
وهم دوكينز
األصولية امللحدة وإنكار اإلهلّي]1]

إليسر ماكغراث وجوانا كوليكات ماكغراث]*[

يكاد الربيطاين ريتشارد دوكينز يكون أحد أكرث املفكرين الغربيني املعارصين إثارة للجدل 

ف ميدان التفكي اإللحادي. وبرصف النظر عن مدى عمق األطروحات التي يقّدمها ف هذا 

امليدان وأهميتها، فقد استطاع أن يختطف األضواء بسبب "الفانتازيا" التي اعتمدها ف تظهي 

أفكاره، وخصوصاً بني الشباب واألوساط األكادميية ف أوروبا والوليات املتحدة األميكية.

هذا البحث يتضمن مساجلة مع أفكار دوكينز وخصوصاً تلك التي وردت ف كتابه الشهي 

"وهم اإلله".

املحرر

كتّاب  وأمهر  أنجح  من  واحداً  دوكينز  ريتشارد  بات   ،)1976( األناين«  »الجني  كتاب  نرش  منذ 

األدبيات العلمية. مع زميله األمرييك ستيفن جاي غولد، استطاع جعل البيولوجيا التطورية ُمتاحة 

لجيل جديد من القراء وتثري اهتاممه. ولطاملا شعرت أنا وثلّة من املعجبني بأعامله العلمية الشائعة 

بالغرية من الوضوح املُستخدم يف كتاباته واستخدامه الجميل للتشبيهات املساعدة وأسلوبه الرشيق.

املجادل  يُعترب  دوكينز ألن  اإلله«  »وهم  كتاب  أّهل  فقد  متاماً.  مختلفاً  كان  األخري  كتابه  لكن 

املُلحد األبرز يف العامل، الذي يوّجه انتقاداً الذعاً ضد أي شكل من الدين]2[. إنّه واثق من قدرته عىل 

*ـ إليسرت أدغار ماكغراث وهو عامل فيزيايئ إيرلندي كان ُملحداً ثم آمن، له مؤلفات عّدة ف الدفاع عن الدين والرّد عىل املُلحدين منها: 
شفق اإللحاد، إله دوكينز والجينات، وهم دوكينز، اللهوت العلمي وغيها.

ـ جوانا كوليكات ماكغراث، استاذة ف علم النفس الديني ف كلية هايرثوب ف جامعة لندن.

ـ نص مقتطف من كتاب "وهم دوكينز" وهو قيد الطباعة يصدره قريباً "املركز اإلسلمي للدراسات السرتاتيجية".

.Alister Mcharth and Janna Collicutt Mchrath من تأليف "The Dawkins Delusison" :ـ الكتاب بعنوان

ـ ترجمة: محمد عودة.

[2]- Richard Dawkins, The God Delusion )Boston: Houghton Mifflin, 2006(.
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دفع قرائه لتغيري إميانهم: »إذا كان هذا الكتاب يفي بالغرض الذي أبتغيه، فإّن القراء املتدينني الذين 

يفتحونه سيغدون ُملحدين عند إنهائه]1[«. هو ال يعتقد أن ذلك مرجح خصوصاً؛ بعد كل يشء، هو 

يوحي بأّن »أصحاب اإلميان الراسخ حصينون أمام الحجة«.

لكن أن يكتب دوكينز كتاباً من أربعامئة صفحة ُمعلنا ًفيه أّن اللَّه وهٌم هو بحد ذاته حقيقة بالغة 

األهمية. فلَِم كتاٌب كهذا ال يزال رضورياً؟ كان من املفرتض أن يزول الدين منذ سنوات. وألكرث من 

قرن، كان كبار علامء االجتامع وعلامء علم االنسان وعلامء النفس يعلنون أن أوالدهم سيشهدون 

حقبة جديدة حيث يرُتك فيها »وهم اإلله« من أجل الخري. وإذا عدنا لستينيات القرن املايض، تذكرنا 

أنّه كان يُقال لنا إن الدين يخبو وسيحل مكانه عامل علامين.

بنظر بعضنا، كان ذلك شيئاً عظيامً. أما أنا فكنت ُملحداً يف أواخر الستينيات وأتذكر كيف كنت 

إيرلندا وكنت عىل متاس مبارش  ببهجة قامتة معينة. لقد ترعرعت يف شاميل  الدين  أتطلع لزوال 

مع التوترات الدينية واألعامل العنفية املرتبطة بها. وكان الحل واضحاً أمام عقيل املتحرر. يجب 

التخلص من الدين وعندها كّل توتر وعنف سيزول. وسيغدو املستقبل ساطعاً- وبدون إله.

أمران تغريا منذ ذلك الحني. يف املقام األول، عاد الدين. وهو اآلن عنرص هام يف عامل اليوم 

اليقني.  بأن زواله يالمس  يُعتقد  قبل جيل واحد فقط كان  أنه  التفكري  الغريب  يبدو من  أنه  لدرجة 

الكاتب اإلنساين مايكل رشمر، رمبا األكرث شهرة مبدير مجتمع املشككني ونارش مجلة املشكك، 

بنّي هذه النقطة بوضوح يف عام 1999 عندما أشار إىل أنه عىل مر التاريخ مل يكن هناك هذا العدد 

الكبري وهذه النسبة العالية من السكان األمريكان الذين يؤمنون بالله]2[. ال ألّن اللَّه غري »ميت«، مثلام 

ادعى الفيلسوف األملاين فريدريش نيتشه قبل األوان، بل ال يبدو أبداً أنه كان بهذا القدر من الحيوية. 

ثانياً، لكن بأقل أهمية، مواقفي الخاصة تغريت. برغم أين كنت كشاب يف مقتبل العمر مقتنعاً 

متاماً وبشغف بالحقيقة وبكل ما له عالقة باإللحاد، وجدت نفيس الحقاً مقتنعاً بأن املسيحية أكرث 

إثارة لالهتامم وموجودة فكرياً عىل الصعيد العاملي أكرث من اإللحاد. ولطاملا قّدرت التفكري الحّر 

والقدرة عىل رفض املعتقدات التقليدية ألي عمر. لكن مل أشّك يوماً يف مسألة إىل أين سيأخذين 

تفكريي الحر.

إذاً، أنا ودوكينز كان لنا توجهان مختلفان كلياً لكن باألساس لألسباب نفسها. كالنا أكادميي 

من أوكسفورد يعشق  العلوم الطبيعية. وكالنا يؤمن بشغف بالتفكري املستند إىل دليل وننتقد أولئك 

بتغيري  التفكري  يف  يرغب  منا  واحد  وكل  مالمئة.  غري  ألسباب  شغوفة  معتقدات  يحملون  الذين 

[1]- 2Ibid„ p. 5.

[2]- 3Michael Shermer, How We Believe: Science, Skepticism, and the Search for God )New

York: Freeman, 2000(, pp. 1631-.
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موقفه حيال اللَّه إذا كان الدليل تطلب ذلك. لكن، وفقاً لخربتنا وتحليل العامل نفسه، توصلنا إىل 

استنتاجني مغايرين كلياً بشأن الله. واملقارنة بيننا توجيهية، لكنها تنبثق من بعض األسئلة الصعبة 

التي طرحها دوكينز.

العلوم  بأن  يؤمن  أوكسفورد،  جامعة  يف  للعلوم  العام  الفهم  يف  بروفسور  حالياً  وهو  دوكينز، 

الطبيعية، ال سيام البيولوجيا التطورية، متثل الطريق الرسيع إىل اإللحاد- كام فعلت به يف شبابه. 

يف حالتي الخاصة، بدأت كُملحد وانطلقت ألصبح مسيحياً ـ بالدقة خالفاً لرحلة دوكينز الفكرية. 

وكنت نويت يف األصل أن أقيض حيايت يف البحث العلمي لكن وجدت أن اكتشايف للمسيحية 

الحيوية  الفيزياء  الدكتوراة يف  تاريخها وأفكارها بعمق كبري. لقد حّصلت شهادة  أّدى يب لدراسة 

الجزيئية أثناء العمل يف الحصص املخربية يف جامعة أوكسفورد مع الربوفسور جورج رادا، لكن 

تخليت الحقاً عن البحث العلمي من أجل دراسة علم الالهوت.

