل نفسه
إمجال ،والرشع الصحيح ٍ
بنحو تفصييلّ ،
وأن مراتب ٰهذا الصالح تتفاوت
بتفاوت مقدار التزام ٰهذا اإلنسان ٰهبذه القيم األخالق ّية.
وبطبيعة احلال يمكن لإلنسان غري املتد ّين أو ح ّتى امللحد ،أن يكون
ٍ
درجة من الصالح بحسب التزامه بالقيم اإلنسان ّية العا ّمة ا ّلتي يدركها
عىل
العقل بنفسه كام قدّ منا ،و ٰلكن لن يكون تا ّم الصالح واالستقامة كام هو
يستحق العقاب يف بعض األحيان عند خمالفته للقانون
واضح ،ويمكن أن
ّ
الرشعي ،كام ّ
يستحق العقاب عند
أن اإلنسان الط ّيب الصادق أو الكريم
ّ
ّ

الوضعي يف ّ
كل الرشائع الوضع ّية ا ّلتي يؤمن هبا دوكينز
خمالفته للقانون
ّ

نفسه.
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ثم يقول« :إن البحث يف العقل اإلنساين سوف يرينا أن بعض األخالق
عاملية ،وليس هلا حدود ثقافية أو جغرافية ،ه
وكذلك بال حدود دينية»(.)1

أقول :نعم ،ما يقوله صحيح ،ويؤ ّيد ما قدّ مناه من إنسان ّية الكثري من
ٍ
وهذه القيم الفطر ّية
القيم والفضائل األخالق ّية ومعقول ّيتها
بنحو مستقلٰ ،
هي ا ّلتي نتمكّن من خالهلا أن نم ّيز بني الدين الصحيح واملز ّيف.
ثم قال« :االستنتاج الرئيس الذي وصل إليه هاورس وسينجر هو أنه ليس
ّ
هناك إحصائ ًّيا أي فروق تذكر بني امللحدين واملتدينني من ناحية اتاذ قرار
وهذا يبدو متطاب ًقا مع وجهة النظر التي أمتسك والعديدون با ،بأننا
أخالقي ،ه
ٍّ

لسنا بحاجة إىل إ هله لنكون صاحلني أو طاحلني»(.)2
أقول :انظر إىل مقدّ مات ٰهذا االستدالل الركيك ا ّلتي العالقة هلا
بالنتيجة ا ّلتي استنبطها منها.
ٍ
ٍ
حمدودة من
جمموعة
فالتجربة ا ّلتي أجراها ٰهذان العاملان عىل
امللحدين واملتد ّينني ،طرحوا يف احلقيقة خالهلا جمموعة من األسئلة
ٍ
مجاعة من
املتع ّلقة بالقيم األخالق ّية اإلنسان ّية املشرتكة ،كوجوب إنقاذ
ٍ
طفل ٍ
واحد ،أو وجوب إنقاذ ٍ
غريق وإن تس ّبب يف
الناس ولو عىل حساب

( )1ص .223
( )2ص .227
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إتالف مالبسنا ،أو حرمة قتل املريض لالستفادة من أعضائه لعالج
مرىض آخرين ،وهي متع ّلقة باالنفعاالت العاطف ّية العا ّمة أو العقل
لطبيعي
الفطري املشرتك ،املستق ّلة عن االنتامءات الدين ّية أو املذهب ّية ،فمن ا
ّ
ّ
ٍ
جدًّ ا أن يتساوى يف جواهبا امللحدون واملؤمنون عىل حد سواء ،فكيف
وهذا يكشف ـ كام أسلفنا مرارا ـ عن
استنتج منها عدم احلاجة إىل الدينٰ ،
جهله الشديد بفلسفة الدين واألخالق.
«هل نحتاج حقيق ًة أن نكون حتت مراقبة اهلل ،أو حتت مراقبة بعضنا

لبعض ،كي نتوقف عن األنانية والسلوك اإلجرامي؟!»(.)1
أقول:
مراقب برشي قوي و ٍ
ٍ
أو ًالّ :
قادر كالرشطة مثال،
إن الشعور بوجود
يسوغ
يمنع بال شك الكثري من الناس عن ارتكاب اجلرائمٰ ،
وهذا ا ّلذي ّ
االجتامعي؛
قوات الرشطة والقضاء حلفظ األمن والنظام
رضورة وجود ّ
ّ

ّ
ألن القليل جدًّ ا من الناس هم ا ّلذين يمكن أن يمنعهم عقلهم وضمريهم
وهذا أمر يف غاية الوضوح.
من ارتكاب اجلريمةٰ ،
ٰ
وكذلك اإليامن باهلل واالعتقاد بمراقبته ألفعالنا يردع الكثري من
جمرد
املؤمنني عن ارتكاب اجلرائم ،برشط أن يكون مؤمنا صادقا ،وليس ّ
( )1ص .228
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ٍ
منتسب باالسم.
إن فلسفة الدين وحكمته هي ّ
ثان ًياّ :
الناس
أن حيصلح اهلل ـ تعاىل ـ
َ
باختيارهم ال بالقهر والقرسّ ،
ألن إرادته احلقيقية التكوين ّية ـ كام ب ّينّا يف
األصل اخلامس ـ تع ّلقت باستكامل الناس باختيارهم ،فالدين جاء من
احلقيقي.
أجل مساعدة الناس وإرشادهم إىل كامهلم
ّ
ثال ًثاّ :
إن صف االعتقاد بالدين ال يستلزم دائام صالح املتد ّين ،كام أن
اعتقاد الناس بمرشوع ّية الدولة وقوانينها ـ كام هو يف الغرب ـ ال يستلزم
دائام التزامهم أو حتّى احرتامهم للقانون؛ نتيجة تقديم مصاحلهم
بأي ٍ
حال من
الشخص ّية أو الفئو ّية عىل املصلحة العا ّمةٰ ،
وهذا ال ينفي ّ
األحوال رضورة وجود الدولة وقوانينها.
صحة اعتقادهم باهلل وقوانينه ٰ
راب ًعاّ :
اإلهل ّية هم من
إن املتد ّينني مع ّ
ٍ
ناحية أخرى برش يمكن أن خيالفوا تلك التعاليم بدافع األنان ّية ،أو اتّباعا
ألهوائهم وملصاحلهم الشخص ّية اآلن ّية كام قلنا ،بل ر ّبام خيالفون حتّى القيم
واملبادئ العقل ّية املشرتكة ،ويرتكبون أبشع اجلرائم ،ور ّبام نجد عىل
اجلانب اآلخر من امللحدين أو الال دين ّيني من حيرتم القيم العقل ّية العا ّمة،

وهذا ك ّله ال عالقة له
فيكونون أفضل حاال من املنتسبني إىل الدينٰ ،
بواقع ّية وجود املبدإ ٰ
اإلهل ّي أو مصداق ّية الدين؛ أل ّن الدين لألرواح
كالطب لألبدان ،قائم عىل االختيار ،ال اجلرب.
ّ
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الفصل السابع

«الكتاب (الصالح)»

وأخالقيات روح العصر المتغيرة

ٍ
نصوص دين ّي ٍة انتزعها من
يتعرض دوكينز لعدّ ة
يف ٰهذا الفصل ّ
حتض عىل الكراهية ،وهي مفعمة بمامرسة
العهدين القديم واجلديدّ ،
العنف والرذيلة من جانب بعض األنبياء ،كام وأورد نصوصا أخرى رأى
ّأهنا تتناىف متاما مع روح العرص احلديث؛ ليستنبط يف النهاية ّ
أن ٰهذه الكتب
ٍ
صاحلة لتكون منشأ لألخالق اإلنسان ّيةّ ،
وأن األنبياء
السامو ّية املقدّ سة غري
ال يمكن أن يكونوا قدوة لنا ،ال س ّيام يف عرصنا احلارض.
يقول دوكينز« :توجد طريقتان يمكن أن يكون بام الكتاب املقدس
مصدرا لألخالق أو قواعد املعيشة ،األوىل باألوامر املبارشة ...والثانية باالقتداء
ً
باهلل أو أحد الشخصيات املذكورة األخرى التي جيب علينا اعتبارها ً
مثال أعىل،
والطريقتان لو تم اتباعهام عقد ًّيا ستقودان ألخالقيات معينة ،وأي شخص
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عرصي متدين أو ال ،سيعدها بغيض ًة»(.)1
ٍّ
ثم يقول بعد ٰذلك« :طب ًعا رجال الدين املتضايقون سيعرتضون بأننا جيب
ّ
علينا أال نأخذ أحداث سفر التكوين بحرفيته ،و هلكن تلك هي القضية بعينها،
نحن نختار وننتقي املقاطع التي نؤمن با من الكتاب املقدس ،واملقاطع التي
كهذا هو موضوع اختيار
نعدها رمزي ًة أو جمرد حكايات ،وانتقاء واختيار ه
شخيص،
كهذه أو تلك بقرار
متاما كام خيتار امللحد أن يتبع أخالقيات ه
خيصً ،
ٍّ
ش ٍّ

وبدون أي أسس مطلقة»(.)2
أتعرض للدفاع عن ٰهذه النصوص الدين ّية ،ولن أسعى
وأنا هنا لن ّ

عودنا القارئ الكريم دائام ـ سنعتمد يف
لتأويلها أو ترميزها ،و ٰلكن ـ وكام ّ

العقيل القويم وميزاننا السليم ،ا ّلذي هو
مثل ٰهذه املواقف عىل منهجنا
ّ
ٍ
ميزان آخر؛ من أجل تقييم ٰهذا الفصل من الكتاب.
أي
فوق ّ
أقول:
ّ
نص منقول سواء كان دين ًّيا أو تارخي ًّيا ـ ال
إن الدليل
النقيل ـ بام أنّه ي
ّ

باحلج ّية الذاتية ،والوضوح واليقني واملوضوع ّية ا ّلتي يتم ّتع به
يتمتّع
ّ
التجريبي؛ ألنّه مبتىل
العلمي
الربهاين ،وال حتّى الدليل
العقيل
الدليل
ّ
ّ
ّ
ّ
( )1ص .237
( )2ص .238
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صحة صدوره
السنَد َّي حة ،بمعنى ّ
بمشكلتني أساس ّيتني ،األوىل هي املشكلة َّ
عن منبعه املنسوب إليه ،إذ حيتمل أن يكون مكذوبا وموضوعا عىل
صاحبه ،واملشكلة الثانية هي املشكلة الدالل ّية ،أي غموض املعنى
وخفاؤه يف بعض األحيان ٍ
بنحو يمنع من التي ّقن بحقيقة مراد صاحب ٰهذا
النص من كالمه.
ّ
ّ
إن أصل نزول الكتب السامو ّية ـ ال س ّيام الكتب املقدّ سة الثالثة:
التوراة واإلنجيل والقرآن ـ عىل األنبياء الثالثة املشهورين أصحاب
وحممد )قد
الديانات اإلبراهيم ّية العامل ّية املشهورة (موسى وعيسى
ّ

القطعي .و ٰلكن التاريخ حيكي لنا أيضا بام ال يدع
التارخيي
ثبت بالتواتر
ّ
ّ
للشك ّ
ّ
أن الكثري من النصوص الدين ّية يف ٰهذه الكتب املقدّ سة ـ ال
جماال

اللفظي أو
للدس والتحريف
تعرضت
ّ
ّ
س ّيام التوراة واإلنجيل ـ قد ّ
املعنوي عىل أيدي أعداء الدين من احلكّام اجلائرين الفاسدين ،وأيدي
ّ
أعواهنم من العلامء االنتهاز ّيني املنتسبني للدين ،كأغلب النصوص ا ّلتي
استشهد هبا الس ّيد دوكينز يف ٰهذا الفصل.
لقد أثبتنا يف األصل اخلامس بحكم العقل السليم ّ
أن فلسفة الدين
والغاية ا ّلتي من أجلها بعث اهلل األنبياء وأنزل الكتب السامو ّية هي حتقيق
اإلنسان ر َّبه املنعم ّ
ح
حقه من العبادة
العدالة الفرد ّية واالجتامع ّية ،بأن يعطي
الطبيعي من احلياة ،ويعطي الناس
والشكر والتقدير ،ويعطي نفسه ح ّقها
ّ

