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مقدمة املركز
باسمه تعاىل
كرث الحديث يف اآلونة األخرية عن اإللحاد وامتداداته ،ومع قطع النظر عن كونه
أصبح ظاهرة أم ال ،فإ ّن له وجودا ً بارزا ً بيننا سيام بعد الثورة املعلوماتية الهائلة
التي نشهدها اليوم وعوملة الشبهات واألزمات الفكرية ،وقد يختلط أيضاً مع حالة
العزوف عن الدين عند طبقة الشباب بحسب اقتضاء العمر وفرتة املراهقة.
واملجتمع اإلنساين مل يكن مبعزل عن االلحاد يوماً ّما ،بل رمبا يكون من اقتضاءات
هذه الدنيا الهابطة املبنيّة عىل ثنائية الهداية/الضالل ،نعم كانت هذه الحالة بني
الجزر واملد تختلف باختالف الزمان واملكان واألسس التي تعتمد عليها ،ففي كل
فرتة كان يجد اإللحاد مناخاً ومالذا ً يلوذ به وعامدا ً يتكئ عليه ،إىل أن تخ ّيل وجود
منفسح رحب له يف اآلونة األخرية جراء تطور العلوم الطبيعية ومحاولة تفسري الكون
مبعزل عن الغيب ،فباض وفرخ وبذر بذوره بأمل أن يحصد جناه الحقاً بدءا ً من عرص
التنوير ووصوالً إىل إعالن موت اإلله وانتهاءا ً إىل مقولة وهم اإلله.
هذا ..وقد تصدى املركز اإلسالمي للدارسات االسرتاتيجية  -تلبي ًة ملها ّمه يف رسم
خطط وبرامج وحلول ومعالجات يف مجايل الدين واملعرفة  -إلصدار سلسلة جديدة
تحت عنوان (نقد اإللحاد) بأقالم دعاة الدين ملعالجة هذه الحالة املتفشية يف
أوساطنا نوعاً ما.

هذا الكتاب الذي ألفه:

1.1ليسرت ادغار ماكغراث العامل الفيزيايئ االيرلندي امللحد أوالً ،والعامل الالهويت
املؤمن ثانياً ،أستاذ الالهوت يف جامعة اكسفورد و كامربيدج وكلية ريجنت،
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له ثالث شهادات دكتوراه :يف الفيزياء الحيوية الجزيئية ،يف علم الالهوت ويف
اآلداب  /التاريخ الفكري .وله مؤلفات ع ّدة يف الدفاع عن الدين والرد عىل
امللحدين منها :شفق االلحاد ،اله دوكينز والجينات ،وهم دوكينز ،الالهوت
العلمي وغريها.
2.2جوانا كوليكات ماكغراث ،درست علم النفس التجريبي يف جامعة اكسفورد،
وتخصصت يف علم النفس العصبي الرسيري ،ثم درست الحقاً الالهوت
ّ
املسيحي وأصبحت استاذة يف علم النفس الديني يف كلية هايرثوب يف
جامعة لندن.
تصدى مؤلفا هذا الكتيب لدحض مزاعم دوكينز يف كتابه (وهم االله) ،وقد كان
ّ
انطباعهام العام عن هذا الكتاب يف نظر ٍة تقييمي ٍة محايد ٍة أنّه يستند إىل تحليل علمي
بسيط ،وفيه تكهنات زائفة أغلبها مستعار من كتابات مالحدة أقدم ،ويف كلمة أخرية:
(إنّه يف أغلبه ليس سوى مجموعة من األخبار املوجزة املالمئة واملبالغ فيها بغية تحقيق
أقىص األثر ،وهو مرتب بصورة فضفاضة من أجل اإليحاء بأنّه ميلك حجة).
لذا يغوصان معه يف نقد األسس والبنى التي اعتمدها يف كتابه (وهم االله) ليثبتا
أ ّن الدين ليس خرافة واإلله ليس وهامً.
ونحن إذ نق ّدم هذا الكتاب ضمن (سلسلة نقد اإللحاد) إىل القراء الكرام نتمنى
إلحاقه بدراسات أخرى بأقالم دعاة اإلميان والدين تأليفاً وترجمةً ،كام نلفت نظر
املؤلفي ينطلقان من منطلق مسيحي يف نقد دوكينز.
القارئ الكريم إىل أن
ّ
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل األنبياء واملرسلني
سيام خامتهم وآله امليامني.

املقدمة
منذ نرش كتاب «الجني األناين» ( ،)1976بات ريتشارد دوكينز واحدا ً من أنجح
كتّاب األدبيات العلميّة وأمهرهم ،ومع زميله األمرييك ستيفن جاي غولد ،استطاع
جعل البيولوجيا التطورية ُمتاحة لجيل جديد من القراء وتثري اهتاممه .ولطاملا
شعرت أنا وثلّة من املعجبني بأعامله العلم ّية الشائعة بالغرية من الوضوح امل ُستخدم
يف كتاباته واستخدامه الجميل للتشبيهات املساعدة وأسلوبه املسيل.
لكن كتابه األخري كان مختلفاً متاماً .فقد أ ّهل كتاب «وهم اإلله» دوكينز ألن يُعترب
أي شكل من الدين[[[.
املجادل امل ُلحد األبرز يف العامل ،الذي يو ّجه انتقادا ً الذعاً ضد ّ
إنّه واثق بقدرته عىل دفع قرائه لتغيري إميانهم« :إذا كان هذا الكتاب يفي بالغرض
الذي أبتغيه ،فإ ّن القراء املتدينني الذين يفتحونه سيغدون ُملحدين عند إنهائه»[[[.
كل يشء ،هو يوحي بأ ّن «أصحاب اإلميان
هو ال يعتقد أ ّن ذلك تحديدا ً مر ّجح؛ بعد ّ
الراسخ حصينون أمام الح ّجة».
لكن أن يكتب دوكينز كتاباً من أربعامئة صفحة ُمعلنا ًفيه أ ّن الله وه ٌم فهذا بح ّد
كتاب كهذا ال يزال رضوريّاً؟ كان من املفرتض أ ّن يزول
ذاته حقيقة بالغة األهم ّية .فلِ َم ٌ
الدين منذ سنوات .وألكرث من قرن ،كان كبار علامء االجتامع وعلامء علم اإلنسان
وعلامء النفس يعلنون أ ّن أوالدهم سيشهدون حقبة جديدة حيث يُرتك فيها «وهم
[1]- Richard Dawkins, The God Delusion (Boston: Houghton Mifflin, 2006).
[2]- Ibid„ p. 5.
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اإلله» من أجل الخري .وإذا عدنا لستّينيات القرن املايض ،لتذكّرنا بأنّه كان يُقال لنا إ ّن
وسيحل مكانه عامل علامين.
ّ
الدين يخبو
بنظر بعضنا ،كان ذلك شيئاً عظيامً .أما أنا فكنت ُملحدا ً يف أواخر الستين ّيات
وأتذكّر كيف كنت أتطلّع لزوال الدين ببهجة قامتة معينة .لقد ترعرعت يف شاميل
إيرلندا وكنت عىل متاس مبارش مع التوترات الدين ّية واألعامل العنفية املرتبطة بها.
كل توت ّر
وكان الحل واضحاً أمام عقيل املتح ّرر .يجب التخلّص من الدين وعندها ّ
وعنف سيزول .وسيغدو املستقبل ساطعاً -وبدون إله.
أمران تغ ّريا منذ ذلك الحني .يف املقام األول ،عاد الدين .وهو اآلن عنرص ها ّم يف عامل
اليوم لدرجة أنّه يبدو من الغريب التفكري أنّه قبل جيل واحد فقط كان يُعتقد بأ ّن زواله
يالمس اليقني .الكاتب اإلنسا ّين مايكل رشمر ،رمبا األكرث شهرة مبدير مجتمع املشكّكني
ونارش مجلة املشكّكّ ،بي هذه النقطة بشدة يف عام  1999عندما أشار إىل أنّه عىل م ّر
التاريخ مل يكن هناك هذا العدد الكبري وهذه النسبة العالية من السكان األمريكان
الذين يؤمنون بالله[[[ .فليس أ ّن الله غري «ميت» وحسب ،مثلام ادعى الفيلسوف األملاين
فريدريش نيتشه قبل األوان ،بل ال يبدو أبدا ً أنّه كان بهذا القدر من الحيوية.
كشاب يف مقتبل
تغيت .برغم ّأن كنت
بأقل أهم ّية ،مواقفي
ثانياً ،لكن ّ
ّ
ّ
الخاصة ّ
وبكل ما له عالقة باإللحاد ،وجدت نفيس الحقاً
العمر مقتنعاً متاماً وبشغف بالحقيقة ّ
مقتنعاً بأ ّن املسيحيّة أكرث إثارة لالهتامم وموجودة فكرياً عىل الصعيد العاملي أكرث
ألي
من اإللحاد .ولطاملا ق ّدرت التفكري الح ّر والقدرة عىل رفض املعتقدات التقليدية ّ
عمر .لكن مل ّ
أشك يوماً إىل أين سيأخذين تفكريي الح ّر.
إذا ً ،أنا ودوكينز كان لنا تو ّجهان مختلفان كلياً لكن باألساس لألسباب نفسها.
[1]- Michael Shermer, How We Believe: Science, Skepticism, and the Search for God (New
York: Freeman, 2000), pp. 16- 31.
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كالنا أكادميي من أوكسفورد يعشق العلوم الطبيعية .وكالنا يؤمن بشغف بالتفكري
املستند إىل دليل وينتقد أولئك الذين يحملون معتقدات شغوفة ألسباب غري مالمئة.
وكل واحد م ّنا يرغب يف التفكري بتغيري موقفه حيال الله إذا كان الدليل تطلّب ذلك.
ّ
توصلنا إىل استنتاجني مغايرين كل ّياً بشأن الله.
لكن ،وفقاً لخربتنا وتحليل العامل نفسهّ ،
واملقارنة بيننا توجيهية ،لك ّنها تنبثق من بعض األسئلة الصعبة التي طرحها دوكينز.
دوكينز ،وهو حالياً بروفسور يف الفهم العا ّم للعلوم يف جامعة أوكسفورد ،يؤمن
بأ ّن العلوم الطبيعية ،وال سيام البيولوجيا التطورية ،متثّل الطريق الرسيع إىل اإللحاد-
كام فعلت به يف شبابه .يف حالتي الخاصة ،بدأت ك ُملحد وانطلقت ألصبح مسيحيّاً ـ
بال ّدقة خالفاً لرحلة دوكينز الفكرية .وكنت نويت يف األصل أ ّن أقيض حيايت يف البحث
العلمي لكن وجدت أ ّن اكتشايف للمسيحية أ ّدى يب لدراسة تاريخها وأفكارها بعمق
ّ
حصلت شهادة الدكتوراة يف الفيزياء الحيوية الجزيئية أثناء العمل يف
كبري .لقد ّ
الحصص املخربية يف جامعة أوكسفورد مع الربوفسور جورج رادا ،لكن تخليّت الحقاً
العلمي من أجل دراسة علم الالهوت.
عن البحث
ّ
لكل م ّنا استنتاجات مختلفة
غالباً ما تع ّجبت كيف ميكنني ودوكينز أ ّن يكون ّ
رص طويل ّ
وشاق حول عامل هو ذاته من الناحية الجوهرية.
كلياً كهذه بنا ًء عىل تب ّ
قد يكون االحتامل األول أنّه ،ألنّني أؤمن بالله ومضطرب ومخدوع و ُمضلَّل و ُمضلِّل،
فإ ّن قدريت الفكرية تُش ّوش من خالل خطفها من قبل فريوس الله املعدي والخبيث.
أو ألنني مضطرب ومخدوع و ُمضلَّل و ُمضلِّل ،فإ ّن قدريت الفكرية تُش ّوش من خالل
خطفها من قبل فريوس الله املعدي والخبيث ،فأؤمن بالله .كالهام ،أخىش ،موضوع
اإلجابة التي وجبتها يف صفحات كتاب «وهم اإلله».
قد يكون ذلك جواباً ،لك ّنه ليس بالرضورة جواباً مقنعاً .هو قد يناشد امل ُلحدين
املتش ّددين الذين ال يسمح إميانهم الراسخ لهم بالعمل خارج صندوق «الال إله» .لكن

12

وهم دوكينز؟ (األصول ّية الملحدة وإنكار اإلله)

آمل أ ّن أكون مح ّقاً يف اقرتاحي بأ ّن دوغامتيني بدون تفكري كهؤالء ليسوا منوذج ّيني
لإللحاد .وقد تكون اإلجابة األخرى عن سؤايل تكرارا ً لعدم املنطق نفسه ،لك ْن هذه
املرة تطبيقه يكون عىل دوكينز( .برغم ّأن يف هذه الحالة ،أفرتض أنّه يجب علينا طرح
فرضية اختطاف عقله بنوع مع ّني من فريوس «الال إله») .لكن ال ن ّية يل بالكتابة عن
أمر غري قابل للتصديق .فل َم أُهني دوكينز؟ األكرث أهم ّية حتى ،ملَ أستخف بذكاء قرايئ؟
إن بدايات الجواب الصحيح تستند عىل كلامت حكيمة لستيفن جاي غولد ،الذي
أ ّدى موته املؤسف ج ّراء الرسطان يف عام  2002إىل حرمان جامعة هارفرد من أحد
أشهر أساتذتها ،وحرمان األدبيات العلميّة الشعبية من أحد أمهر كتابها .ولو أنّه
ُملحد ،كان غولد واضحاً للغاية بأ ّن العلوم الطبيعية -من بينها النظرية التطورية-
التقليدي عىل ح ٍّد سواء .وما مل يكن نصف
الديني
تتامىش مع اإللحاد واملعتقد
ّ
ّ
بحق العتبارها غري منطقية ،أيّاً
زمالئه
العلمي ين أغبياء متاماً -فرضية رفضها غولد ّ
ّ
كان النصف الذي تنطبق عليه  -لكان ليس مث ّة سبيل آخر مسؤول عن إضفاء منطق
الردود املتن ّوعة عىل الواقع من جانب األناس األذكياء واملطّلعني الذين عرفهم[[[.
وهذا ليس جواباً رسيعاً وسهالً ميكن أ ّن يُحبّذه كثريون .لكن قد يكون صحيحاً
األقل نقطة يف االتّجاه الصحيح .هو يُساعدنا يف فهم السبب الكامن
جدا ً -أو عىل ّ
وراء اعتناق أناس كهؤالء ملعتقدات مختلفاً للغاية بشأن هذه املسائل -وبنا ًء عىل
ذلك ،السبب وراء اعتقاد بعضهم اآلخر يف نهاية املطاف أ ّن تلك األسئلة ال ميكن
إيجاد أجوبة مقنعة لها .وهذا يذكرنا بالحاجة إىل التعامل مع أولئك الذين يُعارضوننا
فكري تا ّم ال أ ّن نصفهم بأنّهم كذّابون ومحتالون ود ّجالون.
يف مسائل كهذه باحرتام
ّ
األقل التفكري مالياً بالدليل ،يُق ّدم دوكينز ببساطة البديل
وفيام يحاول غولد عىل ّ
[1]- Stephen Jay Gould, «Impeaching a Self-Appointed Judge.» Scientific American 267, no.
1 (1992): 118- 21
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امل ُلحد لوعظ جهنمي ،مستبدالً الخطاب املشحون والتالعب بالحقائق االنتقايئ
للغاية بتفكري دقيق مستند عىل الدليل .الالفت للنظر أ ّن هناك تحليالً علمياّ بسيطاً
يف «وهم اإلله» ،مام يثري الدهشة .ومث ّة تك ّهنات زائفة مرتبطة بانتقاد ثقايف أوسع
للدين ،وأغلبها ُمستعار من كتابات ُملحدة أقدم .فيعظ دوكينز كوراله الكاره لله،
ومن الواضح أ ّن املتوقع من أفراد هذا الكورال أ ّن يتلذّذوا بز ّخاته البالغية ويرفعوا
أيديهم عالياً بتزلّف .فأولئك الذين يعتقدون أ ّن التط ّور البيولوجي ميكن توفيقه مع
الدين هم ُمخادعون .آمني! هم ينتمون إىل أنصار نظرية التط ّور من «مدرسة نيفيل
تشامربلني»! وهم اسرتضائيون! آمني! والعلامء الحقيقيون يرفضون االعتقاد يف الله!
مختل يعتدي عىل األطفال!
هللويا! والرب الذي آمن به اليهود يف العهد القديم هو ّ
آمني! فأنت قل لهم ،يا أخي!
عندما قرأت كتاب «وهم اإلله» شعرت باألىس واالضطراب عىل ح ّد سواء .تع ّجبت،
هل ميكن مل ُع ِّمم موهوب بالعلوم الطبيعية ،كان يتمتّع يف ما مىض باهتامم شغوف
ألي
بالتحليل
املنطقي للدليل ،أ ّن يتح ّول إىل داعية عدا ّيئ تجاه الدين مع رفض ظاهر ّ
ّ
دليل ال يُالئم ح ّجته؟ لِم العلوم الطبيع ّية تُنتهك كثريا ً لتعزيز التش ّدد اإللحادي؟ ليس
أي تفسري مناسب .وكغريي من أصدقايئ امل ُلحدين الكرث ،ال ميكنني أ ّن أفهم
عندي ّ
حجم العدائية التي يُبديها تجاه الدين .فالدين بنظر دوكينز كالراية الحمراء بالنسبة
للثور -ال تستثري ر ّدا ً عدائ ّياً فحسب بل آخر يرمي املواثيق العلم ّية العاديّة حول
الدقّة املتناهية والعدالة لتذروها الرياح .وفيام كتابه مكتوب بشغف وقوة بالغ ّي ْي،
الح ّدة يف تأكيداته هي مج ّرد قناع لحجج بالية وضعيفة و ُمعاد استخدامها.
لست وحدي من يشعر بخيبة األمل هنا .كتاب «وهم اإلله» يعلن الحقيقة
أ ّن كاتبه اعتُرب مؤخرا ً واحدا ً من املفكّرين الريّاديني الثالثة يف العامل .وشمل هذا
االستطالع ق ّراء مجلة بروسبكت يف ترشين الثاين  .2005لذا ،ما الذي فعلته املجلّة
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واملتعصب وغري
نفسها بكتاب دوكينز؟ ناقدها األديب ذَهل بهذا الكتاب «غري املبايل
ّ
املرتابط وامليلء بالتناقضات»؟ فامذا كان عنوان املراجعة؟ «دوكينز الدوغاميئ».

الر ّد عىل دوكينز
أي ر ّد
واضح أ ّن مثة حاجة لر ّد من نوع ما عىل كتاب «وهم اإلله» ،ألنّه مع غياب ّ
قد يقتنع بعضهم بأ ْن ال ر ّد موجودا ً عليه .لذا كيف يجب الر ّد؟ أحد الردود الواضحة
يجب أ ّن يكون عرب تأليف كتاب مبستوى العدائية وعدم الدقّة ،ساخرا ً من اإللحاد
من خالل تشويه أفكاره وتقديم دجاليه كام لو أنّهم ق ّديسون .لكن ذلك سيكون
بال فائدة وذا نتائج عكسية ،دون الحاجة إىل ذكر عدم األمانة عىل الصعيد الفكري.
قوي
يف الواقع ،هناك صعوبة ح ّقاً لكتابة ر ّد عىل هذا الكتاب -لكن ليس ألنّه ّ
الح ّجة أو ج ّراء متانته الستناده عىل الدليل القاطع .بل إ ّن الكتاب يف أغلبه ليس
سوى مجموعة من األخبار املوجزة املالمئة واملبالغ فيها بغية تحقيق أقىص األثر
وهو مرت ّب بصورة فضفاضة من أجل اإليحاء بأنّه ميلك ح ّجة .ومن أجل دحض هذا
ممل بصورة رديئة
اإلغراء االنتقايئ للغاية باألدلّة ميكن أ ّن تكون النتيجة تأليف كتاب ّ
كل واحدة من تحريفات دوكينز وادعاءاته ميكن
جدا ً ،فيكون ر ّدا ً نزقاً وانفعالياً .إ ّن ّ
دحضها وتصحيحها .لك ّن كتاباً ال يُق ّدم سوى رسدية من التصحيحات سيكون ممالًّ
وجامدا ً .واالفرتاض بأ ّن دوكينز له ثقة موازية يف جميع أجزاء كتابه ،ال ب ّد أ ّن أتحداه
الخاصة حيال دقّة
بالتوصل إىل استنتاجاتهم
يف النقاط النموذجية والسامح للقراء
ّ
ّ
أدلّته وأحكامه.
من الواضح أ ّن لدوكينز اهتامماً بسيطاً يف التعاطي مع املؤمنني املتدينني ،الذين
يجدون أنفسهم ببساطة يف حالة من الرعب ج ّراء التحريفات الصارخة ملعتقداتهم
وسبل عيشهم .فهل حالة اإللحاد حقاً ضعيفة للغاية بحيث إنّه يجب تقويتها بهذا
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الهراء املرتجل ؟ يُق ّدم دوكينز لق ّرائه مجاملة مشكوكاً فيها للغاية من خالل االفرتاض
وأي انتقاد لتحليله سيواجه
بأنّهم سيُشاركونه تجاهله للدين والتحامل عليهّ .
ببساطة بالر ّد التايل« :حسناً ،هذا ما ستقوله ،أليس كذلك؟» فمن املحتمل أ ّن تكون
االعرتاضات عىل تحليله مرفوضة ومنتقص من مكانتها ُمسبقاً ألنّه بالتحديد هي
صادرة عن أناس متدينني «متحيزين» يتّسمون بالغباء والجهل ما مينعهم من القدرة
عىل انتقاد امل ُلحدين «املوضوعيّني» و«املنطقيّني».
هي نقطة خطرية وشائكة للغاية .إ ّن االقتناع الدوغام ّيئ التا ّم بالصواب الذي
يصطف فورا ً
يسود بعض أقسام اإللحاد الغر ّيب اليوم -امل ُّبي بإذهال يف «وهم اإلله»-
ّ
مع أصول ّية دين ّية ترفض السامح ألفكارها بأن ت ُفحص أو يُعرتض عليها .ودوكينز رافض
الخاصة ،معتربا ً إيّاها صحيحة دون ريب وليست بحاجة للدفاع عن
املعايرة لثوابته
ّ
نفسها .وهو مقتنع جدا ً بأ ّن وجهات نظره محقّة بحيث إنّه ليس بحاجة إىل االعتقاد
كل يشء ،الخيارات الدينيّة.
أي خيارات أخرى -فوق ّ
رشع ّ
بأ ّن األدلة قد ت ّ
ما يُثري القلق عىل تحديدا ً أ ّن دوكينز ،دون إدراك لذلك ،يتعامل مع الرباهني
ببساطة كيشء يحرشه يف إطاره النظري امل ُسبق .فيُص ّور الدين باستمرار يف أسوأ
طريقة ممكنة ملحاكاة املزايا األكرث سوءا ً لألصولية الدينيّة يف تصويرها لإللحاد.
وحينام يكتب بعض العلامء الرياديّني لدعم الدين ،ير ّد دوكينز بحسم أنّهم ببساطة
ال يعنون ما يقولون .من الواضح أ ّن دوكينز يشعر بتهديد عميق ناجم عن إمكانية
مقابلة ق ّرائه ألفكار دينيّة أو متدينني قد يُعجبون بهم ح ّقاً ـ أو حتّى أسوأ من ذلك،
احرتامهم واعتبارهم يستحقّون االنتباه الج ّدي.
كل ذلك من أجل جعل تأليف كتب كهذه أمرا ً ال جدوى منه .باستثناء
يبدو أ ّن ّ
املتعصب من خالل قراءة كتب
تلك املرة حني كنت ُملحدا ً واستيقظت من هجوعي
ّ
تح ّدت نظريت املتح ّجرة برسعة .وأظ ّن أ ّن هذا الكتاب سيقرأه باألساس املسيح ّيون
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الذين يريدون معرفة ما يو ّدون قوله ألصدقائه الذين قرأوا كتاب «وهم اإلله»
ويتحيون ما إذا كان املؤمنون هم ح ّقاً منحرفني جنسيّاً وفاسدين أخالقياً وجهلة كام
ّ
يُص ّورهم الكتاب .لك ّن أميل معقود عىل أ ّن يشمل جمهور الق ّراء امل ُلحدين الذين مل
ت ُحبس عقولهم بعد بنمط االنعكاسات الدوكينزية الذاتية .وهناك الكثريون م ّمن
يعيشون الضالل بشأن الله ،وكنت أنا واحدا ً منهم.
هذا كتاب قصري ،مع إبقاء الح ّد األدىن من الحاشية لتوفري املساحة .وتركيزه
األسايس سهل ومتناسق :انتقاد الحجج التي وردت يف كتاب «وهم اإلله» .وقد يتم ّنى
ّ
الق ّراء أ ّن يُسهب هذا الكتاب ليطال املواضيع األخرى -مثل استكشاف ومدح القدرة
الفكرية والقوة الروحية للمسيحية[[[ .ستُكتب تلك الكتب يف الوقت املناسب .لك ّن
هذا الذي بني أيدينيا بسيط وقصري ويتعاطى مبارشة مع املوضوع املرج ّو .وال يشوبه
االستطراد أو االنحراف عن الفكرة .وغايته واحدة ال غري -تقييم املوثوقية يف انتقاد
دوكينز لإلميان بالله[[[ .وبرغم أ ّن غاية الكاتب األول تستند إىل أسباب تاريخية
وأسلوبية ،وجهات النظر والحجج املذكورة تعود إىل املؤلفني عىل ح ّد سواء.
كل ذلك كمق ّدمة ،ولنتّجه فورا ً إىل أفكار ومواضيع «وهم اإلله».
يكفينا ّ

[1]- 5 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.

