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عن المؤلف
)Antony Garrard Newton Flewفلوجيرارد نيوتنأنتوني(

ــوفهو ــهيرالبريطـاني األديـان فيلســ ومـدرس الشــ
وكيليوأبردينأوكســــفوردجامعاتفيالفلســــفة

فيملحدأشــهركانإنهالقوليمكن،ويوركوريدنج
.باإلنجليزيةالناطقالعالم

والدفاعاإللحادفيقضاهاعاماخمسينمنأكثربعد
ــنيفعنه  نه حتىفيه، والتصــ ــنفأ ــرسمنصــ أشــ

فكريأســاسحجرومقاالتهكتبهوشــكلتالمالحدة،
أنبعــدو،م٢٠٠٤يعلن في عــام الحــاليين،للملحــدين

يؤمناآلنأنهليعلنعاما،وثمانونواحدالعمرمنبلغ
.العلميةالبراهينمنبدافعاإللهبوجود



ية هو مركز             » مركز براهين« قد جة النوازل الع عال حاد وم ــة اإلل لدراســـ
قل،    ــت ية مرخصـــــة    بحثي مســ ــســـــة غير ربح مل كمؤســ ندن  فييع ل

ويُعنى فقط بالعمل في المجال البحثي األكاديمي     ،بالمملكة المتحدة   
) على درجة عالية من صوتية ،مرئيةمكتوبة،لتوفير إصدارات متعددة ( 

الدقة والموضوعية والتوثيق يسعى من خاللها لتحقيق رسالته.

.إلـحـادبــــالعــــالم: المركزرؤية•

ـحادي الخطابتفكيكفيالنوعيةالمساهمة: المركزرسالة• ونقداإلل
ــامينه  ــــــ ــة مضــــــ ــــــ ة وأبعاده التاريخية واألخالقية والفلســفيالعلميــــ

ــان    ــحيحة عن الدين واإلنس ــورات الص ــية واالجتماعية وبناء التص والنفس
ــريعــة      ــول الشــ ــة انطالقــاً من أصــ ــاة ومعــالجــة النوازل العقــدي والحي

ــينة          ــوص كل ذلك بلغة علمية رصــ ــلوب تربوي ومحكمات النصــ وأســ
هادف.
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مقدمة الناشر
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مقدمة المترجمة
لن أحتدث هنا عن سبب االهتمام برتمجة الكتاب، فيكفي ما سيقدمه د. حممد 
العوضي يف الصفحات التالية. ولن أعلق كذلك على مكانة الكتاب واملؤلف، فيكفي ما 

نفسه بذه قدم هلا فلو ارجيس يف التمهيد. ولن أقدم أيضا لرحلة فلو الفكرية، فهڤسيكتبه
يف املقدمة.

. نعم، أنتوين فلو كمسلمنيمع الكتابموقفنالكن ما أود حًقا التعليق عليه، هو 
سؤايل و عرفتها عن اإلسالم مشوهة للغاية،مل يعلن إسالمه، ومعظم معلوماته اليت صرح مب

من املعلومات املغلوطة الكم الكبريانتشار هذه استمرارمن السبب وراء،هناللمسلمني
وار الفكري يف دين اإلسالم كما نعرفه، ال حيضر على طاولة احلعن اإلسالم يف الغرب؟

خصص فلو امللحق الثاين من الكتاب الغرب إال نادرًا، وفلو ليس استثناًء كما سنرى.
عن املسيحية بأفضل لطرح حوار مطول بينه وبني األسقف رايت، وقد وصف طرح رايت

إله كان مرعوبا من فكرة أنه اإلله، وكان يشك يف ألوهيته ويظن أنه رمبا طرح ديين رآه؛
مل مقدس ، وعقيدة ال جتد ما يثبتها من نصوصها املقدسة، ونص أخطأ يف األمر برمته

تُرى مشكلة من تلك؟!أفضل طرح ديين!هذا هو...تثبت قدسيته

سريًعا أترك للقراء عدة ملحوظات عن الرتمجة، لعل أوهلا صعوبة بعض العبارات، 
احلفاظ على أسلوب فلو التوثيقي وهو أمر مقصود، فقد كانت األولوية لنا يف هذا العمل 

اية الكتاب،  ا يف  قدر اإلمكان. وثانيها عن اهلوامش، فهوامش الكتاب األصلية ستجدو
. والثالثة اعتذار عن اإلرهاق الذي قد جيده داخلهوفيها التوثيق لكل املعلومات الواردة

عنه يف وهو أمر تغاضيت–البعض من وضع أمساء األعالم والكتب باإلجنليزية داخل النص 
.إلكمال احلالة التوثيقية اليت حرصنا عليهااقتضت الضرورة ذلك، ولكن –ترمجة التمهيد

جنات جمال



١٠

. وجدليةأنتوني فلو..
شخـص)ـال(و)ـصــ(الن

مفاهيمعنوتراجعهالقدمية،قناعاتهعلىفكريرمزانقالبُحجيَّةقوةدرجةما
السابق؟ املعريفلبنائهالعقليةاألسسبنقضوعيهبكاملوقيامها،التبشرييفحياتهأفىن
على–حجةأمامحننالفكري؟ هلالتحولهذانضعاملنطقيةاحلججمراتبأييف

؟)سفسطية(مغالطيةأمشعوريةأمخطابيةأمجدليةأمبرهانية–املناطقةتقسيمحسب

موقعأوًال اعتبارات،لعدةالتساؤالتذه) إلههناك(لكتابالتصديرنبدأ
اجلديدةقناعاتهعلىترتبماوثانيا،فلوأنتونيعنهاالكالمبصددحنناليتالشخصية

،"امللحدين"و"املؤمنني"معسكريأفعالردودمنهايهمين،إعالميةضجةمناملعلنة
املؤمننيمن"التهويل"ثنائيةجتلتوقد.الفريقنيناشطيعندالعاطفةصوتوعلو

مبااإلنسانلدىاملسبقةالتحيزنزعةلتكشفذاته،للحدثامللحدينمن"التهوين"و
.األفرادبنيتفاوتعلىاالجتاهاتكلمنالنخبفيهم

وموروثهقناعتهعلىمتردهأوتراجعهعنفعَّالرمزأعلنكلمامتجددةقضيةوهي
اهللاعبداسميربزالعريبملنااعيفذلكأمثلةومن.التارخييأواملاديأواإلمياينالفكري

الناقدةكتبهاشحناليت،التوحيدعنالعنيفةبردتهاملالحدةحيتفلالذيالقصيمي
اإلميانإىلمحمودمصطفى.دبعودةاملؤمنوناحتفىاملقابلويف.والدينبالربالساخرة

٤٠٠قرابةيفواإلميانالعلمالشهريبرناجمهيفالدينةلنصر قدمهومبا،املستفزإحلادهبعد
إىليزڤديولپالفيزيائيبعودةاإلميانأهلزغردوكما.العديدةمؤلفاتهباإلضافة إىل حلقة

الكونباستغناءهوكينجستيفنالفيزيائيبإعالنطربااملالحدةرقصإحلاده،بعداإلميان
.العظيمالتصميمكتابهيفاخلالقعن
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يفوبزچستيفلقناعةالنهائيةالنتيجةاملتناقضنياملعسكرينكالسيتلقىوكيف
وبزچةحياعنكتابهWalter Isaacsonكسونأيزيولتراتمخاليتاإلله

؟!)مخسني...مخسنييلبالنسبةباهللاإلمياناحتمالية(:ونصها

يفوالتعبريالتفكريخللمبينا،نقاطشكلعلىبإجيازأعلقالتساؤالتهذهبعد
):والشخصالنص(جدليةخاللمنالتجاذبهذامعالتعاطي

ماملؤمننيعلىاملالحدةفيهىينعالذيالوقتيف• فلوأنتوينرجوعمناختذواأ
مشأنه،منمهولنيهلمحجةاإلحلادعن) الشخص( بطريقةاتهذاملنطقمارسوافإ

إىلقفز،)النص(فلوأدلةيناقشأنمنفبدال.وكينزدريتشاردرأسهموعلى،عكسية
أضواءحماولته جللب و *سنهبكربإحلادهعنرجوعهمعلال) الشخص(منالتهوين
أدلته؟علىاطالعهدونفلومنوكينزدموقفاملالحدةيسميفماذا. اإلعالم

يفنفسهيقحمفكيف،الفلسفةيف خمتصبأنهفلوأنتونيعلىالبعضاعرتض•
!كتابه؟يفوالفيزيائينيوالفلكينيالبيولوجينيأدلةمناقشة

علىيردونالذيناحملتجونيوردها،متعددةبصورتتكررمغالطةفيهاعرتاضاوهذ
علىليساالعرتاضأنواجلواب.كراوسولورانسجهوكينستيفنكالطبيعةعلماءإحلاد

تلكإىلاملستندةاملغلوطةالفلسفيةاالستنتاجاتعلىوإمنا،البحتةعلومهمتفاصيل
نيوتنكقوانني،العلميةبالنظرياتيستشهدون،االجتاهاتكلمناملثقفنيإنمث. العلوم

،موانتالكوفيزياء،جيزنبر الهعدم التأكدومبدأالعامة واخلاصة، أينشتاينونسبية،للحركة
بابمنال،للنظريةالكليةالفكرةحيثمنيستشهدونوغريها الكثري؛ واالنفجار الكبري

.التعليميالتفصيليالدرس

امات صاعقا لدوكينز ومريديه.فلوجاء رد * على هذه اال
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منحبجابحييطهاأو،)النص(خصمهأدلةيطويواملتحيزاهلازلالباحث•
قراءةيفواملوضوعيوناجلادونبينما.)الشخص(علىمركزا؛التامالتجاهلأوالغموض

ابوجاهتهايقرون،خصومهمأفكار .منهاموقفهمحيددونمناقشتهاوبعد،وقو

.)نصه(بـ) هشخص(صلةأمهيةزترب وهنا،يزهميماوهو،فلوأنتوينفعلهماوهذا
،احلقيقةعنالبحثيفةصادقإرادةمعوإمنا،فحسبتراجعمفكرمأمالسنافنحن
عندماموفقاً شريفعمرود. كانلذا.وحماكمتهااملفاهيممراجعةيفمتواصلوجهد
،والنتائجوالقواعدباملعارفاملكتنزةالتجربةحملال) عقلرحلة(بـفلولكتابدراستهعنون

.ناعلالذاتنقديفاألدبيةوالشجاعة

قراءةفكرهناقديردوديقرأأنهالمفكرهذامساتأحد؛اخلصومردوداستثمار•
،رؤيتهطورماوهذا.خطأهيصححمثومن،أدلتهيفالضعفجوانبعنيبحثمن

.املالحدةمندربهرفاقخبالف

أهلمعتواصلوإمنا،حبوثةيفالعلميةاملراجعإىلبالرجوعفلويكتفمل•
يفجاءيفكما،أطروحاتهلفحص–نيهالدونچو درشرو لدرياچومنهم–االختصاص

.كتابهيفذلكوأكداملتلفزةشهادته

أنمنكتابهيفبهصرحما،الفكريةمراجعاتهيفاملؤثراتمهماتومن•
فإن،غريهمعوباملقارنة.إحلادهمنباحلرجيشعركملحدجعلتهالعلميةاالكتشافات

واضحمنوذجدوكينزريتشاردولعل،الفكريجلمودهمحتيزااخلرافةيدفعهم لتبينالعلم
.احلياةنشأةسؤالعلىإجابتهإىلاستمعمنلكل

عنوحبثهحياتهيفشعارافلواختذهااليتهذه؛)فاتبعهالدليلقادكحيثما(•
،الوجوديةالبداياتأسئلة؛قناعاتهحياكموجعلتهمبفاهيمهتارتقيتاليه،احلقيقة
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يفاملعريفاملكونمنالعقلوموقف،للعلمونظرته،الكونيفواآلالمالشرورومشكلة
.الوجود

يفينجرواأن،معينةحقيقةحولاملختلفنيبالباحثنيالئقاوالصحيحاليس•
م فلوأنتوينحتولخربمعتعاطى الكثريكما،)التهوين(و) التهويل(ثنائيةإىلحوارا
ملا،مصدرهعن)النص(فصلميكناللكن،)الشخص(علىمقدم)النصـ(فالفكري.