غالباً ما تعجبت كيف ميكنني ودوكينز أن يكون لكل منا استنتاجات مختلفة كلياً كهذه بناًء عىل 

تبرص طويل وشاق حول عامل هو ذاته من الناحية الجوهرية. قد يكون االحتامل األول أنه، ألنني 

أؤمن بالله ومضطرب ومخدوع وُمضلَّل وُمضلِّل، فإن قدريت الفكرية تُشّوش من خالل خطفها من 

قدريت  فإن  وُمضلِّل،  وُمضلَّل  أو، ألنني مضطرب ومخدوع  والخبيث.  املعدي  اللَّه  قبل فريوس 

كالهام،  بالله.  فأؤمن  والخبيث،  املعدي  اللَّه  فريوس  قبل  من  خطفها  خالل  تُشّوشمن  الفكرية 

أخىش، موضوع اإلجابة التي وجبتها فيصفحات كتاب »وهم اإلله«.

قد يكون ذلك جواباً، لكنه ليس بالرضورة جواباً مقنعاً. هو قد يناشد املُلحدين املتشددين الذين 

ال يسمح إميانهم الراسخ لهم بالعمل خارج صندوق »الال إله«. لكن آمل أن أكون محقاً يف اقرتاحي 

بأن دوغامتيني بدون تفكري كهؤالء ليسوا منوذجيني لإللحاد. وقد تكون اإلجابة األخرى عن سؤايل 

تكراراً لعدم املنطق نفسه، لكن هذه املرة تطبيقه يكون عىل دوكينز. )برغم أين يف هذه الحالة، أفرتض 

أنه يجب علينا طرح فرضية اختطاف عقله بنوع معني من فريوس »الال إله«(. لكن ال نية يل بالكتابة عن 

أمر غري قابل للتصديق. فلَم أُهني دوكينز؟ األكرث أهمية حتى، ملَ أستخف بذكاء قرايئ؟

موته  أدى  الذي  لستيفن جاي غولد،  تستند إىل كلامت حكيمة  الصحيح  الجواب  بدايات  إن 

املؤسف جراء الرسطان يف عام 2002 إىل حرمان جامعة هارفرد من أحد أشهر أساتذتها، وحرمان 

األدبيات العلمية الشعبية من أحد أمهر كتابها. ولو أنه ملحد، كان غولد واضحاً للغاية بأن العلوم 

الطبيعية- من بينها النظرية التطورية ـ تتامىش مع اإللحاد واملعتقد الديني التقليدي عىل حد سواء. 

وما مل يكن نصف زمالئه العلميني أغبياء متاماً ـ فرضية رفضها غولد بحق العتبارها غري منطقية، أياً 

كان النصف الذي تنطبق عليهـ  مل يكن  مثة سبيل آخر مسؤول عن إضفاء منطق الردود املتنوعة عىل 
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الواقع من جانب األناس األذكياء واملطلعني الذين عرفهم]1[. 

وهذا ليس جواباً رسيعاً وسهالً ميكن أن يُحبذه كثريون. لكن قد يكون صحيحاً جداً- أو عىل 

أناس كهؤالء  اعتناق  الكامن وراء  السبب  يُساعدنا يف فهم  األقل نقطة يف االتجاه الصحيح. هو 

بعضهم  اعتقاد  وراء  السبب  ذلك،  عىل  بناًء  و  ـ  املسائل  هذه  بشأن  للغاية  مختلفة   ملعتقدات 

بالحاجة  يذكرنا  لها. وهذا  إيجاد أجوبة مقنعة  تلك األسئلة ال ميكن  أن  نهاية املطاف  اآلخر يف 

إىل التعامل مع أولئك الذين يُعارضوننا حول مسائل كهذه باحرتام فكري تام ال أن نصفهم بأنهم 

كّذابون ومحتالون ودجالون.

وفيام يحاول غولد عىل األقل التفكري ملياً بالدليل، يُقّدم دوكينز ببساطة البديل املُلحد لوعظ 

جهنمي، مستبدالً الخطاب املشحون والتالعب بالحقائق االنتقايئ للغاية بتفكري دقيق مستند إىل 

الدليل. الالفت للنظر أن هناك تحليالً علمياّ بسيطاً يف »وهم اإلله«، مام يثري الدهشة. ومثة تكهنات 

زائفة مرتبطة بانتقاد ثقايف أوسع للدين، وأغلبها ُمستعار من كتابات ُملحدة أقدم. فيعظ دوكينز كوراله 

الكاره لله، ومن الواضح أن املتوقع من أفراد هذا الكورال أن يتلذذوا بزخاته البالغية ويرفعوا أيديهم 

بتزلّف. فأولئك الذين يعتقدون أن التطور البيولوجي ميكن توفيقه مع الدين هم ُمخادعون.  عالياً 

آمني! هم ينتمون إىل أنصار نظرية التطور من »مدرسة نيفيل تشامربلني«! وهم اسرتضائيون! آمني! 

والعلامء الحقيقيون يرفضون االعتقاد يف الله! هللويا! والرب الذي آمن به اليهود يف العهد القديم 

هو مختل يعتدي عىل األطفال! آمني! فأنت قل لهم، يا أخي!

هل  تعجبت،  سواء.  حد  عىل  واالضطراب  باألىس  شعرت  اإلله«  »وهم  كتاب  قرأت  عندما 

املنطقي  بالتحليل  باهتامم كبري  ما مىض  يتمتع يف  الطبيعية، كان  بالعلوم  م موهوب  ميكن ملُعمِّ

للدليل، أن يتحّول إىل داعية عدايئ تجاه الدين مع رفض ظاهر ألّي دليل ال ياُلئم حجته؟ لِم العلوم 

الطبيعية تُنتهك كثرياً لتعزيز التشدد اإللحادي؟ ليس عندي أي تفسري مناسب. وكغريي من أصدقايئ 

بنظر دوكينز  فالدين  الدين.  يُبديها تجاه  التي  العدائية  أفهم حجم  الكرث، ال ميكنني أن  املُلحدين 

كالراية الحمراء بالنسبة للثورـ ال تستثري رداً عدائياً فحسب بل آخر يرمي املواثيق العلمية العادية حول 

الدقة املتناهية والعدالة لتذروها الرياح. وفيام كتابه مكتوب بشغف وقوة بالغيّنْي، الحدة يف تأكيداته 

هي مجرّد قناع لحجج بالية وضعيفة وُمعاد استخدامها.

لست وحدي من يشعر بخيبة األمل هنا. كتاب »وهم اإلله« يعلن الحقيقة بأن كاتبه اعترُب مؤخراً 

بروسبكت  مجلة  قراء  االستطالع  هذا  وشمل  العامل.  يف  الثالثة  الرياديني  املفكرين  من  واحداً 

َذِهل  األديب  ناقدها  دوكينز؟  بكتاب  نفسها  املجلة  فعلته  الذي  ما  لذا،   .2005 الثاين  ترشين  يف 

[1]- 4Stephen Jay Gould, “Impeaching a Self-Appointed Judge.” Scientific American

267, no. 1 )1992(: 11821-
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عنوان  كان  فامذا  بالتناقضات«؟  وامليلء  املرتابط  وغري  واملتعصب  املبايل  »غري  الكتاب  بهذا 

املراجعة؟ »دوكينز الدوغاميئ«.

الرّد عىل دوكينز

يقتنع  أنه مثة حاجة لرد من نوع ما عىل كتاب »وهم اإلله«، ألنه مع غياب أي رد قد  واضح 

البعض بأن ال رد موجود عليه. لذا كيف يجب الرد؟ أحد الردود الواضحة يجب أن يكون عرب تأليف 

كتاب مبستوى العدائية وعدم الدقة، ساخٍر من اإللحاد من خالل تشويه أفكاره وتقديم دجاليه كام 

لو أنهم قديسون. لكن ذلك سيكون بال فائدة وذا نتائج عكسية، دون الحاجة إىل ذكر عدم األمانة 

عىل الصعيد الفكري.

