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٣ تمييز الحقيقة

مقدمة املؤلف

فـي كـتابـي الـسابـق الـذي يحـمل عـنوان الـدلـيل الـحاسـم للخـلق، كـنُت قـد قـمت 

بـإدراج فـصالن يـقدمـان مـلخصاً عـن طـبيعة املـنطق بـاإلضـافـة إلـى أمـثلٍة عـن 

املـغالـطات املـنطقية الـشائـعةالـتي يـتكرر وقـوعـها فـي املـناظـرات الـتي تـتناول 

مـوضـوع األصـول.  وقـد قـمت بـشكل مـتعتمد بـإعـادة مـوضـعة هـذيـن الـفصلني 

نــــتيجة لــــلقلق الــــذي اعــــترانــــي حــــيال اإلنــــطباع الــــذي قــــد يــــنتج عــــن قــــراءتــــهما 

والــذي قــد يكســر إلــى درجــة مــعينٍة تســلسل األفــكار الــتي فــي بــاقــي فــصول 

الـكتاب. إال أنـني قـررت أنَّ مـعرفـة املـغالـطات املـنطقية هـو وبـكل بـساطـٍة أمـرٌ 

شــديــد األهــمية، ولــيس مــن املــمكن أن يــتم الــتغاضــي عــنه عــند تــقديــم دفــاعٍ 

عن اإليمان املسيحي.

بــــــعد أن تــــــمَّ نشــــــر الــــــكتاب وخــــــالل فــــــترة قــــــصيرة كــــــنت قــــــد ذُهــــــلت مــــــن عــــــدد 

األشــخاص الــذيــن قــامــوا بــمراســلتي بــشكل شــخصي لــيطلعونــي عــن مــقدار 

تـــــقديـــــرهـــــم وامـــــتنانـــــهم لـــــلكتاب - وكـــــيف غـــــيَّر الـــــكتاب أســـــلوبـــــهم ومـــــقاربـــــتهم 

ملــوضــوع الــدفــاعــيات (أي الــدفــاع عــن اإليــمان املــسيحي) وأعــطاهــم شــجاعــة 

أكـــبر ملـــشاركـــة إيـــمانـــهم مـــع اآلخـــريـــن. وبـــشكل خـــاص كـــنت قـــد تـــفاجـــأت مـــن 

عــــدد األشــــخاص الــــذيــــن أعــــبروا عــــن امــــتنانــــهم وتــــقديــــرهــــم لــــلفصلني الــــذيــــن 

يتناوالن علم املنطق.

تــــحت تــــأثــــير هــــذا الــــتشجيع الــــذي حــــصلت عــــليه مــــن خــــالل هــــذه الــــرســــائــــل، 

وكــــــذلــــــك أيــــــضاً كــــــنتيجة للخــــــطابــــــات الــــــتي كــــــنت قــــــد ألــــــقيتها عــــــن مــــــوضــــــوع 

املـــغالـــطات املـــنطقية والـــتطور، قـــررت أن هـــذا املـــوضـــوع يـــحتاج إلـــى أن يـــتم 

الــــتعامــــل مــــعه بــــشكل أعــــمق. ولــــكنني لــــم أكــــن أريــــد أن أقــــوم بــــكتابــــة مجــــرد 
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٤ تمييز الحقيقة

”كـتاب مـدرسـي“ آخـر يـتناول املـنطق؛ فـيوجـد الـكثير مـن هـذه الـكتب املـتوفـرة 

فـي األسـواق. كـما أنـني لـم أشـأ أن أقـوم بـتقديـم تـكراٍر لـلملخص الـذي قـمت 

بـتقديـمه فـي كـتاب الـدلـيل الـحاسـم للخـلق. إنـما أردت أن أقـوم بـتقديـم مـصدر 

جـــديـــد يـــتعامـــل مـــع املـــنطق فـــي الـــدفـــاعـــيات، بـــحيث أنـــه يـــكون قـــابـــالً لـــلحفظ 

ولـــيس عســـراً، ومـــبنياً إلـــى حـــّد مـــا عـــلى خـــبرتـــي فـــي الـــدفـــاعـــيات. كـــما أنـــني 

أردت أن أقـــوم بـــاعـــطاء كـــل مـــغالـــطة مـــن املـــغالـــطات مـــساحـــتها الـــكافـــية (أقـــل 

اإليـمان أن يـكون ذلـك لـلمغالـطات األكـثر شـيوعـاً) وهـو األمـر الـذي سـيُفضي 

إلــــى أن يــــفهم الــــقرّاء األمــــثلة الــــتي يــــتم تــــقديــــمها قــــبل أن يــــتم اإلنــــتقال إلــــى 

املغالطة التي تليها. 

هـذا األمـر قـد قـادنـي إلـى أن أقـوم بـكتابـة سـلسلة قـصيرة مـن املـقاالت الـتي 

تــتناول املــغالــطات املــنطقية، وقــد قــمت بنشــرهــا عــبر مــوقــع إجــابــات مــن ســفر 

الــتكويــن (answersingenesis.org). وقــد تــناول كــل مــقال مــغالــطًة مــن 

املــغالــطات (وفــي بــعض األحــيان مــغالــطتني عــلى األكــثر). وقــد ســاهــمت هــذه 

الــصيغة فــي الــتقديــم عــلى الــسماح لــلقرّاء بتشــرُّب املــعلومــات بــطريــقة مــحبّبة 

و(بحســب مــا آمــل) ُمســلية فــي الــوقــت عــينه وذلــك مــن خــالل تــقديــم مــحاكــاة 

واقعية وأمثلة من تجربتي الشخصية. 

ــز عــلى املــغالــطات الــشائــعة الــتي يــتم ارتــكابــها مــن  إن الســلسلة املــذكــورة تُــركّـِ

قِــبَل املـؤمـنني بـالـتطور أثـناء مـحاوالتـهم لـتقديـم دفـاع عـن مـوقـفهم. وأنـا مُــقتَِنع 

تــــمامــــاً بــــأن نــــظريــــة الــــتطور ال تــــمتلك أي أســــاس عــــلمي مــــن أي نــــوع، وبــــأن 

جـــميع الجـــدالت الـــتي تُـــقدَّم لـــلدفـــاع عـــنها إمـــا تـــرتـــكب مـــغالـــطات مـــنطقية أو 

أنــــها مــــبنية عــــلى افــــتراضــــات خــــاطــــئة. لــــذلــــك كــــنت متحــــمساً لــــلغايــــة ألعــــايــــن 
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٥ تمييز الحقيقة

الـكيفية الـتي سـوف يـقوم مـن خـاللـها املـؤمـنون بـالـتطور بـالـرد عـلى السـلسلة 

املــنشورة عــبر اإلنــترنــت وذلــك كــونــها تــقوم بــفضح الــطبيعة املــغلوطــة لــلبعض 

من أكثر جدالتهم تكراراً وتبجيالً.

ت املـدوَّنـات اإللـكترونـية بـأعـداد مـن  وتـقديـم الـردود هـو مـا قـامـوا بـه! لـقد ضـجَّ

املـــؤمـــنني بـــالـــتطور الـــغاضـــبني وهـــم يـــحاولـــون الـــرد، أو تـــسخيف أو بـــبساطـــة 

الـــقيام بـــصرف الـــنظر عـــن ســـلسلة املـــغالـــطات املـــنشورة. الـــفكاهـــة فـــي األمـــر 

كــــانــــت أن مــــعظم ردودهــــم كــــانــــت قــــد اعــــتمدت فــــي بــــناءهــــا عــــلى مــــغالــــطات 

مـنطقية كـان قـد جـرى تـقديـمها مـن خـالل السـلسلة الـتي يـحاولـن الـرد عـليها. 

وهـــذا الـــنوع مـــن الـــردود يـــشير إلـــى أنـــنا قـــد ضـــربـــنا وتـــراً حـــساســـاً. فـــكيف 

لنظرية التطور أن تمتلك دفاعاً إن لم يتم ارتكاب املغالطات املنطقية؟ 

ال يــــجب أن تــــصدقــــونــــي ملجــــرد أنــــي أقــــول هــــذه األمــــور. فــــإنــــنا فــــي الــــفصل 

الـرابـع عشـر مـن هـذا الـكتاب قـمنا بـتقديـم مجـموعـة مـن األمـثلة عـن املـغالـطات 

الــــتي قــــام املــــؤمــــنون بــــالــــتطور بــــارتــــكابــــها فــــي كــــتابــــاتــــهم مــــع املــــراجــــع الــــتي 

نُكم من التحقُّق بأنفسكم. تَُمكِّ

إن هـذا الـكتاب هـو مـبني عـلى سـلسلة مـن املـقاالت الـتي سـبق نشـرهـا عـبر 

شــبكة اإلنــترنــت. لــكنني قــمت بــإضــافــة بــعض األمــور فــي عــدد مــن املــواضــع. 

أول األمــــور كــــان أنــــني قــــمت بــــإضــــافــــة خــــمسة فــــصول جــــديــــدة. كــــما وقــــمت 

بـاجـراء بـعد الـتعديـالت الـطفيفة لـلفصول الـتي سـبق وتـم نشـرهـا، والـتي كـما 

أعــــتقد ســــتقوم بــــترمــــيم وإغــــالق مــــعظم الــــثغرات، وإيــــضاح بــــعض الــــغموض 

الـذي قـد ظهـر فـي اسـلسلة الـتي نُشـرَت. وعـلى اعـتبار أن السـلسلة األصـلية 

نت املــــغالــــطات األكــــثر شــــيوعــــاً فــــقط، قــــمت بــــإضــــافــــة فــــصل  كــــانــــت قــــد تــــضمَّ
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٦ تمييز الحقيقة

يـتناول مـعظم املـغالـطات األُخـرى الـتي قـد يـتم الـتعرض لـها عـند الـتعامـل مـع 

مـوضـوع األصـول. وبـما أن هـذه املـغالـطات هـي أقـل شـيوعـاً وتـكراراً ، لـم أقـم 

بــــإعــــطائــــها ذات املــــساحــــة، وبــــالــــتالــــي فــــإنــــه تــــّمض تــــقديــــم وصــــف مــــختصر 

باإلضافة إلى مثال عنها.

إن الـــــقسم املـــــضاف األكـــــثر إثـــــارة بحســـــب رأيـــــي الـــــشخصي هـــــو الـــــفصول 

١٢-١٥. الـفصل الـثانـي عشـر يـتضمن أمـثلة مـتنوعـة عـن املـغالـطات الـتي تـمَّ 

الـتعامـل مـعها فـي هـذا الـكتاب. وهـذا مـا سـيسمح لـلقارئ بـأن يـقوم بـاخـتبار 

املــــــعارف الــــــتي قــــــد قــــــام بــــــتنميتها. وفــــــي الــــــفصل الــــــثالــــــث عشــــــر تــــــم تــــــقديــــــم 

اإلجــــابــــات املــــفتاحــــية لــــتلك األمــــثلة. أمــــا الــــفصل الــــرابــــع عشــــر فــــهو يــــتضمن 

الئــــحة مــــن األمــــثلة املــــتنوعــــة لــــلمغالــــطات الــــتطوريــــة الــــتي تــــمَّ اقــــتباســــها مــــن 

الـكتابـات الـتي قـام املـؤمـنون بـالـتطور بـتقديـمها - حـيث تـمَّ تـقديـمها جـنباً إلـى 

جـنب مـع املـراجـع. وبـما أن هـذه هـي أمـثلة مـن ”الـعالـم الـحقيقي“ فـإنَّ تـقديـم 

التصنيف السليم لها سيكون أكثر صعوبًة من تلك األمثلة الصرفة التي تمَّ 

تــقديــمها فــي الــفصل الــثانــي عشــر. إال أن اإلجــابــات املــفتاحــية تــتواجــد فــي 

الـــفصل الـــخامـــس عشـــر، وهـــو الـــفصل الـــذي يـــتضمن تـــفسيراً للســـبب الـــذي 

يـــقف وراء تـــصنيف كـــل مـــغالـــطة ضـــمن الـــفئة الـــتي تـــمَّ تـــصنيفها عـــليها. فـــي 

بــعض األحــيان يــتم الــتعامــل مــع املــغالــطات بــأســماءهــا الــالتــينية، أو أنــها قــد 

تحــمل أســماء إضــافــية فــي الــلغات اإلنــكليزيــة أو الــعربــية، وبــالــتالــي فــإنــني 

قـــــمت بـــــإضـــــافـــــة املـــــلحق أ، الـــــذي يـــــقدم تـــــسميات إضـــــافـــــية لـــــتلك املـــــغالـــــطات 

املنطقية.
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٧ تمييز الحقيقة

ليســت الــغايــة مــن هــذا الــكتاب أن يــكون بــديــالً لــلكتب املــدرســية الــتي تــتعامــل 

مــع املــغالــطات املــنطقية. فــالــعديــد مــن الــكتب املــتوفــرة هــي جــيدة جــداً (مــثل 

كـتاب كـوبـي وكـوهـني املـعنون ”مـقدمـة فـي املـنطق“) . إنـما هـذا الـكتاب قـد تـمَّ 

تـــصميمه كـــنوع مـــن اإلثـــراء لـــتلك الـــكتب. وهـــو يـــركـــز بـــشكل شـــبه كـــامـــل عـــلى 

كـيفية كـشف ودحـض املـغالـطات الـتي يـتم ارتـكابـها فـي الجـدالت الـتي تُـقدَّم 

لــــلدفــــاع عــــن الــــتطور. وهــــذا جــــانــــب مــــهم فــــي عــــالــــم الــــدفــــاعــــيات. ولــــكنه لــــيس 

الـجانـب الـوحـيد. فـالـدفـاع عـن اإليـمان يـتطلب مـعرفـة عـن اإليـمان وعـن كـيفية 

الــــقيام بــــنقد الــــرؤى الــــبديــــلة. يــــوجــــد مجــــموعــــة مــــن الــــكتب مــــثل كــــتاب الــــدلــــيل 

مة لــــتقدِّم صــــورة  الــــحاســــم للخــــلق، وســــلسلة كــــتاب اإلجــــابــــات الجــــديــــد مُــــصمَّ

أشـــمل عـــن كـــيفية الـــدفـــاع عـــن اإليـــمان املـــسيحي، وبـــاألخـــص كـــيفية الـــدفـــاع 

عــــن ســــفر الــــتكويــــن. إال أنــــني مــــقتنع بــــأن الــــتعرف عــــلى املــــنطق وبــــناء مَــــَلَكة 

رصـد ودحـض املـغالـطات املـنطقية لـلدفـاع عـن اإليـمان هـو مـن اإلسـتثمارات 

 التي تستحق الوقت املبذول من ِقبَل أي شخص في تطويرها.
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٩ تمييز الحقيقة

مقدمة
فــــي كــــلِّ مــــرٍّة تجــــد بَــــعِض األشــــخاِص الــــذيــــَن يــــتناقــــشون فــــي مــــوضــــوع مــــا، 

وبـصرِف الـنَّظِر عـن نـوعِ املـوضـوعِ، سـواء كـان ذلـك عـن اإلجـهاض، تـراخـيص 

ـــه  الســــالح، أصــــل الــــحياة، الــــديــــن، أو الــــسياســــية. فــــإّن األمــــَر الــــغالــــَب هــــو أنّـَ

سـيتم ارتـكاب عـدٍد كـبيٍر جـداً مـن األخـطاء فـي سـياق الجـدل الـذي يـقدِّمـونـه. 

وهـــي أخـــطاء فـــي التســـلسل املـــنطقي لـــألفـــكار وهـــي مـــا نـــدعـــوه ”بـــاملـــغالـــطاتِ 

املنطقية“. 

تــخيَّل لــو أنَّ كُـــّل شــخٍص مــنا، يــمتلك جــهازاً يُــصِدُر نــوعــاً مــن الــرنــني فــي كــلّ 

مرٍة يتم فيها ارتكاُب خطٍأ منطقي!  

إن هــذه الــفكرة الــفكاهــية لــن تــكون مــقبولــًة مــن الــناحــية اإلجــتماعــية، إال أنــنا 

ــــٍة المـتالك جـهاٍز مـشابـه، لـكن الـجهاز الـذي سـنعمل عـلى تـطويـره  بـحاجـٍة مـاسّـَ

ســـــــيصدر تـــــــنبيهاً ذهـــــــنياً! إذ أنَّ املـــــــنطق الـــــــذي يـــــــحكم الـــــــتفكير والتســـــــلسل 

املــــنطقي الســــليم، بــــات إحــــدى املــــهاراِت املــــفقودِة فــــي وقــــتنا الــــراهــــن، وهــــذا 

األمــر ُمحــزٌن لــلغايــة! فــاملــنطُق الســليُم هــو أداةٌ قــيّمٌة ومــفيدةٌ لــلغايــِة، وبــشكلٍ 

خـــاصٍّ لـــلمسيحينَّي الـــذيـــَن يـــريـــدوَن تـــقديـــَم دفـــاعٍ ســـليمٍ ومـــتنيٍ عـــن اإليـــمان. 

وتظهـــر قـــيمة هـــذه األداة بـــشكٍل خـــاٍص أثـــناء الـــقيام بـــحواراٍت مـــع املـــؤمـــننيَ 

ُن كـماً كـبيراً  بـالـتطّور. وذلـك ألن هـذا الـنوع مـن الـحوارات أو الجـدالت يـتضمَّ

ـه ألمــٌر مُـــهمٌّ أن يــتعلََّم املــؤمــنون بــالخــلِق الــكيفيةَ  مــن املــغالــطات املــنطقية، وإنّـَ

نُهم من رصِد ومعالجِة هذا النوعِ من األخطاء.  التي تُمكِّ

كـما أنّـَه أمـٌر ُمحـِزٌن أن نجـَد الـبعَض مـن املـؤمـننَي بـالخـلِق الـتوراتـيّ يـرتـكبون 
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١٠ تمييز الحقيقة

هـــذا الـــنوَع مـــن األخـــطاِء، وهـــو أمـــر يتســـبب بـــالحـــرجِ بـــشكٍل خـــاصٍّ إن كـــنتَ 

تدافعُ عن ذات املوقف!

فـي الـبدايـة يـجُب أن نـقوَم بـتقديـمِ تـعريـٍف ملجـموعـٍة مـن املـفاهـيمِ الـتي تـتعلق 

ببحثنا هذا.

- الـــفَرْض (أو اإلّدعـــاء) وهـــو تـــصريـــح مـــصمم لـــيكون إمـــا ”صـــحيحاً“ أو  أوالًً

”خـاطـئاً“. عـلى سـبيل املـثال ”جـميع الـثديّـات تـمتلك كِـــلى“ هـو فـرٌض ويحـدث 

ــه فـــي هـــذه الـــحالـــِة فـــرٌض صـــحيحٌ. أمـــا الـــتصريـــح بـــأن ”ال يـــوجـــد أيٌّ مـــن  أنّـَ

ـُه فــرضٌ  الــثديــات يــمتلك كِــــلى“ فــهو أيــضاً فــرض، ويحــدث فــي هــذه الــحالــِة أنّـَ

خاطئ.

ثـانـياً- الجــدل: يــتم تــعريــف الجــدل  فــي عــلم املــنطق عــلى أنّـَـه إثــنني أو أكــثر 

مـن الـفرضـيات، حـيث تـكون حـقيقة الـواحـِد مـنها مـبنيًَّة عـلى حـقيقِة اآلخـَر أو 

اآلخــــــريــــــن فــــــي حــــــال ُوجِــــــــَد أكــــــثر مــــــن فــــــرض. أي أنــــــنا إن قــــــلنا ”(١) جــــــميع 

الـثديـات تـمتلك كِــلى. (٢) جـميع الـكالب هـي ثـديّـات. (٣) لـذلـك جـميع الـكالب 

تــــمتلك كِـــــلى“ هــــذا سينشئ لــــديــــنا جــــدالً مــــنطقيّاً، إذ أنَّ الــــفرض الــــثالــــث قــــد 

د بناًء على قاعدة كون الفرضني األوََّلني حقيقنّي.  تأكَّ

إنَّ الــفرضــني األولــني يُــعرفــان بــإســم املــقدمــة املــنطقيّة أو الــبناء املــنطقيّ، فــي 

حــني أن الــفرض الــثالــث الــذي تــمَّ تــأكــيُده يــدعــى بــاإلســتنتاج. وهــو غــالــباً مــا 

يُسبق بكلمِة ”لذلك أو بالتالي“ وهذا يجعُل تمييزَهُ أمراً سهالً.

فـــي الجـــدل املـــنطقي، يـــتم أخـــذُ الـــفرضـــياِت بـــشكِل مســـّلماٍت، وغـــالـــباً مـــا يـــتم 

افــتراض أن الــطرفــني ســيوافــقون عــلى أّن هــذه اإلفــتراضــات هــي صــحيحة. 

ــه عـــلى األقـــل أمـــر مـــفتَرٌَض مـــن قـــبلِ  (قـــد ال يـــكون الـــحال كـــذلـــك دائـــماً، إال أنّـَ
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الــــــشخِص الــــــذي يُــــــقّدم الجــــــدَل.) ثــــــم مــــــن تــــــلك الــــــفرضــــــيات أي (املــــــقدمــــــات 

املــنطقية) نــقوم بــاســتخالص اإلســتنتاجــات. فــإن كــان يُــراد للجــدِل أن يــكونَ 

جــــــــيّداً، فــــــــإنــــــــه يــــــــجب أن تــــــــكوَن جــــــــميعُ افــــــــتراضــــــــاتــــــــِه صــــــــحيحًة، وأن تــــــــكونَ 

اإلستنتاجاُت عقالنيًة وتَتبَعُ الفرضيات. 

وبـــالـــتالـــي فـــإنَّ الجـــدل الـــجيّد ســـيُفضي إلـــى إســـتنتاجـــاٍت صـــحيحٍة، أو أقـــل 

اإليمان ستكون متوّقعًة (وذلك باإلعتماد على نوع الجدل).

إن قــــــوانــــــني املــــــنطق تــــــشير لــــــنا إلــــــى نــــــوع اإلســــــتنتاجــــــات الــــــتي يــــــمكننا أن 

نســـتخلصها بـــشكل شـــرعـــيّ مـــن الـــفرضـــيات املـــتوفّـــرة. بـــما مـــعناه أن قـــوانـــني 

املـنطق هـي الـتي تـصف ”السـلسلة الـصحيحة مـن املـنطق“ الـتي تـنطلق مـن 

الفرضيات إلى اإلستنتاجات.

ثــالــثاً -  املـــغالـــطة املـــنطقية: وهـــي خـــطأٌ شـــائـــعٌ فـــي الـــتفكيِر املـــنطقيّ. فـــفي 

بـــعض األحـــيان يـــرتـــكب األشـــخاص نـــوعـــاً مـــن األخـــطاِء فـــي ”ســـلسلِة املـــنطقِ 

املســــتخَدْم“ لــــإلنــــتقاِل مــــَن املــــقدمــــة املــــنطقية إلــــى اإلســــتنتاجِ املــــنطقيّ. فــــإنــــه 

وبــالــرغــم مــن إمــكانــية كــون املــقّدمــات الــتي وضــعوهــا صــحيحًة بــشكٍل كــامــٍل، 

لوا إلى استنتاجاٍت خاطئٍة، على سبيل املثال:  إال أنهم توصَّ

(١) بعض الثديات هي قطط. 

(٢) جميع الكالب هي ثديات. 

(٣) بالتالي فإن بعض الكالب هي قطط.

إن الـفرضـني (١) و(٢) هـما صـحيحان بـشكل كـامـل، إال أن اإلسـتنتاج (٣) 

هـــــو خـــــاطئ بـــــشكٍل واضـــــحٍ، وهـــــو ال يـــــتبعُ ســـــلسلَة األفـــــكاِر مـــــَن الـــــفرضـــــيّاتِ 

املُـَقدَّمَــِة. وهــذا الــنوع مــن الجــدِل هــو مــغالــطٌة مــنطقيٌة (هــذه املــغالــطة املــرتــكبة 
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هــــي نــــوع مــــن أنــــواع مــــغالــــطات الــــقياس املــــنطقي، وتــــدعــــى ”الــــوســــيط غــــير 

املـــوزَّع“). واألمـــُر الـــذي يـــجعُل مـــنها مـــغالـــطة هـــو أســـلوُب الـــتضليِل املـــوجـــودِ 

حيث تُعطي انطباعاً بأنها منطقية.

ولهــذا الســبب فــإنــه مــن املــهم أن نــكون عــلى اطــالعٍ ومــعرفــٍة بــأكــثِر املــغالــطاتِ 

املنطقيَِّة شيوعاً.

لـــكن، ليســـت جـــميعُ األخـــطاِء املـــنطقيِة هـــي مـــغالـــطاٌت مـــنطقيٌة. فـــفي بـــعض 

األحـيان تـكون سـلسلة األفـكار املـنطقيِة شـرعـيٌة بـشكل كـامـل، لـكن الـشخص 

قد ابتدأ من فرٍض خاطئٍ.

لنتأمل في املثال التالي:

 (١) جميع الكالب هي ثديات.

(٢) جميع الثديات هي سحالي. 

(٣) بالتالي فإن جميع الكالب هي سحالي.

إن هـــذا الجـــدَل هـــو جـــدٌل ســـيٌّء، لـــكنه ال يـــحتوي عـــلى مـــغالـــطٍة مـــنطقيٍة. فـــلو 

كـــانَـــت الـــفرضـــياُت املُـــقدَّمَــــُة فـــيه ســـليمٌة، لـــكان اإلســـتنتاَج ســـليماً هـــو اآلخـــر 

ويـتبعُ تـلَك الـفرضـياِت. لـكنَّ الـفرض الـثانـي فـي املـقدمـة املـنطقية هـو خـاطئ، 

وهـــذا األمـــر هـــو الـــذي تســـبب بـــأن يـــكون اإلســـتنتاُج غـــيَر صـــحيحٍ. وبـــالـــتالـــي 

ــــه حـــــنَي يـــــقوُم األشـــــخاُص بـــــاســـــتخالِص اســـــتنتاجـــــاٍت غـــــيِر صـــــحيحٍة، ال  فـــــإنّـَ

يـمكننا أن نـفترَض بـشكٍل فـوريٍّ أنـهم قـد ارتـكبوا أخـطاًء مـنطقيًة؛ بـالـرَّغـم مـن 

أنَّ ذلـــك قَْــــد يـــكوُن صـــحيحاً فـــي بـــعِض الـــحاالٍت؛ إال أنـــُه يـــوجـــُد احـــتماٌل أن 

تـكوَن بـعُض اإلفـتراضـاِت الـتي قـّدمـوهـا خـاطـئة. فـالـطريـقة السـليمُة لـلرد عـلى 

الجـدل الـسابـق هـي: ”بـالـرغـم مـن أن السـلسلَة املـنطقيََّة الـتي قُــْمَت بـتقديـِمها 
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ســــــليمٌة، إال أنَّ الــــــفَرَْض الــــــثانــــــي الــــــذي قُــــــْمَت بــــــتقديــــــِمه أال وهــــــو أن ”جــــــميع 

الــــثديّــــات هــــي ســــحالــــي“ إنــــما هــــو خــــاطئ، وهــــو األمــــر الــــذي أدَّى بــــَك إلــــى 

الوصوِل إلى استنتاجٍ غيِر صحيحٍ.“

بالتالي، فإنه يوجد طريقتني يكوُن وفقهما الجَدُل خاطئاً:

(األولـــى) أن يـــحتوي عـــلى مـــغالـــطة مـــنطقية - أي خـــطأ فـــي ســـلسلة املـــنطق 

املستخدم. 

(الثانية) أن يحتوي على فرٍض خاطئ.

النقطُة األخيرةُ التي سنقوُم بتقديِمها هيَ أنواُع املنطقِ

يـــــــوجـــــــُد نـــــــوعـــــــاِن رئـــــــيسياِن مـــــــَن املـــــــنطِق وهـــــــما: املنطقُ اإلســــتقرائــــي (أو 

اإلستداللي)، واملنطقُ اإلستنتاجيّ (أو اإلستنباطي).

الجــــــدل الــــــذي يســــــتخدم املــــــنطق اإلســــــتقرائــــــي هــــــو الــــــذي يَــــــدَّعــــــي كــــــونَ •

اســـتنتاجـــاتـــه تَـــميُل إلـــى أن تـــكوَن صـــحيحًة فـــي حـــال كـــانـــت الـــفرضـــيات 

سليمة.

فـي حـني أن الجـدل الـذي يسـتخدم املـنطق اإلسـتنتاجـي فـهو الـذي يـّدعـي •

بــــأنَّ اســــتنتاجــــاتــــِه صــــحيحًة بــــشكْل قــــطعيّ فــــي حــــال كــــانــــت فــــرضــــياتُــــه 

سليمًة.

إن األمــثلة الــتي اســتخدمــناهــا ســابــقاً، كــانــت مــن الــنوع اإلســتنتاجــي. وهــذا 

الـنوع مـن املـنطق يـمكن أن يـكون مـنطقاً سـيئاً فـي بـعض الـحاالت. فـإن كـان 

اإلّدعــــاء بــــأن اإلســــتنتاجــــات تــــتبع بــــالــــضرورة مــــن الــــفرضــــيات، حــــينئذ يــــكون 

الجـدل مـن الـنوع اإلسـتنتاجـي. أمـا إذا كـان اإلدعـاء بـأن اإلسـتنتاجـات تـميل 

www.reasonofhope.com info@reasonofhope.com



١٤ تمييز الحقيقة

ألن تــكون حــقيقية فــي حــال كــانــت الــفرضــيات ســليمة فــإنــه يــكون مــن الــنوع 

اإلستقرائي.

الجدالت اإلستقرائية تصنف على أنها إما أّن تكون ”قوية“ أو ”ضعيفة“. 

الــقويــة مــنها هــي حــني تــكون االســتنتاجــات ذات احــتمالــية عــالــية مــع األخــذ 

بــصحة الــفرضــيات، أمــا الــضعيفة مــنها هــي حــني تــكون اإلســتنتاجــات ذات 

احتماليّة ضعيفة.

وكـمثال عـلى الجـدال االسـتقرائـي فـلنتأمـل فـي الجـدل الـتالـي: ”لـقد قـمت لـلتو 

باإلتصال بالدكتور اليل ولم يُجب. وبالتالي، فإنَُّه غالباً خارَج مكتبه.“

إن اإلسـتنتاج عـلى مـايـبدو مـدعـوم بـالـفرض. وبـالـتالـي فـإن هـذا الجـدل يـعتبر 

جــــدالً قــــويّــــاً. ولــــكن فــــي الجــــدِل اإلســــتقرائــــي نجــــُد أنَّ املــــعلومــــاَت اإلضــــافــــيةَ 

سـتؤدي إلـى تـغييِر اإلسـتنتاجـاِت. فـفي حـال قـمنا بـإضـافـة الـفرض الـتالـي: 

”الــدكــتور اليــل ال يــجيب عــلى هــاتــفه أبــداً حــتى حــني يــكون فــي مــكتبه.“ فــإن 

اإلســتنتاج الــذي وصــلنا إلــيه ســابــقاً أي: ”بــالــغالــب فــإنَّ الــدكــتور اليــل خــارجَ 

مـكتبه“ لـن يـكون ذا احـتمالـية عـالـية. أي أنَّ املـعلومـاَت اإلضـافـيَة قـادرةٌ عـلى 

تغييِر الجدِل القويِّ ليصبحَ جدالً ضعيفاً.

 “( أمــا الجــدل اإلســتنتاجــي فــيصنَّف إمــا عــلى أنــه ”جــدٌل صــالــحٌ (أو شــرعــيٌّ

)“. فــإن كــاَن اإلســتنتاُج يــتبعُ بــشكٍل حــقيقيٍ  أو ”جــدٌل بــاطــٌل (أو غــيَر صــالــحٍ

لــــلفرضــــياِت حــــينئٍذ يــــكوُن الجــــدُل صــــالــــحاً؛ وإال فــــإنــــه بــــاطــــٌل. وال يــــوجــــُد أيَّ 

معلوماٍت إضافيٍة قادرَةٌ على تغييِر الجدِل الصالحِ إلى جدٍل غيَر صالحٍ.

ولنتأمل في الجدل الذي قدمناه سابقاً: 
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(١) جميع الثديّات تمتلك ِكلى.

(٢) جميع الكالب هي من الثديات.

(٣) بالتالي فإن جميع الكالٍب تمتَلُِك ِكلىً.

ال يــوجــُد أيُّ نــوعٍ مــن املــعلومــاِت اإلضــافــيَِّة قــادرةٌ عــلى الــعبث بــصالحــيِة هــذا 

الجــــدل. فــــإنــــه مــــن غــــير املــــهم نــــوع املــــعلومــــات اإلضــــافــــية الــــتي نــــعرفــــها عــــن 

الـــــكالب، أو الـــــِكلى، أو الـــــثديّـــــات، أو أي شـــــيء آخـــــر فـــــي الـــــكون. فـــــإن كـــــان 

الــــــتصريــــــحان األول والــــــثانــــــي صــــــحيحان فــــــإن الــــــتصريــــــح الــــــثالــــــث ســــــيكون 

صحيحاً. وبالتالي فإن هذا الجدل صالحٌ. وهو أيضاً جدل ”سليم“.

حــــــيث أنَّ الجــــــدل ”الســــــليم“ هــــــو الجــــــدل الــــــصالــــــح الــــــذي يــــــمتلك فــــــرضــــــيات 

صحيحة (وبالتالي فإن اإلستنتاج يجب أن يكون صحيحاً هو اآلخر.)

يــوجــد تــقسيم آخــر ألنــواع املــنطق وهــي املــنطق ”الـرسـمي“ و املــنطق ”غـير 

الرسمي“.

أمـــا املـــنطق الـــرســـمي فـــهو حـــني يـــكون مـــن املـــمكن الـــتعبير عـــن هـــذا املـــنطق 

بــــــــطريــــــــقة رمــــــــوز أو مــــــــعادالت ومــــــــن ثــــــــم يــــــــتم اخــــــــتبار صــــــــحته دون مــــــــعرفــــــــة 

اإلفتراضات. 

أي أن املــنطق الــرســمي يشــبه إلــى حــّد كــبير عــلم الــجبر؛ فــهو يــحتوي عــلى 

تعبيرات تشبه التالي: 

(١) إن كان لدينا س فسيكون لدينا ع 

(٢) لدينا س 

(٣) وبالتالي سيكون ع.
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 إن الـــرمـــزيـــن س، ع يـــشيران إلـــى افـــتراضـــات مـــعينة، وصـــالحـــية الجـــدل ال 

تـعتمد عـلى نـوع اإلفـتراضـات! إنـما تـعتمد عـلى ”صـيغة“ الجـدل - أي الجـدل 

مـن الـنوع الـرسـمي. وإنـه مـن املـمكن أن يـتم الـتعبير عـن الجـدل اإلسـتنتاجـي 

بهذه الصيغ.

ـــه ال يســــتعمل الــــرمــــوز؛ إنــــما يســــتعمل الــــلغة   أمــــا املــــنطق غــــير الــــرســــمي فــــإنّـَ

اإلعـــتياديـــة وبـــالـــتالـــي فـــإنـــه مـــن السهـــل تـــعّلمه. ولـــذلـــك فـــإنـــنا ســـنبدأ بـــدراســـة 

املـغالـطات املـرتـبطة بـاملـنطق غـير الـرسـمي. وهـي مـا يـعرف ”بـمغالـطات الـلغة 

اإلعـــتياديـــة“. ويـــوجـــد الـــكثير مـــن هـــذه املـــغالـــطات، لـــكننا ســـوف نـــقوم بـــتقديـــم 

 األكثر شيوعاً عند التعامل مع موضوع الدفاعيات.
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(١)

مغالطُة التَجسيِد
أو الشخصنة للَمفاهِيم (أو لألفكار)

Reification

وهـيَ مـن املُـغالَــطَاِت غـيِر الـرَّسـميَِّة، وتُـصنَُّف ضـمَن فـئِة مُــغالـطاِت اإللـتباِس: 

الــــتي تُــــعرَّف بــــأنــــها  الجــــدالت أو الــــُحَججْ الــــتي تُــــعتَبَُر خــــاطــــئًة وذلــــَك نــــتيجةً 

الستخدامِ كلماٍت أو عباراٍت غيِر واضحٍة أو تحمُل أكثَر مْن معنىً. 

ِد األشياِء املُجرََّدِة. 1تحُدُث ُمغاَلطَُة التجسيِد حنَي يتمُّ َشْخَصنَُة أحَّ

ربــــــما تَــــــكوُن قــــــد ســــــمعت الــــــعبارةَ املــــــشهورةَ ”لــــــيَس لــــــطيفاً أْن تــــــقوَم ِبخــــــداعِ 

الــطَّبيَعِة“. هــذا مــثاٌل شــائــع عــن مــغالــطة الــتجسيد حــيُث أنَّ ”الــطبيعَة“ هــيَ 

أمــٌر مجــرٌّد؛ أْي أَنّـَـها ُمجَـــــرَُّد إســمٍ نُــطلُِقُه عــلى سِـــــلِسَلة األحــداِث الــتي تَــتَواجَـــــدُ 

فـــي الـــكوِن. فـــالـــطَّبيَعُة ليسَـــــــْت شـــخصاً يُـــمكُن أْن يَـــتمَّ بـــالـــِفعِل خِــــــداعَــــُه، وذلـــك 

ــها ال تَـــمتَلُِك عـــقالً. لـــذلـــك فـــإن هـــذا الـــقوَل ال يَحـــِمُل أيَّ مـــعنَىٌ  عـــلى اعـــتبار أنّـَ

فيما لو تمَّ أْخذُهُ ِبَشكٍل َحرِفيٍّ.