فلوفأنتوينهذاومع.ذلكمنلشيءأحملناوقد.بظالهلاتلقيأبعادذوارتباطمنله
) معاصرونملحدون(–فلوإميانقبلاملاضيالقرنيفاملطبوع–كتابيفوردكما

هامجوامنأبرزمنيرإدألفر وصديقهراسلبرتراندكانإذا":عوضرمسيسللدكتور
يفالدينمنتقديأهممنواحدايعدفلوأنتوينفإن،الثانيةالعامليةاحلربقبلالدين
حجيةمدىعنبهبدأناالذيللسؤالباإلشارةوخنتم."احلربهذهأعقبتاليتالفرتة
...اخلصومرأيوبطالنرأيناصوابتأكيديففكرهعنالرمزتراجع

.)إلههناك(كتابوهوأال،يديكبنيالذيالنصيفاجلواب

د. محمد العوضی
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تمهيد

روي أبراهام فار جیس

واحد من رواد اإللحاد في العالم يؤمن اآلن "ملحد شهير يؤمن اآلن باإلله: 
كان هذا هو العنوان لرواية ".ةالعلمياألدلةعلىبَِناءً ،بصورة أو بأخرى، باإلله

، م٢٠٠٤ديسمربللخرب يف التاسع من )Associated Pressاألسويشيتد بريس(
"أستاذ الفلسفة البريطاني الذي قاد مسيرة اإللحاد ألكثر من واليت تابعت لتقول: 

بناء ،بصورة أو بأخرى،نصف قرن، غير اآلن آرائه. فهو اآلن يؤمن بوجود اإلله
وعلى الفور، .فيديو ُأطِلق الخميس"عن ذلك في حيث أعلن على األدلة العلمية. 

والراديو والصحف واإلنرتنت التلفازحتول اإلعالن حلدث إعالمي أشعل تقارير وتعليقات 
تبع تُ ويشيتد بريسصة زمخًا، للدرجة اليت جعلت األسعلى مستوى العامل. واكتسبت الق

امللحقني،  ختميناتمادة ما ورد يف القصة، ومعظم ما ورد يف اإلعالن األصلي مبلحقني. 
كانت أن الربوفيسور أنتوين فلو، الذي ألف زهاء ثالثني عمال فلسفيا احرتافيا، ساعدت 

اليت –)الالهوت والتزييفعلم اد لنصف قرن، والذي كانت ورقته (يف وضع أجندة اإلحل
يف نادي سقراط الذي ترأسه سي إس لويس جبامعة م١٩٥٠قدمها للمرة األوىل عام 

أكثر املنشورات الفلسفية اليت أعيد طبعها يف القرن األخري؛ اآلن وألول مرة –أوكسفورد
يعطي تفاصيل احلجج واألدلة اليت قادته لتغيري رأيه. وهذا الكتاب، بصورة ما، يقدم بقية 

القصة.

، حيث أين ساعدت يف تنظيم املؤمتر األسويشيتد بريسلعبت دورًا صغريًا يف خرب 
". يف تحولهالذي أعلن فيه توين فلو عما أمساه بعد ذلك مازحا "الذي نتج عنه الفيديو
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يف تنظيم عدة مؤمترات، واليت أسس فيها حلجة م١٩٥٨ساعدت منذ عام احلقيقة
لذلك هذا العمل، أعده شخصيا ذروة رحلة استمرت لعقدين.اإلحلاد. 

شيتد، واليت امللحدين على خرب األسويفلواملثري للفضول، هو ردود أفعال زمالء 
بالقيام بتحديثات راِسلأحد مواقعهم على اإلنرتنت قام بتكليف مقاربت على اهليسرتيا،

امات التافهة والرسومات ، وشاعت وقتهاالعقيدة الصحيحةشهرية يف ابتعاد فلو عن اال
املفكرين األحرار.الصبيانية يف فضاء مدونات 

، حبرق الساحرات على األوتادنفس األشخاص الذين نددوا مبحاكم التفتيش و 
يستمتعون اآلن بقليل من مطاردة اخلارجني عن منهجهم. دعاة التسامح، مل يكونوا 

وحدهم. أصبح من الواضح، أن املتدينني املتعصبني ال حيتكرونعلى اإلطالقمتساحمني 
الدومجائية والفظاظة والرجعية والبارانويا.

تابة التاريخ. موقف أنتوين فلو يف تاريخ لكن هياج الغوغاء، ال ميكن أن يعيد ك
اإلحلاد يتجاوز أي ما ميكن أن يعرضه ملحدي اليوم.

مكانة فلو في تاريخ اإللحاد

السائديطور أحد فالسفة التيارظل املئة عام املاضية، مل يفأنال نبالغ إذ قلنا 
ما قام به أنتوين فلومثل،ذلك النوع من الشرح املمنهج والشامل واألصلي واملؤثر لإلحلاد

قبل فلو، كانت الدفاعات الرئيسية لإلحلاد يف مخسني سنة من الكتابة املعادية لأللوهية. 
وفالسفة القرن التاسع عشر األملان مثل أرثر ،هيومتأيت من مفكري التنوير أمثال ديفيد 

.نيتشهوفريدريك رباخو فيچيڤولودشوبنهاور

(الذي حافظ بشكل ال يصدق على تصنيفه نظريا  راِسلولكن ماذا عن برتراند 
كامولبري أو سارترجان بول و إيرد السري ألفر و دري، بالرغم من كونه عمليا ملحد)كالأ
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، والذين كانوا مجيعا من ملحدي القرن العشرين من قبل أن يبدأ فلو هايدجرومارتن 
من جمرد منشورات ، من الواضح جدا أنه مل ينتج شيء أكثرراِسلالكتابة؟ يف حالة 

) الدين والعلمجدلية يف آرائه املشككة واملزدرية للدين النظامي. حيث كانت منشوراته (
) جمرد خمتارات من مقاالت مل ينتج فيها فلسفة منهجية لدينه. يف لماذا لست مسيحياو(

يف أحسن األحوال، قام بلفت االنتباه إىل مشكلة الشر وسعى لتفنيد احلجج التقليدية 
هايدجروكامووسارتروإيرثبات وجود اإلله، ولكن دون إنتاج أي حجج جديدة. إ

كان لديهم شيء مشرتك، وهو االهتمام بإنتاج طريقة معينة يف اجلدال الفلسفي، واليت 
نتيجتها الثانوية إنكار وجود اإلله. كان لديهم أنظمتهم الفكرية، واليت كان اإلحلاد فيها 

.دريداوجاك رورتيناتج ثانوي. والشيء نفسه ينطبق على العدميني املتأخرين كريتشارد 

كواينيالرد و لعل ، و فلوناك فالسفة ملحدين كبار يف جيل بالطبع كان ه
أمثال واضحة لذلك. ولكن مل يتخذ أيا منهم خطوة تطوير حجج تكفي  رايلوجلربت 

كان الفالسفة ملاذا ذلك؟ يف كثري من احلاالت،  دعم عقائدهم الشخصية.يكتاب كامل
باخلوض يف مثل هذه احلوارات حيجمون عن تلويث أيديهم الرقيقة احملرتفني يف هذه األيام 

الشعبية والسوقية أحيانا. يف حاالت أخرى، كان الدافع هو التعقل.

احلجج انتقدوا ورفضوايف السنوات األخرية فالسفة ملحدين وجدبالتأكيد 
كايوماتسونواالسوإدواردزبولالتقليدية على وجود اإلله. وتنوعوا فيما بينهم، من 

ولكن أعماهلم . مارتنمايكلوجيلريتشاردوماكيي إلچ، إىلكورتسبولونيلسن
إطار النقاش، على النحو الذي فعلته منشورات فلو املبتكرة.مل تغري جدول أعمال و 

)الالهوت والتزييف(علم أين تقبع أصالة طرح فلو اإلحلادي؟ طور فلو يف 
، واليت وضعت حجج جديدة ضد اإلميان باإلله)افتراض اإللحاد(و)اإلله والفلسفة(و

أثار ، )الالهوت والتزييف(علم ورقتهخارطة طريق لفلسفة الدين ذات الصلة. يف
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حول كيف ميكن لألطروحات الدينية دعاوى ذات معىن (أكثر عباراته اقتباسا التساؤل
،)والفلسفةاإلله (ويف كتابه ."، جتسد هذه النقطة بشكل بارز)شرطالموت بألف "

يتم التأسيس لرتابط مفهوم الروح أنه ال ميكن أن يبدأ نقاش حول وجود اإلله حىت جادل
زعم أن عبء )افتراض اإللحاد(العاملة بكل شيء املوجودة يف كل مكان. ويف كتابه 

اإلميان باإلله، وأن اإلحلاد جيب أن يكون هو املوقف األصلي. وعلى اإلثبات يقع على 
قام طبعا بتحليل األدلة التقليدية على إثبات وجود اإلله، ولكن جتديده طول الطريق، 

طبيعة النقاش بالكامل.لألطر املرجعية هي اليت غريت 

يف سياق كل ما سبق، من الواضح أن رفض فلو احلديث لإلحلاد كان حدثا 
تارخييا. ولكن ما ال يعلمه الكثري، أنه حىت يف أيام إحلاده، كان فلو يرتك الباب مفتوحا 

.لالهوتية املتجددةل–إىل حد ما–

ــعية المن ــة     الوض ــد لعقالني ــيالد الجدي ــو، والم ــد فل ــة عن طقي
الهوتية 

بدفاعه عن مشروعية نقاش االدعاءات الالهوتية وحتديه ؛هنا تكمن املفارقة
م،  ساعد فلو على ميالد جديد للعقالنية الالهوتية يف لفالسفة األديان لتربير ادعاءا

من اهلام شرح خلفية ذلك.املنطقية. ولعلالفلسفة التحليلية بعد األيام املظلمة للوضعية

لقةريق جمموعة أوروبية مسيت حبعن طالوضعية املنطقية، كانت الفلسفة اليت قدمت 
ونشرها ألفرد إير يف العامل يف أوائل العشرينات، كما ميكن أن يتذكر البعض، ڤيينا

. وفقا للوضعيني املناطقة، م١٩٣٦عام )اللغة، الحقيقة والمنطق(اإلجنليزي يف كتابه 
ببساطة أو ،القابلة للتحقق عن طريق التجربة احلسيةالعبارات ذات املعىن هي فقط 

ا. وبالتايل العبارة صحيحة حبكم  تصبح ذات صياغتها ومعاين الكلمات املستخدمة 
أو خطئها باملالحظة التجريبية (كالدراسة العلمية إذا أمكن التحقق من صحتها معىن 
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ا صحيحة هي حشو؛ عبارات املنطق والرياضيات البحتة مثال).  يف نفسها،ذلك أل
ببساطة طرقا الستعمال الرموز اليت ال تعرب عن أي حقيقة يف العامل. ال وجود ألي وهي

يف قلب مبدأ التحققيقبع مناقشة متماسكة. شيء آخر ميكن معرفته أو مناقشته 
كانت متضمن يف إمكانية التحقق منه.  الوضعية املنطقية، االدعاء بأن معىن االفرتاض 

هي تلك املستعملة يف العلم واملنطق والرياضيات، أما أن العبارات ذات املعىنالنتيجة 
العبارات املستعملة يف امليتافيزيقا والدين وعلم اجلمال واألخالق هي حرفيا بال معىن، ألنه 

إيرالتحقق منها بالوسائل التجريبية، فهي ليست صحيحة وليست خاطئة. يقول ال ميكن 
إنه من السخيف أن تكون ملحًدا، كما هو احلال يف أن تكون مؤمًنا باإلله؛ حيث أنه 

ببساطة، عبارة "اإلله موجود" ليس هلا معىن.و 

الالهوت (علم العديد من األعمال التمهيدية يف الفلسفة اليوم جتمع منهج فلو يف 
، حيث أن كالمها مع أمثال أير من الوضعيني املناطقة للهجوم على الدين)والتزييف

ا ال تعكس بأي شكل فهم سؤاله حول معنوية العبارات الدينية. مشكلة تلك الصورة أ
فلو نفسه للقضية حينها أو اآلن. يف احلقيقة، وبعيدا عن دعم رؤية الوضعيني للدين، 

اعترب فلو ورقته كمسمار أخري يف نعش هذه الطريقة حتديدا من التفلسف.