يف الواقع، هناك صعوبة حقاً لكتابة رد عىل هذا الكتاب ـ لكن ليس ألنه قوي الحجة أو جراء 

متانته الستناده إىل الدليل القاطع. بل إن الكتاب يف أغلبه ليس سوى مجموعة من األخبار املوجزة 

املالمئة واملبالغ فيها بغية تحقيق أقىص األثر وهو مرتب بصورة فضفاضة من أجل اإليحاء بأنه 

ميلك حجة. ومن أجل دحض هذا االغراء االنتقايئ للغاية باألدلة ميكن أن تكون النتيجة تأليف 

كتاب ممل بصورة رديئة جداً، فيكون رداً نزقاً وانفعالياً. إن كل واحدة من تحريفات دوكينز وادعاءاته 

ميكن دحضها وتصحيحها. لكن كتاباً ال يُقدم سوى رسدية من التصحيحات سيكون ممالً وجامداً. 

واالفرتاض بأن دوكينز له ثقة موازية يف جميع أجزاء كتابه، ال بد من أن أتحداه يف النقاط النموذجية 

والسامح للقراء بالتوصل إىل استنتاجاتهم الخاصة حيال دقة أدلّته وأحكامه.

يجدون  الذين  املتدينني،  املؤمنني  مع  التعاطي  يف  بسيطاً  اهتامماً  لدوكينز  أن  الواضح  من 

فهل  الصارخة ملعتقداتهم وسبل عيشهم.  التحريفات  الرعب جراء  من  ببساطة يف حالة  أنفسهم 

حالة اإللحاد حقاً ضعيفة للغاية بحيث إنّه يجب تقويتها بهذا الهراء املرتجل؟ يُقدم دوكينز لقرائه 

مجاملة مشكوكاً فيها للغاية من خالل االفرتاض بأنهم سيُشاركونه تجاهله للدين والتحامل عليه. وأي 

انتقاد لتحليله سيواجه ببساطة بالرد التايل: »حسناً، هذا ما ستقوله، أليس كذلك؟« فمن املحتمل 

أن تكون االعرتاضات عىل تحليله مرفوضة ومنتقصاً من مكانتها ُمسبقاً ألنه بالتحديد هي صادرة 

عن أناس متدينني »متحيزين« يتّصفون بالغباء والجهل ما مينعهم من القدرة عىل انتقاد املُلحدين 

»املوضوعيني« و»املنطقيني«.

هي نقطة خطرية وشائكة للغاية. إن االقتناع الدوغاميئ التام بالصواب الذي يسود بعض أقسام 

اإللحاد الغريب اليوم ـ املُبنّي بإذهال يف »وهم اإلله«- يصطف فوراً مع أصولية دينية ترفض السامح 

ألفكارها بأن تُفحص أو يُعرتض عليها. ودوكينز رافض املعايرة لثوابته الخاصة، معترباً إياها صحيحة 

دون ريب وليست بحاجة للدفاع عن نفسها. وهو مقتنع جداً بأن وجهات نظره محقة بحيث إنّه ليس 



2 0 1 بيــع 7 ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

49 وهم دوكينز ـ  األصولّية امللحدة وإنكار اإللهّية

بحاجة إىل االعتقاد بأن األدلة قد ترّشع أي خيارات أخرى ـ فوق كل يشء، الخيارات الدينية.

ما يُثري القلق تحديداً أن دوكينز، دون إدراك لذلك، يتعامل مع الرباهني ببساطة كيشء يحرشه 

األكرث  املزايا  ممكنة ملحاكاة  أسوأ طريقة  باستمرار يف  الدين  فيُصّور  املُسبق.  النظري  إطاره  يف 

سوءاً لألصولية الدينية يف تصويرها لإللحاد. وحينام يكتب بعض العلامء الرياديني لدعم الدين، يرد 

دوكينز بحسم بأنّهم ببساطة ال يعنون ما يقولون. من الواضح أن  دوكينز يشعر بتهديد عميق ناجم 

عن إمكانية مقابلة قرائه ألفكار دينية أو متدينني قد يُعجبون بهم حقاً- حتى أسوأ من ذلك، احرتامهم 

واعتبارهم يستحقون االنتباه الجدي.

يبدو أن كل ذلك من أجل جعل تأليف كتب كهذه أمراً ال جدوى منه. باستثناء تلك املرة حني كنت 

ُملحداً واستيقظت من هجوعي املتعصب من خالل قراءة كتب تحّدت نظريت املتحجرة برسعة. 

وأظن أن هذا الكتاب سيقرأه باألساس املسيحيون الذين يريدون معرفة ما يودون قوله ألصدقائه 

الذين قرأوا كتاب »وهم اإلله« ويتحريون ما إذا كان املؤمنون هم حقاً منحرفني جنسياً وفاسدين 

أخالقياً وجهلة كام يُصورهم الكتاب. لكن أميل معقود عىل أن يشمل جمهور القراء املُلحدين الذين 

مل تُحبس عقولهم بعد بنمط االنعكاسات الدوكينزية الذاتية. وهناك الكثريون ممن يعيشون الضالل 

بشأن الله، وكنت أنا واحداً منهم.

الحاشية لتوفري املساحة. وتركيزه األسايس سهل  إبقاء الحد األدىن من  هذا كتاب قصري، مع 

ومتناسق: انتقاد الحجج التي وردت يف كتاب »وهم اإلله«. وقد يتمنى القراء أن يُسهب هذا الكتاب 

للمسيحية]1[.  الروحية  والقوة  الفكرية  القدرة  ومدح  استكشاف  مثل  ـ  األخرى  املواضيع  ليشمل 

ستُكتب تلك الكتب يف الوقت املناسب. لكن هذا الذي بني أيدينيا بسيط وقصري ويتعاطى مبارشة 

مع املوضوع املرجو. وال يشوبه االستطراد أو االنحراف عن الفكرة. وغايته واحدة ال غريـ تقييم 

املوثوقية يف انتقاد دوكينز لإلميان بالله.]2[ وبرغم أن غاية الكاتب األول تستند إىل أسباب تاريخية 

وأسلوبية، وجهات النظر والحجج املذكورة تعود إىل املؤلفني عىل حد سواء.

يكفينا كل ذلك كمقدمة، ولنتجه فوراً إىل أفكار ومواضيع »وهم اإلله«.

[1]- For some such books see C. S. Lewis, Mere Christianity )New York: Macmillan, 1984(; and N. T. 

Wright, Simply Christian )San Francisco: HarperSanFrancisco,2006(.

[2]- Readers who would appreciate a more extended scholarly and analytical engagement with Dawkins’s 

“scientific atheism” should read Alister E. McGrath, Dawkins’God: Genes, Memes and the Meaning 

of Life )Maiden, Mass.: Blackwell, 2004(.While this book represents a sympathetic yet critical study 

of Dawkins’s viewson science and religion up to 2004, The God Delusion develops a broader range of 

arguments, which clearly invite further evaluation and response.
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الفصل األول

ُمضلَّل حيال اهلل؟

اإلله وهم ـ جنوح ذهاين اخرتعه أناس مجانني وضالون]1[. تلك هي الرسالة األساسية من كتاب 

يرتكز يف  أنه ال  بوضوح  يقصد  للوهم، هو  دقيقاً  تعريفاً  يعرض  دوكينز مل  أن  برغم  اإلله«.  »وهم 

أدلة بل أسوأ من ذلك هو يُخالف الدليل. فاإلميان هو »ثقة عمياء، مع غياب األدلة، حتى برغم 

أنف األدلة«]2[. هي »عملية الال تفكري«. وهي »رشيرة خصوصاً ألنّها ال تتطلب التربير وال تحتمل 

الحجة«]3[. هذه التعريفات األساسية عن اإلميان ماثلة يف نظرة دوكينز وُمكّررة باستحواذ يف كتاباته 

كافة. هو ليس تعريفاً مسيحياً لإلميان لكنه تعريف اخرتعه دوكينز ملالءمة أهدافه الجدليّة الخاصة 

به. فهو يُحدد أولئك الذين يؤمنون بالله عىل أنهم أناس ابتعدوا عن الواقع ـ كام لو أنّهم ضلّوا.

يُشري دوكينز بصورة محقة إىل أهمية اإلميان يف حياة الناس. فام تؤمن به له تأثري هام جداً يف 

الحياة والفكر. فيُخربنا أن ذلك يجعل من املهم أكرث إخضاع اإلميان إىل فحص بارع ودقيق. ويجب 

كشف النقاب عن األوهام ومن ثّم  إزالتها. أوافق عىل كل ذلك. منذ نرش كتايب »إله دوكينز« يف عام 

2004، يُطلب مّني عىل الدوام الحديث عن مواضيعه يف أنحاء العامل كافّة. ويف تلك املحارضات، 

أذكر وجهات نظر دوكينز بشأن الدين ومن ثم أقدم نقداً مبنياً عىل الدليل، نقطة بنقطة.