ـُه لــيسَ  ـُه يَــجُِب أخْـــذُ كــلُّ شــيٍء بــطَِريــَقٍة حَــــرفِــيٍَّة. فِإنّـَ ــد أنّـَـنا ال نَــُقوُل بــأنّـَ مــن املــؤكّـَ

مِــــَن الـــخاِطئ أْن يـــِتمَّ اســـتعماُل تَـــجسِيِد املَــفاهِــــيمِ كَــــنَوعٍ مِــــْن أنـــواعِ الـــتعابـــيرِ 

املجازيَِّة، وهذا أمٌر مقبوٌل جداً في األسلوِب الشعرّي.

“.hypostatization” 1 تعرف هذه املغالطة في بعض األحيان بإسم

www.reasonofhope.com info@reasonofhope.com



١٨ تمييز الحقيقة

والـكتاب املُقدَُّس يسـتعمُل الـتَّجسيَد فـي أقـسامـه الـشعريـة. عـلى سـبيل املـثال 

فـي األصـحاح الـثامـن مـن سـفر األمـثال، يـتمُّ إعـطاُء صِــــــــفٍَة شَـــــخصيٍَّة لـلِحكَمِة. 

ـــاً جَـــــــمِيالً.لــــكْن، حــــنَي يَــــِتمُّ اســــتخدامُ  وهــــذا أمــــٌر مــــقبوٌل ويُــــَقدُِّم طــــابَــــعاً شِــــــــعريّـَ

شَــــــخَصنَِة املـفاهِــيمِ فـي الجـدالِت املَنطقيَِّة، حـينئٍذ تَـكوُن مـغالـطًة، والسـبُب هـو 

عِريَِّة عاَدةً ما يحمل طابَعَ الغموِض  أنَّ استخداَم هذا النوَع مَن التعابيِر الشِّ

ويَتَسَـــــــبَُّب بَــحجِب نِـــقاٍط مُـــِهَمٍة مــَن الجــدل. وهــذا الــنوُع مــن املــغالــطاِت شــائِـــعُ 

جـداً بـنَي أنـصاِر الـتطوِر. لـذلـَك سـنقوُم بـدراسـِة بـعِض األمـثلِة الـتي تسـتخِدمُ 

هذا النوَع من املغالطاِت.

في بعِض األحياِن نجُد أنَّ أنصاَر التطوِر قد يُقدِّمون تصريحاً مثَل:

”إنَّ الطبيعَة قْد قاَمْت بتصميمِ َمخلوقاٍت ُمذِهَلٍة.“

إنَّ هـذه الـعبارةَ تـحتوي عـلى مـغالـطِة الـتجسيِد (أو شـخَصنَِة املـفاهـيمِ) وذلـكَ 

ألنَّ الطبيعَة ال تَمتَلُِك عقالً وهي غير قادرةً على أن تقوَم حرفياً بتصميمِ أيِّ 

ـةٍ   شـيٍء. مـن خـالل اسـتخدام هـذه املـغالـطة يـقوُم الـتطوريُّ بـَحجِب فِــكرٍَة هـامّـَ

ــــِة عـــــن تَـــــقِديـــــمِ تَـــــفسيٍر لـــــلتصميمِ املُــــتواجِـــــــِد فـــــي  ِريّـَ ؤيَـــــِة الـــــتَطَوُّ وهـــــيَ َعجْــــــــزُ الـــــرُّ

املَخْــــلوقــاِت. (ولــيكن حــاضــراً فــي ذهــنك املــؤمــَن بــالــتطوِر قــد يــفعل هــذا األمــرَ 

ْد). إن اهلل قـــادٌر عـــلى أْن يـــقوَم بـــتصميمِ املخـــلوقـــاِت، وذلـــكَ  بـــشكٍل غـــيِر مُــــتََعمَّ

لـــــكونِــــــِه كـــــائـــــٌن ُمعجـــــزيٌّ يـــــفوُق الـــــطَّبيعَة. امـــــا الـــــطبيعَة هـــــي ُمجـــــرَُّد ”مـــــفهومٍ“ 

وبالتالي فهي عاِجزَةٌ َعْن تَصِميمِ أيِّ شيٍء.
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مثاٌل آخر: قد تسمع احد املؤمنني بالتطور يقول 

”يعتَِقُد املؤمنوَن بالخلِق أن الكون قد ُخلَِق بطريقٍة ٌمعجزيّة، لكنَّ العلَم يقوُل 

بخالِف ذلك“. 

نسـَب هـذا الـشخُص إلـى مـفهومِ ”الـعلمِ“ سـماَت الـشخصيَِّة املـلموسـِة. وبهـذهِ 

الــطريــقِة تــغاضــى عــن الــحقيقِة املُـهمِة فــي أنَّ الــُعلماَء يــقومــوَن بــاســتخالصِ 

اإلسـتنتاجـاِت مـَن األدلّـَِة، ومـن ثـمَّ يـعبروَن عـن تـلَك الـنتائـجِ مـن خـالِل الـكلماتْ 

- ولـــيَس ”الـــعلُم“ هـــَو مـــْن يَـــفَعُل ذلـــَك.  فـــالـــِعلُم هـــَو ُمجـــرَُّد مـــفهومٍ وأداٍة نـــظريـــةٍ 

قـابـلٍة لـالسـتخدامِ،  وقـد يـتم اسـتخدامـها بـطريـقة سـليمة أو بـطريـقة خـاطـئة. 

وهو (أي العلم) عاجزٌ عن قوِل أيِّ شيٍء. وال يَتَِّخذُ أيَّ موقِف مَن املشكالِت. 

وهذا يُعتبُر مثاالً شائعاً عن مغالطِة التجسيد.

قد يقول التطوريُّ ُمحاِججاً: ”إن األِدلََّة تُعبُِّر عن ذاتها.“ 

هــذا الــتعبيُر شــائــعٌ جــداً، لــكْن حــنَي يُســتَعَمُل كجُـــــزٍء مــَن الجــَدِل، يــكوُن األمــرُ 

ـــــــَة ال تَــــــــتَكلَُّم مُـــــــــطلقاً وال تســــــــتطيع  ارتــــــــكابــــــــاً ملــــــــغالــــــــطِة الــــــــتجسيد. إذْ أنَّ األدلّـَ

ـها اإلســُم الــذي نســتعمُلُه لــإلشــارِة إلــى  الــتعبيَر . األدلــُة هــيَ مــفاهــيٌم: أي أنّـَ

ــــــها مُـــــــتوافِـــــــَقٌة مـــــــعَ وجـــــــهِة نـــــــظٍر مـــــــعيَّنٍة.  مجـــــــموعـــــــِة الـــــــحقائـــــــِق الـــــــتي نَـــــــعتَِقُد أنّـَ

فــاألشــخاُص هُـــْم الــذيــن يــقومــوَن بــاســتخالِص اإلســتنتاجــاِت ويُــَعبِّروَن عــنها 

باستخدامِ الكلماِت. لكنَّ األدلََّة ال تمتلُك أفكاراً أو قدرةً على التعبير.

قــد تــسمعُ الــبعَض مــَن املــؤمــننَي بــالــتطوِر يــقولــون: ”إنَّ الــتطوَر قَـــْد وجــَد حــالًّ 

ليتجاوزَ تلَك املشكالِت.“

لـــقد سَــــــــِمعُت بـــشكٍل شـــخصيّ، عـــدداً كـــبيراً مـــن أنـــصاِر الـــتطوِر  يُـــَصرِّحُــــــونَ 

ِبعبارات ُمشاِبَهة لهذه، أثناَء محاوالِتهم لتقديمِ تفسيراٍت لألنظمِة البيولوجيِة 
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الـفائـقِة الـتعقيِد. لـكنَّ كـما هـو واضـحٌ، الـتطوُر هـَو مجـرَُّد مـفهومٍ.  واملـفاهـيُم ال 

نُها مــــن تــــقديــــمِ أّي حــــلوٍل. إن هــــذا املــــثاَل يُــــحاوُل تشــــتيتَ  تــــمتلُك ذهــــناً يُــــَمكِّ

اإلنـتباِه عـن عـدمِ الُـقدرِة عـلى تـقديـمِ أيِّ تـفسيٍر  لـلتصميمِ املـوجـوِد فـي الـكونِ 

وذلــك دوَن اإلســتنجاِد والــقبوِل بــوجــوِد ذهــِن عــاقــٍل. ولــكنها مــغالــطُة شــخصنةِ 

املفاهيمِ.

ومــصطلح اإلنـتقاِء الـطبيعيّ هــو بحــدِّ ذاتــِه تــجسيداً أو شــخصنًة ملــفهومٍ، 

ويـمكن أن يـتمَّ اعـتبارُه ارتـكاٌب ملـغالـطِة شـخصنَِة املـفاهـيمِ، وذلـك فـي حـاِل تـمَّ 

استخداُمُه كجزٍء مَن الَجَدل. إن هذا املفهوَم شائعُ اإلستخدامِ، وبالتالي ال 

ُيـمكنُ وسـُمُه بـاملـغالـطة، وذلـك فـي حـال كـاَن املـعنىَ املُراد مـنه واضـحاً. فـنحنُ 

“. ,الـحقيقة هـي أن الـكائـناَت الـحيَّةَ  جـميعاً نـؤمـُن بـمفهومِ ”اإلنـتقاِء الـطبيعيّ

الــتي تــتالَءُم بــشكٍل جــيٍّد مــع الــبيئِة الــتي تــعيش فــيها،  تــمتَلُك فــرصــًة لــلبقاءِ 

أكبَر من فرصِة تلَك الكائناِت األقلَّ مالئمًة منها. 

إنَّ اإلنـــتقاَء الـــطبيعيَّ هـــو مـــصطلحٌ صـــحيحٌ، ويـــتفق عـــليِه كـــلٌّ مـــَن الخـــلقينّيَ 

والـــتطوريّـــنَي. لـــكْن إن ســـألـــنا ”مـــا هـــَو ســـبُب مـــالئَــمِة الـــكائـــناِت لـــبيئَِتها؟“ فـــإن 

أجــاَب بــعُض الــتطوريّــنَي مســتخدمــنَي ”اإلنــتقاء الــطبيعي“، فــإنَّ ذلــَك ســيعتبرُ 

ـــُه أســــلوٌب شــــعريٌّ ملــــحاولــــِة إخــــفاِء الســــببِ  مــــغالــــطَة تــــجسيِد املــــفاهــــيْم. إذ أنّـَ

الــــحقيقيِّ بــــأنَّ الــــحيوانــــاَت قــــد تمَّ تــــصميَمها مــــن قِـــــبَل اهلل. إْن تــــأمّـــــلت قــــليالً 

باملوضوعِ، ستجُد أَنَّ اإلنتقاَء الطبيعيَّ ال يُقدُم تفسيراً لسبِب وجوِد كائناٍت 

ــــــر سَـــــــبََب عــدمِ وجــوِد كــائــناٍت غــيرِ  مــالئــمٍة لــلبيئِة الــتي تــعيُش فــيها. إنّــما يُفسّـِ

مـالئـمٍة لـبيئتها (ألنـها قـد مـاتـت). ليسـِت الـطبيعُة بـل اهللُ الـكليُّ الـُقدرِة هـَو مـن 

أعطى الكائناَت الحيَّة ُقدرَتَها على البقاء والتأقلم مع البيئات املختلفِة.
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غـالـباً مـا يـتمُّ اسـتخداُم املـفاهـيمِ مـع وسـِمها بـخصائـَص الـشخصيِة الـحقيقيّةِ 

كــــالــــقدرِة عــــلى الــــتفكيِر، أو امــــتالِك رأٍي ومــــا شــــابــــَه ذلــــِك. وحــــنَي يحــــدُث هــــذا 

األمـُر، فـإنـُه يُـدعـى فـي بـعِض األحـياِن بـاسـم ”مـغالـطِة إسـتثارِة الـشفقة“. إن 

هـذا املـصطلح مشـتَقٌّ مـَن الـتَّعاطُِف، ذلـَك أنّـَنا نَنْسُـــــُب األفـكاَر والـعواطـَف إلـى 

فََقِة هـــيَ نـــوٌع مـــن أنـــواعِ  شـــيٍء عـــاجـــٍز عـــن امـــتالكِـــــها.ومـــغالـــطُة اســـتثارِة الـــشَّ

مـــــــغالـــــــطِة الـــــــتجسيِد أو الـــــــشخصنِة لـــــــلمفاهـــــــيمِ. إن جـــــــميعَ األمـــــــثلِة الـــــــتي تمَّ 

تـقديـُمها سـابـقاً، يـمكن أن يـتمَّ تـصنيفُها عـلى أسـاِس أنـها مـغالـطُة اسـتثارةِ 

فََقِة. بــالــعادِة، حــنَي يــتمُّ شــخصنُة األغــراِض أو األشــياء (غــير الــتخيليِة،  الــشَّ

الـتي ليسـت بـمفاهـيم) يـعتبُر ذلـَك مـغالـطَة إسـتثارِة الـشفقِة ذلـك فـي حـال تمَّ 

استخدامها في الجدل املنطقي. 

مـثالً، يـعتبُر الـتصريـحُ بـأنَّ ”الـسياراَت تـريـُد أن تتمَّ قـياَدتُـها“، نـوعـاً مـن أنـواعِ 

مـــغالـــطِة اســـتثارِة الـــعواطـــِف أو اســـتثارِة الـــشفقِة، فـــي حـــاِل تـــمَّ اســـتخدامُـــها 

فــي الجــدِل أو املــناظــرات، وذلــك بــالــرَّغــم مــن أن الــسياراَت ليســْت بــمفاهــيم، 

إنما هي أشياٌء ماديٌة.

أمثلة عن مغالطة تجسيد املفاهيم

”إن الحياة قد اجتاحت اليابسة.“

”إنَّ التطور الطبيعي قاد عملية تطّور األنواع.“

”إن العلم يقول بأنه يجب علينا أن نحصر تفسيرنا بالعالم الطبيعي.“

”إتبع األدلة إلى املكان الذي تقودك إليه.“

”إن التطور يقول لنا الكثير عن طريقة عمل الكون.“

 ”إن الطبيعة قد وجدت طريقاً“
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(٢)

مغالطة املواربة
(التباس املعنى، الغموض، عدم النزاهة )

Equivocation

ـــــُب عـــلينا أن نـــكوَن عـــلى درجـــةٍ  حـــنَي نـــقوُم بـــإجـــراِء مـــناظـــرٍة أو جـــدٍل مـــا، يـــتوجّـَ

عــالــيٍة مــن الــيقظِة والحــذِر حــياَل مــا تــعنيِه الــكلماُت املســتخدمــُة فــي الجــدِل. 

فــالــكثيُر مــن الــكلماِت تــمتلُك أكــثَر مــن مــعنىً مــحتمالً لــها، لــكنَُّه يــوجــُد مــعنىً 

واحد سيتفق مع السياِق الذي ترُد فيِه الكلمُة.

وحـــني يـــقوم أحـــُد األشـــخاِص بـــتغييِر مـــعنى الـــكلمة ضـــمَن الجـــدِل، يـــكوُن قـــدْ 

ارتـــكَب مـــغالـــطَة املـــواربـــة أو الـــتباس املـــعنى. وهـــهنا بـــعض األمـــثلة عـــن هـــذه 

املغالطة:

”الــدكــاتــرة يــمتلكون الــكثير مــن املــعلومــات عــن األدويــة، والــدكــتور اليــل يــمتلك 

شـهادة دكـتوراه، وبـالـتالـي فـإن الـدكـتور اليـل يـمتلك الـكثير مـن املـعلومـات عـن 

األدوية“.

إن هـذا الجـدل الـقصير قـد تـغيّر فـيه مـعنى كـلمة دكـتور مـن الـطبيب املُمتَِهن 

الـــطّب إلـــى حـــامـــل شـــهادة الـــدكـــتوراه أي مـــن MD إلـــى Ph.d األمـــر الـــذي 

حوّله إلى جدٍل مغلوٍط.

وقـد تـمَّ اسـتخداُم مـغالـطِة املـواربـِة والـتي تُـدعـى فـي بـعِض األحـياِن مـغالـطةَ 

”الـــطُّعمِ الـــغاّش“ حـــيث أن املســـتمع قـــد ابـــتلعَ الـــطعم فـــي مـــعنى الـــكلمة مـــن 
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الـتصريـحِ األول ، لـكنَّ املـعنى قـد تـعرََّض لـلتبديـل فـي الـتصريـح الـثانـي مـما 

أفضى إلى استنتاجٍ مغلوٍط.

يسـتخدُم أنـصاُر الـتطور هـذِه املـغالـطة عـادةً مـع كـلمة ”تـطور“. حـيث أن هـذه 

الـكلمة تحـمل عـدة مـعانـي. فـهي قـد تـعني الـتغيير بـصفة عـامّـة، ولـكنها أيـضاً 

قد تشير إلى فكرة أن األحياء تمتلك سلفاً مشتركاً. 

وإنَّ املــــعنيني الــــسابــــقني هــــما مــــعنيان شــــرعــــيَّان لــــلكلمة، لــــكن يــــحب أال يــــتم 

اسـتخدام هـذان املَـعنَيَان فـي جـدل واحـد، بـحيث يـتّم الخـلط بـينهما. ويَـعتَِقدُ 

الــَكثيُر مــن أنــصاِر الــتطوِر أنــهم إن قــامــوا بَــعرِض الــتطوِر بــمعناهُ ”الــتغيير“، 

فإن ذلك بطريقة من الطرق سوف يثبت التطور بمعنى ”السلف املشترك“. 

غـالـباً أنـك سـمعت قـوالً يشـبه ”إن املـؤمـنني بـالخـلق عـلى خـطأ، ألنـنا نسـتطيع 

رؤيــــة الــــتطور يحــــدث حــــولــــنا فــــي كــــل حــــني. فــــاألحــــياء تــــتغير بــــشكل مســــتمر 

وتـتأقـلم مـع بـيئاتـها.“  لـكن بـالـطبع إن تـغير الـحيوانـات ال يـبرهـن عـلى وجـود 

سلف مشترك. 

إن األمـثلَة املـغلوطـَة الـتالـيَة هـي مـن أكـثِر األمـثلِة اسـتخدامـاً مـن قـبِل أنـصارِ 

التطوِر.

الــبكتيريــا تــصبحُ مــقاومــًة لــلمضاداِت الــحيويــة، أحــداُث اإلنــتواعِ (أي ظــهورُ 

كـائـناٍت جـديـدٍة)، الـتغيُّر فـي حجـمِ وشـكِل مـناقـيِر طـيوِر الـحّسوِن، اسـتحداثُ 

األصـناِف الجـديـدِة مـن كـالِب الـتربـية. والـتغير فـي تـواتِـر الـتَكراِر األلـيليِّ (أي 

الـصيغ املـختلفة لـلجني مـثل الـجينات املـسؤولـة عـن لـون الـعينني أو درجـة لـون 

البشرة.)
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هــــذه كــــلها أمــــثلٌة، ولــــيَس مــــن واحــــٍد بــــينها يــــبرهــــُن أنَّ األنــــواَع الــــرئــــيسيَة مــــن 

ـــَد أنـصاِر الـتطوِر يُـصرحُ  األحـياِء تـمتلُك سـلفاً مشـتركـاً. لـذلـَك حـني تـسمعُ أحّـَ

بـ ”الـــتطوِر الـــعامـــِل (أي الـــتطوُر الـــذي يحـــدُث أمـــاَم أعـــيُِننَا)“ يـــجُب عـــليَك أن 

تشيَر إليِه بأنه يرتكُب مغالطَة املواربِة.

فـي املـواقـعِ الـتي تـدافـع عـن الخـلق مـثل (إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن، الخـلق) 

يــتم اســتخدام مــصطلح ”تـطور الجـزيء إلـى إنـسان.“ قــد يــبدو أن هــذا 

املـصطلح َعسِـــــَر اإلسـتعمال، لـكن هـذا الـنوع مـن التحـديـد يـساهـم فـي تـجنب 

الوقوع في مغالطة املواربة.

يــوجــُد الــتباٌس فــي مــعنى كــلمٍة أخــرى مــتكررة اإلســتعمال وهــي كــلمُة ”عــلم“. 

فــــالــــعلُم بــــشكٍل عــــامٍ يــــشير إلــــى املــــناهــــجِ واإلجــــراءاِت الــــتي يــــتمُّ مــــن خــــاللِــــها 

اســـتكشاُف وتـــوقّـــعُ ســـلوِك الـــكوِن فـــي يـــومـــنا الـــراهـــن - أي املـــناهـــج الـــعلمية. 

وهــذا مــا يــعرُف بــالــعلومِ التجــريــبيِة أو الــتشغيليّة. إال أن كــلمَة عــلمٍ يــمكُن أن 

تــــشيَر إلــــى مجــــموعــــِة املــــعارِف (مــــثل عــــلم دراســــة الــــجينات.) كــــما أن الــــعلمَ 

يـــمكن أن يـــشيَر إلـــى الـــنماذجِ الـــتي تـــتعلُق بـــاألحـــداِث املـــاضـــية؛ مـــثل الـــعلومِ 

الــتي تــتناوُل مــوضــوَع األصــول. أو قــْد تــشيُر إلــى نــموذجٍ مــعنيٍ مــنها. وحــنيَ 

يـــتمُّ تـــغييُر املـــعنى أثـــناَء تـــقديـــمِ الجـــدِل، فـــإنَّ هـــذا ارتـــكاُب ملـــغالـــطِة املـــواربـــِة. 

وكـــــمثاٍل عـــــلى ذلـــــك، فـــــلنتأمـــــل فـــــي الجـــــدل الـــــتالـــــي: ”إنَّ الـــــعلَم قـــــد قـــــّدَم لـــــنا 

الــــحاســــباَت اآللــــيَة، األدويــــة، بــــرامــــجَ الــــفضاِء، والــــكثيَر أيــــضاً. فــــلماذا تُــــنكرُ 

العلَم الذي يتناَول التطور؟“ 

إن هـذا الجـدَل يخـلط بـني الـعلومِ التجـريـبيِة وبـنَي الـعلمِ الـذي يـقدُم نـماذَج عـن 

مــوضــوعِ األصــوِل.حــيُث أنَّ عــلَم األصــوِل يــفتقُر إلمــكانــيِة اإلخــتباِر واإلعــادةِ 
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٢٥ تمييز الحقيقة

ــه مـــن غـــيِر املُــمِكِن أن يـــتمَّ  الـــتي تـــميّيزُ الـــعلوَم التجـــريـــبيَة الـــتشغيليَة، ذلـــك ألنّـَ

اخـــــــتباُر املـــــــاضـــــــي أو تَـــــــكرارَهُ. فـــــــالـــــــحاســـــــبات اآللـــــــية، األدويـــــــُة والـــــــكثيُر مـــــــن 

اإلكــتشافــاِت إنــما هــي مخــرجــاُت اســتخدامِ الــعلومِ الــتشغيلية (أي ُمخــرجــاتُ 

دراسِة كيفيِة عمِل الكوِن في يومنا الراهن).

مــــن خــــالل دمــــجِ الــــعلومِ التجــــريــــبيِة مــــع الــــتطوِر، يــــحاوُل املُـــجادُل أن يُكســــبَ 

الـــتطوَر نـــوعـــاً مـــن املـــصداقـــيِة غـــير املســـتحّقة. فـــنحُن نـــعتقُد ونـــؤمـــُن بـــالـــعلومِ 

الــتشغيلية، ويــوجــُد لــديــنا بــعُض الــتقديــِر لــلعلومِ الــتي تــتناوُل األصــوَل أيــضاً. 

لـــكن هـــذا ال يـــعني أنـــنا نـــؤمـــُن بـــالـــتطوِر- الـــذي هـــَو نـــموذُج واحـــُد فـــقط لـــعلومِ 

األصول.

إن الخــلقينيَّ املــؤمــننَي بــقدمِ عُـــُمِر األرِض يــرتــكبوَن هــذا الــنوَع مــن املــغالــطاتِ 

بـــــشكٍل مـــــتكّرٍر. فـــــقد يـــــقولـــــوَن: ”يـــــجُب عـــــلينا أن نـــــقوَم بـــــشكٍل دائـــــمٍ بـــــمقارنـــــةِ 

تفسيرنا للكتاِب املقدس مع تفسيرنا للطبيعة.“ 

لـكن تـفسيَر الـكتاِب املُـقدَّس يـعني فـهَم الـبيانـاِت املـقدَّمـِة فـيِه - أي اسـتيعاب 

الهــــدِف والــــغايــــِة الــــذان يُــــريــــَدهُـــــما املــــؤلــــُف، إال أنَّ الــــطبيعَة ال تــــمتلُك أهــــداف 

ـــــُر الـطبيعَة، فـإنـنا نـقوُم بـإنـشاِء بـيانـاٍت وتـصريـحاتٍ  وغـايـات. ونـحُن حـني نفسّـِ

عــــنها. وهــــذا أمــــٌر مــــختلٌف بــــشكٍل تــــامٍّ عــــن فــــهمِ املــــعنى مــــن الــــبيانــــات الــــتي 

أنــــشأهــــا أحــــد األشــــخاِص بــــشكٍل مســــبٍق. ومــــن خــــالل دمــــجِ هــــذيــــِن املــــعنينيِ 

لــكلمِة ”تــفسيٍر“ فــإنَّ املــؤمــننَي بــقدمِ عــمر األرِض يــضعوَن الــتصريــحات الــتي 

 يقّدمها العلماُء على مستوًى واحد مع الكتاِب املقدِس.
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أمثلة عن مغالطة املواربة

”إنَّ العلَم هو أداةٌ مهمٌة للغايِة، فلماذا ترفُض علوَم التطوِر؟“

”إن الـــــــتطوَر هـــــــو حـــــــقيقٌة عـــــــلميٌة. فـــــــإنَّ تـــــــطّوَر الـــــــبكتيريـــــــا لـــــــتُصِبحَ مـــــــقاومـــــــةً 

للمضاداِت الحيويِة قد تمَّ توثيُقُه.“

”نــحُن ال نُــنِكُر الــكتاَب املــقدَس، لــكن تــفسيرَك لــلكتاِب املُــقدَِّس هــو مــا نــعتقدُ 

بــأنّــُه خــاطئٌ. فــإنــُه مــن الــواجــِب عــلينا أن نُــقارَن تــفسيرنــا لــلكتاِب املــقدَِّس مــع 

تفسيرنا للطبيعة والتأكُد من أنهما متّفقان.“

”إن الـعلَم الـذي أوصـَل البشـَر إلـى الـقمِر، هـو ذاُت الـعلمِ الـذي يـدرُس مـاهـيَّةَ 

األشــياِء الــتي حــدثــْت مــنذ مــاليــني الــسنني. وأنــَت ال تُــنكُر األوَل فــلماذا تُــنكرُ 

اآلخر؟“

”إنَّ األنـواَع تـتطوُر بـشكٍل مسـتمٍر - أي أنـها تـتأقـلُم مـع الـبيئاِت الـتي تـعيشُ 

: تـطور فـيروس سـارس، والـتغيرات فـي الـتَكرار األلـيليّ لـلعديـِد مـن  فـيها. فـإنَّ

الــكائــناِت، وفــصائــل الــكالب املــتعّددة كــلها أمــور تــبرهــُن عــلى صِـــــــــّحِة الــتطوِر. 

 فكيف للخلقينَّي أن يُنكروا التطور؟“
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(٣)

مغالطة التماس املطلوب
تُعرَف هذه املغالطة بأسماء أُخرى مثل (التماس السؤال، توّسل املطلوب 

أو التهرّب من املشكلة)

Begging the Question fallacy 

قــمت فــي إحــدة املــرات بــإجــراء جــلسة تــأمــل عــبر الــتلسكوب مــع مجــموعــة مــن 

األشــــخاص  تــــتضمن صــــبياً بــــعمر الــــرابــــعة، وقــــد كــــان هــــذا الــــصبي مهــــتماً 

بــــشكل اســــتثنائــــي بــــعلم الــــفلك. وقــــد قــــمت بــــتوجــــيه ســــؤاٍل إلــــى هــــذا الــــزمــــيل 

الـــفلكي الـــصغير مـــا إذا كـــان يـــؤمـــن بـــوجـــود مـــركـــبات فـــضائـــية. فـــبادر بـــالـــرد 

”بـالـطبع“. وحـني سـألـته ثـانـيًة عـن سـبب إعـتقاده بـوجـود املـركـبات الـفضائـية، 

قـدم لـي إجـابـة بـارعـة لـن أنـساهـا بـسهولـة: ” كـيف لـسكان الـفضاء أن يـزوروا 

األرض إن لـم تـوجـد مـركـبات فـضاء“. إجـابـة مـنطقية ألـيس كـذلـك؟ إن الـغربـاء 

(الـــــفضائـــــيني) ســـــوف يـــــكونـــــون عـــــاجـــــزيـــــن عـــــن الـــــوصـــــول إلـــــى األرض إن لـــــم 

يمتلكوا مركبات فضاء. وبالتالي فالبد من وجود مركبات فضاء.

إن هـــــذا مـــــثال واضـــــح عـــــن مـــــغالـــــطة الـــــتماس الـــــسؤال وهـــــي املـــــغالـــــطة الـــــتي 

تحــــدث هــــذه املــــغالــــطة حــــني يــــكون اإلســــتنتاج مــــن الجــــدل هــــو نــــسخة مــــكررة 

ألحـد اإلفـتراضـات الـتي اعـتمد عـليها - أو حـني تـكون حـقيقة الـفرض تـعتمد 

ى املنطق الدائري. على حقيقة اإلستنتاج. وتُعرَْف إيضاً تحت ُمسمَّ
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بـــعُض األمـــثلِة تـــكوُن واضـــحًة كـــما فـــي الجَــــــَدل الـــقائـــل: ”إن الـــتطوَر الَّبـــد أن 

يـكوَن صـحيحاً ـ إذ أنَّ الـتطوَر هـو حـقيقٌة مـثبتٌة.“ لـكن الـشائـع هـو أن تـكونَ 

املغالطُة خفيًّة أو غيَر مباشرٍة.

لذلك فلننطلق إلى بعِض األمثلة عن هذه املغالطة. 

ـــُد املـؤمـنني بـالـتطور مـجادالً: ”إنَّ الـكتاَب املُـقدََّس ال يـمكُن أن يـكونَ  يـقول أحّـَ

صــحيحاً، وذلــك ألنــه يــحتوي عــلى ُمعجــزات، واملعجــزاُت هــيَ انــتهاٌك لــقوانــنيِ 

ـٍت لــقوانــنيِ  الــطبيعة!“ فــي الــحقيقة إنَّ املعجــزاَت قــد تــنطوي عــلى إيــقاٍف مــؤقّـَ

1الـــــطبيعة (لـــــكن هـــــذا ال يـــــعني أن جـــــميع املعجـــــزات تـــــتطلب ذلـــــك.) والـــــكتابَ 

املـقدَس يـعلُن وبـوضـوحٍ أنَّ اهللَ لـيَس خـاضـعاً لـقوانـنيِ الـطبيعِة. وبـالـتالـي فـإنّـَهُ 

قادٌر على إيقافها في حال أراَد ذلك.

لــــــكن الــــــشخص الــــــذي يُــــــقدُِّم هــــــذا الــــــنوَع مــــــن الجــــــدَل يــــــتبنى بــــــشكٍل مســــــبق 

اإلعـتقاَد بـأنّـَه مـَن املسـتحيِل أن يـتمَّ إنـتهاُك قـوانـنيِ الـطبيعِة. أي أنَّ املُـجاِدلَ 

قــْد افــترَض بــشكٍل مســبق بــأنَّ الــكتاَب املُـقدََّس خــاطئٌ - وذلــَك فــي ســبيِل أن 

يـجادَل بـأنَّ الـكتاَب املُقدَِّس خـاطئٌ. وهـكذا يـكوُن املـجادل قـد ارتـكَب مـغالـطةَ 

التماِس السؤاِل وجادل باستخدام منطٍق دائرّي.

ـُه يُــعلَُّم بــأنَّ األرضَ  يــقول آخــر ”إنَّ الــكتاَب املــقدََّس الَّبــد أن يــكوَن خــاطــئاً، ألنّـَ

تــعوُد إلــى ســتِة آالِف ســنٍة فــقْط، ولــكنَّنا نــعرُف أنَّ األرَض تــعوُد إلــى املــاليــنيِ 

من السنوات.“

إن هذا الجدَل يستعمُل مغالطَة التماِس السؤاِل. وإليَكم التفسير.

1 ان عبور البحر األحمر كانت معجزة حقيقيّة - وهي عمل غير اعتيادي قام به اهلل (اخلروج ۱٤: ۲۱). لكن اهلل قد استخدم الرياح ـ 
وهي قوة طبيعيّة - إلمتام هذه املعجزة.
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إن الجـــدل املـــؤيـــد لـــقدم عـــمر األرض هـــو جـــدٌل مـــبنيٌّ عـــلى افـــتراٍض ُمســـبق 

ـُه ال يــوجــُد ســوى الــطبيعة)، بــاإلضــافــِة إلــى نســبةٍ  لــلمذهــِب الــطبيعيّ (أي أنّـَ

كـــــبيرٍة مـــــن مـــــذهـــــِب الـــــوتـــــيرِة الـــــواحـــــدِة (أي أنَّ املُـــــعدَّالَت الـــــحالـــــيََّة لـــــلعملياتِ 

واملــعالــجات األرضــية هــي ذاُت املــعدَّالِت الــتي كــانــت فــي املــاضــي.) ثــمَّ بــعد 

ذلــَك ومــن خــالِل تــعميمِ الــقراءاِت ملــختلِف الــعملياِت األرضــيَِّة، يــقوُم الــشخصُ 

ِل أو انــهيار بــعضِ  بــرســمِ اســتنتاجــاٍت تُــفضي إلــى تــوقــعِ الــزمــِن الــالزمِ لــتشكُّ

ةُ  ماِت الــجيولــوجــية املــعيّنِة أو تــوقــعِ املــدِة الــتي تســتغرقُــَها الــنظائــُر املُـشعَّ الــسِّ

لتتحّلَل.

لــكنَّ الــكتاَب املــقدسَّ يُــنكُر املــذهــَب الــطبيعيَّ ويــنكر مــذهــَب الــوتــيرِة الــواحــدةِ 

(عـلى سـبيِل املـثال ال الـحصر: إنَّ مـعدالَت الـحتِّ الـتي حـدثـت أثـناء الـطوفـان 

الــعاملــي ليســت ذات املــعدالت الــحالــية!). وبــالــتالــي فــإنــه مــن خــالِل افــتراضِ 

املـــذهـــِب الـــطبيعيّ ومـــذهـــِب الـــوتـــيرِة الـــواحـــدِة يـــكون املُـــجاِدُل قـــْد افـــترَض أنَّ 

الــــــكتاَب املُـــــقدََّس خــــــاطئٌ. ومــــــن ثــــــمَّ رســــــَم اســــــتنتاجــــــاً بــــــأنَّ الــــــكتاَب املُـــــقدَّسَ 

خاطئٌ. فيكوُن املجادل قد قام بالتماس املطلوب.

ولــألســف الشــديــد فــإنــنا قــد نجــُد الــبعض مــن املــسيحينَّي فــي بــعِض األحــيانِ 

يسقطون في فخّ مغالطِة التماِس السؤال. مثل الجدل التالي:

(١) الكتاُب املُقدَُّس هو كلمُة اهللِ ألنَُّه يقوُل ذلَك. 

(٢) إنَّ مـا يـقولُــُه الـكتاُب املـقدَُّس يـجُب أن يـكوَن صـحيحاً ذلـَك ألنـه كـلمة اهلل 

واهلل ال يكذب.

الحــــظ أنَّ الــــتصريــــحان املُـــقدَّمــــان هــــما تــــصريــــحان صــــحيحان؛ إال أن هــــذا 

الجــدل هــو جــدل خــاطئ ألنــه يــعتمُد عــلى الــتماِس الــسؤاِل. فــإنــه أمــٌر مُـــتَِّسقُ 
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تـمامـاً أن يـتَم افـتراُض كـلٍّ مـن الـفرضـني الـسابـقني لـكننا ال نسـتطيعُ أْن نـقومَ 

ـه  بــبساطــٍة اســتخداَم الــواحــِد مــنها الثــباِت اآلخــَر. فالــكتاُب املُـقدَُّس يــعلُن بــأنّـَ

كـلمُة اهللِ فـي رسـالـة تـيموثـاوس الـثانـية ٣: ١٦؛ وفـي الـرسـالـة الـى رومـية ١٠: 

١٧)، وأنَّ اهلل ال يَـــــكذُب (فـــــي الـــــرســـــالـــــة إلـــــى تـــــيطس ١: ٢). لـــــكن حـــــنَي يـــــتمُّ 

اســــتخداُم واحــــٍد مــــْن هــــذيــــن الــــتصريــــحني كــــقاعــــدٍة إلثــــباِت اآلخــــَر فــــإن ذلــــكَ 

ارتكاٌب ملغالطِة التماِس السؤاِل.