يف )الالهوت والتزييف(علم يف عرض نظمته يف الذكرى األربعني لنشر 
، صرح فلو: م١٩٩٠

رات "بينما كنت طالبا جامعيا أصبحت حمبطا ومستاًء بشكل متزايد من املناظ
كتاب بعبقرية يف  ُفِصلَّتكماإىل الوضعية املنطقيةالفلسفية اليت دائما ما تعود

والنية يف هذه ولكنها ال تتقدم أبدا انطالقا منها؛ ، )اللغة، الحقيقة والمنطق(
.هذا] هي فعل )الالهوت والتزييفعلم ([اإلصدارات املختلفة من ورقة األوراق 

شيء رمبا كلأن احلكم بعدم األخذ يف االعتبار  ،بدال من التصريح املتعجرف
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املزعومة ملبدأ باعتباره يعد انتهاكا للقدسية ،أمر بديهياختار أي مؤمن أن يقوله
التحقق، والذي ُحِفظ بغرابة كما لو كان وحيا علمانيا؛ فأنا أفضل أن أطرح حتديًا 

منني يتحدثون عن أنفسهم، منفردين وجمتمعني".أكثر انضباطا. دع املؤ 

القصة مت تناوهلا يف العمل احلايل، حيث علق فلو جمدًدا عن مصدر ورقته الشهرية:

(اللغة، الحقيقةخالل فصلي الدراسي األخري جبامعة أكسفورد، صدر كتاب "
يرية من رواد نادي سقراط أن البدعة األير والذي أقنع العديد إلفرد أل) والمنطق

االدعاء بأن كل األطروحات الدينية هي بال –املتمثلة يف الفلسفة الوضعية املنطقية 
البحثية األوىل والوحيدة اليت ناقشتها أمام جيب أن تُدَحض. الورقة –داللة معرفية

حني قدمت ما اعتربته الحًقا رًدا  ،)والتزييفعلم الالهوت النادي كانت بعنوان (
أنه مل يدع جماًال لعقد أي إىل درجةكافًيا. اعتقدت أين حققت انتصارًا تاًما مدويًا 

."مناظرات أخرى

ا الداخلية، كما  بالفعل، أخفقت الوضعية املنطقية يف اخلمسينات بسبب تناقضا
احلقيقة، حىت ألفرد إير نفسه، صرح يف جمموعة سيشهد لذلك أي تأريخ للفلسفة. يف 

ا: "الوضعية املنطقية ماتت منذ زمن طويل. ال  أن أغلب كتابأعتقدمقاالت حرر
أعتقد أنه مليء باألخطاء. أعتقد أنه كان كتابا ) صحيحا، اللغة، الحقيقة والمنطق(

... ولكن حني تأيت للتفاصيل، أظن أنه مليء ُمْسِهلهاما يف وقته، بسبب تأثريه الـ
)١(باألخطاء، واليت قضيت اخلمسني عاًما األخرية حماوال تصحيحها".

أفول الوضعية املنطقية وقواعد فلو اجلديدة يف التفاعل، أعطت ، حالةعلى أي
الفلسفة الالهوتية انطالقة جديدة. فظهر عدد من األعمال الالهوتية اهلامة يف التقليد 

وجورج ألستونوويليام جيشوبيرت بالنتنجاوألفن سوينبورنريتشاردالتحليلي، كتبها 
وبراين ستامبوإلينور اجينو إنوبيرت فان روزوجيمس نكريتسمانونورمان مافرودز
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وغريهم الكثري خالل العقود الثالثة األخرية، وعدد ال بأس به من هالدينوجون ليتوف
هؤالء تناول قضايا كمعنوية التأكيدات عن اإلله، والرتابط املنطقي للصفات اإلهلية، 

خاصة القضايا اليت أثارها فلو يف املناقشات وسؤال ما إذا كان اإلميان باإلله هو األصل؛ 
اإلميان باإلله، تصدر غالف جملة التامي يف إبريل اليت سعى لتحفيزها. االجتاه حنو 

، واليت قلما رآها أحد منذ عقدين فقط، تعود : "يف ثورة هادئة يف الفكر واجلدالم١٩٨٠
للفالسفة الدوائر الفكرية داخلقضية اإلله من جديد. األكثر إثارة يف حدوث ذلك... 

)٢(األكادمييني".

اإللحاد الجديد" أو عودة الوضعية "

اإللحاد ، حيظى الظهور املفاجئ ملا يسمى "توايل األحداث التارخييةظليف 
ظهرت العبارة –" اد الجديداإللح"كان عامم٢٠٠٦" باهتمام خاص. عامالجديد

) لدانيل كسر التعويذة(من .–م٢٠٠٦) يف نوفمرب Wiredول مرة يف جملة (وايرد أل
لويس ـ) لستة أشياء مستحيلة قبل اإلفطار، إىل (دوكينز) لريتشارد وهم اإللهو(نيتيد

الذي –هاريس) لسام نهاية اإليمانو(سترنجريكتور ڤ) لالكون المفهومو(رتوولب
دعاة اإلحلاد ، –م٢٠٠٦) يف رسالة إلى األمة المسيحية، وأحلقه بـ(م٢٠٠٤نشره يف 

خرجوا للقتال بكامل عتادهم.ال تأخذ أسرى) و(انظر للوراء بغضب)من طائفة (
مل يكن هو األمر البارز يف –والذي ميكن اعتباره متواضعا، مع الرأفة–مستوى النقاش 

وكقصة ،هذه الكتب، بل كان مستوى الظهور الذي تلقوه ككتب من األكثر مبيعا
قصة ساعدها جدا حقيقة أن املؤلفني كانوا على درجة عالية ؛جديدة يكتشفها اإلعالم

كتبهم احلماسية.حال، كما هو من الفصاحة واحليوية

، من أي نوع األديان النظامية بشكل رئيسيتلك الكتب تستهدفال شك أن 
أن الكتب نفسها تبدو كما لو كانت عظات أصولية، ويف أي مكان أو زمان. واملفارقة، 
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األكرب من املؤلفني يبدون كما لو كانوا واعظني يشتاطون غضبا حمذرين إيانا من واجلزء 
اية العامل، إن مل نندم على معتقداتنا الضالة واملمارسات العقاب األليم ، أو حىت من 

ا. ال مكان للغموض أو ال هو إما أسود أو أبيض. إما معنا على طول قة. ر املرتبطة 
عربوا عن تعاطفهم مع الطرف حىت املفكرين املرموقني الذين الطريق، أو أنك مع األعداء. 

املبشرين أنفسهم هم أرواح شجعان يبشرون برسالتهم بالرغم .باخليانةاآلخر، وصموهم 
من قرب استشهادهم.

تتسق هذه األعمال واملؤلفني داخل النقاش الفلسفي عن اإلله يف ولكن كيف 
م ال يتسقون. العقود األخرية؟ اإلجابة أ

مل يقم أي، رفضوا التفاعل مع القضايا احلقيقية املتعلقة بسؤال وجود اإلله. أوال
سبعة صفحات نيتيدمنهم مبعاجلة األسس املركزية الفرتاض وجود حقيقة مساوية (أنفق 

). فشلوا يف معاجلة قضية أصول املعقولية هاريسوال شيء منيف حجج وجود اإلله،
املتضمنة يف نسيج الكون، واحلياة املفهومة ككيان مستقل، والوعي، والفكر النظري، 

بسبب عن أصل احلياة والوعي كأحداث انطلقت "ملرة واحدة" دوكينزوالذات. حتدث 
بتجنب أي نقاش عن الوعي؛ [!]: "قمت عمًدا وولبورتكتب )٣("أول ضربة حظ".

)٤(الذي مل يفهم منه إال القليل إىل اآلن".

)٥(".مث حدثت املعجزةعن نشأة الوعي ذات مرة: "–املادي العنيد–نيتيدكتب 

الُكتَّاب رؤية معقولة للعامل؛ واليت ميكن أن تكون مسؤولة عن وجود كون مل يقدم أيا من 
بشكل معقول.ُمَيّسر"يسري بقوانني" ويدعم احلياة و 

ثانيا، مل يظهر منهم وعيا باملغالطات واإلخفاقات اليت أدت لظهور وسقوط 
ا  بشكل ما.الوضعية املنطقية. أولئك الذين يتجاهلوا أخطاء املاضي، حتما سيكررو
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م جيهلون متاما األ جزاء اهلامة من أعمال فلسفة الدين التحليلية أو ثالثا، يبدوا أ
احلجج احلديثة الراقية اليت ظهرت يف الفلسفة الالهوتية.

"اإلحلاد اجلديد" ليس إال نكوصا حنو الفلسفة الوضعية من اإلنصاف أن نقول إن
اإلحلاد "إنتحمسني هلا. يف احلقيقة ميكن القول املنطقية اليت ختلى عنها أعىت أنصارها امل

سذج للدرجة اليت ال يقوم حىت بالنهوض بالوضعية املنطقية، مل يكن الوضعيون"اجلديد
يلمحون فيها أن اإلله ميكن أن يكون فرضية علمية؛ حيث صرحوا أن مفهوم اإلله لن 

دوكينز، يتمسك خرىومن ناحية أيكون له معىن متاما بسبب أنه ليس فرضية علمية. 
مثل )٦(هو سؤال علمي بال أدىن شك".بكون "حضور أو غياب خالق فائق الذكاء 

ا ليست حىت خاطئة! يف امللحق األول،  تلك النوعية من التعليقات هي اليت نقول عنها أ
أسعى لعرض نضال خربتنا احلالية عن العقالنية واحلياة والوعي والفكر والذات ضد كل 

شكل من أشكال اإلحلاد؛ مبا فيها اجلديد.

مرتبطة بالكتاب احلايل، لدوكينزولكن شيئني ينبغي قوهلم عن تعليقات معينة 
"كان ملحدا منصفا بشكل مبالغ فيه، حريص جًدا على راِسلفبعدما كتب أن برتراند 

رمبا نرى شيئا مماثال اليوم التحرر من الوهم إذا اقتضى املنطق ذلك"، وضع يف اهلامش: "
يف الذي انتشر بشكل مبالغ فيه، حيث أعلن بعد تقدمهفلويف ارتداد الفيلسوف أنتوين 

السن أنه حتول لإلميان بنوع من األلوهية (مما أثار نوبة من احلماس لتكرار اخلرب يف مجيع 
ربح جائزة راِسلكان فيلسوفا عظيًما، راِسلأحناء اإلنرتنت). وعلى اجلانب األخر، 

كفيلسوف واإلشارة الوضيعة راِسلاملكابرة الصبيانية بإبراز التناقض بني عظمة )٧(نوبل".
التنويرية. ولكن املثري هنا هو اختيارات دوكينزلتقدم فلو يف العمر، هو املتوقع من رسائل 

لأللفاظ، واليت كشفت أحدها بدون قصد منه عن كيف يعمل عقله.دوكينز

الرئيسية كانت يف ردته عن فلو لك فخطيئةاالرتداد يعين "الكفر بعد اإلميان"، لذ
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ف يف مكان آخر أن رؤيته اإلحلادية للكون مبنية على نفسه اعرت دوكينزمعتقد اآلباء. 
): "ما الذي تؤمن أنه Edge Foundationمؤسسة إيدج (اإلميان. عندما سألته 

: "أؤمن أن كل احلياة وكل الذكاء دوكينزحقيقة بالرغم من عدم قدرتك على إثباته؟" رد 
وكل اإلبداع وكل "التصميم" يف أي مكان يف الكون، هو نتاج مباشر أو غري مباشر 

الطبيعي الدارويين. وبالتايل فالتصميم أتى متأخرًا للكون، بعد فرتة من التطور لالنتقاء
ن قد شكل الدارويين. التصميم ال ميكن أن يسبق التطور، وبالتايل ال ميكن أن يكو 

هي مسألة إميان بدون دليل. للذكاء املطلق دوكينزومن مث، األساس يف رفض )٨(الكون".
ومثل الكثريين من الذين تقوم عقائدهم على اإلميان األعمى، ال ميكنه أن يتسامح مع 

املعارضة أو االنشقاق.

حول املعقولية املتضمنة يف الكون، الحظ الفيزيائي جون دوكينزبالنسبة ملنهج 
يف النقاش: "ريتشارد، أنت لديك مشكلة مع هذه األفكار، ألنك لست حقا عاملا، بارو

إال فرعا ليست لباروأن البيولوجيا بالنسبة مارتن-يتولوڤولياچأنت بيولوجي". الحظت 
"الفهم البديهي للتعقيد قاصر لديهم. ما من التاريخ الطبيعي. يقول بارو عن البيولوجيون:

زالوا عالقني يف صراع موروث منذ القرن التاسع عشر، واهتمامهم منصب فقط على 
النتائج ومن سيفوز على اآلخر. ولكن النتائج ال ختربك بشيء تقريبا عن القوانني اليت 

)٩(حتكم الكون".