بعد إنهايئ لواحدة من تلك املحارضات، اعرتضني شاب غاضب جداً. مل تكن تلك املحارضة 

مميزة متاماً. من خالل االستخدام الدقيق للحجج العلمية والتاريخية والفلسفية، أظهرت ببساطة أن 

الحالة الفكرية لدى دوكينز ضد اللَّه ال تصمد أثناء الفحص البارع. لكن ذاك الرجل مل يكن غاضباً 

فحسب، بل أقول كان يشتاط غضباً. ملاذا؟ رافعاً إصبعه يف وجهي والغضب يعرتيه، قال ألنني 

»دمرت إميانه«. فإلحاده مبني عىل سلطة ريتشارد دوكينز، وأنا قوضت إميانه كلياً. فيجب أن يذهب 

ويُعيد التفكري يف كل يشء. كيف أجرؤ عىل القيام بأمر كهذا!

حيال  رأيني  أمام  نفيس  وجدت  البيت،  إىل  عوديت  أثناء  األمر  هذا  أتأمل  كنت  وبينام 

يف  اضطراباً  أحدثت  فقد  الرجل.  لهذا  سببته  الذي  الهائل  اإلزعاج  عىل  ندم  مني  جزء  األمر. 

يكفي  يكن حكيامً مبا  لو مل  أنه  بفكرة  نفيس  واسيت  لكنني  حياته.  املستقرة يف  االفرتاضات 

تستند عىل أسس  أنها  ما  يوماً  الكافية بجالء، ألدرك  نظر دوكينز غري  إلرساء حياته عىل وجهة 

الحدث  مثلت  أنني  إال  األيام.  من  يوم  يف  محالة  ال  واقعة  الوهم  إزالة  ولكانت  قطعاً.  هشة 

[1]- Richard Dawkins, The God Delusion )Boston: Houghton Mifflin, 2006(, p. 38.

[2]- This definition dates back to 1976, when it appeared in The Selfish Gene. See Richard Dawkins, The 

Selfish Gene, 2nd ed. )Oxford: Oxford University Press, 1989(, p. 198.

[3]- Dawkins, God Delusion, p. 308.
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الزمان واملكان املُحّددين. الذي سبب حصولها يف  التاريخي 

لكن جزء آخر مني بدأ يُدرك كيف نعتنق معتقداتنا بعمق، وتأثري تلك املعتقدات يف كل يشء 

يف حياتنا. دوكينز محق ـ املعتقدات هامة. فنحن نبني حياتنا عليها؛ هي تُحدد قراراتنا بشأن األمور 

األكرث أهمية. وما زلت أتذكر االضطراب الذي عشته أثناء االنتقال املؤمل فكرياً )برغم أنه يستحق( 

من اإللحاد إىل املسيحية. فكل جزء من األثاث العقيل كان ال بد من إعادة ترتيبه. ودوكينز محّق 

أيضاً- محّق بال أدىن شّك ـ عندما يطلب أنّه يجب أن ال نبني حياتنا عىل األوهام. فكلنا بحاجة 

إىل فحص معتقداتنا ـ وال سيام إن كنا ُسّذجاً لدرجة اعتبار أنفسنا ال منلك أي معتقدات يف املقام 

األول. وهنا أتساءل،من هو املُضلَّل حقاً بشأن الله؟

اإليامن طفويل

كأي شخص عىل دراية بالجدال املعادي للدين، يعرف أن االنتقاد اإللحادي املتواتر للمعتقد 

الديني يعتربه طفولياً- وْهٌم طفويل مصريه الزوال حينام تبلغ اإلنسانية نضجها. خالل تاريخه املهني 

أن  أكد دوكينز  إلحادياً طويل األمد. يف أعامله األوىل،  تشبيهاً  انتقاداً مامثالً، راسامً  طّور دوكينز 

اإلميان بالله كام هو االعتقاد بالجناين أو بابا نويل. وهذه املعتقدات طفولية تختفي مبجرّد أن نصبح 

قادرين عىل التفكري بطريقة مستندة إىل األدلة. وكذلك هو الله. هذا واضح، أليس كذلك؟ فكام 

أشار دوكينز يف برنامجه »فكرة هذا اليوم« عىل إذاعة البي يب يس يف عام 2003، الجنس البرشي 

»ميكن أن يعيش مرحلة طفولية كثرية البكاء، ويف النهاية يبلغ سن الرشد«. هذا »التفسري الطفويل« 

يعود إىل حقبة مبكرة من تاريخ البرشية، حقبة تؤمن بالخرافات. وقد تجاوزنا تلك الحقبة]1[.

هذه  ـ يف  البال  معني يف  أعامل  مبنية عىل جدول  هي  الكثرية،  دوكينز  تشبيهات  من  كغريها 

باالعتقاد  بدأوا  نعرفهم  البرش  من  كم  التشبيه خاطئ.  أن  الواضح  من  لكن  الدين.  ازدراء  الحالة، 

بوجود بابا نويل يف سن البلوغ؟ أو َمْن وجد أن االعتقاد بوجود الجناين مواسياً يف سن الشيخوخة؟ 

أنا آمنت بأن بابا نويل موجود حتّى بلوغي سن الخامسة )لكن، ال أعرف املنافع املرتتبة عىل ذلك، 

بالله إال  فقد تركت والدّي يعتقدان بأين ما زلت آخذ األمر بجدية حتى وقت الحق(. ومل أؤمن 

حني ذهبت إىل الجامعة. فأولئك الذين يلجؤون إىل هذه الحجة الطفولية يجب عليهم رشح سبب 

اكتشاف كثريين لوجود اللَّه يف وقت الحق من حياتهم وبالتأكيد ال يعتربون ذلك ميثّل أّي نوع من 

الرتاجع أو االنحراف أو االنحطاط األخالقي. وخري مثال عىل ذلك يُقدمه أنطوين فلو من )مواليد 

عام 1923(، الفيلسوف املُلحد املشهور الذين بدأ اإلميان بالله يف الثامنني من عمره.

[1]- A much more sophisticated account of the origins of belief, bearing some slight resemblance to that 

offered by Dawkins, is found in the writings of Sigmund Freud. Dawkins shows no awareness of this 

and makes no reference to Freud in The God Delusion.
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من  األطفال  يتلقاه  الذي  التلقني  بشأن  القلق  عن  التعبري  يف  محق  بالتأكيد  اإلله«  »وهم  لكن 

الدينية يف عقول أوالدهم.  الذين يحشون معتقداتهم  الكبار  العقول الربيئة يفسدها  أهاليهم]1[. إن 

ويقول دوكينز إن العملية البيولوجية لالختيار الطبيعي تحشو أدمغة األطفال مبيل نحو االعتقاد بكل 

ما يقول لهم أهاليهم أو كبارهم. وحسب رأيه، هذا يجعلهم ُعرضًة ألن يثقوا بكل ما يقوله األهل- 

كاالعتقاد ببابا نويل مثالً. ويُعّد ذلك واحداً من العوامل األكرث أهمية يف الحفاظ عىل املعتقد الديني 

يف العامل، بينام كان يجب أن يزول منذ زمن بعيد. اخلعوا دائرة انتقال األفكار الدينية بني األجيال، 

وسيؤدي ذلك إىل فناء هذا الهراء. ويقول إن تربية األطفال عىل االعتقاد مبعتقد ديني هو شكل من 

االعتداء عىل األطفال.

بالطبع، هناك نقطة معقولة يف هذا الحديث. لكن بطريقة ما، تضيع يف صخب الخطاب املختلق 

وجراء الفشل العام يف دراسة انعكاساتها. وألنني قرأت املفاهيم الخاطئة عن الدين التي تحمل 

الُسذج  األطفال  بإجبار  فقط  العلامنيون  يقوم  أن  كثرياً  أخاف  اإلله«،  »وهم  يف  نفسه  األىس  ميزة 

عىل اعتناق معتقداتهم- فكام يُشري دوكينز وهو محق بذلك، هؤالء األطفال يفتقرون إىل القدرات 

التمييزية املطلوبة من أجل تقييم األفكار. وال أمتنى أن أكون فظاً، لكن هذه املقاربة كلّها  تبدو عىل 

نحو غري مريح مثل الربامج املناهضة للدين التي أُدخلت يف مناهج تعليم األطفال السوفييت إبان 

الخمسينيات، اعتامداً عىل عبارات مثل »العلم يدحض الدين!« »الدين خرافة!« وما إىل ذلك.