حقوقهم ا ّلتي يستح ّقوهنا يف الواقع ونفس األمر؛ من أجل تكامل اإلنسان
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لبرشي باالختيار ال باجلرب ،بحيث تنعكس آثار ٰهذا التكامل يف
واملجتمع ا
ّ
احلياة األخرى كام ب ّينّا يف األصل الثاين يف باب املعاد.
ّ
عني بنفسه مقدار احلاجة
العقيل
إن املنهج
الربهاين هو ا ّلذي حي ّ
ّ
ّ
العقيل ا ّلتي ال يمكن للعقل أن
للنصوص الدين ّية ،وهي ملء منطقة الفراغ
ّ
ٍ
بنحو مستقل ،وهي ليست بالطبع منطقة املباحث العلم ّية
يدل بدلوه فيها
التحلييل أو
احلّس
ّ
الفيزيائ ّية أو الرياض ّية ،ا ّلتي تقع عىل عهدة املنهج ّ ّ
التجريبي ،بل منطقة الترشيعات احلقوق ّية التفصيل ّية ،عىل املستويني
ّ

ّ
واالجتامعي ،إذ ّ
يستقل بنفسه يف معرفة ك ّل ّيات القيم
إن العقل
الفردي
ّ
ّ
لكل فردٍ
احلقوقي ّ
واملبادئ األخالق ّية ،ال تفاصيلها املتع ّلقة بمبادئ النظام
ّ
من أفراد املجتمع ،وقد سبق وأن قلنا ّ
إن اخلالق ـ سبحانه وتعاىل ـ هو
األعلم بام صنع ،وبام يصلح اإلنسان أو يفسده.
ّ
الربهاين القويم يف تعامله مع النصوص املنسوبة إىل اهلل أو
إن العقل
ّ

الشخص ،بحيث ينتقي ما
رسله ،ال يعتمد عىل اهلوى واالستحسان
ّ
احلق واإلنصاف ّ
أن
يعجبه ،ويرفض ما سواه كام يظ ّن دوكينز ،وإن كان ّ

الكثريمن رجال الدين يفعلون ٰذلك يف بعض األحيان بدوافع شخصية أو
كن العقل يعتمد عىل قاعدتني موضوع ّيتني رصينتني ،تضمنان
فئوية ،و ٰل ّ
إىل حد ٍ
كبري حت ّقق الغرض والغاية املنشودة من ٰهذه النصوص ،وهي
العدالة.
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صحة صدور ٰهذه النصوص من
األوىل :التأكّد أو االطمئنان من ّ
املبدإ ٰ
اإلهل ّي ،فال يقبل ّإال النصوص ا ّلتي ثبت صدورها عن مصدرها

القطعي املفيد لليقني ،أو ال ّ
ٰ
أقل ثبتت بنقل الرجال الثقات
اإلهل ّي بالتواتر
ّ
والصاحلني املعروفني ،وا ّلذين فيهم مقتىض الصدق يف اإلخبار ،بدءا من

ثم ا ّلذين جاؤوا من بعدهم عىل التوال املتّصل،
املقربنيّ ،
أصحاب الرسل ّ

أي بنفس الطريقة ا ّلتي نقلت هبا احلوادث التارخي ّية يف املايض ،وا ّلتي
ٍ
ٍ
يؤمن هبا ّ
عاقل ،وا ّلتي يعتمد عليها دوكينز يف معظم نقوالته،
إنسان
كل
و ٰلكن مع مزيد التدقيق والتمحيص يف جانب وصول النصوص الدين ّية
مه ّيتها احليات ّية ،وهو مقتىض احلكمة والعقل السليمّ .
وكل نص مل يثبت
أل ّ
هبذه الطريقة فليس له عند العقل والعقالء أي ٍ
ٍ
اعتبار ،حتّى ولو
قيمة أو
ّ
ٰ
وجد يف الكتب السامو ّية أو املنسوبة إىل أحاديث األنبياء.
الثانية :هي فهم ٰهذه النصوص بالطرق العقالئ ّية العرف ّية ا ّلتي نفهم
ٍ
ٍ
هبا كتب الفالسفة والعلامء واألدباء يف ّ
نص
كل مكان وزمان ،وكام نفهم ّ
وأي نص خيالف أحكام العقل الرضور ّية ،أو
ٰهذا الكتاب لدوكينزّ ،
العقالئ ّية املشهورة والراسخة ،فالعقل إ ّما أن ير ّده ويرفضه ،وإ ّما أن يقوم

وهذا النوع
بتأويله بالنحو ا ّلذي ينسجم مع األحكام العقل ّية والعقالئيةٰ .
منطقي؛ إذ حيكم العقل
من التعامل ليس انتقائ ًّيا عشوائ ًّيا ،بل هو تعامل
ي

بامتناع صدور نص من املبدإ ٰ
اإلهل ّي احلكيم واللطيف اخلبري يتنايف مع
األحكام العقل ّية ا ّلتي عرفناه هبا ،أو يتناىف مع الفطرة والكرامة اإلنسان ّية
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ا ّلتي ما جاء الدين ّإال من أجل حفظها واالرتقاء هبا.
قال دوكينز« :ما هيم هنا ليس موضوع كون هتلر وستالني ملحدين،
و هلكن املوضوع إذا ما كان اإلحلاد يؤثر عىل الناس بشكل منتظم لعمل األشياء

صغريا يدل عىل هذلك»(.)1
الشيرة ،وليس هناك أي دليل ولو
ً
وأضاف بعدها قائال« :بعض امللحدين يفعلون الشور ،و هلكنهم ال
يفعلوهنا باسم اإلحلاد .و هلكن احلروب الدينية حصلت بسبب الدين ،وتكررت
كثريا عرب التاريخ ،وال أدري أي حرب حصلت حتت اسم اإلحلاد ،وملاذا
ً
حتصل؟!»(.)2

ثم يقول نقال عن سام هاريس ( )Sam Harrisيف كتابه (هناية اإليامن
ّ
« :)The End of Faithاحلضارات ال تزال مهدد ًة بجيوش الال عقالنية ،ونحن
حتى ههذه اللحظة نربر قتل بعضنا البعض من خالل اإلشارة إىل كتابات

قديمة».
ثم يع ّلق دوكينز قائال« :من ذا الذي سيخرج للحرب بسبب عدم اإليامن
ّ

بيشء؟!»(.)3
أقول :لقد حاول دوكينز كثريا من خالل ٰهذا الكتاب ،ومن خالل
( )1ص .275
( )2ص .281
( )3ص .282
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مقاالته وظهوراته اإلعالم ّية أن ينسب العنف واإلجرام إىل الدين
واملتد ّينني وحدهم دون غريهم.
ولطاملا سعى لتربئة ساحة سائر امللحدين من جرائم احلرب ا ّلتي
حق اإلنسانية ،وعندما قال« :ال أعتقد أن ملحدً ا واحدً ا مستعد
ارتكبوها يف ّ
ألن جيرف مكة أو الكاتدرائيات املقدسة» أجابه ريتشارد رشويدر( Richard

 )Schroederأستاذ الفلسفة يف جامعة برلني ساخرا «إن الكاتدرائيات
املقدسة أعىل من أن جترفها اجلرافات ،ه
ولذلك فضل ستالني يف االحتاد

السوفيتي ،وماو تس تونغ يف الصني تفجريها بالديناميت»(.)1
يتسرت عىل اجلرائم ضدّ اإلنسان ّية ا ّلتي ارتكبها هتلر
فلام مل يستطع أن ّ
ّ
ٍ
يف احلرب العامل ّية ا ّلتي قتلت أكثر من ( )54مليون إنسان ،وعىل اجلرائم
ا ّلتي ارتكبها ستالني ( ،)Joseph Stalinوماو تّس تونغ ( Tungـ)Mao Tse
لنرش الشيوع ّية اإلحلاد ّية ،ا ّلتي ك ّلفت العامل أكثر من ( )94مليون ٍ
قتيل من
ليغري نغمة الكالم إىل أن ٰهذه اجلرائم مل يرتكبها
املسلمني واملسيح ّيني ،عاد ّ
ٰهؤالء بدافع اإلحلاد!

ٍ
ٍ
وأقولّ :
عاءات نريد أن نجيب
مغالطات وا ّد
إن يف كالمه هنا عدّ ة

ليتبني لنا مدى وهنها وهشاشتها:
عليها؛ ّ
( )1وهم اإلحلاد ،ص .115
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أو ًال :هل اإلحلاد يدفع الناس الرتكاب الرشور؟
لقد سبق وأن ب ّينّا ّ
ليؤسس ملبادئ اخلري والصالح؛
أن الدين مل يأت ّ
ٍ
ألهنا مزروعة يف فطرة ّ
إنسان من حيث هو إنسان ،وا ّلتي هبا نم ّيز
كل
ّ
ليتممها ويرتقي هبا؛ من
الدين الصحيح من الدين املز ّيف .بل جاء الدين ّ

ولذلك ّ
أجل حتقيق العدالة اإلنسان ّية احلقيق ّية؛ ٰ
فإن امللحد من حيث هو
إنسان يدرك بفطرته العقل ّية ٰهذه املبادئ اإلنسان ّية ،وبالتال يمكن أن
ٍ
بمرتبة من اخلري والصالح ،و ٰلكنّه سيحرم نفسه من املرتبة األعىل
يتمتّع
اإلنساين عن إدراكها
الرضور ّية الستكامل اإلنسان؛ نتيجة عجز العقل
ّ

بالطب
التفصييل ،فمثله كمثل اإلنسان ا ّلذي ال يعرتف
بنفسه بالنحو
ّ
ّ
الصح ّي قو ّية ومعتدلة ،وأن
واألط ّباء ،فيمكن أن تكون طبيعة مزاجه
ّ
ٍ
الصحة اجلسامن ّية،
بدرجة من
يتحاشى بنفسه بعض األمراض ،ويتم ّتع
ّ
و ٰلكنّه لن يكون يف نفس الدرجة ا ّلتي يتمتّع هبا من يتّبع األط ّباء ويراعي
الصح ّية.
التعاليم
ّ
الرش أو ال؟
وأ ّما هل اإلحلاد من حيث هو إحلاد يدفع اإلنسان نحو ّ

فنقول ّ
الرش ،إ ّما جهله به من حيث
إن ا ّلذي يدفع اإلنسان إىل ارتكاب ّ

رشا لآلخرين ،وإ ّما لرشهه وطمعه يف حتصيل املزيد من املشتهيات،
كونه ًّ
وإ ّما الطمئنانه من غياب الرقيب ،وأمنه من العقاب ،كام يقول املثل( :من

أمن العقاب أساء األدب).
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ٍ
كإنسان ـ
وامللحد من حيث هو ملحد ـ وإن كان يعلم مبادئ اخلري
جيهل املنظومة األخالق ّية التفصيل ّية املتكاملة ا ّلتي جاءت هبا رساالت
احلس ّية املا ّد ّية الشديدة ،وأيضا من حيث عدم
السامء ،ومن حيث نزعته ّ
ٍ
ٍ
اإلهل ّي ا ّلذي يراقب وحيص ّ
اعتقاده بالرقيب ٰ
وكبرية من أفعاله
صغرية
كل
الرس والعلن ،وعدم اعتقاده بوجود يو ٍم للحساب والعقاب بعد
يف ّ

املوت ،فهو أميل وأقرب بال شك الرتكاب اجلرائم اإلنسان ّية ،إذ ال يكفي

اإلنساين لردع األغلب ّية الساحقة عن ارتكاب اجلرائم؛ وألجل
الضمري
ّ

تم ترشيع القوانني الرادعة والعقوبات الصارمة يف ّ
كل
ٰهذا فقد ّ
املجتمعات البرش ّية ،لتخويفهم وزجرهم.
األمريكي املعروف دافيد برلينسكي (
يقول الفيلسوف
ّ
« :)Berlinskiإن الذين اقرتفوا جرائم ضد البشية مثل هتلر وستالني وماو
David

تس تونغ ،ورجال اجلستابو واملخابرات الروسية ،مل يكونوا يعتقدون أن اإل هله

يراقبهم»(.)1
ثان ًياّ :
إن احلروب مل يرتكبها امللحدون حتت عنوان اإلحلاد ،عىل
والتمسك بالنصوص
خالف احلروب الدين ّية ا ّلتي وقعت بسبب الدين،
ّ
الدين ّية.