هو أبو دوكينز الفكري، فهو يتحدث عن كيف أنه "أُِهلم.. راِسليبدو أن برتراند 
خصم عنيد راِسلكان "ملاذا أؤمن".م١٩٢٥راِسلمبقال ) ١٠(يف سن السادسة عشر"

راِسل، حىت أسلوبيا؛ يقلدون ولع هاريسولدوكينزللدين املنظم، وذلك ما جعله قدوة 
لإلله مل يكن مدفوعا فقط راِسلرفض ولكن .واملبالغةوالتهكموالكارِيكاترِيّةالسخريةب

كان منفتحا راِسل) أن راِسلأبي برتراند يف (تيتبعوامل فكرية. كتبت ابنته كاثرين 
ألي نقاش جاد عن وجود اإلله: "مل أكن أستطع حىت التحدث معه عن الدين". من 
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كان منغلقا بسبب نوعية املتدينني الذين تصادم معهم. "كنت أود أن راِسلالواضح أن 
الشيء الذي ال يوصف الذي طاملا كان يتوق له أقنع أيب أين وجدت ما كان يبحث عنه، 

طوال حياته. وددت لو أمكنين إقناعه أن البحث عن اإلله ليس مضيعة للوقت. ولكن 
عدميي األخالق الذين يدمرون لعميانابال جدوى. فقد كان يعرف العديد من املسيحيني

جة احلياة ويطاردون معارضيهم؛ مل يكن يتسىن له أبًدا رؤية احلقيقة اليت خيفوها".

يف مكان حبثًا عن اهللا...،"حياته برمتهاكانت راِسلأن تيتؤمن تذلك، ومع
قبل ذلكميألهمل؛كان هناك فراغبني تالفيف روحه،عقل والدي، يف أعماق قلبه، ما يف 

لو كان كما بعدم االنتماء،  إحساس "كان لديه ."ميأله بهجيد شيًئا آخرًا ومل إال اإلله،
ذات مرة "ال شيء راِسلقال ويف فقرة مؤثرة،)١١(مأوي يف هذا العامل".ال ميتلك، اشبح

املعلمني الذي يدعو له إال أشد درجة من هذا احلب ،نسانميكن أن خيرتق عزلة قلب اإل
، تشبه هذه من بعيد حىت. دوكينزعند ستواجه صعوبة لتعثر على أي فقرة )١٢(."الدينيني

سواء  –أن الفالسفةلدوكينزأبدا يتضح، رمبا مل فلو" ارتدادقصة "إىلبالعودة 
األدلة علىاستنادايغريون آرائهم–كانوا عظماء أو غري معروفني، صغارًا كانوا أو كباًرا

موالرباهني.  يتحرروا من الوهم إذا تطلب "حريصون بشكل مفرط أن رمبا سيحبط من كو
.االرتدادوليس باخلوف من ،باملنطقينقادونلكن مرة أخرى هم ."املنطق ذلك

تشارلي برودأن حىت،باالرتدادا وجه اخلصوص مولعًا جدً علىراِسلكان 
نظاما راِسلج السيدينت،"كما نعرف مجيًعاعلق ذات مرة: )فيلسوف بريطاين مشهور(

علىبناء آرائهملفالسفة غريوا ىهناك أمثلة أخر )١٣(فلسفيا جديدا كل بضع سنوات".
تنصل من منهج الوضعية يف شبابه. مثال آخر إيرالفيلسوف أن األدلة. فقد الحظنا 

يف كتاب فلو الذي ذكر،ون فندليچشخص خضع ملثل هذا التغيري اجلذري وهو على
وجود ميكن دحض هأن،م١٩٥٥املنشور)١٤()مقاالت جديدة في الالهوت الفلسفي(
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Ascent to theالصعود إلى المطلقإال أنه رجع عن رأيه يف كتابه (؛اهللا

Absolute أن علىفندليجادل. يف هذا الكتاب وكتب الحقة، م١٩٧٠) املنشور
الذي يستحقاإلله، القائم بذاته، العقل واملنطق والبصرية واملشيئة مجيعهم جيتمعون يف

شروط. املغري وتكريس الذات وحده العبادة 

من غريب"كرب السن" شكل(إن أمكن تسميتها بذلك) عن دوكينزتعد حجة
املفكرون احلقيقيون ميقيّ احلضاري. احلوارمغالطة الشخصنة اليت ليس هلا مكان يف 

. اخلصمعمرأو جنس عرق أو إىلااللتفاتبدون ووزن األدلةاحلجج 

هؤالء "امللحدين اجلدد"، بعض من ، ويف كتب دوكينزهناك مسة متكررة يف كتاب 
مثال دوكينزيؤمن بوجود إله. فسر باالحرتاموهي االدعاء بأنه ال يوجد عامل جدير 

نفسه يف أحسن أينشتاين إن عن اإلله كإشارة جمازية للطبيعة. ويقول أينشتاين تصرحيات 
هو ينشتاين ألنسبة ذلكلكن ألحوال حلويل.سوء اأ) ويف دوكينزاألحوال ملحد (مثل 

من األديان أينشتاين اليت تظهر فقط نفور قتباساتباالدوكينزستشهد . اواضحتضليل 
ا، فائق" عن إميانه "بعقل أينشتاينترك تعليقات تعمد ليس فقط فالنظامية املوحى 

لكونهحتديًدا أينشتاينإنكار أيضاولكن،" عاملة يف قوانني الطبيعةفائقة"قوة مفكرة و
التشويه املتعمد يف هذا الكتاب).(مت تصحيح هذاحلويل أو ملحد

يعتقد يف وجود إن كانونة األخرية، عندما سئل أثناء إحدى زياراته للقدس يف اآل
له، لكن هذه اإليؤمن بوجود "، أجاب الفزيائي النظري الشهري ستيفن هوكينج بأنه إله

)١٥(مل يتدخل للتحكم يف العامل".القوة اإلهلية أسست قوانني الطبيعة والفيزياء وبعد ذلك 

عقل بيؤمنون بالنك يف العصر احلديث مثل هايزنربج و ، العديد من العلماء العظماء بالطبع
للتاريخ العلمي.دوكينزرواية يفضحألسباب عقالنية. هذا أيضا مساوي
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ساجانكارلعلوم مثل  التبسيطنادي كتابنفس إىلدوكينزيف الواقع، ينتمي 
فقط جمرد  أنفسهم ليساملبسطونهؤالء رأىسابق. اليل اجلمن عظيموفوإسحاق 

العامة مبا ليس فقط تثقيف ،أعتاقهم، أخذوا علي دوكينز. ومثل ككهنة عليالكن  و كتبة، 
باألموريؤمنواجيوز للمخلصني للعلم أن إذا كانيًضا حتديد ما وصل إليه العلم، لكن أ

وجود صلة العظامرأى العديد من العلماء نكون واضحني،دعونا. لكن أم الامليتافيزيقية
افهمها كما عقل اإلله. فائق"؛عقل وتوكيدهم على وجود "أعماهلم العلمية مباشرة بني 
مالاليت احلقيقة الواضحةهيهذهتشاء، لكن  . إخفاءاهاميكن ملبسطي العلوم بأجندا
"أنا لست وضعي. تقول الوضعية بأن ما ال ميكن عن الوضعيةأينشتاينقاليف احلقيقة 

نه من ي، حيث أمالحظته غري موجود. هذا املفهوم ال ميكن الدفاع عنه بشكل علم
أن لمرءميكن ل. مالحظتهلناس لو ال ميكن ل إعطاء إثباتات قاطعة ملا ميكن أستحيامل

)١٦(."خطأ واضحذلك لكن، فقط"ما نالحظه هو وجود يقول "امل

إذا كانوا ، مبسطي العلوم جتهيز حجج تدعم آراءهم اإلحلادية اخلاصةعلىيتعني 
اإلحلاد اليوم اجلدال من أجلنادرا ما حياول مبشرو . باإللهيريدون الصد عن اإلميان 

هذا الصدد. بدًال من ذلك، يوجهون أسلحتهم جتاه االنتهاكات املعروفة يف هم يف ججح
ان الرئيسية يف العامل. لكن التجاوزات والفظائع اليت ارتكبت باسم األديان تاريخ األدي

سلحة النووية خطر انتشار األكما أن،  اإللهالنظامية ليس هلا عالقة على اإلطالق بوجود 
الطاقة هي حاصل ضرب الكتلة يف مربع سرعة الضوء أم ما إذا كانتعلىليس هلا تأثري 

).2mc=E(ال

ماذا عن حجج امللحدين القدمية واجلديدة؟ وما تأثري العلم هل اإلله موجود؟،إذن
تاريخ الفكر،منحتديدا، يف هذه اللحظة وللصدفة املذهلةهذا الشأن؟ علىاحلديث 

ا اجلديدعندما عاد ا ، نفس املفكر الذي ساعد يف إت الوضعية القدمية بثو اء سيطر
ا.،رض معركة األفكارألعاد مرة أخرى ،نصف قرنذمن لإلجابة على هذه األسئلة ذا
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مقدمة

اليت سباباأليف العديد من املناسبات توضيح ؛ طُلب مين*مذ أُعلَن حتويل للربوبية
كتاب ديدة مناجليف عدد قليل من املقاالت الالحقة، ويف املقدمة .رأييتغيري لدفعتين

، أشرت إىل بعض األعمال احلديثة املتصلة بالنقاش م٢٠٠٥طبعة سنة (اإلله والفلسفة)
املتجدد عن اإلله، لكنين مل أسهب كثريًا يف توضيح وجهة نظري، لكن قناعيت احلالية؛ أن 

أؤمن نوان:العوكما يقولباختصار؛أقدم ما ميكن أن يطلق عليه شهاديت، وقراري األخري،
حالًيا أن هناك إله!

(كيف غري أشرس مالحدة العامل أفكاره؟) من ابتكاري، العنوان الفرعيمل يكن 
بل –لكنه أحد األشياء اليت أسعدين توظيفها، إذ إن ابتكار، وتوظيف العناوين املالئمة 

مثال)، قام بتحرير (؛ كان بالنسبة آلل فلو أحد التقاليد العائلية، فوالدي الالهويت–الالفتة
(كاثوليكية نوان حتت ع–عض تالمذته السابقنيمن كتابته وب–لية جمموعة من املقاالت اجلد

ورغم تناقض العنوان ظاهريًا، )؛The Catholicity of Protestantismالربوتستانتية 
وخمرب حًقا عن حمتواه اجلديل.إال أنه مناسب متاًما،

مين أوراقًا بعناوين ز نشرُت يف؛ –وليس يف االعتقاد–العرض طريقةيفمنوالهونسًجا على
رهان هل )، و(Do–gooders Doing No Goodاملصلحون ال يعملون صاحلا؟ مثل؛ (

.)Is Pascal’s Wager the Only Safe Betهو املراهنة الوحيدة املضمونة؟ باسكال

ويف مستهل احلديث؛ هناك شيء ينبغي أن أزيل عنه اللبس، فعندما انتشرت تقارير 
تغيري فكري؛ عن طريق وسائل اإلعالم، واإلنرتنت واسع االنتشار، تسرع بعض املعلقني 

منهج اإلميان بوجود اخلالق دون اإلميان بصحة األديان.*
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ذا "التحول". لقد قيلزاعًما أن تقدمي يف العمر يف عقلي، ن اخلوف متركز بقوةأله صلة 
حول إىل أن توقعايت بقرب انتقايل إىل احلياة اآلخرة؛ دفعتين للتوتلك االنتقادات خُلصت

وواضح أن هؤالء الناس مل يكونوا على اطالع بكتابايت املُنِكرة وجود .على فراش املوت
كن فعلى مدار أكثر من مخسني سنة، مل ي.اآلخرة، وال حىت على آرائي احلالية عن املوضوع

Giffordفمحاضرايت يف (جيفورد .ة كذلكاألخر بل وجودإنكاري لإلله فقط، 

Lectures اليت نشرت حتت عنوان (منطق الفناء (The Logic of Mortality( ؛
مع ف.هذه الفكرة، تلك املنطقة الوحيدة اليت مل أغري رأيي فيهامثلت الذروة يف معاجلة

رايت (توماسأجاد تقدمي احتماليته يف هذا الكتابمفهوم ووه–الوحي اخلاصغياب 
N. T. Wright(– لكل ولذلك أريد وضع حٍد .من املوت*فكر بنجايتألمل أكن

اليت أظهرتين كما لو كنُت أُطبق مراهنة باسكال.اإلشاعات

ا مل تكن املرة األوىل اليت أغري فيها رأيي خبصوص قضية  إضافة إىل ذلك، أوضح أ
عن القراء العارفني بدفاعي احلادّ ؛ رمبا يتفاجأ –من بني أشياء أخرى–فمثال جوهرية،

؛ )كتابللتفاصيل انظر الفصل الثاين هلذا ال(األسواق احلرة؛ حني يعلمون أين كنت ماركسيا
أن كل اختيارات–منذ أكثر من عقدين–، تراجعت عن رأيي السابق إىل ذلكإضافة 
ن حمددة كلًيا باألسباب املادية.اإلنسا

يسأل هي أن يَغري رأيي يف وجود اإلله، فمن البدوملا كان هذا كتاٌب يوضح سبب ت
عما كنت أعتقده قبل "التغيري" وملاذا؟؛ الفصول الثالثة األوىل تسعى لإلجابة عن هذا 

، يف إعداد آخر سبع فصولوالسؤال، أما آخر سبعة فصول فتشرح اكتشايف لإلله؛
Richardسوينربنريتشارداملناقشات مع الربوفيسور (ساعدتين Swinburne(– الرئيس

هنا سخافة االدعاءات اليت انتشرت بعدما أعلم إميانه بوجود اإلله، إن كان ال يؤمن بوجود فلويوضح *
اآلخرة وال يؤمن بالوحي، فمن أي شيء سيخاف على نفسه بعد املوت؟
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)، الرئيس Brian Leftowوالربوفيسور (براين ليفتاو كثريًا،–السابق لكرسي نولوث
احلايل للمنصب ذاته يف جامعة أكسفورد. 

