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 !؟هل اإلحلاد العقالني

ىذا ىو اللقاء األول ضمن سلسلة من ادلقابالت اليت أجريها عن الدين، وضيفنا ىذه ادلرة 
الرئيس و يف جامعة نوتردام، الفلسفة الفخري أستاذ ، Alvin Plantinga بالنتنجاىو ألفن 
 الكتابف ومؤلّ الفلسفية األمريكية،  واجلمعية الفالسفة ادلسيحيُتلكل من صبعية  السابق
 .(والدين، وادلذىب الطبيعي ،أين يكمن التعارض حقا: العلم) بعنوانصدر مؤخرا،  الذي

مؤشر الفلسفة عرب - PhilPapersبل من قِ  ا: تشَت دراسة أجريت مؤخرً جتنج جاري
إذل ىذه  بدون مياًل يُ   %ٔٔ إضافة إذل) ونمن الفالسفة ملحد %ٕٙإذل أن  -اإلنًتنت

 ما ينهض Theismتقدم من النقد للعقيدة األلوىية  الفلسفة أدبياتالرؤية(. ىل تعتقد أن 
 التحليل العقالين؟ غَتعوامل أخرى تقرره تعتقد أن إحلاد الفالسفة  أملتربير وجهات نظرىم؟ 

من الفالسفة مالحدة، فهذا يعٍت أن نسبة ادلالحدة بُت  %ٕٙ: إن كان بالنتنجاألفن 
الحدة يف الوس  نسبة ادل -يف الواقع، ما يقرب من ضعف-بكثَت من  أكربالفالسفة 

مثل إلو األديان  شيءل وجودأنو ال باالعتقاد على أنو ىنا  اإلحلاد فعرّ أُ ". األكادديي عموما
 ماو ؟ اآلخرون األكاددييون ال يعلموالفالسفة شيئا ىنا ىؤالء يعلم ىل واآلن  (ٔ)ية".ىو أللا

 على ضلو الغالبمعنيون يف الفالسفة، خالفا لغَتىم من األكاددييُت، إن أن يكون؟ عساه 
الفالسفة،  غالبية. زبميٍت ىو أن -وجود اهللالدالة على  احلجج- باحلجج األلوىية مهٍت
 .واىية بصفتهاىذه احلجج  يرفضون، غَت ادلؤمنُتأم ادلؤمنُت من سواء 

 The Independent ذي إندبندنتصحفية لإلحلاد. يف  الك ليس ىذا كافيً ومع ذ

مت لو أنك مت مث قدِ " ىذا السؤال: ا الطبيعي ريتشارد دوكن  مؤخرً دل، سئل العاالربيطانية
مدى احلياة؟"، فكان  مكَ الزَ إحلادك الذي  لكي تربرعلى أبواب اجلنة، ماذا ستقول هلل 

دل يكن ىناك أدلة    يكن ىناك أدلة كافية، يارب ؛ دلسلا"سوف أستشهد بربتراند ر  :جوابو
                                                           

وإن كنا ال  ،monotheisticأو التوحيدية  Abrahamicاإلسالم والنصرانية واليهودية. يطلقون عليها أحيانا اإلبراىيمية  (ٔ)
  ا. نسلم كمسلمُت بتحقق مضمون ىذا اإلطالق تارخييّ 
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لإلحلاد. ال  اأساسً  ريوف  ، ال فعالعوز يف األدلة  ىناك األدلة، إن كان عوزكافية". ولكن 
من النجوم، ولكن ا ا زوجي  بأن ىناك عددً أحد يعتقد أن ىناك أدلة صاحلة للفرضية القائلة 

 ااستخالصو ىنا ىو أن ىناك عددً ال أحد يعتقد أن االستنتاج الصحيح الذي ديكن  اأيضً 
 أدرية. سيكون االستنتاج الصحيح ىو الاّل  ،عن ىذا اعوضً  من النجوم. غَت زوجي  

 على ضلواأللوىية، إن كان ىناك من فشل بالفعل، ديكن اعتباره  احلججفشل  ،بنفس ادلنطق
اإلحلاد، كما يف يكون  ض أنيُفًتَ  (ٕ).أدرية، ولكن ليس لإلحلادلالّ  اا صاحلً معقول أساسً 

فق   ة النجوم، ذلك النوع من االعتقاد الذي ديكن اعتناقو بشكل عقالين  حديثنا عن زوجيّ 
 جج قوية أو أدلة.   حامتالكك  يف حال

ن ادلالحدة ينكرون ىذا، ويقولون م : أنت تقول أن اإلحلاد يفتقر إذل أدلة تدعمو. كثَتجتنج
أنت دليل صاحل.  ادلعتقد األلوىي من أي   خلوكل ما يتوجب عليهم فعلو ىو اإلشارة إذل   نّ إ
من النجوم، األمر الذي يتطلب بطبيعة احلال  اا زوجي  ارن اإلحلاد بإنكار أن ىناك عددً تق

 نو يتوجب عليك بداًل إ -سلااند ر ضربو برتر  مستعملُت مثااًل -ادلالحدة يقولون . ولكن دليال
من ذلك أن تقارن اإلحلاد بإنكار إبريق شاي يدور حول الشمس. دلاذا نفضل مقارنتك على 

 ؟سلامقارنة ر 

ل بالفعل ضد فرضية إبريق سل، كما أفهمها، ىي أننا ال منلك أي دليا: فكرة ر بالنتنجا
لدعم  دليل على العدم، وىذا كافٍ ا لسنا يف حاجة إذل ذلك. انعدام الدليل ىو لكن  الشاي، 

، لتربير اإلديان ببطالهنا ضد ىذه الفرضية فرضية إبريق الشاي. لسنا يف حاجة إذل دليل إثبات  
 لوىية.عقيدة األلوردبا الشيء مثلو بالنسبة ل

، . فمثالاإلبريقمن األدلة ضد فرضية  اا كبَتً ، من الواضح أن لدينا قدرً أنا أخالف في هذا
حسب مبلغنا من العلم، السبيل الوحيد الذي أمكن دبوجبو إلبريق الشاي أن يتواجد يف 

ديتلك إمكانات إطالق متطورة  بلد من البلدانمدار حول الشمس ىو فيما لو كان ىناك 
إمكانات أن يبلغ من  قام بإطالق ىذا اإلبريق ضلو ادلدار. ال ديكن لبلد هبكذاقد ضلو الفضاء 

                                                           

نصف  حقائقمعٌت احلياة، و حقيقةالوجود و حقيقةإذا ما كان احلديث عن  (ٕ)
ُ
ما نُطلق عليو: أخالق وعقل وحق، فإنو ال يسع ادلرء ادل

 .دعاء، ولكنو غَت واقع يف نفس األمرا فال يستقيم. نعم ىو شلكن باالا أدريً ا أو ال أدريا. أما أن يكون ُملحدً إال أن يكون أدريً 
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دار. زيادة على يؤدي بو إذل تبذير موارده يف زلاولة إلرسال إبريق شاي إذل ادل االطيش مبلغً 
سنكون قد مسعنا عن و  ،، لذاع أمره يف كل األخبارا ما قد فعل ذلك حقاذلك، لو أن بلدً 