( )1وهم اإلحلاد ،ص .118
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وأقولّ :
إن األعامل اإلجرام ّية ا ّلتي يرتكبها اإلنسان يف ٰهذه احلياة ،ال
أي عقل ،أو ٍ
دين ساموي حقيقي ،فالدين مل يأت ّإال رمحة
قرها ّ
يمكن أن حي ّ
فهذه األعامل ال
للعاملني ،ومساعدة للناس يف حتقيق العدالة
واحلر ّيةٰ ،
ّ
ٍ
إنسان جمر ٍم ال يؤمن بالقيم اإلنسان ّية واألخالق ّية ،سواء كان
تصدر ّإال من
ملحدا أو منتسبا إىل الدين ،وسواء كان شعاره اإلحلاد أو اجلهاد يف سبيل
ٍ
اهللّ ،
صدق
جمرد االنتساب إىل الدين بال فه ٍم لفلسفة الدين ،أو بال
فإن ّ
ٍ
وإخالص ،ال جيعل اإلنسان صاحلا ،بل ر ّبام جيعله أسوأ وأخطر من غريه.
يتمسك املجرمون من املا ّد ّيني وامللحدين يف حروهبم وصاعاهتم مع
وكام ّ
بشعارات مزي ٍ
ٍ
كاحلر ّية والوطن ّية والقوم ّية واملساواة ،للتأثري
فة،
خصومهم
ّ
ّ
عىل الناس وجلب تعاطفهم معهمٰ ،
يتمسك املجرمون من
كذلك
ّ
بشعارات ديني ٍة مزي ٍ
ٍ
فة لشحن املتد ّينني وحشدهم
املنتسبني إىل الدين
ّ
ّ
حوهلم.
كاحلر ّية
وكام ححي ّرف املجرمون املا ّد ّيون وامللحدون املفاهيم اإلنسان ّية
ّ
والعدالة واملساواة واالستقالل من أجل حتقيق أطامعهم وترسيخ
تسلطهم عىل الشعوبٰ ،
حيرف املجرمون املنتسبون إىل الدين
كذلك ّ
النصوص الدين ّية ،كمفاهيم القتال واجلهاد يف سبيل اهلل ،ا ّلتي ما جاءت
ّإال من أجل الدفاع عن النفس ،وحفظ املال والعرض ،والقيم ٰ
اإلهل ّية
التوسع،
واإلنسان ّية ،أجل حيرفوهنا من أجل حتقيق مطامعهم يف املزيد من
ّ
وسلب الغنائم ،وسبي النساء.

املتغرية
الفصل السابع« :الكتاب (الصالح) » ..وأخالق ّيات روح العرص ّ
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أن ًّ
فاحلاصل ّ
كال من املجرمني امللحدين واملنتسبني إىل الدين عىل حد
ٍ
سواء يف اعتامدهم لألساليب االنتهاز ّية من أجل حتقيق مطامعهم غري
املرشوعة ،والضح ّية هي القيم اإلنسانية والدين ّية ،والشعوب املستضعفة.
ٍ
بيشء ال يدفع اإلنسان نحو احلرب والقتال.
ثال ًثا :إن عدم اإليامن
وجودي يستلزم اعتقادا
عدمي ،بل اعتقاد
أقول :ليس هناك اعتقاد
ي
ي

عدم ًّيا ،فكام ّ
أن املؤمن املتد ّين يؤمن باإل ٰله اخلالق احلكيم واليوم اآلخر،
وال يؤمن بالصدفة وأصالة املا ّدة الكون ّية والفناء بعد املوتٰ ،
كذلك يؤمن
الطبيعي ،وال
امللحد بخالق ّية الكون لإلنسان ،وأصالة املا ّدة واالنتخاب
ّ

يؤمن باإل ٰله واليوم اآلخر.

ٍ
رقيب ٰإهلي عليه ،وال يؤمن
و ٰلك ّن اإلنسان ا ّلذي ال يشعر بوجود
بيوم احلساب واجلزاء بعد املوت ،وهدفه االستمتاع باحلياة واللذات
املا ّد ّية ،وشعاره املرفوع «ال تقلق! اهلل غري موجود ،فاستمتع بحياتك Don’t
God doesn’t exist, enjoy your life.

 »worry,كام كتبها دوكينز

وصديقته يف صحيفة اجلارديان ،ووضعوها عىل الباصات وحم ّطات املرتو
يف لندنّ ،
فإن مثل ٰهذا اإلنسان هو أقرب وأميل الرتكاب اجلرائم ك ّلام
ٍ
سنحت له الفرصة للهروب من القانون؛ ألنّه ّ
بساطة ليس له وازع
بكل
هم ّإال إذا كان من أصحاب الضامئر احل ّية
من نفسه يردعه عن ٰذلك ،الل ّ
والنفوس الرشيفة ،وهم األق ّلون عددا بني الناس.
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الفصل الثامن

ما هي مشكلة الدين؟

وما سبب كل هذه العدوانية؟

بعد أن حاول دوكينز إجياد نو ٍع من التعارض بني الدين واألخالق يف
الفصل السابق ،فقد سعى يف ٰهذا الفصل إىل إجياد التضا ّد بني الدين
املتعصبني،
املتطرف للمتد ّينني
والعلم ،اعتامدا عىل املقارنة بني السلوك
ّ
ّ

املوضوعي للعلامء التجريب ّينيّ ،
وأن منشأ اخلالف يكمن يف
وبني السلوك
ّ

املعريف لكل منهام ،إذ يبني املتد ّينون اعتقاداهتم عىل التل ّقي األعمى
املنهج
ّ

للنصوص الدين ّية ،عىل خالف التجريب ّيني ا ّلذين يبنون نظر ّياهتم عىل
األد ّلة العلم ّية املوضوع ّية.
حق؛ ألهنم قرؤوا احلقيقة يف
يقول دوكينز« :املتطرفون يعلمون أهنم عىل ٍّ
كتاب مقدس ،ويعرفون مقد ًما أنه ال يشء يمكن أن حيرفهم عن إيامهنم.
عقالين،
احلقيقة يف كتابم املقدس تعد من البدهييات ،وليست نتيجة برهان
ٍّ
حق ،وعندما تبدو األدلة وكأهنا تناقضه ،فعندها جيب رفض
فالكتاب عىل ٍّ
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األدلة وليس الكتاب .وعىل العكس من هذلك ،فإن ما أؤمن به بصفتي عا ًملا ـ
وعىل سبيل املثال نظرية التطور ـ فليس ألنني قرأت كتا ًبا مقد ًسا ،بل ألنني
متاما؛ ألن اإليامن بكتب التطور ال يأيت من
درست األدلة ،ه
وهذا موضوع خمتلف ً
كوهنا مقدس ًة ،بل ألهنا تقدم أدل ًة كثري ًة ومسند ًة بشكل دامغ مبدئ ًّيا ،فإن كل
شخصا ما
قارئ يستطيع أن يفحص األدلة ،وعندما خيطئ كتاب علمي ما ،فإن
ً
كهذا ال حيصل
سيكتشف اخلطأ ،وسيتم تصحيحه يف الكتب التي تليه ،ويشء ه

أبدً ا مع الكتب املقدسة»(.)1
ٍ
إن العاقل املنصف يدرك ّ
أقولّ :
سهولة ما يف ٰهذا الكالم من
بكل
ٍ
ٍ
ٍ
بأي حال من
مغالطات منطق ّي ٍة،
وتعسفات جدل ّية ال يمكن الدفاع عنها ّ
ّ
ليتبني للقارئ الطبيعة السفسطائ ّية
األحوال ،ويمكننا اإلشارة إليها
ّ
لدوكينز:
إن تعميم حكم البعض عىل ّ
1ـ ّ
الكل هو مغالطة منطق ّية صحية،
املتطرفني وأعواهنم
فكام أنّه ال ينبغي تعميم حكم إجرام بعض امللحدين
ّ
وأتباعهم ـ كهتلر وماو تّس تونغ وستالني ـ عىل عا ّمة امللحدينٰ ،
كذلك

واملتطرفني عىل عا ّمة
املتعصبني
ال جيوز تعميم أحكام بعض املتد ّينني
ّ
ّ
وهذه من املغالطات الشائعة لدوكينز يف ٰهذا الكتاب ،إذ نجده
املؤمننيٰ .

( )1ص .285
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يشوه صورة ّ
كل املتد ّينني بصورة البعض الس ّيئ منهم ،ومن
حياول أن ّ
ٍ
جهة أخرى حياول أن ححي ّسن و حيز ّين صورة امللحدين بصورة بعض العلامء
ّ
وكأن ّ
ّ
وكل امللحدين علامء
كل املتد ّينني إرهاب ّيون،
امللحدين،
متخصصون ،عىل الرغم من أنّه قد اعرتف يف أحد لقاءاته التلفاز ّية ّ
بأن
ّ
التطرف
أكثر املتد ّينني هم أناس صاحلون ،وأنّه ال يريد أن ينسب
ّ
()1
وتلونه بحسب ّ
والتعصب إىل ّ
كل
كل املتد ّينني ؛ مّا يكشف عن زيغه ّ
ّ
ٍ
حال.
التعصب الدين ،ألصبح ّ
متطرفا،
متعصبا
كل متد ّي ٍن
لو كان منشأ
ّ
ّ
ّ

و ٰلك ّن الواقع ّ
يكذبه ،إذ نجد الكثري من املتد ّينني من املعتدلني ،ومن
الفالسفة واحلكامء والعلامء النابغني ،ومن أكثر احلاصلني عىل جوائز نوبل
كام أرشنا سابقا.
2ـ ّ
الديني
العلمي واالعتقاد
إن ما يقوله من الفرق بني االعتقاد
ّ
ّ
صحيح؛ ّ
التجريبي ختتلف جذر ًّيا عن طبيعة
احلّس
ّ
ألن طبيعة املنهج ّ ّ

الديني ،بلحاظ املوضوع واملنهج ،إذ ّ
األول
النقيل
املنهج
إن موضوع ّ
ّ
ّ
احلس ّية ،واحلال ّ
أن موضوع
مبني عىل تكرار املشاهدات ّ
ما ّد يي ،ومنهجه ي
دي.
غيبي ،ومنهجه
الثاين
سمعي تع ّب ي
ي
ي
معنوي ي

(1) https://www.youtube.com/watch?v=PAe8DePq-48
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و ٰلك ّن الكالم يف ّ
الواقعي الصحيح ـ كام ب ّينّا سابقا
الديني
أن االعتقاد
ّ
ّ
مبني عىل الرباهني العقل ّية
ـ ليس نقل ًّيا تقليد ًّيا فقط ،بل عق ييل استدال يل ي

القطع ّية ،ا ّلتي هي يف الواقع أقوى وأمتن من األد ّلة العلم ّية التجريب ّية.
نصا دين ًّيا خمالفا
وا ّلذي يتد ّين عىل ٰهذا األساس
العقيل ،ال يمكن أن يقبل ًّ
ّ

يأوله كام أرشنا سابقا.
للعقل أو العلم ،بل سري ّده أو ّ

أساس عقيل استدالل ٍ
ٍ
متني،
أ ّما ا ّلذي يعتقد اعتقادا دين ًّيا مع ّينا ال عىل
ٍ
أساس نقيل تقليدي ،كام هو حال الكثري من املتد ّينني ،فهو يف
بل عىل
عريف ،كأغلب عوام الناس يف
الواقع ليس متد ّينا حقيق ًّيا ،بل هو متد ّين
ي