(ريتشارد ـليل ملا يسمى باإلحلاد اجلديد لهناك ملحقني آخر الكتاب؛ امللحق األول حت
Roy Abrahamسجير اوآخرون، بقلم (روي إبراهام ڤ)Richard Dawkinsنز يدوك

Varghese ة قصوى ملعظم املؤمننيملوضوع ذي أمهيالثاين نقاش مفتوح)، وامللحق
هل وجد أي نوع من الوحي اإلهلي يف التاريخ البشري؟ مع عناية خاصة باألديان؛

احث يف العهد لبباالدعاءات اليت قدمها يسوع الناصري. ويف سبيل إثراء احلوار؛ تفضل ا
–Durhamاألسقف احلايل لدورام –) N. T. Wrightاجلديد (نيكوالس توماس رايت 

م بيسوعيحياليت ُتشكل عقائد املستقييمه هليكل احلقيقة التارخييةبتقدمي .ني املؤهلني يف إميا
يف احلقيقة أرغب يف التوضيح هنا أن األسقف رايت قّدم أفضل طرٍح رأيته على اإلطالق 

*لقبول املسيحية كديانة.

رمبا شيء ما ينبغي أن يقال عن شراسيت كملحد، كما أشري لذلك يف العنوان الفرعي. 
الالهوت علم (م١٩٥٠لإلله؛ ورقيت البحثية سنة فقد كانت أوىل أعمايل املعادية 

)فلسفيمقاالت جديدة يف الالهوت ال(. تلك الورقة أعيَد طباعتها حتت عنوان )والتزييف
ا باالشرتاك مع (أليسدير ماك إنتاير م١٩٥٥سنة  Alasdair، وهي ُخمْتارات حّرر

MacIntyre ،( ثري ما كانت تسمى آنذاك "الثورة يفتأوكانت مبثابة حماولة لقياس مدى
اإلله (من األعمال الرئيسية التالية كان كتاب .الالهوتيةالفلسفة" على املوضوعات 

م١٩٨٤وم١٩٧٥سنة وأعيد إصداره ،م١٩٦٦الذي نشر أول مرة يف )والفلسفة
أحد أهم –) Paul Kurtz، كتب (بول ِكرتس م٢٠٠٥. يف مقدمة طبعة م٢٠٠٥و

ح قدمه أفضل طر كيف يفشل لريى القارئ  هذا امللحق سيكون عبارة عن مناظرة إسالمية مسيحية، *
.الميةيف إثبات العقيدة املسيحية، مع استعراض خمتصر ألدلة العقيدة اإلس–على حد تعبري فلو–مسيحي
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٢Humanistاهليوماينامللحدين البارزين يف عصرنا، وصاحب كتاب (بيان 

Manifesto II(– بروِمثيوس بوكس) يسر دار" :Prometheus Books أن تقدم (
(افرتاض كتاب (اإلله والفلسفة) تبعه كتاب.ما يعترب اآلن من كالسيكيات فلسفة األديان"

، ونشر حتت عنوان م١٩٧٦) يف سنة The Presumption of Atheismاإلحلاد 
) يف الواليات املتحدة God, Freedom and Immortality(اإلله واحلرية واخللود 

لسفة (ف. وأعمال أخرى ذات صلة، مثل: السلسلة األوىل والثانية لـم١٩٨٤األمريكية سنة 
Hume’s Philosophy of Belief and Logicواللغة لدى هيوم واملنطقالعقيدة

and Languageىل فالطون إ)، و(مدخل للفلسفة الغربية: األفكار، واجلدليات منذ أ
An Introduction to Western Philosophy: Ideas andسارتر 

Arguments from Plato to Sartre و(التطور الدارويين ،(Darwinian

Evolution و(منطق الفناء ،(The Logic of Mortality.(

من املفارقات حًقا؛ أن أوىل حججي اإلحلادية ُقدمت يف البداية خالل إحدى 
املنتديات املنعقدة بنادي سقراط، برئاسة أعظم مدافعي الدين املسيحي يف القرن املنصرم 

على الرغم من كون أنه ، أيضا). ومن املفارقات األخرىC. S. Lewisلويس سي إس (
ن أهتم بداية أكأنين ملوالدي أحد كبار كتاب، وواعظي الطائفة امليثودية يف إجنلرتا، إال 

اتًبا وفيلسوفًا حمرتفًا مثله.حيايت أن أصبح ك

رورة إىل ستؤول ض–إن مل تكن كل األشياء بال استثناء–ومعلوم أن األشياء اجليدة 
ال للقارئ يستشف األسباب اليت دفعتين  ي كلمايت االستهاللية هنا. ألترك ا اية، سُأ

.إىل تغيري رأيي يف مسألة اإلله



األولالقسم

إنكاري لإلله
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الفصل األول
تشكل الملحد
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الفصل األول
تشكل الملحد

مل أكن دائًما ملحًدا، فلقد بدأت حيايت متديًنا، إىل درجة ما، ونشأت يف بيت 
مبدرسة مسيحية خاصة، يف احلقيقة؛ أنا ابن لواعظ.مسيحي ملتزم، والتحقت 

) جبامعة أكسفورد، وكاهًنا للكنيسة امليثودية Mertonكان أيب مثرة كلية (مريتن 
أو  −†جنيليةذلك بقي قلبه معلًقا باإل. ومعإجنلرتابدًال من الكنيسة الرمسية؛ كنيسة ،*الويزلية

ه حماضرًا ذكريايت السابقة عنه أثناء عمل.−األبرشيةكما يقوهلا اإلجنيليون: معلًقا بأعمال 
Methodist theological(الكلية الالهوتية امليثودية يفيف دراسات العهد اجلديد

college  يف كيمربدچ، مث خَلف رئيس تلك الكلية فيما بعد، وأخريًا تقاعد ومات يف (
أخذ والدي ،والتعليمية األساسية هلذه املناصبإضافة إىل الواجبات األكادميية.كيمربدچ

يف خمتلف (املنظمات الكنسية للميثوديةكممثللعمل جبهد كبري  على عاتقه ا
Interchurch Organizations ورأس (مؤمتر امليثودية ،(The Methodist

Conference ( لس الفيدرايل للكنيسة احلرة ،سنة واحدةملدة Free Churchو(ا

Federal Council.(

قد يشق علّي جًدا أن أحدد أو أستبعد أي عالمات يف صباي أدت لقناعايت 
) مبدينة (باث Kingswoodاإلحلادية الالحقة، ففي شبايب التحقت مبدرسة (كينجزوود 

.دةمن عشر يف اململكة املتحامليثودية: طائفة مسيحية بروتستانتية ظهرت يف القرن الثا*
اإلجنيلية: حركة دينية مسيحية تتبناها مجاعات من احملافظني الربوتستانت، تتميز تعاليمها بالتشديد †

.على املعىن احلريف لنصوص الكتاب املقدس، الذي تعتربه املصدر الوحيد لإلميان املسيحي
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Bath (−اختصارًاوتُعرف)K.S(−،ة حكومية داخليمدرسةتزالمااحلظوحلسنوكانت
ا مدرسة ب−للمفارقة−يف أي بلد يتحدث اإلجنليزيةوصف(مؤسسة من النوع الذي ي أ

) مؤسس الكنيسة امليثودية لتعليم John Wesleyأسسها (چون ويزيل داخلية خاصة). 
م لتعلي،) بعدها بقرن أو يزيدQueenswoodأبناء وعاظه، ومت تأسيس مدرسة (كوينزوود 

مالئمة.*يف خطوة مساواتية،بنات وعاظ امليثودية

فلم .غري متحمسلكنو ،مدرسة كينجزوود مسيحًيا ملتزًما حي الضمريدخلتُ 
يث حموسيقًيا –إىل درجة بعيدة جًدا–أستطع قط رؤية أية غاية من العبادة، ومل أكن 

ميكنين االستمتاع أو املشاركة يف غناء الرتانيم، ومل يكن لدي شغف باالطالع على األدب 
لم؛ وغالًبا وقيت مبطالعة كتب السياسة، والتاريخ، والعالديين قط، بقدر شغفي الذي استنفد 

يف أي موضوع آخر. كان الذهاب إىل املصلى، أو الكنيسة، أو أداء الصالة، وكل 
لم أكن أشعر ف.املمارسات الدينية األخرى بالنسبة يل؛ التزامات ثقيلة وُمْضِجرة نوًعا ما

بالرغبة يف التواصل قط مع الرب.

عن املمارساتسبب عزويف بشكل عاما إىل ذكريايت املاضية تفسري ال أستطيع استنادً 
رت يوًما أتذكر أنين شعال ؛ببساطة.عامل والدي–متاًما–والقضايا الدينية، اليت شكلت 

بطريقة –أو ولع حنو إقامة تلك الشعائر، وال بأن عقلي مفتون أو قليب دافئ باهتمام
سواء  .املشهورة يف الدراسة، أو العبادات املسيحيةعند استخدام عبارة ويزيل –استثنائية

من ميكنه أن ،اأو االثنني معً ،الدين يف شبايب سبًبا، أو نتيجةكان افتقادي للحماسة جتاه
اإلميان الذي كان بداخلي حني التحقت مبدرسة  أيا كانأنهيقرر؟ لكن ما ميكنين قوله: 

قد تالشى قرب خترجي منها.،كينجزوود

مة اجلوهرية أو ياملساواتية: اجتاه فكري يف الفلسفة السياسية، يؤمن بأن مجيع البشر متساوون يف الق*
(وفًقا ملوسوعة ستانفورد للفلسفة).احلالة االجتماعية
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عالتراجُنظرية 

مؤسسة مسيحية بارزة يرتكز عملها –) Barna Groupُأخِربُت أن (بارنا جروب 
قامت بدراسات استقصائية أفضت نتائجها إىل أن ما تؤمن–على االستطالع الدميوغرايف

به مبدئًيا حني بلوغك الثالثة عشر من عمرك هو نفسه ما سوف متوت عليه، وسواء كانت 
ال؛ فأنا أعلم أن املعتقدات اليت كونتها خالل السنوات األوىل يف تلك النتيجة صحيحة أم 

شبايب ظلت معي غالبية حيايت بعد سن الرشد.