الفصل األول
ُ َّ
مضلل حيال
الله

الفصل األول
ُمضلَّل حيال الله؟
اإلله وهم -جنوح ذهاين اخرتعه أناس مجانني وضالّون[[[ .تلك هي الرسالة
األساس ّية من كتاب «وهم اإلله» .برغم أ ّن دوكينز مل يعرض تعريفاً دقيقاً للوهم ،هو
يقصد بوضوح أنّه ال يرتكّز عىل أدلة بل أسوأ من ذلك هو يُخالف الدليل .فاإلميان هو
«ثقة عمياء ،مع غياب األدلّة ،حتّى برغم أنف األدلّة»[[[ .هي «عملية الال تفكري».
وهي «رشيرة تحديدا ً ألنّها ال تتطلّب التربير وال تحتمل الحجة»[[[ .هذه التعريفات
األساس ّية عن اإلميان ماثلة يف نظرة دوكينز و ُمك ّررة باستحواذ يف كتاباته كافّة .هو
ليس تعريفاً مسيحياً لإلميان لك ّنه تعريف اخرتعه دوكينز ملالءمة أهدافه الجدل ّية
الخاصة به .فهو يُح ّدد أولئك الذين يؤمنون بالله عىل أنّهم أناس ابتعدوا عن الواقع-
ّ
كام لو أنّهم ضلّوا.
يُشري دوكينز بصورة محقّة إىل أهم ّية اإلميان يف حياة الناس .فام تؤمن به له تأثري
هام جدا ً يف الحياة والفكر .فيُخربنا أ ّن ذلك يجعل من امله ّم أكرث إخضاع اإلميان إىل
كل
فحص بارع ودقيق .ويجب كشف النقاب عن األوهام ومن ث ّم إزالتها .أوافق عىل ّ
[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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ذلك .منذ نرش كتايب «إله دوكينز» يف عام  ،2004يُطلب م ّني عىل الدوام الحديث عن
مواضيعه يف أنحاء العامل كافّة .ويف تلك املحارضات ،أذكر وجهات نظر دوكينز بشأن
الدين ومن ث ّم أقدم نقدا ً مبنياً عىل الدليل ،نقطة بنقطة.
شاب غاضب جدا ً .مل تكن تلك
بعد إنهايئ لواحدة من تلك املحارضات ،اعرتضني ٌّ
املحارضة تحديدا ً مم ّيزة .من خالل االستخدام الدقيق للحجج العلم ّية والتاريخية
والفلسفية ،أظهرت ببساطة أ ّن الحالة الفكرية لدى دوكينز ض ّد الله 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 ألنّني «د ّمرت إميانه» .فإلحاده
مبني عىل سلطة ريتشارد دوكينز ،وأنا قوضت إميانه كلياً .ينبغي أ ّن يذهب ويُعيد
ّ
كل يشء .كيف أجرؤ عىل القيام بأمر كهذا!
التفكري يف ّ
وبينام كنت أتأ ّمل يف هذا األمر أثناء عوديت إىل البيت ،وجدت نفيس أمام رأيني
حياله .جزء م ّني ندم عىل اإلزعاج الهائل الذي س ّببته لهذا الرجل .فقد أحدثت
اضطراباً يف االفرتاضات املستق ّرة يف حياته .لك ّنني واسيت نفيس بفكرة أنّه لو مل يكن
حكيامً مبا يكفي إلرساء حياته عىل وجهة نظر دوكينز غري الكافية بجالء ،ألدرك يوماً
ما أنّها تستند إىل أسس هشّ ة قطعاً .ولكانت إزالة الوهم واقعة ال محالة يف يوم
من األيام .إالّ أنّني مثلت الحدث التاريخي الذي س ّبب حصولها يف الزمان واملكان
امل ُح ّددين.
لك ّن جزءا ً آخر م ّني بدأ يُدرك كيف نعتنق معتقداتنا بعمق ،وتأثري تلك املعتقدات
محق -املعتقدات ها ّمة .فنحن نبني حياتنا عليها؛ هي
يف ّ
كل يشء يف حياتنا .دوكينز ّ
ت ُح ّدد قراراتنا بشأن األمور األكرث أهمية .وما زلت أتذكّر االضطراب الذي عشته أثناء
فكل جزء من
االنتقال املؤمل فكرياً (برغم أنّه يستحق) من اإللحاد إىل املسيحيةّ .
محق بال أدىن ّ
شك
محق أيضاًّ -
األثاث العقيل كان ال ب ّد من إعادة ترتيبه .ودوكينز ّ
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ـ عندما يطلب بأنّه ال يجب أ ّن نبني حياتنا عىل األوهام .فكلّنا بحاجة إىل فحص
أي معتقدات يف
معتقداتنا ـ وال سيام إ ّن ك ّنا ُسذّجاً لدرجة اعتبار أنفسنا ال منلك ّ
املقام األول .وهنا أتساءل ،من هو امل ُضلَّل حقاً بشأن الله؟

اإلميان طفويل
ٍ
اإللحادي
شخص عىل دراية بالجدال املعادي للدين ،يعرف أ ّن االنتقاد
كأي
ّ
ً
الديني يعتربه طفول ّياً -و ْه ٌم طفو ّيل مصريه الزوال حينام تبلغ
املتواتر للمعتقد
ّ
املهني ط ّور دوكينز انتقادا ً مامثالً ،راسامً تشبيهاً
اإلنسانية نضجها .خالل تاريخه
ّ
إلحادياً طويل األمد .يف أعامله األوىل ،أكّد دوكينز أ ّن اإلميان بالله كام هو االعتقاد
بالجناين أو بابا نويل .وهذه املعتقدات طفولية ما إن تختفي حتّى نصبح قادرين
عىل التفكري بطريقة مستندة إىل األدلّة .وكذلك هو الله .هذا واضح ،أليس كذلك؟
فكام أشار دوكينز يف برنامجه «فكرة هذا اليوم» عىل إذاعة البي يب يس يف العام
 ،2003الجنس البرشي «ميكن أ ّن يعيش مرحلة طفولية كثرية البكاء ،ويف النهاية يبلغ
س ّن الرشد» .هذا «التفسري الطفو ّيل» يعود إىل حقبة مبكّرة من تاريخ البرشية ،حقبة
تؤمن بالخرافات .وقد تجاوزنا تلك الحقبة[[[.
معي يف البال
كغريها من تشبيهات دوكينز الكثرية ،هي مبنية عىل جدول أعامل ّ
ـ يف هذه الحالة ،ازدراء الدين .لكن من الواضح أ ّن التشبيه خاطئ .كم من البرش
نعرفهم بدأوا باالعتقاد بوجود بابا نويل يف س ّن البلوغ؟ أو َم ْن وجد أ ّن االعتقاد
بوجود الجناين مواسياً يف س ّن الشيخوخة؟ أنا آمنت بأ ّن بابا نويل موجود حتّى
والدي
بلوغي س ّن الخامسة (لكن ،ال أعرف املنافع املرتتّبة عىل ذلك ،فقد تركت
ّ
[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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بأن ما زلت آخذ األمر بج ّدية حتّى وقت الحق) .ومل أؤمن بالله إالّ حني
يعتقدان ّ
ذهبت إىل الجامعة .فأولئك الذين يلجؤون إىل هذه الح ّجة الطفولية يجب عليهم
رشح السبب وراء اكتشاف كثريين لوجود الله يف وقت الحق من حياتهم وبالتأكيد
أي نوع من الرتاجع أو االنحراف أو االنحطاط األخالقي .وخري
ال يعتربون ذلك ميثّل ّ
مثال عىل ذلك يُقدمه (أنطوين فلو) مواليد عام  ،)1923الفيلسوف امل ُلحد املشهور
الذين بدأ اإلميان بالله يف الثامنني من عمره.
محق يف التعبري عن القلق بشأن التلقني الذي يتلقّاه
لكن «وهم اإلله» بالتأكيد ّ
األطفال من أهاليهم[[[ .إ ّن العقول الربيئة يفسدها الكبار الذين يحشون عقول
أوالدهم مبعتقداتهم الدين ّية .ويقول دوكينز إ ّن العملية البيولوجية لالختيار الطبيعي
بكل ما يقول لهم أهاليهم أو كبارهم.
تحشو أدمغة األطفال مبيل نحو االعتقاد ّ
بكل ما يقوله األهل ـ كاالعتقاد ببابا نويل
وحسب رأيه ،هذا يجعلهم ُعرض ًة ألن يثقوا ّ
الديني يف
مثالً .ويُع ّد ذلك واحدا ً من العوامل األكرث أهميّة يف الحفاظ عىل املعتقد
ّ
العامل ،بينام كان يجب أ ّن يزول منذ زمن بعيد .اخلعوا دائرة انتقال األفكار الدين ّية
بني األجيال ،وسيؤ ّدي ذلك إىل فناء هذا الهراء .ويقول إ ّن تربية األطفال عىل االعتقاد
ديني هو شكل من االعتداء عىل األطفال.
مبعتقد ّ
بالطبع ،هناك نقطة معقولة يف هذا الحديث .لكن بطريقة ما ،تضيع يف صخب
الخطاب املختلق وج ّراء الفشل العا ّم يف دراسة انعكاساتها .وألنّني قرأت املفاهيم
الخاطئة عن الدين التي تحمل ميزة األىس نفسه يف «وهم اإلله» ،أخاف كثريا ً أ ّن يقوم
السذج عىل اعتناق معتقداتهم -فكام يُشري دوكينز
العلامنيون فقط بإجبار األطفال ُ
محق بذلك ،هؤالء األطفال يفتقرون إىل القدرات التمييزيّة املطلوبة من أجل
وهو ّ
تقييم األفكار .وال أمت ّنى أ ّن أكون فظّاً ،لك ّن هذه املقاربة بأكملها تبدو عىل نحو غري
[1]- Dawkins, God Delusion, pp. 325- 37
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مريح مثل الربامج املناهضة للدين التي أُدخلت يف مناهج تعليم األطفال السوفييت
إبّان الخمسينيّات ،اعتامدا ً عىل عبارات مثل «العلم يدحض الدين!» «الدين خرافة!»
وما إىل ذلك.
فعالً ،مث ّة حاجة إىل مجتمع يتأ ّمل يف كيفيّة تعليم أطفاله .لكن ال ميكن أ ّن تالمئهم
أي حالة من خالل تغذيتهم بالقوة من معتقدات دوكينز املفضلة وتحريفاته .هم
ّ
بحاجة إىل أ ّن يعرفوا بعدل ودقّة ما الذي تُعلّمه املسيح ّية فعالً ـ ال أ ّن يكونوا ُعرض ًة
للتحريفات التافهة عن الالهوت املسيحي التي تغطّي هذا النوع من الدعاية .إ ّن
كتاب «وهم اإلله» ،من خالل عيوبه وليس ج ّراء انجازاته ،يع ّزز الحاجة إىل تعليم
نوعي عىل الساحة العا ّمة ،ملواجهة الرسوم املتحركة البدائية والصور النمط ّية
ديني ّ
ّ
الضا ّرة والتحريفات الصارخة التي تر ّوج لها األصول ّية اإللحادية بعدائية اآلن.
مت سلسلة من املحارضات يف جامعة أوكسفورد بعنوان «مقدمة يف علم
لسنوات ق ّد ُ
الالهوت املسيحي» .ال أستطيع املساعدة ،لكن أشعر بأ ّن تلك املحارضات استُغلّت نوعاً
ما يف هذا الكتاب لدوكينز .وكام أشار الناقد الثقايف واألديب تريي إيغلتون يف مراجعته
الالذعة لكتاب «وهم اإلله»« :تخيّلوا أ ّن أحدا ً ما يتح ّدث بإسهاب عن البيولوجيا ومعرفته
يف املوضوع تقترص عىل كتاب الطيور الربيطانية فحسب ،واألمر واحد إ ّن كانت لديكم
عم هو الشعور أثناء قراءة كتابات ريتشارد دوكينز عن الالهوت»[[[.
فكرة تقريبية ّ
يقتبس دوكينز وجهات نظر صديقه نيكوالس هامفري ،مبوافقة األخري ،فيقرتح بأنّه
بنبغي عدم السامح لألهل بعد اآلن بتعليم أطفالهم «الحقيقة املوضوعية لإلنجيل»
لدرجة تفوق عدم «السامح لهم برضب أطفالهم»[[[ .لو كان كالم هامفري مبن ّياً عىل
[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
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ٍ
أسس متين ٍة هنا ،لكان انصب غضبه أيضاً عىل أولئك الذين ينرشون التحريفات عن
الدين كام لو أنّها حقيقة .أتع ّجب ،هل هو يقول إ ّن األهل الذين يقرأون كتاب «وهم
بحق أطفالهم؟ أو أنت
اإلله» بصوت عال أمام أطفالهم هم يرتكبون أيضاً اعتدا ًء ّ
ٍ
معتد فقط إذا فرضت معتقدات دين ّية ال تكون معتقدات وأوهاماً مناهضة للدين؟

اإلميان غري منطقي
كل لحظة .ونظرا ً لكوين خضت
أفرتض أ ّن هناك مجموعة متطرفة مجنونة يف ّ
الكثري من النقاشات العا ّمة حول ما إذا كان الدين يدحض وجود الله ،أصبحت أمتتّع
بخربة وافرة حول ما أعتقد أنّه يليق بوصف بعضهم بأنهم غريبون نوعاً ما ،وغالباً
هم أصحاب األفكار السا ّمة قطعاً ،عىل ضفتي النقاش كلتيهام بشأن الله واإللحاد.
واحدة من املزايا األكرث مت ّيزا ً يف جدل دوكينز املعادي للدين هي عرض الباثولوجية
كام لو أنّها طبيعية ،والطرف كام لو أنّه املركز ،واملجانني كام لو أنّهم التيار الرئييس.
ذاك ينفع بصورة عا ّمة الجمهور املقصود ،الذي ميكن أ ّن نفرتض أنّه يعرف القليل
عن الدين وال يهت ّم كثريا ً عىل األغلب به .لك ّن ذلك غري مقبول ،وطبعاً ليس مبنياً عىل
أسس علمية.
املسيحي هو «معتقد خاطئ عىل الدوام يُرفع يف وجه
رص دوكينز عىل أ ّن املعتقد
يُ ّ
ّ
األدلّة املختلفة القوية»[[[ .لك ّن املشكلة يف كيف ّية إقناع «أصحاب اإلميان الراسخ» بأ ّن
أي شكل من أشكال الح ّجة
اإللحاد ّ
محق ،عندما يوهمهم الدين بأنّهم حصينون يف وجه ّ
املنطقية .لذا اإلميان أساساً وبدون أدىن ّ
منطقي .ويف دعم ح ّجته يذكّر دوكينز
شك هو غري
ّ
ُنحل بصورة أساسيّة من املعتقد
الهوتيني مسيحيني يعتقد بأنّهم سيُثبتون هذا الجانب امل ّ
املسيحي ترتوليان يف القرن الثالث قال بعض
الديني .يف أوىل كتاباته ،أكّد دوكينز أ ّن الكاتب
ّ
ّ
[1]- Dawkins, God Delusion, p. 5.
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خاصة ،من بينها «يُعتقد بشتّى الوسائل أنّه سخيف» .وهذا مرفوض
األمور الغبية بصورة ّ
باعتباره هرا ًء دينيّاً تقليديّاً« .وذاك هو السبيل إىل الجنون»[[[.
يسين أ ّن أقول إنّه توقّف عن اقتباس ذلك اآلن بعد أ ّن أرشت إىل أ ّن ترتوليان مل
ُّ
يقل شيئاً من هذا القبيل .فقد وقع دوكينز يف ف ّخ عدم فحص مصادره وك ّرر فقط ما
قاله الكتاب امل ُلحدون القدامى .لك ّنه يبقى مثاالً ُممالًّ آخر عن التكرار الالمتناهي
للحجج التي عفا عليها الزمن وأصبحت من سامت اإللحاد يف األعوام األخرية.
أي حال هذا
لكن ،يبدو أ ّن دوكينز وجد اآلن مثاالً عن الالعقالنية يف اإلميان -عىل ّ
مم
جديد بالنسبة إليه .ويف كتابه «وهم اإلله» ،يستشهد ببعض املقتطفات املختارة ّ
كتبه الكاتب الربوتستنتي األملاين مارتن لوثر يف القرن السادس عرش ،فاستقى تلك
العبارات من االنرتنت وعرض مخاوف لوثر بشأن املنطق يف حياة اإلميان[[[ .ومل يقم
بأي محاولة توضيحية ملا يعنيه لوثر بكلمة املنطق وكيف تختلف عام استخدمه
ّ
دوكينز كمعنى بديهي للكلمة[[[.
البرشي ال ميكن أبدا ً أ ّن يأخذ موضوعاً
ما كان يُشري إليه لوثر ح ّقاً هو أ ّن املنطق
ّ
أساسياً من املعتقد املسيحي ـ أ ّن الله يجب أن مينح الجنس البرشي الهدية الرائعة
للخالص دون أن يطلب أن يُق ّدموا شيئاً يف املقابل أوالً .مرتوك ًة وحدها ،تستنتج
الفطرة البرشيّة أنّك بحاجة إىل أ ّن تفعل أمرا ً من أجل الحصول عىل رعاية الله -فكرة
اعتربها لوثر مساساً ببشارة الحفاوة اإللهيّة ،جاعالً الخالص شيئاً تكتسبه أو تستحقّه.
[1]- Richard Dawkins, A Devil’s Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love
(Boston: Houghton Mifflin, 2003), p. 139.
[2]- 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.
[3]- For a more careful account see Alister E. McGrath, Luther’s Theology of the Cross:
Martin Luther’s Theological Breakthrough (Oxford: Blackwell, 1985).
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إن تعاطي دوكينز غري الكفء مع لوثر يُظهر كيف يتخىل دوكينز حتّى عن
ذريعة املعرفة املبنيّة عىل أدلّة دقيقة .فيُستب َدل بالدليل طرفه؛ شبكة االنرتنت
تحل مكان التعاطي الدقيق والشامل مع املصادر األساس ّية .يف هذا الكتاب،
املنتقاة ّ
مهب الريح؛ هو يريد كتابة عمل من
دوكينز يرمي أعراف املعرفة األكادميية يف ّ
الداعية وبالنتيجة التعامل مع التسليم الدقيق للدين كام لو أنّه عائق غري مريح
الفكري والثقايف للدين .وهي سمة كريهة
األسايس ،أال وهو الدمار
لجدول أعامله
ّ
ّ
يتشاركها هو وآخرون غريه من املتعصبني.

حجج وجود الله؟
يورد دوكينز أ ّن وجود الله أو عدم وجوده عبارة عن فرضيّة عمليّة معروضة
عىل التبيان املنطقي .يف كتابه «صانع الساعات األعمى» ،عرض انتقادا ً ثابتاً وف ّعاالً
للحجج التي ق ّدمها الكاتب ويليام بييل يف القرن التاسع عرش حول وجود الله عىل
أسس بيولوجية .وهي األرض ّية األساس لدوكينز ،وهو يعرف عامذا يتكلم .ويبقى هذا
الكتاب هو االنتقاد املطبوع األحسن لهذه الح ّجة[[[.
االنتقاد الوحيد الذي ميكن أ ّن أو ّجهه لهذه السمة من كتاب «صانع الساعات
األعمى» هو أ ّن أفكار بييل كانت مثاليّة يف زمانه ،وليس للمسيحيّة كلّها ،وأن كثريا ً
من الكتّاب املسيحيني يف عرصه شعروا بالقلق بسبب وجهة نظره ،فاعتربوها وصفة
مؤكّدة النجاح النتصار اإللحاد .ال ّ
شك عندي يف أ ّن بييل اعترب بطريقة ما أنّه «يُربهن»
املوسع لبييل يف ذاك الكتاب منصف ولطيف ودقيق.
وجود الله ،لك ّن انتقاد دوكينز ّ
يف كتابه «وهم اإلله» ،يُح ّول دوكينز انتباهه إىل «حجج» أخرى مامثلة باالستناد
إىل فلسفة الدين .لست متيقّناً متاماً أ ّن الحكمة وراء ذلك .إذ يتّضح أنّه بعيد عن
[1]- Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence oj Evolution Reveals a
Universe Without Design (New York: W W. Norton, 1986).
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التع ّمق الذي يتم ّيز به ،ومل يُحقِّق سوى القليل من خالل ح ّجته املوجزة والسطحية
مع تلك النقاشات الخالدة ،التي ال ميكن من الناحية التجريبية حلّها ببساطة[[[.
ويبدو أ ّن مواقفه تل ّخص «هنا كيف ميكن لعامل أ ّن يرشح هذا الهراء الفلسفي».
عىل سبيل املثال ،يتط ّرق دوكينز ملقاربات توماس األكويني يف القرن الثالث عرش،
التي ُعرفت تقليدياً باسم «الدالئل الخمس»[[[ .اإلجامع العا ّم يقول إنّه فيام حجج
كهذه تلقي ضوءا ً الفتاً لالنتباه عىل األسئلة ،فإنّها ال تحقّق شيئاً .وبرغم أنّه يُشار إليها
تقليدياً عىل أنّها «حجج ّ
تدل عىل وجود الله» ،يبقى ذلك وصفاً غري دقيق .ف ُج ّل ما
تقوم به هو إظهار التو ّجه الداخيل لالعتقاد بالله ـ يف األغلب بالطريقة نفسها التي
اعتمدتها الحجج الكالسيكية الدالّة عىل اإللحاد (كنظرية لودفيغ فيورباخ الشهرية
حول اإلسقاط) يف إظهار ثباتها الداخيل ،ال أسسها الداللية.
األسايس يف فكر توماس يقول إ ّن العامل يعكس أ ّن الخالق هو
إن خ ّط التو ّجه
ّ
الله .وهي فرض ّية منبثقة من اإلميان ،الذي يقول عنه توماس إ ّن صداه يرت ّدد مع ما
نراه يف العامل .عىل سبيل املثال ،عالمات ترتيبه ميكن رشحها عىل أساس وجود الله
كخالقه .وال تزال هذه املقاربة توا َجه عىل نطاق واسع يف الكتابات املسيحيّة التي
تقول إ ّن اإلميان املوجود يف الله يُق ّدم «تطابقاً تجريبياً» مع العامل أكرث من بدائله.
ومع استخدام دوكينز املقاربة نفسها للثناء عىل اإللحاد يف مواضع أخرى ،ال أرى فعالً
ما الذي يدفعه هنا إىل االحتجاج بشأنها.
أي جانب يتح ّدث توماس عن هذه األمور كـ»براهني» عن وجود الله؛ بل
وال يف ّ
تُعترب تجلّياً للتامسك الداخيل باالعتقاد يف وجود الله .وتوماس مهت ّم يف كشف أغوار
[1]- See the points made by David O’Connor, “On Failing to Resolve Theism- VersusAtheism Empirically,” Religious Studies 26 (1990): 91- 103
[2]- Dawkins, God Delusion, pp. 77- 79

ُمضلَّل حيال اهلل

27

االنعكاسات العقالن ّية لإلميان لناحية تجربتنا مع الجامل والسببية وغري ذلك .فاإلميان
بالله هو حقاً أمر مفرتض .ث ّم بعد ذلك يعرض أ ّن هذا االعتقاد يُظلِّل باملنطق ما ميكن
مالحظته يف العامل .وميكن إلظهار التصميم أ ّن يُق ِّدم إقناعا ً،وليس برهاناً ،حول ما
يتعلِّق بدور الخلق اإللهي يف الكون .لك ّن دوكينز يُيسء فهم التبيان االستداليل لرتابط
اإلميان واملالحظة فيعتربه برهاناً بديهياً لإلميان -وهو خطأ له تربيره متاماً بالنسبة
ألولئك املبتدئني يف هذا املجال ،لكن برغم ذلك يُع ّد خطأً جسيامً.
حني يعترب دوكينز اإلميان هرا ًء فكرياً ،يعي معظمنا أنّنا نؤمن بكثري من املعتقدات
التي ال ميكننا برهان ص ّحتها لك ّنها برغم ذلك معقولة متاماً للرتفيه .فلنغص بذلك
للحظة :معتقداتنا قد تبدو أنّها ُم ّربرة ،لكن دون تبيان أنّها ُمربهنة .وهذه ليست
نقطة صعبة أو غامضة .فلطاملا قال فالسفة العلم إ ّن كثريا ً من النظريات العلم ّية
التي يُعتقد بص ّحتها يف الوقت الحارض قد تُرضب عرض الحائط يف املستقبل مع ظهور
أدلّة إضافية أو تفسريات نظرية جديدة .عىل سبيل املثال ،ال صعوبة يف االعتقاد بأ ّن
نظرية دوكينز بشأن التط ّور هي يف الوقت الحارض التفسري األفضل للدليل املتوافر،
لك ّن ذلك ال يعني أنّها صحيحة.

انعدام احتامل وجود الله
خصص دوكينز فصالً كامالً لح ّجة -أو بصورة ّ
أدق ،سلسلة من التأكيدات امل ُجمعة
يُ ِّ
عىل نحو فضفاض -التأثري العام بأ ّن «االحتامل األكرب عدم وجود الله» .وهذا اللحن
غري املرتابط بنيته ضعيفة ،ما يجعل من الصعب متابعة ح ّجته األساس ّية التي تبدو
أي يشء يتعني أ ّن
أي إله قادر عىل تصميم ّ
توسعاً لسؤال «إذنَ ،من خلق الله؟ ألن ّ
يكون عىل مستوى أعىل من التعقيد ويتطلّب بدوره تفسريا ً .وفكرة اإلله تتطلّب
تراجعاً زمنياً ال مف ّر منه وال ميكننا تفسريه».
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يسخر دوكينز من الالهوتيني خصوصاً الذين يسمحون «لالرساف املريب
فس أمرا ً ما هو بنفسه
باستحضار اعتباطي لطرف الرتاجع الالنها ّيئ»ّ .
فأي يشء يُ ّ
يحتاج إىل تفسري ـ وذاك التفسري بدوره بحاجة إىل تفسري ،وهكذا دواليك .وما من
فس التفسري؟ أو ،لتغيري
سبيل ُم ّربر إلنهاء هذا الرتاجع الالنهايئ من التفسريات .فام يُ ّ
االستعارة قليالً :من ص ّمم امل ُص ِّمم؟
لك ْن تجدر اإلشارة هنا إىل أ َّن الغاية األسمى من العلوم الطبيع ّية هي السعي من
كل يشء» .فلِم نظرية كهذه ت ُع ّد بتلك
أجل «النظرية املو ّحدة العظمى»« -نظرية ّ
كل يشء ،دون الحاجة إىل أ ّن يكون مطلوباً تفسريها بذاتها.
تفس ّ
األهميّة؟ ألنّها ّ
وينتهي املسار التوضيحي ها هنا .فتنتفي الحاجة إىل الرتاجع الالنهايئ بُغية التفسري.
العلمي العظيم
فإذا كانت حجج دوكينز الصاخبة والتبسيطية لها وزن ،فهذا السعي
ّ
ُفس؟
فس امل ِّ
ميكن دحضه بسؤال ظاهره تافه لك ّن باطنه عميق وهو :ما الذي يُ ّ
كل يشء» قد تغدو «نظرية
اآلن ،قد ال يكون هناك نظرية نهائية كهذه .و»نظرية ّ
الال يشء» .لكن ال سبب يدعو إىل افرتاض هذا السعي إخفاقاً منذ البداية ،ببساطة
ألنّه ميثل انتهاء العملية التفسريية .إالّ أ ّن سعياً مامثالً من أجل تفسري يتعذّر رفضه
مفهومي أو
منطقي أو عيب
العلمي .وليس يف ذلك تناقض
يقع يف قلب السعي
ّ
ّ
ّ
تناقض ذايت.
ث ّم يذكر دوكينز ح ّج ًة فيها القليل من املنطق ،إ ّما يف بيان مقتضب ومترسع
توسعاً ذكرها يف مواضع أخرى .ومن
يف كتاب «وهم اإلله» وإ ّما يف نسخات أكرث ّ
خالل تناوله الناقص والباعث عىل السخرية بـ»املبدأ األنرثويب» ،يُشري دوكينز إىل
الالاحتاملية الكبرية لوجودنا .فيقول إ ّن اإلميان بالله ميثّل إمياناً بكيان ال ب ّد أ ّن يكون
وجوده أكرث تعقيدا ً -ولذا هو بعيد االحتامل أكرث .لك ّن هذا القفز من االعرتاف
بالتعقيد إىل تأكيد الالاحتاملية هو إشكايل للغاية .فلِم هو يشء غري محتمل معقّد؟

ُمضلَّل حيال اهلل

29

تفسها -لكن ما
قد تكون «نظريّة ّ
كل يشء» أكرث تعقيدا ً من النظريات األدىن التي ّ
عالقة ذلك بعدم احتاملها؟
إنّ ا لنقف ها هنا لحظة .إ ّن الحقيقة التي ال مف ّر منها وبعيدة االحتامل بشأن
رش نع ِكس هذه الحقيقة .واآلن من املستحيل
العامل هي أنّنا موجودون فعالً هنا وكب ٍ
عملياً تحديد مدى عدم احتامل وجود البرشية .دوكينز نفسه واضح ،وال س ّيام يف
كتاب «الصعود إىل جبل الالاحتامل» ،أ ّن ذلك من غري املحتمل أبدا ً .إالّ أنّنا موجودون.
متحيون بشأن كيف ّية كوننا هنا هي مستقلة عن حقيقة أنّنا هنا
الحقيقة الجلية بأننا ّ
وبذلك قادرون عىل التأ ّمل يف احتامل هذا الواقع .رمبا نحتاج إىل أ ّن نق ّد أ ّن مثة كثريا ً
من األشياء التي تبدو غري محتملة -لكن الالاحتاملية ليست لديها ،ولن يكون لديها
أبدا ً ،عدم وجود إلزامي .فقد نكون بعيدي االحتامل -إالّ أننا هنا .والقضية عندها ال
تكون إذا كان وجود الله احتامالً بل إذا كان وجوده حقيقياً.

إله الفراغات
يف كتابه «وهم اإلله» ،ينتقد دوكينز «عبادة الفراغات» .وهي إشارة إىل مقاربة
الدفاع عن العلوم املسيح ّية التي اشتَهرت إبّان القرنني الثامن عرش والتاسع عرش-
حتام مثّ ة «فراغات»
تُس ّمى مقاربة إله الفراغات[[[ .يف أبسط صورة لها ،هي أكّدت أنّه ً
العلمي للواقع .ويف نقاط مع ّينة ،تستخدم نظريّة الالهوت
الطبيعي أو
يف الفهم
ّ
ّ
الطبيعي الشهرية لويليام بييل ( )1801حججاً عىل هذا املنوال .فقيل إ ّن الله بحاجة
ّ
العلمي.
إىل أن يكون موضع اقرتاح يك يجري التعامل مع هذه الفراغات يف الفهم
ّ
التخل عنها إىل ح ّد كبري يف القرن العرشين .بروفسور
كانت فكرة غبية وقد جرى ّ
أوكسفورد األول يف الكيمياء النظرية ،امليثوديست املشهور تشارلز آي .كولسون،
[1]- Dawkins, God Delusion, pp. 125- 34. Dawkins here focuses on the intelligent design
movement
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استبدل بها عبارة «إله الفراغات» .فاستخدم اعتبارا ً شامالً للواقع ،وش ّدد فيه عىل
القدرة التعليلية للمعتقد املسيحي كلّه بدالً من معالجة فراغات متناقضة عىل
اإلطال[[[ق .برغم مبالغته ،من الواضح أ ّن انتقاد دوكينز ألولئك الذين «يعبدون
الفراغات» مناسب وصالح .لذا ال ب ّد أ ّن نوجه له الشكر ملساعدتنا يف التخلّص من
هذه االنعطافة الخاطئة التي عفا عليها الزمن يف تاريخ الدفاع عن املسيحية .وهو
أي حوار بني العلوم والالهوت املسيحي إىل بعض
حي عىل كيفيّة أ ّن يؤ ّدي ّ
مثال ّ
النتائج املفيدة.
لسوء الحظّ ،بعد إحرازه تق ّدماً كهذا ،يُضعف دوكينز ح ّجته من خالل اإليحاء بأ ّن
جميع األناس املتديّنني يحاولون منع العلامء من الكشف عن هذه الفراغات« :من
بني اآلثار الس ّيئة للدين أنّه يُعلّمنا أ ّن االقتناع دون الفهم يُع ّد فضيلة»[[[ .ويف حني
يخص بعض األشكال األكرث غرابة لالهوت املسيحي،
أ ّن ذلك قد يكون صحيحاً يف ما ّ
أي نقاش
قطعاً فإنّه يف معظمه ال يُع ّد ميزة يف مقارباته .فالتعميم التا ّم هو ما يُد ّمر ّ
مثري لالهتامم.
كل يشء ،ما من خطأ يف االعرتاف بحدودنا لناحية الفهم ،ويعود ذلك يف جزء
بعد ّ
منه إىل حدود العلم نفسه ،ويف جزء آخر للقدرة البرشيّة املحدودة عىل الفهم .وكام
يُشري دوكينز بنفسه إىل هذا األمر يف مقام آخر« :يُعلّمنا علامء الفيزياء املعارصون
عقل
أ ّن الحقيقة تفوق ما تراه العني؛ أو ما يستوعبه العقل البرشي املحدود للغايةٌ ،
تط ّور كام لو أ ّن ذلك من أجل التعامل مع األشياء متوسطة الحجم التي تتح ّرك
متوسطة يف أفريقيا»[[[.
متوسطة عرب مساحات ّ
برسعات ّ
[1]- See the account in David J. Hawkin and Eileen Hawkin, The Word oj Science: The
Religious and Social Thought ofC. A. Coulson (London: Epworth, 1989).
[2]- Dawkins, Cod Delusion, p. 126.
[3]- Dawkins, Devil’s Chaplain, p. 19.
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البرشي «املحدود للغاية» يجب أ ّن يواجه صعوبات
ليس مستغرباً أ ّن هذا العقل
ّ
أي يشء ٍ
بعيد عن عامل التجربة اليومية .وفكرة «الغموض»
حا ّدة أثناء التعامل مع ّ
البرشي من أجل فهم بعض األفكار .وهذا بالتأكيد
تظهر باستمرار كرصاع العقل
ّ
يخص الدين.
صحيح لناحية العلم؛ وصحيح أيضاً يف ما ّ
لك ّن املشكلة الحقيق ّية هي قيام املدافعني عن املسيح ّية غري املشكوك بهم
القرسي لله إىل الخبايا الخف ّية يف الكون ،بعيدا ً عن
وأصحاب النوايا الحسنة بالرتحيل
ّ
حقيقي ،أل ّن تلك االسرتاتيجية ال تزال ُمستخدمة
التقييم أو التحقيق .وهو اآلن قلق
ّ
من قبل حركة تصميم ذكية ـ حركة ترتكّز باألساس يف شاميل أفريقيا وتدافع عن
العلمي ،مثل «التعقيد غري القابل
فكرة « ُمص ّمم ذيكّ» استنادا ً إىل فجوات يف التربير
ّ
لالختزال» للعامل .هي مقاربة أنا ال أقبلها ،سواء عىل أسس علم ّية أو الهوت ّية .من
وجهة نظري ،أولئك الذين يتبنون هذه املقاربة يجعلون املسيحية ،وبدون أدىن
العلمي.
حاجة ،هشّ ة أمام التق ّدم
ّ
لك ّن مقاربة «إله الفراغات» هي واحدة من مقاربات مسيح ّية كثرية تناولت
كيفيّة أ ّن تكون فرضيّة الله منطقية .من وجهة نظري ،هي كانت مضلّلة؛ كانت
إسرتاتيجيّة تربيريّة فاشلة منذ فرتة مبكّرة يف التاريخ وقد عفا عليها الزمن اآلن .هذه
النقطة تب ّناها فالسفة دين وعلامء الهوت مسيح ّيون إبّان القرن العرشين وهم اآلن
عادوا إىل األساليب األقدم األكرث مالءمة للتعامل مع هذه املسألة .عىل سبيل املثال،
ريتشارد سوينبورن ،الفيلسوف من أوكسفورد ،هو واحد من كتّاب كثريين يقولون
إ ّن قدرة العلم عىل تربير نفسه تتطلّب تربيرا ً ـ وأ ّن االعتبار األكرث اقتصادياً وموثوقي ًة
لهذه القدرة التربيرية يكمن يف فكرة وجود إل ٍه خالقٍ [[[.
وتجزم ح ّجة سوينبورن بأ ّن وضوح الكون نفسه بحاجة إىل تربير .لذا ليست
[1]- Richard Swinburne, Is There a God? (Oxford: Oxford University Press, 1996).