ي. بال شك. ولكننا دل نسمع، وىكذا ىناك وفرة من األدلة ضد فرضية إبريق الشاذلك 
دبعٌت أنو لكي يربر  ؛ية مثلها مثل فرضية إبريق الشايلوىاأل سل،اوبالتارل، على طريقة ر 

عليو، مثلما يتعُت يف حق ادلؤمن بفرضية اإلبريق، أن ديتلك أدلة قوية يتعُت  وادللحد موقفو فإن
   (ٖ).ادلعتقد األلوىيضد 

ويف مقدمتها ىذا الكم –من األدلة ضد ادلعتقد األلوىي  : ولكن أليس ىناك العديدجتنج
 و منو وإليو؟واخلَت كلّ  ،بفعل إلو كامل القدرة ،ادل عوم من الشرور

ردبا و -أقوى دليل ىي  (مشكلة الشر)مل أن تكون ادلشكلة اليت تعرف بـ: من احملتبالنتنجا
ديكن استحضاره ضد ادلعتقد األلوىي. ففيو بالفعل شيء من القوة. إذ من  -الدليل الوحيد

ثبوت ادلعتقد األلوىي، بوجود كل ىذا الشر وادلعاناة يف  احتمالأن يعتقد ادلرء أن  ادلعقول
للمعتقد األلوىي بطبيعة  حجج اأيضً ىناك ولكن  (ٗ).على ضلو مقبول ضئياًل كون يالعادل، س
وبالتارل على ادللحد . للمعتقد األلوىي يدةمن احلجج اجل طائفة صاحلة، ىناك حقااحلال. 
على اإلطالق، ولكن  اا يسَتً أمرً ىذا مة وادلوازنة بُت االحتماالت. ليس ءادلوا يسعى إذلأن 

إذا ما قوِبل د بأي حال من األحوال اإلحلاد الصريح أن النتيجة لن تؤيّ  امن الواضح جدً 
 . بالالأدرية

فإنك ال تعٍت أهنا  اك طائفة صاحلة من احلجج اجليدة"،ىنن "إ: ولكن حُت تقول جتنج
     (٘).عاقل يفهمهادبعٌت أهنا صاحلة لدرجة إقناع أي شخص  ؛حامسة

                                                           

، (من أصلو positive atheismبرىاٌن سلتصر يأت على اإلحلاد اإلجيايب )ادلسألة، أحلقُت هبذا ادلقال فقرة بعنوان  هألمهية ىذ (ٖ)
 . (ثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإلديان)مقتبسة من 

مروية  –كما سُيقررىا بالنتنجا الحقا–من ادلهم أن ننبو على أن القوة السلبية ذلذا الدليل تتفاوت من دين إذل دين. وادلروية ادلسيحية  (ٗ)
 يد بطبيعتها من قوة شبهة الشر. خبالف ادلروية اليت ينشئها ادلرء بشكل متكامل من القرآن وصحيح السنة، فإهنا تضعف ىذه واىية ت

 الشبهة، إن دل تستأصلها. 
ومنظور  بالضرورة إذل الداللة الذاتية للدليل، وإمنا لعوامل أخرى نفسية واجتماعية. فلدينا ناظر احسم الدليل من عدمو ليس راجعً  (٘)

ونظر. ال يل م من فساد الناظر فساد ادلنظور )خلل نفسي/ اجتماعي( وال من فساد النظر فساد ادلنظور )خلل معريف/ استدالرل(. وىكذا 



–

- ٗ -                           
 

 (ٙ).مطلوبة من أجل إديان متعقل باهلل الحججأنٍت ال أرى أن  أوضحأن علّي  : أواًل بالنتنجا
اإلديان باخلالق كاإلديان بوجود عقول أخرى، أو كاإلديان بادلاضي.  ، يصبحهبذا االعتبارو 

، وىو اصطالح sensus divinitatisأو يف الفطرة  ،باهلل مغروس يف اخلربة البشرية اإلديان
للتعبَت عن ميل طبيعي لتكوين معتقدات عن اهلل يف نطاق  John Calvin جون كالفن

  -بضع عشرات ردبا–ا ا كبَتً ك عددً ومع ذلك أعتقد أن ىنا (ٚ).واسع من الظروف ادلتنوعة
منها، أو على أي  الصاحلة. ليس شيئا منها دبفرده حامسا، ولكن كاًل حلجج األلوىية من ا

فإهنا تبلغ من القوة ما ديكن أن تبلغو احلجج الفلسفية  ،يف رلموعها احل مةحال لو أخذت 
   (ٛ).يف األحوال العادية

 ؟ لتلك احلجج: ىل ديكن أن تذكر مثااًل جتنج

. fine tuning الضبط الدقيقحجة  :ماجج احلاضرة والشائعة إذل حد : من احلبالنتنجا
عما  اا يسَتً إذل درجة أهنا لو اختلفت اختالفً خيربنا العلماء أن ىناك خصائص يبديها الكون 
 يبدو أن الكون قل نوعنا من احلياة، غَت شلكنة.ىي عليو يف الواقع لكانت احلياة، أو على األ

فق  واحد ، لو أن قوة االنفجار الكبَت كانت سلتلفة جب ء ا للحياة. مثالا دقيقً قد ضب  ضبطً 
ن لتكون شلكنة. وكذلك األمر دل تك جنس حياتنا، فإن حياة من ج ء (ٓٙ إذل ٓٔ)من 

لو أهنا اختلفت أدىن ف ؛تساع الكونادلسؤولة عن افيما يتعلق بقوة اجلاذبية بالنسبة للقوة 

                                                                                                                                                                      

دبعٌت أنو ال ديكن أن يدل على خالف ما يدل عليو إال بالتعسف والتحريف، ولكن يأىب ادلتلقي  ؛ا من جهة داللتوقد يكون الدليل حامسً 
 عًتاف بو على وجهو ألسباب شخصية حبتة، كما سيأت معنا يف مثال الفيلسوف توماس ناجل الذي ساقو بالنتنجا.  اال
. فادلرء  fideismيف فلسفة الالىوت ادلسيحي يطلق على ظاىرة اإلديان اجملرد من االستدالل العقلي أو احلسي اصطالح فيدي م (ٙ)

 من أصول االعتقاد مباشرة، وقد شاع ىذا ادلفهوم يف ادلذىب الربوتستانيت وسبّكن منو حىت صار أصاًل حبسب ىذا ادلفهوم مطالب باإلديان 
 Thiselton, A. (2002) A Concise"اهلل معلوم باهلل فق ". ]يُنظر:  مBarth (1968 – 1886:)فيو. يقول بارث 

Encyclopedia of the Philosophy of Religion, p. 102.] ال يف ادلسيحية ال يقال يف غَتىا، وضلن ولكن ما يق
 ندرك بأدىن تأمل أن ىذا ادلفهوم أجنيب على الطريقة القرآنية اليت دل ذبعل العالقة بُت اإلديان والتعقل وطيدة فحسب وإمنا ضرورية. 