العامل ،بمعنى أنّه يبني اعتقاده عىل أساس ما تل ّقاه من بيئته ا ّلتي نشأ
وترعرع فيها ،سواء كانت بيئة دين ّية أو غري دين ّي ٍة؛ ٰ
ولذلك نجد أكثر الناس
يعتقدون عقيدة جمتمعاهتم اجلغراف ّية ا ّلتي نشؤوا فيها ،سواء كانت
إسالم ّية أو مسيح ّية أو هيود ّية أو بوذ ّية أو حتّى إحلاد ّية كام يف ّ
االحتاد
السوفيتي سابقا.
ّ
ّ
يتخىل صاحبه عنه
العريف مآله إىل أمرين ،إ ّما أن
وهذا االعتقاد
ٰ
ّ
يتحرر من الضغوطات العرف ّية والعادات والتقاليد
بمجرد أن يتفكّر أو ّ
ّ
االجتامع ّية ،كام فعل دوكينز نفسه ،عندما بدأ حياته مسيح ًّيا بتبع العرف
ثم تبنّى اإلحلاد بعد ٰذلك ،ومثله كثري مّن قاموا بتغيري دينهم أو
الربيطاينّ ،
ّ
مذهبهم إىل ٍ
ٍ
مذهب آخر ،أو إىل الال دين ّية.
دين أو
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العريف ،وال ينصت إىل ما خيالفه من
يتعصب العتقاده
وإ ّما أن
ّ
ّ
التعصب،
الرباهني العقل ّية أو األد ّلة العلم ّية كام يقول دوكينز .و ٰلكن ٰهذا
ّ
وإن كان يف ظاهره دين ًّيا ،بيد أنّه ليس ٰ
تعصب
كذلك يف حقيقته ،بل هو ّ
ألعرافه وتقاليده املأنوسه لديه ،وا ّلتي نشأ عليها ،وتش ّبع هبا ،وبنى هو ّيته
تعصب اهلندوس ونمور التاميل لعقائدهم غري الدين ّية.
عليها ،كام هو ّ
ودوكينز يعلم ج ّيدا ّ
التعصب غري خمتص بالدين،
أن ٰهذا النحو من
ّ
ووطني
قبيل
تعصب
عنرصي كالناز ّية والفاش ّية ،وهناك ّ
ي
بل هناك ّ
ي
تعصب ي
العقيل.
اليقيني غري
وقومي وغري ٰذلك ،وك ّلها ترجع إىل االعتقاد
ّ
ي
ّ
وإال ألحلد ّ
إن اإلحلاد ليس مبن ًّيا عىل أد ّل ٍة علم ّي ٍة موضوع ّي ٍةّ ،
3ـ ّ
كل
العلامء أو غالب ّيتهم عىل األقل ،وليس مبن ًّيا عىل براهني عقل ّي ٍة قطع ّي ٍةّ ،
وإال
ألحلد ّ
مبني
كل الفالسفة ،و ٰلك ّن األمر عىل خالف ٰذلك متاما ،بل اإلحلاد ي
ٍ
أفعال
يف الواقع إ ّما عىل أوها ٍم معرف ّي ٍة يف فهم الواقع والدين ،أو ردود
للمتعصبني الدين ّيني ،أو عىل
نفسان ّي ٍة يف مقابل بعض السلوك ّيات املشينة
ّ
ٍ
تفسري انتهازي خاط ٍئ لبعض النظر ّيات أو الفرض ّيات العلم ّية ـ
جمرد
ّ
الكم ـ عىل خالف
كالنظر ّية اآلل ّية لنيوتن أو فرض ّية
ّ
التطور أو ميكانيكا ّ
ٍ
عالقة بنفي املبدإ ٰ
اإلهل ّي.
مراد أصحاهبا املؤمنني ،وقد ب ّينّا أنّه ليس هلا أدنى
يتوهم ّ
أن اعتقاده
وبناء عليه ال ّ
حيق للس ّيد دوكينز أن يدّ عي أو ّ
ٍ
اعتقاد ومهي
جمرد
عقيل
علمي
اإلحلادي اعتقاد
ّ
منطقي ،بل هو ّ
ي
ي
ي
جتريبي أو ي
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أفعال انفعالي ٍة ،أو ربام ٍ
ٍ
عقد نفس ّي ٍة كام أثبت ٰذلك
ختميني ناتجٍ من ردود
ّ
ّ
()1

النفّس بجامعة نيويورك .
الطب
األمريكي بول فيتز أستاذ
الربوفيسور
ّ
ّ
ّ
ٍ
إنسان له
أي
ينتقل دوكينز بعد ٰذلك ليثري موضوعا باعثا عىل اشمئزاز ّ
ذرة من الكرامة اإلنسانية ،بل من الطبيعة احليوان ّية العا ّمة ،وهو دفاعه
ّ
عام يسميه بحقوق املثل ّيني ،أو الشوا ّذ جنس ًّيا.
املنقطع النظري ّ

قال دوكينز« :يف أفغانستان ،وحتت حكم طالبان ،كانت العقوبة الرسمية
للمثلية اجلنسية هي اإلعدام ،وبطريقة تبدو شهي ًة للبعض ،و هذلك بدفن
الشخص ح ًّيا حتت جدار يدفع فوق الضحية ،واجلريمة هنا متت بشكل
()2

ثم
شخيص ،ومورست بني شخصني بالغني ،مل يتسببوا باألذى ٍّ
ألي كان» ّ ،
ٍّ
قال« :املواقف جتاه املثليني تفضح الكثري عن شكل األخالقيات املستوحاة من
()3

الدين» .
يتعجب دوكينز من املواقف السلب ّية للمتد ّينني واحلكومات الرشق ّية
ّ
أي
والغرب ّية جتاه الشوا ّذ ،مع كوهنم أحرارا يف سلوكهم ،ومل يتس ّببوا يف ّ
البرشي!
أذى للمجتمع
ّ

(1) Faith of the Fatherless: The Psychology of Atheism.

( )2ص .292
( )3ص .295
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وأقول:
ً
اجلنّس يا س ّيد دوكينز هو مقتىض االنتخاب
أوال :هل الشذوذ
ّ
الطبيعي ،هو إبقاء
الطبيعي ا ّلذي تؤمن به؟ أليس مقتىض االنتخاب
ّ
ّ
األصلح ا ّلذي ينسجم مع الطبيعة ويضمن استمرار ّيتها؟ هل اجلهاز
التناسيل للذكر ينسجم بيولوج ًّيا مع الذكر أو مع األنثى؟ هل احليوانات
ّ
الطبيعي ا ّلذي انتخبته هلا الطبيعة الرائعة ـ كام يعتقد
املنو ّية للذكر مكاهنا
ّ

اهلضمي
اإلنساين ،أو اجلهاز
دوكينز ـ هو رحم املرأة لتوليد النوع
ّ
ّ
واإلخراجي للرجل؟!
ّ
وهل اكتفاء الرجال بالرجال ،والنساء بالنساء ينسجم مع الطبيعة
البرشي ،أو أنّه يؤ ّدي إىل انقراضه؟ ال أعتقد ّ
أن هناك
واستمرار ّية النسل
ّ
ٍ
أحياء حمرتما يذهب إىل ٰذلك.
عامل
أي ٍ
فعل ،ولو كان غري
تسوغ ّ
احلر ّية الشخص ّية ّ
ثان ًيا :إذا كانت ّ
يرض بالغري ،فلامذا متنع قوانني ّ
كل الدول تعاطي املخدّ رات
إنساين ،ألنّه ال ّ

ـ وال أدري إن كان دوكينز يوافق ٰذلك أم ال ـ مع كوهنا أمرا شخص ًّيا ال
أي
يرض بالغري ،وملاذا متنع الدول الغرب ّية
ّ
املتحرضة ـ ال س ّيام بريطانيا ـ ّ
ّ
احلر الكتساب رزقه ،أو الدراسة يف جامعاهتا ّإال
أجنبي من العمل ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تم اكتشاف أمره يلقى يف السجن إىل
برشوط قانون ّية مع ّقدة وطويلة ،وإذا ّ
ٍ
ٍ
مهني ،وما هو الرضر ا ّلذي يلحق باحلكومات من
بنحو
يتم ترحيله
أن ّ
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ٰذلك؟ ومل نجد الس ّيد دوكينز ينربي للدفاع عن أمثال ٰهؤالء الضحايا
املساكني كام يدافع عن الشوا ّذ جنس ًّيا!
ثال ًثا :من قال ّ
اجلنّس ال يؤذي الغري ،وهو أبرز مظاهر
إن الشذوذ
ّ

إهدار الكرامة اإلنسان ّية ،وهو ا ّلذي أنتج لنا أرشس فايروس (
ّ
أحط أمراض العرص ،وهو اإليدز( )AIDSا ّلذي يد ّمر
 )virusاملسبب
املناعي لإلنسان ّ
بكل وحش ّي ٍة ،ويدع اإلنسان فريسة ألخطر أنواع
اجلهاز
ّ
ٍ
بنحو
اجلراثيم والرسطانات .وقد تسبب اإليدز يف موت عرشات املاليني

HIV

تراجيدي مؤملٍ ،وأهدر مئات املليارات من الدوالرات من أموال
الطب
الشعوب ودافعي الرضائب؛ من أجل السيطرة عليه ،وما زال
ّ
عاجزا عن إنتاج لقاحٍ ضدّ ه ،أو إجياد عالجٍ جذري له.
ٍ
ٍ
راب ًعاّ :
عقدة
مرض نفّس ،أو
إن الشوا ّذ جنس ًّيا غالبا ما يعانون من
نفس ّي ٍة أ ّدت هبم إىل ٰهذا السلوك الشا ّذ غري املوجود حتّى يف احليوانات،
وكان الشذوذ يعدّ

رسم ًّيا من األمراض النفس ّية يف قائمة )(DSM

()1

وهذا
ٰ ،

يستلزم ّ
حرمت
تدخل الدول ملواجهته ومعاجلته .واألديان اإلبراهيم ّية ّ
البرشي من
ٰهذا السلوك الشائن ،وحتريمها من أجل محاية املجتمع
ّ
االنحالل والتفكّك ،وحلفظ الكرامة اإلنسان ّية من الضياع.
(1) Made in AmericaVivek Datta, MD, MPH, December 1, 2014
magazine
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ثم ينتقل دوكينز إىل موضو ٍع شاذ آخر يتالءم مع طبيعته النفس ّية،
وهو الدفاع عن اإلجهاض ،فيقول «إن أو هلئك الذي يعارضون بشدة إطفاء
حياة بويضة ،يتحمسون بشكل عا ٍّم أكثر من املعتاد إلهالك حياة شخص

بالغ»(.)1
ثم يرشع يف السخرية واالستهزاء من ّ
كل من تصدّ ى هلٰذه اجلريمة
ّ

اإلنسان ّية ،حتّى األ ّم "تريزا" ا ّلتي شهد هلا ّ
كل الناس من خمتلف امللل

وأهنا أفنت زهرة
والنحل بالتقوى واإلخالص والرمحة والرأفة املتناهيةّ ،
ٍ
وكل عمرها يف خدمة املرىض والفقراء واملستضعفني يف ّ
شباهبا ّ
مكان،
كل
حتّى حصلت عىل جائزة نوبل للسالم ،أقول ،حتّى ٰهذه املرأة الفاضلة مل
تسلم من لسانه الطويل ،ا ّلذي طاملا دافع به عن رموز املاسون ّية الرشيرة،
والشوا ّذ جنس ًّيا ،فنجده يقول« :األم تريزا قالت يف خطابا عند حصوهلا عىل
عفوا! ماذا؟
جائزة نوبل للسالم "اإلجهاض هو اخلطر األكرب عىل السالم"ً ..
كهذا أن تؤخذ بجدية يف أي موضوع
كيف يمكن المرأة متتلك رأ ًيا مستهلكًا ه
()2