ال أستطيع متاًما أن أتذكر على وجه الدقة كيف وميت بدأ التحول. لكن بالتأكيد، 
وكأي إنسان مفكر، اجتمعت عوامل متعددة يف تشكيل قناعايت، ليس األقل من بني هذه 

م العقل املالئم للتعلم" والذي Immanuel Kantعوامل، ما مساه (إميانويل كانت ال " (
ال عنهاقاليتطريق احلكمة وِضع التباعأعتقد أين كنت أتشاركه مع والدي. فكالنا 

–امن بني مشكالت ال متناهية تطرح نفسه–(كانت): "هي احلكمة اليت هلا أهلية اختيار
الة وجود جعلته يرى استح،قناعات والدي املسيحية.املشكالت اليت حلها هام للبشرية"

عاليم العهد ت–ألي ما هو حبق–وتطبيق ،أي شيء "أكثر أمهية للبشرية" من إبانة، ونشر
صافًا بنهم إىل اجتاه خمتلف، لكنه مل يكن أقل اترحليت الفكرية وجهتين وبالطبع.اجلديد

ركته مع أيب.العقل الذي شا

ندما يريد يف عدة مناسبات أنه ع–بشكل نفعين كثًريا–أتذكر أيضا أن أيب أخربين 
الاملتخصصون يف الكتاب املقدس أن حييطوا علًما ببعض املفاهيم الغريبة يف العهد القدمي؛

حياولون العثور على اإلجابة ببساطة من خالل التفكري فيها منفردة، فبدل ذلك يقومون 
وظيف الكلمة من أجل ت،وحتقيق كل ما يستطيعون إجياده من األمثلة املتاحة املعاصرةجبمع

تطالعايتالساألساس–ريقةطمنبأكثر–هذا النهج البحثي شّكل .العربية ذات الصلة
مبادةالصلةذاتاملعلوماتكلوحتليلمجعاآلن؛إىلعنهأختلملأمروهواألوىل،الفكرية
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غرست–الظنالبغعلى–فيهاترعرعتاليتاألسريةالبيئةأناملفارقات،منولعل.معينة
معتقد أيب والتحول رفضإىلاملطافايةيفيبأدتاليتالنقديةباملباحثاتاالهتماميفّ 

عنه.

وجه الشر

تاج عدم وجود وصلت إىل استنلقد ذكرت يف بعض كتابايت اإلحلادية املتأخرة، أنين ت
ا مغلوطة−أكثر مما ينبغي−بتسرع وعجلة اإلله مع أنين .وألسباب بدت يل فيما بعد أ

لكن.دراستهايفمتوسًعا،األسبابوتلك−السليب−أعدت النظر مرارًا يف هذا االستنتاج 
ويغ لتسدفعينتصلبةأرًضاأوكافية،أسبابًاأجدملذلكبعدسنةسبعنيمنيقربماإىل

اد  عتناقي اإلحلواحد من هذه العوامل املبكرة ال.عن فكري اإلحلاديأي تراجع جوهري 
كانت مشكلة الشر.

كان أيب يصحبين أنا ووالديت يف رحالت سنوية إىل خلارج أثناء إجازة الصيف، ومع 
أن ذلك مل يكن زهيد التكلفة بالنسبة إىل راتب كاهن، إال أنه كان ممكًنا؛ ألن والدي كان 

اآلنيتسم–األوىل من الصيف ممتحًنا يف امتحانات الشهادة العليا يقضي الفرتة 
قادرينكناكمااألجر،مدفوعةكانتإذا–)A–level(املتقدماملستويبامتحانات

عد سنتني ا يف اللغة  األملانية بفصيحً كانأيبألنزهيدة،بأسعارخلارجإىلالسفرعلى
) قبل احلرب University of Marburgماربرجدراسة الهوتية يف (جامعة قضامها يف

العاملية األوىل، ولذلك كان قادرًا على اصطحابنا يف العطالت إىل أملانيا، ومرة أو مرتني إىل
ممثًال ُعني والدي كذلك. الكثري على وكيل للسفرياتفرنسا، دون االضطرار إىل إنفاق

ألين ولده الوحيد، امعه إليهأخذين الدولية، اليتللميثودية يف العديد من املؤمترات الالهوتية 
وأمي بصفتها ضيفة غري مشاركة.

كانت لتلك الرحالت األوىل للخارج خالل سنوات ما قبل احلرب العاملية الثانية 
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عظيم األثر علي، أتذكر جيًدا الالفتات والشارات خارج املدن الصغرية معلنة أن: "اليهود 
". أتذكر الشارات على مدخل مكتبة عامة مصرحة أن: غري مرغوب يف وجودهم هنا

"الالئحة التنفيذية لتلك املؤسسة متنع منح أي كتب ملستعريين يهود". الحظت مسرية من 
،*اريةڤلباإحدى الليايل الصيفية اعشرة آالف من قوات العاصفة أصحاب القمصان البنية يف

األسود، ) بزيهم Waffen S–Sإس −العائلة من رؤية كتائب (ڤافن إسمكنتين رحالت
م ذات اجلمجمة والعظمتني املتقاطعتني.وقبعا

–لكثريكما هو بالنسبة ل–بالنسبة يل مثل هذه التجارب؛ رمست خلفية شبايب، 
أوجدت حتديًا ال فكاك منه مع فكرة وجود إله احملبة كلي القدرة، ال أستطيع قياس درجة 

دائم يف أثارت الوعي ال–إن مل يكن غريها–ارب تأثريها على تفكريي؛ لكن تلك التج
†و(التوتالريية).السامية) اخلي بالشرين املتالزمني (معاداةد

مكان مفعم بالحيوية

ية،  دالعيش يف أجواء الثالثينيات واألربعينيات مع أسرة كأسريت، منحازة للطائفة امليثو 
بل كبداية؛ مل يكن علم الالهوت وقتها يق.ليس خارجهاو كان جيب أن يكون يف كيمربدچ

هناك كملك العلوم، كما هو احلال يف مؤسسات أخرى، وكذلك مل تكن كلية التدريب 
الكهنوتية نوًعا من اجلامعات املقبولة. ونتيجة هلذا، مل يكن هناك أي رابط بيين وبني  

ا بيته، على أية حال، منذ رغم أنكيمربدچ،  دما التحقت م عن١٩٣٦والدي أحس بأ
باملدرسة الداخلية، كنت غالًبا خارج كيمربدچ أثناء الدراسة. 

.كونة جلمهورية أملانيا االحتاديةريا: إحدى الواليات االحتادية الستة عشر املاڤبا*
تميستعملهالتوتالريية: مفهوم † ع وتعمل علماء السياسة لوصف الدولة اليت حتاول فرض سلطتها على ا

ا .على السيطرة على كافة جوانب احلياة الشخصية والعامة قدر إمكا
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ورغم ذلك، كانت كينجزوود تعد يف زمين مكانًا مفعما باحليوية، وكان يرتأسها رجل 
سنة؛بيستحق بكل تأكيد أن يتم تقييمه بأنه واحد من مديري املدارس العظام، فقبل جميئي 

يف أكسفورد وكيمربدچ أكثر من *)Open Awardsأوُّردز فازت املدرسة جبوائز (أوبن 
)، كذلك مل Headmasters’ Conferenceأي مدرسة يف (مؤمتر مديرين املدارس 

تكن حيويتنا منحصرة داخل الفصول واملعامل.

ال ينبغي أن يستغرب أحد من كون وجودي يف بيئة محاسية، جعلتين أرتاب يف عقيدة 
دة مل أشعر جتاهها بأي نوع من االرتباط العاطفي، عند صعودي والدّي الراسخة، فهي عقي

لصفايقابلاألصغرالسادسالصف−إىل لصف السادس األعلى، يف مدرسة كينجزوود 
بصورةادلةابدأت؛−عشرالثاينالصفيقابلاألعلىوالسادسأمريكايفعشراحلادي
لقدرة وكلي احملبة غريامطلقاإللهكونأنفكرةيفالسادسالصفزمالءمعمنتظمة

متسقة مع الشر الواضح والعيوب اليت يف العامل. وعلى أيامي يف كينجزوود مل تتضمن خطب 
األحد املعتادة أي إشارة حلياة أخرى سواء يف النعيم أو اجلحيم. وحني يكون مدير املدرسة 

كانت –ي كان نادرًااألمر الذ–) هو الذي يعظ A. B. Sackett(ألفريد باِرت ساِكت 
رسالته دوًما تنصب عن عجائب وروائع الطبيعة؛ على أية حال، حينما وصلت إىل اخلامسة 

عشر، رفضت أطروحة أن الكون خلقه إله مطلق القدرة كلي احملبة. 

قد يسأل أحد هل قمت بالتشاور مع والدي الكاهن فيما يراودين من شكوك حول 
ن أجل االستقرار األسري، وحتديًدا كي أتالشى والدي، حاولت وجود اهللا؟ مل أفعلها أبًدا؛ م

قدر استطاعيت، أن أخفي عن مجيع من يف البيت حتويل إىل الالدينية إىل أطول فرتة ممكنة. 
وقد جنحت يف هذا، على حد علمي، لعدة سنوات. 

م، حينما قاربت من الثالثة والعشرين، انتشر خرب كوين ١٩٤٦حبلول يناير سنة 

.مؤسسة قومية بريطانية تقيم أداء املؤسسات التعليمية ومتنحها جوائز*
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ملحًدا دهريًا (غري مؤمن حبياة بعد املوت)، ووصل اخلرب إىل والدّي، وكان مستبعًدا وجود 
أي سبيل للعودة، فقد كان حتويل كلًيا وصارًما، وبالتايل اعُتِقَد أنه ال جدوى من الدخول 

−قرنصفنمنأكثربعد−يف نقاش حول هذا األمر يف البيت. ومع ذلك؛ أستطيع اليوم 
ًدا برأيي احلايل يف مسألة وجود اهللا؛ ألسباب ليس أقلها جسيفرحكانوالديإنأقولأن

أنه كان سيعترب األمر يف صاحل قضية الكنيسة املسيحية.

أكسفورد مختلفة

بعد خترجي من مدرسة كينجزوود التحقت جبامعة أكسفورد. وصلت إىل أكسفورد 
حلرب العاملية الثانية على م، كانت ا١٩٤٢من يناير إىل مارس سنة –يف فصل هيالري 

األبواب، ويف يوم من أيامي األوىل وأنا طالب جامعي يف الثامنة عشر، خضعت للكشف 
الطيب وجندت رمسًيا يف سالح اجلو امللكي، خالل أيام احلرب تلك، كان لزاًما على كل 
طالب جامعي ذََكر الئق جسديًا قضاء يوم من كل أسبوع خالل فرتة الفصل الدراسي يف

اخلدمة يف املؤسسة املناسبة، ويف حاليت، كان سرب سالح اجلو جلامعة أكسفورد. 

كانت هذه اخلدمة العسكرية اليت كانت براتب جزئي لسنة وبراتب كامل بعد ذلك 
ة غري قتالية متاًما. ختللها تعلمي لليابانية يف مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية (كلية تابع

ا عملت مرتمجًا إلشارات سالح اجلو الياباين املعرتضة، ومفكوكة الشيفرةجلامعة لندن) وبعده
Station) املعروفة أيضا باسم (احملطة إكس Bletchley Parkيف (حديقة بلتشلي 

X  (وقتها كنت منتظرًا دوري يف التسريح من اخلدمة العسكرية) بعد استسالم اليابان .(
املعرتضة من جيش االحتالل الفرنسي املنشأ كنت أعمل على فك شيفرات اإلشارات 

حينها حديثًا يف املنطقة اليت مسيت الحقا بأملانيا الغربية.

عندما عدت الستكمال دراسايت براتب كامل يف جامعة أكسفورد يف بداية شهر 
م، وجدت أكسفورد ١٩٤٧م وذلك الجتياز اختبارايت النهائية صيف سنة ١٩٤٦يناير سنة 
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كانت مكانًا خمتلًفا متاًما. كانت تبدو شيقة أكثر بكثري مما كانت عليه حنياليت عدت إليها
تركتها قبل ثالث سنوات.  كان يوجد كذلك املزيد من تنوعات املهن اخلاصة بوقت الِسلم، 
واملهن احلربية احلقيقية أصبحت اآلن آمنة أكثر مما كانت عليه بعد احلرب العاملية األوىل. 

حضر للحصول أخريًا على درجة أكادميية يف كلية (األدب الكالسيكي أنا شخصًيا كنت أ
Literae Humaniores بعض من حماضرايت يف تاريخ اليونان يف العصر الكالسيكي ،(

أعطاها حماربون قدامى كانوا ناشطني يف مؤازرة املقاومة اليونانية سواء يف كريت أو حىت على 
دي لك احملضرات مذاقًا خاًصا يثري العاطفة واحلماسة لاألراضي اليونانية نفسها، مما جعل لت

مجهور الطالب اجلامعيني.