32

وهم دوكينز؟ (األصول ّية الملحدة وإنكار اإلله)

الفراغات يف فهمنا هي التي ّ
تدل عىل وجود الله بل إ ّن الفهم الصحيح لألشكال
العمليّة من الفهم وغريها من األشكال ما يتطلّب تفسريا ً .باختصار ،الحجة تقول إ ّن
العلمي ،تط ّور
قابلية التفسري نفسها تتطلب تفسريا ً .كلام تحقق املزيد من التط ّور
ّ
فهمنا للكون -ولذا أصبح هناك حاجة أكرث إىل هذا النجاح .هي مقاربة ت ُثني عىل
العلمي وتش ّجعه ،وال تسعى إىل الثناء عنه.
التحقيق
ّ
لكن ماذا بشأن عالقة العلم بالدين عىل صعيد أكرث عمومية؟ إ ّن لدى دوكينز
الكثري ليقوله يف هذا املضامر وال ب ّد أ ّن نكمل طريقنا لدرس ما يقوله.

الفصل الثاني
هل دحض العلم
فكرة وجود الله؟

الفصل الثاين
هل َد َحض العلم فكرة وجود الله؟
إن ركيزة برنامج كتاب «وهم اإلله» هي اعتقاد سائد بأ ّن العلم دحض فكرة
وجود الله .وأولئك الذين ال يزالون يؤمنون بالله هم ببساطة رجعيّون جهلة ويؤمنون
بالخرافات ،ويُنكرون متاماً التقدم امل ُكلَّل بالنرص للعلوم ،التي حذفت وجود الله حتّى
من الفجوات األكرث بساطة يف فهمنا للكون .واإللحاد هو الخيار الوحيد أمام اإلنسان
والتقدمي وصاحب التفكري السديد.
الج ّدي
ّ
لك ّنها ليست بتلك البساطة ـ وما من عامل يف العلوم الطبيع ّية حصل بيني وبينه
حديث بشأن هذه القضية إلّ ويعرف ذلك .وقد أرشنا إىل رفض ستيفن جاي غولد
العلمي مع إميان إلحادي .فكام الحظ غولد يف كتاب
ألي معادلة صارخة لالمتياز
ّ
ّ
« ،»Rocks of Agesاملست ِند إىل وجهات نظر دينيّة لعلامء رياديّني يف علم األحياء
التطوري« :إما أ َّن نصف زماليئ بأنّهم أغبياء للغاية ،وإ ّما أ ّن علم الداروينية يتوافق
ّ
متاماً مع املعتقدات الدين ّية التقليدية ،وبذلك يتوافق بالتوزاي مع اإللحاد» .وكام
أرشت يف كتاب «إله دوكينز» ،وجهة نظره منصفة ومقبولة عىل نطاق واسع :ميكن
أي من االثنني .فكالهام
تفسري الطبيعة بأسلوب توحيدي أو إلحادي ـ لك ّنها ال تتطلّب ّ
ينبثقان من احتامالت فكريّة حقيق ّية للعلوم.
ريادي يف علم األحياء التطو ّري فإ ّن
حقيقة أ ّن يصدر ترصيح كهذا عىل لسان عامل
ّ
رصح بيشء كهذا! يرفض دوكينز أفكار
ذلك يُثري حفيظة دوكينز .فكيف ميكن له أ ّن يُ ّ
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غولد دون أ ّن يوليها اهتامماً جدياً .فقال« :أنا ببساطة ال أعتقد بأ ّن غولد يعني ما
كتبه يف كتابه «.[[[ »Rocks of Agesهذا الترصيح العقائدي هو بديل دوكينز للر ّد.
فصل بسالسة وجهة النظرة املُتّبعة عىل نطاق واسع
لك ّنه ببساطة ال ينفع ،أل ّن غولد ّ
والقائلة إ ّن للعلم حدودا ً .وجهة النظر نفسها ،التي تغيط دوكينز أكرث ،موجودة يف
كتاب مارتن ريس امل ُثري لإلعجاب بعنوان « »Cosmic Habitatالذي يُشري إىل أ ّن
بعض األسئلة النهائيّة «تقع وراء العلم»[[[ .ومبا أ ّن ريس هو رئيس املجتمع املليك،
الذي يجمع العلامء الرياديّني يف بريطانيا ،فإ ّن تعليقاته تستحق اهتامماً بالغاً.
القضية األساس التي تواجه العلوم هي كيفيّة فهم واقع معقّد للغاية ومتع ّدد
األوجه ومتع ّدد الطبقات .هذه املسألة األساس ّية يف املعرفة البرشيّة يناقشها كثريا ً
الخاصة
فالسفة العلم ويتجاهلها يف أغلب األحيان أولئك الذين يريدون ألسبابهم
ّ
إظهار العلم أنّه السبيل املتوفّر الوحيد للمعرفة الحقيقية .أوالً ،هي تسحب البساط
علمي أو دحض
من تحت أولئك الذين يريدن التحدث بتبسيط حول «برهان»
ّ
ألشياء كهذه باعتبارها دالّة عىل معنى الحياة أو وجود الله .إ ّن العلوم الطبيع ّية
تعتمد عىل استدالل استقرايئ ،وهو عبارة عن «وزن األدلة والحكم عىل االحتامالت،
البرشي
ال اإلثبات»[[[ .والتفسريات املتنافسة واضحة عىل جميع مستويات السعي
ّ
سمه كارل بوبر بـ»األسئلة
لتمثيل العامل ،بدءا ً من تفاصيل ميكانيكا الك ّم إىل ما ّ
النهائ ّية» للمعنى.
هذا يعني أ ّن األسئلة املصرييّة عن الحياة (بعضها أيضاً أسئلة علميّة) ال ميكن
[1]- ‘Stephen Jay Gould, “Impeaching a Self-Appointed Judge,” Scientific American 267’,
no. 1 (1992). For a more extended discussion of the issues, see Stephen Jay Gould, Rocks of
Ages: Science and Religion in the Fullness of Life (New York: Ballantine, 2002).
[2]- Richard Dawkins, The God Delusion (Boston: Houghton Mifflin, 2006), p. 57.
[3]- For Dawkins’s response, which hardly addresses the issue, see ibid., p. 56.

36

وهم دوكينز؟ (األصول ّية الملحدة وإنكار اإلله)

أي مجموعة من املالحظات بعدد
بأي درجة من التأكيد .فيمكن تفسري ّ
اإلجابة عنها ّ
من النظريات .ومن أجل استخدام اللغة االصطالحية لفلسفة العلوم :النظريات
أي معايري ت ُستخدم
ينقصها اإلثبات نتيجة الدليل املتوافر .عندها يُطرح السؤال التايلُّ :
للفصل يف ما بينها ،خصوصاً حني تكون «متوازنة بالتساوي»؟ البساطة؟ الجامل؟
حل .ونتيجته متوقّعة متاماً :األسئلة املصرييّة تبقى
فيحتدم النقاش بدون الوصول إىل ّ
علمي لألسئلة املصريية .فإ ّما ال
دون إجابة .ميكن أ ّن ال يكون هناك سؤال عن دليل ّ
نستطيع اإلجابة عليها وإ ّما ال ب ّد أ ّن نجيب عنها بنا ًء عىل أسس بعيدة عن العلوم.

حدود العلوم؟
العلم هو األداة املوثوقة الوحيدة التي منتلكها لفهم العامل وهو ال حدود له .قد
ال نعرف أمرا ً ما اآلن ،لكن سنعرفه يف املستقبل .هي مسألة وقت فقط .وجهة النظر
هذه ،املوجودة يف سائر كتابات دوكينز ،عليها تركيز زائد يف كتاب «وهم اإلله» حيث
بأي حال من
يُدافع بقوة فيه عن النطاق العاملي والكياسة النظرية للعلوم الطبيعيةّ .
خاصة بدوكينز ،حيث يقوم هنا ب َعكْس مقاربة اختزالية لواقع كان
األحوال ،هي فكرة ّ
عند الكتّاب األوائل أمثال فرانسيز كالرك[[[ ث ّم توسيع تلك املقاربة .املسألة بسيطة:
كل يشء ـ مبا يف ذلك السبب وراء
ليس هناك فراغات ليختبئ بها الله .وسيرشح العلم ّ
اعتقاد بعضهم يف فكرة سخيفة مثل وجود الله .لكن هي مقاربة ال ميكن ببساطة
العلمي وإ ّما كموقف سليم بديهي ،برصف النظر
أ ّن تستمر ،إ ّما كممثل عن املجتمع
ّ
عن عام يصنعه ذاك املجتمع بها.
من أجل تفادي سوء الفهم ،فلتكن واضحني بأ ّن اإليحاء بوجود حدود للعلوم
[1]- For a particularly bold statement of this approach, see Peter Atkins, “The Limitless
Power of Science,” in Nature’s Imagination: The Frontiers of Scientific Vision, ed. John
Cornwell (Oxford: Oxford University Press, 1995), pp. 122- 32.
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العلمي .آسف ألن أقول
بأي حال من األحوال انتقاد أو افرتاء عىل األسلوب
هو ّ
ّ
غبي يكره
إ ّن دوكينز لديه ميل لتصوير ّ
كل من يطرح أسئلة حول مجال العلوم أنّه ّ
كل أداة فكريّة منتلكها بحاجة إىل الفحص -مبعنى
العلم .لك ْن مثة سؤال حقيقي هناّ .
آخر هي يجب أ ّن تُفحص لتحديد الرشوط التي أصبحت موثوقة مبوجبها .والسؤال
أي جواب
حول ما إذا كانت العلوم لها حدود هو بالتأكيد سؤال ليس سليامً ،وال ّ
بأي شكل من األشكال ُيثّل مرورا ً إىل نو ٍع من الخرافة .هو
إيجا ّيب عن السؤال ّ
رشعي لفحص الدقّة الفكريّة.
ببساطة طلب
ّ
ولكشف أغوار هذه املسألة ،لنأخذ كالماً لدوكينز يف كتابه األول« ،الجني األناين».
(الجينات) تتج ّمع يف مستعمرات ضخمة ،وتعيش آمنة داخل آالت عمالقة
الخارجي ومتواصل ًة معه عرب طرق متع ّرج غري مبارش
متثاقلة ،متخفيّ ًة عن العامل
ّ
ويحاكيه عن بعد .هي داخلك وداخيل؛ إنها تك ّوننا ،جسدا ً وعقالً؛ والحفاظ عليها هو
األسايس لوجودنا[[[.
املنطق
ّ
أسايس .لكن هل هذه الكلامت
علمي
نجد هنا تفسريا ً قوياً ومؤثرا ً ملفهوم
ّ
ّ
التفسرييّة بق ّوة هي ح ّقاً علم ّية؟
ومن أجل تقييم املسألة فلنتم ّعن يف الكلامت التالية لهذا املقطع الذي أورده
الفيزيولوجي املشهور يف أوكسفورد وعامل األحياء دنيس نوبل .ما أُثبت أنّه حقيقة
ّ
تغي ،عارضاً قراءة لألمور مختلفة هذه
تجريبية جرى االحتفاظ به؛ وما هو
ّ
تفسريي ّ
املرة بعض اليشء.
(الجينات) عالقة يف مستعمرات ضخمة ،محبوسة داخل كائنات ذك ّية للغاية،
خارجي تتواصل معه بعملية معقّدة ،من خاللها تنبثق وظيفة بصورة
مقولبة بعامل
ّ
[1]- Richard Dawkins, The Selfish Gene (Oxford: Oxford University Press, 1976), p. 21.

38

وهم دوكينز؟ (األصول ّية الملحدة وإنكار اإلله)

عمياء كام لو أ ّن يف األمر سحرا ً .هي يف داخلك وداخيل؛ والحفاظ عليها يعتمد كلّه
األسايس لوجودها[[[.
عىل السعادة التي نعيشها يف إعادة إنتاجها .فنحن املنطق
ّ
إ ّن دوكينز ونوبل يريان األمور بصورة مغايرة كل ّياً( .أويص بقراءة كال املقطعني
برويّة وعناية ملعرفة االختالف) .ببساطة ال ميكن لالثنني معاً أ ّن يكونا صحيحني.
فكالهام يخوضان يف سلسلة من األحكام الق ّيمة والترصيحات التجريديّة املختلفة
متاماً .لكن كالمهام «متكافئ من الناحية التجريبية» .مبعنى آخر ،كالهام لديه األرض ّية
الجيدة املتكافئة من حيث املالحظة والدليل التجريبي .إذا ً أيُّهام هو الصحيح؟ و َم ْن
علمي أكرث؟ وكيف نح ّدد األفضل بينهام بنا ّء عىل أرضيّة علميّة؟ كام يُشري
بينهام
ّ
نوبل -ويوافقه دوكينز يف ذلك ـ «ال يبدو أ ّن أحدا ً قاد ٌر عىل التفكري بتجربة تكشف
اختالفاً تجريبياً بينهام»[[[.
الفلسفي يف معظم الكتابات العلميّة املعارصة،
يف انتقا ٍد راقٍ أخري للتجويف
ّ
خاصاً لوجهة النظر
وال سيام يف علم األعصاب ،يو ّجه ماكس بنت وبيرت هاكر انتقادا ً ّ
كل يشء» ،وجهة نظر يبدو أ ّن دويكنز ال يزال
الساذجة القائلة «إ ّن العلم يرشح ّ
ُمص ّمامً عىل الدفاع عنها[[[ .ال ميكن القول إ ّن النظريّات العلميّة «ترشح العامل» -هي
ترشح الظاهرة التي تُال َحظ داخل العامل .إضافة إىل ذلك ،هام يقوالن إ ّن النظريات
«كل يشء حول العامل» وليست غايتها رشح ذلك ،كهدفه مثالً.
العلم ّية ال تصف ّ
وميكن االستشهاد بالقانون واالقتصادات وعلم االجتامع كأمثلة الختصاصات تتعامل
بأي حا ٍل من األحوال إىل اعتبار نفسها
عي دون الحاجة ّ
مع ظواهر يف مجا ٍل ُم ّ
[1]- Denis Noble, The Music of Life: Biology Beyond the Genome (Oxford: Oxford niversity
Press, 2006), pp. 11- 15.
[2]- Ibid., p. 13; see also Richard Dawkins, The Extended Phenotype: The Gene as the Unit
of Selection (New York: Oxford University Press, 1982), p. 1.
[3]- M. R. Bennett and R M. S. Hacker, Philosophical Foundations of Neuroscience
Maiden, Mass.: Blackwell, 2003), pp. 372 - 76.
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بطريقة من الطرائق أدىن أو معتمدة عىل العلوم الطبيعية.
لكن ما هو أكرث أهم ّية ،مثة مسائل كثرية ال ب ّد من االعرتاف بأنّها نظرا ً لطبيعتها
العلمي ،كام هو مفهوم يف العادة .عىل
الرشعي لألسلوب
املح ّددة تتخطّى النطاق
ّ
ّ
منطقي
سبيل املثال ،هل هناك غاية داخل الطبيعة؟ يعترب دوكينز أ ّن ذلك سؤاالً غري
ّ
وزائف .لك ّنه سؤال غري رشعي ،نادرا ً ما يسأله البرش أو يأملون بالحصول عىل إجابة
عليه .ويُشري بنت وهاكر إىل أ ّن العلوم الطبيع ّية ليست بوارد التعليق عىل ذلك إذا
رشعي أو
كانت طرقها ُمط ّبقة بصورة رشعية[[[ .والسؤال ليس مرفوضاً باعتباره غري
ّ
العلمي .فإ ّن كان له
منطقي .بل يُشار إليه ببساطة عىل أنّه يتخطّى نطاق األسلوب
ّ
جواب ،ال ب ّد أ ّن يستند جوابه إىل أُسس أخرى.
هذه النقطة تر ّددت مرارا ً وتكرارا ً عىل لسان بيرت مداور ،الخبري يف علم املناعة من
للطب نتيجة اكتشافه التح ّمل املناعي امل ُكتسب .ويف
أوكسفورد والحائز جائزة نوبل ّ
منشورة ها ّمة له بعنوان «حدود العلم» ،كشف مداور عن كيف ّية محدوديّة العلم
توصل
بطبيعة الواقع .مؤكّدا ً أ ّن «العلم بال مقارنة هو املرشوع األكرث نجاحاً الذي ّ
إليه البرش» ،هو ُييّز بني ما يُطلق عليها األسئلة «املتعالية» التي يُفضل تركها للدين
املادي .بخصوص األخرية ،يقول مداور
وامليتافيزياء واألسئلة حول التنظيم وبنية العامل
ّ
العلمي .وبذلك هو يتّفق مع دوكينز -لكن من
إنّه ليس مثة حدود الحتامالت اإلنجاز
ّ
خالل تحديد املجال وح ّده ضمن ما متتلكه العلوم من جدارة كهذه وحسب.
لكن ماذا حيال األسئلة األخرى؟ ماذا بشأن السؤال عن وجود الله؟ أو حول ما
ُبسط والصارخ
إذا كان مث ّة هدف داخل الكون؟ كام لو أنّه استباق العتامد دوكينز امل ّ
عىل العلوم ،يقرتح مداور أنّه يجب عىل العلامء الحذر بشأن ترصيحاتهم حول تلك
[1]- Ibid., p. 374: “It is wrong-headed to suppose that the only forms of explanation are
scientific.” The entire section dealing with reductionism (pp. 355- 77) merits close study.
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املسائل وإالّ فسيخرسون ثقة العا ّمة ج ّراء مبالغات مبن ّية عىل الثقة العمياء والتح ّجر
الفكري .لكن كعقالين يعرتف بالذات ،فإ ّن مداور واضح بشأن هذه املسألة:
ّ
يعود اعتقاد وجود حدود للعلم عىل أكرب تقدير إىل أ ّن مثة أسئلة ال يستطيع
أي تص ّور لتق ّدم العلم لن يسمح له بإيجاد الجواب....أذكر
العلم اإلجابة عنها ،وأ ّن ّ
بعضاً من تلك األسئلة:
كل يشء؟
كيف بدأ ّ
ما الهدف من وجودنا جميعاً هنا؟
ما الغاية من العيش؟
الفلسفة الوضعيّة العقائدية -عفا عليها الزمن اآلن -رفضت جميع األسئلة
املامثلة باعتبارها أسئل ًة غري منطقية أو زائفة عىل اعتبار أ ّن البسطاء وحدهم يسألون
والد ّجالون وحدهم ي ّدعون القدرة عىل اإلجابة[[[.
رمبا يكون كتاب «وهم اإلله» قد أخذ مداور عىل حني غ ّرة ،بسبب إحيائه املتأ ّخر
بدقة أ ّن «الفلسفة الوضعية العقائدية» التي آمن بها قد ولّت ،ولكن لحسن الح ّظ
عىل ما يبدو بشكل سابق ألوانه.

السلطة التعليم ّية غري املتداخلة والسلطة التعليم ّية املتداخلة جزئياً
نقاشنا املخترص عن حدود العلم يقرتح أ ّن العلوم الطبيع ّية والفلسفة والدين
البرشي إىل الحقيقة واملغزى .وهذه
املنطقي يف السعي
واألدب ،كلّها علوم لها مكانها
ّ
ّ
وجهة نظر واسعة االنتشار ،سواء يف الثقافة الغرب ّية بشكل عا ّم حتّى عند فئات كثرية
العلمي نفسه .لك ّنها ليست مغروسة عاملياً يف ذاك املجتمع .فمصطلح
من املجتمع
ّ
[1]- Peter B. Medawar, The Limits ojScience (Oxford: Oxford University Press, 1985), p. 66.
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«العلموية» القبيح إىل ح ّد ما يخرج اآلن ل ُيشري إىل علامء الطبيعة الذين يرفضون
االعرتاف بأي حدود للعلوم -ومن بينهم دوكينز[[[ .ويجري التط ّرق إىل هذه القضايا
يف ع ّدة نقاط داخل كتاب «وهم اإلله» ،خصوصاً يف انتقاد دوكينز لفكرة ستيفن جاي
غولد حول السلطة التعليم ّية غري املتداخلة للعلم والدين.
وجهة نظر غولد« ،السلطة التعليم ّية للعلم» تتعامل مع «املجال التجريبي»،
بينام «السلطة التعليم ّية للدين» تتعامل مع «مسائل املعنى النهايئ» (مصطلح
السلطة التعليم ّية معناه «مجال السلطة» أو «نطاق االختصاص») .ويعترب غولد
أ ّن هاتني السلطتني ال تتداخالن .لك ّنني أعتقد أنّه ُمخطئ .ودوكينز أيضاً يعتقد أنّه
مخطئ ،لكن ألسباب مختلفة .بنظر دوكينز مث ّة سلطة تعليم ّية واحدة فحسب :الواقع
التجريبي .وهو الواقع الوحيد املوجود .وفكرة السامح لعلم الالهوت بالتح ّدث عن
ّ
أي يشء هي فكرة شائنة« .لِ َم العلامء ال يحرتمون طموحات الالهوتيني ،بنا ًء عىل
ّ
االعتقاد بأ ّن الالهوتيني بالتأكيد ليسوا أكرث كفاءة من العلامء أنفسهم يف تقديم
مثري لالهتامم من الخطاب ،لك ّنه ال يبدأ حتّى بالتط ّرق للقضايا
اإلجابة؟[[[» هو جز ٌء ٌ
التي أثارها غولد عىل نحو صحيح بل التي أجاب عنها خطأً.
لذلك بالطبع هناك خيار ثالث-هو أ ّن «السلطة التعليميّة املتداخلة جزئياً» تعكس
إدراكاً بأ ّن العلم والدين يُق ّدمان احتامالت التالقح عىل حساب تداخل مواضيعهام
وأساليبهام .وأفضل من يُشري إىل وجهة النظر هذه فرانسيز كولنز ،عامل البيولوجيا
[1]- See, for example, the illuminating discussion in Luke Davidson, “Fragilities of cientism:
Richard Dawkins and the Paranoid Idealization of Science,” Science as Culture 9 (2000):
167- 99. The best discussion to date of this phenomenon is Mikael Stenmark, Scientism:
Science, Ethics and Religion (Williston, Vt.: Ashgate, 2001). Dawkins and E. O. Wilson are
here treated as the leading representatives of the movement. Dawkins considers himself not
to be “narrowly scientistic” (Dawkins, God Delusion, p. 155).
[2]- Dawkins, God Delusion, p. 56.
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البرشي الشهري .يتح ّدث كولنز عن «انسجام ُم ٍ
رض
التطوريّة ويرأس مرشوع الجينوم
ّ
للغاية بني وجهات النظر العامليّة العلميّة والروحيّة»[[[ .ويقول إ ّن «مبادئ اإلميان
تخصصات علم ّية كثرية ،ميكن آلخرين أ ّن يقتبسوا
متكاملة مع مبادئ العلم» .فمن ُّ
العلمي الذي أؤيّده،
بسهولة من أجل النقطة ذاتها إىل ح ّد كبري .يف مرشوع الالهوت
ّ
اكتشفت كيف ميكن لالّهوت أ ّن يتعلّم من منهجية العلوم الطبيع ّية يف اكتشاف
أفكاره وتطويرها[[[ .وهذه املقاربة حول «السلطة التعليميّة املتداخلة» هي من
ضمن فلسفة «الواقع الحرج» الذي لديه أثر حالياً يف تسليط الضوء باتّجاه العالقة
بني العلوم الطبيع ّية واالجتامع ّية[[[.
موقفي االثنني
ليست املسألة هنا عبارة عن مواجهة بني غولد ودوكينز ،كام لو أ ّن
ّ
يُح ّددان الخيارات الفكريّة الوحيدة املتوفّرة لدينا .يف أوقات ما ،يبدو أ ّن دوكينز
يفرتض بأ ّن عدم تصديق غولد ّ
يدل بالرضورة عىل إثبات وجهة نظره .لك ّن الواقع
اثني عىل طيف واسع من االحتامالت التي
هو أ ّن غولد ودوكينز ال ميثّالن إال موقفني ْ
يعرفها العلم جيدا ً .وأوجه القصور عند كليهام توحي بأ ّن تلك البدائل تستحق دراسة
أعمق يف املستقبل.