أمــا اآلن فــإن الــوقــت قــد حــان لــكي نــغوَص قــليالً فــي الــفلسفِة. فــإنَّ مــغالــطةَ 

الـتماِس الـسؤاِل هـي مـغالـطٌة غـريـبٌة وذلـَك ألنـها بحسـب الـتعريـف تُـعتَبُر جـدالً 

ــــر أنَّ الجــــدل الــــصالــــح هــــو الجــــدل الــــذي يــــكون فــــيه  صــــالــــحاً. يــــجب أن نــــتذكّـَ

اإلســــتنتاج يــــتبع الــــفرض. أمــــا املــــغالــــطات فــــهي بــــاطــــلة؛ أي أنَّ حــــقيقَة كــــونِ 

اسـتنتاجـاتـها ال تـتبعُ الـفرضـيات هـيَ مـا يـجعُل مـنها مـغالـطات. لـكن وبـشكلٍ 

شــاذٍّ، فــإنــنا نجــد فــي مــغالــطِة الــتماِس الــسؤاِل أنَّ اإلســتنتاَج يــتبعُ الــفرضَ 

ــه وبـــكلِّ بـــساطـــٍة تَـــكراٌر لـــلتصريـــحِ  املُــعَلِن فـــي الـــفرِض ولـــكْن بـــاســـتخدامِ  (ألنّـَ

كـــلماٍت وتـــعابـــيَر مُـــختفلة). أي أنَّ الجـــدَل الـــقائـــَل ”إنَّ الـــتطوَر ال بـــدَّ أن يـــكونَ 

صـحيحاً، ألنَّ الـتطوَر حـقيقٌة.“ هـو جـدٌل صـالـحٌ. لـكن إن كـاَن جـدالً صـالـحاً 

فـيكَف يُـعتَبَُر فـي الـوقـِت عـيِنِه مـغالـطًة؟ اإلجـابـُة هـيَ أنَّ الـتماَس الـسؤاِل هـوَ 

مغالطٌة نتيجًة لكوِنِه تعّسفيٌّ واعتباطيٌّ.

فــــــاملــــــنطُق الــــــدائــــــرّي مــــــن هــــــذا الــــــنوعِ ال فــــــائــــــدة مــــــنه ألنَّ أيَّ شــــــخٍص يُــــــنِكرُ 

اإلســـتنتاَج فـــهَو يُـــنِكُر الـــفرَض أيـــضاً (عـــلى اعـــتباِر أنَّ الـــفرَض واإلســـتنتاجَ 

هُـــما الــتصريــح عــينه). وبــالــتالــي فــإنَّ الجــدَل الــسابــَق عــينَُه ”الــتطوُر ال بــدَّ أن 

ـهُ  يــكوَن صــحيحاً، ألن الــتطوَر حــقيقٌة“، وبــالــرَّغــمِ مــن كــونِــِه جــدٌل صــالــحٌ إال أنّـَ
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ُه ُمجَــــرَُّد افـتراٍض ملـا يُـحاِولُ  ِفِه واعـتباطـيَِّتِه حـيُث أنّـَ مـغالـطٌة وذلـَك بسـبِب تـعسُّ

املُجاِدُل اثباتَُه.

ــــهُ  فيََّة يـــــجب أاّل تســـــتخدَم فـــــي الـــــتفكيِر املـــــنطقيِّ ألنّـَ إنَّ اإلفـــــتراضـــــاَت الـــــتعسُّ

يــمِكنُنَا أن نــقوَم بــافــتراِض الــنقيِض بــشكٍل مــماثــٍل. وســيكوُن األمــُر مــشابــهاً 

.“ لجدالنا ”إنَّ التطوَر ال يُمكُن أن يكوَن صحيحاً ذلَك ألنَُّه خاطئٌ

تجــــــدُر اإلشــــــارةُ إلــــــى وجــــــوِد بــــــعِض الــــــحاالِت الــــــخاصّــــــــــــــِة حــــــنَي يــــــكوُن املــــــنطقُ 

الــــدائــــريُّ حــــتمياً وغــــيَر خــــاطئٍ. عــــلى اعــــتبار أنَّ الــــتماَس الــــسؤاِل هــــو جــــدلٌ 

ـه يــجب عــلينا أن  ِفِه،  وبــالــتالــي فــإنّـَ صــالــحٌ ولــكنَّه يــعتبُر مــغالــطًة نــتيجًة لــتعسُّ

نـــــنظر فـــــي الـــــحاالت الـــــتي ال يـــــكون فـــــيها األمـــــر تـــــعّسفياً. إذ يـــــوجـــــُد بـــــعضُ 

الـحاالِت الـتي يـتوجـب فـيها أن يـتمَّ افـتراُض اإلسـتنتاجِ فـي الـبدايـِة مـن قِــبَلِ 

ِد األطراِف املشاركنَي في املناظرِة أو الجدِل. كما في املثال التالي: 2أحَّ

١. دوَن وجوِد قواننيِ املنطِق لْن يكوَن مَن املمكِن أن نقّدَم جدالً صالحاً.

٢. نحُن قادروَن على تقديمِ جدٍل صالحٍ.

٣. وبالتالي ال بدَّ من وجوِد قواننيٍ للمنطِق.

إنَّ هـــذا الجـــَدَل مـــعقوٌل بـــشكٍل كـــامـــٍل، وصـــالـــحٌ، لـــكنَُّه دائـــريٌّ أيـــضاً وبـــشكلٍ 

ــــه يســـــتخدم قـــــانـــــونـــــاً مـــــن قـــــوانـــــنيِ املـــــنطِق يـــــدعـــــى ”قـــــابـــــليَّةَ  مـــــلحوٍظ، حـــــيُث أنّـَ

الــــدَّحــــِض“ وذلــــك فــــي ســــبيل إثــــبات وجــــود قــــوانــــنيِ املــــنطِق. وبــــالــــتالــــي فــــإنــــنا 

افــــترضــــنا بــــشكٍل ضــــمنيٍّ األمــــِر الــــذي نــــحاوُل اثــــباتــــُه. لــــكنَّ هــــذا األمــــَر مِـــــن 

2 إنه من الضروري أن يتم افتراض الشروط املسبقة لقابلية الوضوح. وهي القواعد الضرورية للتفكير املنطقي وتشتمل على أمور مثل 
قوانني املنطق، قابلية إلعتماد على احلواس، واإلستقراء. إن هذه األشياء حتمل معنى في ضوء الوحي املُقدَّس، حتى وإن كنا نقوم بافتراضها 

بشكل مسبق في سبيل أن جنادل حول صحتها. وهكذا ميكن للمسيحي أن يقدم تبريرات باإلعتماد على احلقائق. إال أن التطوري 
سيقوم بافتراضها بشكل تعسّفي - دون أي تبرير-  وبهذه الطريقة يكون التمس السؤال.
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ـــه مــــن الــــواجــــِب عــــلينا أن نســــتعملَ  املســــتحيِل تــــجاُوزَهُ فــــي هــــذه الــــحالــــة. فــــإنّـَ

قــــوانــــنَي املــــنطِق حــــتى نــــكوَن قــــادريــــَن عــــلى إثــــباِت أيِّ شــــيٍء - بــــما فــــي ذلــــكَ 

قواننَي املنطِق.

ـــُه يــــوجــــُد لــــديــــنا أســــباٌب جــــيَِّدةٌ  إنَّ الجــــدَل املــــقدََّم أعــــالهُ لــــيَس تــــعسفياً. إذْ أنّـَ

ــُه دوَن وجـــودهـــا ال يـــمكٌن إثـــباٌت أيِّ  الفـــتراِض وجـــوِد قـــوانـــنيِ املـــنطق، ذلـــَك أنّـَ

ُه فـي سـبيِل أن يـجادَل أيُّ شـخٍص ضـدَّ  شـيٍء. واملـثيِر لـالهـتمامِ مـالحـظُة أنّـَ

وجــوِد قــوانــنيِ املــنطِق، ســيكوُن مــحتاجــاً الســتخدامِ قــوانــنيِ املــنطِق. وبــالــتالــي 

فإنَُّه سوَف يناقُض نفَسُه.

ة اإلدعـــاء فـــي ســـبيِل أن يُـــقدََّم جـــدلٌ  وحـــني يـــكون مـــن الـــواجـــب الـــقبول بـــصحَّ

ضدهُ، فإنَُّه سيكوُن مَن العبثيّ عدُم قبوِل حقيقِة هذا اإلّدعاء.

ولـــذلـــَك فـــإنَّ الجـــدالت الـــتي تَـــتَناَوُل األســـاســـياَت املـــطلوبـــَة لـــلمعرفـــِة (كـــما فـــي 

حــــالــــِة قــــوانــــنيِ املــــنطِق) ســــوَف تــــقوُم بــــالــــضرورِة بــــاســــتخدامِ نــــوعٍ مــــن أنــــواعِ 

املنطِق الدائرّي.

وهــــذا الــــنوُع مــــن املــــنطِق لــــيَس مــــغلوطــــاً، وذلــــَك فــــي حــــاِل تــــمَّ تــــقديــــم مــــبّرراتٍ 

لــإلدعــاءاِت املــقدَّمَـــِة، وأن يــكوَن هــذا املــنطُق الــدائــريُّ مــتّسقاً ولــيس تــعّسفياً. 

إن املــــنطق الــــدائــــري يــــعتبُر تــــعسفياً فــــي حــــاِل تــــمَّ اســــتخدامَـــــُه فــــي جــــدالتٍ 

التــتعلُق بــاملــطالــِب األســاســيَِّة لــلمعرفــة (مــثَل قــوانــني املــنطِق ، قــابــلية إلعــتماد 

على الحواس، واإلستقراء.) 

كـــــما أنَّ الجـــــدالت الـــــتي تـــــعتمد الـــــتماس الـــــسؤال هـــــي األكـــــثُر شـــــيوعـــــاً فـــــي 

املــناظــراِت حــوَل األصــوِل. فــلنتأمّـــل فــي الــتطورّي الــذي يــقدم الجــدَل الــتالــي 

”إن الـكتاَب املـقدس ال يـمكن أن يـكوَن صـحيحاً ذلـَك أنّـَُه يـقوُل أنَّ الـنجوَم قـد 
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٣٣ تمييز الحقيقة

خُـــلَِقْت فــي يــومٍ واحــٍد؛ لــكنَّنا نــعرُف أنَّ تــشكلها قــد اســتغرق عــّدة مــاليــنَي مــن 

الــــسنوات.“ مــــن خــــالِل افــــتراِض أنَّ الــــنجوَم قــــد اســــتغرقــــْت عــــدَّةَ مــــاليــــنْي مــــنَ 

الــــسنواِت، قَــــِبَل املُـــعتَرُِض وبــــشكٍل بــــديــــهيٍّ وكمســــّلماٍت أنَّ الــــنجوَم لــــم تُخــــَلقْ 

ـُه قــاَم بــشكٍل ضــمنيٍّ  بــطريــقٍة تــفوُق الــطبيعَة ( أي بــطريــقٍة معجــزيّــٍة). أي أنّـَ

بـافـتراِض أنَّ الـكتاَب املُقدََّس خـاطئٌ فـي مـحاولـتِه إلثـباِت أنَّ الـكتاَب املُقدَّسَ 

خاطئٌ؛ أي أنَّه التمَس السؤال.

ـــنا هــــنا!“ إن هــــذا  مــــثاٌل آخــــر، ”نــــحُن نــــعرُف أنَّ الــــتطوَر قــــْد حــــدَث، وذلــــَك ألنّـَ

الجـــدَل يـــلتمُس الـــسؤاَل، إذ أنَّ الـــطريـــقَة الـــتي وصـــلنا بـــها إلـــى الـــوجـــوُد هـــوَ 

محوُر النقاِش والنقطُة موضعُ التساؤِل.

اإلستقراء والتماس السؤال

إنّـَه مـن الـواجـب أن نـتطرق ملـثاٍل محـدٍَّد مـن الـتماِس الـسؤاِل وهـو شـائـع جـداً 

فـي املـناظـراِت والجـدالت الـتي تـختَصُّ بـموضـوع األصـوِل، وبـالـرغـم مـن ذلـك 

فـــهو صـــعب الـــكشِف والـــتمييِز لـــألشـــخاِص الـــذيـــَن ال يـــألـــفوَن هـــذا املـــوضـــوع. 

وهـــــو يـــــختصُّ بـــــطبيعِة مـــــبدٍأ مـــــن مـــــبادِئ الـــــتفكيِر املـــــنطقيّ والـــــبحِث الـــــعلميّ 

ويسمى ”اإلستقراء“.

ــٍة بــناًء عــلى عــددٍ  إن اإلســتقراَء هــَو مــبدأٌ يــقوُم بــاســتخالِص اســتنتاجــاٍت عــامّـَ

مــن األمــثلِة املحــدَّدِة. وبــشكٍل أدّق، إنَّ اإلســتقراَء هــو املــبدأُ الــذي نســتخدمُـــهُ 

حــنَي نــقوُم بــاإلعــتماِد عــلى تــجاِربِـــنا وخــبراتــنا الــسابــقة بــاعــتبارهــا مــؤشــرات 

ومـــقايـــيس جـــيدة ملـــا هـــَو مـــحتمُل الحـــدوِث فـــي املســـتقبل. عـــلى ســـبيل املـــثال، 

فـي كـلِّ مـرٍة قـد حُــــرِقَــُت يـدِي بـالـشمعِ فـي املـاضـي، كـان ذلـك مـؤملـاً. وبـالـتالـي 
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فـأنـا أفـترُض (بـاإلعـتماد عـلى اإلسـتقراء) أنّـَه فـي املسـتقبِل وفـي حـاِل حُــــرِقَـتٍ 

يدي بالشمعِ فإنَّ ذلَك سيكوُن مؤملاً أيضاً.

لــــقد أشــــرت فــــي مــــحادثــــات شــــخصية مــــع تــــطوريّــــني إلــــى أنَّ اإلســــتقراَء هــــو 

بــالــحقيقِة مــبدأُ خــلقيٌّ مــَن الــكتاِب املُـقدَِّس. وبــالتحــديــِد، إنــه نــتيجٌة لــكون اهللِ 

قــد وعــَد بــأن يُــديــَر الــكوَن فــي املســتقبِل بــطريــقٍة تــتفُق مــع املــاضــي (كــما فــي 

الـتكويـن ٨: ٢٢) وبـالـتالـي فـإنـني كـمؤمـٍن بـالخـلق أمـتلُك سـبباً جـيداً لـإلعـتقادِ 

بـــــأنَّ املســـــتقبَل ســـــيكوُن مـــــشابـــــهاً لـــــلماضـــــي، وذلـــــك عـــــلى مســـــتوى املـــــبادئِ 

ــِة. وهــذا بــالــطبع ال يــعني بــأنَّ الــظروَف فــي املســتقبِل ســتكوُن مــطابــقةً  الــعامّـَ

ـَة واملــبادئَ  لــلظروِف الــتي حــدثــْت فــي املــاضــي، لــكنَّ الــدوراَت الــطبيعيََّة الــعامّـَ

الـــــطبيعيَّة (مـــــثل قـــــوانـــــنيِ الـــــطبيعِة) ســـــتبقى فـــــي املســـــتقبِل كـــــما كـــــانـــــْت فـــــي 

املـاضـي. وبـالـتالـي فـأنـا قـادُر عـلى اسـتخدامِ تـجارِب املـاضـي كـمؤشّــــــٍر ملـا قـدْ 

يحــــدُث فــــي املســــتقبل، وذلــــْك إن كــــنُت أعــــرْف الــــظروَف بــــشكل كــــاٍف. إال أنَّ 

الـتطوريّـنَي ومـْن حـيُث املـبدأ ال يـمتلكوَن (فـي ضـوء رؤيـتهم لـلعالـم) أيَّ سـببٍ 

لــــــإلعــــــتقاِد بــــــاإلســــــتقراِء، لــــــكنهم جــــــميعاً يــــــعتقدوَن بــــــه. إنــــــهم بهــــــذا الــــــتصرف 

يــعتمدون بــشكٍل ضــمنيٍّ عــلى مــبدٍأ مــن مــبادِئ الــكتاِب املُـقدَِّس، فــي الــوقــتِ 

الذي ينكروَن الكتاَب املقدََّس بشفاِههم - وهذا تناقض صارخ.

ـهم بــالــحقيقةِ  فــي مــحاولــة لــلردِّ عــلى هــذا، حــاوَل الــتطوريّــوَن أن يــجادلــوا بــأنّـَ

ــُه يـــعمُل بـــشكلٍ  يـــمتلكوَن ســـبباً لـــإلعـــتقاِد بـــاإلســـتقراِء. وذلـــَك الســـبُب هـــو - أنّـَ

جـيٍّد! فـيقولـون: فـي كـلِّ مـرٍّة قـمنا بـاسـتعماِل اإلسـتقراِء سـواَء كـاَن ذلـَك عـلى 

ـــهُ  املســــتوى الــــشخصيّ أو مــــن خــــالِل الــــتجارِب واملــــساعــــي الــــعلمية، أثــــبَت أنّـَ

نـاجـحٌ. وهـذا يـعطينا ثـقًة بـأنّـَُه سـيتابـعُ بـإعـطائِــنَا نـتائـجَ نـاجـحة فـي املسـتقبل. 
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لـكنَّ تـقديـَم الـتطوريَّ لهـذا الجـدِل هـو ارتـكاٌب ملـغالـطِة الـتماِس الـسؤاِل. فـإنّـَه 

مــــن املــــمكن ان نــــقوم بــــتلخيص جــــدلــــه بــــالــــشكل الــــتالــــي: ”إنَّ اإلســــتقراَء قــــد 

ُه غـالـباً سـيعطي نـتائـجَ جـيِّدةَ  أعـطى نـتائـجَ جـيّدة فـي املـاضـي، وبـالـتالـي فـإنّـَ

فـــــي املســـــتقبِل أيـــــضاً.“ مـــــن املـــــؤكـــــد أن هـــــذا الجـــــدل يـــــفترض بـــــأن الـــــخبرات 

ــه يـــفترضُ  املـــاضـــية هـــي مـــؤشـــراٌت عـــلى مـــا قـــْد يحـــدُث فـــي املســـتقبِل. أي أنّـَ

مبدأَ اإلستقراِء. لكن هذا املبدأُ هو ما يحاوُل إثباتَُه!

إنَّ املــؤمــن بــالــتطور هــنا قــاًم بــشكٍل تــعسفيٍّ بــافــتراِض مــبدِأ اإلســتقراِء فــي 

ــُه يســـتعمُل مـــنطقاً  جـــدلِـــه الـــذي قـــدَّمَــــُه إلثـــبات مـــبدأ اإلســـتقراء. وبـــالـــتالـــي فـــإنّـَ

3دائرياً.

الخالصة

 ( يـــجب عـــلينا اإلنـــتباه إلـــى الجـــدالت الـــتي تـــفترُض بـــشكٍل مـــخفيٍّ (وتـــعّسفيٍ

األمـَر الـذي يـحاوُل املُجادل أن يـقوَم بـإثـباتـه. لـنكون أكـثر دقّـة، إن الـتطوريّـنيَ 

عــــــادةً يــــــأخــــــذوَن اإلفــــــتراضــــــات بــــــشكِل مســــــّلماٍت وبــــــديــــــهيّاٍت مــــــثَل املــــــذهــــــبِ 

الـطبيعيّ، ومـذهـِب الـوتـيرة الـواحـدِة، واملـذهـِب التجـريـبيّ املتشـدد (الـقائـل بـأنَّ 

كــلَّ اإلدعــاءاِت عــن الــحقيقِة يــمكُن أن تــتمَّ اإلجــابــُة عــنها مــن خــالِل التجــربــةِ 

ـــُه مــــنَ  واملــــعايــــنة)، وفــــي بــــعِض األحــــياِن يــــأخــــذوَن الــــتطوَر بحــــدِّ ذاتِـــــِه عــــلى أنّـَ

األمــــوِر املســــّلمِ بــــها. لــــكن بــــالــــطبع إن هــــذه األمــــوَر كــــلها هــــي املــــسألــــُة الــــتي 

يحاولوَن الدفاَع عنها.

 I.M. Copi and C. Cohen, Introduction to Logic tenth edition (Upper Saddle 3
River, NJ: Prentice Hall, 1998), p. 187.
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٣٦ تمييز الحقيقة

وحـني يـقوُم الـتطورّي بـافـتراِض مـثِل هـذِه األمـوِر دوَن أن يـقدَِّم سـبباً مـنطقياً 

ــه يـــؤكـــدُ  لـــلدفـــاعِ عـــن مـــوقـــفه هـــذا ـ فـــإن مـــوقِــــفَُه ســـيكوُن مـــوقـــفاً تـــعسفياً إذ أنّـَ

موِقفَُه فحسْب دون أن يقدم أسباباً وُحججاً.

أمثلة إضافية عن التماس السؤال

”ال بـــد أن يـــكون الـــتطور صـــحيحاً، فـــهو حـــقيقة قـــد تـــم تـــأســـيسها مـــن خـــالل 

العلم.“ 

”يــوجــد لــديــنا ثــقة بــالــطرق الــعلمية واإلســتقراء كــونــها قــد خــدمــتنا بــشكل جــيد 

في املاضي.“

”كـيف نـعرف أن قـوانـني الـفيزيـاء هـي كـونـية؟ ألنـنا وفـي كـل مـكان اخـتبرنـاهـا 

عـلى األرض كـانـت نـتائـجها مـرضـية. وبـالـتالـي فـإنـه مـن املـنطقي أن نـفترض 

بأنها كذلك في األمكنة األُخرى.“

”ال يمكن أن يكون الخلق حقيقياً ذلك ألنه يتضمن معجزات.“

”نحن بالحقيقة ال نحتاج المتالك أدلة عن التطور، ألنه حقيقة.“
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٣٧ تمييز الحقيقة

(٤)

التماس السؤال بطريقة عاطفية
Question-begging Epithet

تحـــدُث هـــذهُ املـــغالـــطُة حـــنَي يـــقوُم الـــشخُص بـــاســـتخدامِ لـــغٍة مـــتحيِّزٍَة (وغـــالـــباً 

تـكوُن مـشحونَـًة بـعباراًت عـاطـفيٍَّة) فـي مـحاولـٍة لـدعـمِ اسـتنتاجٍ لـم يـقم  بـتقديـمُ 

إثــباٍت مــنطقيٍّ لــه. وهــي واحــدة مــن بــنيِ أشهــر املــغالــطاِت املــنطقيِّة وأكــثَرَهــا 

شيوعاً بني املدافعني عن التطور واملؤمنني به.

 وبــشكٍل خــاٍص مــن خــالل املــواقــع اإللــكترونــية واملــدوَّنــات الــشخصية. ويــمكن 

أن يـتمَّ اعـتبارهـا نـوعـاً فـرعـياً مـن مـغالـطة الـتماس الـسؤال الـتي تـمَّ تـقديـمها 

سالفاً.

عـــلى ســـبيل املـــثال، إن قـــام أحـــُد املـــراســـلنَي الـــصحفينَي بـــنقِل خـــبٍر بـــاســـلوبٍ 

يشــبه الــتالــي: ”لــقد تــم تــوجــيه الــتهمة إلــى املجــرم بــأنــه قــد قــام بــقتل الــضّحية 

الــبريــئة، وذلــك بــطريــقة وحــشية،“ ســيكون هــذا اســتخدامــاً اللــتماس الــسؤال 

الـــعاطـــفي ألنـــه قـــد اســـتخدم لـــغة مـــتحيّزة لـــيقّدم قـــضيته عـــلماً أن الـــقضية لـــم 

تُـــحّسم بـــعد. أمـــا الـــطريـــقة املـــوضـــوعـــية لـــنقل الـــخبر ســـتكون ”لـــقد تـــمَّ تـــوجـــيهُ 

التهمِة إلى املشتبِه بِه بأنَُّه قد قتَل شخصاً آخر.“

يــــوجــــد الــــعديــــد مــــن األمــــثلة الــــتي يــــمكن أن يــــتمَّ الــــعثوُر عــــليها عــــبر املــــواقــــع 

اإللكترونية وخصوصاً عبر املدونات الشخصية.
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٣٨ تمييز الحقيقة

لـقد رأيـت أحـد األمـثلة حـيث كـتب أحـد الـتطوريّـني ”إن الـقسم الـذي أعـمل بـه 

يـــتعرض لــإلجــتياح والــغزو مـــن قـــبل املـــؤمـــنني بـــالخـــلق.“ الحـــظ اســـتعمال 

كـلمتي ”غـزو واجـتياح“ حـيث يـتم تـوجـيه الـتهمة إلـى الخـلقيني وتـأطـيرهـم عـلى 

أنـهم أشـخاص سـيّئني أو يحـملون تـأثـير سـيء، دون أن يـتم تـقديـم أي جـدل 

لذلك.

لــقد كــتب شــخص آخــر ”لــكي تــؤمــن بــالخــلق، ال بــد أن تــتجاهــل أطــنان األدلــة 

الـعلمية.“ إن هـذه املـالحـظة هـي الـتماس لـلسؤال بـطريـقة عـاطـفية، ألنـها لـغة 

متحيزة (وليست منطقية) بأن يتم افتراض أن األدلة العلمية تؤيد التطور.

يـــوجـــد مـــكان مـــخصص لـــلكالم بـــأســـلوب عـــاطـــفيّ. فـــالـــلغة لـــها اســـتخدامـــات 

كـــثيرة عـــدا عـــن اســـتخدامـــها فـــي الجـــدل املـــنطقي. فـــهي يـــمكن أن تُســـتخدم 

للتعليم، للسؤال، لألمر، وأيضاً للنهي. 

لــــكن حــــني يــــحاول األشــــخاص اســــتعمال الــــلغة الــــعاطــــفية فــــي ســــبيل إقــــناع 

اآلخـريـن بـنقطة مـشكوٍك بـها مـن الـناحـية املـنطقية، يـكون ذلـك ارتـكابـاً ملـغالـطة 

الـتماس الـسؤال بـطريـقة عـاطـفية أو مـا يـعرف شـعبياً بـالـتالعـب بـالـعواطـف أو 

اإلبتزاز.

إن الـصراخ والـكالم الـبذيء خـالل املـناظـرات والجـدالت هـو أيـضاً مـن األمـثلة 

عـلى هـذه املـغالـطة. فـفي كـثير مـن األحـيان يـبدأ األشـخاص بـرفـع أصـواتـهم 

والـــــصراخ والتهجّــــــــم عـــــلى خـــــصومـــــهم نـــــتيجة افـــــتقارهـــــم لـــــلحجة الـــــتي تـــــدعـــــم 

جدلهم.
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املـثير للسخـريـة، أن الـكثير مـن أولـئك الـذيـن يسـتعملون أسـلوب اإلسـتهزاء أو 

الــلغة الــسوقــيّة فــي األمــاكــن الــعامّـــة يــعتقدون بــأنــهم مــجادلــني مــحنّكني (هــذا 

ما يَُخيَّل لهم). 

بــــعيداً عــــن ذلــــك. إن هــــذا الــــنوع مــــن الــــلغة يــــعكس افــــتقاراً شــــديــــداً ملــــهارات 

الـتفكير الـنقدي. يـوجـد عـدد مـن املـدونـات الـشخصية لـلتطوريّـني الـتي تـعتمد 

بـشكل أسـاسـي عـلى الـلغة املـشحونـة بـالـعواطـف. فـاملـؤلـف ال يـقوم بـتقديـم أي 

قــضية مــنطقية لــلدفــاع عــن مــوقــفه، وطــاّلب عــلم املــنطق ســيقومــون وبــمنتهى 

الـسهولـة بـمالحـظة أن هـذا الـنوع مـن الـبالغـة لـيس إال انـهيار عـاطـفي (تـمامـاً 

كـما يحـدث لـلطفل الـذي يـبدأ بـرمـي األشـياء حـني يـغضب.) أنـا أشـجع الـقرّاء 

عــــلى اإلطــــالع عــــلى عــــدد مــــن املــــدونــــات الــــشخصية ملــــعايــــنة أمــــثلة عــــن ذلــــك.     

إال أنــه يــجب التحــذيــر أن الــكثير مــن هــذه املــدونــات تــعتمد الــكلمات الــسوقــية 

واأللــــفاظ الــــنابــــية أو حــــتى الــــصور املــــسيئة. وهــــذه األمــــور إنــــما تــــشير إلــــى 

إفــالس عــلمي لــلموقــف الــتطوري؛ إذ أن الــتطوريّــني ال يــمتلكون جــدالً مــقنعاً 

لرؤيتهم، لذلك هم بحاجة الستخدام هذا األسلوب العاطفي.

إن التماس السؤال العاطفي يمكن أن يكون ُمقنَّع، تأمل بالعبارة التالية:

”يــؤمــن الخــلقيون أن الــكون حــديــث العهــد، لــكن أفــضل الــعلماء يــقولــون أنــه 

يــــــعود إلــــــى مــــــليارات الــــــسنوات.“ إنــــــه مــــــن خــــــالل اســــــتخدام صــــــفة ”أفــــــضل“ 

لـــوصـــف الـــعلماء املـــؤمـــنني بـــقدم عـــمر الـــكون، هـــذا الجـــدل يـــعتمد عـــلى الـــلغة 

املتحيزة عوضاً عن املنطق لإلقناع. لذلك فهو جدال ُمخادع.
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فـهو لـم يـقدم أي شـيء سـوى جـدل يـنطوي عـلى مـغالـطة عـاطـفية. حـني يـقوم 

األشـــخاص بـــاســـتخدام الـــلغة الـــتهكمية عـــوضـــاً عـــن املـــنطق فـــإنـــهم يـــرتـــكبون 

مغالطة اإللتماس العاطفي للسؤال.

عــلى ســبيل املــثال، ”نــعم، لــقد كــان (الــتيرانــصوروس ريــكس) عــاشــباً [هــهه] 

أيـــضاً قـــبل الـــطوفـــان [هـــهه]. ولـــها هـــذه األســـنان الـــحادة الـــقاطـــعة لـــتقتل بـــها 

األعشاب!“

إن هــذا الــنوع مــن الــتصريــحات مــصمم لتحــريــك عــواطــف األشــخاص. وذلــك 

لتشتيت انتباههم عن عدم وجود أي دفاع منطقي في التصريح نفسه.

مـثال شـائـع آخـر هـو حـني يـقوم أحـد األشـخاص بـاتـهام الـخصم بـأنـه ارتـكب 

مــغالــطة مــنطقية فــي الــوقــت الــذي ال يــوجــد شــيء مــشابــه. واإلتــهام الــزائــف 

بارتكاب مغالطة هو بحد ذاته مغالطة.

ـُه ِبسَــــــبَِب هــِذهِ  فــي رســالــة أفــسس ٥: ٦ نــقرأ ”الَ يَــُغرَّكُـــْم أَحَـــــٌد بِـــَكالَمٍ بَــاطِــــل، ألَنّـَ

األُمُــوِر يَأْتِــي غَــَضُب اهللِ عَــَلى أَبْـنَاِء امْلَْعِصيَِة.“ إن الـتطوري قـد يـكون مـلتزمـاً 

بـطريـقة عـاطـفية بـموقـفه وقـد يـحاول اسـتخدام لـغة مـتحيّزة أو عـنيفة لـيفرض 

موقفه على اآلخرين. لكن هذا ال عالقة له بصواب معتقده أو خطأه.

حـــني يـــحاول األشـــخاص اســـتخدام الـــلغة الـــبالغـــية ”الـــكلمات الـــفارغـــة“ دون 

تـقديـم أي حـجج مـنطقية ملـوقـفهم، يـجب أن نـقوم بـطريـقة لـطيفة بـاإلشـارة لـهم 

بــأنــهم لــم يــقومــوا بــتقديــم أي جــدال مــنطقي؛ إنــما مــا قــّدمــوه لــيس إال مــوقــف 

تعّسفي.

وعــلى الــنقيض مــن ذلــك، عــلى املــسيحينّي أن يتخــذوا مــوقــفاً أفــضل مــن ذلــك 

بأن يقوموا بشكل دائم بتقديم أسباب منطقية لثقتهم ورجائهم.
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بَـْل قَــدِّسُــــــوا الـرَّبَّ اإِللـَه فِــي قُــُلوبِــُكْم، ُمسْــــــتَِعدِّيـَن َدائِــًما ملُـَجاَوبَـِة كُـــلِّ مَــْن يَْسأَلُــُكمْ 

َعْن َسبَِب الرََّجاِء الَِّذي ِفيُكْم، ِبَوَداَعٍة َوَخْوٍف. (بطرس األولى ٣: ١٥)

أمثلة إضافية عن اإللتماس العاطفي للسؤال:

”إن اإليــــمان بــــالخــــلق هــــو خــــاطئ بــــطريــــقة بــــيّنة لــــدرجــــة أنــــني لســــت بــــحاجــــة 

للدفاع عن موقفي!“

”إن املــــوقــــف الــــعلمي هــــو الــــتطور. أمــــا الخــــلق لــــيس إال مــــوقــــفاً ديــــنيّاً عــــديــــم 

املعنى.“

”ملاذا ال أؤمن بالخلق؟ ألنني شخص ذكيّ.“

”لــــــقد اعــــــتدت أن أمــــــتلك إيــــــمانــــــاً أعــــــمى بــــــشكل يشــــــبه حــــــالــــــتك، لــــــكنني قــــــد 

’تطّورت‘.“

جـــــميع أشـــــكال الـــــكالم الـــــسوقـــــي املـــــبتذل واإلســـــاءات هـــــي نـــــوع مـــــن أنـــــواع 

 مغالطة التماس السؤال العاطفي.
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(٥)

السؤال املرّكب
Complex Question

إن هـــذا الـــنوع مـــن املـــغالـــطات يـــتشابـــه إلـــى حـــد كـــبير مـــع الـــتماس الـــسؤال 

الـــعاطـــفي. وهـــي الـــصيغة اإلســـتفهامـــية مـــن مـــغالـــطة الـــتماس الـــسؤال - أي 

حـــني يـــحاول املـــجادل أن يـــقوم بـــاإلقـــناع مـــن خـــالل تـــقديـــم أســـئلة مـــشحونـــة. 

وأحــد األمــثلة الــكالســيكية هــو: ”هــل تــوقــفت عــن ضــرب زوجــتك؟“ فــأيــاً كــانــت 

اإلجــابــة ســواء بــالــنفي أو بــاإليــجاب، إن الــسؤال يحــمل تــلميحاً إلــى أنَّ هــذا 

الـشخص كـان يـضرب زوجـته فـي املـاضـي، وهـذا األمـر ربـما يـكون خـاطـئاً. 

إن هذا السؤال مركب إذ أنَّه يجب أن يأتي بشكل سؤالني:

١. هل قمت بضرب زوجتك من قبل؟

٢. إن كنت قد فعلت ذلك، هل توقفت عن ارتكاب هذا العمل؟

واليكم بعض األمثلة التطورية التي ترتكب مغالطة السؤال املركب:

”ملـــــاذا يتخـــــذ الخـــــلقيون مـــــوقـــــفاً مـــــضاداً لـــــلعلم؟“ إن هـــــذا الـــــسؤال املـــــشحون 

يــــفترض بــــشكل مســــبق أن املــــؤمــــنني بــــالخــــلق هــــم بــــالــــفعل ضــــد الــــعلم، وهــــذا 

األمر ليس صحيحاً. فالسؤال يجب أن يأتي بالشكل التالي:

١. هل يتخذ الخلقيون موقفاً ضد العلم؟

٢. إن كان الوضع كذلك، فلماذا؟
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وبــــما إن اإلجــــابــــة عــــلى الــــسؤال األول هــــي بــــالــــنفي، فــــليس هــــنالــــك مــــن داعٍ 

للسؤال الثاني.

”ملـــاذا يـــلعب الـــتطور دوراً مـــهماً فـــي فـــهمنا لـــعلم األحـــياء“ هـــذا أيـــضاً ســـؤال 

مـركّـــب ، إذ انـه يـجب ان يـتم االسـتفهام أوالً عـما اذا كـان الـتطور يـلعب دوراً 

حاسماً في فهمنا لعلم األحياء .