جد ٍّي ،ناهيك عن كون الفكرة جدي ًة لتستحق جائزة نوبل» .
أقولّ :
تعجبه من حتريم قتل اجلنني الربيء ،واستنكاره لقتل
إن ّ
ّ
وكأن
بالتعجب واالستنكار،
وإعدام املجرم القاتل الكبري ،هلو اجلدير
ّ
( )1ص .295
( )2ص .296
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األحكام والقوانني الترشيع ّية ختضع للكتل واألوزان! فقتل اجلنني يا سيد
ٍ
ٍ
أي إث ٍم ،وإعدام املجرم الكبري هو
دوكينز هو قتل إلنسان بريء مل يرتكب ّ
ٍ
ٍ
بريء آخر بال وجه حق ،فكيف نساوي
إلنسان
العمدي
إلجرامه وقتله
ّ
بني الربيء وبني املجرم ا ّلذي أزهق روحا بريئة وحرمها من احلياة ،أال
يستحق بحكم العقل واملنطق ـ قبل حكم الرشع ـ أن حتزهق روحه أيضا،
ّ
املجني عليه؟!
وكيف تأسف عىل اجلاين ،وال تأسف عىل
ّ
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بعد أن بذل دوكينز غاية جهده لتسويغ قتل األجنّة يف بطون أمهاهتم،
ويف الدفاع عن الشوا ّذ جنس ًّيا ،وختفيف العقاب عن القتلة واملجرمني،
وهذا وإن
نراه ـ وياللعجب ـ يف ٰهذا الفصل يدافع عن الطفولة الربيئة! ٰ
ّ
استغل ٰهذا املوضوع
كان أمرا حسنا يف نفسه ،و ٰلكنّه ـ لألسف ـ كعادته
ٍ
ّ
وكأن الدين النازل
شديدة؛ لتشويه الدين واملتد ّينني،
الرشيف بانتهاز ّي ٍة
ّ
وكأن اإلحلاد
من اللطيف اخلبري ما جاء ّإال النتهاك الطفولة واستعبادها،
الصامء العمياء مبدأ للكون واحلياة ،وا ّلذي يؤمن
ا ّلذي ال يؤمن ّإال باملا ّدة ّ
بالتفاعالت الكيميائ ّية العشوائ ّية والنبضات الكهرومغناطيس ّية أساسا
األخالقي
يروج للشذوذ والتح ّلل
للقيم والعالقات اإلنسان ّية ،وا ّلذي ّ
ّ
ٰ
واإلهل ّية؛ هو األب العطوف،
والرذيلة وانتهاك القيم اإلنسان ّية املعنو ّية
واحلضن الرؤوف للطفولة الربيئة!
نوعا من العنف ضد الطفولة أن نفرض عىل األطفال
قال دوكينز« :أليس ً
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أن لدهيم إيامنًا ،هم يف احلقيقة أصغر من أن يتفكروا فيه بأنفسهم»(.)1
ثم قال« :ما أقوله هو بأن للطفل حقه اإلنساين ،بأن ال يتم إعاقة عقله
ّ
بتعريضه ألفكار مؤذية من اآلخرين كائنًا من يكونوا ،فاألهل هنا ال يملكون

رخص ًة هإهلي ًة حلشو أوالدهم بأفكارهم الشخصية»(.)2
وأقول:
1ـ ّ
إن الطفل الصغري موجود ضعيف جسامن ًّيا وعقل ًّيا؛ فهو عىل أي
حال حيتاج إىل العناية من غريه ما ّد ًّيا ومعنو ًّيا.
2ـ ّ
البرشي ،حيؤ ّثر فيه و حيتأثر به،
إن الطفل إنسان يعيش داخل املجتمع
ّ
وله درجة بسيطة من التع ّقل والتفكّر ،عادة ما تصدر منه أسئلة فلسف ّية
متعدّ دة ،عن الكون ومبدئه ومنتهاه ،إذ يعلم أنّه مل يكن موجودا قبل
وجوده ،ويشاهد جتدّ د حدوث احلياة من حوله يف النباتات واحليوانات يف
خمتلفة ،ويترصفون ترص ٍ
ٍ
ّ
فات
كل يو ٍم ،ويرى الناس يتد ّينون بمذاهب
ّ
ّ
متباينة ،ويرى الكثري من الناس يموتون بالتدريج ،فتنبعث ٰهذه األسئلة
الطبيع ّية منه عن مبدأ الكون ،وعن احلياة بعد املوت ،وعن السلوك
وعام ينبغي فعله وما ينبغي تركه.
األخالقي احلسن والقبيحّ ،
ّ

( )1ص .319
( )2ص .331

الفصل التاسع :الطفولة ..االنتهاك واهلرب من الدين

241

ٍ
3ـ ّ
جواب مقن ٍع عنها،
حق الطفل أن حيصل عىل
إن ٰهذه األسئلة من ّ
ويف الوقت نفسه ليس يف وسعه أن جييب عنها بنفسه ،فإن مل جيبه عنها
أبواه ـ اللذان مها أقرب الناس إليه وأوىل الناس برتبيته بحكم العقل
والعرف والقانون ـ فسوف يأخذ اجلواب من غريمها ،سواء من أقاربه أو
ٍ
من أصدقائه ،أو من الغرباء ا ّلذين يعيشون معه يف املجتمعّ ،
واحد
وكل
اخلاصة ا ّلتي
من ٰهؤالء بطبيعة احلال سوف جييبه بحسب اعتقاده ،ورؤيته
ّ
يؤمن هبا ،سواء كانت رؤية دين ّية أو إحلاد ّية
وهذا عني ما سيفعله دوكينز مع أوالده الصغار ،فإن كان لديه أوالد
ٰ
ح
وسيشب
اخلاصة،
فسيجيب عن ٰهذه األسئلة من وجهة نظره اإلحلاد ّية
ّ
أبناؤه ملحدين مثله يف الغالب.
أن دوكينز يروي بنفسه ّ
والغريب ّ
أن أبويه مها اللذان زرعا بذرة
اإلحلاد يف نفسه ،بعد أن ع ّلامه ّ
أن املسيح ّية وسائر األديان باطلة
ومتناقضة ،فنجده يقول« :شخص ًّيا بدأت شكوكي عندما كنت يف التاسعة
من العمر ،عندما عرفت من أهل ـ وليس من املدرسة ـ بأن املسيحية التي

تربيت عليها هي أحد األنظمة اإليامنية العديدة املتناقضة يف العامل»(.)1
وهذا من العجائب ،حيث سعان ما نّس عتابه لآلباء يف تلقني
ٰ
( )1ص .446
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وكأن أبويه قد استثنيا من ٰهذه القاعدة ،أو ّ
ّ
أن
أطفاهلم عقائدهم الدين ّية،
مقصوده ّ
أن املحذور هو يف تلقني اإليامن دون اإلحلاد!
كل ٍ
إن ّ
4ـ ّ
طفل يرت ّبى عىل عادات املجتمع ا ّلذي يعيش فيه وأعرافه،
ّ
كاالحتاد
سواء كان جمتمعا دين ًّيا كأورو ّبا أو الدول اإلسالم ّية ،أو ملحدا
ضطر الحرتام تقاليده وقوانينه ،شاء أم أبى،
السوفيتي يف املايض ،و حي ّ
ّ
أن السيد دوكينز يعلم ٰذلك ج ّيدا ،والخيالفهّ ،
وأعتقد ّ
وإال ما هو البديل
لذلك؟! هل حيرتك الطفل بال ٍ
بيعي ٰ
أدري أو ملحدا؟!
دين فيكون ال
ّ
الط ّ
مع ّ
أن ٰهذا أيضا نوع من العقيدة والرؤية الكون ّية ا ّلتي ينتخبها بعض
البالغني الكبار ألنفسهم.
5ـ ّ
ألهنا جزء
إن اكتساب الطفل ديانة أبويه منذ والدته أمر
طبيعي؛ ّ
ي
يتجزأ من هو ّيته الشخص ّية ،إذ يرتتّب عليها أحكام عرف ّية وقانون ّية
ال
ّ
داخل املجتمع ا ّلذي يعيش فيه ،فهي كاجلنس ّية الربيطان ّية ا ّلتي تعطى ّ
لكل
طفل يولد يف بريطانيا شاء أم أبى ،وهو ال يعرف أي ٍ
ٍ
يشء عن البلد ا ّلذي
ّ
يعيش فيه وينتمي إليه.
ثم قال« :إن األديان متناقضة فيام بينها ،فامذا يعني أن يكون إيامنك أفضل؟
ّ
لندع األطفال يتعلمون األديان املختلفة ،ولندعهم يالحظوا التضارب،
ويستخلصوا آراءهم اخلاصة بم عن نتائج ههذا التضارب .أما بخصوص أن
أحدها حق أو ال ،فلندعهم يقرروا هذلك بأنفسهم عندما يصبحون يف عمر
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يؤهلهم هلذلك»(.)1
ٍ
ٍ
اإلنساين
عاقل؟! وأين الضمري
إنسان
أقول :هل ٰهذا كالم يصدر من
ّ
العقيل،
والشعور باملسؤول ّية؟! أنلقي باألطفال الصغار فاقدي التمييز
ّ
خضم الرصاعات الفلسف ّية
أي مبادئ تفكري ّي ٍة علم ّي ٍة منطق ّي ٍة يف
وبدون ّ
ّ
واجلداالت الالهوت ّية والسفسطائ ّية ،ليستخلصوا بعقوهلم الفلسف ّية
ثم بعد ٰذلك يعيدون
الدقيقة العميقة ما يرونه مناسبا هلم من العقائدّ ،
وهذا ما تفتّق عنه ذهن الس ّيد دوكينز
النظر فيام اعتقدوه بعد البلوغ! ٰ
ّ
حالل املشكالت ،ومنقذ اجليل الصاعد.
ٍ
األول ّية؟ هل
أي
أساس سيختار الطفل اعتقاداته ّ
ونحن نسأله :عىل ّ
عىل أساس عقله الناقص ،أو عواطفه وإحساساته؟ وما هو الضامن ّأال
املتطرفة أو اخلرافيّة؟ أو يصاب بالال أدر ّية
ينزلق جتاه أحد الت ّيارات الدين ّية
ّ
والسفسطة إىل آخر عمره ،أو ربام تكون ٰهذه مصيدة إليقاعه يف اإلحلاد كام
يتمنّى دوكينز ،بل كام حصل له بالفعل عندما ا ّطلع عىل تناقضات األديان
كام يقول يف صغره .كيف نعامل الصغار كالكبار ،املختلفني من الناحيتني
البيولوج ّية والنفس ّية ،وكيف نرتك هلم احلبل عىل الغارب لتنهشهم
وتتعاقب عليهم الكالب الضا ّلة؟!

( )1ص .347
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وأ ّما قوله «إن األديان متناقضة فيام بينها ،فام معنى أن يكون إيامنك أفضل»

يكشف عن الطبيعة السفسطائ ّية للس ّيد دوكينز ،ا ّلتي كان من املفروض أن

تقوده ّلال أدر ّية ( )agnosticismوليس اإلحلاد ( ،)atheismونحن نسأله:
كيف عرفت أن إيامنك باإلحلاد أفضل؟ وهو بال شك نحو من االعتقاد؟
وهذا ّ
الربهاين عىل التمييز بني
اإلنساين
يدل عىل إيامنه بعجز العقل
ٰ
ّ
ّ
الصواب واخلطإ يف االعتقادات ،ومع ٰذلك يدّ عي العقالن ّية!
إنّنا نتّفق معه يف رفض ّ
كل أساليب القهر والقمع ا ّلتي يستعملها
البعض ضدّ األطفالّ ،
وكل أنحاء الرتبية الال عقالن ّية ،سواء كانت من
ٍ
املتد ّينني أو امللحدين ،و ٰلكن ليس ّ
اقرتاحات خيال ّي ٍة
احلل فيام قدّ مه من
ٍ
سخيفة ،ليس مآهلا ّإال تدمري الطفولة وهتديد مستقبل املجتمعات
هزل ّي ٍة
والتطرف والضياع؛ ّبل احلل الوحيد يكمن
البرش ّية ،والتأسيس للفوىض
ّ
العقيل القويم يف تربية األطفال واجليل الصاعد،
يف العودة إىل املنهج
ّ
و ٰذلك بتعليمهم وتعليم آبائهم املبادئ الفطر ّية يف التفكري ،وقوانني العقل
الترسع يف
التدرجيي بني الصواب واخلطإ ،وعدم
السليم ،وكيف ّية التمييز
ّ
ّ
والتأين يف األفعال ،والوقوف عند
التصديق ،والتد ّبر يف األقوال،
ّ
الشبهات واملوارد الغامضة ،وغري ٰذلك من الوصايا ا ّلتي جاء هبا األنبياء
ٍ
بصحتهم
ولطف ،ونعتني
واحلكامء منذ قديم الزمان ،ونعاملهم بمو ّد ٍة
ّ
بصحتهم اجلسم ّية؛ ال أن نلقي هبم إىل التهلكة وسط
العقل ّية كام نعتني
ّ

الفريوسات الفكر ّية ،والعقول املرسطنة!
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ٰهذا الفصل األخري من أسخف فصول الكتاب ،وقد تر ّددت مرارا
يف التعليق عليه ،حتّى أوشكت عىل اإلحجام عنه ،و ٰلكنّني قلت يف نفّس:
لقد صربت عىل أمثال ٰهذه السخافات خالل الفصول التسعة للكتاب،
ٍ
سويعات عىل ٰهذا الفصل أيضا؛ لتتميم الكتاب ،واهلل مع
فلنصرب بضع
الصابرين.
ٍ
بكلامت ،ال يمكن وصفها ّإال باهلذيانات ا ّلتي ال
الفصل مشحون
ٍ
ٍ
أحياء ٍ
كبري مثل دوكينز.
إنسان عادي ،فضال عن عامل
تصدر من
ٍ
ومن الواضح جدًّ ا ّ
حالة
أن دوكينز مل يكتب ٰهذا الفصل وهو يف
طبيع ّي ٍة؛ إذ ظهرت عليه آثار التعب والضعف والتخ ّبط ،وكأنّه كتبه وهو
يف ٍ
حالة من السكر أو الثاملة ،أو بني النوم واليقظة ،بحيث مل يعد يدري ما
يقول ،أو إىل أين يذهب.
ّ
ويتجىل يف ٰهذا الفصل بوضوحٍ أعىل درجات خداع النفس
احلقيقي ا ّلذي يقف وراء ّ
كل ٰهذا التخ ّبط
وتضليلها ،والسبب
ّ
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واالضطراب ،هو ّ
املتحركة،
أن دوكينز أوقع نفسه يف مستنق ٍع من الرمال
ّ

ك ّلام حاول أن يرضب بيديه ورجليه للخروج منه غرق فيه أكثر وأكثر.