هل من معركة بني العلم والدين؟
من وجهة نظر دوكينز ،العلم يُد ّمر اإلميان باللهُ ،محيالً الله إىل هوامش الثقافة،
تتجل بأ ّن
املتعصبون املوهومون .لكن بطبيعة الحال مث ّة مشكلة واضحة ّ
فيؤمن به
ّ
علامء كثريين يؤمنون بالله .يف عام  ،2006نُرش كتاب «وهم اإلله» ويف العام نفسه
[1]- Francis S. Collins, The Language ojGod (New York: Free Press, 2006), p. 6.
[2]- For an introduction, see Alister E. McGrath, The Science oj God (Grand Rapids:
erdmans, 2004).
[3]- See especially Roy Bhaskar, The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critiqueojthe
Contemporary Human Sciences, 3rd ed. (New York: Routledge, 1998).
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نرش علامء أبحاث ريّاد ثالثة كتب أخرى .فنرش أُوِن غينغريتش ،عامل فلك بارز من
هارفرد ،كتاب «كون الله»ُ ،معلناً أ ّن «الكون ُخلق لغاية وهدف ،وأ َّن هذا االعتقاد ال
العلمي»[[[ .ونرش فرانسيز كولينز كتاب «لغة الله» الذي يُحاجج
يتناقض مع املسعى
ّ
فيه أ ّن اإلعجاب والرتتيب للطبيعة يُشريان إىل إله خالق ،مبا يتطابق مع خطوط املفهوم
التقليدي .يف هذا الكتاب ،يصف كولينز كيف ترك اإللحاد واعتنق الدين
املسيحي
ّ
ّ
املسيحي .وهذا ال يتطابق مع إرصار دوكينز العنيد بأ ّن العلامء الحقيقيّني ُملحدون.
بعد أشهر ع ّدة ،نرش عامل الكون ّيات بول دافيس كتابه «لغز كولديلوكس» ،متح ّدثاً
الحيوي للكون يُشري إىل
عن وجود «توافق دقيق» يف الكون .بنظر دافيس ،التوافق
ّ
مبدأ شامل يدفع الكون بطريقة ما باتجاه تط ّور الحياة والعقل .وفكرة أ ّن مث ّة دليالً
عن الهدف أو التصميم من الكون ينفيها دوكينز بالطبع جمل ًة وتفصيالً .ودافيس
أي ت ٍّنب لفكرة مسيحية تقليدية ما عن الله ،ثّ ة
لديه أفكار أخرى .وفيام ليس هناك ّ
إلهي هناك ،أو رمبا يف ذلك.
ما هو ّ
بعض االستطالعات تساعد أقلّه يف تسليط ضوء ما عىل هذا األمر .يف عام ،1916
عم إذا كانوا يؤمنون بالله -خصوصاً ،إلهاً يتواصل مع الجنس
ُسئل علامء نشطون ّ
البرشي وإىل َمن قد يتو ّجه اإلنسان يف دعائه «متوقّعاً االستجابة» .وفقاً لهذا التعريف،
ّ
يكون املعتقدون بوجود الله غري مؤمنني .والنتائج معروفة :ما يُقارب نسبة الـ% 40
يؤمنون بهذا النوع من اآللهة و % 40منهم ال يؤمنون و % 20ليسوا متيقنني .وكُ ّرر
االستطال ُع يف عام ُ ،1997مستخدماً بدقة السؤال نفسه ووجد إىل حد كبري النمط
نفسه ،مع زيادة بسيطة يف نسبة أولئك الذين ال يؤمنون ( .)45%أما عدد أولئك
أي نحو .% 40
الذين يؤمنون يف إله كهذا فقد حافظوا عىل النسبة نفسها ّ
بالطبع ميكن نسج هذه النتائج يف جميع أنواع الوسائل .فيميل امل ُلحدون إىل
[1]- Owen Gingerich, God’s Universe (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,2006).
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تفسريها للقول إ ّن «معظم العلامء ال يؤمنون بالله» .لك ّن األمر ليس بتلك البساطة .إذ
ميكن بالتساوي تفسريها أ ّن «معظم العلامء ال يؤمنون بالله» ألنّهم من نسبة الـ% 55
تلك إ ّما يؤمنون بالله وإ ّما ال يدرون .لكن ال ب ّد من أخذ نقطتني بعني االعتبار.
جاميس لوبا ،الذي أجرى االستطالع األصيل يف عام  ،1916تنبأ أ ّن عدد العلامء
الذين ال يؤمنون بالله سريتفع إىل ح ّد كبري مع الوقت ،نتيجة تحسينات عا ّمة يف
التعليم .وهناك زيادة بسيطة يف عدد أولئك الذين ال يؤمنون وتضاؤل ُمقابل يف عدد
أي انخفاض كبري يف عدد أولئك الذين يؤمنون
أولئك الذين ال يدرون -لكن دون ّ
بوجود الله.
م ّرة أخرى ،ال ب ّد من التأكيد أ ّن العلامء ُسئلوا سؤاالً محددا ً للغاية ،بالتحديد
عم إذا كان الذين ُسئلوا عن إميانهم بإله مح َّدد يتوقّعون أ ّن يُستجاب دعاؤهم؟
ّ
كل أولئك الذين يؤمنون بأ ّن الدليل يُشري إىل نوع من املعبود أو
هذا يستبعد ّ
الروحي األسمى ـ من بينهم بول دافيس .وإذا ما صيغ السؤال بعموم ّية
املبدأ
ّ
أكرث ،من املتوقّع أ ّن يكون هناك ر ّد إيجايب أكرب يف كلتا الحالتني .فالطبيعة الدقيقة
لهذا السؤال غالباً ما يتغاىض عنها أولئك الذين يعلّقون عىل نتائج عامي 1916
و 1997عىل حد سواء.
لك ّن التفاصيل الدقيقة الستطالعات كهذه هي يف الواقع خارج املوضوع .ف ُيجرب
دوكينز عىل التعامل مع حقيقة محرجة للغاية قوامها أ ّن وجهة نظره بأ ّن العلوم
فكري رسيع يؤ ّدي إىل اإللحاد يرفضها معظم العلامء،
الطبيع ّية عبارة عن طريق
ّ
بغض النظر عن آرائهم الدين ّية .ومعظم العلامء غري املؤمنني الذين أعرفهم هم
ُملحدون بنا ًء عىل أسس ال عالقة لها بعلومهم؛ فيأتون بتلك الفرض ّيات إىل علمهم
وال يبنونها عىل علومهم .فعالً ،لو كانت محادثايت الشخصية أمرا ً يُبنى عليه ،فإ ّن أش ّد
بحق .فإرصاره املتح ّجر عىل أ ّن
املنتقدين لدوكينز من بني العلامء هم امل ُلحدون ّ
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جميع العلامء «الحقيق ّيني» ال ب ّد أ ّن يكونوا ُملحدين ُوجه باعرتاض شديد متاماً
األسايس واألكرث وال ًء له .من الواضج
من قبل املجتمع الذي يعتقد بأ ّن الداعم
ّ
العلمي حول
أ ّن دوكينز ال يتمتّع عىل اإلطالق بتفويض للتح ّدث باسم املجتمع
ّ
يخص هذا املوضوع .وهناك تناقض ملحوظ للغاية بني عدد
هذه النقطة أو يف ما ّ
العلامء الذين يعتقد دوكينز بأنّهم يجب أ ّن يكونوا ُملحدين وأولئك الذين هم
عملياً كذلك.
يتعامل دوكينز مع هذه املعضلة بأسلوب غري مقبول متاماً .عىل سبيل املثال،
لنأخذ مالحظاته بشأن فرميان دايسون ،عامل فيزياء ُرشّ ح عىل نطاق واسع للفوز
الريادي يف الديناميكيا الكهربائ ّية الكم ّية .ولكونه حاز جائزة
بجائزة نوبل لقاء عمله
ّ
متبلتون يف الدين عام  ،2000ألقى دايسون خطاب قبوله احتفاالً بانجازات الدين ،مع
السلبي .كام أنّه كان واضحاً بشأن الجانب السلبي لإللحادُ ،مشريا ً
اإلشارة إىل جانبه
ّ
رش يف قرننا ،أدولف هتلر وجوزيف ستالني ،كانا
إىل أ ّن «الشخصني اللذين ّ
جسدا ال ّ
عمل جبا ٌن تعرتيه الر ّدة والخيانة ،ج ّراء
يُعلنان إلحادهام» .فاعترب دوكينز أ ّن ذلك ٌ
«إقدام أحد أشهر علامء الفيزياء يف العامل عىل االعرتاف بالدين»[[[.
لكن ما هو آت أسوأ من ذلك .عندما علّق دايسون قائالً إنّه مسيحي مل ِّ
يول
رص دوكينز عىل أ ّن ذلك يعني بأ ّن دايسون ليس
لعقيدة الثالوث اهتامماً خاصاً ،أ ّ
أي
مسيح ّياً عىل اإلطالق .كان يدعي فقط بأنّه ُمتديّن! «أليس ذلك ما يقوله فقط ّ
عامل ُملحد ،إذا أراد أ ّن يبدو مسيحياً؟»[[[ هل اإليحاء بأ ّن دايسون مساير بتلهف يُشري
إىل مصلحة يف الدين من أجل مكسب مادي؟ هل يقول دوكينز إ ّن دايسون أراد أ ّن
«يبدو» مسيحياً وحسب فيام هو ح ّقاً ُملحد؟ ينطبق األمر نفسه عىل إنشتاين ،الذي
[1]- Dawkins, God Delusion, p. 152.
[2]- Ibid.
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استخدم يف أغلب األحيان لغة وتشبيهات دين ّية يف حكاياه عن العلم[[[.
يتبي دوكينز أنّه أسري فرضيته األساس ّية بأ ّن العلامء
وهنا ،كام يف أماكن أخرىّ ،
الحقيقيني ينبغي أ ّن يكونوا ُملحدين .وهم ببساطة ال يقصدون ذلك حينام يعرتفون
أي نوع من األناس يأمل دوكينز
مبعتقدات أو مصالح أو التزامات دينيّة .لست أكيدا ً ّ
أن يُقنعه بهذا الرفض لتصديق زمالئه العلامء .إ ّن ذلك ميثّل انتصار العقيدة عىل
املالحظة وحسب.
إذا ً ،لِ َم هذا العدد من العلامء املتديّنني؟ إ ّن التفسري الواضح واألكرث إرضا ًء عىل
الطبيعي ط ّيع من الناحية
الفكري ال يصعب إدراكه .من املعروف أ ّن العامل
الصعيد
ّ
ّ
أي خسارة للنزاهة
النظرية .وميكن تفسريه يف عدد من الطرائق املختلفة دون ّ
يفسها بطريقة ُملحدة .وآخرون يقرؤونها بطريقة
الفكرية .يقرأ بعضهم الطبيعة أو ّ
توحيدية ،ف َريون أنّها تشري إىل أُلوهيّة الخالق ،الذي مل يعد مشغوالً يف شؤونها .فالله
يع ّبئ الساعة ث ّم يرتكها تعمل وحدها .ويأخذ آخرون وجهة نظر مسيحية ،مؤمنني
بإله يخلق ويديم عىل ح ّد سواء .وآخرون لديهم وجهة نظر أكرث روحانية ،متح ّدثني
بغموض أكرث عن نوع من «قوة الحياة».
األمر بسيط :الطبيعة مفتوحة عىل مروحة من التفسريات الرشع ّية .فيمكن تفسريها
بأي من هذه.
ُفس ٍّ
بطرائق إلحاديّة أو ربويّة أو إميان ّية أو غريها -لك ّنها ال تتطلّب أن ت ّ
بأي نظرة للعامل سواء كانت دينيّة أو
ميكن للمرء أ ّن يكون «عاملاً» حقيقياً دون أ ّن يلتزم ّ
روح ّية أو معادية للدين .وأضيف أ ّن تلك هي وجهة نظر معظم العلامء الذين تح ّدثت
[1]- See the disappointingly superficial analysis in God Delusion, pp. 14- 18. Dawkins
speaks of “Einsteinian pantheism” (which is certainly one aspect of Einstein’s religious
ideas), while failing to realize that pantheism is both a religious and theological notion. For
a good analysis, see Michael P. Levine, Pantheism: A Non-Theistic Concept oj Deity (New
York: Routledge, 1994).
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معهم مبن فيهم أولئك الذين يُع ّرفون عن أنفسهم بأنّهم ُملحدون .وخالفاً لل ُملحدين
الدوغامتيّني ،ميكنهم متاماً فَهم السبب وراء تب ّني زمالئهم رأياً مسيحيّاً يف العامل .هم قد
ال يوافقون عىل تلك املقاربة لك ّنهم مستع ّدون الحرتامها.
ولك ّن دوكينز عنده وجهة نظر مغايرة كليّاً .يخوض العلم والدين معرك ًة حتّى
النفس األخري[[[ .وسينترص أحدهام ،وسيكون بالتأكيد العلم .إ ّن وجهة نظر دوكينز
عن الواقع هي صورة طبق األصل لتلك التي ُوجدت يف بعض األجزاء األكرث غرابة
يف األصول ّية األمريك ّية .رأى الراحل هرني موريس ،أحد املؤيّدين البارزين ملعتقد
الخلقية ،أ ّن العامل ينقسم كلياً إىل فئتني .فكان الق ّديسون هم املؤمنني املتدينني
رش من
(ع ّرفهم موريس بطريقته
ّ
الخاصة بل الحرصية) .وتألّفت إمرباطوريّة ال ّ
العلامء امل ُلحدين .وق ّدم موريس رؤية مر ّوعة لهذه املعركة ،واصفاً إيّاها بأنّها كون ّية
رش .ويف نهاية املطاف
لناحية أهم ّيتها .هي معركة بني ّ
الحق والباطل وبني الخري وال ّ
الحق والخري .دوكينز ببساطة يُك ّرر هذا السيناريو األصو ّيل لكن مع قلب
سينترص ّ
املرجعي.
إطاره
ّ
إنّها قراءة األمور عىل نحو ُمش ّوش ميؤوس منه .وهي تعتمد اعتامدا ً أساسيّاً عىل
قراءة تاريخيّة للعالقة ما بني العلم والدين لكن عفا عليها الزمن و ُهجرت اآلن .يف يوم
من األيام ،يف النصف الثاين للقرن التاسع عرش ،كان من املمكن بالتأكيد االعتقاد بأ ّن
العلم والدين يف حالة حرب دامئة .لكن ،كام أشار يل أحد املؤ ّرخني الرياديّني للعلوم
يف أمريكا مؤ ّخرا ً ،هي تُع ّد اآلن صور ًة منطي ًة تاريخي ًة متح ّجرة أبطل مصداقيّتها العلم
متاماً .وهي ت ُخيّم عىل املياه الراكدة للحياة الفكرية وحسب ،حيث ضوء املعرفة مل
يخرتقها بعد .إ ّن العالقة بني العلم والدين معقّدة ومتن ّوعة -لكن ال ميكن التص ّور أنّها
حرب شامل ٍة.
متثّل حالة ٍ
[1]- Dawkins, God Delusion, pp. 279- 86.
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إال أ ّن دوكينز ملتزم عىل الدوام بهذا النموذج الحر ّيب البائد الذي يقوده إىل
ارتكاب بعض األحكام غري الحكيمة التي ال ميكن الدفاع عنها .وأسخفُها أ ّن العلامء
بأي عالقة عمل إيجابية بني العلم والدين ُيثّلون
الذين يعتقدون أو يُسهمون ّ
مدرسة «نيفيل تشامربلني»[[[ .هذه املقارنة تُع ّد ال منطقاً فكريّاً ،إ ّن مل نقل هجوماً
شخص ّياً .ما معناه ،يُشري دوكينز هنا إىل سياسة االسرتضاء التي اعتمدها رئيس
الوزراء الربيطا ّين نيفيل تشامربلني تجاه أدولف هتلر يف عام  ،1938عىل أمل تفادي
حرب شاملة يف أوروبا .يبدو أ ّن القياس املقيت يوحي بأ ّن العلامء الذين يؤكدون
يوصموا بـ»االسرتضائيني» وأ ّن األناس املتديّنني يُش َّبهون
أهم ّية الدين يجب أ ّن َ
تعب عن بعض األحكام
بنفس قدر العدائية بهتلر .وتبدو صورة دوكينز هنا أنّها ّ
املتحيّزة وغري املُطّلعة عىل عالقة العلم والدين.
يخص بالذكر مايكل روز ـ
إذا ً من يسكن مخ ّيلة دوكينز؟ بشكل ال يُص ّدق ،هو ّ
فيلسوف ُملحد مشهور ق ّدم الكثري لتوضيح الجذور الفلسفية وانعكاسات الداروينيّة
وتح ّدي األصول ّية الدين ّية[[[ .ملاذا؟ إ ّن ح ّجة دوكينز مش ّوشة للغاية هنا بحيث إنّه من
رصف
الصعب تحديد املسألة بالضبط .هل روز من تجرأ عىل انتقاد دوكينز ،وهو ت ُّ
يُعادل خيانة التاج؟ أو امتلك جرأة أكرب لإليحاء بأ ّن العلم والدين قد يتعلّم أحدهام
من اآلخر ـ أتخ ّوف أ ّن يعتربه بعض املتعصبني رضباً من الخيانة؟
هنا يستشهد دوكينز باستحسان بعامل الجينات جريي كوين من شيكاغو ،الذي
أعلن أ ّن «الحرب الحقيقيّة هي بني العقالنيّة والخرافة .والعلم ليس سوى شكل واحد
من العقالنيّة ،فيام الدين هو الشكل األكرث شيوعاً للخرافة»[[[ .ولذا العامل منقسم إىل
[1]- Ibid., pp. 66- 69.
[2]- Ruse’s best work, in my view, is Monad to Man: The Concept oj Progress in Evolutionary
iology (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996).
[3]- Dawkins, God Delusion, p. 67.
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معسكرين -العقالن ّية والخرافة .متاماً كام تُ ّيز األديان بني الناجي وامللعون ،يعرض
دوكينز منط التفكري الثنا ّيئ التف ّرع نفسه .فإ ّما أبيض وإ ّما أسود ،وال ظالل للرمادي.
مسكني مايكل روز ،ما إ ّن يتع ّرض لهجوم مجموعة من األصوليني ،حتّى يجد نفسه
منبوذا ً من أخرى -ف ُيعلن زمالؤه السابقون أنّه قذر فكرياً.
من الواضح أ ّن دوكينز أسري رؤيته الغريبة عن الثنائ ّية األصول ّية .لك ّن كثريين
سيشعرون أ ّن دراسة الواقع مالمئة ،حتّى لو أنّها تأ ّخرت كثريا ً هنا .يبدو أ ّن دوكينز
يقل ترويعاً وتشويهاً عن
ينظر إىل األمور من داخل عامل شديد االستقطاب ال ّ
حل األصوليّة الدينيّة عند
األصوليّات الدينيّة التي يتم ّنى دوكينز أ ّن ميحوها .فهل ّ
امل ُلحدين هو تكرار رذائلها؟ فنحن ق ّدمنا أصول ّية إلحاديّة معيبة ومح ّرفة للغاية متاماً
كنظرياتها الدين ّية[[[ .ومثّ ة وسائل أفضل للتعامل مع األصول ّية الدين ّية .ودوكينز جزء
الحل لها.
من املشكلة هنا ،وليس هو َم ْن يُق ّدم ّ

رصاع األصول ّيات
بحق العلوم الطبيع ّية إقدامها عىل
واحدة من اإلساءات التي ارتكبها دوكينز ّ
تصويرها بال هوادة بأنّها إلحادية .لكن ال يشء صحيح من هذا القبيل؛ إالّ أ ّن
الحيويّة الصليبيّة عند دوكينز أ ّدت إىل من ّو مفهوم االستعداء هذا يف أجزاء كثرية من
الربوتستانتية املحافظة يف الشامل األمرييكّ .فهل مث ّة طريقة أفضل لتأكيد أنّه يُنظر
إىل العلوم بنظرة سلب ّية داخل هذا املجتمع ،مع استفحال االهتامم بالدين وااللتزام
يعبون عن
به يف معظم أنحاء العامل؟ إذا ً ال عجب أ ّن كثريين من مؤيدي الداروينية ّ
قلقهم تجاه هذه املحاولة لوسم النظرة باإللحادية .وهم فقدوا مصداقيتهم بتهور
ودون دا ٍع يف عيون فئة كبرية من الناس.
[1]- Dawkins insists that he is not an atheist fundamentalist (see God Delusion, p. 282).
!This is very contestable
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كنت انتقدت حركة التصميم الذيكّ ،وهي حركة مسيح ّية محافظة معادية للتط ّور،
انتُقدت أفكارها أيضاً يف كتاب «وهم اإلله»[[[ .لكن من الفارقات ،هذه الحركة تعترب
والعقائدي
التاريخي
أ ّن دوكينز اآلن واحدا ً من أعمدتها العظمى .ملاذا؟ أل ّن إرصاره
ّ
ّ
عىل االنعكاسات اإللحاديّة للدروان ّية يُبعد كثريا ً من املؤيّدين املحتملني لنظرية
الفكري لهذه الحركة ،يشكر باستمرار ُمص ّممه
التط ّور .ويليام دمبسيك ،املهندس
ّ
الذيكّ من أجل دوكينز[[[ .وكان قد أرسل إىل دوكينز مؤ ّخرا ً رسالة تهكم ّية إىل ح ّد
ما عىل النت« :بانتظام أخرب زماليئ أنّك وعملك من الهدايا العظمى التي أرسلها الله
إىل حركة التصميم الذيك .لذا رجا ًء حافظ عليها» .فتساورين الشكوك بأ ّن كتاب «وهم
اإلله» أدخل عىل قلبه الرسور[[[.
رسب
ال عجب أ ّن روز (الذي يصف نفسه بأنّه «دارويني متش ّدد») علّق بإمي ْيل ُم ّ
بكل ما للكلمة من معنى يف
إىل دانيال دنت قائالً إنّه (دنت) ودوكينز «كانا كارثتني ّ
الحرب ض ّد التصميم الذيك».
ما نحتاج إليه ليس إلحادا ً غري محسوب بل ٍ
تعاط ج ّدي مع القضايا -ال أحد منكم
لديه الرغبة يف دراسة املسيح ّية بجدية وتبادل األفكار -ليس اال ّدعاء بأ ّن املسيح ّية
رش سوى سخافة ورذالة ،كام ي ّدعي دوكينز ـ وأكرث من ذلك،
ببساطة قوة من أجل ال ّ
نحن يف حالة حرب ،وبحاجة إىل كسب حلفاء يف الحرب ،وليس ببساطة إبعاد ك ُّل
من لديْه ن ّية حسنة[[[.
[1]- Ibid., pp. 131- 34, with reference to Michael Behe; William Dembski is not mentioned.
For a somewhat more informed engagement with the movement, see Niall Shanks, Cod, the
Devil, and Darwin: A Critique of Intelligent Design Theory (New York: Oxford University
Press, 2004).
[2]- For Dembski’s approach, see William A. Dembski, Intelligent Design: The Bridge
Between Science & Theology (Downers Grove, 111.: InterVarsity Press, 1999).
[3]- See Madeleine Bunting’s perceptive article “Why the Intelligent Design Lobby Thanks
God for Richard Dawkins,” The Guardian [London], March 27, 2006.
[4]- For Ruse’s Darwinism, see Michael Ruse, Taking Darwin Seriously: A Naturalistic
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آها! اآلن ندرك ملَ دوكينز رمى روز يف الظلمة .ال تقلق يا مايكل -أنت برفقة حسنة.
لكن قبل طرده من جنة عدن دوكينز ،أشار روز إىل نقطة أخرى .يف  22ترشين
األول  ،1996أطلق البابا جون بول الثاين ترصيحاً إىل األكادميية البابوية للعلوم
[[[
البيولوجي ،لك ّنه انتقد تفسريات ماديّة معيّنة للفكرة
فدعم الفكرة العامة للتط ّور
ّ
أي صعوبات مع فكرة التط ّور التي تُ ّيز
(باملناسبة ،الكاثوليكية الرومانية مل تواجه ق ّط ّ
الربوتستانتية املحافظة) .فحصد ترصيح البابا ترحيباً من كثري من العلامء باستثناء
ريتشارد دوكينز .وهنا يأيت تعليق روز عىل ما حدث الحقاً« :عندما كتب جون بول
الثاين رسالة مؤيّدة للداروينيّة ،كان ر ّد دوكينز ببساطة أ ّن البابا منافق وال ميكن أ ّن
يكون صادقاً بخصوص العلوم وأ ّن دوكينز نفسه فضّ ل دوغامئياً صادقاً»[[[.
يُساعدنا تعليق روز مبارشة يف فهم ما يجري .إذا كان جدول أعامل دوكينز مبنيّاً
البيولوجي ،فهذا ترصيح مر ّحب به .لك ّنه
عىل تشجيع املسيحيّني عىل قبول التط ّور
ّ
مسيحي
أي
ليس كذلك ،فدوكينز ليس أبدا ً بوارد تق ّبل فكرة أ ّن البابا -أو عىل األرجح ّ
ّ
البيولوجي .إذا ً هو ال يقول الصدق ،أليس كذلك؟ هو ال يستطيع .وفقاً
ـ يقبل التط ّور
ّ
لدوكينز ،البابا شخص يؤمن بالخرافات وهو ما برح ي ّدعي العقالنية .من الصعب أ ّن
ال نصدق بأ ّن العلم هنا يُساء استخدامه للقضاء عىل الدين.
واحدة من السامت األكرث مأساوية لكتاب «وهم اإلله» هي كيف ظهر مؤلّفه أنّه
بتقص الحقيقة إىل داعي ٍة جلِف معا ٍد للدين ال
يتح ّول من عامل لديه اهتامم شغوف ّ
كل الرشور ،والذي كان
أصل ّ
يهت ّم باألدلّة .وهذا كان واضحاً يف املسلسل التلفزيو ّين ّ
Approach to Philosophy (New York: Prometheus, 1998). The exchange of e-mails between
Ruse and Dennett took place on February 19, 2006, and was widely distributed.
”[1]- For Ruse’s assessment of this statement, see Michael Ruse, “John Paul II and Evolution,
Quarterly Review of Biology 72 (1997): 391- 95.
[2]- Michael Ruse, cited in Dawkins, God Delusion, p. 67.
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ال ُربّان لكتاب «وهم اإلله» .هنا ،بحث دوكينز عن املتط ّرفني املتديّنني الذين أيّدوا
العنف باسم الدين ،أو أولئك الذين كانوا معادين للعلوم بصورة عدوانيّة يف نظرتهم.
وما من شخصيات صاحبة متثيل شُ ملت أو أُخذت بعني االعتبار .فام كان استنتاج
دوكينز؟ الدين يؤدي إىل العنف وهو معا ٍد للعلوم.
ما ليس مستغرباً أ ّن املسلسل انتقده أولئك الذين اعتربوه مسخر ًة من الناحية
الفكريّة .فكام قال يل أحد العلامء امل ُلحدين رفيعي املستوى يف أوكسفورد« ،ال تحكم
الفكري الزائف» .لك ّن «وهم اإلله» يستم ّر ببساطة
عىل بق ّيتنا من خالل هذا الهراء
ّ
يف هذه املقاربة املتحيّزة بصورة فاضحة ،مستهزئاً و ُمنتقدا ً البدائل ورافضاً أخذها
عىل نحو ج ّدي .وذاك العدد يزداد ببساطة نظرا ً الستخدام دوكينز االنفعا ّيل للعلوم
العلمي برمته أ ّن ينتفض
امللحمي ض ّد الدين .ورمبا حان الوقت للمجتمع
يف رصاعه
ّ
ّ
ض ّد االستخدام اليسء ألفكاره يف خدمة أصول ّية ُملحدة كهذه.