الفطرة. قال ابن تيمية ن كل مولود يولد على أىكذا: سينسوس ديفينيتاتيس. يف صحيح السنة  sensus divinitatisتنطق  (ٚ)
فإنو سبحانو فطر القلوب على أن ليس يف زلبوباهتا ومراداهتا ما تطمئن إليو وتنتهي إليو إال اهلل". رلموع الفتاوى " ا على ىذا احلديث:معلقً 
اعتنت هبذا اجلانب وأكدت   James Leubaجيمس لويبا األنثروبولوجي   Justin Barrettدراسات جسنت باريت  (.ٜٕٗ/ٗ)

 وجود ىذه الن عة الطبيعية. 
على ادلالحدة  Swinburne  Richardعاب فيلسوف الالىوت ريتشارد سوينربن  The Existence of Godيف كتابو  (ٛ)

 أخذوىا صبلًة لكان وقع داللتها رلتمعة أقوى. لو  وقرر أهنمنظرىم اإلفرادي يف األدلة، 
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ال جلنس  ،ا دقيقاا ضبطً الواقع يبدو الكون مضبوطً يف . وجود نوعنا من احلياة رَ اختالف لتعذ  
 ةف  كِ   -على ضلو كبَت- يرجح ىذا النوع من الضب  .حياة العاقلة أيضاوإمنا لل ،احلياة فحسب
 اإلحلاد. علىادلعتقد األلوىي 

ىم بأن اهلل أحدَ  -حجة مشاهبة ةأو أي-الضب  الدقيق  حجةُ  : ولكن حىت لو أقنعتْ جتنج
قضية وجود إلو   اربديدً و  ،يقرره ادلعتقد األلوىي للمسيحية عما اقاصرة جدً  ، أليست(ٜ)موجود
 ؟اتومسمن  احلاجة إذل كائن كامل ليفّسر لنا العادل أو أي   لمَ ف ؛دبا أن العادل ناقص ؟كامل

ذبعالن ىذا العادل أقل  ادلعاناة واخلطيئة مها اللتان يقضي بأن : أحسُب أن تفكَتكبالنتنجا
ولكن يف ىذه احلالة سيكون لتساؤلك معٌت فق  حينما يكون أفضل العوادل من كامل. 

. فهل ىذا صحيح؟ ردبا أفضل العوادل ادلمكنة ىو خطيئةادلمكنة ىو الذي ال معاناة فيو وال 
، ردبا يكون . حقاخاطئفعل ما ىو ذاك الذي يشتمل على كائنات حرة يستطيع بعضها 

   (ٓٔ).بقصة ادلسيحية الى سيناريو شبيو جدً ع أفضل العوادل ىي تلك اليت تشتمل

تفّكر يف ذلك: أول كائن يف الكون، كامل يف خَتيتو، وقوتو، وعلمو، خيلق كائنات حرّة. 
 . بداًل والشرّ ، وتتورط يف اخلطيئة (ٕٔ)، وتتمرد عليو(ٔٔ)ىذه الكائنات احلرة تدير ظهورىا إليو

بإرسال تجيب اهلل يس –ال يت مثال يف كأن يغليهم-قوة حاكمة قددية من معاملتهم معاملة 
إذل عالقتهم الصحيحة يرجعون مرة أخرى اإلنسان  بٍت لعل ،كي يعاين وديوتابنو للعادل  

وُيسته أ  منو لة يف مشاىدة ابنو وىو يُه أادلتمثّ اإللو نفسو يتحمل ادلعاناة اجلسيمة  (ٖٔ).باإللو
  (ٗٔ).مث يضرب ويصلب. كل ىذا من أجل تلك الكائنات اآلشبة ،بو

                                                           

ال خيفى أن ىناك ربفظ وجدل حول التعبَت بلفظ "موجود"، ولكن اشتهار داللتو على أن هلل وجود ال يضطرنا دلناقشة ىذه ادلسألة  (ٜ)
 ىنا. 
الواقع أن قصة ادلسيحية تضاعف اإلشكال وال ربلو، وال ىي قريبة من أن تصلح كمثال لعادل كامل، سواء بالنظر ألصل االضلراف   (ٓٔ)

 أو بالنظر للمغ ى الوجودي لقصة  ادلسيحية يف نفسها.  ،يف العقيدة ادلسيحية من ناحية تارخيية
 .(َكُفورًا اإِلْنَسانُ  وََكانَ ): تعاذلقال   (ٔٔ)
 .(َظِهَتًا َرب وِ  َعَلى اْلَكاِفرُ  وََكانَ ) :قال تعاذل  (ٕٔ)

 تصور بالنتنجا أنو مصدر قوهتا أو سبي ىا.  ىذا ىو شاىد القصة الذي جيعل قصة ادلسيحية برمتها يف غاية الوىاء، وإنْ   (ٖٔ)
القرآن الكرًن، العقل ديجُّو. قد  عن مصادمتو لصريح ففضاًل  ؛إشكاالت ىذا التصور تضاف إذل إشكاالت التصور الذي قبلو  (ٗٔ)

ولذلك يقبل  ؛ديجُّو عقل يف مكانة عقل بالنتنجا؟ واجلواب أنو ليس للعقل حالة قارة حُت يفارق حالتو الطبيعية السوية دلْ  يقال: فلمَ 
ال ديتنع تواطؤ اجلم الغفَت على  وإن شعروا أن أنفسهم تأىب ذلك. وقد ذكر ابن تيمية أنو ،النصارى التناقض الذات لعقيدة التثليث بال تردد
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ا سيكون حسنً حبق.  جلياًل  اشلكنً  اتصح فيو ىذه القصة سيكون عادل أن عادلاب القول ديكنٍت
حىت ىنا ستشتمل العوادل فإذل درجة أنو ال ديكن لعادل آخر أن يكون أفضل منو.  اجدً 

 األفضل على اخلطيئة وادلعاناة.  

احلاجة  يقًتح، مهما يكن من أمر، أال يقف األلوىي على أرض ىشة حُت حسنا: جتنج
عم أن يفسر ما كنا ن   اا علمي  ا أننا سنجد شرحً سيظل االحتمال قائمً إذل إلو كتفسَت للكون؟ 

ن نظريتو للتطور. ييف هناية األمر، ىذا ما حدث حُت طور دارو  .اإللو وحده ديكنو أن يفسره
حاجة إذل اهلل  أال يعٍت التشجيع الكبَت الذي حيظى بو اإلحلاد أننا دل نعد يف، يف واقع األمر
  ؟  دللتفسَت العا

لتربير اعتناق اإلحلاد  اا كافيً د بعض ادلالحدة أن شلا يُعد سببً يف ظاىر األمر، يعتق :بالنتنجا
الربق  ، مثلةاهلل لتفسَت الظواىر الطبيعي أننا دل نعد يف حاجة إذل -كما ي عمون-ىو حقيقة 

 ، فلدينا اآلن العلم. والرعد

ة لسنا يف حاجة إذل القمر لشرح أو تفسَت حال. جدا كسيحةحجة  هذه فوكمربر لإلحلاد، 
يغدو ( ؟حالة الالّتقمُّرالقمر )اعتقاد عدم وجود بالكاد يل م من ىذا أن  وعليو (٘ٔ).اجلنون
لو كان األساس الوحيد لالعتقاد  فق  معقوالً  اً أساس ريقمُّ تالال   للموقف؛ سيكون اً مربر  أمراً 
اجلنون. )حىت يف ىذه احلالة، سيكون ادلوقف واقعة ىو قدرتو التفسَتية ادلتعلقة بد القمر بوجو 

ن األمر يصدق على اإلديا ذات(. تقمُّرحالة الال   أدرية فيما يتعلق بالقمر، الادلبَـَرر ىو الال  
كانت القوة التفسَتية للمعتقد األلوىي ىي لو   ايكون مربرً األساس ساإلحلاد على ىذا ف ؛باهلل

 أدرية ىي ادلوقف الراجح ال اإلحلاد. ستكون الال   ،حىت ىناو السبب الوحيد لإلديان باهلل. 