فعالً، مثة حاجة إىل مجتمع يتأمل كيفية تعليم أطفاله. لكن ال ميكن أن تالمئهم أّي حالة من 

خالل تغذيتهم بالقوة من معتقدات دوكينز املفضلة وتحريفاته. هم بحاجة إىل أن يعرفوا بعدل ودقة 

ما الذي تُعلّمه املسيحية فعالً ـ ال أن يكونوا ُعرضًة للتحريفات التافهة عن الالهوت املسيحي التي 

تغطي هذا النوع من الدعاية. إن كتاب »وهم اإلله«، من خالل عيوبه ال جراء انجازاته، يعزز الحاجة 

إىل تعليم ديني نوعي عىل الساحة العامة، ملواجهة الرسوم املتحركة البدائية والصور النمطية الضارة 

والتحريفات الصارخة التي ترّوج لها األصولية اإللحادية بعدائية اآلن.

لسنوات قّدمُت سلسلة من املحارضات يف جامعة أوكسفورد بعنوان »مقدمة إىل علم الالهوت 

املسيحي«. ال أستطيع املساعدة، لكن أشعر بأن تلك املحارضات استُغلت نوعاً ما يف هذا الكتاب 

لدوكينز. وكام أشار الناقد الثقايف واألديب تريي إيغلتون يف مراجعته الالذعة لكتاب »وهم اإلله«: 

كتاب  تقترص عىل  البيولوجيا ومعرفته يف املوضوع  بإسهاب عن  يتحدث  ما  أن شخصاً  »تخيلوا 

الطيور الربيطانية فحسب، واألمر هو نفسه إن كانت لديكم فكرة تقريبية عاّم هو الشعور أثناء قراءة 

[1]- Dawkins, God Delusion, pp. 32537-.
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كتابات ريتشارد دوكينز عن الالهوت«]1[.

يقتبس دوكينز وجهات نظر صديقه نيكوالس هامفري، مبوافقة األخري، فيقرتح بأنه بنبغي عدم 

السامح لألهل بعد اآلن بتعليم أطفالهم »الحقيقة املوضوعية لإلنجيل« لدرجة تفوق عدم »السامح 

لهم برضب أطفالهم«]2[. لو كان كالم هامفري مبنياً عىل أسٍس متينٍة هنا، لكان انصب غضبه أيضاً 

عىل أولئك الذين ينرشون التحريفات عن الدين كام لو أنها حقيقة. أتعّجب، هل هو يقول إن األهل 

الذين يقرأون كتاب »وهم اإلله« بصوت عال أمام أطفالهم هم يرتكبون أيضاً اعتداًء بحق أطفالهم؟ 

أو أنت معتٍد إذا فرضت معتقدات دينية فقط لكن ال معتقدات وأوهام مناهضة للدين؟

اإليامن غري منطقي

أفرتض أن هناك مجموعة متطرفة مجنونة يف كل لحظة. ونظراً لكوين خضت الكثري من النقاشات 

العامة حول ما إذا كان الدين يدحض وجود الله، أصبحت أمتتع بخربة وافرة حول ما أعتقد أنه يليق 

بوصف البعض بأنهم غريبون نوعاً ما، وغالباً هم أصحاب األفكار السامة قطعاً، عىل كلتا ضفتي 

النقاش بشأن اللَّه واإللحاد. واحدة من املزايا األكرث متيزاً يف جدل دوكينز املعادي للدين هي عرض 

الباثولوجية كام لو أنها طبيعية، والطرف كام لو أنه املركز، واملجانني كام لو أنهم التيار الرئييس. ذاك 

ينفع بصورة عامة الجمهور املقصود، الذي ميكن أن نفرتض أنه يعرف القليل عن الدين وال يهتم 

كثرياً عىل األغلب به. لكن ذلك غري مقبول، وبالطبع ليس مبنياً عىل أسس علمية.

يرُّص دوكينز عىل املعتقد املسيحي هو »معتقد خاطئ عىل الدوام يُرفع يف وجه األدلة املختلفة 

القوية«]3[. لكن املشكلة يف كيفية إقناع »أصحاب اإلميان الراسخ« بأن اإللحاد محق، عندما يوهمهم 

بأنهم محّصنون يف وجه أي شكل من أشكال الحجة املنطقية. لذا اإلميان أساساً وبدون  الدين 

أدىن شّك هو غري منطقي. ويف دعم حجته يذكر دوكينز الهوتيني مسيحيني يعتقد بأنهم سيُثبتون 

هذا الجانب املُنحّل بصورة أساسية من املعتقد الديني. يف أوىل كتاباته، أكّد دوكينز أن الكاتب 

املسيحي ترتوليان يف القرن الثالث قال بعض األمور الغبية بصورة خاصة، من بينها »يُعتقد بشتى 

الوسائل أنه سخيف«. وهذا مرفوض باعتباره هراء دينياً تقليدياً. »وذاك هو السبيل إىل الجنون«]4[.

يرُسين أن أقول إنه توقف عن اقتباس ذلك اآلن بعد أن أرشت إىل أن ترتوليان مل يقل شيئاً من 

هذا القبيل. فقد وقع دوكينز يف فخ عدم فحص مصادره وكّرر ما قاله الكتاب املُلحدون القدامى. 

[1]- Terry Eagleton, “Lunging, Flailing, Mispunching: A Review of Richard Dawkins’ The God Delusion,” 

London Review of Books, October 19, 2006.

[2]- Nicholas Humphrey, cited in Dawkins, God Delusion, p. 326

[3]-Dawkins, God Delusion, p. 5.

[4]- Richard Dawkins, A Devil’s Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love )Boston: 

Houghton Mifflin, 2003(, p. 139.
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وحدهم لكنه يبقى مثاالً ُممالً آخر للتكرار الال متناهي للحجج التي عفا عليها الزمن وأصبحت من 

سامت اإللحاد يف األعوام األخرية.

لكن، يبدو أن دوكينز وجد اآلن مثاالً عن الالعقالنية يف اإلميانـ   عىل أي حال هذا جديد بالنسبة 

الربوتستنتي  الكاتب  كتبه  ببعض املقتطفات املختارة مام  اإلله«، يستشهد  كتابه »وهم  إليه. ويف 

األملاين مارتن لوثر يف القرن السادس عرش، فاستقى تلك العبارات من االنرتنت وعرض مخاوف 

لوثر بشأن املنطق يف حياة اإلميان]1[. ومل يقم بأي محاولة توضيحية ملا يعنيه لوثر بكلمة املنطق 

وكيف تختلف عام استخدمه دوكينز كمعنى بديهي للكلمة]2[.

أن يأخذ موضوعاً أساسياً من  ما كان يُشري إليه لوثر حقاً هو أن املنطق البرشي ال ميكن أبداً 

املعتقد املسيحي- أن اللَّه يجب أن مينح الجنس البرشي الهدية الرائعة للخالص دون أن يطلب أن 

يُقدموا شيئاً يف املقابل أوالً. مرتوكًة وحدها، تستنتج الفطرة البرشية أنك بحاجة إىل أن تفعل أمراً 

من أجل الحصول عىل رعاية الله- فكرة اعتربها لوثر مساساً ببشارة الحفاوة اإللهية، جاعالً الخالص 

شيئاً تكتسبه أو تستحقه.

إن تعاطي دوكينز غري الكفء ومع لوثر يُظهر كيف يتخىل دوكينز حتى عن ذريعة املعرفة املبنية 

عىل أدلة دقيقة. فيُجري استبدال طرفة بالدليل؛ شبكة االنرتنت املنتقاة تحّل مكان التعاطي الدقيق 

والشامل مع املصادر األساسية. يف هذا الكتاب، دوكينز يرمي أعراف املعرفة األكادميية يف مهب 

الريح؛ هو يريد كتابة عمل من الداعية وبالنتيجة التعامل مع التسليم الدقيق للدين كام لو أنه عائق غري 

مريح لجدول أعامله األسايس، أال وهو الدمار الفكري والثقايف للدين. وهي سمة كريهة يتشاركها 

مع آخرين غريه من املتعصبني.