يـــجب اتـــخاذ الـــحيطة مـــن األســـئلة املـــشحونـــة فـــي الـــكتابـــات الـــتطوريـــة مـــثل: 

”كـــيف اســـتطاعـــت الـــديـــناصـــورات مـــن الـــبقاء (اإلســـتمرار) ملـــاليـــني الـــسنني؟“ 

هذا السؤال يرتكب مغالطة السؤال املركب ألنه يجب أن يتم تقسيمة إلى:

١. هل استطاعت الديناصورات البقاء ملاليني السنني؟

٢. إن كانت قد فعلت، فما هو السبب؟

”ما هي اآللية التي تطورت السحالي من خاللها إلى طيور؟“

 ”إن كـــــانـــــت األرض بـــــالـــــفعل تـــــعود إلـــــى ٦٠٠٠ عـــــام كـــــما يـــــقول الخـــــلقيّون، 

فلماذا إذاً نجد صخوراً ترجع إلى ماليني السنني؟“

 ”إن كـــــان الخـــــلق صـــــحيحاً، فـــــما هـــــو ســـــبب كـــــون جـــــميع األدلـــــة تـــــشير إلـــــى 

التطور؟“

إن هـــذه األســـئلة الجـــدلـــية هـــي مـــغالـــطات مـــنطقية كـــونـــها تســـتخدم األســـئلة 

املشحونة إلقناع الخصم عوضاً عن استخدام املنطق.

كـــما أن مـــا يـــعتقده الـــناس بـــكونـــه مـــغالـــطة يـــعتمد بـــشكل كـــبير عـــلى رؤيـــتهم 

للعالم. تأمل في السؤال التالي: ”هل ُقدِّمت توبًة عن خطاياك؟“

إن غــير املــؤمــن ســيعتبر أن هــذا الــسؤال هــو ارتــكاب ملــغالــطة الــسؤال املــركــب 

وسوف يريد أن يتم تقسيمه إلى:
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١. هل سبق لك وارتكبت أي خطيئة؟

٢. إن قمت بذلك، هل قدمت توبًة عنها؟

لـكن مـن املـنظور املـسيحي، إن هـذا الـسؤال لـيس بـسؤال مـركـب ألنـنا نـعرف 

أن الجميع أخطأوا (رومية ٣: ٢٣).

وكـما هـو حـال الـتماس الـسؤال الـعاطـفي، فـإن الـسؤال املـركـب يسـتخدم لـغة 

مـتحيّزة عـوضـاً عـن تـقديـم جـدل مـنطقي. وحـني يـقوم الـتطوري بـارتـكاب هـذه 

ــه لـــم يـــقم بـــتقديـــم جـــدل  املـــغالـــطات، يـــجب عـــلينا أن نـــقوم بـــاإلشـــارة لـــه إلـــى أنّـَ

مــنطقي. إنــما هــو قــام بــشكل بــالغــي بــافــتراض مــا يــحاول أن يــثبته ووضــعه 

بصيغة استفهامية.

أمثلة إضافية عن مغالطة السؤال املركب.

”إن كان الخلق صحيحاً، فلماذا نجد أن كل األدلة تشير إلى التطور؟“

”إن كان الكون حديث العهد، فلماذا إذاً يظهر عليه أنه بالغ القدم؟“

”ملاذا نجد أنَّ املوقف الخلقي مضاٌد للعلم؟“

”هل أنت على علم من حقيقة أنه قد تّم عمل محاكاة للتطور في املختبر؟“

بت إلـــى جـــميع  ”كـــيف نـــشأت الـــحياة مـــن املـــواد الـــكيميائـــية الـــعشوائـــية وتـــشعَّ

أنواع الكائنات التي نراها على األرض اليوم؟“

”متى ستتوقف عن اإليمان بهذا الهراء وتقبل العلم؟“

هـذه األسـئلة تـعتمد عـلى مـغالـطة الـسؤال املـركّـَـب ويـتوجـب اتـخاذ الـحيطة مـن 

 الوقوع في شرك هذا النوع من املغالطات. 
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(٦)

مغالطة التشعب
”التقليص الخاطئ“

Bifurcation

تحــــدث حــــني يــــتم تــــقديــــم خــــياريــــن أو عــــدد محــــدد مــــن الــــخيارات عــــلى أنــــها 

الــخيارات الــوحــيدة والــحصريــة، فــي حــني أنــه يــوجــد بــالــفعل خــيارات أُخــرى 

وهي الصائبة.

ولهـذا السـبب تُـدعـى هـذه املـغالـطة بـاسـم ”املـعضلة الـخاطـئة“ أو ”مـغالـطة إمـا 

أو“ أحـد األمـثلة املـشهورة هـو الـتالـي: ”إمـا أن تـكون إشـارة املـرور حـمراء أو 

خـضراء“ واألمـر الـواضـح هـو أنَّ هـذا املـثال يـعتمد عـلى مـغالـطة الـتشعب. إذ 

1أن إشارة املرور يمكن أن تكون صفراء. 

ولــنأخــذ اآلن مــثاالً واقــعياً: ”إمــا أن تــمتلك إيــمانــاً أو أن تــكون عــقالنــياً.“ إن 

هــذا الــتصريــح يــرتــكب مــغالــطة الــتشعب، وذلــك بســبب وجــود احــتمال ثــالــث: 

وهــو أنــنا نســتطيع أن نــمتلك إيــمانــاً ونــكون عــقالنــيني فــي الــوقــت عــينه. (كــما 

 ( 2إن إردنا أن نحلل قوانني املنطق.

1 في علم املنطق إن كون إشارة املرور حمراء أو خضراء هما حالتان مختلفتان أو متعاكستان إال أنهما ليستا حالتان متناقضتان. 
فاإلحتماالن املتناقضان هما اإلحتماالن الذان يكون الواحد منهما خاطئاً في حال كان اآلخر صحيحاً. وأي تصريح ميكن أن يتحول إلى 
نقيضه من خالل إضافة أداة النفي ”ليس“ وبذلك يكون التصريحان ”الضوء أحمر“ و”الضوء ليس أحمر“ تصريحان متناقضان. ولكن 

في حالة التصريحان اخملتلفان فإنه من املمكن أن يكون التصريحان خاطئان معاً، أو صحيحان معاً.
2 لتقدمي مقاربة لهذا املثال، راجع كتاب الدليل احلاسم للخلق من تأليف الدكتور جيسون اليل (متوفر بالعربية).
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مثال آخر

”إمــــا أن يُــــدار الــــكون بــــطريــــقة تــــعتمد عــــلى قــــوانــــني تــــحكمه أو أن يــــكون اهلل 

يـــتدخـــل ويـــصنع املعجـــزات بـــشكل مســـتمر.“ هـــذا أيـــضاً مـــثال عـــن مـــغالـــطة 

الـتشعب، ألنـه يـوجـد احـتمال ثـالـث حـيث أنَّ الـكون يُـدار بـشكل شـبه قـانـونـي 

حـــيث يـــوجـــد قـــوانـــني تـــحكمه مـــعظم الـــوقـــت، كـــما أن اهلل بـــني الـــفينة واألخـــرى 

يقوم بإجراء معجزات.

فـــــي بـــــعض األحـــــيان يـــــتم عـــــنونـــــة الجـــــدل حـــــول األصـــــول بـــــاســـــتخدام عـــــنوان 

كـالـتالـي ”اإليـمان فـي مـواجـهة املـنطق“ أو ”الـعلم فـي مـواجـهة الـديـن“ إال أن 

هــذه كــلها تــعتمد عــلى مــغالــطة الــتشعب بــطريــقة أو بــأخــرى. إذ أنَّ اإليــمان 

واملــــــنطق لــــــيسا مــــــتناقــــــضني. إنــــــما يــــــسيران بــــــتوافــــــق كــــــامــــــل مــــــع بــــــعضهما 

، بــطريــقة مــشابــهة، فــإن الــعلم والــديــن (اإليــمان املــسيحي عــلى وجــه  3الــبعض

التحــديــد) لــيسا بــديــلني مــتناقــضني. فــي الــحقيقة إن املــسيحية هــي الــوحــيدة 

الــتي تســتطيع تــقديــم تــفسير لــوجــود انــتظام الــطبيعة وهــو األمــر الــذي يــجعل 

من اجراء البحث العلمي أمراً ممكناً. 

واألمــر أيــضاً أن املــناظــرات أو الجــداالت ال يــجب أن يــتم عــنونــته بــاســتخدام 

”الــــكتاب املــــقدس فــــي مــــواجــــهة الــــعلم“ إذ أن املــــناهــــج الــــعلمية تــــتفق بــــشكل 

كـامـل مـع الـكتاب املـقدس. فـي الـحقيقة إن الـعلم يُـبنى عـلى الـرؤيـة الـتوراتـية 

لــلعالــم؛ فــالــعلم يــتطلب وجــود الــقدرة عــلى اإلســتقراء وهــذا األمــر مــمكن فــقط 

3 (إذ أن املنطق يفترض بشكل مسبق وجود نوع من اإلميان إن اإلميان هو اإلعتقاد والتصديق مبا لم يتم معاينته باستعمال احلواس (كما 

يرد في الرسالة إلى العبرانيني ۱۱: ۱). ففي سبيل استخدام املنطق يجب أن يؤمن الشخص بقوانني املنطق أوالً. إال أن قوانني املنطق ال 
متتلك أي كيان مادي حتى تتم معاينتها باستخدام احلواس. وبالتالي فإن اإلعتقاد بوجود قوانني املنطق هو نوع من أنواع اإلميان. إضافة 

إلى ذلك فإن قوانني املنطق متتلك مبررّاً عقالنياً فقط في ضوء اإلميان املسيحي.)
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٤٧ تمييز الحقيقة

مــن خــالل حــقيقة أن اهلل يــديــر الــكون بــطريــقة مــتسقة ومــناســبة للبشــر حــتى 

يـكونـوا قـادريـن عـلى فـهمه. وهـذا الـنوع مـن قـابـلية الـتوقـع ال مـعنى لـه فـي ظـل 

الكون املبني على املصادفة البحتة.

قـد تـكون مـغالـطة الـتشعب صـعبة الـرصـد فـي حـال لـم يـقدم الـشخص مجـرد 

احــتمالــني إنــما قــام بــتصريــح يــؤكــد ذلــك، ”أنــا ال أســتطيع أن أحــيا بــاإليــمان 

ألنــني شــخص عــقالنــي.“ إن هــذه الــعبارة هــي ســقوط فــي مــغالــطة الــتشعب 

إذ أنـها بـشكل فـنّي تـقوم بـاإلشـارة إلـى وجـود احـتمالـني وحـيديـن هـما إمـا أن 

4نحيا وفق اإليمان أو بطريقة عقالنية.

ـه فــي املــسيح جــميع األشــياء تــقوم مــعاً (كــولــوســي  ” الــكتاب املُـقدَّس يــقول أنّـَ

١: ١٧) لـكننا نـعرف أن قـوى الـجاذبـية والـطاقـة اإللـكترومـغناطـيسية هـي مـا 

يــــقيم الــــكون بــــشكل مــــتماســــك.“ إن هــــذا مــــثال عــــن مــــغالــــطة الــــتشعب إذ أنَّ 

املــعترض قــد افــترض الــتالــي إمّـــا أنَّ (١) اهلل يــقيم الــكون بــعضه مــع بــعض  

(٢) أو أن قـــوى الـــجاذبـــية والـــطاقـــة الكهـــرومـــغناطـــيسية هـــي مـــا يـــقيم الـــكون 

بــــــــعضه مــــــــع بــــــــعض. إال أن هــــــــذان الــــــــخياران لــــــــيسا الــــــــوحــــــــيدان. حــــــــيث أنّ 

”الـجاذبـية“ و”اإللـكترومـغناطـيسية“ هـي األسـماء الـتي نـطلقها عـلى الـطريـقة 

الــتي يــقيم فــيها اهلل الــكون بــعضه مــع بــعض. فــقوانــني الــطبيعة ليســت بــديــالً 

5لقدرة اهلل. إنما هي أمثلة عن قدرة اهلل. 

4 ، إال أن هذان ليسا اخلياران الوحيدان. فالشخص العقالني ال بد أن ميتلك درجة معينة من اإلميان. لذلك فالشخص املسيحي يتخذ 

خياراً ثالثا غير مذكور في التصريح: وهو اإلميان العقالنيّ. لنكون أكثر دقّة يجب أن نقول ”العقالنية بسبب اإلميان.“ إذ أنَّ اإلميان 
املسيحي هو ما يجعل من العقالنية أمراً ممكناً.

5 وإال فإنه لن يوجد أي سبب مقنع لإلعتقاد بأن قوانني الطبيعة تنطبق في جميع أرجاء الكون أو أنها ستنطبق في املستقبل كما 

انطبقت في املاضي. وحده املسيحي امللتزم بتعليم الكتاب املقدس قادر على تقدمي تبرير عقالني لهذا النوع من اإلنتظام في الطبيعة.
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٤٨ تمييز الحقيقة

”يـــجب عـــليك أال تـــؤمـــن بـــأن اهلل ســـوف يســـتجيب لِـــطَلِبَاتِــــَك لـــلشفاء؛ وإال فـــإنـــه 

لـــيس مـــن داع لـــلذهـــاب لـــزيـــارة الـــطبيب.“ هـــذا ارتـــكاب ملـــغالـــطة الـــتشعب مـــن 

خـــــالل افـــــتراض أنـــــه ال يـــــوجـــــد إال واحـــــد مـــــن الـــــخياريـــــن، فـــــإمـــــا أن الـــــطبيب 

سـيساعـد اإلنـسان املـريـض أو أنَّ اهلل سـوف يـفعل. لـكن ملـاذا ال يـوجـد خـيار 

يقول بجمع اإلثنني؟ فاهلل قادر على استخدام البشر إلتمام مشيئته؟

ومــن جــانــب آخــر فــإنــه يــوجــد بــعض الــحاالت الــتي يــوجــد لــها احــتمالــني اثــنني 

فــقط؛ ولــن يــكون الــقول بــها ارتــكابــاً ملــغالــطة الــتشعب. كــما لــو قــلت ”إمــا أن 

ســـــيارتـــــي مـــــتوقـــــفة فـــــي املـــــرآب أو أنـــــها ليســـــت كـــــذلـــــك.“ ال يـــــوجـــــد فـــــي هـــــذا 

6الـتصريـح أي مـغالـطة. وكـذلـك حـني قـال يـسوع املـسيح ”مـن لـيس مـعي فـهو 

“ (مـــــتى ١٢: ٣٠)، لـــــم يـــــرتـــــكب مـــــغالـــــطة الـــــتشّعب ألن اهلل فـــــي مـــــوقـــــف  عـــــليَّ

7يســـتطيع أن يـــقول لـــنا أنـــه لـــيس مـــن خـــيار ثـــالـــث (”حـــيادي“)،  إن أفـــكارنـــا 

يــــــجب أن تــــــكون فــــــي طــــــاعــــــة املــــــسيح (٢كــــــورنــــــثوس ١٠: ٥). وحــــــني يــــــحاول 

املــــجادل أن يتخــــذ مــــوقــــفاً حــــياديــــاً فــــإنــــه يــــرفــــض أن يــــطوِّع أفــــكار لــــلمسيح. 

وبـالـتالـي فـإن مـوقـفه هـذا هـو مـوقـف مـعارض لـلمسيح وعـليه فـهو لـيس بـموقـف 

حيادي.

 إن املــفتاح الــذي يــمكننا مــن كــشف مــغالــطة الــتشعب هــو اإلنــتباه لــلحاالت 

الــــتي يــــتم فــــيما تــــقديــــم خــــياريــــن محــــدوديــــن (إمــــا بــــشكل صــــريــــح أو بــــشكل 

) والتفكر حول ما إذا كان من خيار ثالث أم ال. ضمنيّ

6 إذ أنه من غير املمكن أن يوجد خيار ثالث وذلك حني يكون لدينا اخلياران (أ) و (ليس أ) ذلك وفقاً لقانون انعدام الوسيط بني 
النقيضني.

7 إن محاولة اتخاذ موقف حيادي جتاه اهلل هو ارتكاب للخطيئة وبالتالي فإنه ليس مبوقف حيادي.
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٤٩ تمييز الحقيقة

أمثلة إضافية عن مغالطة التشعب:

”إمــــا أن يــــكون الــــتطور صــــحيحاً أو أن كــــل مــــا نــــعرفــــه عــــن الــــكون ســــيكون 

خاطئاً.“

”إما أن يكون لديك أسباب ملا تعتقد به أو أنك تتخذه ببساطة باإليمان“

”أنـا ال أسـتطيع أبـداً أن أكـون خـلقيّاً، ألنـني شـخص عـقالنـي“[إمـا أن تـكون 

شخصاً عقالنياً أو خلقيّاً]

”إمـا أن تـؤمـن بـأن الـكون يـدار مـن خـالل قـوانـني الـطبيعة أو أو تـؤمـن أن اهلل 

يديره بسلطانه؟“

”أنـا أصـغي إلـى الـروح الـقدس لـيقول لـي مـالـذي يـجب أن أفـعله ولـيس إلـى 

الـكالم املـكتوب فـي الـكتاب املـقدس“[”إمـا الـروح الـقدس أو الـكتاب املُقدَّس.“ 

ـه يــجب أن تــكون اإلجــابــة هــي عــمل وإرشــاد الــروح الــُقُدس عــبر  فــي حــني أنّـَ

الكتاب املُقدَّس“]

 ”هل يقرر اهلل أعمالنا وتصرفاتنا، أو أننا نمتلك حرية حرية اإلختيار؟“
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٥٠ تمييز الحقيقة

(٧)

مغالطة ”شخصنة الجدل“ 
Ad Hominem  آد هومينيم

تـمت تـسمية هـذه املـغالـطة بهـذا اإلسـم الـالتـيني الـذي يـعني ”إلـى الـشخص“ 

حـــيث أنَّ الجـــدل يـــوجـــه ضـــد األشـــخاص عـــوضـــاً عـــن تـــوجـــيهه ضـــد الجـــدالت 

الـــتي يـــقّدمـــونـــها أو األفـــكار الـــتي يُـــدافـــعون عـــنها. واملـــغالـــطة فـــي هـــذا األمـــر 

هـــي أن صـــالحـــية الجـــدل ال تـــعتمد عـــلى الـــشخص الـــذي يُـــقدِّمـــه، إنـــما عـــلى 

 حــــــــيثيّاتــــــــه. ويــــــــوجــــــــد نــــــــوعــــــــان مــــــــن الــــــــشخصنة: وهــــــــما الــــــــشخصنة الــــــــنديّــــــــة 

والشخصنة الظرفية.

✤“ abusive ad hominem - [الشخصنة النّدية] آد هومينيم النّدية”

✤ circumstantial ad - [الـــــشخصنة الـــــظرفـــــية] آد هـــــومـــــينيم الـــــظرفـــــية”

.“ hominem
تحـــدث الـــشخصنة الـــنديـــة حـــني يـــقوم املـــعترض بـــمهاجـــمة شـــخصية خـــصمه، 

عوضاً عن الرد على اإلّدعاءات التي يقدمها كما في املثال التالي:

 ”املــــسيحيّون مــــسؤولــــون عــــن ارتــــكاب بــــعض األعــــمال الــــوحــــشيّة؛ تــــأمــــل فــــي 

ر فـي اعـتناق اإليـمان املـسيحي  الحـمالت الـصليبيّة. فـكيف تسـتطيع أن تُـفَكِّ

والدفاع عنه؟“

إن حقيقية كون بعض املسيحنّي في بعض األحيان تصرفوا بطريقة خاطئة 

ال عـالقـة لـها بـموضـوع اإليـمان املـسيحي والـدفـاع عـنه (أي الـرؤيـة املـسيحية 
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لـلعالـم) فـاإليـمان املـسيحي يُـقيَّم بـناًء عـلى تـعالـيمه ولـيس بـناًء عـلى تـصرفـات 

بعض األفراد الذين يدَّعون اعتناقه.

قـــــد يـــــعمد املـــــجادل إلـــــى مـــــهاجـــــمة شـــــخصيّة الـــــخصم أو اإلســـــاءة إلـــــيه فـــــي 

مــــحاولــــة إلفــــقاده املــــصداقــــية أمــــام املســــتمعني. هــــذا الــــنوع مــــن الــــشخصنة 

م لـلتأثـير عـلى املسـتمعني بـشكل  شـائـع اإلسـتخدام فـي الـسياسـة، وهـو مـصمَّ

فـــلسفيّ. لـــكنه نـــوع مـــن املـــغالـــطات إذ أن التهجـــم عـــلى الـــسمات الـــشخصية 

لــلخصوم (أو مــا يــنقص الــشخصية فــي بــعض األحــيان) ال يــمتلك أي عــالقــة 

مــــنطقية بــــحقيقة الجــــدل املُـــقدَّم. حــــتى وإن كــــانــــت اإلدعــــاءات الســــلبية الــــتي 

يـقدمـها املـجادل حـقيقية (مـثالً إن كـان الـخصم قـد أمـضى وقـتاً فـي الـسجن، 

ــه تهـــرب مـــن دفـــع الـــضرائـــب)، فـــإن هـــذه األمـــور ال عـــالقـــة لـــها بـــاملـــوقـــف  أو أنّـَ

الذي يدافع عنه.

فــــــي بــــــعض الــــــحاالت يــــــتم اســــــتخدام الــــــشخصنة الــــــنديّــــــة فــــــي ســــــبيل ثــــــني 

الـــحاضـــريـــن أو املســـتمعني عـــن الـــقبول بـــما يـــقوم الـــشخص بـــتقديـــمه. وهـــذا 

الــنوع مــن املــغالــطات يــتم اســتخدامــه غــالــباً فــي املــناظــرات الــرســمية ويــدعــى 

باسم ”تسميم البئر“ على سبيل املثال قد يقول أحد املجادلني

”ان خــــصمي فــــي مــــناظــــرتــــنا الــــيوم قــــد طــــلَّق ثــــالث مــــرّات. فــــإن أخــــذنــــا هــــذا 

الجانب من شخصيته، ال أعتقد بأنّه يمكننا أن نثق بأي شيء يقوله.“

بـالـطبع إن املـشاكـل الـزوجـية ال عـالقـة لـها بـما تـتناولـه املـناظـرة (إال فـي حـال 

كـــان املـــوضـــوع يـــتناول الـــزواج، وحـــتى فـــي هـــذه الـــحالـــة فـــإن وجـــود املـــشاكـــل 

الـزوجـية ال يـجعل مـن املـوقـف الـذي يتخـذه الـشخص خـاطـئاً). وبـالـتالـي فـإن 

هذا التهّجم خاطئ.
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إنَّ الشـــــتائـــــم هـــــي شـــــكٌل مـــــن أكـــــثر األشـــــكال وضـــــوحـــــاً ملـــــغالـــــطة الـــــشخصنة 

الـنّديـة. األمـر يـتشابـه مـع تـصرف األطـفال حـني يـواجـهون نـوعـاً مـن الـخالفـات 

املـحتدمـة فـإنـهم يـلجأون إلـى هـذا الـنوع مـن السـلوك. لـكن مـع تـقدمـنا بـالـسن 

وبـلوغـنا الـرشـد فـإنـه مـن املـنتظر أن نـصبح عـقالنـينّي وأن نـتعلم كـيفية تـقديـم 

جداالت تعتمد على التفكير املنطقي السليم.

أمـاالـنوع الـثانـي وهـو الـشخصنة الـظرفـية فـترتـكب حـني يـتم رفـض اإلدعـاءات 

نـــــتيجًة لـــــَلزعـــــم بـــــأن الـــــشخص الـــــذي يـــــقدم اإلدعـــــاء يـــــقوم بـــــه نـــــتيجًة لـــــظروف 

خاصة، عوضاً عن تقديم أسباب منطقية لرفض تلك اإلدعاءات.

مــثالً ”أن تــؤيــد رفــع أســعار املحــروقــات ألنــك تــعمل فــي محــطة لــبيع الــوقــود.“ 

لــكن حــتى فــي حــال كــانــت الــظروف قــد تُحــرِّك بــعض األشــخاص لــلدفــاع عــن 

مــوقــف مــعنّي، فــإنَّ ذلــك ال يــعني بــأن املــوقــف نــفسه ســيكون مــغلوطــاً، أو أن 

الجـدل املُقدَّم عـنه هـو جـدل سـيّء. فـإنـه يـجب أن يـتم تـقييم الجـدل بـناًء عـلى 

حيثيّاته، وليس بناًء على الظروف الخاّصة بالشخص الذي يقّدمه.

عــلى ســبيل املــثال قــد يــقول أحــدهــم:”أنــت مــسيحي فــقط ألنــك قــد نــشأت فــي 

أُسرٍة مسيحيّة“.

ال يـــــوجـــــد أي شـــــك فـــــي أنَّ األشـــــخاص الـــــذي يـــــنشأون فـــــي أُســـــر مـــــسيحية 

يــــمتلكون مَـــــيْالً ألن يــــكونــــوا مــــسيحينّي. لــــكن هــــذا ال يــــعني أنــــهم ال يــــمتلكون 

أسباباً خاّصة بهم للتمسك برؤيتهم للعالم.

”أنت تجادل دفاعاً عن الخلق فقط ألنك قد قرأت كتاباً عن املوضوع.“

ربـما يـكون األمـر صـحيحاً، فـقراءة كـتاٍب يُظهـر أهـمية سـفر الـتكويـن قـد يـولّـدُ 

دافـــعاً للتحـــرك والـــدفـــاع عـــن املـــوقـــف الخـــلقيّ. لـــكن هـــذا ال صـــلة لـــه فـــيما إذا 
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كــان الخــلق صــحيحاً أم ال. فــإنــه يــمكن ألي شــخص أن يــقوم بــاملــثل ويــقول، 

”أنـت تـؤمـن بجـدول الـضرب الـريـاضـي فـقط ألن شـخصاً مـا قـد قـام بـتعليمك 

إيـاه.“ إن هـذا قـد يـكون صـحيحاً لـكنَّه لـن يـعني بـأي شـكل مـن األشـكال أن 

جدول الضرب الرياضي خاطئ.

يــــجب اإلنــــتباه إلــــى كــــون بــــعض اإلشــــارات إلــــى الــــسمات الــــشخصية لــــلفرد 

ليســـت ارتـــكابـــاً ملـــغالـــطة الـــشخصنة. عـــلى ســـبيل املـــثال، إن كـــان الـــشخص 

يـــقوم بـــاإلدالء بـــتأكـــيدات دون وجـــود أي جـــدل أو مـــبرر لـــها وفـــي الـــوقـــت عـــينه 

كـــان مـــن املـــعروف بـــأن هـــذا الـــشخص غـــير صـــادق، فـــإنـــه اإلشـــارة إلـــى هـــذه 

الــسمة الــشخصية هــي أمــر مــقبول وعــلى صــلة بــاملــوضــوع، فــإن عــدم أمــانــة 

هـذا الـشخص تـدفـع لـلتشكك بـصدق اّدعـاءاتـه إال أنـه مـن غـير املـمكن أن يـتم 

اتـهام الـشخص بـالـكذب عـلى قـاعـدة عـدم املـوافـقة عـلى اإلدعـاء الـذي قـّدمـه، 

فــــإن هــــذا ســــيكون وقــــوعــــاً فــــي مــــغالــــطة الــــتماس املــــطلوب الــــتي تــــمَّ تــــقديــــمها 

سابقاً. 

كـــما أن الـــشخص غـــير األمـــني قـــد يـــقول الـــحقيقة فـــي بـــعض األحـــيان. وفـــي 

حـال قـام هـذا الـشخص بـتقديـم جـدل يـبرر إّدعـاءه، فـإن عـدم نـزاهـته املـعروفـة 

عــنه ال عــالقــة لــها بــمدى صــالحــية الجــدل الــذي قــّدمــه. (إذ أّن الجــدل يــختلف 

عـن الـتأكـيد. حـيث أنَّ الـتأكـيد هـو افـتراض مسـبق يـتم الـتعامـل مـعه عـلى أنّـَه 

مـن املُسـلَّمات، فـي حـني أن الجـدل هـو سـلسلة مـن اإلفـتراضـات بـحيث تـكون 

حــــــقيقة كــــــل مــــــنها مــــــبنية عــــــلى حــــــقيقة اآلخــــــر. واملــــــغالــــــطات املــــــنطقية تــــــتعلق 

”بســـــلسلة الـــــتفكير املـــــنطقي“ بـــــني اإلفـــــتراضـــــات، ولـــــيس بـــــمصداقـــــية مـــــقدم 

اإلفــــتراضــــات. انــــظر إلــــى املــــقدمــــة لــــلتمييز.) يــــجب الــــتأكــــيد عــــلى أن الجــــدل 
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يــحاكــم بــناًء عــلى حــيثيّاتــه ولــيس بــناًء عــلى الــسمات الــشخصية أو الــظرفــية 

ملَُقدِِّمه.

أمثلة إضافية عن مغالطة الشخصنة:

”إن كنت ال تؤمن بالتطور، أنت ستكون مجرّد شخص أحمق!“

”إن الخــــــلقيني هــــــم حــــــّقأً غــــــير مــــــثّقفني؛ يــــــجب أال تــــــتعب نــــــفسك بــــــاإلســــــتماع 

إليهم.“

”إن األشـــــخاص الـــــعامـــــلني فـــــي مـــــواقـــــع الـــــدفـــــاع عـــــن الخـــــلق يـــــقدمـــــون هـــــذه 

الدفاعات ألنهم إن لم يفعلوا فالنتيجة أنَّهم سوف يطردون من عملهم“

”أنــت تــؤمــن بــاهلل كــنوع مــن الــُعكاز الــعلمي، فــأنــت تــخاف مــن فــكرة الــوقــوف 

وحيداً في هذا الكون، وبالتالي قمت باختراع صديق وهميّ.“

[أي نـوع مـن أنـواع الخـطاب الـذي يـزدري بـالـشخص الـذي يـقدم الجـدل دون 

منطٍق يدعمه هو ارتكاٌب ملغالطة الشخصنة]
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(٨)

مغالطة ”التماس السلطة“
Faulty Appeal to Authority

إن مـــــغالـــــطة الـــــتماس الســـــلطة تـــــقف نـــــوعـــــاً مـــــا عـــــلى الـــــنقيض مـــــن مـــــغالـــــطة 

الـــشخصنة. فـــفي الـــوقـــت الـــذي تـــعتمد فـــيه مـــغالـــطة الـــشخصنة عـــلى رفـــض 

الجـدل بـناًء عـلى الـشخص الـذي يـقّدمـه، فـإن مـغالـطة الـتماس السـلطة تـتبنى 

الجدل باإلعتماد على الشخص الذي يقّدمه. 

إن البناء األساسي للجدل املغلوط من هذا النوع هو كالتالي:

١. إن (س) يؤمن باإلدعاء (ن).

٢. بالتالي فإن اإلدعاء (ن) صحيح.

إنَّ األمـر لـن يـكون بهـذا الـوضـوح. بـالـعادة يـتم تـبجيل الـشخص الـذي سـيتم 

الـتماس سـلطته بـطريـقة مـميزة، إال أّن شـعبية الـشخص ال عـالقـة لـها بـصحة 

اإلدعاء الذي يقدمه.

عـادة ضـمن الجـدل الـقائـم حـول األصـول يـتم الـتماس رأي بـعض األشـخاص 

الــــذيــــن يــــتم اعــــتبارهــــم خــــبراَء فــــي مــــجاالت مــــعينة قــــيد الــــنقاش - قــــد يــــكون 

الــشخص عــاملــاً أو ربــما دارس لــعلم الــالهــوت. عــلى ســبيل املــثال، تــأمــل فــي 

التصريح التالي.

”الـــــدكـــــتور (س) حـــــامـــــل لـــــشهادة الـــــدكـــــتوراه فـــــي عـــــلم األحـــــياء وهـــــو يـــــؤمـــــن 

بالتطور.“
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إن اإلســـتنتاج الـــضمني مـــن هـــذا الـــتصريـــح هـــو أن الـــتطور يـــجب أن يـــكون 

صـحيحاً أو عـلى األقـل إنـه يـميل إلـى أن يـكون صـحيحاً. لـكن هـذا الـنوع مـن 

الجـدل هـو جـدل مـغلوط. فـنحن أيـضاً نـمتلك الـقدرة عـلى الـقيام بـاملـثل فـنقول 

بـــأن ”الـــدكـــتور (ع) حـــامـــل لـــشهادة الـــدكـــتوراه فـــي عـــلم األحـــياء وهـــو يـــؤمـــن 

بالخلق.“

يـقول آخـر، ”(ج) يـمتلك شـهادة فـي عـلم الـالهـوت، وهـو يـقول إنـه أمـٌر مـقبول 

أن نؤمن بالتطور والكتاب املُقدَّس في وقت واحد“.

إنــه مــن املــمكن أن نجــد عــدداً مــن األشــخاص الــالهــوتــيني مــن ذوي الــكفاءة 

الــعالــية مــمن ســيقولــون الــنقيض. فــإنــه يــوجــد مــا هــو أهــم مــن مــعرفــة مــا يــقولــه 

الـــــالهـــــوتـــــي عـــــن الـــــكتاب املُـــــقدَّس، أال وهـــــو مـــــا يـــــقولـــــه الـــــكتاب املُـــــقدَّس عـــــن 

املوضوع املطروح!

لــــيس كــــل الــــتماس للســــلطة هــــو الــــتماس مــــغلوط. فــــإنــــه أمــــر مشــــروع أن يــــتم 

الـتماس رأي خـبير فـي مـجال مـعني ال يـكون لـدى الجـميع الـوقـت الـكافـي أو 

املـــقدرة لـــدراســـته والـــتدقـــيق فـــي صـــحة كـــل الـــتصاريـــح املـــقّدمـــة عـــنه. فـــنحن 

نســتطيع ويــجب أن نــلتمس خــبرة اآلخــريــن فــي وقــت مــن األوقــات. لــكن مــتى 

يصبح اإلحتكام إلى السلطة أمراً مغلوطاً؟ 

على ما يبدو يوجد ثالثة طرق شائعة لحدوث ذلك وهي:

.I (س) الـتماس سـلطة خـبير فـي مـجال لـيس هـو مـجال خـبرتـه. إن الـدكـتور

الــخبير فــي عــلم األحــياء الــذي اســتخدمــناه ســابــقاً ربــما يــمتلك مــؤهــالت 

عـــــالـــــية تـــــعطيه الـــــقدرة عـــــلى اإلدالء بـــــتصريـــــحات تـــــتعلق بـــــوظـــــيفة بـــــعض 

األعــضاء فــي الــوقــت الــراهــن. لــكن هــل املــعرفــة عــن كــيفية عــمل األشــياء 
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فـــي وقـــتنا الـــراهـــن ســـتشير إلـــى مـــعرفـــة كـــيفية ظـــهور هـــذه األشـــياء؟ إن 

هــــــذان املــــــوضــــــوعــــــان مــــــختلفان تــــــمامــــــاً. فــــــإن الــــــدكــــــتور (س) قــــــد أجــــــرى 

اخـــتباراتـــه ومـــالحـــظاتـــه فـــي هـــذا الـــعصر. وهـــو ال يـــمتلك أي مـــالحـــظات 

1مـــباشـــرة عـــن املـــاضـــي أكـــثر مـــن األشـــخاص اآلخـــريـــن. إذ أن الـــسؤال 

املـتعلق بـاملـاضـي هـو سـؤال تـاريـخي وبـذلـك فـإن األمـر يـتعامـل مـع الـرؤى 

لـــلعالـــم، وبـــالـــتالـــي فـــإن الـــسؤال حـــول األصـــول لـــيس ســـؤاالً يـــرتـــبط بـــعلم 

األحــياء والــرأي الــذي يــقدمــه الــدكــتور (س) لــيس لــه أي أفــضلية عــن رأي 

اآلخرين.

.II الفشــل فــي مــعرفــة كــيفية تــأثــير الــرؤيــة الــشخصية لــلعالــم الــتي يــتبناهــا

الـــخبير الـــذي يـــتم الـــتماس رأيـــه عـــلى تـــفسيره لـــلبيانـــات. كـــل مـــنا يـــمتلك 

رؤيــة لــلعالــم - وهــي الــفلسفة الــتي تــقود فــهمنا لــلكون. فــنحن حــني نــقوم 

بــــتفسير األدلــــة الــــعلمية والــــتاريــــخية، فــــإنــــنا ســــنلجأ إلــــى رؤيــــتنا لــــلعالــــم 

2لــتساعــدنــا عــلى الــوصــول إلــى اإلســتنتاجــات. إن حــقيقة كــون الــدكــتور 

(س) مـؤمـناً بـالـتطور يـعني بـأنّـه عُــرضـة ألن  يـقدم تـفسيراً لـألدلـة بـطريـقة 

مـعينة. (إن الـنقطة مـن هـذا الـطرح ليسـت أن يـتم نسـب الخـطأ إلـيه بـناءً 

عـلى ذلـك؛ إنـما أن يـتم اإلنـتباه إلـى أن كـل شـخص يـمتلك تـحيُّز مـن نـوع 

مـــا. وبـــأنـــه يـــجب أن يـــتّم اإلنـــتباه إلـــى مـــاهـــية هـــذه الـــتحيزات.) فـــاملـــؤمـــن 

1 لسبب من األسباب جند أنه أمر شائع بني الناس بأن يعتقدوا بأن علماء املستحاثات وعلماء طبقات األرض قد قاموا بدراسة املاضي. 
لكن هذا األمر ليس صحيح. فالصخور واملستحدثات موجودة في احلاضر (وإال فإننا لن منتلك وسيلة لإلطالع عليها). ال يوجد مشكلة 
في تقدمي التوقعات حول األحداث املاضية (مثل كيفية تشكل الصخور أو املستحاثات) ومن ثم دراسة النماذج اخملتلفة من خالل اجراء 

جتارب في احلاضر، إال أنَّه يجب أن نبقي حاضراً في أذهاننا أن املاضي غير خاضع للمعاينة أو اإلختبارات العلمية.
2 البعض من التطوريّن قد يدَّعون بأنهم ال ميتلكون رؤية للعالم - وبأن تفسيرنا لألدلّة يجب أن يكون حياديّأً وغير متحيّز. لكن هذا 

نوع من الفلسفة بحد ذاته وهو من األنواع السيئة وذاتية النقض.
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بــالخــلق الــذي يــمتلك املــؤهــالت عــينها ســيقوم بــالــوصــول إلــى اســتنتاجــات 

مــختلفة مــن خــالل الــبيانــات عــينها. فــفي الــوقــت الــذي قــد أثــق بــما يــقولــه 

الــدكــتور (س) عــن تــركــيب بــروتــني مــعني قــد ســبق لــه وقــام بــدراســته تــحت 

املجهــــــر، ســــــوف لــــــن أضــــــع الــــــكثير مــــــن الــــــثقة فــــــي رأيــــــه حــــــول مــــــوضــــــوع 

األصول على اعتبار أن تحيزه في هذا املجال إنما هو خاطئ.