الفصل الثالث
ما هو أصل
الدين؟

الفصل الثالث
ما هو أصل الدين؟
إ ّن فرضيّة اإللحاد األساسيّة التي ال تقبل الجدال هي أنّه ال وجود لله .لذا لِم
قد يؤمن أحدهم بوجود بالله؟ بنظر دوكينز ،هذا معتقد متاماً العقال ّين -كام هو
حال االعتقاد بقدح من الشاي يطوف حول الشمس[[[ .بالتأكيد هو تشبيه ُمعيب.
لكن هذا ما يو ّد دوكينز من قرائه أ ّن يُفكروا به .ما معناه ،أ ّن اإلميان بالله هو عىل
املستوى نفسه من االعتقاد بأقداح شاي كونيّة .إالّ أنّه تشبيه ُمعاد تدويره بحيث إنّه
جزء من اسرتاتيجيته العا ّمة املبنية عىل السخرية بانتظام من وجهات النظر العامل ّية
وتشويهها وشيطنتها ،وهي آراء تُعرض عىل الدوام بسذاجة فاضحة.
إذا ً ما هي األفكار الجديدة التي باستطاعة دوكينز تقدميها؟ السبيل األفضل لفهم
مقاربة دوكينز بخصوص أصل الدين هو اعتباره كام لو أنّه يتّبع برهاناً إلحادياً
تقليدياً لعدم وجود الله وتطوير هذا الربهان بأسلوب جديد .وكل ذلك يعود إىل
لودفيغ فيورباخ ،وهو فيلسوف أملا ّين متط ّرف كرِه الدين .يف عام  ،1841قال فيورباخ
الغيبي
إ ّن الله باألساس هو اخرتاع ،كان من أمنيات البرش لتوفري العزاء
والروحي[[[.
ّ
ّ
وح ّجته أتت عىل النحو التايل:
ال وجود لله.
لك ّن كثريين يؤمنون بالله .لِم؟
ألنّهم يرجون العزاء.
[1]- Richard Dawkins, The God Delusion (Boston: Houghton Mifflin, 2006), pp. 51- 54.
The idea is borrowed from Bertrand Russell.
[2]- See Van A. Harvey, Feuerbach and the Interpretation of Religion (Cambridge:
Cambridge University Press, 1995).
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إذا ً هم «يتص ّورون» رغباتهم أو «يجعلونها موضوع ّية» ويدعون ذلك «الله».
لذا هذا اإلله غري املوجود هوو ببساطة تص ّور لرغبات برشية.
هي ح ّجة مذهلة ولها تأثري عميق يف الثقافة الغربية ،ولكن تشوبها العيوب.
بدايةً ،الرغبة يف اليشء ليس تبياناً عىل أنّه غري موجود .عطش اإلنسان يُ ّ
دل عىل
الحاجة إىل املاء .كام أنّها تقرتح بأ ّن اآلراء العامل ّية هي ر ّد عىل احتياجات ورغبات
برشية ،وهذا بالطبع يتض ّمن اإللحاد الذي ميكن اعتباره ر ّدا ً عىل رغبة برشية يف
االستقالليّة األخالقيّة.
كل له عالقة وطيدة مبوضوعنا .األول يضع أصول اإلميان
لننظر يف خياريْن اثننيٌّ ،
بالله يف قالب سوسيولوجي واآلخر يف قالب نفسا ّين .كارل مارك قال إ ّن السبب وراء
حاجة الناس إىل وهم اإلله أنّهم يعيشون نفورا ً اجتامعياً واقتصادياً .فحني تقع الثورة
االجتامع ّية لن يكون مث ّة حاجة إىل الدين ،وسيزول بصورة طبيع ّية .والدين يُعيق
البرشي بشكل خطري .وقال سيغموند فرويد إ ّن أصل اإلميان بالله مر ّده إىل
التق ّدم
ّ
الرغبة يف شخصيّة األب .و ُمج ّرد أ ّن يصح اإلدراك بأ ّن الله ليس سوى «متنٍ » يُستحرض
رصف بنضج[[[.
نتيجة تص ّور برشي ،ميكننا أن نتخطّى هذا الوهم الصبيا ّين ونت ّ
الطبيعي -يف هذه الحال ،هو
يُقّدم دوكينز أيضاً تربيرا ً للدين مستندا ً إىل املذهب
ّ
تربير ُمبت َدع وغري مقنع أبدا ً .قد يكون اإلميان بالله نتاجاً ثانوياً آلل ّية ثوريّة ما .وهنا
اإللحادي دانيال دينيت يف كتابه األخري بريكينغ
هو ينتقل إىل ركيزة استغلّها زميله
ّ
ذا سبال[[[ّ .إال أ ّن دوكينز ودينيت عىل ح ّد سواء يتبنيان وجهة نظر إدراك ّية للغاية
حول الدين ،فيُع ّرفانها حرصياً إىل ح ّد ما مبصطلحات «اإلميان بالله» .لك ّن ذلك ليس
[1]- Sigmund Freud, Totem and Taboo: Resemblances Between the Psychic Lives of Savages
and Neurotics (New York: Moffat Yard, 1918).
[2]- Daniel C. Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (New York:
Viking Penguin, 2006).
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األسايس.
بالتأكيد الجانب الوحيد للدين ،حتّى ال ميكن أ ّن يكون بالرضورة الجانب
ّ
إ ّن وصفاً أكرث موثوقية للدين سيُشري إىل جوانبه الكثرية من بينها املعرفة واملعتقدات
والخربة والشعائر واالنتامء والحافزيّة واالنعكاسات السلوك ّية[[[.
برغم َع ْرض اعتبا ٍر مبتذ ٍل إىل ح ّد ما للدين ،يقول دينيت إ ّن سمته املميّزة عن
اإلميان بالله قد تكون تط ّورت ألسباب ع ّدة .عىل سبيل املثال ،قد يكون لدينا «مركز
طبيعي أل ّن
باطني» ح ّبذه اختيار
إلهي» يف عقولنا .وهكذا مركز قد يعتمد عىل «جني
ّ
ّ
الناس معه مييلون إىل النجاة بصورة أفضل .ومثال آخر ،األفكار الدين ّية «قد تكون
انترشت ج ّراء خرافات فرديّة من خالل الشامانيّة واألمناط الظاهريّة األوىل للدين».
ويُضيف دوكينز عىل تلك املضاربات ،مقرتحاً أ ّن التو ُّجهات الطبيع ّية باألساس
ديني باألساس .لذا يكون الدين «ثانويّاً
قد تصبح عقيمة ،فينتهي بنا املطاف إىل أمر ّ
بالصدفة» أو «إخفاقاً ألمر مفيد»[[[ .لكن ذلك يبدو أكرث من ُمج ّرد تعارض مع
أي فكرة عن الهدف ـ وجهة نظر لُ ّخصت بشكل
«داروين ّيته الكون ّية» ،التي تتحاىش ّ
رشا ً أو خريا ً ،هو ال يشء
بارز يف ترصيحه بأ ّن العامل «ليس له تصميم أو هدف ،وليس ّ
سوى ال مباالة عمياء ال ترحم» .كيف ميكن لدوكينز أ ّن يتح ّدث عن الدين كام لو
نظري يسمح له
أي إطار
أنّه
ّ
«عريض»[[[ يف حني أ ّن فهمه للعمليّة الثوريّة يستبعد ّ
ّ
باالقرتاح أ ّن بعض النتائج مقصودة وغريها عرض ّية؟ إ ّن ذلك يتعارض مع وجهة النظر
[1]- See the original study of Charles Y. Glock and Rodney Stark, Religion and Society in
Tension (Chicago: Rand McNally 1965). The anthropologist Talal Asad arguesthat “there
cannot be a universal definition of religion, not only because its constituent elements and
relationships are historically specific, but because that definition is itself the historical
product of discursive processes” (Talal Asad, Genealogies of Religion [Baltimore: Johns
Hopkins University Press 1993], p. 29).
[2]- Dawkins, God Delusion, p. 188.
[3]- Richard Dawkins, River Out of Eden: A Darwinian View of Life (New York:
Basic,1995), p. 133.
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عريض .األشياء قد يكون لها
كل يشء
الداروين ّية عن العامل .بالنسبة للداروين ّية فإ ّن ّ
ّ
مظهر التصميم ،لك َّن مظهر التصميم هذا أو التع ّمد ينبثق من تط ّورات عشوائيّة.
يف نهاية األمر ،ذاك هو ل ُّب انتقاد دوكينز لبايل يف كتاب «صانع الساعات األعمى».
العريض فهو
الثانوي
األسايس لنظريّة النتاج
لك ّنه يبقى انتقادا ً بسيطاً .أ ّما االنتقاد
ّ
ّ
ّ
االفتقار إىل دليل ج ّدي ُمق ّدم ملصلحتها .أين العلم؟ ما هو الدليل عىل اعتقاد كهذا؟
نجد املضاربة واالفرتاض يحالّن مكان الحجج املبنية عىل الدليل القاطع التي لدينا
الحق بأ ّن نتوقعها .إ ّن نظريّات دوكينز عن األصول البيولوج ّية للدين ،برغم كونها
ّ
كل ّ
مثرية ،ال ب ّد أ ّن تُع ّد تكهنيّة ألعىل درجة .فحججه املتعلقة باألصول النفسانية للدين
متلؤها كلامت مثل «رمبا» و«قد» ،وهي معامل لفظ ّية ّ
تدل عىل أنّه ال يوجد دليل
جوهري عىل األفكار الضعيفة والتكهن ّية للغاية التي يُق ّدمها لقرائه.
ّ
عند قراءيت هذا القسم ،شعرت ّأن ُمجرب عىل االنصياع ألفكاره نتيجة اإلفراط
باستخدام التأكيدات التي يلجأ إليها وليس اقتناعاً عن طيب خاطر بقوة الدليل أو
مهارة دوكينز يف عرضه.
تبدأ الحجج بعبارات حذرة مثل «ميكن أ ّن تكون»ُ ،مق ّدماً فرضيات تجريب ّية
للنظر فيها .لكن رسعان ما تصبح العبارات ُمب ّينة ،مع استخدام التأكيدات دون تقديم
القوي املطلوب يف العادة من أجل الح ّجة العلم ّية القاطعة.
الدليل
ّ
سأدخل دوكينز (ودينيت) يف التقليد الواسع لرشح الدين املستند عىل املذهب
بغض النظر عن املنافع الناتجة
الطبيعي الذي ينتمي إليه فيورباخ وماركس وفرويدّ .
ّ
من األديان ،يعتقد هؤالء املؤلّفون أنّها تنبثق بالكامل عن عقول البرش .فال وجود
لحقائق روحيّة حولنا .وميكن تقديم التربيرات الطبيعيّة عن أصل اإلميان بالله .يف
نهاية املطاف ،هي ح ّجة دائرية تفرتض ُمسبقاً نتائجها .تبدأ من االفرتاض بأنّه ال
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وجود لله ومن ث ّم تُكمل لتقول إ ّن تربير وجود الله ميكن عرضه وهو بالكامل متناغم
مع هذا األمر .يف الواقع ،هو باألساس إعادة صياغة إلحادية لحجة توماس أكويناس
املعروفة باسم «الدالئل الخمسة» ،القائلة إ ّن اعتبارا ً ثابتاً لألشياء ميكن تقدميه دون
الحاجة إىل طرح مسألة وجود الله.
يف الصفحات األوىل من كتاب «وهم اإلله» ،يعرض دوكينز اإللحاد كام لو أنّه
كل ما هو خارق للطبيعة[[[ .فتبدأ
نتيجة عمل ّية محو للمعتقدات غري املنطق ّية حول ّ
أي اإلميان بأكرث من إله .ث ّم مع تقدم الزمن وتطور التفكري ،تنتقل إىل اإلميان
بالرشكّ ،
بالله الواحد .اإللحاد هو مج ّرد خطوة أخرى إىل األمام .فكام يُشري دوكينز بصورة
هزل ّية ،هو ينطوي عىل االعتقاد مبا هو أقل من إله املرحلة السابقة وحسب .فهو
الخطوة التالية الواضحة يف تط ّور الدين .لك ّن تاريخ الدين يُجربنا عىل التح ّدث بشأن
التنويع ال التقدم يف الدين .وليس الدليل ببساطة من أجل السامح يك نتحدث عن
التوصل إىل
أي نوع من التط ّور
الطبيعي من الرشك إىل اإلميان بالله الواحد ومن ث ّم ّ
ّ
ّ
اإللحاد[[[.
لك ّن سؤاالً أكرث تع ّمقاً مطروح هنا ومل يتط ّرق إليه دوكينز بتاتاً .ما االختالف بني
وجهة نظر عامل ّية والدين؟ حسب كثريين ،إ ّن الخ ّط الفاصل بينهام بالغ الدقّة وهو
خ ّط يبنيه أولئك الذين لديهم مصالح راسخة يف الدفاع عنه .فوجهة النظر العامل ّية
سبيل شامل لرؤية الواقع تحاول إثبات منطق عنارصها املتن ّوعة بأسلوب جامع
واحد يف التطلّع لألشياء .بالطبع بعضها ديني وبعضها اآلخر ليس دينيّاً .فالبوذية
[1]- Dawkins, God Delusion, pp. 31- 38.
[2]- See, for example, Ernest Gellner, Muslim Society (Cambridge: Cambridge University
Press, 1981), pp. 911-, which extends David Hume’s notion of the “flux and reflux” of
polytheism and monotheism to suggest that a natural part of human experience is a cyclical
movement from polytheism to monotheism—and then back again.
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والوجودية واإلسالم واإللحاد واملاركسية ينتمون جميعاً إىل هذه الفئة .بعض وجهات
النظر العامليّة ت ّدعي أنّها صحيحة عىل الصعيد العاملي .وجهات نظر أخرى ،تلك
األكرث انسجاماً مع أخالقيات ما بعد الحداثة ،تعترب نفسها محلية .وال ميكن «إثبات»
أي منها ،بالضبط ألنّها متثّل «صورة كبرية» عن أساليب التواصل مع العامل ،لذا
ص ّحة ٍّ
الختامي.
معتقداتها األساس ّية تتخطّى يف النهاية الربهان
ّ
التعصب.
وهنا بيت القصيد :وجهات النظر العامل ّية ميكنها بسهولة تعزيز
ّ
ودوكينز يتعامل مع هذه النقطة عىل أنّها سمة مم ّيزة للدين ،مستثنياً من حساباته
سيايس ،حتّى إلحاد .دوكينز
تعصب
أي اقرتاح بأنّه قد يكون ناتجاً من ّ
تجاه العنف ّ
ّ
متش ّدد يف اإلرصار عىل أنّه هو نفسه ،ك ُملحد جيد ،لن يُسقط ناطحات السحاب
أي ترصف شائن له عالقة بالعنف أو القمع.
عرب ارتطام الطائرات بها أو يرتكب ّ
هذا جيد ،وأنا أيضاً أطمح يف ذلك .لك ّن آخرين يف كلتا دائرتينا يفعلون ذلك .ق ْد
كل من يف جامعتينا إىل فعل ذلك .لك ّن
نتنصل أنا ودوكينز من أعامل العنف وندعو ّ
ّ
الديني واملعادي للدين يقع ،ومن املحتمل أ ّن يستم ّر يف
الواقع املرير هو أ ّن العنف
ّ
الحدوث .لذا هذه النقطة مه ّمة وال ب ّد أ ّن نتط ّرق إليها الحقاً مبزيد من التفاصيل.
الطبيعي الذي يهدف إىل رشح
املبني عىل املذهب
ّ
إ ّن دوكينز ينتمي إىل التقليد ّ
أصل الدين دون استحضار وجود الله أو أفعاله .وعىل غرار فرويد قبله ،يصبو دوكينز
إىل تبيان أ ّن جميع سامت الدين ميكن احتسابها يف نظرية واحدة  -ويف هذه الحال
«الداروينية العامليّة»[[[ .يف اعتامد مرشوع طموح كهذا ،كثرية هي العقبات الفكريّة
التي تعرتض طريقه .يف هذا الفصل ،ال ب ّد أ ّن ندرس ما إذا كانت مقاربته تتوافق
وطريقة طلب األدلّة القاطعة التي تتطلّبها العلوم الطبيع ّية.
[1]- Dawkins, God Delusion, pp. 161- 207. In terms of the substance of Dawkins’s
intellectual case against religion, this is the most important chapter in the book.
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تعريف الدين
ألي
تعريف واضح ملا تم درسه بدقّة لهو
أسايس من أجل الدراسة العلم ّية الجديّة ّ
ّ
كيان أو ظاهرة .واإلخفاق يف املحاوالت السابقة يف تقديم تعريف موثوق ومضمون
للدين أُق ّر به عىل نحو واسع يف أدب ّيات أهل العلم امل ُك ّرسة لهذا املوضوع .من بني
كل
العدد الضخم لتعريفات الدين التي قُ ّدمت عىل م ّر السنوات الـ 150األخريةّ ،
موضوعي ،وال واحد منها كان مرناً أو ممثّالً بالقدر
علمي أو
ّ
منها ق ّدم نفسه عىل أنّه ّ
الكايف ليحظى بالدعم املتواصل[[[ .إضافة إىل ذلك ،تعريفات الدين هي يف العادة
حياديّة لك ّنها يف أغلب األحيان تنبثق ملصلحة املعتقدات واملؤسسات التي تتعاطف
معها وت ُعا ِقب تلك التي عىل عداوة معها ،مام يعكس يف أغلب األحيان ما هو أكرث
من «أهداف وتح ّيزات معينة لعلامء أفراد»[[[.
يتعامل دوكينز مع هذه املشكلة الجديّة عرب تفاديهاُ ،مفضّ الً عدم التط ّرق إىل
القضايا التي اشتهرت يف قضائها عىل املحاوالت السابقة للتعميم حيال جذور الدين.
مبني عىل «املبادئ العا ّمة» للدين[[[ ،مبادئ وجدها يف كتاب جيمس فريزر
وتحليله ّ
«الغصن الذهبي» ،وهو عبارة عن عمل مبكر عايل االنطباع عن االنرثوبولوجيا
وصدرت نسخته األوىل يف عام  .[[[ 1890هي اسرتاتيجيا مح ّية للغاية .لِم ينبغِ لنظريّة
[1]- See, for example, Peter Harrison, “Religion” and the Religions in the English
Enlightenment (Cambridge: Cambridge University Press, 1990); Tomoko Masuzawa, In
Search of Dreamtime: The Quest for the Origin of Religion (Chicago: University of Chicago
Press, 1993); Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion (New York: Oxford University Press,
1996); and Samuel J. Preus, Explaining Religion: Criticism and Theory from Bodin to Freud
(New Haven, Conn.: Yale University
Press, 1987).
[2]- Peter B. Clarke and Peter Byrne, Religion Defined and Explained (New York: St.
Martin’s Press, 1993), pp. 327-.
[3]- Dawkins, God Delusion, p. 188.
[4]- See Eric Csapo, Theories o/Mythology (Maiden, Mass.: Blackwell, 2005), pp. 36- 43.
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دوكينز حول جذور الدين أ ّن تعتمد اعتامدا ً كبريا ً عىل الفرضيات األساس ّية لعمل
صدر منذ قرن ،وهو اآلن فاقد ملصداقيته إىل ح ّد كبري؟
إ ّن صعود األنرثوبولوجيا املعارصة ميكن اعتباره ر ّد فعل مبارش عىل اإلخفاقات
الواضحة لفريزر يف «الغصن الذهبي» .فام هي تلك اإلخفاقات؟ أوالً ،اعتمد عىل
ما ميكن وصفه فقط موقفاً إمربالياً من السياق الثقا ّيف للدين بُغية إنتاج مفاهيم
أي قاعدة جديّة يف الدراسة التجريب ّية
تفسرييّة عامل ّية .ثانياً ،هو يفتقر بالكامل إىل ّ
املنهج ّية .ويبدو أ ّن دوكينز يُك ّرر كال الخطأين ،راسامً نظريّات طموحة بشأن أصل
بأي محاولة جديّة للتعامل مع الكم الكبري لألدبيّات العلميّة التي
الدين دون القيام ّ
التجريبي وتُق ّيمه منذ فريزر ،وبدالً من ذلك هو يطرح تأكيدات
تتح ّدث عن الدليل
ّ
مع ّممة مشكوك فيها للغاية حول طبيعة الدين.
إذا ً لِم يرد دوكينز اتّباع فريزر يف تبسيط الدين إىل بعض السامت العامليّة الفريدة،
متجاهالً ك ّم األبحاث التي تقول إنّه أكرث تعقيدا ً وتن ّوعاً ومن غري املمكن حرصه
مبجموعة بسيطة من املعتقدات أو املواقف العامل ّية؟ الجواب واضح :ألنّه من خالل
ذلك ،يعتقد أنّه ميكن تحليله ضمن «الداروينيّة العامليّة» التي متثّل نظام اعتقاده
ألي صنف تتطلّب تربيرا ً داروينيّاً»[[[.
األسايس« :امليزات العامليّة ّ
ّ
لك ّن هذه هي املشكلة بالضبط :من املعروف اآلن أ ّن الدين ال يع ّرض «امليزات
العامليّة» التي تتطلّبها مقاربة دوكينز املفضّ لة ،والتي خطأً اعتربتها األعامل الفيكتورية
األخرية ألنرثوبولوجيا الدين أنّها بديه ّية .هي واحدة من النقاط الكثرية التي يعتمد
عليها كتاب «وهم اإلله» وكانت عبارة عن فرض ّيات منبوذة يف القرن التاسع عرش
لتكون قضية القرن الواحد والعرشين يف معاداة الدين .ويجنح دوكينز إىل الته ّرب
من هذه النقطة عرب توجيه انتقاداته لألديان التوحيديّة العظمى الثالثة .لكن ،أوالً
[1]- Dawkins, God Delusion, p. 166.
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هي متثّل ثالثة فقط من مناذج دين ّية عامل ّية كثرية .ثانياً ،مث ّة اختالفات أساس ّية بني
الثالثة (أحد األمثلة الجلية :املسيحيّة ال تفرض شعائر أو عادات ذات عالقة بالغذاء
كل دين (قارِن املسيح ّية
مثل الكوشري أو الحالل) .وثالثاً ،هناك اختالفات هائلة ضمن ّ
الكاثوليك ّية الرومان ّية التقليديّة مع املسيح ّية اإلنجيل ّية أو الخمسين ّية).
األسايس لغاية رجل
ما يُثري القلق أكرث أ ّن فرض ّية فريزر االسرتاتيج ّية عن «التشابه
ّ
كل زمان» تدفع دوكينز إىل اعتبار أصل الدين مستند عىل «ميل
كل مكان ويف ّ
يريد ّ
عاملي مزعوم لجعل املعتقد يُل َّون بالرغبة» .هي نظريّة ميكن تعقّبها إىل لودويغ
ّ
أي من هذين املفكّرين األساسيّني
فيورباخ وسيغموند فرويد .لكن مل يج ِر التط ّرق إىل ٍّ
طموحي كهذا.
أي من انتقاداتهام الكثرية ،ناهيك عن االنخراط يف الدفاع عن عرض
أو ّ
ّ
فمن هو سلطان دوكينز يف هذه النقطة؟ إنّه ويليام شاكسبري.
يُح ّدد دوكينز «تحقيق التم ّني» كميزة عامليّة للدين .اآلن ،مث ّة ذ ّرة من الصدق
يف تحليله .إ ّن األسلوب الذي يفهم البرش العامل من خالله هو فعالً ُمل َّون من خالل
جدول أعاملنا وتوقّعاتنا .إ ّن «التح ّيز املعر ّيف» هو فعالً سمة أساس ّية يف النفس
ل كثريا ً يف اعتقادنا مبا
البرشيّة[[[ .لكن بشكل عا ّم هذا التحيّز غري املقصود ال يتج ّ
نرغب يف أن يكون صحيحاً كام هي الحال يف الحفاظ عىل الوضع الراهن ملعتقداتنا.
والقوة الدافعة ال تكون التفكري املتمني بل التفكري املحافظ ،وهو التفيكر الذي
يصون وجهة نظر عامل ّية موجودة.
عىل سبيل املثال ،كثريون لديهم رؤية إيجاب ّية عن أنفسهم ،هو إحساس بأ ّن
العامل بخري وأ ّن األشخاص اآلخرين يُح ّبونهم .ويحافظون عىل هذه الرؤية من خالل
استحضار املعطيات التي تالئم وجهة النظر هذه واستبعاد تلك التي ال تُناسب.
[1]- For a recent study of cognitive bias in relation to self-esteem, see Jennifer Crocker and
Lora E. Park, “The Costly Pursuit of Self-Esteem,” Psychological Bulletin 130 (2004): 392- 414.
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آخرون (مثل الكئيبني أو املصدومني) يرون أنفسهم بال قيمة ،ويعتربون العامل تحت
رش ويعتقدون بأ ّن اآلخرين موجودون للقضاء عليهم .وهم أيضاً يستبعدون
سطوة ال ّ
أي حقائق ال تالئم وجهة نظرهم هذه.
أو يُهملون أهم ّية ّ
رفض تدعمه التحيُّزات
نؤسس رفضاً داخلياً ض ّد تغيري موقفنا ،وهو ٌ
ونحن بذلك ِّ
املعرف ّية التي تجعلنا ُعرض ًة للفشل يف مالحظة الحقائق التي ال تتناسق ووجهة نظرنا.
يصب يف االتجاه اإليجا ّيب،
يف العموم ،نحن نقوم بذلك ألنّه ف ّعال حتّى إذا كان التغيري ّ
أل ّن األمر يتطلّب جهدا ً ومث ّة قلق من اإلقدام عىل تغيري ما يف عقل املرء .كتاب «وهم
اإلله» هو دراسة حالة رائعة بالضبط لهذا النوع من التحيز غري املقصود .وبدون
الخاصة
املعرفة التا ّمة بأن يُقدم عىل ذلك ،يُق ّدم دوكينز دليالً يالئم وجهات نظره
ّ
ويستبعد أو يُش ّوه الدليل الذي ال يالمئها.
يف حني أ ّن التحيّز املعر ّيف يساعدنا عىل التعامل مع عامل معقّد ،مث ّة بعض الحاالت
العلمي واحد من تلك الحاالت .إ ّن
يكون من امله ّم جدا ً تقليص آثاره .والتحقيق
ّ
العلمي هو تقليص تح ّيز كهذا ،وحني أمكن القضاء عليه،
الغاية التا ّمة من األسلوب
ّ
سعياً إىل تقديم قيمة موضوعيّة وعادلة قدر اإلمكان .ودوكينز ال يُطبّق هذا األسلوب
عىل دراسته للدين.
الديني؟ الدليل هو أنّها مه ّمة هنا
هل التح ّيزات املعرف ّية تؤ ّدي دورا ً يف املعتقد
ّ
كأي مجال آخر يف الحياة .إ ّن فهم هذا الجانب من املعالجة املعرفيّة قد يُلقي الضوء
ّ
أي تهديد[[[.
عىل املحافظة عىل الدين املوجود -العوامل التي تحافظ عليه يف وجه ّ
أقل أهم ّية يف فهم أصل الدين والحركات الدين ّية الجديدة ،التي تتم ّيز مبعارضة
لك ّنها ّ
الوضع الراهن بدالً من التحفّظ.
[1]- A classic study of this theme is Robert P. Carroll, When Prophecy Failed: Cognitive
Dissonance in the Prophetic Traditions of the Old Testament (New York: Seabury,1979).
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اإلميان بالله والدين
كيف يرتبط اإلميان بالله والدين؟ يُخفق دوكينز يف عرض هذا التمييز الها ّم،
معتربا ً أ ّن «الدين» و»اإلميان بالله» ليسا سوى وجهني لعملة واحدة .وجهة النظر غري
التوحيدي ،مسألة ت ُرفض
املالمئة هذه ال تبدأ حتّى بالتعامل مع مشكلة الدين غري
ّ
مع معرفة أكرث من مقتضبة ما تلبث أ ّن تُنىس.
ميل للح ّد من تعاطيه مع الدين إلظهار أ ّن أفكاره مثرية
يف كتاب «وهم اإلله» ٌ
للسخرية وخبيثة أو النتهاك استقامة العقل البرشي أو لتلويث نقاء القلب اإلنساين.
لكن هذا التأكيد لألفكار والشعائر يؤ ّدي إىل اعتبار ُمقي ّد إىل ح ّد ما للدين ،وهو
أي اعتبار أو وصف للدين
اعتبار يفشل يف انصاف مستويات كثرية من معناه .إ ّن ّ
أقل تقدير املعرفة والخربة وانتامء املجموعة والحافزية
ال ب ّد أيضاً أ ّن يتض ّمن عىل ّ
واالنعكاسات األخالقية[[[.
دارويني للدين .لذا هل هو ينظر يف اإلميان بالله؟ أو
يريد دوكينز تقديم رشح
ّ
التديّن؟ أو كليهام؟ هناك كثريون م ّمن يؤمنون بق ّوة يف الله لك ّنهم يتج ّنبون السلوك
الديني ،واإلنجيليّون مثال عىل هذه النقطة .م ّرة أخرى ،من املمكن أ ّن يكون لدينا
ّ
أي إميان بالله ،والبوذية خ ُري مثال .كثريون هم األفراد
مواقف متدينة دون إظهار ّ
الذين يتّخذون موقفاً تبجيلياً تجاه الطبيعة ،وهو موقف ال يكون يف النهاية توحيدياً
لكن يبقى من املعقول وصفه بأنّه ديني.
الح ّجة األساس ّية هنا هي أ ّن الدين (برغم أ ّن دوكينز مل يستخدم هذا املصطلح)
ثانوي عشوا ّيئ انبثق من أمر آخر له ميزة انتقائية .لكن من أجل
ظاهرة عارضة -نتاج ّ
بأي رصامة كانت ،من املهم تحديد أحد جوانب الدين الذي
السعي إىل هذا الخ ّط ّ
[1]- See for instance Rodney Stark and Charles Y. dock, American Piety: The Nature of
Religious Commitment (Berkeley: University of California Press, 1968).
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أُخذ بعني االعتبار .يُشري دوكينز إىل «املعتقدات» ،ومن خالل ذلك يبدو أنّه يقصد
أمرا ً يطابق الترصيحات العقائدية ،مثل «االعتقاد بوجود الثالوث» .هذه مقاربة
السطحي.
مم قد يبدو عليه أثناء الفحص
مبسطة ملجال هو أكرث تعقيدا ً ّ
ّ
ّ
الدارويني
إ ّن نوع االعتقاد الذي قد يكون بشكل مفيد ُعرض ًة لنوع التفسري
ّ
هو ما يُشار إليه أحياناً «باإلدراكات الساخنة» ،مثل «الله يح ّبني» أو «أنا آثم»،
عب عن معنى محسوس ال الترصيحات االقرتاحية مثل «الله جميل» أو «أ ّم
ّ
أي ما يُ ّ
املسيح كانت عذراء» .إ ّن أنظمة املعالجة النفسانية يف هذين النوعني املختلفني من
الترصيحات متباينة متاماً يف مزاياها ومن املحتمل أ ّن تُت ّم وظائفها النفسانية املتميزة.
الديني مبعالجة ما يُشري إليه عاملا النفس
وبالتأكيد ،تتعلّق الطبيعة املق ّنعة لإلميان
ّ
الفرعي
«التضميني» ال النظام
الفرعي
جون تيسدايل وفيليب برنارد عىل أنّه النظام
ّ
ّ
ّ
تحليال حذرا ً وال يبدو أنّه يتالءم بسهولة
ً
احي»[[[ .وهذا ميدان صاعد يتطلّب
«االقرت ّ
الديني والتي تركّز عىل العقائد.
مع اعتبارات دوكينز االقرتاحية حرصا ً يف االعتقاد
ّ
اجتامعي وت ُت ّم وظيفة
العقائد ليست اقرتاح ّية فحسب .هي تنشأ يف سياق
ّ
اجتامع ّية .عىل سبيل املثال ،العقائد املسيح ّية تح ّدد «ترصيحات االعتقاد» ملجتمع
جشع ،ترصيحات ظهرت بعد فرتات ممت ّدة من التأمل يف املوارد األساس ّية وتجارب
املجتمع
أي الرتاكيب االجتامع ّية
املسيحي[[[ .ميكن اعتبارها صانعة هويّة املجموعةّ ،
ّ
التوافق ّية التي تحاول تصنيف التجرية الدين ّية واملعتقدات الفرديّة .هي تنجو جزئ ّياً
ج ّراء االنتامء واملحافظة ،وبجزء آخر بسبب تعبريها بشكل غري مبارش عن أمر قد
يكون ذا أهم ّية أكرب.
املختصون بالدين فقط بالتعامل مع هذا التمييز امله ّم ،محاولني
يبدأ علامء النفس
ّ
[1]- John D. Teasdale and Philip J. Barnard, Affect, Cognition, and Change: Re-modelling
Depressive Thought (Mahwah, N.J.: Erlbaum, 1993).
[2]- See the analysis in Alister E. McGrath, The Genesis of Doctrine (Oxford: Blackwell,1990).
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تحديد «التأكيدات الساخنة» الشخص ّية بدالً من ترصيحات املجموعة التابعة التي قد
تكون موضع توافق لكن ال تُعترب صحيحة[[[ .وقد يكون األناس مستع ّدين للموافقة
عىل التناقضات االقرتاح ّية (إعادة تسميتها بـ«املفارقات») وترصيحات االعتقاد
املغايرة (إعادة تسميتها بـ«األلغاز») بالضبط أل ّن املعالجة املعرف ّية املرتبطة بدينهم
الشخيص ال تحصل عىل هذا املستوى بتاتاً بل عىل مستوى بديهي ال يسهل انقياده
للوصف مبصطلحات اقرتاح ّية.
الديني
من الواضح أ ّن مزيدا ً من العمل مطلوب يف تعريف طبيعة االعتقاد
ّ
وأي فشلٍ يف توفري تعريف للدين ميكن الدفاع عنه فهو ينفي يف نهاية
ووصفهاُّ .
دارويني ألصوله .برغم ذلك ،ال ب ّد من اإلشارة
املطاف محاوالت دوكينز لعرض اعتبار
ّ
إىل قضية من تلك التي يطرحها[[[ .يقول دوكينز إ ّن البرش ُمهيؤون نفسياً للدين أل ّن
العمليات النفسانية التي تجعلنا ميالني نحو الدين متنح ميزة انتقائ ّية يف مجاالت
أخرى يف الحياة .وليس للدين ميزة انتقائية يف ح ّد ذاته .بل هي ظاهرة عارضة ،وهي
االجتامعي والنفسا ّين.
ظاهرة مختلّة عىل الصعيدين
ّ
إذا ً هل نحن ُمهيّؤون نفسياً للدين؟ هو سؤال مه ّم ،ومن الواضح أنّه يتطلّب
جواباً نفس ّياً .ث ّم ما يلبث أ ّن يصبح من الواضح أ ّن دوكينز غري مؤ ّهل لتوفري الجواب.
يُ ِّبي دوكينز نفسه سيئاً يف علم النفس وعلم اإلعصاب ،برغم األهم ّية القصوى التي
العلمي يف هذه املرحلة من ح ّجته .عىل سبيل املثال ،تأكيداته بأ ّن الدماغ هو
لهذين
ّ
«مجموعة من األعضاء (أو وحدات)» من أجل تأدية وظائف معرفيّة متن ّوعة ،وأ ّن
الدين هو «نتيجة ثانويّة إلخفاق عدد من هذه الوحدات»[[[ لهي تأكيدات مش ّوشة
[1]- For some interesting experimental work in this area see N. J. Gibson, The Experimental
Investigation of Religious Cognition (Ph.D. diss., University of Cambridge, 2006).
[2]- Dawkins, God Delusion, pp. 168- 69.
[3]- Ibid., p. 179.
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 يبدو، يف مكان آخر.[[[خالطاً لغة معالجة املعلومات وفسيولوجيا الدماغ-بالثغرات
 وهذا ليس الرتويج املبهر لألفكار.[[[أنّه يخلط بني آليات الدماغ والرتاكيب النفسيّة
 بل هو عبارة عن بحث مش ّوش.»العملية الصعبة التي رأيناها يف كتاب «الجني األناين
.تخصص أحد آخر
ّ و ُمضلّل يف مجال
ً قد يكون دوكينز معن ّيا،يف نقاشه عن نشاط الدماغ كسبب ُمحتمل للدين
رضوري) لسائر
الحقيقي (مبعنى أنّه رشط
باالعرتاف أ ّن هذا النشاط هو السبب
ّ
ّ
خصص بالدين
التجربة والسلوك
ّ  وال يشء ُم.[[[البرشي ـ مبا يف ذلك تجربته وسلوكه
ّ
 هو يلفت االنتباه إىل فرضيّة مايكل برسينجر بأ ّن التجربة، األخطر من ذلك.هنا
.[[[ مام يعني أ ّن الدين نفسه حالة مرضية،الدين ّية مرتبطة بنشاط دماغي مريض
يجدر بالقراء أ ّن يعوا (ودوكينز مل يذكر ذلك) أ ّن تجارب برسينجر انتُقدت بش ّدة ج ّراء
.[[[ وأن نظريّته مل تعد جديرة بالتصديق،والتصميمي
املفهومي
قصورها
ّ
ّ
املشكلة التي يواجهها دوكينز يف توفري اعتبار نفسا ّين ألصل الدين ميكن ذكرها
 بالتأكيد من املمكن القول إ ّن بعض جوانب املعالجات الفكريّة.عىل هذا النحو
[1]- Bennett and Hacker, Philosophical Foundations ojNeuroscience, pp. 127, 243. For a
detailed study of the “mereological fallacy,” see ibid., pp. 68107-. (Mereology is the logic of
the relationship between the whole and its constituent parts.)
[2]- “Dawkins, God Delusion, pp. 18284-. For a critique of the ideas set out here, see
Bennett and Hacker, Philosophical Foundations of Neuroscience, pp. 419- 27.
[3]- Jeffrey L. Saver and John Rabin, “The Neural Substrates of Religious Experience,”Journal
of Neuropsychiatry & Clinical Neurosciences 9 (1997): 498- 510.
[4]- Michael A. Persinger, Neuropsychological Bases of God Beliefs (New York: Praeger,
1987). Dawkins does not appear to be familiar with this work at first hand, providing
indirect reference (God Delusion, p. 168) through Michael Shermer’s How We Believe (New
York: Henry Holt, 2000). He offers no critical assessment of the validity of the hypothesis.
[5]- Peter Fenwick, “The Neurophysiology of Religious Experiences,” in Psychiatry and
Religion: Context, Consensus, and Controversies, ed. D. Bhugra (London: Routledge,
1996), pp. 167- 77.
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البرشيّة قد تساعد يف رشح كيف أ ّن أفكارا ً دين ّي ًة تنشأ أو تستم ّر .لكن كام يُشري عامل
الرضوري االعرتاف بتعدديّة األسباب يف مجاالت كهذه.
النفس فريزر واتس فإنّه من
ّ
وبعض العلامء وقع يف عادة طرح سؤال :ما الذي س ّبب أ؟ هل كان إكس أو واي؟ لكن
يف العلوم االنسانية ،األسباب املتع ّددة هي القاعدة .عىل سبيل املثال ،لنأخذ السؤال
التايل :هل الكآبة سببها عوامل ماديّة أو اجتامع ّية؟ الجواب هو أنّها بسبب االثنني.
عم إذا
فكام يُشري واتس ،تاريخ بحث كهذا «يجدر أ ّن يجعلنا حذرين يف السؤال ّ
عم إذا كان له بعض التفسريات الطبيع ّية
كان الوحي الظاهر لله هو حقاً كذلك ،أو ّ
األخرى ،لناحية عمليات التفكري أو عمليات الدماغ عند البرش»[[[ .بفجاجة ،الله
والعمليات الدماغ ّية البرشيّة والعمل ّيات النفس ّية قد تكون كلّها عوامل ُمس ّببة يف
الحب
الرومنيس[[[ .قد يُقال
التجربة الدينيّة البرشيّة .ودوكينز نفسه يستخدم مثال ّ
ّ
أي اإلحساس الذي يصدر
الحب
رصفات العاشقّ ،
إ ّن تجربة ّ
الرومنيس سببها كلامت وت ّ
ّ
عن تلك الكلامت واألفعال يف مجاالت الدماغ يتعلق خصوصاً باملعالجة العاطفية.
بغض النظر عن األسباب القريبة
والسبب
األسايس هو املحبوب وميكن القول إنّه ّ
ّ
األسايس للتجربة الدينيّة هو الله.
فالسبب
ّ
يخص األصول النفس ّية للدين ،من غري الواضح بتاتاً لِم يتجاهل دوكينز
يف ما ّ
مشاركة فرويد .إ ّن محاوالت فرويد البطوليّة ،إمنا غري املتامسكة والعقيمة يف نهاية
املطاف ،لرشح الدين استنادا ً إىل علم األمراض النفس ّية يُلغي بعضاً من الصعوبات
يك أنطوان فريغوت .لقد رأى فرويد،
التي ُو ّجهت ،حسبام يُشري عامل النفس البلجي ّ
[1]- Fraser Watts, “Cognitive Neuroscience and Religious Consciousness,” in Neuroscience
and the Person, ed. R. J. Murphy et al. (Vatican City: Vatican Observatory, 1999), pp. 327- 46.
[2]- “Could irrational religion be a by-product of the irrationality mechanisms that were
originally built into the brain by selection for falling in love?” (Dawkins, God Delusion,
p. 185). It is an interesting suggestion, though one that is simply not sustained by the very
limited evidence Dawkins bothers to present, which is in any case inattentive to the extent
to which “falling in love” is a culturally conditioned notion.
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محق يف ذلك ،أ ّن الدين هو «الظاهرة األكرث تعقيدا ً يف الحضارة» ،ما يجعل من
وهو ّ
أي عامل فريد .وال ميكن القول إ ّن مث ّة عمليّة نفسانيّة فرديّة
املستحيل رشحه عرب ّ
قادرة عىل إنشاء فكرة الله .ولكن أوضح تحليل فريغوت ملحاوالت فرويد أ ّن «رشع ّية
الديني ال ميكن إثباتها أو ضدها بتعليل علمي»[[[.
املعتقد
ّ
ويف خض ّم هذه الح ّجة املثرية لالهتامم التي من املحتمل أ ّن تكون ذات أهم ّية،
يُعيد دوكينز تقديم اثنتني من األفكار العلم ّية الزائفة وغري املقنعة ليظهرا يف نقاشات
جذور الدين يف األعوام األخرية -فكرة الله كـ«فريوس للعقل» و«امليم» .ح ّجة مرتنحة
أصالً متثّل ببساطة قبلة املوت عرب إعادة تدوير هذه املفاهيم غري القابلة للتصديق،
األسايس .وال ب ّد من النظر يف هاتني
العلمي
التي تفشل يف الحظي مبوافقة املجتمع
ّ
ّ
الفكرتني يف القابل من الكالم.