 األسباب اليت ذبعل اإلحلاد غَت مربر؟ و ىي األسس األخرى لإلديان باهلل،  ما ن: إذجتنج

كثَت فاحلجج الفلسفية وإمنا التجربة الدينية. : لعل األساس األىم لإلديان باهلل ليس بالنتنجا
وجدوا من أنفسهم ذبربًة تربطهم بكائن مستحق  ،من ثقافات متنوعة متعددة ،من الناس

                                                                                                                                                                      

إنكار ضروري من الضروريات. وادلسيحية مثال على ىذا. يُنظر مواضع ذات صلة عن آثار اضلراف العقل يف الرسالة الثانية من كتايب 
 )ثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإلديان(. 

 بعض الناس. يشَت إذل اخلرافة اليت ترب  بُت اكتمال القمر ووقوع اجلنون ل  (٘ٔ)
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للعبادة. إهنم يعتقدون وجود إلو هبذه الصفة، ولكن ليس بسبب الرباعة التفسَتية لذلك 
. فعال، إن كان نفكالك شيء بالفعل دياثل مفهوم الفطرة الذي نادى بو االعتقاد. ردبا ىنا

فال عم بأن وجود شيء يشبو مفهوم الفطرة ادلذكور.  اادلوقف األلوىي حقا، فمن ادلرجح جدً 
بشكل  ئالتفسَتية لذلك ادلعتقد يكاف الكفاءةاألساس ادلعقول الوحيد لإلديان باهلل ىو 

  (ٙٔ).اإلحلاد إقرار فرضيةجوىري 

يف ظنك الكثَت من  مَ ىناك من حجج تدعم اإلحلاد، فلِ ، مادام أنو ليس ن: إذجتنج
 ؟  مالحدة –حيث يفًتض أهنم أناس عقالء جدا–الفالسفة 

ىنا. ومع ذلك، ىناك بعض  اشلي ً  اعادل نفس، وبالتارل ال أملك علمً  : لستُ بالنتنجا
ذو بصَتة غَت ، فيلسوف رائع وملحد  Thomas Nagelالتفسَتات احملتملة. توماس ناجل

اهلل. وليس من الصعب ال يود أن يوجد ىناك كائٌن ذو صفات كببساطة عادية، صرّح أنو 
 ؛ا ال يُطاق للخصوصيةون ىناك ما يعتربه البعض انتهاكً سيك :األمر األول .معرفة السبب

، بل أفعارل ستصبح :واألمر اآلخرسيعلم الرب كل فكرة من أفكاري قبل أن أفكر هبا. ف
 للحكم والتقييم.  اا ثابتً حىت أفكاري، موضوعً 

 بسبباالستقالل اإلنساين الذي يطال  تقييدالإذل  -بشكل أساسي- ىذه األمور إن مرد  
، كما يف حالة (ٚٔ)ا جداا بعيدً رغبة يف االستقالل أن تبلغ مبلغً ديكن للاأللوىي.  ادلعتقد

 من جراءشعر بالذنب  –كما حكى ريتشارد رورت– الذيالفيلسوف األدلاين مارتن ىايدغر 
ومع ذلك ديكن لرغبة يف  (ٜٔ) لُّت  ضمَتبُت أيدينا اآلن  (ٛٔ).عيشو يف كون دل خيلقو بنفسو

 االستقالل أدىن من ىذا بكثَت أن ربّف  اإلحلاد. 

                                                           

فاهلل ىو أقوى  ؛ا زلل نظريف ىذه الدعوى مبالغة ظاىرة، إن دل نقل باطلة. كذلك تقليلو من القوة التفسَتية لإلديان باهلل ىو أيضً   (ٙٔ)
، احلائ  على نوبل يف Jerome Karleوأقصى وأمسى قوة تفسَتية ديكن للعقل البشري أن يصل إليها أو يفًتضها. يقول جَتوم كارل 

 Eugeneالكيمياء، معربًا عن ىذا ادلعٌت: "مفهوم اإللو ىو خالصة أمسى خربة ديكن أن يتصورىا اإلنسان يف وجوده". أما يوجُت وجنر 

Wignerاه ، احلائ  على نوبل مشاركًة، فيذىب إذل أبعد من ىذا ويؤمن أن "مفهوم اإللو... يساعدنا يف ازباذ قراراتنا يف االذب
الصحيح"، مث قال: "أخشى أننا كنا سنكون سلتلفُت عما ضلن عليو اآلن لو دل منلك ذلك ادلفهوم". ومن أجل تعميق فهمنا ذلذه اجل ئية، 

 أحلقُت هبذه الًتصبة فقرًة مقتبسًة بطوذلا من كتايب )ثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإلديان(. 
 من كتايب )ثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإلديان(، دار مناء. ٖٚ-ٔ٘تداعياتو اإلحلادية  صاالستقالل اإلنساين و  عاملانظر يف   (ٚٔ)
نَسانَ  ِإن   َكال  ) :غناء قال احلق تعاذلتيف معٌت االس  (ٛٔ)  أَفـَرَأَْيتَ ) :ويف معٌت انتحال دور اإللو قال سبحانو .(اْستَـْغٌَت  ر آهُ  َأن لََيْطَغى اإْلِ
 .(َىَواهُ  ِإذَلَوُ  ازب َذَ  َمنِ 
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فهم يعتقدون أال وجود  ،، خاصة يف أوساط مالحدة اليوم: يبدو أن ادلادية دافع رئيسجتنج
كان لشيء وراء الكينونات ادلادية ديكن أن يتيح نفسو للبحث العلمي، وبالتارل ال م

 . لكائنات المادية، كاهلل مثال

بكل تأكيد.  يل ملو دل يكن ىناك إال كينونات مادية فق ، فإن اإلحلاد ، : حسنابالنتنجا
وىي أنو ال ديكن تصديقها على ضلو  : أاليف غاية اخلطورةادلادية معضلة  تواجوولكن 

 معقول، على األقل إذا كنت، كحال معظم ادلاديُت، شلن يعتقد أن بٍت اإلنسان نتاج التطور.  

 ؟: ودِل ذلكجتنج

ظر يف ىذا الفصل العاشر من كتاب ان– ا كاماًل أستطيع أن أقرر احلجة ىنا تقريرً : ال بالنتنجا
كان ادلذىب إن   :اذا. أوالسأشرح دل، ولكن بشكل تقرييب، (ن التعارض حقا؟أين يكمُ )

، فإن البشر، وبشكل طبيعي، عبارة عن أشياء مادية. واآلن، من وجهة النظر ادلادي صحيحا
براوست أحذق من لويس المور، ىذه، ما الذي سيعنيو االعتقاد؟ اعتقادي أن مارسيل 

 ا ذبمعً ل مثاًل يف العقل، لنقُ  اا مادي  كيانً ؟ على سبيل االفًتاض، سيكون ىذا االعتقاد  مثال
لألعصاب والعضالت يُرسل نبضات كهربائية لكيانات شلاثلة باإلضافة  للخاليا العصبية
 فسيولوجيةالعصبية الخصائص لكهربائية من كيانات أخرى. ولكن إضافة ل  ويستقبل نبضات

وست اى ما: لنقل اعتقاد أن بر زلتو  -إذا ما كان اعتقادا-ذلذا الكيان  تلك، يتعُت أن يكون
 أحذق من المور. 