.III الــتعامــل مــع الــخبراء الــقابــلني للخــطأ عــلى أنــهم مــعصومــني عــن ارتــكاب

األخــــطاء. يــــتوجــــب عــــلينا أن نــــعرف بــــشكل دائــــم أن الــــخبراء ال يــــمتلكون 

مــعرفــة كــامــلة. فــإنــهم أيــضاُ يــرتــكبون األخــطاء فــي حــقل اخــتصاصــهم. 

فـــإن بـــعض اإلكـــتشافـــات الجـــديـــدة قـــد تتســـبب بـــأن يـــقوم الـــعلماء بـــتغيير 

آرائـــهم حـــول بـــعض األمـــور الـــتي كـــانـــوا يـــعتقدون بـــأنـــهم مـــتيقنون مـــنها. 

وبـــــــالـــــــتالـــــــي فـــــــإن الـــــــتماس ســـــــلطة الـــــــخبراء تـــــــنتج فـــــــي أحـــــــسن األحـــــــوال 

احـــــتمالـــــية اســـــتنتاج مـــــعني. وســـــيكون مـــــن املـــــغلوط أن يـــــتم الجـــــدل حـــــول 

حتمية أمر معنّي كون أحد العلماء (القابلني للخطأ) يعتقد به.

بـالـطبع لـو كـان الـخبير ذو مـعرفـة عـن جـميع األشـياء ولـم يـكذب أبـداً فـإنـه لـن 

يــكون أمــراً مــغلوطــاً أن يــتم الــقبول بــتصريــحاتــه عــلى أنــها حــقيقة مــطلقة. بــل 

وســــيكون مــــن الــــعبثي أال يــــتم الــــقبول بــــتصريــــحاتــــه فــــي تــــلك الــــظروف. وإن 

ــه إعـــالن مـــن اهلل الـــكّلي  ــه مـــصدر مـــعصوم - أي أنّـَ الـــكتاب املُــقدَّس يـــدَّعـــي أنّـَ

املـــــــعرفـــــــة والـــــــذي ال يســـــــتطيع أن يـــــــكذب (كـــــــولـــــــوســـــــي ٢: ٣؛ تـــــــيطس ١: ٢). 

ـــه  وبــــالــــتالــــي فــــإنــــه لــــيس مــــن مــــغالــــطة فــــي الــــتماس الــــوحــــي املــــقدس عــــلى أنّـَ

صاحب السلطة املطلقة.
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وقــــد قــــام بــــعض املــــؤمــــنني بــــالــــتطوربــــتوجــــيه اتــــهام خــــاطئ لــــلمؤمــــنني بــــالخــــلق 

بـارتـكاب مـغالـطة الـتماس السـلطة فـي هـذا املـوضـوع تحـديـداً. مـن الـطبيعي 

ــه مـــصدر مـــعصوم، لـــكن  أن الـــتطوري قـــد ال يـــؤمـــن بـــالـــكتاب املُــقدَّس عـــلى أنّـَ

يــــجب عــــليه أن يــــقوم بــــتقديــــم دلــــيل عــــلى هــــذا األمــــر قــــبل أن يــــتهم الخــــلقيني 

باإللتماس الخاطئ.

يــوجــد نــوع آخــر مــن اإللــتماس الــخاطئ للســلطة وهــو الــتماس رأي األغــلبية. 

ويحـــــدث هـــــذا حـــــني يـــــحاول الـــــشخص أن يـــــجادل فـــــي أنَّ اإلدعـــــاء يـــــجب أن 

يـكون صـحيحاً ذلـك أنَّ الـغالـبية تـعتقد بـه. لـكن اعـتقاد الـغالـبية بـأمـر مـعني لـن 

يــجعل مــنه صــحيحاً. فــالــتاريــخ مــليء بــاألمــثلة الــتي تظهــر أنَّ الــغالــبية كــانــت 

تــــعتقد اعــــتقاداٍت خــــاطــــئة. فــــالــــحقيقة ال يــــتم تحــــديــــدهــــا مــــن خــــالل صــــناديــــق 

اإلقتراع.

إن هـــــذا الـــــنوع مـــــن املـــــغالـــــطات واضـــــح لـــــلغايـــــة ومـــــن الـــــصعب أن نـــــعتقد أن 

ــــه يـــــوجـــــد نـــــوع مـــــن اإلغـــــراء الـــــنفسي فـــــي  األشـــــخاص قـــــد يـــــقعون بـــــه. إال أنّـَ

الــــتماس رأي األغــــلبية. فـ ”كــــيف يــــمكن أن يــــكون جــــميع هــــؤالء األشــــخاص 

، بـالـطبع إن هـذه هـي الـحالـة مـع الـكثير مـن األشـخاص الـذيـن  3عـلى خـطأ؟“

هـــــــم جـــــــزء مـــــــن األغـــــــلبية حـــــــيث أنـــــــهم يـــــــعتقدون بـــــــصّحة اإلدعـــــــاءات ذلـــــــك أنَّ 

األشـــــــخاص اآلخـــــــريـــــــن مـــــــن األغـــــــلبية يـــــــعتقدون بـــــــها. (إن هـــــــذا لـــــــيس ســـــــبباً 

منطقياً.)

3 إن اخلطيئة هي اإلجابة لهذا السؤال. فجميع األشخاص ميتلكون الطبيعة اخلاطئة. وإن هؤالء الذين لم تتجدد أذهانهم بعمل الروح 
القدس ليسوا قادرين على الوصول إلى اإلستنتاجات الروحية الصحيحة (كورنثوس األولى ۲: ۱٤). إن غير املؤمن ليس حياديّاً. إنه 

متمرّد ومييل بشكل كبير إلى رفض اإلله احلقيقي (رومية ۱: ۲۰-۱۸).
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إن الــــــــتماس رأي األغــــــــلبية يــــــــرتــــــــبط عــــــــادةً مــــــــع الــــــــتماس رأي الــــــــخبراء - أي 

الــــتماس رأي أغــــلبية الــــخبراء. ويــــقع الــــتطوريّــــون عــــادة فــــي هــــذا الــــنوع مــــن 

املــغالــطات املــزدوجــة؛ فــهم يــحاولــون أن يــؤيّــدوا قــضيتهم مــن خــالل اإلشــارة 

إلـى أنَّ ”األغـلبية الـساحـقة مـن الـعلماء تـعتقد بـالـتطور. وبـالـتالـي فـإن الـتطور 

يميل ألن يكون صحيحاً.“

ع لن يساعد على تقديم جدٍل جيّد!  إال أن إرتكاب املغالطات بشكل مجمَّ

كــما ويــمكننا أن نــقوم بــاإلشــارة إلــى أنَّ الــتاريــخ يــذخــر بــاألمــثلة الــتي كــانــت 

فـيها أغـلبية الـعلماء تتخـذ مـواقـفاً خـاطـئًة لـلغايـة. وبـالـرغـم مـن ذلـك فـإنـنا نجـد 

أن الناس يتابعون ارتكاب هذا النوع من املغالطات.

قد نسمع في بعض األحيان عبارات مثل: 

”وفـــــقاً لـــــلتيار الـــــعلمي الـــــرئـــــيسي…“، ”املـــــؤســـــسات الـــــعلمية تـــــقول …“، أو 

. إال أن  ”اإلجــماع الــعلمي يــقول …“ كــأداة فــي مــحاولــة إثــبات إّدعــاء مُـــعنيَّ

استعمال هذه العبارات إنما هو ارتكاب ملغالطة التماس رأي األغلبية.

مــثال آخــر: ”إن املــؤمــنني بــالخــلق يــعلمون أن الــعالــم يــعود إلــى مــا يــقرب مــن 

٦٠٠٠ عــــام، لــــكن غــــالــــبية الــــعلماء ال يــــوافــــقون عــــلى هــــذا.“ إن هــــذه الــــعبارة 

ـه يــجب أن نــقبل بــرأي  صــحيحة لــكن اإلســتنتاج غــير املــصرَّح بــه عــلناً هــو أنّـَ

أغـلبية الـعلماء. إن األمـر بـالنسـبة ملجـموعـة الـخبراء ال يـختلف عـنه مـع الـخبير 

ــــه يـــــجب أن نـــــأخـــــذ بـــــعني اإلعـــــتبار مـــــؤهـــــالتـــــهم فـــــي املـــــوضـــــوع  املـــــنفرد، إذ أنّـَ

املـطروح، كـما يـجب أخـذ رؤيـتهم لـلعالـم وتـحيّزهـم بـعني اإلعـتبار أيـضاً، كـما 

أنــــــه يــــــجب اإلنــــــتباه إلــــــى أنــــــهم قــــــابــــــلني الرتــــــكاب األخــــــطاء نــــــتيجًة ملــــــعرفــــــتهم 

املحدودة.
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إنَّ اهلل قــــد أعــــطى األشــــخاص املــــختلفني اهــــتمامــــاٍت مــــختلفة وهــــو ســــيكون 

راضــياً حــني يــقومــون بــدراســات جــاّدة ويــقومــوا بــتطويــر خــبرات فــي مــجاالت 

مُــعيَّنة مـن خـليقته. وإنـه مـن املسـتحق أن يـتم االسـترشـاد بـرأي الـخبراء، مـع 

األخـذ بـعني اإلعـتبار بـشكل دائـم أنـه يـجب عـدم أخـذ رأيـهم عـلى أنـه أكـثر مـن 

رأي بشري قابل للخطأ وليس ذو سلطان أعلى من سلطان كلمة اهلل.

أمثلة عن اإللتماس الخاطئ للسلطة.

”إن كــــان الخــــلق صــــحيحاً، فــــلماذا نجــــد أن الــــغالــــبية الــــعظمى مــــن الــــعلماء 

تؤمن بالتطور؟“

”إن التطور أمر صحيح حقاً. فكتاب علم األحياء الذي ندرسه يقول بذلك.“

”الدكتور (س) يؤمن بالتطور وبالتالي فإن التطور صحيح.“

”إن اإلجـــماع الـــعلمي يـــقول بـــأن الـــكون يـــعود إلـــى مـــليارات الـــسنني.“[وهـــذا 

يشير إلى أنَّه يجب القبول بذلك.]

”بــــالــــطبع إن جــــميع أشــــكال الــــحياة قــــد تــــطورت مــــن ســــلف مشــــترك. فــــكيف 

يمكن لجميع هؤالء العلماء أن يكونوا على خطأ؟“

”أنـت تـؤمـن بـما يـقولـه الـعلماء عـن الـجاذبـية األرضـية، الكهـربـاء، الـكيمياء، و 

غيرها. فلماذا ال تؤمن بما يقولونه عن التطور؟“

”(س) هــــــو مــــــن بــــــني أكــــــثر األشــــــخاص الــــــذيــــــن أعــــــرفــــــهم ذكــــــاًء. وهــــــو يــــــؤمــــــن 

بــــالــــتطور.“ [إن هــــذا يــــتضمن إشــــارة ضــــمنية إلــــى أنــــه يــــجب أن نــــفعل املــــثل 

 أيضاً.]
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(٩)

مغالطة رجل القّش
The Straw man Fallacy

تحـدث مـغالـطة رجـل الـقش حـني يـقوم الـشخص بـتشويـه مـوقـف الـِخصم ومـن 

ثـــم يـــتابـــع فـــي دحـــض مـــا قـــدَّمـــه عـــوضـــاً عـــن الـــتعامـــل مـــع املـــوقـــف الـــحقيقي 

لـلِخصم. إن مـغالـطة رجـل الـقش هـي نـوع خـاص مـن مـغالـطة الـفرضـيات غـير 

املـترابـطة حـيث ان هـذا الـنوع مـن املـغالـطات يـعتمد عـلى إثـبات نـقطة ليسـت 

مـوضـوعـًة عـلى طـاولـة الـحوار. وفـي حـالـة رجـل الـقش يـقوم الـشخص بـدحـض 

املـوقـف الـوهـمي الـذي قـام بـتقديـمه وهـذا األمـر ال صـلة لـه بـاملـوقـف الـحقيقي 

لــلخصم فــهو قــد قــام بــإنــشاء كــياٍن مــن قــّش وتــابــع بــاســتعراض قــوتــه أمــامــه. 

وهـذا الـنوع مـن األخـطاء املـنطقية يـجب أن يـتم تـالفـيه والحـذر مـنه فـي الـوقـت 

ذاته.

 قـد يـقول أحـد املـؤمـنني بـالـتطور مـجادالً: ”إن املـؤمـنني بـالخـلق ال يـؤمـنون بـأن 

الـحيوانـات تـتغير. لـكن مـن الـواضـح أنـها تـفعل ذلـك اَي انـها تـتغير. وبـالـتالـي 

فإن املوقف املؤيد للخلق التوراتي هو موقف خاطئ.“

لـــكن عـــلى اعـــتبار أن املـــؤمـــنني بـــالخـــلق يـــؤمـــنون بـــأن الـــحيوانـــات تـــتغير (لـــكن 

ضــمن حــدود األنــواع الــرئــيسية املخــلوقــة)، فــإن هــذا الجــدل لــيس إال ارتــكابــاً 

ملــغالــطة رجــل الــقش. فــالجــدل الــسابــق ال يــقوم بــدحــض اإلدعــاءات الــحقيقيّة 

للموقف الخلقي.
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إن هـذا الـنوع مـن الـتشويـه لـلموقـف قـد يـكون غـير مـقصود؛ فـإنـه مـن املـمكن 

أن يــــكون الــــشخص الــــذي يســــتخدم هــــذا الــــنوع مــــن الجــــدل قــــد أســــاء فــــهم 

الـــتعليم الـــتوراتـــي عـــن الخـــلق. ولـــكن فـــي بـــعض األحـــيان يـــكون ارتـــكاب هـــذه 

د. وذلـك يـعتبر مـقاربـة غـير نـزيـهة، وهـذا األمـر شـائـع جـداً فـي  املـغالـطة مُــتََعمَّ

الجــدالت الــدائــرة حــول مــوضــوع األصــول، وهــذا مــا يــجعل مــن الــتعرف عــلى 

هذه املغالطة أمراً ذا أهمية بالغة.

يــوجــد درجــة مــن املــسؤولــية حــتى وإن كــان ســوء الــتقديــم هــذا غــير مــقصود. 

فـــإنـــه مـــن الـــواجـــب عـــلى املـــجادل أن يـــقوم بـــدراســـات كـــافـــية تـــتعلق بـــاملـــوقـــف 

الـحقيقي لـلخصم. فـنحن وبـشكل أكـيد يـجب ان نـكون مسـتعديـن لـلتغاضـي 

عـــن األخـــطاء الـــبسيطة وتـــجاوزهـــا، وبـــشكل خـــاص حـــني يـــكون املـــوقـــف بـــالـــغ 

الــــتعقيد (وهــــذا ال يــــنفي أنــــه يــــجب أن يــــتم تــــصحيح الــــفهم الــــخاطئ  الــــذي 

يـتبناه املـجادل حـول املـوضـوع.) لـكن املـشكلة هـي انـنا نجـد عـدداً كـبيراً مـن 

الــحاالت الــتي يــكون تــشويــه الــتعليم عــن الخــلق واضــحاً مــن قــبل املــجادلــني 

الذين يدافعون عن التطور، وال يوجُد أيُّ عذٍر ملثل هذه األمور.

وههنا البعض من األمثلة عن ذلك!

إن كـان املـؤمـن بـالـتطور يـّدعـي بـ : ”إن الخـلقيني ال يـؤمـنون بـالـعلم،“ سـيكون 

هــــذا اإلدعــــاء مــــغالــــطًة مــــن نــــوع رجــــل الــــقش. [ وقــــد يــــكون األمــــر نــــوعــــاً مــــن 

مـغالـطة اإللـتباس (املـواربـة) الـتي قـد سـبق وقـدمـنا لـها فـي وقـٍت سـابـق حـيث 

أن الــــــتطوري قــــــد خــــــلط بــــــني الــــــعلوم الــــــتشغيليّة والــــــعلوم الــــــتي تــــــتعامــــــل مــــــع 

الــــتطور.] إذ أن الخــــلقيني يــــؤمــــنون بــــالــــعلم، ويــــوجــــد عــــدد كــــبير مــــن الــــعلماء 

املـــــتحصلني عـــــلى شـــــهادات الـــــدكـــــتوراه كـــــما هـــــو حـــــال املـــــتخصصني الـــــذيـــــن 
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يــعملون فــي املــواقــع  الــتي تــقدم الــدفــاع عــن الخــلق مــثل إجــابــات مــن ســفر 

الــــتكويــــن. ويــــوجــــد دراســــة مــــنطقية كــــامــــلة ســــنقوم بــــتقديــــمها تــــبنّي أن الخــــلق 

الــتوراتــي هــو مــا يــجعل مــن الــعلم والــبحث الــعلمي أمــراً مــمكنا وهــذا الــبحث 

متوفر من خالل كتاب الدليل الحاسم للخلق.

ـــه ال يــــوجــــد طــــفرات وراثــــية   قــــد يــــدَّعــــي أحــــدهــــم بــــأنَّ ”الخــــلقيني يــــقولــــون بــــأنّـَ

مـــفيدة“. هـــذا تـــشويـــه لـــلموقـــف الخـــلقي الـــتوراتـــي. فـــنحن كـــمؤمـــنني بـــالخـــلق 

نـقول بـأن الـطفرات الـوراثـية ال تـضيف مـعلومـات جـديـدة ذات مـيزات إبـداعـية 

إلـى املـعلومـات املـوجـودة فـي املجـمع الـجيني وبـالـتالـي فـإنـها تـسير بـاإلتـجاه 

املـعاكـس ملـا يـتطلبه حـدوث الـتطور. لـكننا أيـضاً نـؤمـن بـأن الـطفرات الـوراثـية 

وفــي ظــروف خــاصّــــــــــة قــد تتســبب بــاكــتساب مــيزات ذات قــيمة إيــجابــية لــلقدرة 

على البقاء.

قـــد يـــقول أحـــدهـــم: ”الـــكتاب املُــقدَّس يُـــعلِّم بـــأن األرض تـــمتلك أعـــمدة وزوايـــا 

وبأنها ال تتحرك. وهذا خاطئ للغاية.“

إن هـذا تـشويـه ومـحاولـة إلعـطاء فـكرة خـاطـئة عـن الـوحـي املُقدَّس ولهـذا فـإنـه 

جـــدل مـــن نـــوع رجـــل الـــقش. فـــالـــكتاب املُـــقدَّس يســـتعمل الـــبالغـــة فـــي بـــعض 

األمـاكـن والـلغة الـشعريـة فـي أمـاكـن أُخـرى (كـما نـفعل حـني نـقول ”فـالن مـن 

الـــناس هـــو مـــن أعـــمدة املـــجتمع.“). فـــاإلشـــارة إلـــى الـــجهات الـــرئـــيسية عـــلى 

1أنـــــها الـــــزوايـــــا األربـــــعة (أشـــــعياء ١١: ١٢) أو ثـــــبات األرض بـــــحيث أنـــــها ال 

1 إن الكلمة العبرية املترجمة زوايا ”ּכָנָף“ تشير إلى ”أقاصي األرض. أقاصي األرض ستكون هي اجلهات األربعة الشمال والشرق 
واجلنوب والغرب. كما أن سفر الرؤيا ۷: ۱ يستخدم نفس الكلمات التي يستخدمها أشعياء ۱۱: ۱۲ ليشير إلى اجلهات الرئيسية.
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2تــتزعــزع (مــزامــير ٩٣: ١) لــيس بخــطأ عــلى اإلطــالق. وإنــه مــن غــير الــالئــق 

أن يـقوم املـعترض بـاسـتخدام األقـسام الـشعريـة مـن الـكتاب املـقدس بـطريـقة 

حـرفـية - أو الحـرفـية الـتاريـخية عـلى أنـها شـعريـة. فـالـعديـد مـن االعـتراضـات 

عــــلى الــــكتاب املُـــقدس يــــتبني مــــن خــــالل دراســــتها أنــــها جــــدالت تــــعتمد عــــلى 

مغالطة رجل القش.

 إن ارتــكاب هــذه املــغالــطة يحــدث بــني الــفينة واألخــرى بــطريــقة عــكسية حــيث 

قـد يـقوم بـعض املـؤمـنني بـالخـلق بـارتـكاب مـغالـطة رجـل الـقّش وذلـك مـن خـالل 

إســـاءة تـــقديـــم املـــوقـــف الـــتطوري. لـــكنه لـــيس عـــلى ذات الـــدرجـــة مـــن الـــتكرار، 

وربــــما يــــكون الســــبب هــــو أن حــــضارتــــنا مشــــبعة بــــالــــتعليم عــــن الــــتطور (أي 

تـطور الجـزيء إلـى إنـسان). وبـالـتالـي فـإن مـعظم الخـلقينّي عـلى اطـالع جـيد 

عن املوقف التطورّي.

إنَّ اإلدعـــــاء بـــــأن املـــــؤمـــــنني بـــــالخـــــلق يـــــقولـــــون بـــــأن األرض مســـــطحة، أو أنـــــهم 

يــنكرون قــوانــني الــطبيعة، أو بــأنــهم يــتعملون مــع جــميع آيــات الــكتاب املُـقدَّس 

بــطريــقة حــرفــية مــتصّلبة، إنــما هــي ادعــاءات ال أســاس لــها. لــكن تــقديــم هــذا 

الـــنوع مـــن الجـــدالت يـــجعل مـــن رفـــض املـــوقـــف الخـــلقي أمـــراً سهـــالً - إال أنَّ 

هذا ليس أسلوباً يتسم باألمانة واملنطق. 

إنـه مـن املـؤكـد أن لـيس جـميع الـتطوريّـني يـقومـون بهـذا األمـر؛ فـالـبعض مـنهم 

يــقومــون بــتقديــم مــوقــف خــصومــهم بــدقّــة. لــكن الجهــل بــتعليم الخــلق الــتوراتــي 

2 بالنسبة لثبات األرض فإن حقيقة وجود هذه التعابير في سفر املزامير هي أمر يؤكد اللغة الشعرية لآليات. فالكلمة مستخدمة في 

املزمور ٦۲: ٦ بحيث يقول الكاتب ”ال أتزعزع“، مشيراً إلى الثبات في السير على طريق الربّ وعدم احلياد عنه.
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بــني أولــئك الــذيــن يــرفــضونــه ويــحاولــون دحــضه يــشكل مــشكلة كــبيرة - وهــي 

مشكلة تفرض على الدفاعيات املسيحية أن تتعامل معها.

يـــتوجـــب عـــلينا أن نـــعمل عـــلى تـــشجيع خـــصومـــنا عـــلى الـــقيام بـــبحث ملـــعرفـــة 

الــــتعليم الــــحقيقي لــــلموقــــف الخــــلقي. ويــــجب أيــــضاً عــــلى الخــــلقينّي أن يــــبقوا 

مـطلعني عـلى الـتعليم املـختص بـطرفـي الجـدل لـئال يـسقطوا فـي مـغالـطة رجـل 

القش. 

يـــجب الحـــذر مـــن الـــتشويـــه لـــلموقـــف الخـــلقي أو ألي مـــن الـــتعالـــيم املـــسيحيّة، 

ويـــــجب أن نـــــكون عـــــلى أهـــــبة اإلســـــتعداد لـــــنشير إلـــــى خـــــطأ هـــــذا الـــــنوع مـــــن 

الجدالت؛ ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل دائم بروح الوداعة والتواضع.

أمثلة إضافية عن مغالطة رجل القش

”هــؤالء املــؤمــنون بــالخــلق الــذيــن يــعملون فــي ... يــقولــون بــأنــك يــجب أن تــؤمــن 

بالخلق ذو األيام الستة حتى تنال الخالص“

”إنَّ املــــؤمــــنني بــــالخــــلق ال يــــعترفــــون بــــاألســــالــــيب والــــطرق الــــعلمية. ذلــــك أنــــهم 

يـــقولـــون بـــأنـــه يـــجب عـــلى الجـــميع الـــعودة إلـــى الـــكتاب املـــقدس لـــلوصـــول إلـــى 

جميع األجوبة.“

”إن املــؤمــنني بــالخــلق اليــتمتَّعون بــالــعقالنــية. ذلــك أنــهم يــأخــذون األمــور عــلى 

أساس اإليمان األعمى.“

”إن املــــؤمــــنني بــــالخــــلق الــــتوراتــــي الــــذيــــن يُــــَعلِّمون بــــأنَّ األرض حــــديــــثة العهــــد 

يـــؤمـــنون بـــطوفـــان عـــاملـــي. لـــكن مـــن أيـــن أتـــت كـــل تـــلك املـــياه؟ فـــاملـــفترض أنـــهم 

يـؤمـنون بـأن كـل تـلك الـجبال الـتي نـراهـا فـي يـومـنا هـذا قـد تـآكـلت ومـن ثـم تـمَّ 

إعادة تجميعها بعد ذلك.“
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”إن املــؤمــنني بــالخــلق الــتوراتــي يُــعلِّمون بــأن اهلل قــد خــلق األنــواع والــفصائــل 

كـــما نـــراهـــا الـــيوم وفـــي هـــذا الـــتوزيـــع الـــجغرافـــي. لـــكن الـــعلماء قـــد اكـــتشفوا 

بــــــأنــــــها قــــــد تــــــنوعــــــت وانتشــــــرت جــــــغرافــــــياً وُوجــــــدت فــــــي أمــــــاكــــــن مــــــختلفة فــــــي 

املاضي.“
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(١٠)

املغالطات الرسمية

إنَّ املـغالـطات الـرسـمية تـتعامـل مـع املـنطق الـرسـمي اإلسـتنباطـي الـذي سـبق 

وأشـــرنـــا إلـــيه فـــي املـــقدمـــة وهـــو املـــنطق الـــذي يـــمكن الـــتعبير عـــنه بـــاســـتخدام 

الـرمـوز عـوضـاً عـن الـفروض. وهـو مـا يـعرف بـالـقياس املـنطقي حـيث أنـنا نُـنتج 

صـــــيغة ريـــــاضـــــية قـــــياســـــية صـــــالـــــحة لـــــلحكم عـــــلى مـــــدى صـــــالحـــــية الجـــــدالت 

املنطقية.

إن الـــــقياس املـــــنطقي الـــــذي ســـــوف نـــــتعامـــــل مـــــعه يـــــعرف بـــــالـــــقياس املـــــنطقي 

املـبني عـلى الـفروض املـختلطة، وهـذا اإلسـم نـاتـج مـن كـون الجـدل يـبنى عـلى 

فــرض مــبنى عــلى افــتراض أو تخــمني مــثل (إن كــان أ صــحيحاً فــسيكون ب 

صــــحيحاً) وتــــصريــــحٍ ثــــاٍن مــــن نــــوع تــــوكــــيدي أي مــــثل (إنَّ أ صــــحيح أو إنَّ أ 

ليس صحيحاً). 

وإليكم مثال عن الجدل املنطقي الذي يعتمد الفروض املختلطة:

(١) إذا كان أ صحيحاً فإنَّ ب سيكون صحيحاً.

(٢) إنَّ أ هو صحيح.

(٣) وبالتالي فإنَّ ب هو اآلخر صحيح.

إنَّ الجـزء األول مـن هـذا املـثال أي (أ) يـعرف بـاسـم املٌسَـــبِّب فـي حـني يُـعرف 

الجزء الثاني أي (ب) باسم الناتج

www.reasonofhope.com info@reasonofhope.com



٦٩ تمييز الحقيقة

أمــــا اآلن وبــــعد أن قــــدمّـــــنا الــــتعريــــفات الــــالزمــــة فــــلننتقل إلــــى أنــــواع الــــقياس 

املـنطقي املـبني عـلى فـروض مـختلطة وسـوف نـقوم بـالـتعامـل مـع أربـعة أنـواع 

شديدة األهمية ومتكّررة جداً ، وسيكون من املفيد جداً التعامل معها.

الـــــــنوعـــــــان األوالن هـــــــما مـــــــن الـــــــنوع الســـــــليم والـــــــصالـــــــح أمـــــــا اآلخـــــــران فـــــــهما 

مغالطات منطقية:

املثال األول:

فلنبدأ باستخدام الرموز أوالً ومن ثمَّ نستخدم الفروض الواقعية:

(١) إذا كان أ صحيحاً فإنَّ ب سيكون صحيحاً.

(٢) إنَّ أ هو صحيح.

(٣) وبالتالي فإنَّ ب هو اآلخر صحيح.

إن املُســبّب يــؤكــد الــناتــج وبــالــتالــي فــإن هــذا الــنوع يُــعرف بــاســم الــتوكــيد مــن 

خالل املسبب أو نظرية التوكيد، 

ولنستبدل الرموز بفروض واقعية:

(١) إن كان الثلج يتساقط، فإن الطقس سيكون بارداً في الخارج.

(٢) إن الثلج يتساقط.

(٣) وبالتالي فالبدَّ أن الطقس بارٌد في الخارج.

إنَّ هذا النوع من القياس املنطقي هو قياس سليم وصالح. 

املثال الثاني: 

(١) إذا كان أ صحيحاً فإنَّ ب سيكون صحيحاً.

(٢) إنَّ ب ليس صحيحاً.

(٣) بالتالي فإنَّ أ هو اآلخر ليس صحيحاً.
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٧٠ تمييز الحقيقة

يــعرف هــذا الــنوع بــاســم نــظريــة الــنفي أو الــنفي مــن خــالل الــناتــج وذلــك كــون 

الـــفرض الـــثانـــي يـــؤكـــد أن الـــناتـــج لـــيس صـــحيحاً وبـــالـــتالـــي فـــإن املســـبب هـــو 

اآلخر ال يمكن أن يكون صحيحاً.

ولنستبدل الرموز بفروض واقعية

(١) إن كان الثلج يتساقط، فإن الطقس سيكون بارداً في الخارج.

(٢) إن الطقس ليس بارداً في الخارج.

(٣) وبالتالي فإنه ال يوجد تساقط للثلوج.

وهذا اآلخر هو قياس منطقي صالح. 

املثال الثالث

(١) إذا كان أ صحيحاً فإن ب سيكون صحيحاً.

(٢) إنَّ ب صحيح.

(٣) وبالتالي فإن  أ هو اآلخر صحيح.

إن الـناتـج أي ب يؤّكـد املُسـبِّب وبـالـتالـي فـإن هـذا الـنوع يُـعرف بـالـتأكـيد مـن 

خالل الناتج. ولنستبدل الرموز بفروض واقعية:

(١) إن كان الثلج يتساقط، فإن الطقس سيكون بارداً في الخارج.

(٢) إن الطقس بارٌد في الخارج.

(٣) وبالتالي فإن الثلج يتساقط.

إن الخــــطأ فــــي هــــذا املــــثال هــــو شــــديــــد الــــوضــــوح، إذ أنَّ بــــرودة الــــطقس فــــي 

الـخارج ال تـعني بـالـضرورة أن الـثلج سـوف يـتساقـط، بـالـرغـم مـن أن ذلـك قـد 

يكون صحيحاً في بعض الحاالت كنتيجة للمصادفة.
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٧١ تمييز الحقيقة

ولـــننظر اآلن فـــي بـــعض الجـــدالت الـــتطوريـــة الـــتي تســـتخدم هـــذا الـــنوع مـــن 

الجدالت.

(١) إن كـــــان الـــــتطور صـــــحيحاً، ســـــوف نـــــتوقـــــع أن تـــــمتلك الـــــكائـــــنات الـــــحيّة 

تشابهاً في سلسلة الحمض النووي.

(٢) الكائنات الحية تمتلك تشابهاً في سلسلة الحمض النووي.

(٣) بالتالي فإن التطور صحيح.

لـــكن يـــوجـــد الـــعديـــد مـــن األســـباب الـــتي قـــد تتســـبب بـــالـــتشابـــه بـــني ســـالســـل 

الحـمض الـنووي لـلكائـنات الـحيّة. مـثالً، جـميع الـكائـنات تـمتلك خـالـقاً واحـداً، 

أو أن التشابه هذا هو ناتج عن التشابه في الكيمياء الحيوية.

(١) إن كــان اإلنــفجار الــكونــي الــكبير صــحيحاً، فــإنــنا ســنتوقــع وجــود أمــواج 

.(CMB) اإلشعاعات الكهرومغناطيسية الكونية

.(CMB) (٢) نحن نجد أمواج اإلشعاعات تلك

(٣) وبالتالي فإن اإلنفجار الكوني البد أن يكون صحيح.

إن هـــذا ارتـــكاب ملـــغالـــطة الـــتأكـــيد مـــن خـــالل الـــناتـــج. فـــيوجـــد أســـباب كـــثيرة 

تفسـر وجـود اإلشـعاعـات الكهـرومـغناطـيسية املـذكـورة (CMb) وال عـالقـة لـها 

باإلنفجار الكوني الكبير.

(١) إن كـــــــان الـــــــتطور صـــــــحيحاً فـــــــإنـــــــنا ســـــــنتوقـــــــع وجـــــــود ســـــــالســـــــل مـــــــنطقية 

للمستحاثات في الطبقات الصخرية.

(٢) إننا بالفعل نجد أن سالسل من املستحاثات في الطبقات الصخرية.

(٣) بالتالي فإن التطور صحيح.
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٧٢ تمييز الحقيقة

لــكن وبــناًء عــلى الــنموذج الــذي قــد يــنتج عــن الــطوفــان، فــإن الخــلقينّي ســوف 

يـتوقـعون وجـود مـثل هـذه السـالسـل مـن املسـتحاثـات فـي الـطبقات الصخـريـة. 

وبـــالـــتالـــي فـــإنـــه يـــمكن الجـــدل بـــأنَّ الخـــلق البـــد أن يـــكون صـــحيحاً لـــألســـباب 

عينها.

املثال الرابع

(١) إذا كان أ صحيحاً فإن ب سيكون صحيحاً.

(٢) إنَّ أ ليس صحيح.

(٣) وبالتالي فإن  ب هو اآلخر ليس صحيح.

إن نــفي املُســبِّب أ هــو مــا يــؤكــد نــفي الــناتــج وبــالــتالــي فــإنَّ هــذا الــنوع يُــعرف 

باسم النفي من خالل املُسبِّب.

ولنستبدل الرموز بفروض واقعية:

(١) إن كانت الثلج يتساقط، فالبد أن يكون الطقس بارداً في الخارج.

(٢) إن الثلج ال يتساقط.

(٣) وبالتالي فإن الطقس ليس بارداً في الخارج.

إن خـطأ هـذا الجـدل هـو شـديـد الـوضـوح، إذ أنَّ عـدم تـساقـط الـثلوج ال يـعني 

أنَّ الطقس ال يمكن أن يكون بارداً في الخارج. 

ولننظر في بعض األمثلة التطورية عن هذا النوع من الجدالت:

(١) إن وجــــدنــــا مســــتحاثــــات للبشــــر والــــديــــناصــــورات مــــتموضــــعة فــــي نــــفس 

الــــطبقة الصخــــريــــة، فــــإن هــــذا ســــيشير إلــــى أن البشــــر والــــديــــناصــــورات قــــد 

وجدوا في وقت واحد.
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٧٣ تمييز الحقيقة

(٢) نـــــحن ال نجـــــد مســـــتحاثـــــات للبشـــــر والـــــديـــــناصـــــورات فـــــي نـــــفس الـــــطبقة 

الصخرية.

(٣) وبالتالي فإن البشر والديناصورات لم يوجدوا في وقت واحد.

إن هـذا الجـدل يـرتـكب مـغالـطة نـفي املُسَــــــبِّب. فـيوجـد عـدد مـن األسـباب الـتي 

تــدفــعنا إلــى عــدم تــوقــع وجــود مســتحاثــات للبشــر والــديــناصــورات فــي مــكان 

واحــد، (عــلى ســبيل املــثال، إن كــانــوا بــشكل قــياســي قــد عــاشــوا فــي أقــالــيم 

مختلفة).

(١) إن وجـــدوا الـــفُلك الـــذي بـــناه نـــوح، فـــإن ذلـــك سيُظهِــــر أن ســـفر الـــتكويـــن 

يقدم تاريخاً حقيقيّاً.