حجج وجود اهلل؟

يورد دوكينز أن وجود اللَّه أو عدم وجوده عبارة عن فرضية عملية معروضة عىل التبيان املنطقي. 

يف كتابه »صانع الساعات األعمى«، عرض انتقاداً ثابتاً وفعاالً للحجج التي قدمها الكاتب ويليام 

بييل يف القرن التاسع عرش حول وجود اللَّه عىل أسس بيولوجية. وهي األرضية األساس لدوكينز، 

وهو يعرف عالَم  يتكلم. ويبقى هذا الكتاب هو االنتقاد املطبوع األحسن لهذه الحجة]3[.

[1]- Dawkins, God Delusion, p. 190. The Web source provided is a list of citations, all in English 

translation, without the original German or Latin, any indication of their sources and making no 

attempt at scholarly engagement.

[2]- For a more careful account see Alister E. McGrath, Luther’s Theology of the Cross: Martin Luther’s 

Theological Breakthrough )Oxford: Blackwell, 1985(.

[3]- Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence oj Evolution Reveals a Universe 

Without Design )New York: W W. Norton, 1986(.



2 0 1 بيــع 7 ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

55 وهم دوكينز ـ  األصولّية امللحدة وإنكار اإللهّية

االنتقاد الوحيد الذي ميكن أن أوجهه لهذه السمة من كتاب »صانع الساعات األعمى« هو أن 

أفكار بييل كانت مثالية يف زمانه، وليس للمسيحية ككل، وأن كثرياً من الكتّاب املسيحيني يف عرصه 

شعروا بالقلق بسبب وجهة نظره، فاعتربوها وصفة مؤكّدة النجاح النتصار اإللحاد. ال شك عندي 

يف أن بييل اعترب بطريقة ما أنه »يرُبهن« وجود الله، لكن انتقاد دوكينز املوّسع لبييل يف ذاك الكتاب 

منصف ولطيف ودقيق.

فلسفة  إىل  باالستناد  مامثلة  أخرى  إىل »حجج«  انتباهه  دوكينز  يُحّول  اإلله«،  »وهم  كتابه  يف 

الدين. لست أؤكّد متاماً أّن الحكمة وراء ذلك. إذ يتضح أنه بعيد عن التعّمق الذي يتميز به، ومل 

يُحقق سوى القليل من خالل حجته املوجزة والسطحية مع تلك النقاشات الخالدة، التي ال ميكن 

من الناحية التجريبية حلّها ببساطة]1[. ويبدو أن مواقفه تلّخص »هنا كيف ميكن لعامل أن يرشح هذا 

الهراء الفلسفي«.

والتي  عرش،  الثالث  القرن  يف  األكويني  توماس  ملقاربات  دوكينز  يتطرق  املثال،  سبيل  عىل 

ُعرفت تقليدياً باسم »الدالئل الخمس«]2[. اإلجامع العام يقول إنه فيام حجج كهذه تلقي ضوءاً الفتاً 

لالنتباه عىل األسئلة، فإنها ال تحقق شيئاً. وبرغم أنه يُشار إليها تقليدياً عىل أنها »حجج تدل عىل 

وجود الله«، يبقى ذلك وصفاً غري دقيق. فُجّل ما تقوم به هو إظهار التوّجه الداخيل لالعتقاد بالله- 

يف األغلب بالطريقة نفسها التي اعتمدتها الحجج الكالسيكية الدالة عىل اإللحاد )كنظرية لودفيغ 

فيورباخ الشهرية حول اإلسقاط( يف  إظهار ثباتها الداخيل، ال أسسها الداللية. 

إن خط التوّجه األسايس يف فكر توماس يقول إن العامل يعكس أن الخالق هو الله. وهي فرضية 

منبثقة من اإلميان، الذي يقول عنه توماس إّن صداه يرتدد مع ما نراه يف العامل. عىل سبيل املثال، 

عالمات ترتيبه ميكن رشحها عىل أساس وجود اللَّه كخالقه. وال تزال هذه املقاربة تواَجه عىل نطاق 

واسع يف الكتابات املسيحية التي تقول إن اإلميان املوجود يف اللَّه يُقّدم »تطابقاً تجريبياً« مع العامل 

أكرث من بدائله. ومع استخدام دوكينز املقاربة نفسها للثني عىل اإللحاد يف مواضع أخرى، ال أرى 

فعالً ما الذي يدفعه هنا إىل االحتجاج بشأنها.

وال يف أي جانب يتحدث توماس عن هذه األمور كـ«براهني« عن وجود الله؛ بل تُعترب تجلياً 

للتامسك الداخيل باالعتقاد يف وجود الله. وتوماس مهتم يف كشف أغوار االنعكاسات العقالنية 

لإلميان لناحية تجربتنا مع الجامل والسببية وغري ذلك. فاإلميان بالله هو حقاً أمر مفرتض. ثم بعد 

ذلك يعرض أن هذا االعتقاد يُظلل باملنطق ما ميكن مالحظته يف العامل. وميكن إلظهار التصميم أن 

[1]- See the points made by David O’Connor, “On Failing to Resolve Theism- Versus-Atheism 

Empirically,” Religious Studies 26 )1990(: 91103-.

[2]- Dawkins, God Delusion, pp. 7779-.
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يُقدم إقناعا،ً ال برهاناً، حول ما يتعلق بدور الخلق اإللهي يف الكون. لكن دوكينز ييُسء فهم التبيان 

االستداليل لرتابط اإلميان واملالحظة فيعتربه برهاناً بديهياً لإلميان - وهو خطأ له تربيره متاماً بالنسبة 

ألولئك املبتدئني يف هذا املجال، لكن برغم ذلك يُعد خطأً جسيامً.

حني يعترب دوكينز اإلميان هراًء فكرياً، يعي معظمنا أننا نؤمن بكثري من املعتقدات التي ال ميكننا 

برهان صحتها لكنها برغم ذلك معقولة متاماً للرتفيه]1[. فلنغص بذلك لحظة: معتقداتنا قد تبدو أنها 

ُمرّبرة، لكن دون تبيان أنها ُمربهنة. وهذه ليست نقطة صعبة أو غامضة. فلطاملا قال فالسفة العلم 

إن كثرياً من النظريات العلمية التي يُعتقد بصحتها يف الوقت الحارض قد ترُضب عرض الحائط يف 

املستقبل مع ظهور أدلة إضافية أو تفسريات نظرية جديدة. عىل سبيل املثال، ال صعوبة يف االعتقاد 

بأن نظرية دوكينز بشأن التطور هي يف الوقت الحارض التفسري األفضل للدليل املتوافر، لكّن ذلك ال 

يعني أنها صحيحة]2[.

انعدام احتامل وجود اهلل

يُخصص دوكينز فصالً كامالً لحجة ـ أو بصورة أدق، سلسلة من التأكيدات املُجمعة عىل نحو 

فضفاض- التأثري العام بأن »االحتامل األكرب عدم وجود الله«. وهذا اللحن غري املرتابط بنيته ضعيفة، 

ما يجعل من الصعب متابعة حجته األساسية التي تبدو توسعاً لسؤال »إذن، َمن خلق الله؟ ألن أّي إله 

قادر عىل تصميم أي يشء يتعني أن يكون عىل مستوى أعىل من التعقيد ويتطلب بدوره إىل تفسري . 

وفكرة اإلله تتطلب تراجعاً زمنياً ال مفر منه وال ميكننا تفسريه«.

يسخر دوكينز خصوصاً من الالهوتيني الذين يسمحون »لالرساف املريب باستحضار اعتباطي 

التفسري بدوره  ما فهو بنفسه يحتاج تفسرياً- وذاك  لطرف الرتاجع الالنهايئ«. فأي يشء يُفرس أمراً 

بحاجة إىل تفسري، وهكذا دواليك. وما من سبيل ُمرّبر إلنهاء هذا الرتاجع الالنهايئ من التفسريات. 