 ،ىو ىذا الكيان العصيب الفسيولوجيديكن أن يكون االعتقاد  أنت تقًتح أنو ال ن: إذجتنج
  بطريقة ما؟  اأن االعتقاد جيب أن يكون المادي  و 

: قد يكون ذلك كذلك، ولكن ليست ىذه نقطيت ىنا. أنا مهتم بكون االعتقادات بالنتنجا
ي بوجود مشروب كحورل يف ديكن العتقاد فعال. مثاللأل -ولو بشكل ج ئي- ةبَ سبِ مُ 

وادلشي من أريكيت ادلرحية  هنوضيأن يتسبب يف  ،مع رغبيت يف تناول ذلك ادلشروب ،الثالجة
بتثاقل ضلو الثالجة. ولكن ىنا النقطة ادلهمة: لقد تسبب االعتقاد يف وقوع الفعل بفضل 
                                                                                                                                                                      

يف أدبيات الالىوت الكاثوليكي مرتبة من مراتب التقوى وادلراقبة يكون فيها  tender conscience الضمَت اللُّت أو الرقيق  (ٜٔ)
 ة ذباه أي سلالفة أو تقصَت ديٍت.ا حساسية مرىفالوعي حساسً 
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بفضل اإلشارات الكهربائية اليت أرسلت عرب ادلادية العصبية الفسيولوجية. إنو خصائصو 
االعتقاد بأن ادلشروب يف الثالجة يف ذىايب  تسَببَ  ة أنْ أعصاب سلتلفة إذل العضالت ادلعني  
 . يف الثالجة( اكحولي    ا)أن ىناك مشروبً اخلاص باالعتقاد إذل الثالجة. إنو ليس بفضل احملتوى 

 ؟ تقول ذلكدلِ : جتنج

توى سلتلف بالكلية )حىت لو قلنا أنو زل –ىذا الكيان–ذا االعتقاد : ألنو لو كان ذلبالنتنجا
العصبية الفسيولوجية، د مشروب يف الثالجة( ولكن بنفس اخلصائص و وجعدم االعتقاد ب
 ايعٍت أن زلتوى ادلعتقد ليس سببً  يف حصول نفس ذىايب إذل الثالجة. ىذا التسبب أيضً 

إذا تعلق األمر بكل ما من شأنو أن يتسبب يف السلوك، فإن مضمون االعتقاد  (ٕٓ).للسلوك
  ال يهم. 

ج ادلادي ، يبدو ىذا استنتاج صعب يتعذر قبولو. ولكن أال ديكن للتطور أن خُيِر : حقاجتنج
معتقداتنا  -إن دل نقل صبيع- فًتض أن أكثرَ من ىذا ادلأزق؟ لكي يتمكن نوعنا من البقاء، يُ 
 يف عادل زلفوف بادلخاطر.  كما ينبغيقد كانت صحيحة بالضرورة، وإال دلا تصرفنا  

معتقدات تتسبب  أي ؛تطور إذل اكتساب معتقدات تكيفّية: سيكون قد آل بنا البالنتنجا
، فإن ادلعتقد ال يتسبب صحيحاادلادي ولكن كما رأينا، إذا كان  ادلذىب  يف أفعال متكيفة.

سيتسبب يف الفعل التكيفي من جهة خصائصو زلتواه، وإمنا يف الفعل التكيفي من طريق 
لن يهم ما إذا كان ذلك كذلك ، و ال يهم العصبية الفسيولوجية، وبالتارل زلتوى االعتقاد

بو اخلصائص .  كل ما يهم ىو ما إذا كان االعتقاد قد قامت يف نفسو باطاًل  أم احق  احملتوى 
 اباطال، فهو أيضً  ، فهذا حسن، وإن كاناحقّ العصبية الفسيولوجية ادلناسبة. فإن كان 

  (ٕٔ).حسن

                                                           

ألن احملتوى معٌت، واألصل أن ادلعٌت زلّرك للسلوك. يتعُت  ؛حجة بالنتنجا جيدة إصباال، كما سيأت. ولكنو قد ينازع يف ىذا ادلوضع  (ٕٓ)
على  بالنتنجا تقدًن دليل استثنائي راجح ينهض جلعل ىذا األصل مرجوحا. حيتاج بالنتنجا إذل البحث عن مسلك آخر لتتميم فائدة ىذه 

شأهنا أن تنتج معتقدات ذوات خصائص سينتخب التطور عمليات من " احلجة واستكمال وجاىتها ادلنطقية. وسيأت قول بالنتنجا:
 خل، وىو ادلهم. إ"  ..عصبية فسيولوجية تكيفية

حسٌن يف احلالتُت ألنو يكون قد حقق وظيفتو التكيفية يف احلالتُت، من غَت ضرورة تقتضي الوعي بقيمة احملتوى من جهة الصحة   (ٕٔ)
الًتصبة فقرة مقتبسة من )ثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإلديان( تشرح  والبطالن. وإلثراء ىذه اجل ئية وزيادة يف توضيحها أحلقُت هبذه

 قصور ادلذىب الطبيعي يف ضوء حجة بالنتنجا ىذه. 
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عمليات من شأهنا أن تنتج معتقدات ذوات خصائص عصبية فسيولوجية سينتخب التطور 
يف ضوء ادلادية معتقدات صحيحة.  تكيفية، ولن ينتخب عمليات من شأهنا أن تنتج

 معتقد من جهة الصحة والبطالن.  أيوالتطور، سوف يستوي رجحان 

نو إذا كانت ادلادية صحيحة، فإن التطور ال يؤدي إذل كون معظم أأنت تقول  ن: إذجتنج
 معتقداتنا صحيحة. 

ىو أن ملكاتنا ادلسؤولة عن  يل م: ىذا حق. يف الواقع، بتبٍت التطور وادلادية، فإن ما بالنتنجا
حُت يستوي رجحان أي معتقد من  :وسأشرح دلاذا (ٕٕ).غَت موثوقةتغدو إنشاء ادلعتقدات 

أن نسبة احتمال صحة أي معتقد ىي  القولسيتوجب علينا عندئذ  جهة الصحة والبطالن،
أكثر من بطبيعة احلال لدينا معتقد مستقل ) ٓٓٔ%. واآلن افًتض أن لدينا ما رلموعو ٓ٘

ما ىو حاصل  قدات يف رلموعةٍ ر أن احتمال صحة كل واحد من ادلعتىذا بكثَت(. تذك  
–ا بعض الشيء للموثوقية ا متدنيً عنا سقفً ضرب االحتماالت ادلفردة جلميعها. حىت لو وض

موثوقية معتقداتنا، إصبارل فإن  –من معتقداتنا صحيحعلى األقل %( ٚٙلنقل أن الثلثُت ) 
(. وبالتارل إن قبلت بادلادية والتطور ٗٓٓٓ.ٓ) من قريبٌ  ؛للغاية متدنٍ ادية والتطور، بتبٍّت ادل
، فسيكون لديك سبب وجيو لإلديان بأن ملكاتك ادلسؤولة عن إنشاء ادلعتقدات غَت معا

 موثوقة. 