(٢) لكنهم لم يجدوا الفُلك الذي بناه نوح.

(٣) لذلك فإن سفر التكوين ليس حقيقيّ.

ملجـرد أنـه لـم يـتم تحـديـد مـكان قـطعة أثـريـة قـديـمة فـإن ذلـك لـن يـعني أنـها لـم 

 توجد. وبالتالي فإن هذا الجدل مغلوط.
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٧٤ تمييز الحقيقة

يـــــوجـــــد حـــــيلة لـــــطيفة لـــــتساعـــــد عـــــلى الـــــتمييز بـــــني الجـــــدالت الـــــصالـــــحة وغـــــير 

الصالحة وهي من خالل رسم جدول كالتالي:

وعــــــند مــــــعايــــــنة الــــــقسم الــــــعمود األخــــــير نــــــالحــــــظ األســــــماء األربــــــعة للجــــــدالت 

السابقة مع رموز تختصرها إلى حرفني 

فنحن نحتاج إلى تذكر كلمتني أساسيتني وهما فرض، ناتج

فـــاإلســـم الـــذي يـــحتوي عـــلى حـــرف ن واجـــد يـــكون مـــغالـــطة وإال فـــإن الجـــدل 

صحيح.

فلننظر اآلن إلى محاوالت املؤمنني بالتطور للرد على كشف زيف جدالتهم.

إضافة ”ربّما...“

الـــبعض مـــن أكـــثر الجـــداالت اســـتخدامـــاً لـــلتطور ليســـت إال مـــغالـــطة الـــتأكـــيد 

مــن خــالل الــنتائــج. إنــها شــديــدة الــتكرار. وبــالــتالــي فــإنــه لــيس مســتغربــاً أال 

إن كان لدينا (أ) سيكون لدينا (ب)
لدينا (أ)

وبالتالي سيكون لدينا (ب)

Modus Ponens - نظرية التوكيد
تأكيد السابقة أو الفرض

ت.ف / الجــــــــــــــــــدل 
صالح

إن كان لدينا (أ) سيكون لدينا (ب)
لدينا (ب)

وبالتالي سيكون لدينا (أ)

مغالطة تأكيد من خالل الناتج
(الخلط بني الواجب والكافي)

جــــــــــــــــــدل  ت.ن / 
مغلوط

إن كان لدينا (أ) سيكون لدينا (ب)
ليس لدينا (ب)

وبالتالي لن يكون لدينا (أ)

Modus Tollens - نــــــظريــــــة الــــــنفي 
أو النقض

نفي النواتج

الــجــــــــــــــــــدل  ن.ن / 
صالح

إن كان لدينا (أ) سيكون لدينا (ب)
ليس لدينا (أ)

وبالتالي لن يكون لدينا (ب)

مغالطة نفي الفرض أو املٌَسبِّب 
(نفي السابقة)

جــــــــــــــــــدل  ن.ف / 
مغلوط
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٧٥ تمييز الحقيقة

يـكون الـتطوريّـون فـرحـني حـني يـرون طـبيعة جـداالتـهم املـغلوطـة وهـي تـتكشف 

للعلن. 

لــذلــك قــام الــبعض مــن الــتطوريّــني بــمحاولــة الــرد والــدفــاع عــن جــداالتــهم الــتي 

تــــعتمد عــــلى الــــتأكــــيد مــــن خــــالل الــــناتــــج. فــــي الــــعديــــد مــــن تــــلك الــــردود قــــام 

الـتطوريّـون بـاإلعـتراف بـأن تـلك الجـداالت هـي بـالـفعل تـعتمد مـغالـطة الـتأكـيد 

مـن خـالل الـناتـج؛ لـكنهم فـي الـوقـت عـينه اّدعـوا أنـه بـاعـتبار أنـهم فـقط كـانـوا 

يـجادلـون بـأن الـتطور غـالـباً سـيكون صـحيحاً (ولـيس بـشكل حـتمي)، فـإنـهم 

لـــم يـــرتـــكبوا مـــغالـــطات. يـــمكن الـــقول بـــأنـــهم وبـــشكل أســـاســـي قـــد حـــاولـــوا أن 

ينتشـــلوا أنـــفسهم مـــن املســـتنقع الـــذي ســـقطوا فـــيه مـــن خـــالل إضـــافـــة كـــلمة 

”ربـــــما“ إلـــــى اإلســـــتنتاج، وبـــــذلـــــك يـــــحولـــــون الجـــــدل إلـــــى جـــــدل اســـــتقرائـــــي. 

وبكلمات أُخرى يمكن القول بأن الجدل أصبح بالشكل التالي:

(١) إن كــــان الــــتطور صــــحيحاً، فــــإنــــنا ســــوف نــــتوقــــع بــــأن نجــــد تــــشابــــهاً فــــي 

سالسل الحمض النووي للكائنات الحيّة على األرض.

(٢) نــحن نجــد تــشابــهاً فــي ســالســل الحــمض الــنووي لــلكائــنات الــحية عــلى 

األرض.

(٣) بالتالي فإن التطور غالباً سيكون صحيح.

لـــكن هـــل ســـيكون تـــحويـــل الجـــدل إلـــى الـــنوع اإلســـتقرائـــي أدى إلـــى تـــحويـــله 

إلى جدل ُمقِنع؟ 

فلنأخذ مثاالً آخر لنرى إن كانت كلمة ”ربما“ ستجعل منه مقنعاً:

(١) إن كان القمر مصنوعاً من اللمبات الكهربائية فإنه سوف يكون برّاقاً.

(٢) إن القمر برّاق.
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(٣) وبالتالي فإنَّه ربما يكون مصنوعاً من اللمبات الكهربائية.

مـن املـؤكـد أن إضـافـة ”ربـما أو غـالـباً“ إلـى اإلسـتنتاج لـن يـزيـد مـن احـتمالـية 

صحة اإلستنتاج. وبالتالي فإن الجداالت التطورية التزال مغلوطة.

إن الـــــــــــتشابـــــــــــه فـــــــــــي ســـــــــــالســـــــــــل الحـــــــــــمض الـــــــــــنووي وأمـــــــــــواج اإلشـــــــــــعاعـــــــــــات 

الكهـــــرومـــــغناطـــــيسية الـــــكونـــــية (CMB) ال يـــــقدمـــــان جـــــدالً مـــــقنعاً لـــــلتطور أو 

اإلنـفجار الـكبير. وبـما أنـه قـد تـحويـل الجـدل مـن اسـتنتاجـي إلـى اسـتقرائـي 

مـــــن خـــــالل إضـــــافـــــة كـــــلمة ”ربـــــما“ فـــــيمكننا الـــــقول بـــــأنـــــه غـــــالـــــباً مـــــا تـــــقع هـــــذه 

الجــداالت ضــمن فــئة املــغالــطات مــن نــوع الــتعميم املتســرّع الــتي ســوف نــقوم 

بتقديمها الحقاً.

بــالــرغــم مــن هــذا فــإنــنا ال زلــنا نــشاهــد الــعلماء املــعاصــريــن يســتخدمــون نــوعــاً 

مــن أنــواع مــغالــطة الــتوكــيد مــن خــالل الــناتــج أثــناء مــقاربــاتــهم. حــيث يــقومــون 

بــوضــع صــيغة افــتراضــية (أ)، والــتي تــعطي تــوقــعاً بــنتيجة مــحتملة ومحــدَّدة 

(ب). ومـــن ثـــم يـــقومـــون بـــإجـــراء اخـــتبار أو تجـــربـــة تـــؤكـــد أو تـــقوم بـــنفي (ب). 

فـإن تـم الـتأكـيد عـلى الـنتيجة املـتوقـعة مـن الـفرضـية، أن يـقّدم ذلـك إسـناداً ملـا 

تــــقولــــه الــــفرضــــية؟ ألــــيس هــــذا هــــو نــــموذج األســــالــــيب الــــعلمية؟ إن هــــذا يــــبدو 

مـغلوطـاً، وهـذا األمـر يـقودنـا ألن نـسأل الـسؤال الـتالـي: هـل تـعتمد األسـالـيب 

العلمية على مغالطة التأكيد من خالل الناتج؟

لـقد عـانـى الـفالسـفة املـعاصـرون مـن هـذه املـشكلة تحـديـداً. إذ أنَّ األسـالـيب 

الــعلمية تــبدو وكــأنــها غــير صــالــحة بــناًء عــلى املــنطق الــرســمي، وبــالــرغــم مــن 

ذلك فإنها ناجحة. فكيف نفّسر ذلك؟ 
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وفــــقاً لــــلرؤيــــة الــــعلمانــــية لــــلعالــــم، فــــإن جــــميع أنــــواع الــــعلم (ســــواء كــــان الــــعلم 

التجــــريــــبي، أو املــــتعلق بــــاألصــــول) هــــي مــــغلوطــــة؛ وبــــالــــتالــــي فــــإنــــه لــــيس مــــن 

تـــفسير عـــقالنـــي لـــلنجاح الـــذي يـــحققه الـــعلم، أو أي مـــبرر ملـــتابـــعة اســـتخدام 

الــرؤيــة الــعلمانــية لــلعالــم. إال أنَّ املــسيحينّي يســتطيعون أن يــجيبوا عــلى هــذا 

السؤال.

وفـق الـرؤيـة املـسيحية لـلعالـم، يـوجـد نـوع مـن اإلنـتظام الـكامـن لـلكون ألن اهلل 

(الــــذي ال يــــخضع لــــلزمــــان أو املــــكان) يــــديــــر ويــــقود الــــزمــــان واملــــكان بــــطريــــقة 

مـــتسقة وذلـــك لـــصالـــحنا. ولـــذلـــك فـــإن بـــعض األشـــياء ســـوف تـــكون ثـــابـــتة عـــبر 

الـــزمـــن أو فـــي الـــفضاءات املـــختلفة (قـــوانـــني الـــفيزيـــاء، هـــي مـــثال عـــن ذلـــك). 

وبـــالـــرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن اهلل يـــسمح أيـــضاً بـــوجـــود ظـــروف مـــختلفة فـــي أمـــاكـــن 

مـختلفة وأزمـنة مـختلفة. لـذلـك فـإن بـعض األشـياء سـوف لـن تـكون ثـابـتة عـبر 

الـــــزمـــــن أو املـــــكان (مـــــثل درجـــــات الحـــــرارة). فـــــإنـــــه مـــــن خـــــالل إجـــــراء تـــــجارب 

مـــــختلفة فـــــي أزمـــــنة وأمـــــاكـــــن مـــــختلفة، نـــــحن قـــــادرون عـــــلى أن نـــــتعلم كـــــيفية 

الـــتمييز بـــني تـــلك األشـــياء املـــتسقة بـــناًء عـــلى إدارة اهلل وقـــدرتـــه (مـــثل قـــوانـــني 

الــــــــطبيعة)، وبــــــــني تــــــــلك األشــــــــياء الــــــــتي تــــــــتغير (درجــــــــات الحــــــــرارة والــــــــظروف 

املــناخــية). ويــمكننا أن نــقوم بــرســم نــماذج لــذلــك ونــعتمد عــلى اإلتــساق الــذي 

يـــــتميز بـــــه اهلل، ومـــــن ثـــــم نـــــقوم بـــــاخـــــتبار تـــــلك الـــــنماذج فـــــي ظـــــروف مـــــتنوعـــــة. 

والـــنجاحـــات املـــتكّررة ســـوف تـــشير إلـــى أن الـــنموذج الـــذي قـــد رســـمناه يـــميل 

ألن يكون صحيحاً أكثر من النماذج األُخرى ذات النجاحات األقل.

وبـــالـــتالـــي فـــإن الـــنموذج الـــعلمي فـــي ضـــوء الـــرؤيـــة املـــسيحية لـــلعالـــم، يـــحقق 

الـــكثير مـــن الـــتوقـــعات الـــناجـــحة واملحـــدَّدة فـــي ظـــروف مـــختلفة، ويـــتفوق عـــلى 
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الـــعديـــد مـــن الـــنماذج األُخـــرى املـــنافـــسة، وبـــالـــتالـــي فـــإنـــه بـــالـــحقيقة يـــميل ألن 

يـكون مـقاربـة جـيدة لـلطريـقة الـتي يـعمل بـها الـكون. الحـظ أن الـتطور ال يـقوم 

حـقاً بـأي تـوقّـع محـدَّد، والـتوقـعات املُبهمة الـتي يـقدمـها، إنـما هـي مُـتََوقّـَعة فـي 

الـــــنموذج الخـــــلقيّ مـــــثل أنـــــنا ســـــنتوقـــــع وجـــــود تـــــشابـــــه فـــــي ســـــلسلة الحـــــمض 

النووي إذ أنَّ الخالق واحد.

إن األســالــيب الــعلمية تــمتلك مــعنى فــي ضــوء الــرؤيــة املــسيحية لــلعالــم، ألنــنا 

نـعتمد عـلى وعـود اهلل لـنا بـأنـه سـوف يـديـر الـكون بـطريـقة مـتسقة حـتى نـكون 

قـادريـن عـلى الـتعلم مـن خـالل التجـربـة. إال أنـه ال يـوجـد أي تـفسير لـلعلم وفـق 

 الرؤية التطورية للعالم ألنه ال يوجد أي أساس لالستقراء.
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(١١)

ُمغالطات أُخرى

سـوف نـتعامـل فـي هـذا الـفصل مـع مجـموعـة مـن املـغالـطات األقـل شـيوعـاً مـن 

تــلك الــتي ســبق وقــدَّمــناهــا، لــذلــك فــإن هــذه املــغالــطات وبــالــرغــم مــن أهــميتها 

فـإنـها لـن تـكون عـلى ذات الـدرجـة مـن الـتكرار وخـصوصـاً فـي الجـدالت الـتي 

تتناول موضوع األصول.

The Genetic Fallacy - (مغالطة االصل) مغالطة املصدر

وتحــــدث هــــذه املــــغالــــطة عــــندمــــا يــــقوم أحــــد األشــــخاص بــــرفــــض جــــدل نــــتيجة 

العـتراضـه عـلى مـصدره. وأكـثر األمـثلة شـيوعـاً عـن هـذا الـنوع مـن املـغالـطات 

حـني يـقوم أحـد األشـخاص بـرفـض مـعلومـة ألنـها تـأتـي مـن الـكتاب املُقدَّس أو 

من موقع الكتروني يدافع عن الخلق التوراتي.

فـإن قـام أحـد املـؤمـنني بـالخـلق بـاسـتخدام مـقال مـنشور فـي إحـدى املـجالت 

، فـإنـه سـوف يـكون مـغلوطـاً  الـبحثية الـتي تـدافـع عـن الخـلق لـدعـم ادعـاء مُــعنيَّ

أن يـــقوم الـــخصم بـــالـــقول: ”ال، إن هـــذا املـــقال مـــن مـــوقـــعٍ الـــكترونـــي أو مجـــلة 

تــــــدافــــــع عــــــن الخــــــلق. هــــــل لــــــديــــــك أيُّ مــــــقال قــــــد صــــــدر عــــــن املــــــجالت الــــــعلمية 

الـتقليديـة.“ إن هـذا الـنوع مـن الـردود عـبثيّ ومـريـب، حـيث أنّـَه مـن غـير املـعتاد 

أن تـقوم املـجاّلت الـعلمية الـعلمانـية بنشـر أي مـقال يـدعـم اسـتنتاجـاً يـعارض 

www.reasonofhope.com info@reasonofhope.com



٨٠ تمييز الحقيقة

الــرؤيــة الــتقليديــة الــشائــعة لــلموقــف الــعلمانــي أي يــعارض اإليــمان بــالــتطور. 

إال أنَّ هذا ال يعني أن املقال أو املجلة التي تمَّ االستناد إليها خاطئة.

وبـالـتالـي فـإن إجـابـة الـخصم ليسـت مـرتـبطة بـاملـوضـوع. فـالجـدل يـجب أن يـتم 

تـقييمه بـاإلعـتماد عـلى حـيثيّاتـه، ولـيس عـلى مـصدره. أمـا إن كـان مـن املـمكن 

أن يـــتم إظـــهار أنـــه ال يـــمكن اإلعـــتماد عـــلى مـــصدر املـــعلومـــات، حـــينها يـــمكن 

أن يـتم دحـض املـحتويـات املـوجـودة فـي املـقال. لـكن هـذا يـجب أن يـتم تـقديـمه 

مـن خـالل جـدل مـنطقي، ولـيس مـن خـالل تـصريـح يُـفتَرَض قـبولـه مـن الجـميع. 

فالجدل يُحاَكم بناًء على حيثيّاته وليس بناًء على املصدر الذي أتى منه.

يــــقول أحــــدهــــم: ”إن الــــكتاب املُـــقدَّس قــــد كُــــــِتَب قــــبل آالٍف الــــسنوات مــــن قــــبل 

أشــــخاص لــــم يــــمتلكوا مــــعرفــــًة عــــن الــــعلوم املــــعاصــــرة. فــــلماذا يــــجب أن نــــثق 

بــاإلدعــاءات الــتي يــقّدمــها؟“ إن حــقيقة كــون الــكتاب املُـقدَّس بــالــغ الــِقَدم وأن 

الــُكتَّاْب لــم يــكونــوا عــلى مــعرفــة بــالــعلوم املــعاصــرة ال عــالقــة لــها بــمصداقــيّته. 

إضـــافـــًة إلـــى أن هـــذا الجـــدال (ومـــثله الـــكثير مـــمن يـــهاجـــم الـــوحـــي املُــقدَّس) 

يـــتجاهـــل الـــوضـــع الـــخاص لـــلكتاب املُـــقدَّس. وذلـــك أن الـــكتاب املُـــقدَّس يـــقدم 

ــه الـــكلمة املـــوحـــاة مـــن قـــبل اهلل وبـــالـــتالـــي فـــإنـــه يـــختلف عـــن بـــاقـــي  ادعـــاًء بـــأنّـَ

املسـتندات الـتاريـخيّة. مـن املـؤكـد أن الـكثير مـن املـعترضـني سـوف يـرفـضون 

هــــذا اإلدعــــاء، لــــكن إن قــــامــــوا بــــذلــــك فــــهم قــــد افــــترضــــوا بــــشكل مســــبق بــــأن 

الـــكتاب املُــقدَّس هـــو خـــاطئ وبـــالـــتالـــي فـــإنـــنا يـــجب أن نـــشير لـــهم بـــأنـــهم قـــد 

ابـــتدؤوا بهـــذا اإلدعـــاء عـــينه؛ وبـــالـــتالـــي فـــإنـــهم قـــد ارتـــكبوا مـــغالـــطة الـــتماس 

املطلوب.
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The Fallacy of Composition - (التعميم) مغالطة التركيب

تحـدث حـني يـقوم الـشخص بـالجـدل بـطريـقة مـغلوطـة مـّدعـياً أن مـايـصحّ عـلى 

الجــزء يــجب أن يــكون صــحيحاً عــلى الــكّل، أو مــا يــصحّ عــلى عــدد مــن أفــراد 

املجموعة هو صحيح على كامل املجموعة.

فـي بـعض األحـيان يـكون ذلـك صـحيحاً، لـكن ذلـك ال يـعني أنـه صـحيح عـلى 

الدوام؛ وبالتالي فإنه يتوجب علينا أن نقوم بفحص كل ادعاء على حدى.

فـــــمثالً: ”إن طُـــــوب الـــــبناء هـــــو أحـــــمر الـــــلون، فـــــاملـــــنزل املـــــصنوع مـــــن الـــــطوب 

األحمر سيكون لونه أحمر.“ هذا الجدل ليس مغلوطاً.

لـــكن الـــقول بـــأن ”إنَّ واحـــدة طـــوب الـــبناء ليســـت ثـــقيلًة لـــلغايـــة، وبـــالـــتالـــي فـــإن 

املــــنزل املــــبني مــــن وحــــدات الــــطوب لــــيس ثــــقيالً لــــلغايــــة.“ هــــذا الــــقول مــــغلوطٌ 

ويرتكب مغالطة التعميم أو التركيب.

ولـــألســـف نجـــد هـــذه املـــغالـــطة تُـــرتـــكب مـــن قـــبل املـــؤمـــنني بـــالخـــلق فـــي بـــعض 

األحـيان وذلـك حـني يـقولـون: ”كـل شـيء فـي الـكون لـه ُمسـبِّب. وبـالـتالـي فـإن 

الــــكون نــــفسه يــــجب أن يــــمتلك ُمسَــــــــبِّب.“ إن هــــذا الجــــدل لــــيس مــــترابــــطاً مــــن 

الناحية املنطقية وهو يرتكب مغالطة التركيب (التعميم).

 A Hasty Generalixation - مغالطة التعميم املُتسرِّع

تحـــدث حـــني يـــتم الخـــلوص إلـــى اســـتنتاجـــات بـــاإلعـــتماد عـــلى كـــمية قـــليلة مـــن 

املعلومات أو األمثلة اإلختباريّة. 

مـــثالً إن قـــام بـــعض األشـــخاص بـــقضاء اجـــازة فـــي واليـــة أو مـــنطقة ســـاحـــلية 

دافـئة ملـدة أسـبوع، لـكن وبـشكل اسـتثنائـي كـان املـناخ بـارداً فـي الـفترة الـتي 
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قـضوهـا هـناك. فـإنّـَه سـوف يـكون تـعميماً متسـرعـاً إن قـامـوا بـاإلسـتنتاج بـأن 

املــــناخ فــــي تــــلك املــــنطقة الــــجغرافــــية هــــو بــــارد. إذ أنَّ تجــــربــــتهم هــــناك كــــانــــت 

اســتثنائــية. ومــّدة أســبوع واحــد ليســت فــترة كــافــية لــلحكم عــلى املــناخ الــعام 

فـــي تـــلك املـــنطقة. لـــكن إن كـــان أحـــد األشـــخاص قـــد قَـــَضى فـــترةً تـــمتد لـــعدة 

سـنوات فـي تـلك املـنطقة لـن يـعتبر تـصريـحه نـوعـاً مـن الـتعميم املتسـرع فـيما 

لو أنه قال بأن املناخ هناك حارٌّ ورطب.

ويـــــجب الحـــــذر مـــــن هـــــذه املـــــغالـــــطة فـــــي الجـــــداالت الـــــدائـــــرة حـــــول مـــــوضـــــوع 

األصــول. حــيث قــد نجــد جــدالت مــن نــوعِ: ”إن املــؤمــنني بــالخــلق ال يــتمتعون 

بــاألمــانــة. فــأنــا أعــرف أحــد املــؤمــنني بــالخــلق مــمن كــانــوا يــكذبــون فــي مــختلف 

املواضيع.“ 

بــــفرض أنــــنا ســــّلمنا بــــأن هــــذا اإلدعــــاًء صــــحيح فــــإنــــه ال يــــعني بــــأنَّ املــــؤمــــنني 

بالخلق بالعموم سيكونون غير أمناء أو غير صادقني.

مغالطة التعميم غير الدقيق / القطعي 

A Sweeping Generalization
تحـــــدث هـــــذه املـــــغالـــــطة حـــــني يـــــتم تـــــطبيق الـــــتعميم عـــــلى اإلســـــتثناءات. إذ أن 

الـــــتصريـــــحات الـــــعامـــــة هـــــي عـــــامّـــــة الـــــتطبيق ولـــــكن لـــــيس بـــــشكل دائـــــم. فـــــهي 

صــحيحة فــي حــني يــتم تــطبيقها عــلى مــعظم األفــراد فــي مــعظم األحــيان. إال 

أنه يوجد استثناءات. 

مـثالً ”ريـاضـة الجـري هـي مـفيدة لـعضلة الـقلب. إن الـسيد (س) لـديـه مـشكلة 

خاصة بالقلب، وبالتالي فإنه من املفترض أن يمارس الجري.“
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ــه بـــالـــرغـــم مـــن أنَّ ريـــاضـــة الجـــري  هـــذا مـــثال عـــن الـــتعميم غـــير الـــدقـــيق، إذ أنّـَ

هــــي مــــفيدة لــــعضلة الــــقلب بــــالــــعموم، إال أنــــه فــــي بــــعض الــــحاالت قــــد تــــشكل 

خطرا على عضلة القلب.

يــــوجــــد عــــدد مــــن األمــــثلة عــــن اســــتخدام الــــتعميم غــــير الــــدقــــيق ضــــمن ســــياق 

الجــــدل حــــول األصــــول مــــثالً قــــد يــــقول أحــــدهــــم: ”ال يــــعتبر أي شــــيء حــــقيقة 

ملجـــرد أّن شـــخصاً مـــا قـــد قـــالـــه، لـــذلـــك فـــإنـــه يـــتوجـــب عـــليك أن ال تـــصدق أي 

شـيء يـقولـه لـك اهلل فـي الـكتاب املـقدس.“ بـالـرغـم مـن صـّحة الجـزء الـقائـل بـأن 

األشـــــياء ال تـــــعتبر صـــــحيحة ملجـــــرد أنَّ شـــــخصاً مـــــا يـــــقولـــــها، إال أن اهلل هـــــو 

اإلستثناء من هذه القاعدة ألن اهلل هو من يحدد الحقيقة. 

قــد يــقول آخــر: ”قــوانــني الــطبيعة تــقود عــمليات الــكون. لــذلــك فــإنــه ال يــجب أن 

تَســتَخِدم املعجــزات فــي تــفسيرك ألصــل األشــياء الــتي فــي الــكون.“ إن هــذا 

مــثال عــن املــغالــطة عــينها. فــبالــرغــم مــن أنَّ اهلل عــادة مــا يــتمم مــشيئته ضــمن 

قـــوانـــني الـــطبيعة، إال أنَّ الخـــلق لـــيس عـــمالً اعـــتياديـــاً وهـــو اســـتثناء مـــن تـــلك 

القاعدة العامة.

 The Fallacy of Division - مغالطة التقسيم

وتحدث حني يُعتَقد بأن ما يصحّ للمجموعة هو صحيح بالنسبة لألفراد.

وهـــي تـــعمل بـــشكل مـــعاكـــس ملـــغالـــطة الـــتركـــيب أو الـــتعميم الـــسابـــقة. وكـــمثال 

ن مـــن الـــذرّات، وبـــالـــتالـــي فـــإن  عـــلى هـــذه املـــغالـــطة ”إن اإلنـــساَن الـــحيّ يـــتكوَّ

الذرّات هي حيّة.“
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مغالطة ال يوجد أسكتلندي حقيقي 

The “No True Scotsman Fallacy”
تحــــــدث حــــــني يــــــجادل أحــــــد األشــــــخاص مســــــتخدمــــــاً تــــــعريــــــفاً مــــــتحيزاً ألحــــــد 

املــفاهــيم (وهــو الــتعريــف الــذي ال يــوجــد فــي أي مــن الــقوامــيس) لــلدفــاع عــن 

الجــدل الــذي يُــقدِّمَـــُه مــن أي جــدل مــضاد. إن املــثال الــذي تــم اســتقاء اإلســم 

منه هو التالي:

قــام الــشخص (أ) بــالــتأكــيد بــأن ”الــرجــل اإلســكتلندي ال يــضع الــسكر عــلى 

(الحساء املصنوع من الشعير)“. 

فـقام الـشخص (ب) بـدحـض ذلـك اإلدعـاء مـن خـالل تـقديـم مـثال مُــضاٍد لهـذا 

الــــتأكــــيد فــــقال: ”إن أحــــد مــــعارفــــه وهــــو الــــسيد (س) رجــــل أســــكتلندي - وهــــو 

يضع السكر على حساء الشعير.“ 

لــــكن الــــشخص (أ) أجــــاب بــــالــــقول، ”ال يــــوجــــد أي رجــــل اســــكتلندي حــــقيقي 

يضع السكر على حساء الشعير.“ 

لـقد قـام بـشكل أسـاسـي بـإعـادة تـعريـف مـفهوم ”الـرجـل االسـكتلندي“ بـطريـقة 

ال يــمكن مــعها أن يــكون اإلدعــاء أو الــتأكــيد الــذي قــدَّمَــُه خــاطــئاً. لــكن بــما أن 

التعريف الذي قدَّمه هو تعريٌف مغلوط كذلك سيكون حال الجدل.

إن هـــذه املـــغالـــطة شـــديـــدة الـــتكرار فـــي الجـــدالت الـــدائـــرة حـــول األصـــول فـــقد 

 نجد حواراً يشبه التالي: 
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الـــتطورّي: ”ال يـــوجـــد أي عـــالـــم يـــؤمـــن بـــأن اهلل قـــد خـــلق كـــل شـــيء فـــي ســـتة 

أيام.“

الخـــلقي: ”الـــعلماء الـــعامـــلون فـــي املـــجالت الخـــلقية وفـــي املـــواقـــع اإللـــكترونـــية 

التي تدافع عن الخلق يؤمنون بذلك.“

الـتطورّي: ”ال يـوجـد أي عـالـم حـقيقي يـؤمـن  بـأن اهلل قـد خـلق كـّل شـيء فـي 

ستة أيام“.

أي أنَّ املــؤمــن بــالــتطور قــد  أضــاف كــلمة حــقيقيّ إلــى جــدلــه  لــيعيد تــعريــف  

كلمة عالم بطريقة تخدم جدله.

مغالطة التوسل الخاّص (املعاملة الخاّصة) 

Special Pleading 
ـع مــن  هــي مــغالــطة تــقع حــني يــقوم الــشخص بــتطبيق مــعايــير مــزدوجــة. فــيتوقّـَ

خـصمه أن يـلتزم بـمعايـير مـعينة فـي الـوقـت الـذي ال يـطبّق تـلك املـعايـير عـلى 

نـــفسه. فجـــميع املـــؤمـــنني بـــالـــتطور تـــقريـــباً يـــصّرون عـــلى أنّـــه يـــجب أن يـــمتلك 

املـؤمـنني بـالخـلق أسـبابـاً جـيّدة ملـوقـفهم. لـكن الـتطوريّـني أنـفسهم ال يـمتلكون 

أسباباً جيّدة لإليمان بالتطور، أو باألخالق املطلقة، أو بقوانني املنطق.

A False Analogy - مغالطة القياس الخاطئ

تحـــدث حـــني يـــتم الـــقياس بـــني أمـــريـــن مـــتشابهـــني بـــطريـــقة ســـخيفة ال تـــرتـــبط 

بـاإلسـتنتاج. فنجـد أحـد األشـخاص يـجادل: ”ملـاذا تـتذمـر مـن الـعمل ملـدة ١٢ 

سـاعـة فـي الـيوم، إن حـواسـبنا تـعمل ملـدة ٢٤ سـاعـة وهـا هـي بـحالـة جـيّدة.“ 
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لـــكنه مـــن الـــواضـــح أن البشـــر يـــختلفون عـــن الـــحواســـب الـــتي ليســـت بـــحاجـــة 

للراحة.

إن أكــثر األمــثلة شهــرةً هــو حــني يــجادل املــؤمــن بــالــتطور قــائــالً: ”إن اإليــمان 

بــالخــلق يشــبه اإليــمان بــاألرض املســطحة.“ إن هــذا الجــدل يــحاول أن يــربــط 

بــني اإليــمان بــالخــلق وبــني إيــمان يــمكن أن يــتم الــتحقق مــن خــطأه مــن خــالل 

املــعايــنة. إال أن الخــلق الــتوراتــي ال يــمكن أن يــتم انــكاره مــن خــالل املــعايــنة، 

وبــاملــناســبة إن هــذه املــقارنــة خــاطــئة إذ أنَّ الــكتاب املــقدس يــعلِّم بــأن األرض 

كروية ومثال على ذلك في أشعياء ٤٠: ٢٢.

The Fallacy of False Cause - مغالطة املسببات الخاطئة

تحــــدث حــــني يــــعزو املــــجادل عــــالقــــة ســــببية خــــاطــــئة بــــني حــــدثــــني. فلمجــــرد أن 

الحــدثــني وقــعا فــي الــوقــت عــينه تــقريــباً فــإن ذلــك ال يــعني بــأنَّ واحــدهــما قــد 

ســـبب اآلخـــر. فـــاألمـــر قـــد يـــكون مجـــرّد مـــصادفـــة، أو أنـــه يـــوجـــد ُمسَـــــــبِّب آخـــر 

للحـــدثـــني مـــعاً. ولـــربـــما يـــكون أكـــثر األمـــثلة تـــكراراً هـــو الـــقول بـــأن املـــسيحيّة 

تســببت بــالــعصور املــظلمة املــعروفــة فــي أوروبــا، أو أن اكــتشاف الــتطور هــو 

املسؤول عن التطور الطبي والتكنولوجي املعاصر. 

فـوقـوع األمـريـن فـي وقـت واحـد قـد يـكون مجـرّد مـصادفـة. والخـرافـات تـصنف 

عـلى أنـها ارتـكاب لهـذه املـغالـطة. مـثل الـسير أسـفل السـلم، الـرقـم ١٣، مـرور 

قـطة سـوداء فـي دربـك ومـا يـتبع ذلـك مـن أحـداث ومـصائـب، هـذه األمـور هـي 

ارتكاب ملغالطة املسببات الخاطئة.

www.reasonofhope.com info@reasonofhope.com



٨٧ تمييز الحقيقة

”إنــــــه مــــــن املــــــمكن أن يــــــتم تــــــرتــــــيب املســــــتحاثــــــات مــــــن األبســــــط إلــــــى األعــــــقد. 

وبـــالـــتالـــي فـــإنـــه مـــن الـــواضـــح األكـــثر تـــعقيداً بـــينها قـــد تـــطورت مـــن األشـــكال 

البسيطة.“

إن حــقيقة امــكانــية تــرتــيب بــعض املســتحاثــات فــي ســلسلة بــحيث تــكون قــبل 

ـــها كــــانــــت ســــببا لــــألُخــــرى. فــــإنــــه مــــن املــــمكن  مســــتحاثــــات أُخــــرى ال يــــعني أنّـَ

أيـضاً أن يـتم تـرتـيب اإلصـدارات املـختلفة مـن الـسيارات املـوجـودة حـالـياً فـي 

ســلسلة، لــكن ذلــك لــن يــعني أنــها مــرتــبطة احــيائــياً بــعضها بــبعض مــن خــالل 

سلف مشترك.

يـوجـد نـوع خـاص مـن هـذه املـغالـطة يـدعـى: ”بـعد ’هـذا‘، وبـالـتالـي فـإنـه بسـبب 

’هــــذا“ ويــــمكن أن نــــقدم مــــثاالً عــــنها كــــالــــتالــــي: لــــقد ســــمحنا بــــأن يــــتم تــــعليم 

الخـــــلق فـــــي فـــــصول الـــــعلوم، وبـــــدأت نـــــتائـــــج اإلمـــــتحانـــــات بـــــاإلنـــــخفاض، أال 

تستطيع أن ترى ماذا يمكن أن يحدث جرّاء التعليم عن الخلق؟“ 

إن هـــــذا الجـــــدل مـــــغلوط ألنـــــه يـــــوجـــــد أســـــباب كـــــثير قـــــد تـــــكون مـــــسؤولـــــة عـــــن 

انــــخفاض الــــدرجــــات فــــي اإلمــــتحانــــات. فمجــــرد أن الحــــدث ب قــــد وقــــع بــــعد 

الحدث أ ال يعني ذلك أن أ قد تسبب بوقوع ب.

وفي حاالت بديلة قد ال يكون هنالك أي عالقة بني األحداث.

The Slippery Slope Fallacy - مغالطة املنحدر الزلق

تحـدث حـني يـجادل الـشخص بـأن حـدثـاً مـعنّي سـوف يتسـبب بـإطـالق سـلسلة 

مــن األحــداث املــتتابــعة وذات الــنتائــج غــير املــرغــوب بــها؛ فــي حــني أن الــواقــع 

يـقول بـوجـود عـوامـل كـثيرة تتسـبب بـمنع الـوصـول إلـى تـلك الـنتائـج. مـثاالً عـلى 
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ذلــك: ”إذا ســمحنا بــامــكانــية وقــوع املعجــزات، فــإن الــبحث الــعلمي ســوف لــن 

يــــكون مــــمكناً! فــــإنــــنا ســــوف نــــكون عــــاجــــزيــــن عــــن مــــعرفــــة األمــــر الــــذي نــــقوم 

بدراسته فيما إذا كان من قوانني الطبيعة أم أنَّه معجزة من اهلل.“ 

1إال أن املعجــــــزات هــــــي بحســــــب طــــــبيعتها نــــــادرة الحــــــدوث. وبــــــالــــــتالــــــي فــــــإن 

الـــبحث الـــعلمي لـــن يـــصبح أمـــراً مســـتحيالً إن قـــبلنا بـــأن اهلل يـــقوم مـــن حـــني 

آلخــر (وبــشكل مــؤقــت) بــإيــقاف أو تــعليق الــعمل بــأحــد قــوانــني الــطبيعة الــتي 

نعرفها. 