وقد كان يف غنى عن أن يوقع نفسه يف مثل ٰهذا املستنقع؛ إذ إنّه ال
ينفعه يف حتقيق غايته يف نفي املبدإ ٰ
اإلهل ّي.
فقد حاول أن يتنكّر ٍ
ألمر يف غاية البداهة والوضوح ،أمر مل يتّفق عليه
املتد ّينون فقط ،بل مجيع الال دين ّيني واملا ّد ّيني الرباغامت ّيني والنفع ّيني
واألط ّباء النفسان ّيني يف الرشق والغرب ،كام نقلنا عنهم ،أال وهو األثر
يب الكبري لإليامن باإل ٰله الرؤوف الرحيم عىل سكون النفس
اإلجيا ّ
واطمئناهنا ،وانبعاث األمل يف الروح واستقرارها ،حتّى لو مل يكن ٰهذا
اإليامن واقع ًّيا ،ومل يكن ٰهذا املبدأ ٰ
اإلهل ّي موجودا.
وأنا يف الواقع ال أدري ما ا ّلذي دفعه لتوريط نفسه يف نفي ٰهذه املسألة
البده ّية الرضور ّية ،ليجعل نفسه أضحوكة لآلخرين ،وقد كان يف غنى
عن ّ
كل ٰذلك؟! و ٰلك ّن الظاهر ّ
أن كراهيته وعداوته الشديدة للدين،
ونفوره الشديد من اخلالق احلكيم ا ّلذي فاق فيه سائر امللحدين ،وحرصه
ٍ
امتياز؛ ّ
كل ٰذلك أوقعه يف ٰهذه
أي
الكبري عىل سلب الدين واإليامن ّ
الورطة.
ٍ
حال نعود اآلن لنستعرض بعض ما ّ
ترشح عن ذهنه
أي
وعىل ّ
املضطرب يف ٰهذا الفصل األخري.
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قال« :هل يمأل الدين فجو ًة مهم ًة يف حياتنا؟ غال ًبا ما يقال إن هناك فجو ًة
يف الدماغ جيب ملؤها باإل هله ،هناك حاجة نفسية ،صديق متخيل ،أب ،شخص
وهذه احلاجة جيب إشباعها سواء كان اهلل موجو ًدا أو ال ،و هلكن
حمل ثقة ... ،ه
هل من املمكن أن يكون من األفضل أن نمأل تلك الفجوة باهلل ،وليس بيشء
آخر جيعلنا بحالة أفضل؟ علم ربام ،فن ،صداقة ،إنسانية ،حب احلياة يف العامل

احلقيقي ،بدون احلاجة لإليامن بحياة أخرى خلف القرب!»(.)1
أقولّ :أوال :لقد أثبتنا يف الفصول السابقة ّ
أن اإليامن بوجود اخلالق
ٍ
خياالت
جمرد
احلكيم ،هي رضورة عقل ّية يثبتها العقل السليم ،وليست ّ
يتوهم دوكينز.
اختلقتها األذهان البرش ّية للتسلية ،كام ّ
بغض النظر عن واقع ّية اإليامن باهلل ،وومه ّية االرتباط بغريه،
وثانياّ :
ٍ
ٍ
خالق يف غاية
بموجود
النفّس لإلنسان
كيف يمكن استبدال اإليامن
ّ
الكامل واجلامل والرأفة والرمحة ،عاملٍ بام يف الصدور ،جييبه إذا دعاه،
ويتوكّل عليه يف الشدائد ،ويؤنسه يف اخللوات ،ويعينه إذا انقطعت به
األسباب املا ّد ّية ،ويبعث يف نفسه دائام األمل والرجاء باملستقبل ،ويالزمه
ويبرشه باحلياة
عند الشيخوخة وتعاقب األمراض والشعور بالعجز،
ّ
اهلنيئة والرغيدة بعد املوت ،كيف نستبدل بمثل ٰهذا اإليامن الكامل ـ ولو
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كان ومه ًّيا ـ علام حمدودا ،أو صديقا ضعيفا ،أو فنًّا جزئ ًّيا عابرا أو تافها؟!
وهل اإليامن باإل ٰله نوع من التسلية أو إضاعة للوقت؟! وكيف ّ
حيل
املخلوق الضعيف ّ
احلس ّية
حمل اخلالق القادر؟! وكيف حتشبع اخلياالت ّ
ٍ
بمستغرب عند من يعتقد أن
املا ّد ّية األرواح املعنو ّية؟! و ٰلك ّن ٰهذا ليس
ٍ
جمموعة من التفاعالت الكيميائ ّية ،والنبضات الكهربائ ّية
جمرد
اإلنسان ّ
املتن ّقلة خالل الشبكة العصب ّية ).(neural network
قال دوكينز« :خالل عصور خمتلفة ،لعب الدين أربعة أدوار رئيسة يف
حياة اإلنسان ،وهي تفسري ،وحث ،وعزاء وإهلام.
تارخي ًّيا ،فقد طمح الدين لتفسري وجودنا ،وتفسري الطبيعة من حولنا،
والكون الذي وجدنا أنفسنا به.
دوره ههذا يف أيامنا ههذه قد تواله العلم بشكل كامل ،وقد تعرضت لتلك
الفكرة يف الفصل الرابع.
بالنسبة للحث ـ فام أعنيه ـ فهو تلك التعاليم األخالقية ،ملا يفرتض أن
()1

نعيش وف ًقا هلا ،وقد غطيت هذلك يف الفصل السادس والسابع» .

أقول :ونحن أيضا قد فنّدنا تفسرياته العلم ّية يف الفصل الرابع،
ّ
للشك مدى هشاشة تفسرياته غري العلم ّية
وأثبتنا بام ال يدع جماال
للنظر ّيات العلم ّيةّ ،
وأن العلوم الطبيع ّية الرياض ّية ليس من شأهنا إثبات
( )1ص .352
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املسائل الفلسف ّية أو نفيهاّ ،
صحتها ـ فهي
وأن نظر ّية
التطور ـ عىل فرض ّ
ّ
ال تثبت أصل وجود الكون واحلياة ،كام اعرتف دوكينز بنفسه ،عىل
خالف التفسري ٰ
اإلهل ّي املدعوم بالرباهني العقل ّية القطع ّية .وها هو يزعم
ٍ
ّ
العلمي بديال عن التفسري ٰ
اإلهل ّي
صالفة أنّه قد وجد التفسري
بكل
ّ
والفلسفي!
ّ
يت
أ ّما ا ّدعاؤه بأنّه قد أوجد بديال عن الدين يف الدافع
األخالقي الذا ّ
ّ
يف الفصل السادس والسابع ،فقد أبطلنا بدورنا ٰهذا اال ّدعاء اخلاوي ٍ
بنحو
تفصييل يف ٰهذين الفصلني ،وللقارئ الكريم أن يراجع ما قلناه ،حتّى ال
يلزم التكرار.
ثم عاد دوكينز ليقول« :حتى اآلن مل أتناول موضوعي العزاء واإلهلام،
ّ

ويف ههذا الفصل األخري سوف نتعرض هلام بشكل وجيز»(.)1
من هنا ستبدأ سلسلة املرسح ّيات اهلزل ّية ،ا ّلتي جتمع بني الكوميديا
الصامء،
والرتاجيديا ،لتفسري كيف يمكن للام ّدة العمياء ،والطبيعة
ّ
والتخ ّيالت الومه ّية ،أن تكون عزاء وإهلاما لإلنسان امللحد الضعيف،
بديال عن املبدإ ٰ
خضم ٰهذه احلياة الدنيو ّية املع ّقدة،
اإلهل ّي احلكيم ،يف
ّ
واملليئة باملشاكل واملآس واآلالم ،واملنتهية إىل املوت والفناء.
( )1الصفحة نفسها.
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قال« :وكتمهيد للعزاء نفسه ،أريد أن أبدأ بظاهرة طفولية ،تسمى
بالصديق املتخيل ،التي هلا عالقة مبارشة باإليامن الديني حسب اعتقادي .أعتقد
أن كريستوفر روبني ما كان ليصدق بأن صغري اخلنزير "بيغليت"  ،والدبدوب
"بووه" (شخصيات كرتونية) تكلام معه ،و هلكن هل كان وضع بينكر خمتل ًفا؟
بينكر هو رسي الكبري
بينكر هو السبب الذي جعلني ال أشعر بالوحدة أبدً ا
أينام ذهبت فبينكر سيكون معي»(.)1

من قصيدة أ .ميلني
نموذجا جيدً ا لفهم
ثم يقول« :إن ههذه الظاهرة الطفولية يمكن أن تكون
ً
ّ
اإليامن التوحيدي لدى البالغني ،ال أعرف إذا ما كان علامء النفس قد درسوا
كهذا يستحق التعمق فيه..
تلك الظاهرة ،من وجهة النظر تلك ،و هلكن بح ًثا ه
رفيق وحمل للثقة" ..بينكر" ملدى احلياة ،هذلك بدون ٍّ
شك أحد األدوار التي

يلعبها اهلل ،إهنا الفجوة التي ستبقى فارغ ًة إذا ما اختفى اهلل»(.)2
البنفسجي ،وهو
قصة الرجل
قصة خيال ّية أخرى ملا أسامه ّ
ثم أورد ّ
ّ
ّ

شبيه بقصة البابا نوئيل ا ّلذي يزور األطفال ويواسيهم ويس ّليهم ،وعندما
ٍ
باختصار نظرا لسخافتها
يكربون ال يأتيهم؛ الستغنائهم عنه ،ونشري إليها
( )1ص .353
( )2الصفحة نفسها.
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بالنسبة للكبار.
قال دوكينز« :طفل آخر ،فتاة لدهيا "رجل صغري بنفسجي" ...يزورها
وخصوصا عندما تشعر بالوحدة ،وبتواتر يقل مع كربها يف السن...
بانتظام،
ً
و هلكن الرجل البنفسجي قال هلا إهنا تكرب اآلن ،ولن حتتاج إليه يف املستقبل ،اآلن
عليه تركها ليتمكن من االهتامم بأطفال آخرين ...وقد عاد إليها بعد عدة أعوام
يف حلم ...إذ فتح باب غرفة نومها ،وظهرت عربة حمملة بالكتب ،يدفعها
الرجل البنفسجي الصغري ،ففّست هذلك بأنه نصيحة وأن عليها أن تبدأ

الدراسة»(.)1
ثم قال مع ّلقا« :القصة تدفعني لذرف الدموع ،وهي أكثر ما نستطيع
ّ
االقرتاب لتفهم دور املواساة والنصح لإل هله املتخيل ...هل تطورت اآلهلة
لتكون ناصح ًة ومواسي ًة من ههذه الظاهرة ،كصنف من البيدومورفوس النفس؟

وهو استمرار الشخصية الطفولية ملا بعد البلوغ»(.)2
القصة األوىل إىل ّ
أن اإليامن باهلل ـ تعاىل
وأقولّ :أوال :يريد أن يشري يف ّ
ّ
التسيل ،وهو قياس مع الفارق الكبري بينهام،
ـ هو صنيعة اخليال من أجل
حتّى لو افرتضنا ومه ّية وجود املبدإ ٰ
اإلهل ّي عىل خالف الرباهني العقل ّية،
( )1ص .355
( )2الصفحة نفسها.
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وهو يكشف إ ّما عن سذاجته الكبرية يف فهم فلسفة اإليامن باهلل ،أو عن
املتعمد لتشويه اإليامن ،والتغرير بالشباب الضائع؛ ألنّنا مجيعا نعلم
قصده
ّ