م. لدهشيت ١٩٤٧سنة خضت اختبارايت النهائية يف الفصل الدراسي صيف 
: تعبري دارج يف اململكة Firstوسعاديت أيضا، حصلت على مرتبة الشرف األوىل "فرست" (

، وىل الفخرية). وإثر حصويل على هذا اللقباملتحدة ملن حيصل أكادميًيا على الدرجة األ
.St)، معلمي اخلاص يف (كلية القديس چون John Mabbottعدت إىل (چون مابت 

John’s College أخربته بأين ختليت عن فكرة حصويل على درجة جامعية ثانية من .(
) School of Philosophy and Psychologyمدرسة الفلسفة وعلم النفس (

ينها حديثًا. ونويت اآلن أن أبدأ دراسايت العليا يف الفلسفة.املنشأة ح

تشكل الفيلسوف

Gilbertنسق مابت يل ألباشر دراسايت الفلسفية العليا حتت إشراف (جلربت رايل 

Ryle الذي كان حينها بروفيسورا يف الفلسفة امليتافيزيقية يف جامعة أكسفورد. خالل ،(
رايل رئيًسا ألقسام م، كان ١٩٤٨–١٩٤٧الدراسية السنة الفصل الدراسي الثاين من 

الفلسفة الثالثة جبامعة أكسفورد. 

بعد مرور عدة سنوات علمت من خالل كتاب مابت اَألخَّاذ (ذكريات أكسفورد 
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Oxford Memories  ورايل أصدقاء منذ أن تقابال أول مرة يف كان مابت) كم
رتفني يف كلية خمتلفة وسئلت عن األفضل من بني ثالثة مشرفيني حمأىن كنتأكسفورد، ولو 

أشاركه نفسذلك ألنين )Henry Priceپرايس متضلعني، لكنت بالتأكيد أخرتت (هنري 
حث لكن وقتها كان ما يزال يعرف باسم البالپاراسايكولوجي االهتمام مبا يعرف اآلن بعلم 

A Newمنهج جديد للبحث الروحيالروحي. ومنذ صدور كتايب األول بعنوان (

Approach to Psychical Research أصبحت أنا وهو حناضر مًعا يف اللقاءات (
يت، ملا   ) هو من أشرف على دراسپرايسوالندوات املختلفة. ورغم ثقيت بأنه لو كان (هنري 

تمكننحصلت على جائزة اجلامعة يف الفلسفة يف هذا العام الثقيل االستثنائي، لكن كنا س
من أن منضي أوقاتًا أطول يف احلديث عن اهتماماتنا املشرتكة.

م للقراءة لنيل درجة أكادميية أعلى يف الفلسفة ١٩٤٨بعد تكريس العام الدراسي 
John Lockeحتت إشراف رايل، حصلت على جائزة اجلامعة (منحة چون لوك 

Scholarship (–ينت يف الفلسفة العقلية. بعد ذلك ع–واليت حتدثت عنها قبل قليل
؛ زمالة حتت –عدا كلية كنيسة املسيح–فيما قد يطلق عليه يف أي كلية أخرى يف أكسفورد 

االختبار، أو مبعىن أخر، وظيفة التدريس براتب كامل. لكن مبفردات كلية كنيسة املسيح، 
ت االختبار. أَُعرَّف بأنين قد أصبحت طالًبا حت

تجنشتاينڤوخالل سنة تدريسي يف أكسفورد، تعاليم الفيلسوف البارز (لودڤيج 
Ludwig Wittgenstein .والذي أثر منهجه الفلسفي يف منهجي، دخلت أكسفورد ،(

) Blue Bookورغم أن تعاليمه تلك قد نشرت فيما بعد يف كتب مثل (الكتاب األزرق 
Lectures on(حماضرات يف الرياضيات ) وBrown Bookو(الكتاب البين 

Mathematics ا وصلتنا على هيئة نسخ مطبوعة على األلة الكاتبة لكل حماضرة ) إال أ
موضحة ملن ميكن أو ال ميكن أن تعرض هذهڤتجنشتاينعلى حدة، مصحوبة برسائل من 
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سخ، دون ر ناحملاضرة حتديًدا. أنا وزميل عمل يف اجلامعة استطعنا أن نوجد وسيلة إلصدا
سفورد املتوفرة يف أكنيڤتجنشتا، من كل حماضرات ڤتجنشتاينأن أنقض أي وعد مع 

ا بالفعل. حينها، لكي يتمكن أي شخص متىن قراءة هذه احملاضرات من قراء

دث هنا مبفردات الفالسفة األخالقيني لذلك أحت−مت بلوغ تلك الغاية احلسنة 
الوقتلكذيفأكسفورديفبالفلسفةمهتمأنهنعرفمنكلسؤالطريقعن−العصر

أيو الكاتبة،باآللةڤتجنشتاينحماضراتمنمكتوبةنسخأيلديهمكانإذاعما
لى ير، وجدنا وحددنا كاتًبا عالتصو آلةاخرتاعقبلكانذلكأنومبا. حتديًداحماضرات

اآللة الكاتبة إلصدار نسخ كافية بغرض استيفاء الطلب. (مل نكن نعلم أن تداول مثل هذه 
النسخ اإلبداعية داخل أعضاء جمموعة معينة، ويف ظل وعود بالسرية التامة؛ سيحرض أولئك 

موعة للقول بأن  −قريبعفيلسوفشكبالهووالذي−ڤتجنشتاينالذين خارج ا
نًا كدجال يتظاهر بالعبقرية.أحيايتصرف

عد ، حني زار الفيلسوف النمساوي كيمربدچ. بڤتجنشتاينبدأ رايل التعرف على 
إليه يف باالنضمامڤتجنشتاينذلك وطد رايل صداقة معه، مما دعي رايل بعد ذلك إلقناع 
م. إال أن ١٩٣١أو م١٩٣٠جولة سري على األقدام يف منطقة البحريات اإلجنليزية يف سنة 

جنشتاينڤترايل مل ينشر أي معلومات عن هذه اجلولة ومل ينشر ما الذي تعلمه من أو عن 
جنشتاينڤتخالهلا. لكن بعد ذلك، منذ ذلك احلني فصاعًدا، أدى رايل دور الوسيط بني 

وبني ما يسميه الفالسفة "العامل اخلارجي".

اينڤتجنشتحلوار دار بني ظهرت أمهية تلك الوساطة حني كشف عن تسجيل
علىلرهتجنودسيطرتأنبعدمباشرةشقيقاته،وبني−الديانةيهوديكانالذي−

ن النمس السابقلنظامارجالمعاملباشرةعالقتهنبسبب−ا. وفيه َطْمَأَن شقيقاته بأ
م هو وال هن ألي خطر؛ عندما أصبحت مدرًسا حمرتفًا يف تعليم المعرضنيغري−وعائال
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أناكنتالذي−ڤتجنشتاينالفلسفة، كنت راغًبا يف أن أكشف لتالميذي حقيقة أن 
ة.مليالعاملسائليفمتاًمامشوًشاكان−عبقريًافيلسوفًانعتربهوزمالئي

شخصًيا على األقل مرة أثناء العمل. حني زار (رابطة چويت ڤتجنشتاينرأيت 
Jowett Society وكنت وقتها ما زلت طالًبا. كان عنوان حماضراته الذي أعلن عنه هو (

)Cogito ergo sum (−الفرنسيالفيلسوفمبدأمنمأخوذذلكوبالطبع)ييهرين
كانتالقاعة. −موجود") املشهور: "أنا أفكر إذن أنا René Descartesديكارت
على التقاط كل كلمة من كلمات الرجل العظيم، لكن حريًصاكانواجلمهورمكتظة،

ا مل تكن هلا أي صلة مفهومة باملوضوع  الشيء الوحيد الذي أتذكره اآلن عن تصرحياته، أ
ي جنليز من كالمه، قام الربوفيسور الفخري اإلڤتجنشتايناملعلن عنه. لذلك بعد أن انتهى 

ان ك–ڤتجنشتاينوسأله: "سيد –حبنق واضح–) H. A. Prichard(إتش إي پرتشرد 
ا يف أكسفورد عتقده ما الذي ت–واضًحا أن درجة الدكتوراه من كيمربدچ غري معرتف 

ڤتجنشتاين)"؟ وما كان جواب Cogito ergo sumحيال مجلة (أنا أفكر إذن أنا موجود 
Cogitoة يده اليمين قائًال فقط: "(أنا أفكر إذن أنا موجود إال أنه أشار إىل جبهته بَسّبابَ 

ergo sum أن أفضل جواب سريع –وما زلت–)"، مجلة متميزة جدا". فكرت حينها
، هو واحدة من التَـْعِليقات الكاريكاتورية يف كتاب (الرجال، والنساءڤتجنشتاينلتصريح 

James(چيمز ثَربر ) لـMen, Women and Dogsوالكالب  Thurber رمبا"  :(
أنك لست ساحرة لِيِلي، ولكن غموضك فاتن".

احتدام الجدل مع لويس

خالل فرتة دراسيت وأنا طالب دراسات عليا، وحتت إشراف جلربت رايل، أصبحت 
ي اعرتاضأعلى دراية كافيه بأن أسلوبه األساسي الواضح هو الرد املباشر، وجًها لوجه، على 

ل مل يبح رغم أن راي−ميكن أن يكون جتاه أية قضية من قضاياه الفلسفية. وحدسي يقول 
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إنه كان يتبع دائًما قول أفالطون –ألي شخص أخر على حسب علمييل، أوبذلك قط 
) ألستاذه سقراط: "جيب أن نتبع The Republicالذي ينسبه يف كتابه (اجلمهورية 

دأ الذي حاولت أنا شخصًيا أن أسري على دربة طيلة حيايت الربهان أينما يقودنا". ذلك املب
املثرية للجدل إىل مدى بعيد.

هذا املبدأ السقراطي شّكل أيًضا مصدر إهلام ملن كان يف نادي سقراط، وهي جمموعة  
كانت يف احلقيقة مركز احلياة الفكرية يف زمن احلرب يف أكسفورد. كان نادي سقراط منتدى 

د عقد فيه املناقشات واملناظرات بني امللحدين واملسيحيني. وكنت أنا واحنابًضا باحلياة تن
م إىل ١٩٤٢من املشاركني املعتادين يف اجتماعاته. كان رئيس النادي (يف الفرتة من 

). وكان النادي يعقد C. S. Lewisم) الكاتب املسيحي الشهري (سي إس لويس ١٩٥٤
الب رتة الفصل الدراسي يف املباين العامة للطلقاءاته مساء اإلثنني من كل أسبوع خالل ف

Socratic) يف كلية القديسة هيلدا. ويف مقدمة أول عدد من جملة (JCRالصغار (

Digest استشهد لويس بنصيحة سقراط يف أن "نتبع الدليل أينما يقودنا". حيث كان (
ا "الساحة، األوىل يت  من نوعها، الالشعار الذي قام عليه النادي من بعد مشريًا إىل أ

كرست خصيًصا ملناقشة الصراع الدائر بني املسيحيني وامللحدين." 

احتدم اجلدل يف أكسفورد بني العديد من الرواد املالحدة هناك من جهة وبني لويس 
ورفاقه املسيحيني من جهة أخري. كان اجلدال األكثر شهرة على اإلطالق هو مناظرة فرباير 

)، واليت جعلت لويس Elizabeth Anscombeنسكوم بني لويس و(إليزابيث أم ١٩٤٨
). ما زلت Miraclesيعيد النظر مرة أخرى ويُعدل يف الفصل الثالث من كتابه (املعجزات 

أتذكر حينما كنت عائًدا من املناظرة الرائعة مع جمموعة صغرية من األصدقاء، سائرين مباشرة 
ا مهللني. ويفخلف إليزابيث أنسكوم وزمر ا تستلذ نشوة االنتصار ومن وراءها زمر ا، كأ

املقابل متاًما كان لويس داعس القدمني وحيًدا مهروًال حنو غرفته ليأوي إليها داخل (الكلية 
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دلية  )، قبالة اجلسر الذي كنا مجيًعا نعربه. Magdalen Collegeا

ص باإلحباط وضعف العزمية ورغم أن لويس قد وِصف من ِقبل العديد من األشخا
املتواصل بسبب ما آلت إليه تلك املناظرة من نتائج، إال أن أنسكوم رأت األمور بشكل 
خمتلف. حيث كتبت فيما بعد: "اللقاء الذي قرأت فيه أوراقي يف نادي سقراط، وِصف من 

ارڤارد هقبل العديد من أصدقائه بأنه مروع وجتربة صادمة أزعجته كثريًا. إال أن الدكتور 
) مل Jack Bennettبينيتجاك(والربوفيسوراللقاء بفرتة بعدولويسأناللعشاءدعاين

يتذكرا أيًا من هذه املشاعر جتاه لويس... واحلقيقة أنين أميل إىل تفسري غرابة مآل املسألة 
)١(سقاط".تعرف باإلبأنه منوذج يسرتعي االنتباه إىل ظاهرة من قبل بعض أصدقائه...