مغالطة القضايا غير املترابطة 

The Fallacy of Irrelevant Thesis 
تحـــدث حـــني يـــقوم املـــجادل بـــإثـــبات نـــقطة مـــعينة، لـــكنها ليســـت الـــنقطة مـــحور 

الـــنقاش. وقـــد يـــكون تـــأكـــيده هـــذا صـــحيحاً لـــكنه غـــير مـــرتـــبط بـــاإلدعـــاء الـــذي 

يـحاول أن يـثبته. وكـثيراً مـا يـرتـكب الـتطوريّـني هـذه املـغالـطة حـني يـحاولـون أن 

يقّدموا أمثلة مضادة لوجود التصميم في الكون. 

مـثالً: ”ملـاذا يـكون الـكون مـثالـياً لـوجـود الـحياة فـيه؟ ألنـه إن لـم يـكن كـذلـك ملـا 

كنا موجودين هنا لنعاينه.“ 

إن األمـر صـحيح بـأنـه لـو لـم يـكن الـكون مـناسـباً لـلحياة ملـا كـنا سـنوجـد لـنقوم 

بـاملـعايـنه. لـكن هـذه الـنقطة ال صـلة لـها بـالـسؤال أو الـقضية املـطروحـة والـتي 

1 إضافة إلى أنَّ املعجزات ال تقوم بالضرورة بانتهاك قوانني الطبيعة. إذ أنَّ اهلل يستطيع أن يقوم بأمور استثنائية مستعمالً قوانني الطبيعة 
فيما لو اختار ذلك. إن النقطة هي أن اهلل لو اختار أن يقوم من حني إلى آخر بإمتام مشيئته مستعمالً أموراً تفوق قوانني الطبيعة فإن ذلك 

لن يتسبب بإبطال إمكانية البحث العلمي.
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هــــي: ملــــاذا نجــــد أن الــــكون مــــناســــباً لــــلحياة؟ ولــــلبحث فــــي ســــبب فشــــل هــــذا 

املثال فلنتأمل بالقياس التالي.

فـلنفترض بـأنـني كـنت الـناجـي الـوحـيد مـن حـادث تحـطم طـائـرة. وحـني يـأتـي 

أحـد املـراسـلني الـصحفيني إلـي بـسؤاٍل عـن األسـباب الـتي أدَّت إلـى نـجاتـي 

مــن الــحادث، ســيكون مــن املــغلوط تــقديــمي إجــابــًة مــماثــلة لــلتالــي: ”ألنــني لــو 

لــم أنــجُ مــن الــحادث ملــا كــنت هــنا ألجــيب عــلى ســؤالــك“. بــالــرغــم مــن أن هــذه 

اإلجـــابـــة صـــحيحة إال أن هـــذا إلـــتفاف عـــلى الـــسؤال عـــن ســـبب بـــقائـــي عـــلى 

قـيد الـحياة. وجـميع األمـثلة الـتي تـرتـكب هـذا الـنوع مـن املـغالـطات يـمكن الـرد 

عــليها بــاســتخدام عــبارة مــشابــهة لــلتالــي: ”قــد يــكون األمــر صــحيحاً، إال أن 

هذا ال يرتبط باملوضوع الذي نناقشه.“

حـــــني يـــــجادل أحـــــد الـــــتطوريّـــــني بـــــأن ”الـــــحياة تـــــعطي اإلنـــــطباع بـــــأنـــــه قـــــد تـــــمَّ 

تــــصميمها مــــن قــــبل كــــيان ذكــــي ألنــــها إن لــــم تــــكن بــــالــــغة الــــتنظيم هــــكذا ملــــا 

اسـتمرت حـتى اآلن.“ سـيكون هـذا ارتـكاب ملـغالـطة الـقضايـا غـير املـترابـطة. 

وكــذلــك الــقول بــأّن: ”الســبب فــي كــون الــكائــنات الــحية مــتالئــمة مــع بــيئاتــها ال 

ــــر مـن خـالل اإلنـتقاء الـطبيعي.“  يـرتـكب  عـالقـة لـه بـالـتصميم املـعقد. إنـما يُفسّـَ

هـذا الجـدل ذات املـغالـطة ألن اإلنـتقاء الـطبيعي يفسـر فـقط سـبب عـدم وجـود 

كــائــنات حــية غــير مــالئــمة لــبيئاتــها الــتي تــعيش فــيها (إذ أنــها ســوف تــموت.) 

وال يفسر سبب وجود كائنات مالئمة للبيئات التي تعيش بها. 

إن اإلجـابـة هـي أنَّ اهلل قـد خـلق الـكائـنات األسـاسـية بـحيث أنـها تـمتلك كـمية 

كــافــية مــن املــعلومــات املــوجــودة فــي ســالســل الحــمض الــنووي لــتنتج الــسمات 

التي ستساعدها على التأقلم مع البيئات املختلفة.
www.reasonofhope.com info@reasonofhope.com



٩٠ تمييز الحقيقة

إن هـــذا املـــثال يحـــدث بـــشكل مـــتكرر؛ لـــذلـــك يـــجب دراســـة هـــذا املـــثال والـــعمل 

على كشف خطأه في حال استُعِمَل في جدل.

اإللتماس الخاطئ للخوف / القوة 

The Faulty Appeal to Force/Fear
تحــــدث حــــني يــــقوم شــــخص بــــالجــــدال دفــــاعــــاً عــــن مــــوقــــف مــــعني عــــلى قــــاعــــدة 

الـــضرر الـــذي قـــد ينجـــم إن لـــم تـــؤيّـــد ذلـــك املـــوقـــف. عـــلى ســـبيل املـــثال، تـــخيل 

أحـد املـحامـني يـجادل ”أيـها الـسيدات والـسادة أعـضاء هـيئة املحـّلفني، يـجب 

أن تـحكموا بـأن املـتهم مـذنـب بجـريـمة الـقتل، وإال فـإنـكم قـد تـكونـون ضـحيّته 

الــــتالــــية!“ بــــالــــطبع إن هــــذا التهــــديــــد ال عــــالقــــة لــــه بــــكون املــــتهم مــــذنــــباً أم ال، 

وبـــــالـــــتالـــــي فـــــإن هـــــذا الجـــــدل مـــــغلوط. بـــــالـــــطريـــــقة عـــــينها، يـــــتم الـــــضغط عـــــلى 

الــتالمــيذ لــيؤمــنوا بــالــتطور عــلى قــاعــدة أنــهم إن لــم يــفعلوا ذلــك فــإنــه لــن يــتم 

قــبولــهم فــي أي مــن الــجامــعات املــرمــوقــة، أو أنــه ســيتم رفــضهم بــعد التخــرج. 

كـــما أنـــه يـــتم الـــضغط عـــلى املـــعلمني لـــيقومـــوا بـــتعليم الـــتطور فـــقط، وإال فـــإنـــه 

سـيتم حـرمـانـهم مـن الـتعليم. ويـتم مـنع مـعلمي املـدارس الـثانـويـة مـن مـناقـشة 

مــوضــوع الخــلق حــيث يــتم تهــديــدهــم بــاتــخاذ إجــراءات قــضائــية. وجــميع هــذه 

األمـثلة تـتبع ذات األسـلوب املـغلوط: ”يـجب أن تـؤمـن بـما أؤمـن بـه، وإال فـإنـك 

سـتواجـه الـعواقـب!“ وكـما يـعلق كـوبـي وكـوهـني قـائـلني: ”إن الـتماس الـقوة هـو 

2تخلي عن املنطق؟“

 Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, :2 كوبي وكوهني، مقدمة إلى املنطق، النسخة العاشرة (طبعة
1994) صفحة ۱۷۲
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The Appeal to Emotion - التماس املشاعر

هــــي املــــغالــــطة الــــتي تحــــدث حــــني تجــــري مــــحاولــــة إقــــناع الــــناس مــــن خــــالل 

اسـتعمال املـشاعـر الـجيّاشـة عـوضـاً عـن تـقديـم قـضية مـنطقية. إن الخـطابـات 

الحـــماســـية الـــتي تـــتبع عـــادة بـــعاصـــفة مـــن الـــتصفيق مـــن قـــبل الـــحضور هـــي 

ــه لـــم يـــتم تـــقديـــم أّي قـــضية أو جـــدل  مـــثال عـــن هـــذه املـــغالـــطة، حـــيث نجـــد أنّـَ

مـنطقيّ. وكـمثال عـلى ذلـك، قـد يـحاول الـتطوري أن يُـديـن الخـلقي مـن خـالل 

ــد الـــعبوديـــة ورجـــم  الـــقول: ”إن كـــنت تـــؤمـــن حـــقاً بـــالـــكتاب املُــقدَّس، فـــإنـــك تـــؤيّـِ

األوالد املــتمرّديــن كــما يــعلِّم الــكتاب املُـقدَّس.“ إن هــذا األمــر إنــما هــو مــغلوط 

ألن املــــعترض يــــحاول أن يــــفتعل رّد فــــعل عــــاطــــفي عــــوضــــاً عــــن تــــقديــــم جــــدل 

مـنطقي مـن خـالل الـتالعـب بـاملـشاعـر املـضادة لـلعبوديـة الـوحـشية والـعقوبـات 

القاسية.

فــي الــحقيقة إن نــظام الــعبوديــة الــذي يــوجــد فــي الــكتاب املــقدس ال عــالقــة لــه 

بـالـصورة الـنمطية عـن الـعبوديـة الـتي تـتغلغل فـي الـذهـنية املـعاصـرة كـنتيجة 

لـــلتاريـــخ الحـــديـــث. إنـــما نـــظام الـــعبوديـــة الـــتوراتـــي كـــان نـــظامـــاً كـــريـــماً قـــد تـــم 

تــصميمه ملــساعــدة األشــخاص املــتهوريــن للخــروج مــن ديــونــهم ويــتحولــوا إلــى 

أشـــخاص يـــمكن اإلعـــتماد عـــليه مـــالـــياً. إضـــافـــًة إلـــى أنَّ رجـــم اإلبـــن املـــتمرّد 

يـــطبق فـــقط فـــي حـــالـــة عـــدم إمـــكانـــية تـــصويـــبه (بـــعد رفـــضه الـــتأديـــب املـــتكرر) 

واستحضار الكثير من الضرر واألذى إلى عائلته واآلخرين. 
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مـن خـالل الـربـط الـخاطئ بـني املـفاهـيم املـعاصـرة مـع املـفاهـيم الـتوراتـية لهـذه 

األمــــور، يــــحاول الــــتطورّي أن يــــقنع الــــناس مــــن خــــالل الــــتالعــــب بــــمشاعــــرهــــم 

وليس من خالل تقديم جدل منطقي.

The Appeal to Pity - التماس الشفقة

هــي نــوع محــدد مــن الــتماس املــشاعــر وتحــدث حــني يــحاول املــجادل أن يــقنع 

األشــخاص بــقبول مــوقــفه مــن خــالل اســتحداث نــوع مــن الــتعاطــف مــع أولــئك 

الذين يتخذون املوقف عينه. 

إن الـتطوريّـني الـربـوبـينّي قـد يسـتعملوا هـذا األسـلوب حـني يـقدمـون قـضيتهم 

عــــلى أســــاس ســــوء املــــعامــــلة الــــذي تــــعرضــــوا لــــه مــــن قــــبل الخــــلقينّي، أو مــــدى 

صـــعوبـــة الـــتقدم والـــعيش فـــي مـــنطقة تـــعجّ بـــاملـــسيحينّي. بـــالـــرغـــم مـــن أن هـــذه 

األمور قد تكون صحيحة، إال أنه ال عالقة لها بحقيقة املوقف الذي يّدعيه.

إن عــبثية الــتماس الــشفقة هــي مــن خــالل الــحكايــة املــعروفــة عــن االبــن الــذي 

قـــــتل والـــــديـــــه مســـــتعمالً فـــــأس، وحـــــني وجـــــد أنـــــه ســـــوف تـــــتم إدانـــــته، الـــــتمس 

الغفران على قاعدة أنه كان يتيماً!

The Appeal to Ignorance - التماس الجهل

هـي مـغالـطة الـتماس غـير املـعروف؛ وبـصورة أدق؛ حـني يـحاول الـشخص أن 

يــجادل بــأن املــوقــف غــالــباً مــا يــكون صــحيحاً ملجــرد أنــه لــم يــتم إثــبات خــطأه. 

عــــلى ســــبيل املــــثال، ”يــــجب أن يــــوجــــد حــــياة فــــي الــــفضاء الــــخارجــــي، فــــنحن 

نعرف أنه ما من أحد قد أثبت عدم وجودها.“
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بـــــــالـــــــطبع أنـــــــه ملجـــــــرد عـــــــدم إثـــــــبات أن أحـــــــد األشـــــــياء خـــــــاطئ ال يـــــــعني ذلـــــــك 

ــه صـــحيح. إن الـــتماس الجهـــل هـــي مـــغالـــطة تـــعّسفية، ويـــمكن  بـــالـــضرورة أنّـَ

ــه ”ال يـــمكن أن تـــوجـــد حـــياة فـــي  دومـــاً تـــقديـــم املـــعاكـــس لـــها. فـــيمكن الـــرد بـــأنّـَ

الفضاء الخارجي، فنحن نعرف أنَّه ما من أحد قد أثبت وجودها.“

The Naturalistic Fallacy - املغالطات الطبيعية

هـي الجـدل بـأنـه بـما أن أحـد األشـياء يجـري بـطريـقة مـعينة، فـإنـه مـن املـقبول 

أخالقياً أن يتم بتلك الطريقة.

إن املـغالـطات الـطبيعية تخـلط بـني مـا هـو جـاري ومـا يـجب أن يجـري. وكـمثال 

عـلى ذلـك ”يـوجـد الـكثير مـن األشـخاص املـدخـنني، وبـالـتالـي فـإنـه ال يـمكن أن 

يكون التدخني خاطئاً.“

إن هـذا الجـدل إنـما هـو جـدل مـغلوط ألن الـطريـقة الـتي تجـري وفـقها األمـور 

لـم تـكن دائـماً هـكذا. إن هـذه املـغالـطة تـرتـكب بـشكل مـتكرر فـي الجـدل حـول 

األصــــول حــــني يــــتم الــــتعامــــل مــــع مــــوضــــوع األخــــالق. كــــما أشــــرنــــا فــــي مــــرّات 

عــديــدة إلــى أن مــفهوم األخــالق املــوضــوعــية املــطلقة ال أســاس لــه فــي الــرؤيــة 

الـتطوريـة لـلعالـم. لـكن بـعض الـتطوريّـني قـامـوا بـالـرد: ”إن الـقانـون األخـالقـي 

يحــمل قــيمة إيــجابــية تــساعــد عــلى الــبقاء عــلى قــيد الــحياة بــالنســبة لــألنــواع. 

وبـالـتالـي فـإن هـذا يفسـر سـبب وجـود األخـالق.“ ولـكن (وعـلى سـبيل الجـدال 

فـــقط) هـــذا الـــرّد قـــد يفســـر ســـبب تـــصرف بـــعض األشـــخاص بـــطريـــقة مـــعينة، 

إنما إنه ال يفسر سبب وجوب تصرّف األشخاص بطريقة معينة.
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The Moralistic Fallacy - املغالطات األخالقية

هــي املــغالــطات الــتي تخــلط فــيما بــني مــا يــجب أن يــتّم وبــني مــا هــو جــاري، 

لــكن بــأســلوب مــعاكــس لــلمغالــطات الــطبيعية. فــيؤكــد املــجادل بــأنــه ملجــرد أن 

شيئاً ما يجب أن يتم بطريقة معينة، فإنَّه سوف يتّم بتلك الطريقة.

إن كــنت قــد قــمت بــالــعبور مــن مــمر املــشاة حــني تــكون إشــارة الــعبور لــلمشاة 

خـــضراء ودون أن تـــنظر إلـــى كـــال الـــجانـــبني فـــأنـــت قـــد ارتـــكبت هـــذه املـــغالـــطة 

تحـديـداً. حـيث أنـك قـد افـترضـت بـأنـه ملجـرد أنـه سـوف يـكون مـن غـير املـقبول 

أن يــعبر أحــد ســائــقي املــركــبات الــتقاطــع حــني تــكون إشــارة املــرور لــلمركــبات 

حمراء، فإن الجميع سوف يلتزمون. وهذا األمر ليس بالضرورة صحيح.

The “Fallacy Fallacy” - مغالطة املغالطة

هـي الخـطأ بـاإلعـتقادر بـأن اإلدعـاء خـاطئ ملجـرد أن الجـدل الـذي تـم تـقديـمه 

لــلدفــاع عــن ذلــك املــوقــف كــان مــغلوطــاً. فــالجــدل الــسيء قــد يحــمل اســتنتاج 

جـــــيد وذلـــــك مـــــن خـــــالل املـــــصادفـــــة. عـــــلى ســـــبيل املـــــثال، ”لـــــقد كـــــنت مـــــريـــــضاً 

وصّليت إلى اهلل. وبما أنني قد ُشفيت فهذا دليل  على وجود اهلل.“

إن هــذا الجــدل مــغلوط (وهــو نــوع مــن املــغالــطات الــرســمية الــتي تحــمل اســم 

الــتأكــيد مــن خــالل الــناتــج.) لــكن إن قــام شــخص مــا بــالــرد، ”إن هــذا الجــدل 

سـيء لـلدفـاع عـن اهلل. وبـالـتالـي فـإن اهلل غـير مـوجـود.“ سـيكون هـذا ارتـكاب 

ملغالطة املغالطة. 
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ــه  عـــادة مـــا يـــتم إغـــفال ذكـــر اإلســـتنتاج فـــي هـــذا الـــنوع مـــن املـــغالـــطات إال أنّـَ

مــتضمن فــي الــطرح. فــإنــه إن تــم ذكــره بــشكل صــريــح فــإن املــغالــطة ســتكون 

مكشوفة.

مالحظة ختامية

إنـــه لِـــزاٌم عـــلى املـــسيحينّي أن يـــكونـــوا عـــقالنـــيني - لـــيطوعـــوا أفـــكارهـــم لـــتماثـــل 

أفـــكار اهلل (أشـــعياء ٥٥: ٧-٨). فـــإنـــه يـــجب عـــلينا أن نـــتمثل بـــه (أفـــسس ٥: 

١) وأن نــفكر بــطريــقة مــتسقة مــع طــبيعة اهلل املــنطقيّ (رومــية ١٢: ٢). لــيس 

فــقط أنــنا نــنتمي إلــى اهلل ألنــنا خــليقته، بــل  وهــو قــد خــّلصنا بــابــنه الــوحــيد . 

والــتزامــنا نــحو املــسيح يــجب أن يــمتد إلــى جــميع نــواحــي حــياتــنا. فــيجب أن 

نحب الرب إلهنا من كل قلبنا وفكرنا وقدرتنا وروحنا (لوقا ١٠: ٢٧).

ملــزيــد مــن املــعلومــات عــن الــدفــاع عــن اإليــمان املــسيحي الــرجــاء الــعودة إلــى 

كــتاب الــدلــيل الــحاســم للخــلق، الــكتاب الــذي يُــقدِّم جــدالً غــير قــابــل لــلدحــض 

عن الرؤية املسيحية للعالم.

يـوجـد مجـموعـة مـن األمـثلة الـتدريـبية الـتي سـوف نـقوم بـتقديـمها فـي املـالحـق 

الـــالحـــقة والـــتي ســـوف تـــساعـــد عـــلى تـــثبيت املـــعلومـــات الـــتي قـــمنا بـــدراســـتها 

مــعاً. وأود أن أقــترح عــليكم أن تــقومــوا بــالــتدرب عــليها إذ أن الــتدريــب هــو مــا 

يـــساعـــد عـــلى تـــطويـــر املـــهارات املُكتَسَـــــــبة وقـــابـــلية كـــشف املـــغالـــطات املـــنطقية 

 هي مهارة تحتاج للتدريب.
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(١٢)

أمثلة متنوعة
إن هـــــذه املجـــــموعـــــة مـــــن األمـــــثلة هـــــي أمـــــثلة افـــــتراضـــــية وهـــــي مـــــبنية بـــــشكل 

أســاســي عــلى مجــموعــة مــن األخــطاء املــنطقية الــشائــعة فــي الجــداالت الــتي 

تـقدم مـن قـبل الـتطوريّـني أو مـن مـتبنّي الـديـانـات األُخـرى. والهـدف هـو تـمييز 

نــوع املــغالــطة فــي كــّل مــنها. وســيتم تــقديــم اإلجــابــات املــفتاحــية فــي الــفصل 

الثالث عشر.

١. ”إن التطور قد قام بتصميم البعض من الكائنات الرائعة“

٢. ”إنــها حــقيقة عــلمية أنَّ الــبكتيريــا قــد تــطوريــة وأصــبحت مــقاومــة لــعدد مــن 

املـضادات الـحيويـة، ولـذلـك فـإن الخـلقيني مخـطؤون فـي قـولـهم أن الـتطور لـم 

تتم معاينته.“

٣. ”ملاذا أنتم أيها الخلقيون تقفون ضد العلم؟“

٤. ”التطور هو حقيقة علمية؛ إن أهم العلماء في العالم يؤمنون بالتطور.“

٥. ”إن كــــان الــــتطور صــــحيحاً، فــــإنــــنا ســــوف نــــتوقــــع أن نجــــد تــــشابــــهاً فــــي 

الحـــــمض الـــــنووي لـــــلكائـــــنات املـــــتشابـــــهة. وبـــــالـــــفعل نـــــحن نجـــــد تـــــشابـــــهاً فـــــي 

الحمض النووي بالتالي فإن التطور صحيح.“

٦. ”إما أن تحيا باإليمان أو أن تمتلك أسباباً عقالنية ملا تؤمن به.“

٧. ”ال وجـــود هلل. فـــإنـــه يـــقتل األطـــفال األبـــريـــاء؛ ومـــن الـــواضـــح أن هـــذا األمـــر 

خاطئ.“
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٨. ”إن وجـــــــدنـــــــا مســـــــتحاثـــــــات للبشـــــــر والـــــــديـــــــناصـــــــورات فـــــــي نـــــــفس الـــــــطبقة 

الصخـريـة، حـينها سـوف نـعرف أنـهما قـد عـاشـا فـي وقـت واحـد. لـكننا ال نجـد 

هـــــكذا نـــــوع مـــــن املســـــتحاثـــــات. وبـــــالـــــتالـــــي فـــــإن البشـــــر والـــــديـــــناصـــــورات لـــــم 

يتواجدوا في وقت واحد.“

٩. ”إن الخـــــلق هـــــو إيـــــمان غـــــبي لـــــلغايـــــة وال يســـــتحق حـــــتى أن نـــــقدم جـــــداالً 

ضّده.“

١٠. ”يــتميز الخــلقينّي بــعدم نــزاهــتهم، وبــالــتالــي فــأنــا لســت قــادراً عــلى الــثقة 

بالجدل الذي يقدمونه.“

١١. ”إن املناظرة اليوم هي بني العلم واملذهب الخلقي.“

١٢. ”٩٩,٩٩٪ مــن الــعلماء املــتخصصني فــي مــجاالت قــريــبة مــن املــوضــوع 

يؤمنون بالتطور.“

١٣. ”أنت تطالب بمثال عن التطور؟ ها أنت تتكلم مع واحد من األمثلة؟“

١٤. ”يقول لنا العلماء بأن الكون يعود إلى مليارات السنني.“

١٥. ”إن كــان ســفر الــتكويــن حــقيقيّاً، فــلماذا يــوجــد الــعديــد مــن األدلــة عــلى 

قدم عمر األرض؟“

١٦. ”الخــــلقيون يــــحاولــــون أن يجــــدوا اإلجــــابــــات فــــي الــــكتاب املــــقدس، لــــكن 

العلماء الحقيقيّون يقومون بأبحاث حقيقية ملعرفة ما حدث في املاضي.“

١٧. ”إن كـــتابـــي األخـــير يـــتناول الجـــدال الـــذي يـــتناول الـــتطور فـــي مـــواجـــهة 

املذهب الخلقي.“

١٨. ”إن الخــلقيني يــأخــذون الــكتاب املُـقدَّس بــشكل حــرفــيّ. وبــالــتالــي فــإنــهم 

يجب أن يؤمنوا بأن األرض لها أعمدة وزوايا. يا له من سخف!“
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١٩. ”إن السجــــل األحــــفوري يظهــــر بــــعض الــــكائــــنات الــــحية مــــرتــــبة بــــصورة 

منهجية في طبقات أعلى من األُخرى. وهذا دليل واضح على التطور.“

٢٠. ”بــالــطبع إن الــدكــتور اليــل يــؤمــن بــالخــلق. فــهو يــعمل فــي مــوقــع إجــابــات 

في سفر التكوين.“

٢١. ”إن لــم يــتم تــلقني الــتالمــيذ الــتطور، فــإنــهم لــن يــكونــوا قــادريــن عــلى فــهم 

كيفية عمل البحث العلمي، وسوف يُحرمون من الفهم الصحيح للطبيعة.“

٢٢. ”إن الـــــتطور هـــــو حـــــقيقيّة ال يـــــمكن الهـــــروب مـــــنها. فـــــإن كـــــل شـــــيء فـــــي 

الــــــكون، ابــــــتداءاً مــــــن الــــــنجوم واملجــــــرّات وانــــــتهاًء بــــــمناقــــــير طــــــيور الــــــحسون 

والبكتيريا تصرّح بها.“

٢٣. ”نــتوقــع أن تــكون الــطبيعة مــنتظمة فــي املســتقبل ألنــها كــانــت كــذلــك فــي 

املاضي.“

٢٤. ”إن إنكار حقيقة التطور هو مثل إنكار الجاذبية األرضية.“

٢٥. ”إمـــا أن تســـتخدم عـــقلك لتحـــدد الـــحقائـــق، أو أن تـــقبل بـــبساطـــة كـــل مـــا 

يقوله لك الكتاب املقدس.“

٢٦. ”إن الــتطور هــو عــلم، والــعلم هــو الســبب فــي امــتالكــنا كــل هــذا الــتطور 

التكنولوجي املذهل، وإمكانية وضع رجال على سطح القمر.“

٢٧. ”إن الـــتطور لـــيس عـــملية عـــشوائـــية غـــير مُــــقادة. إنـــما الـــتطور يُـــقاد مـــن 

خــالل اإلنــتقاء الــطبيعي. فــالــطبيعة تــنتقي األفــراد األنســب لــلبقاء، وبــالــتالــي 

فهي تقود العملية لألمام.“

٢٨. ”إن كنت تؤمن بالخلق فأنت حّقاً غبيّ.“
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٩٩ تمييز الحقيقة

٢٩. ”يـتوجـب عـليك أن تـتوقـف عـن اإليـمان أو الـتعليم عـن الخـلق، وإال فـإنـك 

قد تتعرض للمقاضاة.“

٣٠. ”ملاذا تنكر العلم؟“

٣١. ”إن وجـــدنـــا أرانـــب متحجـــرة فـــي الـــطبقة الصخـــريـــة الـــتي تـــعود إلـــى مـــا 

قــــبل الــــعصر الــــكامــــبري، فــــإن ذلــــك ســــوف يــــكون دحــــضاً لــــلتطور. لــــكن هــــذا 

األمــر غــير مــوجــود. وبــالــتالــي فــإنــه يــمكننا أن نــكون عــلى ثــقة مــن أن الــتطور 

حقيقيّ.“

٣٢. ”يـجب عـليك أال تـثق بـأي شـيء يـتم تـقديـمه مـن خـالل مـوقـع إجـابـات فـي 

سفر التكوين.“

٣٣. ”إنـــــه مـــــن الـــــطبيعي أن يـــــجادل الـــــدكـــــتور (س) دفـــــاعـــــاً األرض حـــــديـــــثة 

ـــه يــــؤمــــن بــــالخــــلق. لــــذلــــك فــــإنــــه يــــجب أن تــــتجاهــــل الجــــدل الــــذي  العهــــد، إذ أنّـَ

يقدمه.“

٣٤. ”إن خـاليـا الـربـط الـعصبي الـدمـاغـية يـجب أن تـمتلك نـوعـاً مـن الـوعـي إذ 

أن الدماغ يتكون من تلك الخاليا وهو واعي.“

٣٥. ”إن الـــناس ال يـــرجـــعون مـــن املـــوت إلـــى الـــحياة. اذهـــب وتـــفقد املـــدافـــن. 

وبالتالي فإن يسوع ال يمكن أن يكون قد قام من بني األموات.“

٣٦. ”ال يــوجــد حــاجــة لــوجــود اإللــه حــتى نــكون قــادريــن عــلى تــفسير قــوانــني 

املنطق. فأنا ال أؤمن باهلل لكنني أستخدم قوانني املنطق في كل حني.“

٣٧. ”مـــــن الـــــواضـــــح أن إجـــــهاض األطـــــفال لـــــيس بـــــأمـــــر خـــــاطئ. إن الـــــناس 

يفعلون ذلك منذ آالف السنني.“
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٣٨. ”إن الــزواج بــني األعــراق أمــر خــاطئ، فــأنــت ال تــرى الــطيور تــتزاوج مــع 

أنواع أُخرى“

٣٩. ”إن تـــــعلم الـــــتالمـــــيذ أن يـــــقومـــــوا بـــــبساطـــــة ”بـــــالـــــثقة بـــــما يـــــقولـــــه الـــــكتاب 

املـقدس“، فـإنـهم لـن يـكونـوا قـادريـن عـلى الـتفكير بـطريـقة مسـتقلة ولـن يـكونـوا 

قادرين على اإلنجاز في املجتمع عندما يكبرون. “

٤٠. ”مـا هـو احـتمال أن يـتم ظـهور الـحياة بـشكل عـفوي؟ ال بـد أن يـكون مـئة 

باملئة فها نحن هنا.“

٤١. ”ال، إن الـتطوريـنّي ال يـكذبـون فـيما يـتعلق بـاألدلـة عـن الـتطور. فـإن هـذا 

سيكون خاطئأً.“

٤٢. ”إن لــم يــكن الــتطور صــحيحاً، فــلماذا نجــد كــّل هــذا الــعدد مــن الــعلماء 

يؤمنون به؟“

٤٣. ”لــــقد قــــام دارويــــن بــــتوثــــيق الــــتطور الــــعامــــل مــــن خــــالل مــــالحــــظة كــــيفية 

تجاوب مناقير طيور الحسون مع تغيرات البيئة املحيطة.“

٤٤. ”بـشكل أسـاسـي، إن جـميع الـثديـات تـمتلك سـبع فـقرات فـي الـرقـبة، إن 

هذا دليل واحد من بني أدلة كثيرة على أنها تتشارك بسلف مشترك.“

٤٥. ”إن كــنت تــريــد أن تــقدم جــدال دفــاعــياً عــن الخــلق، يــجب عــليك أن تــقوم 

بـــتقديـــم مـــراجـــع مـــن املـــجالت الـــبحثية الـــحقيقية الـــتقليديـــة، ولـــيس مـــن خـــالل 

الخلقية منها.“

٤٦. ”إن السبب الوحيد الذي يدفعك لإليمان بالخلق هو أنك مسيحيّ.“

٤٧. ”إن سـحابـة أورت ال بـد أن تـكون مـوجـودة. فـإنـه ال يـوجـد أي شـخص قـد 

أثبت عدم وجودها.“
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٤٨. ”إن جـميع الجـدالت الـتقليديـة الـتي تـدافـع عـن اهلل قـد تـم دحـضها. هـذا 

بالتأكيد يشير إلى أن اهلل غير موجود.“

٤٩. ”إن الـعلم يـتعلق فـقط بـما يـمكن مـعايـنته واخـتباره. هـذا هـو السـبب فـي 

أنـه ال يـمكن أن يـتم أخـذ الخـلق بـطريـقة جـديّـة. فـإنـه ال يـمكن أن يـتم مـعايـنته 

أو اختباره.“

٥٠. ”إنــه مــن غــير املــقبول أن تــقوم بــاســتعمال املــنطق الــدائــري فــي جــدلــك-

ألن ذلــــك مــــغلوط. وبــــالــــتالــــي فــــإنــــه ال يــــمكنك أن تــــقوم بــــافــــتراض أن الــــكتاب 

املقدس صحيح في محاولتك إلثباته.“

٥١. ”هل تؤمن بالخلق، أم أنك تؤمن بالعلم؟“

٥٢. ”بـــالـــطبع إن الخـــلق ال يـــمكن أن يـــكون حـــقيقيّ. إذ أنَّ الـــعلم يُحـــدَّد مـــن 

خــــــــالل الــــــــعالــــــــم الــــــــطبيعي. لــــــــكن الخــــــــلق يــــــــتضمن اشــــــــتراك الــــــــعوامــــــــل فــــــــوق 

الطبيعية.“

٥٣. ”قـد يـكون اهلل مـوجـوداً، لـكننا يـجب أن نـقوم بـالـبحث الـعلمي وكـأنّـَه لـيس 

مـــوجـــوداً. وإال فـــإنـــه لـــن يـــكون مـــمكناً أن نـــعرف فـــيما إذا كـــنا نـــقوم بـــدراســـة 

الــــعالــــم الــــطبيعي أو املعجــــزات. ســــوف يــــكون الــــبحث الــــعلمي خــــارج دائــــرة 

املمكن.“

٥٤. ”لــــقد ســــمحنا لــــلطالب بــــدراســــة بــــدائــــل عــــن الــــتطور ولــــقد كــــانــــت نــــتائــــج 

امـتحانـات الـطالب فـي مـادة الـعلوم أدنـى مـن املـعدل املـعتاد. أال تـرى تـأثـير 

السماح للطالب بدراسة الخلق؟“

ــــــنا  ٥٥. ”ال يـــــــمكن للبشـــــــر أن يـــــــمتلكوا أي حـــــــريّـــــــة شـــــــخصية حـــــــقيقيّة. إذ أنّـَ

تكويننا يعتمد بشكٍل كليّ على الذرات التي ال تمتلك أي حريّة شخصية.“
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٥٦. ”لــــقد وجــــدنــــا عــــبر الــــتاريــــخ الــــكثير مــــن الــــتفسيرات الــــطبيعية لــــلظواهــــر 

الـكونـية واألرضـية. وبـالـتالـي فـإنـه مـن املـنطقي أن نسـتنتج بـأن أصـل الـكون 

واألرض يمتلك أسباب طبيعيّة أيضاً.“

ـه فــي كــل الــبيئات  ٥٧. ”إن الــحياة مــوجــودة بــوفــرة عــلى كــوكــب األرض؛ إذ أنّـَ

تـقريـباً يـوجـد كـائـنات حـيّة. وبـالـتالـي فـإنـه مـن املـنطقي أن نسـتنتج أن الـحياة 

في الفضاء ستكون أمراً شائعاً أيضاً.“

٥٨. ”إن الخــلقينّي ال يــؤمــنون بــالــطرائــق الــعلمية. فــإنــهم يــبحثون عــن جــميع 

األجوبة في الكتاب املُقدَّس.“

٥٩. ”إن األدلــــة عــــلى الــــتطور كــــثيرة جــــداً، مــــن عــــلم األحــــفوريــــات، مــــن عــــلم 

التشــريــح، ومــن عــلم الــجينات جــميعها تــؤكــد عــلى حــقيقة أن الــكائــنات تــمتلك 

سلفاً مشتركاً.“

٦٠. ”ألــــيس الــــتطور أمــــراً مــــذهــــالً؟ عــــظمة الــــصقور، ســــرعــــة الفهــــد الــــفائــــقة، 

الـــــقابـــــلية املـــــذهـــــلة لـــــدى الحـــــربـــــاء لـــــتغيير لـــــونـــــها، وريـــــش الـــــطاووس الـــــخالب، 

جميعها مخرجات رائعة من العمليات املعقدة للطبيعة.“

٦١. ”نـحن ال نـعرف إن كـانـت الـطيور قـد تـطورت مـن األرض إلـى األعـلى أم 

أنها تطورت من األشجار إلى أسفل.“

٦٢. ”أنا أفكر، إذاً ، أنا موجود.“ مغالطة خلقية شائعة.

٦٣. ”لقد قام اهلل بتغيير حياتي، وبالتالي فإن وجوده أمر أكيد.“

٦٤. ”أنــا أعــرف أن اهلل ال يــزال يــقوم بمعجــزات الــشفاء فــي يــومــنا الــراهــن، 

نت صحتي.“ فأنا قد صّليت هلل حني كنت مريضاً، ولقد تحسَّ
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٦٥. ”تــــريــــد دلــــيالً عــــلى أن الــــكتاب املــــقدس هــــو صــــحيح ومــــوحــــى بــــه؟ إلــــيك 

رسالة تيموثاوس الثانية ٣: ١٦.“

٦٦. ”كـــل شـــيء فـــي الـــكون لـــه مســـبب وبـــالـــتالـــي فـــإن الـــكون أيـــضاً البـــد أن 

يكون مسبّب“

٦٧. ”أنـا أمـتلك جـدل جـيد جـداً للخـلق؛ أنـا أعـرف ذلـك ألن جـميع األشـخاص 

الـــتطوريـــن الـــذيـــن اســـتخدمـــت هـــذا الجـــدل ضـــدهـــم قـــد تـــحولـــوا إلـــى اإليـــمان 

بالخلق“

ـــه مــــوجــــود ألنــــه  ٦٨. ”أنــــت تــــسألــــني عــــن كــــيفية مــــعرفــــتي بــــأنَّ اهلل مــــوجــــود. إنّـَ

 موجود في قلبي.“
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(١٣)

إجابات مفتاحية لألمثلة املتنوعة

١. مـغالـطة تـجسيد املـفاهـيم: فـالـتطور هـو مـفهوم وبهـذا فـهو غـير قـادر عـلى 

تصميم أّي شيء.