فريوس العقل
بني الحني واآلخر ،يط ّور أفراد رياديّون للغاية أفكارا ً أو مفاهيم جديد ًة يعتقدون
الرصدي أفضل من تلك التي يق ّدمها خصومهم .وبعضها ،مثل
بأنّها توفّر تفسريات للدليل
ّ
العلمي وتصبح جزءا ً من حكمته امل ُتلقاة .وبعضهم
االلكرتون والجني ،يتقبّلها املجتمع
ّ
اآلخر يذبل وميوت ألنّه ثبت عدم استخدامه ،سواء لزيادة يف التعليل أو لعدم كفاية
اإلثبات تحت التجربة .و«الفلوجستون» و«السعرات الحرارية» مثالن لهذه املفاهيم
املحتضة ،املدفونة اآلن يف كتب تاريخ العلوم باعتبارها أخطا ًء مثرية لالهتامم.
ّ
األمر نفسه ال ب ّد أ ّن يُقال عن الفكرتني اللتني نحن بصدد كشفهام -فكرة «فريوس
العقل» و«امليم» .فكرتان مل تُد َّونا يف سجالّت العقيدة العلميّة .وكلتاهام هامشيتان،
أسايس بنا ًء عىل إمكانيّتهام املضا ّدة للدين (التي تس ُهل
وجرى الدفاع عنهام بشكل
ّ
[1]- Antoine Vergote, “What the Psychology of Religion Is and What It Is Not,” International
Journal for the Psychology of Religion 3 (1993): 73- 86.
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املبالغة فيها) ال عىل أُسسهام اإلثبات ّية.
الفكرة غري القابلة للتصديق من بني االثنتني هي فكرة «فريوس العقل» .خالل
يل الذي يؤث ّر
تسعين ّيات القرن املايض ،ق ّدم دوكينز فكرة الله كنوع من الفريوس العق ّ
يف سائر وظائف العقل الصحيّة .كانت صورة قويّة ناشدت وعياً عا ّماً متنامياً من خطر
اإلصابات الجسديّة الناجمة عن فريوس نقص املناعة البرشيّة واإلصابات الربمج ّية
رشيرة ومد ّمرة ،خصوصاً الرسالة
الناجمة عن فريوسات الكمبيوتر .وكانت الفريوسات ّ
التي مت ّنى دوكينز نقلها عن اإلميان بالله.
منطقي أبدا ً (واحد من املعتقدات األساس ّية لدوكينز) ،ال ب ّد
أل ّن اإلميان بالله غري
ّ
من وسيلة ما لرشح السبب وراء وقوع كثريين ضح ّية و ْه ٍم كهذا ،يف الواقع هو يتح ّدث
عن السواد األعظم من سكان العامل .ويقول دوكينز إ ّن األمر مامثل لإلصابة بفريوس
ُم ٍ
عد ينترش بني سائر الناس .إالّ أ ّن الفريوسات البيولوجيّة هي مج ّرد افرتاض ،فيمكن
ايض
تشخصيها ورصدها وتحديد تركيبتها وطريقة عملها .إالّ أ ّن «فريوس العقل» االفرت ّ
هو تركيب جد ّيل باألساس ،ابتُدع لتشويه صورة األفكار التي ال يح ّبها دوكينز.
إذا ً هل جميع األفكار هي فريوسات للعقل؟ يرسم دوكينز متييزا ً مطلقاً بني األفكار
املنطق ّية و العلم ّية واملبنية عىل الدليل وبني املفاهيم الزائفة وغري املنطق ّية ـ مثل
املعتقدات الدين ّية .والثانية ،ال األوىل ،تُعد فريوسات عقلية .لكن من يُق ّرر ما هي
«املنطقيّة» و«العلميّة»؟ ال يعترب دوكينز مشكلة يف ذلك ،معتقدا ً أنّه قادر عىل
أي قادر عىل فصل الخراف عن الجداء.
تصنيف تلك األفكارّ ،
مم يؤ ّدي إىل خسارة البساطة واألناقة
يتبي أ ّن ّ
كل ذلك معقّد بشكل فظيعّ ،
إالّ أنّه ّ
كل وجهة نظر عامل ّية ـ سواء دين ّية أو
كل فكرة عظيمة .عىل سبيل املثالّ ،
اللتني مت ّيزان ّ
علامن ّية ـ ينتهي بها املطاف يف فئة «أنظمة االعتقاد» بالضبط ألنّه ال ميكن إثباتها.
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تلك هي ببساطة طبيعة وجهات النظر العامل ّية ،والجميع يعرف ذلك .هي ال متنع
أحدا ً من أ ّن يتب ّنى وجهة نظر عامليّة يف املقام األول وأن يقوم بذلك مع نزاهة فكريّة
كاملة يف املقام الثاين .يف النهاية ،فكرة دوكينز تندثر ببساطة ،إذ تقع ضح ّية حكمه
منطقي وصحيح .هل ليست هناك فكرة تؤخذ عىل محمل الج ّد
الشخيص عىل ما هو
ّ
ّ
العلمي ،وميكن إهاملها بأمان.
داخل املجتمع
ّ
لقد انُتقدت بش ّدة هذه الفكرة الزائفة يف كتاب «إله دوكينز»ُ ،مشريا ً إىل أنّها
الشخيص للغاية حيال
أي أساس للدليل وبدت أنّها تعتمد عىل حكم دوكينز
تفتقر إىل ّ
ّ
منطقي أو ال[[[ .يبدو اآلن أ ّن لهذه الفكرة غري املوثوقة جزء هاميش بحت يف
ما هو
ّ
رواية وهم اإلله ،التي تعود إىل مقالة نُرشت يف عام  1993واعترب فيها دوكينز أ ّن الله
«فريوس العقل»[[[ .ومن الواضح أنّها كانت عىل وشك أ ّن ت ُكتب عن املؤامرة متاماً ،ال
التأسف عىل رحيلها.
أبكر .لذا لن يحصل ّ

ليحيا امليم!
امليم هو الفكرة األكرث إثارة ويلعب دورا ً هاماً يف محاولة دوكينز الستنباط اعتبار
معقول لجذور الدين .تحصل مناشدته للميم يف نهاية مناقشته لجذور الدين ،يف
الوقت الذي أصبحت فيه حجته مفتعلة للغاية وغري مقنعة حني باتت بحاجة إىل
وبكل ما أُو ِت من ق ّوة ،ففي
الخالص[[[ .ويدافع دوكينز عن الفكرة بح ّدة ُمفرطةّ ،
نهاية املطاف ،هي من اخرتاعه .وقد يكون هذا هو السبب وراء عنونة القسم
الخاصة يب».
بـ«اخ ُط بنعومة ،ألنك تخطو عىل امليامت
ّ
عرض دوكينز فكرته ألول مرة يف عام  ،1976يف نهاية كتابه الجني األنا ّين .من
[1]- For my comments, see McGrath, Dawkins’ God (Maiden, Mass.: Blackwell, 2004), pp. 135- 38.
[2]- Dawkins, God Delusion, pp. 186, 188.
[3]- Ibid.,pp. 191- 201.
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العلمي دقيق وأصيل؛ قدرته عىل
وجهة نظري ،هو واحد من أفضل كتبه :تحليله
ّ
إيصال أفكاره واضحة للعيان؛ وانحيازه الناشئ املعادي للدين مكبوح بق ّوة .ويف كتابه
العلمي املعادي للدين يف كتاب «وهم اإلله».
كل البعد عن الصياح غري
ذاك هو بعيد ّ
ّ
الح ّجة مبن ّية عىل أ ّن هناك تشابهاً أساس ّياً بني الثورة البيولوج ّية والثورة الثقاف ّية:
كلتاهام تحتوي عىل ُمتامثل .يف حالة الثورة البيولوج ّية ،هذا امل ُتامثل هو الجني؛ أما
يف حالة الثورة الثقافيّة فامل ُتامثل هو كيانها امل ُفرتض الذي وصفه دوكينز بامليم .ويف
غني بالصور ،تح ّدث عن هذه امليامت بأنّها «تقفز من عقل إىل آخر».
سياق ّ
رص
بنظر دوكينز ،فكرة وجود اإلله هي ّ
ربا املثال األسمى عىل ميم كهذا .فيُ ّ
الديني هو عبارة عن «ثقة عمياء» ،ترفض
دوكينز دوغامئياً عىل أ ّن ذاك املعتقد
ّ
األخذ بالدليل أو أ ّن تضع نفسها قيد الفحص .إذا ً لِم الناس يؤمنون بالله حني ال وجود
إلله يجب االعتقاد به؟ الجواب املقرتح يقع يف قدرة «ميم ـ الله» عىل تكرار نفسه
البرشي .وميم الله يؤ ّدي دورا ً حسناً ألنّه يحتوي عىل «قيمة بقاء عالية ،أو
يف العقل
ّ
قوة ُمعدية ،يف البيئة التي تنتجها الثقافة اإلنسانية»[[[ .ال يؤمن الناس بالله ألنّهم
شبوا فكرا ً طويالً وحذرا ً عن املسألة؛ هم يفعلون ذلك ألنّهم أُصيبوا بعدوى من قبل
ُ ِّ
ميم قوي ،كان قد «قفز» إىل عقولهم[[[.
أي شخص حقاً رأى تلك األمور ،سواء كان القفز من عقل إىل آخر ،أو
لكن هل ّ
التديل؟ تجدر اإلشارة إىل أ ّن القضية ال عالقة لها بالدين .هي حول ما إذا كان امليم
يُعترب فرضيّة علميّة قيّمة حني ال وجود لتعريف عمال ّين واضح للميم ،وال لنموذج
قابل لالختبار حول كيفيّة تأثري امليامت عىل الثقافة ،ولِم مناذج االختيار املعياريّة غري
مالمئة ،ومث ّة ميل عا ّم لتجاهل النامذج العلم ّية االجتامع ّية املعقّدة لنقل املعلومات
[1]- Richard Dawkins, The Selfish Gene, 2nd ed (Oxford: Oxford University Press, 1989), p. 193.
[2]- For an extended analysis of Dawkins’s concept of the meme, see McGrath, Dawkins’God,
pp. 119- 35.
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ودرجة عالية من الدائرية يف تفسري ق ّوة امليامت[[[.
األسايس
امليم بصورة أساس ّية هو فكرة بيولوج ّية ،انبثقت من اعتقاد دوكينز
ّ
يف «الداروينية العامل ّية» التي أدت به إىل إسقاط الحسابات االقتصاديّة أو الثقاف ّية
أو تلك ذات العالقة بتعلّم النظريّة عن الدين .لكن لِم يجب عىل البيولوجيا أ ّن
بحق مجال دراسة املؤ ّرخني الثقاف ّيني
تكون قادر ًة عىل رشح الثقافة؟ هي ليست ّ
والفكريّني ،ناهيك عن علامء األنرثوبولوجيا االجتامع ّية؟ موريس بلوتش ،بروفسور يف
علم األنرثوبولوجيا يف كل ّية لندن لالقتصادات ،مثّل «ر ّد الفعل الغاضب لكثريين من
بيولوجي ملشكلة
علامء اإلنرثوبولوجيا عىل الفكرة العا ّمة للميامت» .امليم هو جواب
ّ
أنرثوبولوج ّية ،معضلة تستثني ببساطة النجاحات األساس ّية لعقيدة األنرثوبولوجيا يف
تفسري التط ّور الثقا ّيف وتسقطها-حصلت دون الحاجة إىل االهتامم بفكرة امليم[[[ التي
النظري .والنامذج
ال أساس لها من الص ّحة .امليم هو زائد عن الحاجة من املفهوم
ّ
البديلة للثورة الثقاف ّية ضمن العقيدة العلم ّية امل ُك ّرسة بالذات لهذا املجال من
التحقيق يتغاىض عنها بارتياح أولئك البيولوج ّيون الثوريّون الذين يتم ّنون توسيع
أهل ّية عقيدتهم من الجانب
البيولوجي إىل الثقا ّيف[[[.
ّ
[1]- This point was made forcefully by James W Polichak, “Memes—What Are They
Good For?” Skeptic 6, no. 3 (1998): 45- 54. Polichak’s concerns were not met by Susan J.
Blackmore, The Meme Machine (New York: Oxford University Press, 1999). See further
Bennett and Hacker, Philosophical Foundations oj Neuroscience, pp. 431- 35.
[2]- Maurice Bloch, “A Well-Disposed Social Anthropologists Problem with Memes,” in
Darwinizing Culture: The Status oj Memetics as a Science, ed. Robert Aunger (Oxford:
Oxford University Press, 2000), pp. 189- 203.
[3]- For examples of such models, see Michael Carrithers, Why Humans Have Cultures:
;)Explaining Anthropology and Social Diversity (Oxford: Oxford University Press, 1996
and Maurice Bloch, How We Think They Think: Anthropological Approaches to Cognition,
Memory, and Literacy (Boulder, Colo.: Westview, 1998). Even biologists have problems with
the idea. As Simon Conway Morris, professor of evolutionary palaeobiology at Cambridge
University, pointed out, memes seem to have no place in serious scientific reflection.
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يف كتاب «وهم اإلله» ،يعرض دوكينز فكرة امليامت كام لو أنّها أُ ّسست بناء عىل
العلمي السائد ينظر إليها
عقيدة علم ّية ،دون ذكر الحقيقة غري املريحة بأ ّن املجتمع
ّ
عىل أنّها بالتأكيد فكرة غري ثابتة ،تهبط يف أفضل األحوال إىل الهوامش .لقد قُ ّدم امليم
بحق ،مع إمكان ّية كبرية لرشح أصول الدين .حتّى إ ّن دوكينز
كام لو أنّه كيان موجود ّ
الخاصة -مثل امليمبلكس
قادر عىل تطوير مفردات متقد ّمة باالستناد إىل قناعاته
ّ
(تج ّمعات امليامت).
العلمي مل ت ُح ّدد
إذا ً لِ َم حجج النقّاد الرياديّني لعلم التط ّور الثقا ّيف داخل املجتمع
ّ
وانتقاداتهم بالغة األهم ّية جوبهت بعدالة وإنصاف ،ونقطة بنقطة؟ بالطبع ،هي
«امليمي» للدين يف غري محلّه .من
جعلت تأكيدات دوكينز الجسورة حول األصل
ّ
أي
الواضح أنّه قبل اإلقدام عىل التح ّدث ّ
عم إذا كانت هذه امليامت املزعومة لها ّ
العلمي .والعلم
عالقة برشح أصول الدين ،هي بحاجة ألن ت ُّبي رضورتها عىل الصعيد
ّ
ببساطة ليس محلّه هناك.
لنأخذ واحدا ًمن ترصيحات دوكينز الجريئة« :ميكن للميامت أحياناً أ ّن تربز بدقة
عالية»[[[ .هذا كالم عقائدي يشكل ترصيحاً لحقيقة علميّة .ينتقد دوكينز بش ّدة
املسيح ّيني الذين يقولون أمورا ً مثل إ ّن «الله أمني» .لكن يف ترصيحه هذا ،هو يرتكب
الخاصة
بالضبط الخطأ الذي يتّهم اآلخرين به .فهو يرتجم مالحظة إىل لغته النظريّة
ّ
العلمي .واملالحظة مفادها أ ّن األفكار ميكن
أي أحد ضمن املجتمع
به ،لغة ال يتح ّدثها ّ
ّ
النظري لهذه املالحظة عند
أ ّن تنتقل من فرد أو مجموعة أو جيل إىل آخر؛ التفسري
ّ
“Memes are trivial, to be banished by simple mental exercises. In any wider context, they are
hopelessly, if not hilariously, simplistic” (Simon Conway Morris, Life’s Solution: Inevitable
Humans in a Lonely Universe [Cambridge: Cambridge University Press, 2003], p. 324).
[1]- Dawkins, God Delusion, p. 196.

ما هو أصل الدين؟

75

دوكينز-والتي ت ُق ّدم هنا ببساطة كحقيقة -يتض ّمن ال َّنسب بدقّة ما يعتربه كثريون
كياناً غري موجود.
من وجهة نظري ،ينتقد دوكينز الدين باالعتامد عىل كيان افرتايض غري موجود
ميكن االستغناء عنه بالكامل من أجل أ ّن يكون منطقاً ما نالحظه .لكن أليس ذلك
بالفعل انتقادا ً إلحاديّاً أساس ّياً لله-مفاده أ ّن الله فرض ّية افرتاض ّية ميكن االستغناء عنها
التاريخي عىل وجود
العلمي للميامت أضعف بكثري من الدليل
بسهولة؟ إ ّن الدليل
ّ
ّ
املسيح-أمر يعتربه دوكينز عىل نحو مكشوف موضع تساؤل ،فيام يُدافع برشاسة عن
ميام لالعتقاد
امليامت[[[ .وأل ّن الدليل عىل امليامت ّ
هش للغاية ،هل يجب أ ّن نفرتض ً
يف امليامت يف املقام األول؟[[[.
طبيعي
لك ّن دوكينز قد ير ّد بأ ّن اإلخفاق املزعوم ملسعاه يف إظهار أ ّن أصل الدين
ّ
رشيرا ً عىل
بحت هو فعالً قليل األهمية .من يأبه كيف تُربر جذور الدين حينام يكون ّ
هذا النحو يف التطبيق؟ لذا يجب أ ّن نعود وندرس ما إذا كان الدين ،كام يود دوكينز
رش الذي يُه ّدد بإرجاع الحضارة إىل عرص مظلم جديد.
م ّنا أ ّن نعتقد ،يُع ّد محور ال ّ

[1]- Ibid., p. 250. His own view seems to be that Jesus probably did exist (ibid., p. 97). The
reasons for this important judgment are not stated or defended.
[2]- See Alan Costall, “The ‘Meme’ Meme,” Cultural Dynamics 4 (1991): 321- 35.
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الفصل الرابع
هل الدين شر؟

الفصل الرابع
رش؟
هل الدين ّ
رش! عندما يختفي عن وجه األرض ،ميكن أ ّن نعيش بسالم! هي فكرة
الدين ّ

مألوفة .اإلله الذي ال يؤمن به دوكينز هو تافه ،ظامل ،ال يرحم ،مهووس بالسيطرة؛ هو
وعنرصي،
العرقي .هو كاره للنساء واملثليّني،
ويارس التطهري
ّ
حاقد ،متعطّش للدماءُ ،
ّ

وسادي مستأسد لديه نزوة حاقدة»[[[.
وقاتل لألطفال ،و ُمصاب بجنون العظمة،
ّ
لنفكّر بهذا األمر ،أنا ال أؤمن بإله من هذا الشكل .يف الواقع ،ال أعرف أحدا ً يؤمن
بإله كهذا.
األقل لديه الجرأة عىل تقدير هذه النقطة .اإلله الذي أعرفه وأّح ّبه
دوكينز عىل ّ

يصفه دوكينز بأ ْن «ال طعم له» و ُمل ّخص يف فكرة «مقرفة ومثرية للغثيان» حول
«يسوع اللطيف ،الوديع والبسيط» .فيام بعض القراء سيشعر باإلهانة بسبب هذا

أي موضع آخر يف كتابه.
الوصف ،وقد يكون االنتقاد ّ
األخف للدين يف ّ

الدين يؤ ّدي إىل العنف
الديني .أنا معه متاماً
محق متاماً عندما يكشف ويتح ّدى العنف
أعتقد أ ّن دوكينز ّ
ّ

وآمل أ ّن ال تُحجب قوة فكرته بعدم الدقّة ملعظم ما تبقّى من كالم يف كتاب «وهم
اإلسالمي ،وال سيام أشكاله
اإلله» .من الواضح أ ّن حنقه مو ّجه باألساس ض ّد التط ّرف
ّ
[1]- Richard Dawkins, The God Delusion (Boston: Houghton Mifflin, 2006), p. 31.
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الديني.
كل منا بحاجة إىل العمل للتخلّص من عامل التأثري املؤذي للعنف
الجهاديّة[[[ّ .
ّ
يف تلك النقطة ،أنا ودوكينز نتّفق.

نتخل عن الفكرة
رص بأن ّ
لكن هل هذه ميزة رضوريّة للدين؟ هنا ،أنا ال ب ّد أ ّن أُ ّ

البالية بأ ّن جميع األديان تقول األمور نفسها إ ْن بالزائد أو الناقص .ومن الواضح أنّها
تتجل كلّها يف
كمسيحي يؤمن بأ ّن وجه الله وإرادته وميزته ّ
ليست كذلك .أنا أكتب
ّ
أي شخص.
املسيح النارصي .وكام يعرف دوكينز ،املسيح النارصي مل ميارس العنف ض ّد ّ

بل تع ّرض للعنف ومل يكن وكيله .وبدالً من مواجهة العنف بالعنف ،والغضب
بالغضب ،طُلب من املسيحيني «برم الخد اآلخر» وعدم السامح بأن يعرتيهم الغضب.
التجل.
وهذا كلّه له عالقة باقتالع جذور الغضب-كالّ ،هو أكرث من ذلك :إنّه ّ
أهم ّية هذه األخالق ّيات أنّه ميكن رؤيتها يف حادثة مأساويّة حصلت يف أمريكا

الشامليّة يف ترشين األول  ،2006يف غضون أسبوع عىل نرش كتاب «وهم اإلله».