ّ
القصة ،إنّام هو من صنيعة نفس اإلنسان
أن الوجود اخليا ّل املشار إليه يف ّ
الضعيف يف مرحلتي الطفولة واملراهقة ،ومها مرحلتان مفعمتان بأحالم
اليقظة ،واإلنسان يعلم أنّه من صنع خياله؛ من أجل التسلية النفس ّية ،إذ
حي ّقق من خالهلا ما يعجز عن حتقيقه يف الواقع ،وهو أمر مالزم للطبيعة
اإلنسان ّية يف مرحلة الطفولة الضعيفة ،سواء كان مؤمنا أو ملحدا ،وقد
ٍ
ٍ
وحينئذ حيعدّ ٰذلك
لضعف يف شخص ّيته،
يستصحبها البعض بعد بلوغه
عند األط ّباء من مظاهر األمراض النفس ّية.
عقيل راسخ
وكل ٰذلك عىل خالف اإليامن باهلل تعاىل؛ إذ إنّه إيامن
ي
ٍ
ٍ
ومصم ٍم ذكي نعتقد أنّنا من صنعه ،ال أنّه من صنعنا ،وأنّه
كامل،
بموجود
ّ
نحركه بإرادتنا وخيالنا ،ونحن نح ّبه ونخشاه،
حيركنا ويد ّبرنا ،ال أنّنا ّ
ّ
وهذا اإليامن يزداد رسوخا مع البلوغ
وحالنا منه بني اخلوف والرجاءٰ ،
العقيل لإلنسان ،وال خيتفي بالبلوغ مثل "بينكر" إ ٰله دوكينز وأمثاله من
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
امللحدين ،ا ّلذين ما زالوا ّ
يتومهون وجود كائنات فضائ ّية مد ّبرة للكون ـ
كام نقلنا عنه سابقا ـ وهو خت ّيل طفو يل حمض.
ٍ
صورة ألجل اللهو
جمرد
وليس اإل ٰله ـ يا س ّيد دوكينز ـ يف أذهاننا ّ
والتسلية ،وإنّام هو نور للهداية واالسرتشاد يف نمط حياتنا وسلوكنا
) ،(The Lord is My Light and Illuminationوهو شعار جامعة أكسفورد
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ا ّلتي ينتمي إليها دوكينز؛ ومن أجل ٰذلك كان العمل بالتكاليف الرشع ّية
العقيل الكامل ،وبعد انقضاء مرحلة الطفولة اخليال ّية؛ ّ
ألن
مرشوطا بالبلوغ
ّ

اإليامن مظهر العقل واإلنسان ّية.

البنفسجي إىل ّ
أن عقيدة اإل ٰله هي
قصة الرجل
ثانيا :يريد أن يشري يف ّ
ّ

عقيدة طفول ّية تناسب عقول األطفال الصغرية ،وعند البلوغ ّ
فإن العلم
حيل ّ
ّ
حمل ٰهذا االعتقاد الطفو ّل ،بديال عقالن ًّيا منطق ًّيا ،فالدين لألطفال،
والعلم للكبار الراشدين.

أن الواقع بالعكس متاماّ ،
ونحن قد أثبتنا باألد ّلة ّ
وأن االعتامد عىل
ٍ
ٍ
التجريبي ،ورفض
والتمسك بالعقل
وحيدة يف املعرفة،
كأداة
احلس
ّ
ّ
ّ
التجريدي ،وااللتصاق باملا ّد ّيات ،واالقتصار
الربهاين
اإلنساين
العقل
ّ
ّ
ّ

احلس ّية ،والنظرة الكون ّية السطح ّية ،والنفور من الفلسفة
عىل العلوم
ّ
العميقة ٰ
اإلهل ّية ،والولع بالفنون اخليال ّية ،واإليامن بالكائنات الفضائ ّية؛

أمور هي من أظهر شؤون الطفولة ،وأبرز مصاديق البيدو مورفوس ،بل
نفّس يف احلقيقة.
هي مرض ي
ويف الطرف املقابلّ ،
التجريدي أداة معرف ّية حاكمة
فإن اعتامد العقل
ّ
رئيسة ،وتعظيم الفلسفة ٰ
العقيل يف
اإلهل ّية احلقيق ّية ،واشرتاط البلوغ
ّ
التكاليف الرشع ّية ،وإسقاطه عن األطفال واملجانني؛ أمور تعدّ أكرب ٍ
دليل
عىل عقالن ّية الدين الصحيح.
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ٍ
بنحو من
التدرجيي بدأ يتحدّ ث
ثم عندما بدأ يشعر دوكينز بالعجز
ّ
ّ
العصب ّية واالضطراب ،فقال« :العديد من الناس الذين يعرتفون بأنه ربام ال
يوجد إ هله ،وأنه ليس رضور ًّيا لألخالق ،يرجعون بام يظنون أنه الورقة الرابحة
(الزعم بحاجة نفسية أو عاطفية إل هله) ،فيقولون :لو رميت بالدين بعيدً ا،
يسألون بعصبية ،ما الذي ستضعه يف حمله؟ ما هو اليشء الذي ستوفره للمرىض
عىل فراش املوت؟ أو املفجوعني الباكني؟ أو املجرمني املعزولني عن املجتمع،

والذين يعدون اهلل صديقهم الوحيد املتبقى؟»(..)1
ثم أجاب« :إن قدرة الدين عىل عزاء الناس ال جيعله حقيق ًّيا ،حتى أننا لو
ّ
قدمنا ً
كبريا ،وحتى لو تبني بشكل حاسم أن اإليامن بوجود اهلل رضوري
تنازال ً
وأساس لالستقرار النفس والعاطفي ،حتى لو أن كل امللحدين مصابون بقلق
انتحاري بسبب الشعور بالفراغ الكوين ،فلن يساهم أي مما سبق ،وبأي شكل
ٍّ
صغريا ،ليكون ً
دليال عىل أن اإليامن الديني صحيح»(.)2
مهام كان
ً

رش البل ّية ما يضحك!
أقولّ :
أو ًال :إن كان فرض كون الدين هو العزاء الوحيد لإلنسان ليس دليال
الديني ـ وهو ٰ
كذلك ـ فلامذا أتعبتنا،
وصحة اإليامن
عىل وجود اإل ٰله
ّ
ّ
وأتعبت الناس معك يف نفي كونه ٰ
كذلك ،وسدت لنا القصص
( )1ص .357
( )2الصفحة نفسها.
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واحلكايات واألشعار املتعدّ دة إلثبات ومه ّية ٰهذا العزاء؟!
ثان ًيا :ملاذا مل تقل ٰهذا الكالم يف أكثر ما كتبت يف ٰهذا الكتاب إلبطال

صحة األديان ،وإثبات ومه ّيتها ،وخمالفتها للعلم ،مع ّ
أن إبطاهلا أيضا ال
ّ
يبطل وجود اإل ٰله كام يؤمن ٰ
بذلك الال دين ّيون الربوب ّيون؟! أليس ٰهذا
تناقضا واضطرابا؟!
ثال ًثا :إذا كان ٰهذا الفرض صحيحا ـ أي كون التد ّين مصدرا للراحة
االنتحاري ـ فسيكون ٰهذا دليال قو ًّيا
والطمأنينة ،واإلحلاد مصدرا للقلق
ّ
عىل وجود املبدإ ٰ
يت ،إذ
احلّس
التجريبي الربغام ّ
ّ
اإلهل ّي بناء عىل مذهبك ّ ّ
املجردة ،كام أنّك تسعى دوما يف
إنّك ال تؤمن بالرباهني الفلسف ّية العقل ّية ّ

أغلب مباحث ٰهذا الكتاب إلثبات ّ
والتطرف
الرش
ّ
أن الدين مصدر ّ
واملعاناة اإلنسان ّيةّ ،
والتطور ،واحلضارة
وأن اإلحلاد مصدر السعادة
ّ
صحة اإلحلاد وبطالن الدين واملبدإ ٰ
وهذا إن
اإلهل ّيٰ ،
اإلنسان ّية؛ لكي تثبت ّ
دل عىل ٍ
يشء فإنّام ّ
ّ
يدل عىل حالة االضطراب ،والتناقض والال منهج ّية.
ثم يستمر دوكينز املضطرب يف هذيانه لتهدئة روع امللحد اخلائف من
ّ
ٍ
أساس علمي أو
أي
املوت ،بتقديم عزاءين خيال ّيني له ،ال يستندان عىل ّ
ٍ
منطقيّ ،
األول
عقيل
وكل عزاء منهام أسخف من اآلخر ،فيقدّ م العزاء ّ
ّ
قائال« :يشري أحد الفالسفة [جمهول اهلوية] إىل أنه ال يشء يستحق الذكر
حيصل عندما يموت إنسان كبري يف السن ،فالطفل الذي كان هو ساب ًقا قد مات
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منذ فرتة طويلة ،وليس بسبب توقفه عن احلياة فجأةً ،بل بسبب بلوغه .إن كل
واحد من أعامر شكسبري السبع ،يموت بانتقاله ببطء من مرحلة ألخرى ،ومن
كثريا عن موتاته البطيئة
وجهة النظر ههذه ،فإن تاليش الرجل العجوز ال خيتلف ً
خالل حياته ،والشخص الذي يكتئب من فكرة موته ،ربام جيد العزاء يف وجهة

النظر اجلديدة ههذه ،وربام ال ،و هلكن ههذا مثال فقط عن قدرة العزاء بالتأمل»(.)1
ثم يقدّ م العزاء الثاين قائال« :أما طريقة مارك توين باستبعاد اخلوف من
ّ
املوت فهي يشء آخر" أنا ال أخاف املوت ،لقد كنت ميتًا ملليارات السنني قبل
أن أولد ،ومل يسبب يل هذلك أي حرج" ههذا البيان املخترص ال يغري من الواقع
شيئًا بحتمية املوت ،و هلكنه يعطينا طريق ًة جديد ًة لرؤية تلك احلتمية ،وربام يكون

فيها بعض العزاء»(.)2
أقول :بداية أترك الفرصة للقارئ الكريم ـ بام فيهم امللحد ـ للتعليق
عىل ٰهذه اهللوسات ا ّلتي مت ّثل أعىل درجات خداع النفس ،فالقارئ يعلم
ٍ
ج ّيدا ّ
وهذا
أي ملحد عبارة عن العدم بعد الوجودٰ ،
أن املوت يف نظر ّ
التدرجيي ملظاهر احلياة ،حيث غالبا
العدم يتم ّثل عند األط ّباء يف االنطفاء
ّ
ّ
الطبيعي ،ويشعر
ويتعذر عليه التنفس
ما تبدأ رضبات القلب يف اخلمود،
ّ

باالختناق ،ويبدأ يف االرتعاش ،وينخفض ضغط الدم واحلرارة ،ويبدأ
( )1ص .359
( )2الصفحة نفسها.
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ٍ
أهوال
بفقدان الوعي بالتدريج ،واهلل وحده العامل بام حيدث بعد ٰذلك من
ٍ
ٍ
مرعبة من اإلقبال عىل ٍ
جمهول ،قبل أن ينطفئ نور
أمر
جسامن ّي ٍة ،بل ونفس ّي ٍة
احلياة بالك ّل ّية.
البيولوجي الكبري ،يش ّبه لنا ٰهذا املوت
و ٰلكن الس ّيد دوكينز عامل احلياة
ّ
األول ،بوصول الطفل إىل مرحلة البلوغ ،وهو يعلم قبل غريه،
يف العزاء ّ
ّ
أن البلوغ هو مرحلة تكامل ّية من الناحية البيولوج ّية ،وليس مرحلة
عدم ّيةٰ ،
مر الزمان ،إنّام
والعقيل
اجلسامين
وكذلك التكامل
والعلمي عىل ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
مرحلة أكمل منها.
مرحلة إىل
هو يف الواقع انتقال من
أ ّما يف عزائه الثاين فهو أعجب ،حيث يم ّثل املوت ـ ا ّلذي هو العدم
بعد الوجود ـ بالعدم قبل الوجود ،وهو يعلم ج ّيدا الفرق الكبري بينهام،
بل مها أمران متقابالن ،وهل كان لإلنسان وجود قبل وجوده حتّى حيبتىل
بمصيبة املوت أو يعاين منها؟! وهل ٰهذا ّإال ختريف وهلوسة؟!
ثم يرجع ويقول« :عندما أرشف عىل املوت ،فإين أرغب بأن تطفئ حيايت
ّ