أي سبب لقبول أي  الذي يذرك بدوناألمر تام،  ولكن اإلديان بذلك يعٍت السقوط يف شك  
الوحيد ىو و من معتقداتك )دبا يف ذلك معتقداتك عن ادلادية والتطور (. السبيل ادلعقول 

. ردبا جيوز ادية والتطور صحيحان معادعوى أن ادل ؛الدعوى ادلفضية ذلذه النتيجة التخّلي عن
 لك أن تتبٌت أحد طريف ىذه الدعوى دون اآلخر، ولكن ليس كليهما.

عليك  يتعُّت ألنك ببساطة تقبل بادلادية، فإن استقامة إحلادك تعٍت أنو  اكنت ملحدً   فإن
االعتقاد بأن ادلادية والتطور كليهما التنازل عن اعتقاد أن التطور صحيح. بتعبَت آخر: 

 صحيحان ىو اعتقاد يعود على نفسو باإلبطال. إنو جيٍت على نفسو، وبالتارل ال ديكن
  .القبول بو عقال

                                                           

ا شٌك فظيع حول ما إذا كانت ا ذباه ىذا اإلشكال ربديدا، إذ قال: "ينتابٍت دومً ا صرحيً ن نفسو أبدى قلقً يجديٌر بالذكر أن دارو   (ٕٕ)
 Charlesقناعات عقل اإلنسان، والذي بدوره تطور من عقول كائنات أدىن، تتمتع بأي قيمة أو تستحق أدىن ثقة". ]انظر: 

Darwin to W. Graham, July 3, 1881, In  Darwin, F.; edit. (1911) The Life and Letters of 

Charles Darwin, Vol. 1, London, p. 285] 
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 (1) لحقم  

 (23)من أصله positive atheismاإليجابي برهاٌن مختصر يأتي على اإللحاد 

ال ديكن إلنسان أيًا كان يف قضية وجود اخلالق أن حيكم على اخلالق حبكم إال وقد سبق 
اجللد ال ديكنو  ادللحدذلك احلكم تصور معُّت عن اخلالق الذي يريد احلكم عليو. حىت 

إنكار الصانع إال وحكمو فرع عن تصور معُت خلالق يأباه وال يوافق عليو، إذ يستحيل أن 
 ؛ُملحد يف قضية شلتنعة لذاهتا أو قضت ضرورة العقل بانتفائها، فهذا عبث وسفوخيوض الْ 
أنك ال ذبد عاقاًل خيوض بنظره وجيول بفكره للربىنة على إمكان اجتماع  :مثال ذلك

علم استحالة اجتماعهما(  :ألن علم ذلك )أي -كاجتماع الوجود والعدم-نقيضُت ال
 ادلالحدة.  أعىتعنو  يتن هذلك سفو  زلاولة ذبوي ضروري مركوز يف النفس ورلرد 

وال حيكم العقل بضرورة انتفاء وجوده، ألنو لو   ،وىكذا اخلالق فإنو ليس شيًئا شلتنًعا لذاتو
لتجشم  ستنتفي احلاجةاع وجوده أسهل من إثبات وجوده، بل كان كذلك لكان إثبات امتن

ال  -أي: يف حالة حكم العقل بضرورة انتفاء وجوده-إثبات امتناع وجوده ألن الضرورات 
 اخلصم يف التعبَت؛ تن اًل معوعليو فوجود اخلالق شلكن يف أقل األحوال  ؛تفتقر إذل نظر

وجود اخلالق  من ينكرإال بدليل، فوجب على وادلمكن ال دُيكن احلكم عليو بنفي أو إثبات 
 . التدليل على دعواه، مثلما يطلب ىو من ادلثبتُت لوجوده تقدًن أدلتهم على وجوده

التصورات  تلعب -ادلمكناتنفي أو إثبات الكالم يف مرحلة  :أي-ىذه ادلرحلة  نبلغ عندما
إنكار ادلالحدة أصل  قول: إنوبإمكاننا أن ن، بالغ التأثَتالشخصية وادليول النفسية دورًا 

أو أن النظر يف األدلة ال  ضرورة فطريةال إذل أن عدم وجود اخلالق  ،إذل تصور معُتعائد 
-يقضي إال بذلك، فهم ال يقولون بذلك وال جيرؤون، ولكن الدىاة منهم حياولون بالتمويو 

يس بشيء. فافهم كذلك، وىذا ل  األمرأن يصوروا لعامة الناس أن  -كما يفعل السوفسطائية
 . (ٕٗ)أصل اإلشكال أو أكثره -بإذن اهلل-ل عنك ىذا التأصيل وتأملو جيًدا ي ُ 

                                                           

 . ٕٙٗثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإلديان، دار مناء، ص  (ٖٕ)
شتاين يف  دل يع ب عن ذىٍت تفاوت مواقف ادلالحدة باختالف اإللو الذي يتحدثون عنو. أال ترى إذل رد دوكن  على سؤال بن (ٕٗ)

 عندما سألو: أتؤمن بوجود إلو التوراة؟ فأجاب: سيكون ذلك احتمااًل م عًجا.  Expelledالوثائقي الشهَت 
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 (2)م لحق 

 (25)بالنسبة للخبرة البشرية قوة تفسيرية أشمل وأمثل.. بالخالقاإليمان 

أبدأ بتقرير أنو مهما أمعن الفكر يف التماس أصل تفسَتي مادي هنائي، فسنجد أنو ال ديكن 
، (وأّن إلى ربك المنتهىينتهي إذل منتهى كل تفسَت وأصل كل أصل، أال وىو اهلل )إال أن 

ومسبب كل سبب  ،ل كل أصلمؤص  فإنو بعبارة ابن تيمية ". (أال إلى اهلل تصير األمور)
 كل "األشياء  ومن مث (ٕٙ)"وعلة: ىو الدليل والربىان واألول واألصل الذي يستدل بو العبد

ولكنا فيما  .(ٕٚ)"يو عنهافهي باطل يكفي يف عدمها وبطالهنا نفس زبلّ  ى عنها اهللإذا زبل  
 لن يد اجلواب تقريراً.  دل، سوف نبدأ من مستوى االفًتاضيأت، تن الً على سبيل اجل

 
(، فإننا سنجد أهنا أفضل وأمثل فرضية hypothesisلو فرضنا أن اخلالق جل شأنو فرضية )

شلكنة بالنسبة "للعقل" جبميع شلارساتو ومكوناتو: تفكَت واعتبار، وجدان وعواطف، منطق 
صديًقا للخربة البشرية، ومألوفًا ذلا، أو كما  -أي: وحيو-وأفكار؛ لذا كان خطاب اخلالق 

دللحد: ال ننكر أن فرضية . سيقول اexperience-friendlyديكن أن يقال يف اإلصللي ية: 
اخلالق فرضية مرحية جًدا لكثَت من األمم يف القدًن واحلديث، ولكن زلل ن اعنا معكم ىو يف 
ىذه النقطة، فما الذي دينع أن يكون العقل ىو من اخًتع فرضية اخلالق؟ واجلواب: ضلن دل 

، فوجدنا أنو فرضية إال من أجل سؤالكم ىذا  فرضنا أن فرضكم ىذا صحيح (ٕٛ)صلعل اهلل
: إن فرضية اخلالق تبقى أفضل فرضية -بقطع النظر عن الوحي-ما زال بإمكاننا أن نقول 

اخًتعها العقل لإلجابة عن األسئلة النابعة من حاجات العقل، الذي ىو: فكر وبصر 
 وعاطفة ووجدان وحدس وغري ة ونظام متصل بكل ذرة يف اإلنسان، كما قررناه آنًفا. 