يعترب لويس أكرب مناصر للمسيحية يف النصف الثاين من القرن العشرين بال ريب. 
كنت أرفض متاًما كل حجج لويس إنBBCحني ُسئلت مؤخرًا يف حمطة اإلذاعة الربيطانية 

لكن عندماو املناصرة للمسيحية، أجبت: "ال، أنا فقط مل أجد فيها احلجة الكافية لإلقناع. 
دا، املسائل الالهوتية، بدت يل أن حجة الوحي يف املسيحية قوية جيفبعدهابدأت التفكري 

هذا إن كنت أؤمن بالوحي أصال".

تطورات إيجابية للغاية

خالل فصلي الدراسي األخري جبامعة أكسفورد، صدر كتاب (اللغة، واحلقيقة، 
) والذي A. J. Ayerير إچولز ) لـ(ألفرد Language, Truth and Logicواملنطق 

–نطقية يرية املتمثلة يف الفلسفة الوضعية املمن رواد نادي سقراط أن البدعة اإلأقنع العديد 
بحثية جيب أن ُتدَحض. الورقة ال–االدعاء بأن كل األطروحات الدينية هي بال داللة معرفية

والتزييفاألوىل والوحيدة اليت ناقشتها أمام النادي كانت بعنوان (علم الالهوت 
Theology and Falsification حني قدمت ما اعتربته الحًقا رًدا كافًيا. اعتقدت (

أنه مل يدع جماًال لعقد أي مناظرات أخرى.إىل درجةأين حققت انتصارًا تاًما مدويًا 



٤٦

كان ذلك أيضا يف أكسفورد عندما قابلت وقتها زوجيت املستقبلية (أِنس دونيِسن 
Annis Donnison هي من عرفتنا إىل بعضنا أول مرة يف نادي العمال ). زوجة أخيها

االجتماعي يف أكسفورد. ومن وقتها مل يلفت انتباهي أي شخص آخر يف ذلك املكان 
اية ذلك التجمع على ترتيب لقاءات قادمة مع أِنس املرة األوىل  غريها. ويشكل اتفاقي يف 

تلفة جًدا.  وقت اجتماعنا األول خميف حيايت اليت أواعد فيها فتاة. أوضاعنا االجتماعية يف 
)، مؤسسة للرجال فقط، أما أِنس Christ Churchكنت أُدرس يف كنيسة املسيح (

ا−)، كلية للنساء، وكانت Somervilleفكانت طالبة يف السنة األوىل هلا يف (مسرڤيل  شأ
ذلك،عدبعقدوملدةالوقت،ذلكيفأكسفوردجامعةيفالنسائيةالكلياتمجيعشأن

يت كان مفهوًما أن تكون أم زوج! الزواجفعلةتقرتفطالبةأيتطرد−وحىت بعد ذلك
املستقبلية معنية بشأن مواعدة شخص كبري رفيع املستوى أكادميًيا مثلي البنتها الصغرية 

بشأن املوضوع. وأكد هلا أن األمر −صهري املستقبلي−جًدا. لذلك تشاورت مع ابنها 
كن أن تتقبله هي: "عالقة حب أو ما شابه"، وقد ينفطر قليب إن مت بالنسبة يل، كما مي

ته أن دائًما أنه كان يريد ألخكنت أفرتضإعاقيت أو منعت عن مواصلة تلك العالقة. لقد  
ا مبفردها، ألنه على علم حبكمتها وثقته يف عدم اختاذها للقرارات ُترتك إلدارة شؤون حيا
املتسرعة.

دّي لعقيدة أيب منذ وقت طويل، مع ذلك، انعكس علّى ما غرزه وارغم انصرايف عن 
تربًا هذامعفلم أحاول مطلقا إغواء زوجيت أِنس قبل زواجنا، داخلي من القيم امليثودية.

السلوك هو سلوك مشني أخالقًيا. وال حىت، كابن رجل أكادميي، مل أضمر أي فكرة إلقناع 
ا اجلامعية.أِنس أن تتزوجين قبل أن حتصل على شها د

اية سبتمرب  ، توقفت رمسًيا عن كوين مدرًسا مؤقًتا يف كنيسة املسيح م١٩٥٠ويف 
Universityاألخالق يف (جامعة أبردين حماضرًا لفلسفةبأكسفورد، ألبدأ بعدها العمل 

Of Aberdeen (يف أكتوبر من السنة نفسها.بإسكتلندا
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ما بعد أكسفورد

ين، قمت بعمل العديد من األحاديث يف الراديو، فقد خالل سنوات عملي يف أبرد
شاركت يف ثالث أو أربع مناقشات كمادة للبحث يف عدة جتارب سيكولوجية برعاية 

BBC الربنامج الثالث؛ رفيع الثقافة الفدائية املؤسس حديثًا وقتئذ. كانت جاذبية أبردين
حقيقة كون مدينة عليم البالغني، و تكمن يف ُلطف كل فرد قابلناه تقريًبا، قوة وتنوع حركة ت

تاح لنا خيارات أ،–والذي كان جديًدا بالنسبة لنا–وليس يف إجنلرتاإسكتلنداأبردين يف 
ال)، و Cairngormsمتعددة من بينها املشي على الشاطئ وأيضا يف جبال (الكريينجورم 

تادة إىل رحلة من رحالته الشهرية املعكريينجورم أيأتذكر أننا أخفقنا يوما يف مشاركة نادي  
تلك اجلبال. 

م، سافرت من أبردين، من طريق أمريكا الشمالية، ألصبح ١٩٥٤خالل صيف عام 
University College of Northأستاًذا يف الفلسفة جبامعة (نورث ستافوردشاير 

Staffordshire واليت مسيت فيما بعد (جامعة كيل ،(University of Keele .(
خالل السبع عشرة سنة اليت قضيتها هناك، ظلت جامعة كيل أقرب شيء امتلكته اململكة 

) و(سوامثورث Oberlinاملتحدة لكليات الفنون الليربالية يف الواليات املتحدة مثل (أوبرلني 
Swarthmore ا فقط عندما بدأ ا وغادر ). وسرعان ما أصبحت متمسًكا بوجودي 

االحنسار بشكل بطيء ال ميكن مقاومته.متيز هذه اجلامعة يف

م أستاًذا زائرًا يف الواليات املتحدة ١٩٧١–١٩٧٠بعد أن أمضيت السنة الدراسية 
اية سنة  كان−م مما أصبحت بعد ذلك (جامعة كيل) ١٩٧١األمريكية، استقلت 

ىلإوانتقلت. −) خليفيت يف املنصب هناكRichard Swinburneسوينربنريتشارد(
م.  كانت ١٩٧٢) يف ألربتا بكندا يناير University of Calgaryكاَجلريجامعة(

نييت األولية أن استقر هناك، ومع ذلك بعد ثالث فصول دراسية فقط يف كاَجلري، انتقلت 
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م حيث مكثت حىت ١٩٧٣) يف مايو University of Readingإىل (جامعة ريدنج 
م.١٩٨٢اية عام 

تلقي أي تقاعد مبكر من ريدنج، تعاقدت على أن أحاضر وقبل تقدمي أي طلب أو
) يف تورونتو خالل York Universityفصًال دراسًيا واحًدا كل سنة يف (جامعة يورك 

الست سنوات املتبقية يف حيايت األكادميية العادية. وخالل منتصف تلك الفرتة، استقلت 
جرين جتماعية يف جامعة (بولينجالسياسة والفلسفة االدعوة مركزمن جامعة يورك لقبول 

سنوات أعمل ثالث) يف أوهايو، لكي Bowling Green State Universityستيت
ائًيا  زميًال باحثًا متميزًا. ُمدت الدعوة بعد ذلك ثالث سنوات أخرى. بعد ذلك، استقلت 

ا، ريدنج. من جامعة ريدنج وحالًيا أنا مقيم باملدينة ذا

أصري فيلسوفًا. الذي جعلينيتناول السببهذا امللخص التخطيطي ملسرييت املهنية ال 
نظًرا أكسفورد.ل فرتة طويلة من دخويلأصبح فيلسوفًا حمرتفًا قبيل أنويبدو أنه كان مهيأ 

الهتمامايت الفلسفية يف كينجزوود. ويف ذلك الوقت مل أكن أعرف أن هناك مهنة بالفعل 
لتحاقي افلسفة. وحىت يف أول فصلني دراسيني يل يف أكسفورد، قبلتسمي خمتص بال

، أقرب نقطة اتصال يل بالفلسفة كانت يف لقاءات نادي RAFبسالح اجلو امللكي 
سقراط. كانت اهتمامايت الرئيسية خارج دراسايت هي اهتمامات سياسية. ما زال ذلك 

درسها مادة الفلسفة.م، عندما ضمت املواد اليت أ١٩٤٦صحيحا حىت بعد يناير 

بدأت تتضح يل بعيًدا يف األفق إمكانية رؤية الفلسفة مهنة ميكن مزاولتها قبل أشهر 
ويف بشأن إمكانية وضعي م. وقلًقا من حتقق خما١٩٤٧من االمتحانات النهائية يف ديسمرب 

ائيني مرة أخرى، وبالتخصص يف ٢يف فصل  ألنه سيرتتب على ذلك فصلني دراسيني 
School of Philosophy andمدرسة الفلسفة وعلم النفس لنفس يف (علم ا

Psychologyوس التسجيل يف بكالوري) املنشأة حينها حديثًا. فتوجهت مباشرة إىل
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املستحدثة حينها وحتت إشراف جلربت رايل. بعد تعييين يف منحة تلمذة جامعية الفلسفة
حماضرًا حتت االختبار يف كنيسة املسيح (نسفت متاما جسور نفسي حيث قطعت طريق 
العودة على نفسي ومل أجعل لنفسي سوى خيار واحد فقط) ذلك بعد أن رفضت عرًضا 

Administrative Class ofملدنية الرئيسية الفئة اإلدارية للخدمات اباالنضمام إىل (

the Home Civil Service( قرار ندمت عليه حىت تلقيت عرًضا من جامعة أبردين
م.١٩٤٩يف األسابيع النهائية من عام 

ويف الفصلني القادمني سأحاول أن أَُفصِّل احلجة اليت بنيتها على مر السنني ضد 
ا، مث أشرع يفوجود اإلله. سأخوض أوًال يف نصف قرن  من حجج امللحدين مجعتها وطور

الفصل الثالث، بتعقب خمتلف التحوالت واالنعطافات اليت طالت فلسفيت، خاصة وأنه 
ميكن أن تُعد خالل مناظرايت املتواترة حول موضوع اإلحلاد. 

−اضيامليفقلتكما−خالل كل ذلك، آمل أن ينظر إىل اهتمامي الطويل بالدين 
هناكانكإذاألنهحكيمأقول. فضويلببساطةأووأخالقًيا،حكيًما،اهتماًماإاليكنمل
أو آهلة يقحمون أنفسهم يف شؤون البشر، فمن احلماقة اجلنونية عدم حماولة إطاعتهم إله
إن اهتمامي كان أخالقًيا؛ نظرًا ألنه . وأقولالصحيحيف جانبهم بقاء وال−اإلمكانقدر−

) ذات Matthew Arnoldحني أجد ما قال عنه (ماثيو أرنولد سعيًداجيب أن أكون
كان اهتمامي فضولًيا؛ ألن أي وأقول*."الربالذي يتجه إىل ليس حنن، األبدي، مرة: "

ن ميكن معرفته ع−إن مل يكن كل−عقلية علمية جيب أن يريد اكتشاف ما شخص ذو 
هذه األمور. ومع ذلك، ال ميكن أن يكون هناك أي شخص آخر أكثر مفاجأة مين، إذ 

إن حبثي عن اإلله بعد كل هذه السنوات حتول من اإلنكار إىل االكتشاف.

ولد. لح اإلجنليزي ماثيو أرنصِ مُ حنن) هي صفات لإلله يف كتابات الْ صفات (األبدي) و(ليس*
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