متاما كام لو كانت زائد ًة دودي ًة ملتهب ًة»(.)1
حتت املخدر العامً ،
من الواضح ّ
أن الرجل هيذي ،وال يدري ماذا يقول ،فتارة يقول إن
املوت ليس ّإال كبلو ٍغ الطفل الصغري ،أو مثله كمثل مراحل العمر
( )1ص .362
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التدرجي ّية ،وتارة يقول إنّه كام كنّا يف املايض قبل أن نوجد ،واآلن يقول إنّه
تم ختديري بالك ّل ّية باملخدّ ر العا ّم!
كالزائدة الدود ّية امللتهبة ،وأمتنّى لو ّ
صحة ما قلته يف بداية ٰهذا الفصل ،من ّ
أن دوكينز مل
يتبني ّ
ومن هنا ّ
الطبيعي عندما كتب ٰهذا الفصل األخري.
يكن يف متام قواه العقل ّية ووعيه
ّ
ثم يقول« :لقد الحظت عرب السنني أن األفراد األكثر خو ًفا من املوت هم
ّ

املتدينون»(.)1
ٍ
ٍ
أقولّ :
عاقل ،سواء
إنسان
ألي
إن اخلوف من املوت هو أمر
طبيعي ّ
ي
ألهنا جتربة جديدة غري مأمونة العواقب ،أ ّما املؤمن
كان مؤمنا أو ملحدا؛ ّ
ٍ
معاص ،أو لشكّه يف إخالصه
فخوفا من العقاب عىل ما ارتكبه من
ٍ
وصدق نواياه عند فعل الطاعات؛ ٰ
برسعة؛
ولذلك ال يتمنّى املؤمن املوت
حتّى يتمكّن يف حياته من التوبة عن املعايص أو فعل املزيد من الطاعات؛
ّ
ألن احلياة هي مزرعة اآلخرة ،فيتمنّى أن يبقى ليزرع أكثر ليوم احلصاد يف
هم ّإال كان يعتقد الشهادة يف سبيل اهلل ،ونيل الثواب
الدار اآلخرة ،الل ّ
األعظم ،وهي قليلة ونادرة.
وأ ّما امللحد ،فمن الواضح ّ
أن من ح ّقه أن يكون أكثر خوفا من
ٍ
املؤمن ،ألنّه مقبل عىل ٍ
جمهول بالك ّل ّية ،ال يعلم عواقبه ومدى آالمه،
أمر
( )1ص .263
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كام أنّه حيتمل ـ ولو احتامال ضئيال ـ أن تكون هناك حياة بعد املوت،
وعندها سيجد اإل ٰله العظيم ا ّلذي طاملا أنكره ،وسخر منه ومن أنبيائه
وأوليائه طول حياته ،وعندها تكون الطا ّمة الكربى والداهية العظمى؛ إذ
ال يمكنه أن يطمع يف رمحته ،أو أن ينجو من عقابه ،عىل عكس املؤمن
ا ّلذي يرجو رمحة ر ّبه الكريم ،ولو كان عاصيا .فقوله ّ
إن املؤمن أشدّ خوفا
من املوت من امللحد كالم كاذب ،بل ال معنى له.
اإلحلادي اهلزل ّية ،انتقل
وبعد أن فرغ دوكينز من سيناريوهات العزاء
ّ
ٍ
سيناريوهات أخرى إهلام ّي ٍة ال ّ
تقل سخافة وهزل ّية عن نظريهتا
إىل
العزائ ّية ،عندما سعى أن يعطي للملحد معنى حلياته العبث ّية الفاقدة
الذكي ،واحلياة األبد ّية بعد املوت،
املصمم
للمعنى والغاية يف غيبة
ّ
ّ
فلنشاهد معا املشهد اآلخر من املرسح ّية اهلزل ّية قبل إسدال الستار.
يقول دوكينز« :كم نحن حمظوظون إذ نعيش باملقارنة مع غالبية البش
الذين يمكن أن ينشأوا مع قرعة الـ "دي .أن .أي" ،ويف الواقع لن يولدوا
إطال ًقا ،ه
وهلؤالء املحظوظني بشكل كاف ليكونوا هنا ،أوضحت مدى قرص
احلياة نسب ًّيا ،كبقعة ضوء تزحف عىل مسطرة زمن عمالقة ،كل ما هو قبل وبعد
تلك البقعة يقع يف ظالم املايض امليت أو املستقبل املجهول.
عادي لنجد أنفسنا داخل بقعة الضوء تلك،
نحن حمظوظون بشكل غري
ٍّ
ً
ضئيال حتت الشمس ،ولو ضيعنا ثاني ًة منه مدعني الفراغ
مهام كان زمن وجودنا
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كبريا بحق كل ههؤالء البليارت من
ظلام ً
(كاألطفال) أو امللل ،فإننا نرتكب ً
أساسا.
الذين لن حيصلوا عىل احلياة ً
العديد من امللحدين قالوها بأفضل مما قلتها أنا ،أن معرفتنا بأننا نملك
حيا ًة واحد ًة فقط ،جيعلها أعظم قيم ًة .إن وجهة النظر اإلحلادية داعمة للحياة
ومعززة هلا ،كام كتبت آميل ديكنسون:
«ألن كل حلظة فيها ال تعود

ههذا ما جيعلها هبذه الروعة»

()1

أقولّ :أهيا القارئ الكريم ،هل رأيت يف حياتك أسلوبا مفربكا خلداع
النفس ،وتضليل اآلخرين كهذا األسلوب ،من أجل إضفاء قي ٍ
مة ما حلياة
ٰ
امللحد الفاقدة للمعنى ،فلنتأ ّمل فيام قاله بالرتتيب؛ لنكتشف ما فيه من
التزييف واخلداع:
أو ًال :يقول عىل الرغم من ضآلة عمرنا يف ٰهذه احلياة املمتدّ ة يف أفق
تتيرس هلم فرصة
الزمانّ ،إال أنّنا أفضل حاال من املعدومني ا ّلذين مل ّ
الوجود بعد العدم ،وإنّنا إن مل نحسن استغالل ٰهذا العمر القصري نكون
قد ظلمنا بليارات البرش ا ّلذين مل يتمكّنوا من الوجود بعد العدم.
ونحن نجيب عليه :بأنّه ال معنى ملقارنة املوجود مع املعدوم املطلق،
ٍ
بيشء عىل اإلطالق ،أو تفضيله عليه ،كام أنّه ال معنى لوقوع
ا ّلذي ليس

( )1ص .367
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الظلم عىل املعدومني يف ظرف العدمّ ،
فكل ٰهذا هذيان ال معنى له .ولو
تومهنا ّ
ّ
يتوهم الكثري من
أن للمعدوم نحوا من الوجود والشيئ ّية ،كام ّ
()1
امللحدين ،من أصدقاء الس ّيد دوكينز أمثال ستيفن هوكينج  ،وسام
هاريس(ّ ،)2
فإن وجودنا يصبح خريا من عدمنا ،إذا كانت احلياة املوهوبة
لنا ذات معنىّ ،
وحققت الغاية منها ،أ ّما إذا نظرنا للحياة نظرة ما ّد ّية عبث ّية،
وجحدنا خالق الكون احلكيم ،وأنكرنا النعم ٰ
اإلهل ّية ،والنظام األصلح
ٍ
ا ّلذي كان يف انتظارنا قبل جميئنا ،وأرجعنا ّ
الصامء
يشء إىل الطبيعة
كل
ّ
اإلنساين
البكامء العمياء ،وأهدرنا الكرامة اإلنسان ّية ،وتنكّرنا للعقل
ّ
ٍ
جمموعة
املجرد ،ا ّلذي هو جوهر احلقيقة اإلنسان ّية ورشفها ،وأرجعناه إىل
ّ
من التفاعالت الكيميائ ّية ،والنبضات الكهرومغناطيس ّية ،فنكون يف
ٍ
خيانة للحياة واإلنسان ّية ،وض ّيعنا األمانة ا ّلتي
الواقع قد ارتكبنا أكرب
وهبها اخلالق لنا .ومن حت ّمل املسؤول ّية ومل حيملها ،فهو يف الواقع أسوأ
ٍ
حيق له أن يقول بعد املوت
حاال مّن مل حيملها من األساس،
وحينئذ ّ
وانكشاف احلقيقة "ياليتني كنت ترا ًبا".
إن قوله عىل لسان امللحدين ّ
ثان ًياّ :
إن احلياة الواحدة أعظم قيمة من
وجود حياتني ـ يقصد حياة قبل املوت ،وحياة بعد املوت ـ ونقله مقطعا
( )1راجع :التصميم العظيم.
( )2راجع :كون من ال يشء.
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شعر ًّيا للشاعرة األمريك ّية أمييل ديكنسون ()Emily Elizabeth Dickinson
حلظة فيها ال تعود ،هو جمرد ٍ
ٍ
ٍ
أن ّ
بأن أروع ما يف احلياة ّ
ّ
وتناقض؛
هراء
كل
ّ
ّ
ألن الوجود الواحد إن كان كامال وامتيازا للموجودين ،وأفضل من العدم ـ

مرة واحدة ،وإذا
مرتني أفضل من الوجود ّ
قر هو بنفسه ـ فالوجود ّ
كام حي ّ
كانت احلياة مجيلة ،وأفضل من املوتّ ،
فإن احلياة بعد احلياة ـ ا ّلتي تعني
استمرار احلياة كام يقول املؤمنون ـ ستكون بال شك أفضل من املوت بعد
احلياة ،وا ّلتي تعني انقطاع احلياة وفناءها كام يزعم امللحدون.
أ ّما قول الشاعرة األمريك ّية ،فال شأن لنا به من حيث كونه شعرا

وخياال ،فالشعر أعذبه أكذبه ،و ٰلك ّن ٰهذا الكالم عن احلياة من الناحية
ٍ
بأن ّ
املنطق ّيةّ ،
حلظة فيها ال تعود جيعلها أكثر روعة ،فغري صحيحٍ عىل
كل
ترصم احلياة وانقضاؤها ا ّلذي يعني املوت
اإلطالق؛ إذ كيف يكون ّ
الصحة والشباب مرضا وشيخوخة ،ومفارقة األهل
التدرجيي ،وصريورة
ّ
ّ

واألحباب؛ أمرا يف غاية الروعة؟! فهل ٰهذا ّإال نحو من اجلنون ،بل
ٍ
كهذه تصري إىل ٍ
العاقل يدرك ّ
سهولة ّ
أفول ،ال
أن حياة
بكل
مترصمة زائلة ٰ
ّ
ٍ
وإهنا ليست
جمرد وسيلة لغريهاّ ،
يمكن أن تكون مطلوبة لذاهتا ،بل هي ّ
ٍ
دار ٍ
استقرار؛ فاعتربوا يا أول األبصار.
قرار أو
وإىل هنا نسدل الستار عىل ٰهذه املرسح ّية اهلزل ّية الطويلة ،ا ّلتي أسامها
جمرد
ليتبني لنا بعد ٰذلك ّأهنا كانت ّ
خمرجها (وهم اإل ٰله) معلنني هنايتها؛ ّ
ٍ
ٍ
بكثري من قامته
إنسان أراد أن يرتدي ثوبا أطول
حل ٍم دار يف خم ّيلة
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ٍ
فتوهم يف ٰهذا
احلقيق ّية ،وأن يم ّثل دورا أكرب
بكثري من إمكاناته الفعل ّيةّ ،
احللم الطويل أنّه قد ح ّقق غايته يف إخراج الناس عن صاط اإلنسان ّية،
بمجرد سد جمموعة منو ٍ
عات من القصص واحلكايات الدرام ّية ا ّلتي
ّ
ّ
حتشكّل فصول ٰهذه املرسحية ...إىل أن جاء ٰهذا الكتاب ليوقظه من منامه،
ٍ
ٍ
واضحة لعقوهلم
بنربة
ويوقظ من شاركه يف أحالمه ،خماطبا إ ّياهم
وضامئرهم ..اهنضوا من سباتكم العميق ،وأبرصوا الطريق قبل فوات
األوان وانقطاع اآلمال؛ ّ
فإن احلقيقة غري اخليال.
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