والسلبي للدين .رجل ُمسلّح مع
من املثري لالهتامم ،تظهر الحادثة الجانبني اإليجا ّيب
ّ
نوع من الضغينة الدين ّية (كان «غاضباً من الله») اقتحم مدرسة أميش يف بنسلفانيا

وأطلق النار فقتل خمس طالبات يف الحادثة .واألميش مجموعة دين ّية بروتستانتية
أي نوع من العنف عىل حساب فهمها للسلطة األخالقيّة لإلنسان وتعاليم
ترفض ّ
النارصي .رغم مقتل أولئك الطالبات ،حثّ مجتمع األميش عىل املسامحة.
يسوع
ّ

أي عنف أو انتقام بل دعت الجامعة إىل الغفران .تح ّدثت أرملة امل ُسلّح
فلم يحصل ّ
بشكل مؤث ّر مع جزيل من الشكر حول كيف ّية أ ّن هذا األمر منحها وأطفالها «املعافاة»

«بأمس الحاجة إليها».
التي كانوا
ّ

[1]- See ibid., pp. 301- 7.
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يتعطاف دوكينز مع األميش .لكن ال يسعني إالّ أ ّن أشعر بأنّه تجاهل أمرا ً أكرث
أهم ّية .إذا كان العامل أشبه بيسوع النارصي ،فإ ّن العنف فعالً يكون أمرا ً من املايض.

لك ّنه ليس الجواب الذي يُشعر دوكينز بالراحة[[[.

الديني.
كشخص ترعرع يف إيرلندا الشامل ّية ،أعرف متام املعرفة ما يعنيه العنف
ّ

ال ّ
شك يف أ ّن الدين ميكن أ ّن يُولّد العنف .لك ّنه ليس وحيدا ً يف هذا املضامر .إ ّن تاريخ

السيايس ّ أ ّن يُسبّب العنف بالتوازي.
القرن العرشين نبّهنا للغاية كيف ميكن للتط ّرف
ّ
يف أمريكا الالتين ّية ،ماليني من البرش «اختفوا» نتيجة حمالت العنف الرشسة التي
اليميني ومليشياتهم .ويف كامبوديا ،أباد بول بوت املاليني من
ش ّنها سياس ّيو الجناح
ّ
شعبه باسم االشرتاكية[[[.

خاصة .اعترب لنني أ َّن القضاء عىل الدين أمر
كان لصعود االتحاد
السوفييتي أهم ّية ّ
ّ

كل اإلجراءات الرامية إىل إزالة املعتقدات
مركزي من أجل الثورة االشرتاكيّة ،وح ّدد ّ
ّ

الدينيّة من خالل «االستخدام امل ُط ّول للعنف» .وكانت إحدى املآيس الكُربى لهذه

الديني
الحقبة السوداء يف تاريخ البرشيّة حني اعتقد الذين سعوا إىل محو املعتقد
ّ
الحق يف فعل ذلك .وال وجود لسلطة تحاسبهم
من خالل العنف واالضطهاد أ ّن لديهم ّ
أعىل من سلطة الدولة.
أي
رص دوكينز عىل عدم وجود ّ
يف أحد ترصيحاته العقائديّة األكرث غرابة ك ُملحد ،يُ ّ
منهجي بالناس لفعل األمور السيئة .هو بيان
«دليل» يقول إ ّن اإللحاد يؤث ّر يف نحو
ّ
العاجي،
ُمذهل وساذج و ُمحزن بعض اليشء .من الواضح أ ّن دوكينز ُملحد يف برجه
ّ
[1]- Ibid„ pp. 329- 31.
[2]- For a good discussion, see Keith Ward, Is Religion Dangerous? (Oxford: Lion, 2006).
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والوحيش للقرن الواحد والعرشين .لكن الحقائق مغايرة.
الحقيقي
منفصل عن العامل
ّ
ّ

يف مسعاها لتطبيق عقيدتها اإللحاديّة ،دمرت السلطات السوفييتية السواد األعظم
من الكنائس وقضت عىل الكهنة خالل الفرتة املمتدة بني عامي  1918و[[[.1941

ويف االحصاءات أعداد ُمر ّوعة .ومورس هذا العنف واالستبداد لتطبيق جدول أعامل
إلحادي :القضاء عىل الدين.
ّ

هذا بصوبة يكاد يتالءم مع ترصيح آخر من ترصيحات دوكينز العقائديّة« :أنا ال

أعتقد بأ ّن هناك ملحدا ً يف العامل يُقدم عىل جرف مكّة-أو كاتدرائية شارتر أو كاتدرائية
يورك مينسرت أو كاتدرائية نوتردام»[[[ .لألسف ،هذا اإلحساس النبيل هو ترصيح حول

السوفييتي حافل بإحراق ونسف
سذاجته الشخص ّية ال حقيقة األمور .إ ّن تاريخ االتّحاد
ّ
عدد هائل من الكنائس .والتامسه بأ ّن اإللحاد ال يعرف العنف واالضطهاد اللذين
يربطهام بالدين ال ميكن ببساطة الدفاع عنه ّ
ويدل عىل غباشة كبرية أمام عينيه.
إن وجهة نظر دوكينز الساذجة بأ ّن امل ُلحدين ال ميكن أ ّن يرتكبوا الجرائم باسم
تتكس عىل صخور الواقع الصلبة .ومثال واحد يكفي .يف الدراسة الشهرية
اإللحاد ّ
املسيحي الروما ّين بيرت تويت ( ،)1991-1902يوثق الباحث من
للمفكِّر املعارض
ّ
يل الذي عاناه تويت كجزء
أوكسفورد إلكسندر بوبسكو االنحطاط
ّ
الجسدي والعق ّ
الديني يف رومانيا خالل الحقبة السوفيتية لغاية إسقاط نيكوالي
من االضطهاد
ّ
تشاوشيسكو وإعدامه[[[ .خالل تلك الحقبة ،قىض تويت ثالثني عاماً وهو سجني رأي

[1]- Anna Dickinson, “Quantifying Religious Oppression: Russian Orthodox Church
Closures and Repression of Priests 1917- 41,” Religion, State & Society 28 (2000): 327- 35.
[2]- Dawkins, God Delusion, p. 249 (italics added).
[3]- Alexandru D. Popescu, Perre Tutea: Between Sacrifice and Suicide (Williston, Vt.:
Ashgate, 2004).
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ومثانية وعرشين عاماً تحت اإلقامة الجربية .وقصته الشخصية ت ُنري درب أولئك الذين
الديني من أجل التحكّم والحفاظ عىل الهويّة الشخص ّية
يريدون إدراك سلطة املعتقد
ّ

بالضبط تحت أشكال االضطهاد التي يعتقد دوكينز أنّها غري موجودة.

ينكر دوكينز ببساطة الجانب األسود لإللحاد ،ما يجعله غري ُمخ ّول ليكون ناقدا ً

موثوقاً للدين .وهو لديه إميان راسخ يف الصالح الشامل لإللحاد ،ويرفض تعريضه
النقدي .بىل ،مث ّة الكثري من الخطأ يف الدين املعارص وهناك الكثري ما يجب
للفحص
ّ

يخص اإللحاد ،الذي يحتاج إىل التع ّرض لالنتقادات
إصالحه .لك ّن األمر واحد يف ما ّ
الفكريّة واألخالق ّية ذات ّية البحث ،مع استعداد األنظمة الدين ّية ألن تتع ّرض لها.

األخالقي عىل ح ّد
حقيقة األمر أ ّن البرش قادرون عىل اقرتاف العنف والتم ّيز
ّ
سواء-وأ ّن كليهام قد يُثار نتيجة أفكار عامل ّية ،سواء كانت دين ّية أو ال .هي ليست
أي فئة من البرش
فكرة مريحة ،لك ّنها من النوع الذي يُنذرنا بعيوب ومخاطر تحديد ّ

عىل أنّها مصدر للعنف والعلل اإلنسانيّة .هي قد تس ّهل إلقاء املسؤوليّة عىل اآلخرين،

لك ّنها مل تنهض بقضية الحضارة.

إساءة اإلنسان لل ُمثل العليا
يحتج بأ ّن األفكار العامل ّية الدين ّية تق ّدم املح ّفزات من أجل
أعتقد أ ّن دوكينز
ّ

ارتكاب العنف مبا ال يتوازى مع مجاالت أخرى-عىل سبيل املثال ،فكرة دخول
مترس ع بعض اليشء
الجنة بعد تنفيذ هجوم
ّ
انتحاري[[[ .لك ّن هذا االستنتاج ّ
وح ّجته ضعيفة .ال ب ّد من النظر إىل كتاب وهم اإلله كواحد من الكتب املولودة
[1]- Dawkins, God Delusion, pp. 303- 4.
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من رحم األحداث التي يُشار إليها اليوم عامل ّياً باسم أحداث  11أيلول[[[ .بالنسبة
الديني يؤ ّدي إىل العمل ّيات االنتحا ّرية .هي وجهة
لدوكينز ،من الواضح أ ّن املعتقد
ّ
األقل انتقادا ً ،ما ّ
يدل عىل أنّهم مل يقرأوا األبحاث
نظر ينشدها قادته العلامن ّيون ّ

التجريبيّة التي تف ّند األسباب التي تدفع األشخاص إىل تنفيذ هجامت إرهابيّة يف
املقام األول.

كام أظهر روبرت بايب يف بحثه القاطع عن الحوافز وراء هجامت كهذه ،استنادا ً
الديني ،أيّاً كان،
عىل مسح جميع التفجريات االنتحارية منذ عام  ،1980فإ ّن املعتقد
ّ
[[[
ليس رضورياً أو كافياً ألن يولِد انتحاريّني-برغم التبسيط الذي يقدمه دوكينز
(فلنتذكر «الحزام الناسف» الشهري الذي اخرتعه منور التاميل االنفصال ّيني يف سرييالنكا

يف عام  .)1991ويقول بايب إ ّن الحافزيّة األساسيّة هي سياسيّة :الرغبة يف إجبار

القوات األجنب ّية عىل االنسحاب من األرايض املحتلّة التي يعتقد الشعب املستضعف

أنّها له ،شعب تكون املوارد العسكريّة التي بني يديه محدودة للغاية .وهذا ليس

الكالم الذي يو ّد دوكينز سامعه ،لك ّنه عنرص مهم يف إمعان النظر يف كيف ّية من ّو هذه
الظاهرة وما املطلوب للقضاء عليها.

ولكن يبدو أ ّن دوكينز لديه إجابة مغايرة .أل ّن الدين هو املشكلة ،فإ ّن بزواله
تع ّم املنفعة العا ّمة عىل الحضارة .إالّ أ ّن دوكينز يبدو أكرث خجالً يف تفسريه كيفيّة
[1]- Others include Daniel C. Dennett, Breaking the Spell (New York: Viking Penguin,
2006); and Sam Harris, The End oj Faith: Religion, Terror, and the Future oj Reason (New
York: Free Press, 2006).
[2]- Robert A. Pape, Dying to Win: The Strategic Logic oj Suicide Terrorism (New York:
Random House, 2005). See also the nuanced discussions in Diego Gambetta, ed., Making
Sense of Suicide Missions (Oxford: Oxford University Press, 2005).
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زوال الدين .مث ّة خطر كبري بأنّه يؤدي انتقاد دين أناس ُمع ّينني إىل إساءة تفسري

ليتح ّول األمر من انتقاد (أو تشجيع عىل) إىل كراهية تجاههم كمجموعة اجتامع ّية.
إ ّن االنتقاد القانو ّين لألفكار الدين ّية ميكن بسهولة جدا ً أ ّن يفتح الطريق أمام الذ ّم
بحق الناس.
الخطري واملثري للقلق ّ

القضية الحقيق ّية هي أ ّن الدين ميتلك القدرة عىل رفع شأن الرصاعات والخالفات

رش بحيث تكون للسلطة
البرشيّة العاديّة ،فيُح ّولها إىل معارك كونيّة بني الخري وال ّ
والرغبة يف واقع متعال عالقة .وتكون املعركة املق ّدسة كون ّية ،وانتدابها ينتقل إىل

الشؤون عىل وجه األرض .وحني يتصاعد املوقف ،تسود القيود العاديّة والتسويّات
بحل الحاالت التي من املحتمل أ ّن تنفجر[[[.
التي تسمح للبرشيّة ّ
لك ّن دوكينز يفشل يف تقدير أنّه حني يرفض مجتمع ما فكرة اإلميان بالله ،فإنّه
مييل إىل إعالء البدائل-مثل أفكار الحريّة أو املساواة .فهذه تصبح اآلن سلطات شبه
ربا املثال األشهر عنها يعود
مق ّدسة ،حيث من غري املسموح ألحد أ ّن يتح ّداهاّ .

إىل الثورة الفرنس ّية ،إذ كانت األفكار التقليديّة عن الله وقتها ت ُرتك العتبارها قدمية
وتُستبدل بها القيم االنسانية العالية.

ُجلبت السيدة روالند إىل املقصلة لتنفيذ حكم اإلعدام بحقّها نتيجة ته ّم ملفّقة

يف عام  .1792وأثناء استعدادها ملالقاة مصريها ،انحنت ساخرة ات ّجاه متثال الحريّة يف
قرص الثورة ومتتمت بكلامت حفظت ذكراها« :أيّتُها الحريّة ،كم من جرائم ارت ُكبت

باسمك» .جميع امل ُثل-سواء كانت إله ّية أو متعال ّية أو إنسان ّية أو ُمخرتعة -ميكن أ ّن
[1]- See the important study of Malise Ruthven, Fundamentalism: The Search for Meaning
(Oxford: Oxford University Press, 2004).
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ت ُنتهك .وتلك هي الطبيعة البرشيّة .ومبعرفتنا تلك ،نحن بحاجة إىل القيام مبا هو

مطلوب حيال ذلك ال أ ّن ننتقد دون متحيص يف الدين.

لنفرتض أ َّن حلم دوكينز بات حقيقة وزال الدين .هل ذلك س ُيلغي الخالفات بني

البرش؟ بالتأكيد ال .يف نهاية املطاف ،الخالفات تلك هي بنى اجتامع ّية تعكس الحاجة

االجتامع ّية األساس ّية للمجتمعات بُغية تعريف وتحديد أولئك الذين «فيها» والذين
«خارجها» ،من هم «أصدقاء» ومن هم «خصوم» .لقد ُسلط الضوء يف السنوات

األخرية عىل أهم ّية «التناقض الثنا ّيئ» يف وضع املفاهيم للهويّة ،ليس أقلّه بسبب
األسايس بني املدارس املختلفة لألفكار الها ّمة حول ما إذا كانت تلك التناقضات
النقاش
ّ

البرشي .فحصلت سلسلة من
البرشي أو هي نتيجة الفكر
تح ّدد وتشكّل الفكر
ّ
ّ
«التناقضات الثنائيّة» األساسيّة التي شكّلت الفكر الغر ّيب ،مثل الذكر-األنثى واألبيض-
األسود .هذا التناقض الثنا ّيئ يؤ ّدي إىل بناء فئة تُل ّخص بالطرف «اآلخر» ،وهي النصف

منخفض القيمة يف التناقض الثنا ّيئ ،حني تُطبق عىل البرش .ف ُهوية املجموعة ت ُع ِّزز

يف أغلب األحيان عرب تحديد «اآلخر» ـ عىل سبيل املثال كام هي الحال يف أملانيا
اآلري» .أحياناً ،هذا التناقض الثنا ّيئ يُح ّدد
النازية ،مع تناقضها املتمثّل بـ«اليهودي ـ ّ
يك أو املؤمن -الكافر.
الربوتستانتي ـ الكاثولي ّ
مبصطلحات دين ّية ـ مثالً
ّ

الربوتستانتي يُنظر إليهيك
وكام هو معروف ،التناقض الثنا ّيئ املتمثل بالكاثولي ّ
ّ

فكل طرف اعترب خصمه هو «اآلخر» ،مفهوم
معياري يف إيرلندا الشامل ّيةّ .
عىل أنّه
ّ

ع ّززه بال هوادة الروائ ّيون واملؤث ّرون اآلخرون يف الرأي العا ّم[[[ .إ ّن التغطية اإلعالم ّية

االجتامعي يف إيرلندا الشامليّة من عام  1970ولقرابة عام  1995عززت
لالضطراب
ّ
[1]- See Michael Wheeler, The Old Enemies: Catholic and Protestant in NineteenthCentury English Culture (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
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قبول هذا الحكم .لك َّن هذا تناقض مرشوط تاريخياً تشكّله وتح ّدده قوى اجتامع ّية
معقّدة .هي ليست ظاهرة دين ّية بالتحديد .فالدين رسم الحدود االجتامع ّية وكان
امل ُهيمن يف هذا الوضع .يف حاالت أخرى ،كان الرتسيم مبن ّياً عىل أصول عرق ّية أو
الجنيس
ثقافيّة أو ما له عالقة باللغة والجنس والعمر والطبقة االجتامعيّة والتو ّجه
ّ
والرثوة والتبع ّية العشائرية والقيم األخالق ّية ووجهات النظر السياس ّية[[[.

هذا يُشري بوضوح إىل الدين ،أقلّه نظرياً ،باعتباره ُمح ّفزا ً محتمالً للغضب والعنف

يف بعض السياقات .يف التطبيق ،يقوم دوكينز بتنازل كبري أثناء االعرتاف باألصول
االجتامع ّية لالنقسام واالقصاء« .الدين تسمية للعداوة والثأر بني من هو مع الجامعة

أو ض ّدها ،وليس بالرضورة أن يكون أسوأ من التسميات األخرى مثل لون البرشة
أو اللغة أو فريق الكرة املُفضّ ل ،بل غالباً يكون متوافرا ً حني ال تكون التسميات
األخرى»[[[ .لكن حتّى هنا ،يقوده عداؤه للدين إىل بعض األحكام اإلشكال ّية .ولعرض
مثال بالغ الوضوح :نادرا ً ما يكون األخذ بالثأر له أصول يف االهتاممات الدين ّية[[[.

االعتقاد البسيط بأ ّن زوال الدين سيؤ ّدي إىل القضاء عىل العنف أو التوت ّر
االجتامعي .هو يُخفق يف األخذ
االجتامعي أو التمييز هو اعتقاد ساذج عىل الصعيد
ّ
ّ
بعني االعتبار السبيل الذين ينتهجه البرش يف إنشاء القيم واملعايري ،وفَ ْهم هويّاتهم

[1]- See the analysis in Stephen E. Cornell and Douglas Hartmann, Ethnicity and Race:
Making Identities in a Changing World (Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge, 1998); Fredrik
Barth, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference
(Prospect Heights, 111.: Waveland, 1998); and Jane Hubert, Madness, Disability, and Social
Exclusion: The Archaeology and Anthropology of “Difference” (New York: Routledge, 2000).
[2]- Dawkins, God Delusion, p. 259.
[3]- See the brilliant study of Edward Muir, Mad Blood Stirring: Vendetta in Renaissance
Italy (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998).
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وما يُحيط بهم .إذا كان الدين سيزول من الوجود ،سيظهر راسمو الحدود االجتامع ّية
أي اهتامم
اآلخرون عىل أنّهم العصب ،وبعضهم سيغدو متعالياً يف حينه .ليس لدوكينز ّ

رصف األفراد واملجتمعات
يف علم االجتامع ،كام ميكن التوقّع .لك ّن دراسة كيف ّية ت ّ
تص ّوب ش ّكاً خطريا ً عىل أحد التأكيدات األساسيّة يف تحليله.

من الثابت أ ّن التح ّيز والتمييز يحصالن نتيجة املفهوم وهويّات الجامعة[[[.
حل
أي ّ
التعميامت املق ّززة بشأن الدين واإلقصاء والعنف ستؤ ّخر وتؤ ّجل ببساطة ّ

يل للدين يف الغرب
للمشاكل الحقيق ّية التي تعانيها البرشيّة .ومسألة الدور املستقب ّ
للمتعصبني أو األصول ّيني امل ُلحدين.
هي مهمة ألبعد الحدود بحيث يجب أ ّن ال تُرتك
ّ
االجتامعي واالقصاء.
هناك حاجة حقيق ّية للتعامل مع األسباب املطلقة لالنقسام
ّ
والدين له دور ،إىل جانب عدد هائل من العوامل األخرى .بىل ،هو ميكن أ ّن يُسبب
املشاكل .لكن لديه القدرة أيضاً عىل التح ّول ،تأسيس إحساس عميق بالهويّة والقيمة

الشخص ّية ،وتحقيق التالحم
االجتامعي[[[ .لنتجاوز هذا الخطاب ونقفز إىل الواقع.
ّ
لهو أبسط بكثري من األفكار النمط ّية لدوكينز-لك ّنه قد يساعدنا يف معالجة القضايا
االجتامعيّة الحقيقيّة التي تواجهنا يف الثقافة الغربيّة املعارصة.

وحب الجار
يسوع ّ
يُو ّجه انتقاد يف أغلب األحيان إىل الدين بأنّه يُش ّجع عىل تشكيل جامعات ضمن

أسايس إذا كان يُراد محو هذا الشكل من
وخارج املجتمع .بنظر دوكينز ،زوال الدين
ّ
[1]- Bruce E. Blaine, The Psychology of Diversity: Perceiving and Experiencing Social
Difference (Mountain View, Calif.: Mayfield , 2000).
[2]- This theme is particularly emphasized by Emile Durkheim, The ElementaryForms of
the Religious Life (New York: Macmillan, 1926).

88

وهم دوكينز؟ (األصول ّية الملحدة وإنكار اإلله)

االجتامعي والتمييز .لكن كثريين يتساءلون ،ماذا بشأن يسوع النارصي .أمل
الرتسيم
ّ
حب الله يسمو عىل تلك االنقسامات
يكن ذلك موضوعاً جوهرياً يف تعاليمه -أ ّن ّ

االجتامع ّية والحقاً يقيض عليها؟

تحليل دوكينز هنا غري مقبول .مث ّة نقاط يف إنكاره للدين تصل إىل ح ّد التسلية
وببساطة تغدو مضحكة .يف تعامله مع هذه املسألة هو يتو ّجه عىل نطاق واسع إىل

مقالة كتبها جون هارتونغ يف مجلّة سكبتيك يف عام  ،1995ويؤكّد فيها أن:

متعصباً ألخالق الجامعة نفسها -مع كراهية ض ّد من هم ليسوا ضمن
يسوع كان ّ

الجامعة -وكان أمرا ً مفروغاً منه يف العهد القديم .كان يسوع يهودياً مخلصاً .وكان
اليهودي إىل الوثن ّيني .وهارتونغ يتح ّدث عن هذا
بول من استنبط فكرة نقل اإلله
ّ
األمر برصاح ٍة ال أجرؤ أنا عليها« :لكان يسوع متلمل يف قربه لو علم بأ ّن بول سيأخذ
خطّته إىل الخنازير»[[[.
كثريون هم املسيح ّيون الذين سيندهشون بعد قراءة هذه الكلامت ج ّراء
التحريف الغريب لألمور حيث تُق ّدم كام لو أنّها حقيقة مج ّردة .وآسف ألقول إنّه

األقل هي أمور
أسلوب دوكينز :السخرية والتحريف والتحقري والتشويه .لكن عىل ّ
أي موضوع ّية علم ّية أو شعور
تكشف للق ّراء املسيح ّيني كيف يكون هناك افتقار إىل ّ

اإلنسان بعدالة تسود اآلن األصول ّية اإللحاديّة.

هناك نقطة صغرية يف محاججة هراء أصو ّيل كهذا .هي جديرة باالهتامم كمحاولة

دائري .ويبدو أ ّن دوكينز أسري
إقناع من يعتقد بسطح ّية األرض بأ ّن الكون يف الواقع
ٌّ

وجهة نظره بأنّه ال يستطيع تقييم البدائل .لك ّن كثريين من الق ّراء يُقيّمون ر ّدا ً أكرث
[1]- Dawkins, God Delusion, p. 257.
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اطّالعاً وميكن االعتامد عليه أكرث من قبول خطابات دوكينز املعادية للدين .فلننظر
إىل األشياء كام هي يف الواقع.
«أحب الجار» ليشمل «أحب
يف املقام األول ،مي ّد يسوع بوضوح أمر العهد القديم
ّ

عد ّوك» (متى إصحاح  .)5:44أبعد من تأييد العدائ ّية تجاه من هم خارج الجامعة،
العرقي خارج الجامعة وأمر به .ومبا أ ّن هذه امليزة من
يسوع أثنى عىل التأكيد
ّ

تعاليم املسيح ملتى معروفة و ُمميزة ،ليس مغفورا ً أ ّن ال يأيت دوكينز عىل ذكرها.
الرقي إىل هذا املستوى .لك ّنها ميزة
قد يُتهم املسيح ّيون بالتأكيد أنّهم أخفقوا يف ّ

موجودة ،وهي يف قلب األخالق املسيح ّية[[[.

السامري الصالح (لوقا
ثانياً ،ق ّراء كثريون قد يُشريون إىل أ ّن الرواية املعروفة عن
ّ

بـ«حب الجار» يتعدى بكثري اليهوديّة (بالفعل ،هذه السمة من
 )10توضح أ ّن األمر
ّ
النارصي يبدو أ ّن لها انعكاساً عىل الناس املشتبهني بأ َّن املسيح فعالً
تعاليم يسوع
ّ
فلسيطيني ،منح
يهودي
سامري؛ أنظر يوحنا  .)8:48من املؤكّد أ ّن املسيح ،وهو
ّ
ّ
ّ
الحق» كان
أفضل ّية لليهود عىل أنهم شعب الله املختار ،لكن تعريفه عن
«اليهودي ّ
ّ
واسعاً للغاية .فتض ّمن أولئك الذين سلخوا أنفسهم عن اليهوديّة عرب التعاون املطلق
مع القوات الرومانيّة املحتلّة .يف العهد الجديد هذه الجامعة يُشار إليها بطرائق
مختلفة عىل أنّهم «الخطاة» و«جامعو الرضائب» و«العاهرات» (عىل سبيل املثال

متى 32-31 :21؛ لوقا  .)2-1 :15وإحدى التهم األساس ّية التي و ّجهها املنتقدون من

داخل اليهوديّة للمسيح كانت قبوله املفتوح ألولئك من هم خارج الجامعة .وفعالً
[1]- Dawkins cites the Jewish prayer thanking God for not making the supplicant a Gentile,
a woman or a slave (ibid., p. 259). He fails to point out that Jesus repudiated such sentiments
(Luke 18:9- 14).
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جزء كبري من تعاليمه ميكن اعتباره دفاعاً عن سلوكه اتجاههم[[[ .إ ّن ترحيب يسوع
بالجامعات امله ّمشة التي اتّخذت موقفاً غامضاً ما بني من هم «داخل» الجامعة

وخارجها يشهد أيضاً عىل مدى رغبته يف التواصل مع أولئك الذين يُعتربون بنا ًء عىل
ثقافته أنّهم مذنبون عقائديّاً (مثالً متى 3 :8؛ .)25-20 :9

إ ّن موقف املسيح من الوثن ّيني اليونان ّيني-الرومان ّيني كام ُروي يف األناجيل هو

كل حسابات الشفاء ألشخاص كهؤالء عىل يد املسيح (متى
أكرث حذرا ً وتناقضاً .يف ّ
13-5 :8؛  )28-22 :15يوصف عىل أنّه منفتح عىل اإلقناع( .بىل-عكس ما ي ّدعيه
بكل يشء)[[[.
دوكينز ،املسيح ّية األرثوذكس ّية تعترب املسيح إنساناً تا ّماً وليس العامل ّ

صحيح أ ّن تح ّول الوثن ّيني الكبري نحو الطائفة الجديدة يف اليهوديّة حصل بعد موت
املسيح فحسب ،لكن من الصحيح أيضاً أ ّن ذلك كلّه كان بسبب ما قام به بولس.

مجموعة حميمة من تالمذة املسيح من الجليل ،من بينهم بطرس ويوحنا وفيلبس،
كان لهم عالقة .هذه الخالفات التي ظهرت داخل الكنيسة القدمية تعلقّت مبا هي
الطقوس والشعائر املطلوبة من قبل الوثن ّيني الذي اعتنقوا الدين الجديد ،وليست

الوثني بذاته.
قضية التح ّول
ّ

رمبا يكون انتقاد دوكينز للمسيح ج ّراء تعزيزه «القي َم األرسي َة املُراوغة» ُممكناً
فهمه أكرث[[[ .فدوكينز َم ِح ّق يف تحديد تعريف ألولويّات األرسة كواحد من املطالب
املتط ّرفة التي أمر به يسوع أتباعه .يف الواقع املسيح يُعيد تحديد األرسة وتعريفها

[1]- See Jeremy Duff and Joanna Collicutt McGrath, Meeting Jesus: Human Responses to a
Yearning God (London: SPCK, 2006), pp. 20- 25, 58 -62.
[2]- Theologically alert readers will note that Dawkins seems docetic in his understanding
of Christ at this point (God Delusion, p. 253).
[3]- Dawkins, God Delusion, pp. 250- 51.
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يوسع العالقة لرتحب مبن هم خارج الجامعة .لكن يجدر التأكيد أ ّن
ارتباطاً به ،ث ّم ّ

معظم تعاليم يسوع تؤيّد القيم والعالقات األرسيّة ،مبا يف ذلك استعادة العالقات
األرسيّة من خالل كهنوته الشفا ّيئ.

خص «القربان»
أمثلة قليلة كافية لتبيان هذه النقطة .تعاليم املسيح يف ما ّ
ضل طريقه من جهة ،وتأكيد مسؤوليات
ديني َّ
(مرقس  )7:11متثّل انتقادا ً لتقليد ّ
األرسة من جهة أخرى .ويبدو أ ّن فكرة «القربان» (قربان للمعبد) أُيسء استخدامها،
ما سمح لالبن بادعاء أنّه م ّربر له عدم دعم أهله بعد كربهم يف الس ّن ببساطة ألنّه
ح ّدد ملك ّيته (أو جزء منها) كهدية إىل املعبد .هذه النقطة ع ّززها اهتامم يسوع
بضامن االعتناء بوالدته بعد صلبه (يوحنا  .)27-26 :19هذا القلق عىل حياة األرسة
ينعكس أيضاً يف تشديد املسيح عىل أهميّة الزواج والحاجة إىل تقدير األطفال (مرقس

 .)16-1 :10ق ّراء كُرث س ُيشريون أيضاً إىل أ ّن مثل اإلبن ّ
الضال (لوقا  )32-11 :15متثّل

عالقة أرسيّة ُمر ّممة بني والد وابنه كتشبيه إيجا ّيب ملواضيع اإلنجيل.