م؟  فام يُفرس التفسري؟ أو، لتغيري االستعارة قليالً: من صّمم املُصمِّ

لكن تجدر اإلشارة هنا إىل أن الغاية األسمى من العلوم الطبيعية هي السعي من أجل »النظرية 

املوّحدة العظمى«- »نظرية كل يشء«. فلِم نظرية كهذه تُعد بتلك األهمية؟ ألنها تفرّس كل يشء، 

دون الحاجة أو أن يكون مطلوباً تفسريها بذاتها. وينتهي املسار التوضيحي هنا. فتنتفي الحاجة إىل 

الرتاجع الالنهايئ بُغية التفسري. فإذا كانت حجج دوكينز الصاخبة والتبسيطية لها وزن، فهذا السعي 

[1]- For the importance of this point, see Samuel E Huntington and Lawrence E. Harrison, eds., Culture 

Matters: How Values Shape Human Progress )New York: Basic, 2000(.

[2]- Dawkins himself makes this point: “We must acknowledge the possibility that new facts may come 

to light which will force our successors of the twenty-first century to abandon Darwinism or modify it 

beyond recognition” )A Devil’s Chaplain [London: Weidenfeld & Nicolson, 2003], p. 81(.
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؟  العلمي العظيم ميكن دحضه بسؤال ظاهره تافه لكن باطنه عميق وهو: ما الذي يُفرّس املُفرسِّ

اآلن، قد ال يكون هناك نظرية نهائية كهذه. و»نظرية كل يشء« قد تغدو »نظرية الال يشء«. لكن 

ال سبب يدعو إىل افرتاض هذا السعي إخفاقاً منذ البداية، ببساطة ألنه ميثل انتهاء العملية التفسريية. 

إال أن سعياً مامثالً من أجل تفسري يتعّذر رفضه يقع يف قلب السعي العلمي. وليس يف ذلك تناقض 

منطقي أو عيب مفهومي أو تناقض ذايت.

بيان مقتضب ومترسع يف كتاب »وهم  إما يف  القليل من املنطق،  فيها  يذكر دوكينز حجًة  ثم 

اإلله« وإّما يف نسخ أكرث توسعاً ذكرها يف مواضع أخرى. ومن خالل تناوله الناقص والباعث عىل 

السخرية بـ«املبدأ األنرثويب«، يُشري دوكينز إىل الالاحتاملية الكبرية لوجودنا. فيقول إن اإلميان بالله 

ميثل إمياناً بكيان ال بّد أن يكون وجوده أكرث تعقيداً- ولذا هو بعيد االحتامل أكرث. لكن هذا القفز 

من االعرتاف بالتعقيد إىل تأكيد الالاحتاملية هو إشكايل للغاية. فلِم هو يشء غري محتمل معقد؟ 

قد تكون »نظرية كل يشء« أكرث تعقيداً من النظريات األدىن التي تفرسها- لكن ما عالقة ذلك بعدم 

احتاملها؟

إمنا لنقف هنا للحظة. إن الحقيقة التي ال مفّر منها وبعيدة االحتامل بشأن العامل هي أنّنا موجودون 

فعالً هنا وكبرٍش نعِكس هذه الحقيقة. واآلن من املستحيل عملياً تحديد مدى عدم احتامل وجود 

البرشية. دوكينز نفسه واضح، ال سيام يف كتاب »الصعود إىل جبل الالاحتامل«، إّن ذلك من غري 

املحتمل أبداً. إال أننا موجودن. الحقيقة الجلية بأننا متحريون بشأن كيفية كوننا هنا هي مستقلة عن 

حقيقة أننا هنا وبذلك قادرون عىل التأمل باحتامل هذا الواقع. رمبا نحتاج إىل أن نقّدر أن مثة كثرياً 

من األشياء التي تبدو غري محتملةـ  لكن الالاحتاملية ليست لديها، ولن يكون لديها أبداً، عدم وجود 

لزامي. فقد نكون بعيدي االحتامل ـ إال أننا هنا. والقضية عندها تكون ال إذا كان وجود اللَّه احتامالً 

بل إذا كان وجوده حقيقياً.

إله الفراغات

يف كتابه »وهم اإلله«، ينتقد دوكينز »عبادة الفراغات«. وهي إشارة إىل مقاربة الدفاع عن العلوم 

املسيحية التي اشتَهرت إبّان القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ـ تُسمى مقاربة إله الفراغات. يف 

أبسط صورة لها، هي أكدت أنه حتامً مثة »فراغات« يف الفهم الطبيعي أو العلمي للواقع. ويف نقاط 

معينة، تستخدم نظرية الالهوت الطبيعي الشهرية لويليام بييل )1801( حججاً عىل هذا املنوال. فقيل 

إن اللَّه بحاجة ألن يكون موضع اقرتاح يك يجري التعامل مع هذه الفراغات يف الفهم العلمي.

كانت فكرة غبية وقد جرى التخيل عنها إىل حد كبري يف القرن العرشين. بروفسور أوكسفورد األول 

يف الكيمياء النظرية، امليثوديست املشهور تشارلز آي. كولسون، استبدلها بعبارة »إله الفراغات«. 
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التعليلية للمعتقد املسيحي ككل بدالً من  القدرة  للواقع، وشّدد فيه عىل  فاستخدم اعتباراً شامالً 

معالجة فراغات متناقضة عىل اإلطالق. برغم مبالغته، من الواضح أن انتقاد دوكينز ألولئك الذين 

»يعبدون الفراغات« مناسب وصالح. لذا ال بد من نوجه له الشكر ملساعدتنا يف التخلص من هذه 

االنعطافة الخاطئة التي عفا عليها الزمن يف تاريخ الدفاع عن املسيحية. وهو مثال حّي عىل كيفية 

أن يؤدي أي حوار بني العلوم والالهوت املسيحي إىل بعض النتائج املفيدة.

لسوء الحظ، بعد إحرازه تقدماً كهذا، يُضعف دوكينز حجته من خالل اإليحاء بأن جميع الناس 

املتدينني يحاولون منع العلامء من الكشف عن هذه الفراغات: »من بني اآلثار السيئة للدين أنه 

يُعلّمنا بأن االقتناع دون الفهم يُعد فضيلة«. ويف حني أن ذلك قد يكون صحيحاً يف ما يخص بعض 

األشكال األكرث غرابة لالهوت املسيحي، قطعاً فإنه يف معظمه ال يُعد ميزة يف مقارباته. فالتعميم 

التام هو ما يُدمر أي نقاش مثري لالهتامم.

بعد كل يشء، ما من خطأ يف االعرتاف بحدودنا لناحية الفهم، ويعود ذلك يف جزء منه إىل 

حدود العلم نفسه، ويف جزء آخر للقدرة البرشية املحدودة عىل الفهم. وكام يُشري دوكينز بنفسه 

إىل هذا األمر يف مقام آخر: »يُعلّمنا علامء الفيزياء املعارصون أن الحقيقة تفوق ما تراه العني؛ أو 

ما يستوعبه العقل البرشي املحدود للغاية، عقٌل تطّور كام لو أن ذلك من أجل التعامل مع األشياء 

متوسطة الحجم التي تتحرك برسعات متوسطة عرب مساحات متوسطة يف أفريقيا«.

أثناء  حادة  يواجه صعوبات  أن  يجب  للغاية«  »املحدود  البرشي  العقل  هذا  أن  مستغرباً  ليس 

كرصاع  باستمرار  تظهر  »الغموض«  وفكرة  اليومية.  التجربة  عامل  عن  بعيٍد  يشء  أي  مع  التعامل 

العقل البرشي من أجل فهم بعض األفكار. وهذا بالتأكيد صحيح لناحية العلم؛ وصحيح أيضاً يف 

ما يخص الدين.

لكن املشكلة الحقيقية هي قيام املدافعني عن املسيحية غري املشكوك بهم وأصحاب النوايا 

وهو  التحقيق.  أو  التقييم  عن  بعيداً  الكون،  الخفية يف  الخبايا  إىل  لله  القرسي  بالرتحيل  الحسنة 

حركة   - ذكية  تصميم  حركة  قبل  من  ُمستخدمة  تزال  ال  اإلسرتاتيجية  تلك  ألن  حقيقي،  قلق  اآلن 

ترتكز باألساس يف شاميل أفريقيا وتدافع عن فكرة »ُمصمم ذيك« باالستناد إىل فجوات يف التربير 

العلمي، مثل »التعقيد غري القابل لالختزال« للعامل. هي مقاربة أنا ال أقبلها، سواء عىل أسس علمية 

أو الهوتية. من وجهة نظري، أولئك الذين يتبنون هذه املقاربة يجعلون املسيحية، وبدون أدىن 

شّك، هّشة أمام التقدم العلمي.