اجلملة متسق مع التفكَت العلمي، إذ ما زال العلماء يهرعون إذل افًتاض  ىذا التصرف يف
أفضل الفرضيات ادلمكنة بالنسبة لنا، وليس بالنسبة لشيء آخر، وإن افتقرت اآلن دلا يثبتها. 

                                                           

 ؛  بتصّرف يسَت. ٜٕٔ-ٕ٘ٔثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإلديان، دار مناء،   (ٕ٘)
 (. ٜٔ/ٕرلموع الفتاوى )  (ٕٙ)
 (.ٕ٘ٗ/ٕرلموع الفتاوى )  (ٕٚ)
 اخلالق يف ىذا السياق ىو اخلالق كما جاء وصفو يف اإلسالم.  (ٕٛ)
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للملحد أن يقول: نعم، ولكن الفرق بيننا وبينكم أننا نعتمد يف افًتاضنا على معطيات وقرائن 
ألقل، أما أنتم فبناًء على ماذا يكون افًتاض وجود اخلالق معقواًل حسية حاضرة على ا

ومقبوال؟ اجلواب: سوف نسّلم لكم جداًل مشروعية ىذا السؤال وإن كان ينطوي على 
مفارقة، وننتقل بكم إذل ما جيعل فرضية وجود اخلالق أمرًا معقواًل ومقبواًل، أال وىو: حاجتنا 

ذا الكون وليس غَته؟ دلاذا أنا الواعي اْلُمدرِك العاقل بداًل للجواب عن سؤال: دلاذا؟ دلاذا ى
دلا وراء ال مان وادلكان وليس غَت ذلك؟ دلاذا  ادلتشوقمن غَت ذلك؟ دلاذا أنا ادلتسائل ادلتطلع 

أنا األخالقي بداًل من الاّلأخالقي، واإلنساين بداًل من الاّلإنساين؟ فكل ىذه األسئلة ال 
على إخراسها باالفًتاض الذي يريد، ولكن تبقى فرضية اخلالق األفضل  ننكر أن ادللحد قادرٌ 

 . (ٜٕ)على كافة ادلستويات النفسية والوجودية مًعا
فإن قال ادللحد: سوف أسّلم لك أن فرضية اخلالق صحيحة هبذا االعتبار، ولكنها من وجو 

عًتاٌض عملي آخر ربج  اإلنسان عن البحث وتغلق عليو طريق ادلعرفة. اجلواب: ىذا ا
)براصبات( زلض، وىو اعًتاض ينتمي إذل جنس من االعًتاضات أنتم من أشد الناس عداوة 

 Godلو وسلاصمة للقائلُت بو. أليس احتجاجنا بكون فرضية اخلالق أو اإللو )

hypothesis أفضل وأمثل فرٍض لقطع دابر احلَتة احتجاًجا براصباتي ا بامتياز؟  فلماذا )
إنكم ال تعون جيًدا من أين نأت يف حجتنا. ضلن  ا ال تنقمون من أنفسكم؟تنقمون منا م

نقول لكم: إن التصور الصحيح للعقل ال جيعل فرضية اإللو فكرة مشروعة فحسب، فهذا 
شأن الفكر لو كان العقل رلّرد فكر، ولكنو جيعلها حاجة ملّحة ألن العقل ليس رلرد فكر؛ 

ما جيري لقلنا: العقل ىنا ال يبتدع فرضية وإمنا يعرّب يف واقع وإذا أردنا أن نعرّب بشكل أدق ع
حيث العقل يكاد يكون -األمر عن حاجة؛ فحىت العقل بالتصور الديكارت ادلغلوط للعقل 

جيعل وجود اخلالق  -العميقة biopsychologicalمبتوت الصلة حباجاتنا البيونفسية 

                                                           

، جوىر اخلربة الدينية وجد أهنا قائمة على phenomenologyلذلك دلا سرب إدموند ىوسرل، ادلؤسس الرمسي للظاىراتية  (ٜٕ)
، وأن الدين ينشأ من حاجة إذل فهم الوجود ككل، وىي حاجة تنطوي بالضرورة faithواإلديان  teleologyعالقة عضوية بُت الغائية 

 على مطالب تقع خارج نطاق مهمة العلم الطبيعي. 
DupréS, L. (1968) Husserl's Thought on God and Faith. Philosophy and 

Phenomenological Research, Vol. 29, No. 2, p. 201-215. 



–

- ٔ٘ -                           
 

 James، فكيف مع التصور الصحيح لو؟  أال ترى إذل ما ذكره جيمس لويبا (ٖٓ)ضرورة

Leuba:ادلتخصص يف دراسة األصول النفسية واألنثروبولوجية لألديان، حُت قال ، 
 

"تنتاب الدىشة كثَتًا من الناس وىم يشاىدون استيالء سؤال 
. يشاىد الطفل حجرًا قد تشّكل (ٖٔ)اخللق على خواطر األطفال

و غريب، مث يسأل: من صنعو؟ فيأت اجلواب: لقد على ضل
تشكل بفعل انسياب تيار ادلاء. ولكنو، وعلى ضلو مفاجئ، ال 
يلبث أن يقذف بسلسلة من األسئلة ادلتعاقبة، معربة عن ذىولو 
بقدر تعبَتىا عن تساؤلو: من صنع النهر؟ من صنع اجلبل؟ من 

زة مغرو  makerصنع األرض؟ من دون شك، ضرورة الصانع 
 . (ٖٖ)منذ وقت مبكر" (ٕٖ)يف اإلنسان البدائي

 
وإنكم لتشغبون على الناس بعبارة فولتَت: "لو دل يوجد اإللو لكان من الضروري اخًتاعو"، 
فيصيب كثَتًا منهم الذعر، وال ينبغي لكم وال ذلم ذلك؛ لسببُت: أن فولتَت دل يكن ملحًدا، 

. والسبب الثاين: أهّنا من أبلغ ما قيل (ٖٗ)عروفودل يرد هبا إحلاًدا، ولكنكم تسوقوهنا لغرض م
 -أليس يُقال: احلاجة أم االخًتاع؟ -يف التعبَت عن داعي الفطرة، فاالخًتاع دليل احلاجة 

                                                           

ت، "اهلل كامل مطلق الكمال، من ه عن كل نقص أو خداع، وىو الذي وضع العقل فينا، فهو الضامن لصحة بالنسبة لديكار  (ٖٓ)
، د. حلمي عبد ادلنعم؛ نقاًل عن: أسس ٜٚٔالتفكَت مىت كان موضوع التفكَت واضًحا متمي ًا". )قضايا معاصرة يف ضوء اإلسالم، ص

 الفلسفة، د. توفيق الطويل(.
ن وعيهم دل يتشكل على أنقاض التصور الفاسد للعقل من جهة، وألن عقوذلم تعمل وفق التصور الصحيح للعقل منثل باألطفال أل (ٖٔ)

من جهة أخرى. ولذلك صلد أن اإلحلاد "قرار" يتخذه صاحبو يف وقت متأخر من حياتو، وىو يف الغالب يعرب عن رغبة يف التحرر: ربرر شلا 
ة. وقد ذكرت يف إحدى لقاءات أن التأزم حدث يؤدي إذل مآلُت: إما إذل اإلحلاد زبلًصا من الدين يعّده قيوًدا أو ربرر من الشكوك واحلَت 

لتام أو إذل اإلديان ىروبًا من اإلحلاد. الالأدرية من وجهة نظري رببس صاحبها يف قلب حالة التأزم، ولذلك أستبعد وجود "الأدري" بادلعٌت ا
 ذلذه الكلمة. 