من املثري لالهتامم أ ّن دوكينز يعتقد بأنّه من املهم أ ّن ال تُلغي الثقافة
التخل عن االعتقاد
ّ
الغرب ّية اإلنجيل من برامجها التعليم ّية .ويقول «ميكننا
بالله مع عدم خسارة الرتاث الغايل»[[[ .بعدها ملاذا يُح ّرف أحد أهم وأكرث

األجزاء تأثريا ً يف الصعيد الثقايف لذاك «الرتاث الغايل» ـ تعاليم يسوع النارصي؟
أي يشء أكرث من إملام عا ّم باألناجيل لإلدراك بأنّه استناد دوكينز
ال
يتطلب األمر ّ
ّ
النارصي قابلة للطعن .القضية الثقاف ّية هنا ليس ما إذا كان
عىل تعاليم يسوع
ّ

حق يف ما قاله املسيح.
ما قاله املسيح صحيحاً أو ال؛ إنَّها تتعلّق بأن نكون عىل ّ
[1]- Ibid p. 344.
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املسيح ّية ونقد الدين

إن إخفاق دوكينز يف التمييز بني «اإلميان بالله» و»الدين» يجعل من الصعوبة

عليه فهم أحد أهم املواضيع يف الكتب اليهوديّة واألناجيل عىل ح ّد سواء -نقد الدين.

واحد من أعظم املواضيع يف التقاليد النبويّة يف الكتب العربيّة (باملناسبة ال يجري

التط ّرق إليها يف شجب دوكينز لإلنجيل) هو أ ّن دين بني إرسائيل أصبح فاسدا ً وبعيدا ً

حب العدل والرحمة والنزاهة .وت ُشكّل طبيعة اإلله وجهة
عن الطاعة املخلصة إلله يُ ّ
نظر خارج الدين حيث ميكن ال ُحكم عىل الشعائر الدين ّية.

هذا املوضوع ميكن إيجاده يف الكتابات النبويّة التي تعود إىل مثانية قرون قبل

النبوي هو غالباً (لكن ليس
ومتأصل بطبيعة دين العهد القديم .والتقليد
امليالد،
ّ
ّ
حرصا ً) يف توتّر مع العبادة خالل مرحلة العهد القديم ،خصوصاً حيث يُعترب امللك

والعبادة الكهنوتيّة قد فقدا روح الرشيعة واألقوياء يستغلّون الضعفاء .يف انتقاد ها ّم
للعبادة ،يُقارن النبي ميخا املطالب الطقوسية «للقرابني املحروقة» أو «اآلالف من
األكباش» مبطلب حقيقي لله هو« :بسط العدل وحب الرحمة وامليش متواضعاً أمام

ربك» (ميخا .)8-6 :6
وكان انتقاد النبي إشعياء أ ّن إرسائيل كانت مهووسة للغاية بالشعائر الطقوس ّية التي

أخفقت يف «إنقاذ املظلومني والدفاع عن اليتيم والذود عن األرملة» (أشعياء .)17 12- :1

الرضوري انتقاد الدين؛ لك ّنه يبدو غري مدرك أ َّن
محق حني يقول إنّه من
دوكينز ّ
ّ

الدين عنده الوسائل الداخليّة لإلصالح والتج ّدد .وهذا ّبي خصوصاً يف كهنوت يسوع
النارصي حيث أخذ يف أغلب األحيان شكّل االنتقاد أو الهجوم الصارخ عىل األنظمة
ّ

أو الشعائر الطقوس ّية ،إذ كانت تأيت بني الله وشعبه .وتفكّك قوانني السبت يُعد
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 منفتحة عىل اإلصالح،مؤسسة برشيّة مؤقّتة
ّ  إ ّن ظاهرة الدين هي.ًتجسيدا ً مثال ّيا
 وكانت مهمة املسيح تح ّدي األشكال الدين ّية يف زمانه وهذا ما أ ّدى به يف.والتج ّدد

.نهاية املطاف إىل الصلب

يف قراءة العهد القديم
ً  استنادا، من الواضح أ ّن لدوكينز موقفاً سلبياً للغاية تجاه اإلنجيل،ً مم قيل توا
ّ

بالنص
عىل اطّالع
ّ سطحي عموماً عىل مواضيعه وأفكاره األساس ّية وإملام غري مالئم
ّ
 تدرك حينها، عندما يُخربنا دوكينز بأ ّن القديس بول كتب رسالة إىل العربان ّيني.نفسه
.[[[مدى سوء األمور

 حيث،ونقاشه االنتقا ّيئ للغاية للكتب العربيّة خصوصاً يتخلّله الغضب والسخط

 ميكن أ ّن نفهم الحرية التي.[[[من املحتمل أ ّن ينقال العدوى إىل كثريين من ق ّرائه
[1]- Dawkins, God Delusion, p. 253. It has been accepted for several centuries that the
author of this letter is not Paul. Other errors and misunderstandings include the bald
statement that original sin “lies at the heart of New Testament theology”
(p. 251). It does not; it is an Augustinian development, dating from centuries later. Jesus
rarely talked about sin at all, and he certainly did not link it with Adam. Jesus’ notion of
forgiveness was really about liberation from bondage, not moral exoneration. On the face
of it, Paul talks quite a lot about sin in the first half of his letter to the Romans. Yet his point
is not so much that all have sinned but that all have sinned. His agenda is to establish a
level playing field between Jew and Gentile. Dawkins also fails to understand the genre
of apocalyptic, as found in the book of Revelation, which Dawkins dismisses as one of the
“weirdest books in the Bible.” He represents the interpretations of this book associated
with the Jehovah’s Witnesses as normative for Christianity—for example, the assertion that
none of the saved could be women. The 144,000 “sealed” are not identical with the “saved”
(p. 257), in that people from every tribe and tongue are saved (Revelation 7:9; 14:6). The
144,000 are probably Christian ascetic “warriors” who are using pacifist means and spiritual
warfareto resist secular atheist powers and cosmic evil powers.
[2]- Twelve of the fourteen references Dawkins cites are taken from the Pentateuch or
Torah. The remaining two are from Judges; none are cited from the remaining thirty-six
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يعيشها دوكينز يف قراءة مقاطع من التوراة الذي يحمله للداللة عىل كره النساء
وحب االنتقام من األعداء مع تركيز غري مفهوم يف وساوس غريبة مثل التضحية بالدم
ّ

وطقوس الطهارة.

بالطبع ،كثريون من الق ّراء اليهود وغري اليهود املعارصين يجدون أجزا ًء كثري ًة من

وربا املر ّوعة منها ،عرب بعدهم الثقا ّيف عن حقبة بعيدة للغاية.
حرية الكتب العربيّةّ ،
تاريخياً ،من امله ّم أ ّن نعي أ ّن هذه النصوص القدمية بقيت يف صدور أناس قاتلوا من
أجل الحفاظ عىل جامعتهم أو هويّتهم الوطن ّية يف وجه اعتداءات انقضّ ت عليهم من
البرشي يف ما يتعلّق بإله أصبح
جميع الجهات ،أناس كانوا يعطون معنى لوضعهم
ّ

حيث أصبحت طبيعة تفكريهم بشأنه تتط ّور أكرث فأكرث خالل األلف ّية التي خاللها

كانت املوا ّد التي تشكّل تلك الكتب تُنتج ،شفويّاً وخطيّاً (يُقدر دوكينز أنّها «كانت
مرصوفة بعضها مع بعض عشوائياً»[[[ ،والدليل أنّها ُح ّررت بعناية وأُعيد تحريرها
عىل مر السنني).

الفقرات التي يعتربها دوكينز صادمة للغاية تظهر إىل جانب موا ّد أخرى يف
التوراة الذي يتجاهله تتط ّرق إىل املغفرة والرحمة-قوانني الحثّ عىل إكرام الغرباء
(سفر التثنية  )19-17 :10ووضع حدود ألفعال األخذ بالثأر (سفر الالويني )18 :19

تحريم العبوديّة (سفر الالويني  )43-39 :25وإعالن يوبيل للدين (سفر الالويني
 )28 25- :25وتحريم التضحية بالرضع (سفر الالويني 21 :18؛  .)2 :20كام يتجاهل
عب عن سمو الرؤية األخالق ّية اليهوديّة-رؤى تستم ّر
األنبياء وأدب ّيات الحكمة حيث يُ ّ
books of the Old Testament.
[1]- Dawkins, God Delusion, p. 237.
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البرشي إىل القيم األخالق ّية.
يف تشكيل وتغذية السعي
ّ
محق بأنّه ال ب ّد من
لذا كيف نفهم نحن الكتب العربيّة؟ يطالب دوكينز وهو ّ

خارجي للتعامل مع تفسري تلك النصوص[[[ .لكن يبدو أنّه ال يعي اإلرصار
معيار
ّ

املسيحي عىل وجود معيار كهذا ـ حياة يسوع النارصي وتعاليمه.
ّ

يستند املسيح ّيون يف مقاربتهم إىل تعليم املسيح نفسه ،الذي اعترب نفسه قد

أىت إلمتام الرشيعة اليهودية ال محوها (متى  .)17 :5يتب ّنى دوكينز وجهة النظر
التي تقول إ ّن املسيح اعترب العهد القديم عىل خطأ وبحاجة إىل تصحيح؛ لك ّن
يسوع اعترب نفسه مت ّمامً للعهد القديم .والستخدام صورة مألوفة للعهد الجديد،

مل يخلق املسيح نبيذ األناجيل من جديد ،بل أخذ املياه من الرشيعة اليهوديّة
ُفس من خالل مرشّ ح أو موشور
وح ّولها إىل يشء أفضل .تُقرأ الكتب العربية وت ّ
كريستولوجي .لهذا السبب ،ال يُطبق املسيحيّون-ومل يُطبقوا -الرشيعة الطقوسيّة
املوضوعة يف صفحات العهد القديم[[[.

رصا ً عىل أ ّن أخذ اإلنجيل عىل محمل
كعادته ،يتجاهل دوكينز عدم املالءمة هذاُ ،م ّ

أي
الج ّد يعني «االلتزام التا ّم بيوم السبت واالعتقاد بأنّه من العدل والصواب إعدام ّ
أحد ال يكون ملتزماً» .أو «إعدام األطفال العاصني»[[[ .يعلم دوكينز أ ّن ذلك ليس
صحيحاً؛ وهناك ما يكفي من املسيح ّيني الذين قالوا له ذلك .لكن تكراره لهذا الهراء
يوحي ببساطة أنّه يتوقّع من ق ّرائه االعتقاد جديّاً بأ َّن املسيحيّني لديهم عادة رجم

[1]- Ibid., p. 243.
[2]- For its basic elements, see Joel Marcus, The Way of the Lord: Christological Exegesis
ojthe Old Testament in the Gospel of Mark (Louisville, Ky.: Westminster John Knox, 1992).
[3]- Dawkins, God Delusion, pp. 249 -50.
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الناس بالحجارة حتّى املوت .ومن الواضح أ ّن التحقّق من الواقع أمر سليم.

الدين والرفاهية
لفرتة ليست ببعيدة ،بقي دوكينز ُمرصا ً عىل أ ّن الدين يسء لك .عىل م ّر العقد

املنرصم كان مث ّة تراكم لألدلّة الرصديّة التي تشري -وأعتقد من غري الحكمة استخدام
الديني وااللتزام قد يكون لهام تأثري إيجايب عموماً يف
كلمة أقوى ـ إىل أ ّن االعتقاد
ّ
الرفاهية وطول العمر .ال ب ّد من التأكيد ،يف املقام األول ،أ ّن مزيدا ً من العمل يبقى

مطلوباً يف هذا املضامر ،وثانياً أ ّن هذا ال «يُثبت» لحظة أ ّن الدين «صحيح» (كيف

ميكن ذلك؟) .لك ّنه يُشري إىل األهم ّية املتنامية لكشف العالقة بني الروحان ّية والرفاه ّية
الديني .والدليل الذي
البرشيّة ،دون عوائق من القيود العقائديّة للجدل العلام ّين أو
ّ
يربط الرفاهيّة بالروحانيّة ينمو .ومث ّة انعكاسات واضحة هنا لسياسة الرعاية الصحية

العامة ومامرستها .فل َم يجب استثناء الروحان ّية من الرعاية الصح ّية عندما تكون

أي مقاربة مرتكزة عىل الهدف ،من الواضح أنّها
بوضوح تعني الكثري للمرىض .يف ّ

إدراج مالئم .هي ليست ما يرغب فيه العلامن ّيون املنترشون عىل الساحة ،بل السبيل
الذي يقودنا الدليل إليه[[[.

يت دقّة شعار «الدين يسء لكم» يف كتاب إله دوكينز ،الفتاً االنتباه إىل
تح ّد ُ
الحجم املتنامي للدراسات املبنية عىل الدليل التي بيّنت أنّها يشء من هذا القبيل.
لكن فيام ُس ّجلت عليه هذه النقطة ،ليس دوكينز راغباً يف تعديل سجاالته املعادية

”[1]- See, for example, David Myers, “The Funds, Friends and Faith of Happy People,
American Psychologist 55 (2000): 56- 67; Harold G. Koenig and Harvey J. Cohen, The Link
Between Religion and Health: Psychoneuroimmunology and the Faith Factor (New York:
Oxford University Press, 2002); Marc Galanter, Spirituality and the Healthy Mind: Science,
Therapy, and the Need for Personal Meaning (New York: Oxford University Press, 2005).
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للدين .وتبدو ح ّجته اآلن كام لو أنّنا نقول« :حتّى إ ّن مل يكن الدين دامئاً س ّيئاً ،فهذا ال

رص يف عرضه للدين عىل أنّه حاقد عىل نحو ُمم ّيز،
يُثبت أنّه صحيح» .ال يزال دوكينز يُ ّ
موضوعي ،نقاش دوكينز
علمي
ّ
إ ّن مل يكن عامل ّياً .لكن بعيدا ً عن االستناد إىل تحليل ّ

حول أثر الدين يف الص ّحة العقلية يستند إىل القصص واإلشاعات والبيانات العقائديّة
واألفكار النمط ّية التمييزيّة.
يل« :عىل سبيل املثال ،من الصعب االعتقاد بأ ّن الص ّحة
فلنأخذ هذا البيان التمثي ّ

يك روما ّين
تتحسن ج ّراء حالة شبه دامئة من الشعور بالذنب امل َ َريض يعانيه كاثولي ّ
ّ
العادي»[[[ .هذه هي نظرة دوكينز لألمور:
وأقل من الذكاء
امتلك ضعفاً برشياً عادياً ّ
ّ
ال أستَطي ُع فهم ذلك -لذا ال ب ّد أ ّن يكون خطأً .لك ّن الحقيقة ال تُح ّدد من خالل ما
العلمي  -سواء
التجريبي
يجد دوكينز صعوبة يف االعتقاد به بل ما يُشري إليه الدليل
ّ
ّ
أحب دوكينز ذلك أو ال ،أو اختار أ ّن يعتقد به أو ال .إالّ أنّه يف كتاب «وهم اإلله»
ّ

يحق لنا توقّع كم ّيات هائلة من األدب ّيات العلم ّية بناء عىل عالقة
حيث النقاش كامل ّ

يتبي يف البحوث واسعة
الجوانب الضا ّرة والصح ّية للدين -عىل سبيل املثال ،كام ّ
ّ
املعريف
النطاق لكنيث بارغامنت وزمالئه[[[ .لكن هو مثال آخر عىل تحيّز دوكينز
املتفش ،حيث يُربز الدليل الذي يرغب فيه ويُهمل أو يُسقط الدليل الذي ال يُعجبه.
ّ

دوكينز أيضاً ينتقد بش ّدة املامرسات الدينيّة التي يعتربها غريبة األطوار أو بال

جدوى أو ضا ّرة .ويبدأ قامئته من األمثل بتلك املامرسات الدين ّية البغيضة ذات العالقة
[1]- Dawkins, God Delusion, p. 167.
[2]- Kenneth I. Pargament, The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research,
Practice (New York: Guilford Press, 1997); Kenneth I. Pargament et al., “Patterns of Positive
and Negative Religious Coping with Major Life Stressors,” Journal for the Scientific Study of
Religion 37 (1998): 710- 24.
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بالصيام[[[ .لكن حرمان النفس املتع ّمد من الطعام هو ميزة مشرتكة للحياة البرشيّة،
كل من الحالتني ،ميكن للمرء تحديد
سواء اتُبع من وجهة نظر دين ّية أو غري دين ّية .يف ّ
املقاربات «الصح ّية» وغري الصح ّية ،كام يُ ّبي الجدول يف األسفل.

املقاربات الصح ّية وغري الصح ّية للصيام
ديني
ديني
غري ّ
ّ
االمتناع عن السكر والدهون
الصيام وفقاً ملامرسة معرتف
املشبّعة واألطعمة املص ّنعة
بها لدى الجامعة .تحقيق
والكافيني والكحول .تحسني اللياقة
صحي
ّ التجربة أو الرؤية الدين ّية التي
البدن ّية وتخفيض ضغط الدم
يُعرتف بأنها مفيدة.
والشعور بالراحة.
انخفاض شديد يف السعرات
الحراريّة ،إىل جان بالشعور انخفاض شديد يف السعرات
بكراه ّية الذات املرتكزة عىل الحرارية ،إىل جان بالشعور
صورة الجسد تدعمها معتقدات بكراه ّية الذات املرتكزة عىل صورة
غري صحي
اإللهي .الجسد .تحقيق خسارة شديدة يف
أو تجارب التفويض
ّ
تحقيق خسارة شديدة يف الوزن الوزن وانقطاع الطمث وقصور
وانقطاع الطمث وقصور القلب القلب واالكتئاب.
واالكتئاب.
الحقيقي بني ما هو
هذا يُظهر أنّه من املحتمل األخذ بعني االعتبار االختالف
ّ
[1]- Dawkins, God Delusion, p. 166.
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«ديني» و«غري ديني» كام هو واقع ليس يف السلوك نفسه بل يف املعنى املنسوب
ّ
الديني ليس صح ّياً يف جوهره أو
إليه والهدف املو ّجه إليه[[[ .إضافة إىل ذلك ،السلوك
ّ

صحي يف جوهره.
غري ّ

قد يقول دوكينز إنّه بنظره الصوم ليس له هدف مفيد؛ لك ّن هذه الح ّجة تنبثق

أسايس من جانبه للسامح بأ ّن الدين ميكن أ ّن يكون صالحاً أو مساعدا ً أو
من نفور
ّ
مهمً ،أو أ ّن تحقيق أو تعزيز األهداف الروحيّة هو ُم ٍ
الشخيص أو
رض عىل الصعيد
ّ
ّ
يؤ ّدي إىل الرفاهية.

أريد أ ّن أختم هذا الفصل بتعليق حكيم ملايكل شارمر ،رئيس جمعية االرتياب
العلمي .يف استكشافه لالنبعاث املعارص للدين ،أشار شارمر إىل أ ّن لألديان دورا ً يف
ّ
محق لذلك  -انتقاد أؤيّده
بعض املآيس البرشيّة ،مثل الحروب املق ّدسة .ومع انتقاد ّ
برسور -يواصل شارمر اإلشارة إىل نقطة يوافق عليها معظم امل ُلحدين الذين أعرفهم.
من الواضح أ ّن مث ّة جانباً إيجابيّاً هاماً للدين:
كل واحدة من تلك املآيس العظمى هناك عرشات آالف األعامل
برغم ذلك ،يف ّ
اجتامعي ومل يأُت عىل ذكرها ....والدين ،كسائر
التي تن ّم عن رحمة شخص ّية وخري
ّ

رش
املؤسسات االجتامع ّية لعمق
ّ
تاريخي وأثر ثقايف كهذا ،ال ميكن تصغريه إىل خري أو ّ
ّ
ال لُبس فيه[[[.

لِم مفكّرون ُملحدون كُرث يؤيّدون تعليق شارمر؟ أل ّن ذلك بالضبط ما يُظهره الدليل.
[1]- See especially Nicholas Lash, Easter In Ordinary: Reflections on Human Experience
and the Knowledge of God (Charlottesville: University Press of Virginia, 1988).
[2]- Michael Shermer, How We Believe (New York: Freeman, 2000), p. 71.
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التحقريي والعدا ّيئ الذي ُيارسه دوكينز دون هوادة عىل الدين يفيض
لك ّن الغ ْزل
ّ

عاملي ال لُبس فيه وهو تهديد خطري عىل الحضارة .وفيام يعترب
إىل االعتقاد بأنّه ّ
رش ّ
مختصة ومتعاطفة للحكم من خالل طعنه يف كتاب
دوكينز بوضوح أ ّن شارمر سلطة
ّ
«وهم اإلله» ،هو ليس لديه الرغبة يف اعتامد التحليل املتوازن والحصيف الذي ميثّله
شارمر[[[ .لِ َم ال؟ أخاف أ ّن يكون الجواب بسيطاً :ألنّه ال ينفع الكالم املاهر والبسيط
الذي س ُيعيد تأكيد عدم اإلميان بالله.
هذه هي ميزة العمل التي تؤ ّدي إىل انتقاده من خالل انتقادات مطّلعة كثرية
كل جوانب النقاش .وكام يقول تريي إيجلتون ،مع سخرية تعكس سخطاً واضحاً
من ّ
عىل الكاريكاتريات املضحكة عن الدين يف كتاب «وهم اإلله»:
العلمي الهادئ عند دوكينز بحيث إنّه يف كتاب يتألّف تقريباً
هكذا هو الحياد
ّ

بشق األنفس االعرتاف بأ ّن منفعة برشي ًة واحد ًة تتدفق
من أربعامئة صفحة ،ميكنه ّ
ديني ،وجهة نظر بديهيّة لك ّنها بعيدة االحتامل كام لو أنّها خطأ من
من اعتقاد ّ
الناحية التجريب ّية[[[.

الريادي عنه
ال ب ّد أ ّن يكون اإللحاد فعالً يف حالة مزرية إذا كان املدافع املعارص
ّ

يجب أ ّن يعتمد بهذا الثقل ـ وبهذا الوضوح ـ عىل غري املحتمل والخطأ لتدعيم قض ّيته.

[1]- Dawkins, God Delusion, p. 102 (see also pp. 127, 168), citing approvingly Shermer’s
How We Believe.
[2]- Terry Eagleton, “Lunging, Flailing, Mispunching: A Review of Richard Dawkins’ The
God Delusion,” London Review of Books, October 19, 2006. For Eagleton’s own perceptive
and critical comments on this important issue, see Terry Eagleton, Holy Terror (New York:
Oxford University Press, 2005).

الخامتة
كل وجهة نظر عامل ّية ،سواء كانت دين ّية أو ال ،لديها نقطة ضعف .ومث ّة توت ّر بني
ّ

النظريّة والتجربة ،ما يطرح أسئل ًة بشأن متاسك وموثوقيّة وجهة النظر نفسها .يف

حالة املسيحيّة ،كثريون يُح ّددون نقطة الضعف بأنّها يف وجود املعاناة يف العامل .ويف
حالة اإللحاد ،هي اإلرصار عىل اإلميان بالله ،حني يكون من املفرتض أ ْن ال وجود إلله

يُعتقَد بوجوده.
إىل فرتة ليست ببعيدة ،انتظر اإللحاد الغر ّيب بصربُ ،معتقدا ً أ ّن اإلميان بالله ببساطة

سيزول .لكن اآلن ،من الواضح أ ّن حالة من الذعر تسود .بدل أ ّن يزول ،اإلميان بالله
والخاصة عىل ح ّد
ينتعش ويبدو أنّه ال يزال يحظى بتأثري أكرب عىل الساحتني العا ّمة
ّ
مم يعكس جزئياً حال ًة من
عب عن هذا القلق العميقّ ،
سواء .وكتاب «وهم اإلله» يُ ّ
النفور الشديد تجاه الدين .لك ّن مث ّة أمرا ً أعمق ها هنا ،وغالباً ما يجري التغايض عنه
يف غمرة النقاش الساخن .القلق هو أ ّن متاسك اإللحاد بح ّد ذاته عىل ّ
املحك .فهل من
املحتمل أ ّن يؤ ّدي االنبعاث غري املتوقّع للدين إىل إقناع الكثريين بأ ّن اإللحاد بذاته
فيه عيوب قاتلة باعتبارها وجهة نظر عامل ّية؟
يبدو أ ّن الغاية من كتاب «وهم اإلله» إعادة طأمنة امل ُلحدين الذين يرتنّح إميانهم
ال بهدف تحقيق مناقشة منصفة أو قوية مع املتديّنني أو أولئك الساعني إىل إيجاد
عم إذا كان مر ّد ذلك لكون الكاتب نفسه ُملحدا ً يرتنّح إميانه).
الحقيقة (يتساءل املرء ّ
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إ ّن املتديّنني سينزعجون ج ّراء صوره النمط ّية الطقوس ّية عن الدين وسيجدون أ ّن

افتقار الكتاب الواضح إىل العدل يُع ّد رادعاً ها ّماً عن أخذ حججه ومخاوفه عىل

محمل الج ّد .أما الباحثون عن الحقيقة الذين يعتربون أنفسهم غري متديّنني
قد يعيشون الصدمة ج ّراء كالم دوكينز العدا ّيئ ،وإحالله الترصيحات العقائديّة
محل املشاركة املوضوع ّية املبن ّية عىل الدليل ،ونربة البلطجة والغطرسة
الشخص ّية ّ
أي يشء سوى العيب يف الدين من
تجاه املتديّنني ،وتصميمه التا ّم عىل عدم إيجاد ّ

أي نوع كان.
ّ

فس «درجة الدوغامئ ّية
هو هذا القلق العميق بشأن مستقبل اإللحاد ما يُ ّ
العالية» و«األسلوب الخطا ّيب العدا ّيئ» لهذه األصول ّية العلامن ّية الجديدة[[[ .واألصول ّية
أي وجهة نظر عامليّة أنّها يف خطر ،فتسترشس ض ّد أعدائها
تعلو وتريتها حني تشعر ّ

علمي
حني تتخ ّوف عىل مستقبلها .إ ّن كتاب «وهم اإلله» عبارة عن عمل
مرسحي ال ّ
ّ
عاطفي بأنّه يخبو إىل قعر املجتمع بحيث
كالمي رشس عىل الدين والتامس
ـ هجوم
ّ
ّ
أي رضر .ال أحد لديه ّ
الحشوي الذي سيكون لهذا
الشك باإلغراء
ّ
ال يستطيع إلحاق ّ

الكتاب عىل جمهور علام ّين يُحذَّر من األهميّة السياسيّة الجديدة املرتبطة بالدين

وتأثريه املتنامي وحضوره عىل الساحة العا ّمة .إ ّن موقفه الرافض للدين دون أدىن ّ
شك
سيحظى باستحسان أولئك الذين ميقتون الدين بش ّدة.

ألي ناقد للدين
لك ّن آخرين كانوا أكرث حذرا ً .فنتيجة إدراك االلتزام
األخالقي ّ
ّ

يتط ّرق إىل هذه الظاهرة عىل أفضل وجه وعىل نحو أكرث اقناعاً ،كثريون شعروا
باالنزعاج ج ّراء الصور النمطيّة الفظّة التي لجأ إليها دوكينز ،إضافة إىل املعارضات
[1]- See the points made by Nicholas D. Kristof, “A Modest Proposal for a Truce on
Religion,” New York Times, December 3, 2006.

املبسطة إىل ح ٍّد كبري (العلم حسن؛ الدين يسء) ،واملغالطات البهلوان ّية ،والعدائ ّية
الثنائ ّية ّ
تجاه ال ّدين .هل من املحتمل أ ّن يكون لكتاب «وهم اإلله» نتائج عكسيّة ويؤ ّدي يف نهاية
ومذهبي وبغيض بقدر السوء الذي يتميّز
متعصب
املطاف إىل إقناع الناس بأ ّن اإللحاد
ّ
ّ
به الدين؟

يبدو أ ّن دوكينز يعتقد بأ ّن قول يشء ما بصوت مرتفع ج ّدا ً وبثقة عالية ،مع تجاهل أو
تحقري الدليل املضا ّد ،من شأنه أ ّن يُقنع أصحاب العقول املنفتحة أ ّن االعتقاد بالدين هو
نوع من الوهم .لألسف ،تشري األبحاث االجتامع ّية عن القادة الذين يتمتّعون بالكاريزما-

سواء كانوا متديّنني أو علامنيّني -إىل أ ّن دوكينز قد يكون مح ّقاً يف وضع أمل ما عىل
والسذج ،هي الثق ّة مبا يُقال ما يُقنع ال الدليل امل ُق ّدم
هذه اإلسرتاتيجيا .بالنسبة للبسطاء ُ
لدعمه .لك َّن الحقيق َة هي أ ّن دوكينز يستند إىل ح ّد بعيد عىل البالغة ال عىل الدليل الذي

الطبيعي ما يُشري بوضوح إىل أ ّن مث ّة أمرا ً خاطئاً يف هذه
من ناحية أخرى هو رأس ماله
ّ
املسألة .ومن املفارقات أ ّن اإلنجاز النها ّيئ لكتاب «وهم اإلله» لإللحاد املعارص قد يكون

اإليحاء بأ ّن هذا اإلمرباطور ليس لديه ثياب ليلبسها .فهل من املحتمل أ ّن يكون اإللحاد
وهامً حول الله؟