لكن مقاربة »إله الفراغات« هي واحدة من مقاربات مسيحية كثرية تناولت كيفية أن تكون فرضية 

اللَّه منطقية. من وجهة نظري، هي كانت مضللة؛ كانت إسرتاتيجية تربيرية فاشلة منذ فرتة مبكرة يف 
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التاريخ وقد عفا عليها الزمن اآلن. هذه النقطة تبّناها فالسفة دين وعلامء الهوت مسيحيون إبان 

القرن العرشين وهم اآلن عادوا إىل األساليب األقدم األكرث مالءمة للتعامل مع هذه املسألة. عىل 

يقولون  كتّاب كثريين  أوكسفورد، هو واحد من  الفيلسوف من  ريتشارد سوينبورن،  املثال،  سبيل 

إن قدرة العلم عىل تربير نفسه تتطلب تربيراً ـ  وأن االعتبار األكرث اقتصادياً وموثوقيًة لهذه القدرة 

التربيرية يكمن يف فكرة وجود إلٍه خالٍق.

وتجزم حجة سوينبورن بأن وضوح الكون نفسه بحاجة إىل تربير. لذا ليست الفراغات يف فهمنا 

هي التي تدل عىل وجود اللَّه بل إن الفهم الصحيح لألشكال العملية من الفهم وغريها من األشكال 

ما يتطلب تفسرياً. باختصار، الحجة تقول إن قابلية التفسري نفسها تتطلب تفسرياً. كلام تحقق املزيد 

من التطور العلمي، تطور فهمنا للكون ـ ولذا أصبح هناك حاجة أكرث إىل هذا النجاح. هي مقاربة 

تُثني عىل التحقيق العلمي وتشّجعه، وال تسعى إىل الثني عنه.

لكن ماذا بشأن عالقة العلم بالدين عىل صعيد أكرث عمومية؟ إن لدى دوكينز الكثري ليقوله يف 

هذا املضامر وال بد من أن نكمل طريقنا لدرس ما يقوله.

اخلامتة

النظرية  بني  توتر  ومثة  ضعف.  نقطة  لديها  ال،  أو  دينية  كانت  سواء  عاملية،  نظر  وجهة  كل 

النظر نفسها. يف حالة املسيحية، يُحّدد  والتجربة، ما يطرح أسئلًة بشأن متاسك وموثوقية وجهة 

اإلرصار عىل  اإللحاد، هي  حالة  العامل. ويف  املعاناة يف  بأنّها يف وجود  الضعف  نقطة  كثريون 

اإلميان بالله، حني يكون من املفرتض أن ال وجود إلله يُعتَقد بوجوده.

ببساطة سيزول.  بالله  اإلميان  أن  ُمعتقداً  الغريب بصرب،  اإللحاد  انتظر  ببعيدة،  ليست  فرتة  إىل 

لكن اآلن، من الواضح أن حالة من الذعر تسود. بدل أن يزول، اإلميان بالله يحيا ويبدو أنه ال يزال 

يحظى بتأثري أكرب عىل الساحتني العامة والخاصة عىل حد سواء. وكتاب »وهم اإلله« يُعرّب عن هذا 

القلق العميق، مام يعكس جزئياً حالًة من النفور الشديد تجاه الدين. لكّن مثة أمراً أعمق هنا، وغالباً 

ما يُتغاىض عنه يف غمرة النقاش الساخن. القلق هو أن متاسك اإللحاد بحد ذاته عىل املحك. فهل 

من املحتمل أن يؤدي االنبعاث غري املتوقع للدين إىل إقناع الكثريين بأن اإللحاد بذاته فيه عيوب 

قاتلة باعتبارها وجهة نظر عاملية؟

بهدف  إميانهم ال  يرتنح  الذين  املُلحدين  إعادة طأمنة  اإلله«  »وهم  كتاب  من  الغاية  أن  يبدو 

تحقيق مناقشة منصفة أو قوية مع املتدينني أو أولئك الساعني إىل إيجاد الحقيقة )يتساءل املرء عاّم 

إذا كان مرد ذلك لكون الكاتب نفسه ُملحداً يرتنح إميانه(. سينزعج املتدينون جراء صوره النمطية 

أخذ  عن  هاماً  رادعاً  يُعد  العدل  إىل  الواضح  الكتاب  افتقار  أن  وسيجدون  الدين  عن  الطقوسية 
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حججه ومخاوفه عىل محمل الجد. أما الباحثون عن الحقيقة الذين يعتربون أنفسهم غري متدينني 

فقد يعيشون الصدمة جراء كالم دوكينز العدايئ، واستخدامه الترصيحات العقائدية الشخصية بدالً 

من املشاركة املوضوعية املبنية عىل الدليل، ونربة البلطجة والغطرسة تجاه املتدينني، وتصميمه 

التام عىل عدم إيجاد أي يشء سوى العيب يف الدين من أي نوع كان. 

و»األسلوب  العالية«  الدوغامئية  »درجة  يُفرّس  ما  اإللحاد  مستقبل  بشأن  العميق  القلق  هو  هذا 

الخطايب العدايئ« لهذه األصولية العلامنية الجديدة. وتعلو وترية األصولية حني تشعر أي وجهة نظر 

عاملية أنها يف خطر، فتسترشس ضد أعدائها حني تتخوف عىل مستقبلها. إن كتاب »وهم اإلله« 

عبارة عن عمل مرسحي ال علمي ـ هجوم كالمي رشس عىل الدين والتامس عاطفي بأن يخبو إىل 

قعر املجتمع بحيث ال يستطيع إلحاق أي رضر. ال أحد لديه الشك باإلغراء الحشوي الذي سيكون 

ر من األهمية السياسية الجديدة املرتبطة بالدين وتأثريه املتنامي  لهذا الكتاب لجمهور علامين يُحذَّ

الرافض للدين دون أدىن شك باستحسان أولئك  العامة. وسيحظى موقفه  الساحة  وحضوره عىل 

الذين ميقتون الدين بشدة.

لكن آخرين كانوا أكرث حذراً. فنتيجة إدراك االلتزام األخالقي ألي ناقد للدين يتطرق إىل هذه 

الظاهرة عىل أفضل وجه وعىل نحو أكرث اقناعاً، كثريون شعروا باالنزعاج جراء الصور النمطية الفظة 

التي لجأ إليها دوكينز، إضافة إىل املعارضات الثنائية املبّسطة إىل حّد كبري )العلم حسن؛ الدين 

يسء(، واملغالطات البهلوانية، والعدائية تجاه الدين. هل من املحتمل أن يكون لكتاب »وهم اإلله« 

نتائج عكسية ويؤدي يف نهاية املطاف إىل إقناع الناس بأن اإللحاد متعصب ومذهبي وبغيض بقدر 

السوء الذي يتميز به الدين؟

يبدو أن دوكينز يعتقد بأن قول يشء ما بصوت مرتفع جداً وبثقة عالية، مع تجاهل أو تحقري 

من  نوع  هو  بالدين  االعتقاد  بأّن  املنفتحة  العقول  أصحاب  يُقنع  أن  شأنه  من  املضاد،  الدليل 

كانوا  سواء  ـ  بالكاريزما  يتمتعون  الذين  القادة  عن  االجتامعية  األبحاث  تشري  لألسف،  الوهم. 

متدينني أو علامنيني ـ إّن دوكينز قد يكون محقاً يف وضع أمل ما عىل هذه اإلسرتاتيجيا. بالنسبة 

للبسطاء والُسذج، هي الثقة مبا يُقال ما يُقنع ال الدليل املُقّدم لدعمه. لكن الحقيقة هي أن دوكينز 

يستند إىل حد بعيد إىل البالغة ال عىل الدليل الذي من ناحية أخرى هو رأس ماله الطبيعي ما 

يُشري بوضوح إىل أن مثة أمراً خاطئاً يف هذه املسألة. ومن املفارقات أن اإلنجاز النهايئ لكتاب 

»وهم اإلله« لإللحاد املعارص قد يكون اإليحاء بأن هذا اإلمرباطور ليس لديه ثياب ليلبسها. فهل 

من املحتمل أن يكون اإللحاد وهامً حول الله؟