هبذا الوصف على أن العقل يف أقصى درجاتو الفطرية، وىي ادلرتبة األوذل من مراتب الوعي يف منوذج كن والرب كما  أراد لويبا التنبيو (ٕٖ)
 أسلفنا، ال ينفك عن سؤال الصانع. 

(ٖٖ) Leuba, James H. (1909) The Psychological Origin and the Nature of Religion. Bryn 

Mawr College, USA, p. 41 . 
 أصل عبارة فولتَت من بيت يف قصيدة لو انتقد فيها شلارسات ادلؤسسة الدينية.  (ٖٗ)



–

- ٔٙ -                           
 

وآية من داخلنا قبل خارجنا على عناية اخلالق؛ إذ لوال تلك احلاجة لكان طريق الوصول إليو 
بل بالعقل وفق التصور ادلغلوط للعقل، يف والتعرف عليو بادلنطق وحده، أو الفكر وحده، 

، ادلتخصص يف Justin Barrett. وىذا العادل التطوري جسنت باريت غاية الُعسر والوعورة
دراسة األديان من منظور علم النفس ادلعريف، يقول: "فيما يتعلق بقدرة اهلل ادلبدعة، يبدو أن 

خالق األشياء الطبيعية ال األشياء أطفال سن ما قبل ادلدرسة قادرون على إدراك أن اهلل 
. فما مغ ى ىذا (ٖٙ)األشياء ادلصنوعة ال األشياء الطبيعية" (ٖ٘)ادلصنوعة، وأن اإلنسان خيلق

االستعداد للتميي  بُت ما ىو "سلًتع" وما ىو "سللوق"، إن كان اخلالق ليس أكثر من "فرضية 
على فطرية التفريق الرباين: )ىذا سلًتعة" بالفعل؟ أليس يف ذلك الوعي ادلبكر أبلغ مصادقة 

 خلق اهلل فأروين ماذا خلق الذين من دونو(؟ 
 

 

  

                                                           

 .وحقيقة الصفة حبسب من/ما تضاف إليو. إفًكا( وزبلقونإمنا تعبدون من دون اهلل أوثانًا أثبت القرآن فعل اخللق لإلنسان ) (ٖ٘)
(ٖٙ) Barrett, J. L. (2000) Exploring the Natural Foundations of Religion, Trends in 

Cognitive Sciences - (Jan.) , Vol. 4, 
No. 1, p. 30 
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  (3)م لحق 
Naturalismقصور المذهب الطبيعي و  بالنتنجاحجة 

(37)  
برىانًا أرغم الفالسفة الداروينيُت على  Alvin Plantinga بالنتنجاطّور الفيلسوف ألفن 

إعادة النظر يف أصل خريطتهم ادلعرفية؛ فحواه: إذا كان العقل قد طورتو الطبيعة لتحقيق غاية 
بقاء النوع كما تفًتض الداروينية يف صورهتا ادلعيارية، فإن ىذا يعٍت أن أحكام العقل األخرى 

. التطور أصم أبكم (ٖٛ)حًقا" من عدمها"رة إما ثانوية أو ال وزن ذلا، مثل حكم كون الفك
أعمى غَت آبو بالقيمة ادلعنوية ذلذه األحكام، شلا يل م عنو أاّل مستمسك ألحد يف ثقتو 

نتاج عقل متغَت بتغَت متطلبات  -كما زبوف من ذلك دارون نفسو-بأحكامو العقلية ألهنا 
 استدامة النوع. 

قيمة "احلق" سلوًكا حاضرًا بقوة. بعبارة أخرى:  لكننا صلد اعتداد الناس بثقتهم يف مالحظة
يتمّلكهم، ملحدين ومؤمنُت على حد سواء، شعور اضطراري بأنو يتوجب عليهم أن يثقوا يف 
قيمة أحكامهم وال يتأتى ذلم ذلك إال بالثقة يف سبي  موقعهم اإلدراكي من أصلو. يقول الناقد 

قتناعنا بأن الطبيعة تعكس نظاًما أن : "ال ديكن الC. S. Lewisاإليرلندي كليف لويس 
يكون أىاًل لثقتنا إال إذا اعتربنا نوًعا خاًصا من ادليتافي يقيا صحيًحا. إذا كان أعمق شيء يف 

أي: -الذي ىو مصدر كل حق نؤمن بو، ىو بدرجة ما شبيو بنا  (ٜٖ)الواقع، احلق األساس
ففي ىذه احلالة ديكننا بالفعل أن نثق  -صدرت عنها أنفسنا العاقلة (ٓٗ)إذا كان نفًسا عاقلة

 .(ٔٗ)فيها. إن مقتنا الشديد للفوضى مأخوذ من خالق الطبيعة ومن أنفسنا"

                                                           

 . ٜٔٔثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإلديان، دار مناء، ص  (ٖٚ)
 دبعٌت أن ربقيق غاية البقاء شلكن من دون احلاجة إذل الوعي بكون ىذه الفكرة أو تلك "حق" أو "باطل".  (ٖٛ)
ديكن رصد إديان ادلالحدة بإمكان وجود نوع من احلق كهذا من خالل ذبوي ىم إلمكان الوصول إذل نظرية موحدة من شأهنا أن  (ٜٖ)

 . Theory of Everythingتفسر كل شيء: "نظرية كل شيء" 
خلق اهلل آدم على صورتو"، أو ما اهلل تعاذل، وإن كان لنا أال نتفق معو يف التعبَت. ولكنو يشَت إذل قريب من منطوق حديث " يريد (ٓٗ)

(؛ قال اإلمام الطربي َتْشُكُرونَ  م ا قَِليالً  َواأْلَْفِئَدةَ  َواأْلَْبَصارَ  الس ْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  رُّوِحوِ  ِمن ِفيوِ  َونـََفخَ  َسو اهُ  مُث  ديكن أن يُفهم من قولو تعاذل: )
( فصار حًيا ناطًقا". )تفسَت الطربي: رُّوِحوِ  ِمن ِفيوِ  َونـََفخَ خلقًا سويًا معتدال )رضبو اهلل: "مث سوى اإلنسان الذي بدأ خلقو من طُت 

ٕٓ/ٖٔٚ .) 
 بالنتنجا: حجةربليل يف يُنظر  (ٔٗ)
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