٢. مغالطة املواربة اإللتباس: فاملفترض قد قام بتغيير معنى كلمة ”تطور“.

٣. مــغالــطة الــسؤال املــركــب: فــالــسؤال يــفترض شــيئاً خــاطــئاً. وكــان يــجب أن 

يـتم تـقسيمه بـالـشكل الـتالـي: ”هـل أنـت ضـد الـتقدم الـعلمي؟ إن كـنت كـذلـك، 

ملاذا تتخذ خذا املوقف؟“

٤. مـــــغالـــــطة الـــــتماس الســـــلطة: إن حـــــقيقة إيـــــمان عـــــدد مـــــن الـــــعلماء بـــــشيء 

محدد ال يجعل من ذلك األمر صحيحاً.

٥. مـغالـطة الـتأكـيد مـن خـالل الـناتـج: يـوجـد أسـباب أُخـرى تـدفـعنا ألن نـتوقـع 

وجـود تـشابـه فـي الحـمض الـنووي لـلكائـنات الـحيّة. فـإن امـتالك خـالـق واحـد 

ســـــيفضي إلـــــى تـــــوقـــــع مـــــماثـــــل ذلـــــك ألن الحـــــمض الـــــنووي يـــــمتلك الـــــتعليمات 

الالزمة للسمات.

٦. مـغالـطة الـتشعب: يـمكننا أن نـمتلك إيـمانـاً وفـي الـوقـت عـينه نـمتلك سـبب 

عقالني ملا نؤمن به.

www.reasonofhope.com info@reasonofhope.com



١٠٥ تمييز الحقيقة

٧. مـغالـطة الـقضايـا غـير املـترابـطة: إن حـقيقة كـون اهلل يـقوم بـعمل أشـياء لـم 

يــــفهمها بــــعض األشــــخاص، أو أنــــهم يجــــدونــــها مــــثيرة لــــإلســــتياء ال يــــدحــــض 

وجود اهلل.

٨. مـــغالـــطة إنـــكار الـــبادئـــة (الـــفرض): قـــد يـــوجـــد عـــدد مـــن األســـباب الـــتي قـــد 

تتســبب بــعدم وجــود مســتحاثــات الــديــناصــورات مــع البشــر؛ واإلجــابــة ليســت 

محصورة بوجود فجوة زمنية بني وجودهما.

٩. مــغالــطة الــتماس الــسؤال بــطريــقة عــاطــفية: لــقد تــم اســتخدام لــغة عــاطــفية 

متحيزة عوضاً عن تقديم جدل حقيقي.

١٠. مــــــغالــــــطة الــــــشخصنة الــــــنديــــــة: إن الــــــهجوم يســــــتهدف الــــــشخص ولــــــيس 

الجدل الذي يقدمه.

١١. مــغالــطة الــتماس الــسؤال بــطريــقة عــاطــفية: مــن خــالل طــرح وجــود تــمايــز 

وتـبايـن بنـي الـعلم والخـلق، يـقوم هـذا الـشخص بـإشـارة ضـمنية إلـى أنَّ الخـلق 

بـطريـقة مـا هـو يـقف ضـد الـعلم، أو أن الـتطور هـو الـرؤيـة الـعلمية، وذلـك دون 

أن يـــقوم بـــتقديـــم جـــدل مـــنطقي لـــذلـــك. إن اســـتعمال كـــلمة ”املـــذهـــب“ وربـــطها 

مــــع الخــــلق تــــقوم بــــشكل مــــباشــــر بــــتدعــــيم الــــفكرة الــــتي يــــحاول طــــرحــــها بــــأنّ 

الخلق هو مجرَّد إيمان.

١٢. مـــغالـــطة اإللـــتماس الـــخاطئ للســـلطة / رأي األغـــلبية: حـــتى وإن كـــانـــت 

األرقـــــام دقـــــيقة (وهـــــي ليســـــت كـــــذلـــــك)، ســـــيكون ذلـــــك غـــــير مـــــرتـــــبطاً بـــــصّحة 

اإلدعاء.
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١٣. مـــغالـــطة الـــتماس الـــسؤال: إن كـــون األشـــخاص مـــثاالً عـــن الـــتطور هـــو 

اإلدعـــاء الـــذي يجـــري الـــتحقيق بـــه. فهـــذا الـــشخص قـــد افـــترض الـــتطور فـــي 

سبيل أن يدافع عن التطور.

ــه قـــد تـــمَّ شـــخصنة مـــفهوم الـــعلم،  ١٤. مـــغالـــطة الـــتجسيد لـــلمفاهـــيم: حـــيث أنّـَ

األمـــر الـــذي يـــقوم بـــالـــتعتيم عـــلى حـــقيقة أّن الـــعلماء هـــم مـــن يـــقومـــون بـــتقديـــم 

اإلدعاءات. 

١٥. مــغالــطة الــسؤال املــركــب: يــحب أن يــتم الــتقسيم: ”هــل يــوجــد الــكثير مــن 

األدلــة عــلى قــدم عــمر األرض؟ فــي حــال ُوجِــــَدت، كــيف يــمكن لــسفر الــتكويــن 

أن يـكون صـحيحاً؟“ لـكن عـلى اعـتبار أن الـسؤال األول خـاطئ وأنَّ الخـلقي 

الـــتوراتـــي ســـيجيب بـــالـــنفي عـــن الـــسؤال األول، فـــلن يـــكون مـــن داعٍ لـــتقديـــم 

إجابة عن الثاني كونه عديم املعنى.

١٦. مـــغالـــطة ال يـــوجـــد أســـكتلندي حـــقيقي: يـــحاول املـــعترض أن يـــدافـــع عـــن 

مــــــوقــــــفه مــــــن أي رد وذلــــــك بــــــاإلعــــــتماد عــــــلى تــــــقديــــــم تــــــعريــــــف جــــــديــــــد لــــــلعلماء 

الحقيقينّي من خالل اإلشارة إلى أنهم ال ينظرون إلى الكتاب املقدس؟

١٧. مــــــغالــــــطة الــــــتماس الــــــسؤال بــــــطريــــــقة عــــــاطــــــفية: إن إضــــــافــــــة ”ism“ أي 

اإلشــارة إلــى أنَّ الخــلق مجــرد مــذهــب إنــما هــو دلــيل عــلى أنَّ هــذا الــشخص 

يـفترض أن الخـلق ال يـرقـى إلـى مسـتوى الـتطور الـذي يـمثل الـعلم الـحقيقيّ، 

وذلك دون تقديم أي جدل منطقي.

١٨. مـــغالـــطة رجـــل الـــقش أو املـــواربـــة: فـــاملـــاليـــني ال يـــقومـــون بـــتفسير الـــكتاب 

املــقدس بــطريــقة حــرفــية مــتصّلبة. فــنحن نــتعامــل مــع الــبالغــة والــلغة الــشعريــة 

فـي األجـزاء الـتي كـتبت بهـذه الـطريـقة. وهـذا أيـضاً يـمكن أن يـعتبر نـوع مـن 
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مــغالــطة املــواربــة حــيث يــتم تــمويــه مــعنى كــلمة حــرفــيّ، الــتي تــعني ”بــطريــقة 

طــــبيعية“ (أي بــــالــــطريــــقة الــــتي أرادهــــا الــــكاتــــب)، ولــــكن هــــذا املــــعنى قــــد تــــمَّ 

تغييره إلى التفسير الحرفي املتشّدد.

١٩. مـغالـطة الـتأكـيد مـن الـناتـج (ويـوجـد إجـابـات أُخـرى صـحيحة.)فـإنـنا حـني 

نقوم بتحويلها إلى صيغة قابلة للقياس نجد أن الجدل يتضمن التالي: 

(١) إن كان التطور صحيحاً فإننا سنتوقع وجود س.

(٢) وبما أننا نعاين س.

(٣) بالتالي فإن التطور صحيح.

٢٠. مــــــغالــــــطة الــــــشخصنة الــــــظرفــــــية: إذ أنَّ حــــــقيقة وجــــــود دافــــــع شــــــخصي 

لصاحب الجدل العالقة له بسالمة الجدل الذي يُقدَِّمُه.

٢١. مـغالـطة الـتماس الـتعاطـف: إذ أنَّ اسـتخدام كـلمة ”يُحـرَمـون“ يـشير إلـى 

اســــــتخدام الــــــتماس الــــــتعاطــــــف فــــــي هــــــذا الجــــــدل. إذ أنَّ اســــــتخدام ”تــــــعليم 

التطور أو أنَّ األطفال سوف يعانون“ ال عالقة له بكون التطور حقيقيّ.

٢٢. مغالطة املواربة: فيما يختص بكلمة تطور.

٢٣. مــغالــطة الــتماس الــسؤال: فــاملــجادل هــنا يــفترض اإلســتقراء لــكي يــثبت 

اإلستقراء. (انظر الفصل الثالث).

٢٤. مـــغالـــطة الـــقياس الـــخاطئ: إن الـــجاذبـــية هـــي قـــابـــلة لـــلقياس واملـــعايـــنة 

والتكرار في الحاضر، واألمر ال عالقة له بتطور الجزيء إلى إنسان.

٢٥. مــــغالــــطة الــــتشعب (الــــتقليص الــــخاطئ): ملــــاذا ال نســــتخدم عــــقلنا لــــيناء 

دفاعٍ منطقي مبني على الكتاب املقدس على اعتباره نقطة انطالق لنا؟
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٢٦. مــغالــطة املــواربــة: إن املــجادل يــقوم بــالخــلط بــني الــعلوم التجــريــبية وبــني 

نموذج من النماذج املتواجدة عن موضوع األصول.

٢٧. مــغالــطة تــجسيد املــفاهــيم: إن اإلنــتقاء الــطبيعي هــو مــفهوم وهــو عــاجــز 

عن قيادة أي شيئ.

٢٨. مــغالــطة الــشخصنة الــنديــة: إن الجــدل مــوجــه إلــى الــشخص ولــيس إلــى 

اإلدعاءات التي يقدمها.

٢٩. مـــغالـــطة الـــتماس الـــقوة / الـــخوف: إن اإلجـــراءا الـــقضائـــية ال عـــالقـــة لـــها 

بكون الخلق أمراً حقيقاً أم ال.

٣٠. مـغالـطة الـسؤال املـركـب: فـالجـدل يـجب أن يـقسم إلـى سـؤالـني هـما: هـل 

تنكر العلم؟ إن كنت تنكر العلم فلماذا؟ وبما أنَّ اإلجابة على السؤال األول 

هي بالنفي فإنه ال يوجد حاجة للتعامل مع السءال الثاني.

٣١. مـغالـطة نـقض الـفرض: (إن كـان لـديـنا س سـيكون لـديـنا ع، لـيس لـديـنا 

س وبـــالـــتالـــي فـــإنـــه لـــيس لـــديـــنا ع ) إن املـــؤمـــنني بـــالخـــلق ســـوف لـــن يـــتوقـــعوا 

وجــــــود األرانــــــب فــــــي الــــــطبقة الصخــــــريــــــة الــــــتي تــــــعود إلــــــى مــــــا قــــــبل الــــــعصر 

الـكامـبري، ذلـك عـلى اعـتبار أن تـلك الـطبقة هـي بـشكل رئـيسي الـطبقة الـتي 

تشكل قاع املحيط في مرحلة ما قبل الطوفان.

٣٢. مــــغالــــطة املــــصدر: إن الجــــدل يــــجب أن يــــم تــــقديــــمه بــــناًء عــــلى حــــيثياتــــه 

ولـيس بـناًء عـلى مـصدره. إضـافـًة إلـى أنّـَه يـجب أن يـتم تـقديـم جـدل مـنطقي 

لــرفــض اإلدعــاءات والجــدالت الــتي يــتم تــقديــمها مــن أحــد املــصادر واعــتباره 

مصدر غير جدير بالثقة.
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٣٣. مـــغالـــطة الـــشخصنة الـــظرفـــية: إن حـــقيقة امـــتالك الـــدكـــتور (س) حـــافـــزًا 

للدفاع عن الحق لن يجعل من الجدل الذي يقوم بتقديمه مغلوطاً.

٣٤. مــــغالــــطة الــــتقسيم: إن مــــا يــــصح عــــلى املجــــموعــــة لــــن يــــكون بــــالــــضرورة 

صحيحاً على الجزء أو األفراد.

٣٥. مـــــغالـــــطة الـــــتعميم الـــــقطعي: إن الـــــغالـــــبية الـــــعظمى مـــــن األشـــــخاص ال 

يـعودون مـن املـوت إلـى الـحياة (عـلى األقـل لـيس اآلن، إذ أنـهم سـوف يـفعلون 

فــــي يــــوم الــــديــــنونــــة األخــــير). وبــــالــــتالــــي فــــإن الــــتعميم صــــحيح إال أن هــــذا ال 

يـعني أنـه ال يـوجـد أي اسـتثناءات. فـالـرب اإللـه قـادر عـلى أن يُـقيم األمـوات، 

وهو قد فعل ذلك.

٣٦. مـغالـطة الـفرضـيات غـير املـترابـطة: إن املـؤمـنني بـالخـلق الـتوراتـي يـدَّعـون 

بـأنَّ قـوانـني املـنطق تـتطلب وجـود الـرب اإللـه (وال تـتطلب بـالـضرورة أن يـعترف 

جــميع األشــخاص بــإيــمانــهم بــه). وبــالــتالــي فــإن الــنقطة الــتي يــقدمــها امللحــد 

قــد تــكون صــحيحة ال أنــها عــاجــزة عــن دحــض اإلّدعــاء الــذي يــقدمــه املــؤمــنون 

بالخلق.

٣٧. املـــغالـــطات الـــطبيعية: إن كـــون أحـــد األشـــياء يجـــري بـــطريـــقة مـــعينة لـــن 

يـعني بـالـضرورة أنـه يـجب أن يـتم وفـق تـلك الـطريـقة. فـإن حـقيقة كـون الـكثير 

مــن األشــخاص يــقومــون بــإجــهاض األطــفال لــن يــجعل مــن هــذا األمــر املــروع 

صحيحاً.

٣٨. مـغالـطة الـقياس الـخاطئ: إن البشـر (بحسـب الـكتاب املـقدس) ال يـمكن 

أن يـتم تـصنيفهم ضـمن نـفس الـفئة مـع الـحيوانـات. فـالـطريـقة الـتي تـتصرف 
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وفــقها الــحيوانــات ليســت مــلزمــة للبشــر، بــمعنى أنَّ البشــر لــيسوا مــلزمــني أن 

يتصرفوا وفق ذات الطريقة. فبعض الحيوانات تقتل وتفترس أبناء جنسها.

٣٩. مــغالــطة املنحــدر الــزلــق: عــلى اعــتبار أن الــثقة بــالــكتاب املــقدس تــنطوي 

عـلى اسـتخدام مـهارات الـتفكير املـنطقي (كـما يـرد فـي أشـعياء ١: ١٨ عـلى 

ســـبيل املـــثال)، وبـــالـــتالـــي فـــإن ذلـــك لـــن يتســـبب بـــالـــوصـــول إلـــى الـــنتائـــج غـــير 

املرغوب بها التي يفترضها املعترض.

٤٠. مـــغالـــطة الـــتماس الـــسؤال: عـــلى اعـــتبار أن الـــطريـــقة الـــتي وصـــلنا بـــها 

إلــى الــوجــود وإلــى مــا وصــلنا إلــيه هــي الــنقطة مــحور الجــدل، فــإن املــجادل 

يقوم بافتراض األمر الذي يحاول اثباته دون تقديم أي جدل منطقي.

٤١. املـغالـطات األخـالقـية: ملجـرد أن أحـد األشـياء يـعتبر خـاطـئاً فـإن هـذا لـن 

يعني بأنه لن يحدث.

٤٢. مـغالـطة اإللـتماس الـخاطئ للسـلطة/األغـلبية: إن البشـر يـمتلكون طـبيعة 

تـــميل إلـــى الخـــطيئة، وهـــذا األمـــر يـــفضي بـــهم فـــي أغـــلب األحـــيان إلـــى عـــدم 

الوصول إلى اإلستنتاجات السليمة التي تعتمد على املعلومات املتوفرة.

٤٣. مــــغالــــطة املــــواربــــة (خــــلط املــــفاهــــيم): مــــصطلح ”الــــتطور الــــعامــــل“ الــــذي 

يســـتخدمـــه املـــجادل يـــشير بـــبساطـــة إلـــى الـــتغير الـــذي يـــحصل ضـــمن الـــنوع 

الــــواحــــد. وهــــو ال يــــعني ”الــــتطور“ بــــمعنى تــــطور الجــــزيء إلــــى إنــــسان. وهــــو 

األمر الذي يحاول أن يثبته.

٤٤. مـــغالـــطة الـــتأكـــيد مـــن خـــالل الـــناتـــج أو املســـببات الـــخاطـــئة: إن الـــصيغة 

املستخدمة في هذا الجدل هي التالية: 

(١) إن كان التطور صحيحاً فإننا سوف نتوقع (س). 
www.reasonofhope.com info@reasonofhope.com



١١١ تمييز الحقيقة

(٢) (س) هو صحيح.

(٣) وبــالــتالــي فــإن الــتطور صــحيح. وهــذه الــصيغة مــغلوطــة. فــبالــرغــم مــن أن 

املــؤمــنني بــالــتطور ســوف يــتوقــعون وجــود تــشابــهات بــني املجــموعــات الــرئــيسية 

مــن الــكائــنات، فــإن املــؤمــنني بــالخــلق أيــضاً ســوف يــتوقــعون األمــر عــينه. لــكن 

سبب وجود هذا التشابه هو النقطة الخالفية التي يجري النقاش حولها.

٤٥. مــغالــطة ال يــوجــد أســكتلندي حــقيقي أو مــغالــطة املــعامــلة الــخاصــة: إن 

اســتعمال كــلمة ”حــقيقي“  فــي وصــف املــجالت الــعلمية الــتقليديــة يــشير إلــى 

أن املـجالت الـبحثية الـتي تـدافـع عـن الخـلق غـير مـوثـوقـة أو ال يُـعتَّد بـها، وهـذا 

الـــــتعريـــــف لـــــلمجالت هـــــو تـــــعريـــــف مُــــــتحيّز وهـــــذا ارتـــــكاب ملـــــغالـــــطة ال يـــــوجـــــد 

اسـكتلندي حـقيقي. إضـافـًة إلـى ذلـك، إن كـان املُجادل يُـصر عـلى اسـتخدام 

املـــؤمـــن بـــالخـــلق لـــلمجالت الـــبحثية الـــتي تتخـــذ مـــوقـــفاً مُــــضاّداً للخـــلق لـــدعـــم 

مــــوقــــفه، فــــلماذا ال يُــــطبِّق هــــذا املــــعيار عــــلى نــــفسه ويســــتخدم فــــقط املــــجالت 

الــــــبحثية الخــــــلقية النــــــتقاد الخــــــلق الــــــتوراتــــــي؟ ألــــــيس الــــــعدل أن يــــــنطبق ذات 

املعيار على كال الطرفني.

٤٦. مـــغالـــطة الـــشخصنة الـــظرفـــية: إن كـــون الـــشخص مـــسيحياً يـــلعب دوراً 

فــــي تــــحفيزه لــــكيما يــــؤمــــن بــــالخــــلق. إال أن هــــذا األمــــر ال عــــالقــــة لــــه بــــامــــتالك 

املسيحي لجدل منطقي جيّد للدفاع عن الخلق أم ال.

٤٧. مــــغالــــطة الــــتماس املــــجهول: إنــــه مــــن املــــمكن أن يــــتم اســــتخدام الجــــدل 

املـعاكـس عـند ارتـكاب هـذه املـغالـطة. فـيمكننا أن نـجادل قـائـلني: ”إنـه سـحابـة 

ـــــه ال يــــــوجــــــد أي شــــــخص قــــــد أثــــــبت  أورت ال يــــــمكن أن تــــــكون مــــــوجــــــودة، فــــــإنّـَ

وجودها.“
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٤٨. مـغالـطة املـغالـطة: إن حـقيقة كـون أحـد الجـدالت الـتي تـدافـع عـن مـوقـف 

مـــعني خـــاطـــئاً ال يـــعني بـــأنَّ ذلـــك املـــوقـــف هـــو خـــاطئ بـــالـــضرورة، فـــقد يـــوجـــد 

جـدل سـليم ومـتني يـدافـع عـن ذلـك املـوقـف، إال أنَّ املـجادل لـم يسـتخدمـه أو لـم 

يبرع بتقديمه.

٤٩. مـــغالـــطة املـــعامـــلة الـــخاصـــة: إن نـــظريـــة الـــتطور هـــي نـــظريـــة غـــير قـــابـــلة 

ملـعايـنة واإلخـتبار فـي الـزمـن الـحاضـر. إال أن املـجادل يـعتبرهـا عـلميًّة. وبهـذه 

الـــــطريـــــقة يســـــتثني مـــــوقـــــفه مـــــن املـــــعيار الـــــذي يســـــتخدمـــــه لـــــدحـــــض املـــــوقـــــف 

الخلقي. وهذا استعمال ملعايير مزدوجة.

٥٠. مـــــغالـــــطة املـــــعامـــــلة الـــــخاصـــــة و مـــــغالـــــطة الـــــتماس الـــــسؤال: إن الـــــكتاب 

ــرة فـي املـسيح (رسـالـة كـولـوسـي  املـقدس يـعلم بـأن كـل املـعرفـة والـحكمة مُــذخّـَ

٢: ٣) وبـالـتالـي فـإنـه مـن الـواجـب عـلينا أن نـعتمد عـلى الـكتاب املـقدس أثـناء 

تــــقديــــمنا لــــلدفــــاع عــــن الــــكتاب املــــقدس. واملــــجادل حــــني يــــقول أن هــــذا األمــــر 

خـــاطئ فـــهو يـــفترض بـــشكل مســـبق بـــأنَّ الـــكتاب املـــقدس خـــاطئ فـــي جـــدلـــه 

الــذي يــحاول أن يــثبت مــن خــاللــه أن الــكتاب املــقدس خــاطئ. وبــالــتالــي فــهو 

يــــجادل بــــشكل دائــــري ويــــطلب مــــن املــــؤمــــن بــــالخــــلق أال يــــجادل بــــاســــتخدام 

املنطق الدائري. وهذه مغالطة املعاملة الخاصة.

٥١. مغالطة التشعب: ملاذا ال يمكننا أن نؤمن باالثنني.

٥٢. مــغالــطة الــقضايــا غــير املــترابــطة: ســواء أكــان اإليــمان بــالخــلق يُــصنَّف 

على أنَّه ”علم“ أم ال، إن ذلك ال عالقة له بمصداقيته.

٥٣. مــــــغالــــــطة املنحــــــدر الــــــزلــــــق: عــــــلى اعــــــتبار أن املعجــــــزات (ســــــواء أكــــــانــــــت 

تـــــتضمن إيـــــقافـــــاً مـــــؤقـــــتاً لـــــقوانـــــني الـــــطبيعة الـــــتي نـــــعرفـــــها أم ال) هـــــي نـــــادرة 
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ـــــه مــــــن املــــــمكن وبــــــسهولــــــة أن نــــــميز بــــــني  الحــــــدوث بــــــطبيعتها، وبــــــالــــــتالــــــي فــــــإنّـَ

املعجـزات وبـني األحـداث الـطبيعية االعـتياديـة. وبـالـتالـي فـإن الـبحث الـعلمي 

لن يتأثر.

٥٤. مـغالـطة املُسـبِّبات الـخاطـئة: إن الـحصول عـلى نـتائـج مـتدنـية بـعد وقـوع 

حــدث مــعني ال يــعني بــالــضرورة أن ذلــك الحــدث قــد تســبب بــالــحصول عــلى 

تلك النتائج. 

٥٥. مــــــغالــــــطة الــــــتركــــــيب: إن ســــــمات األجــــــزاء الــــــتي تــــــشكل الــــــشيء ليســــــت 

بـالـضرورة ذات طـبيعة الـشيء. فـالـطائـرة عـلى سـبيل املـثال تـتألـف مـن الـكثير 

من األجزاء التي ال تستطيع الطيران بشكل منفرد.

٥٦. مـــغالـــطة  الـــتعميم الـــقطعي أو مـــغالـــطة الـــتركـــيب: مـــعظم األحـــداث الـــتي 

فــي الــكون تــمتلك ُمســبِّبات ولــكن لــيس جــميعها. وخــلق الــكون هــو اإلســتثناء 

(الـــتعميم الـــقطعي) إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، إن امـــتالك مـــعظم األشـــياء الـــتي فـــي 

الــــــكون ملُســــــببات طــــــبيعية ال يــــــعني بــــــأنَّ الــــــكون ســــــيمتلك ُمســــــبِّبات طــــــبيعية 

لنشأته.

٥٧. مـــــغالـــــطة الـــــتعميم املتســـــرع: إن كـــــوكـــــب األرض هـــــو حـــــالـــــة اســـــتثنائـــــية. 

وبـــالـــتالـــي فـــإن مـــحاولـــة تـــعميم هـــذا اإلســـتثناء هـــو ارتـــكاب ملـــغالـــطة الـــتعميم 

املتسرع.

٥٨. مـغالـطة رجـل الـقش: إن املـؤمـنني بـالخـلق يـؤمـنون بـالـطرائـق الـعلمية. فـي 

الــــحقيقة إن الــــكتاب املــــقدس هــــو الــــوحــــيد الــــقادر عــــلى تــــقديــــم أســــاس ملــــبدأ 

اإلستقراء الذي يتم استخدامه في البحث العلمي. (انظر الفصل الثالث).
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٥٩. مـغالـطة اإللـتماس الـعاطـفي لـلسؤال: لـم يـتم تـقديـم أي جـدل، فـاملـجادل 

يقوم باستخدام لغة مشحونة عاطفياً لدعم قضيته.

٦٠. مــــــغالــــــطة الــــــتماس املــــــشاعــــــر، مــــــغالــــــطة اإللــــــتماس الــــــعاطــــــفي لــــــلسؤال: 

يســــتخدم املــــجادل لــــغة عــــاطــــفية فــــي مــــحاولــــة اقــــناع الــــقارئ دون أي جــــدل 

منطقي.

٦١. مـغالـطة الـتشعب: يـوجـد احـتمال ثـالـث لـم يـتم تـقديـمه أال وهـو أن الـطيور 

قد ُخلَِقت.

٦٢. مـغالـطة الـتماس املـطلوب: حـني يـقوم الـشخص بـاسـتخدام تـصريـح ”أنـا 

ر“ يــقوم بــافــتراض وجــوده عــلى أنــه مــن املســلمات ومــن ثــمَّ يســتخدمــه فــي  أُفــكِّ

إثبات وجوده وذلك من خالل التصريح القائل ”إذاً أنا موجود“.

٦٣. مــــغالــــطة الــــتماس املــــطلوب: إن الــــتصريــــح بــــأن ”اهلل قــــد غــــير حــــياتــــي“ 

يــفترض أن اهلل مــوجــود، وبــالــتالــي فــإنــه مــن غــير املــمكن أن يــتم اســتخدامــه 

في سبيل إثبات وجود اهلل. 

٦٤. مــغالــطة املُســبِّبات الــخاطــئة، أو مــغالــطة الــتأكــيد مــن خــالل الــناتــج: إن 

كــون اهلل هــو املُســبب فــي تحســني الــحالــة الــصحية هــو أمــر قــد تــمَّ افــتراضــه 

ولـم يـتم تـقديـم جـدل مـنطقي الثـباتـه، وكـون الـشفاء أو الـتحسن الـصحي قـد 

وقــع بــعد الــصالة لــن يــعني بــالــضرورة أن الــصالة هــي مــا تســبب بــالــشفاء. 

وحــــــني نــــــقوم بــــــوضــــــع هــــــذا الجــــــدل بــــــشكل صــــــيغة كــــــما فــــــي الجــــــدالت الــــــتي 

تسـتخدم املـنطق الـرسـمي سـوف يـأتـي بـالـشكل الـتالـي: ”إن كـان اهلل ال يـزال 

يـــشفي األشـــخاص مـــن أمـــراضـــهم فـــإنـــني ســـوف أحـــصل عـــلى الـــشفاء. لـــقد 

حــــــصلت بــــــالــــــفعل عــــــلى الــــــشفاء، وبــــــالــــــتالــــــي فــــــإنَّ اهلل ال يــــــزال يــــــقوم بــــــشفاء 
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األشـــخاص.“ وهـــذه هـــي الـــصيغة الـــتي تـــرتـــكب مـــغالـــطة الـــتأكـــيد مـــن خـــالل 

الناتج. 

٦٥. مـغالـطة الـتماس املـطلوب: إن هـذا الجـدل يـفترض بـشكل مسـبق صـحة 

الــكتاب املــقدس فــي الجــدل الثــبات األمــر عــينه. وهــذا األمــر هــو جــدل دائــري 

عبثي وعبثيته هي السبب في كونه مغلوطاً.

٦٦. مـغالـطة الـتركـيب: إن مـا يـنطبق عـلى األجـزاء ال يـنطبق بـالـضرورة عـلى 

الكل.

٦٧. مـغالـطة الـفرضـيات غـير املـترابـطة: إن حـقيقة كـون جـدل مـعني قـد حـقق 

نسبة عالية من اإلقناع ال يعني بالضرورة بأن هذا الجدل سليم.

 ٦٨. مغالطة التماس املطلوب: إن اإلفتراض هو تكرار لالستنتاج.
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(١٤)

أمثلة من العالم الواقعي

إن األمــثلة الــتي وردت ســابــقا كــانــت أمــثلة افــتراضــية مــبنية عــلى مــغالــطات 

فــــعلية كــــان قــــد ســــبق لــــي وتــــعامــــلت مــــعها فــــي الــــحوارات الــــتي خــــضتها مــــع 

املــــؤمــــنني بــــالــــتطور. لــــكن فــــي بــــعض الــــحاالت الــــواقــــعية ال تــــكون املــــغالــــطات 

شديدة الوضوح.

إن أغـــــــلب الـــــــحوارات الـــــــتي تجـــــــري فـــــــي الـــــــحياة الـــــــيومـــــــية هـــــــي مـــــــن الـــــــنوع 

الخـــطابـــي، واملـــقصود بـــالـــحوارات الخـــطابـــية هـــو تـــلك الـــحوارات الـــتي تـــترك 

بـــــعض املـــــقدمـــــات املـــــنطقية أو االســـــتنتاج خـــــارج الـــــحوار عـــــلى قـــــاعـــــدة أنـــــها 

شــــــــديــــــــدة الــــــــوضــــــــوح. وكــــــــمثال عــــــــلى ذلــــــــك: ”يــــــــفترض بــــــــالــــــــعلماء أن يــــــــكونــــــــوا 

مـوضـوعـينّي. وأنـت عـالـم. ألسـت كـذلـك؟“ إن االسـتنتاج الـذي لـم يـتم ذكـره هـو 

”وبــالــتالــي فــإنــه مــن الــواجــب عــليك أن تــكون مــوضــوعــياً.“ فــي الــحياة الــيومــية 

يــتوجــب عــلينا أن نــفكر ونــتفحص الــكلمات الــتي يــقولــها الــشخص بــاإلضــافــة 

إلى ما تنطوي عليه تلك الكلمات من معاني متضمنة في السياق.

إضـافـة إلـى مـا سـبق، فـإن الجـدالت والـحوارات الـيومـية قـد تـنطوي عـلى عـدد 

مـــن املـــغالـــطات املـــنطقية فـــي وقـــت واحـــد. واملـــغالـــطة الـــتي ســـوف يـــتم الـــتنبه 

إلــيها تــعتمد عــلى الــنقطة الــرئــيسية الــتي تــقوم بــالــتركــيز عــليها مــن الجــدل أو 

الــحوار، وفــي بــعض األحــيان قــد ال يــتم الــتنبه إلــى املــغالــطة املــرتــكبة. وتجــدر 
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املـالحـظة إلـى وجـود نـوع مـن النسـبية عـند الـتعامـل مـع الجـدالت الـتي تجـري 

في الحياة اليومية. 

إن جــميع األمــثلة الــتي ســترد تــالــياً مــأخــوذة مــن املــنشورات الــتطوريــة الــتي 

يـــحاول الـــُكتّاب مـــن خـــاللـــها أن يـــقومـــوا بـــإقـــناع الـــقارئ بـــمصداقـــية وحـــقيقة 

الــــتطور، وبــــأن الــــتطور هــــو مــــفهوم رئــــيسيّ مــــن املــــفاهــــيم الــــتي يــــبنى عــــليها 

الــــعلم، وبــــأنــــه ال يــــوجــــد أي بــــديــــل عــــقالنــــي لــــنظريــــة الــــتطور (وبــــشكل خــــاص 

الخـــلق). وبـــالـــتالـــي فـــإنـــه يـــتوجـــب أن تـــقوم بـــتقييم الـــتصريـــحات املُــقدَّمـــة عـــلى 

ضــــــوء هــــــذه الــــــبيانــــــات. وأقــــــترح أن يــــــتم اســــــتخدام هــــــذه األمــــــثلة كــــــنوع مــــــن 

اإلخـتبار الـشخصي. عـلماً أنـه قـد تـمَّ تـقديـم اإلجـابـات املـفتاحـية فـي الـفصل 

١٥، وتجـــــدر اإلشـــــارة مـــــرة ثـــــانـــــية إلـــــى وجـــــود درجـــــة مـــــن النســـــبية فـــــي نـــــوع 

املغالطات التي تكون أكثر وضوحاً في كلٍّ من األمثلة.

١. ”فــي الــحوارات الــعامــة الــتي تــدور حــول الــتطور واإليــمان بــالخــلق، يــقول 

لــنا املــؤمــنون بــالخــلق والــخصوم اآلخــرون مــن الــديــانــات املــشابــهة فــي بــعض 

األحـيان بـأنـه يـجب عـلينا أن نـختار بـني اإليـمان بـالخـلق وبـني الـقبول بـنظريـة 

1التطور، أي بني الدين والعلم “

٢. ”إن الـعلم قـد بـتعزيـز مسـتوى الـحياة، مـكَّن البشـر مـن الـسفر إلـى مـدار 

كـــوكـــب األرض والـــقمر، وقـــد قـــدَّم لـــنا طـــريـــقة جـــديـــدة لـــنفكر فـــي األمـــور الـــتي 
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religion.
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تــختص بــنا وبــالــكون. والــتطور اإلحــيائــي (الــبيولــوجــي) كــان وال يــزال حجــر 

2الزاوية للعلوم املعاصرة.“

٣. ”إن الــتقدم الســريــع الــذي تــمَّ تــحقيقه فــي الــعلوم الــحياتــية والــطب يســتقر 

3على املبادئ التي يتم استقاؤها من التطور.“

٤. وهـــي تفســـر أســـباب كـــون الـــبدائـــل غـــير الـــعلمية الـــتي تُـــقدَّم عـــن الـــتطور 

(بـما فـي ذلـك الـتصميم اإلبـداعـي الخـلقي) يـجب أال تـكون جـزءاً مـن املـناهـج 

4الدراسية في املدارس العامة على املستوى الوطني.“

ــه ال يـــوجـــد أي جـــدل أو خـــالف فـــي املـــجتمع الـــعلمي حـــول مـــا إذا  ٥. ”إال أنّـَ

5كان التطور قد حدث أم ال.“

٦. عـــــلى الـــــنقيض مـــــن ذلـــــك، إن األدلـــــة الـــــتي تـــــؤيّـــــد اإلنحـــــدار مـــــع الـــــتعديـــــل 

[يـــــحاول الـــــكاتـــــب أن يـــــشير إلـــــى أنَّ كـــــل أشـــــكال الـــــحياة الـــــتي نـــــعرفـــــها قـــــد 

انحـدرت مـن سـلف إحـيائـي مشـترك]، كـما وصـفه تـشارلـز دارويـن، إنـما هـي 

6أدلة ساحقة ومقنعة.“

٧. ”إن الــــتطور اإلحــــيائــــي يــــشير إلــــى الــــتغيرات فــــي ســــمات الــــكائــــنات عــــبر 

7أجيال متعّددة.“

 Committee on Revising Science and Creationism, Science, Evolution, and 2

Creationism (Washington, DC: The National Academies Press, 3rd edition, 
2007), p. xi.

.xi 3 ذات املصدر السابق في الصفحة
.xii 4 ذات املصدر السابق في الصفحة

.xiii 5  ذات املصدر السابق في الصفحة
.xiii 6 ذات املصدر السابق في الصفحة

7 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤.
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١١٩ تمييز الحقيقة

٨. ”إن الـــفهم الـــذي تـــم تـــتحقيقه لـــنظريـــة الـــتطور كـــان مـــحوريـــاً فـــي الـــتعرف 

عـــــــلى فـــــــيروس الـــــــسارس SARS. إن املـــــــواد الـــــــجينية الـــــــتي يـــــــمتلكها هـــــــذا 

الــفيروس كــانــت مــماثــلة لــتلك الــتي تــتواجــد فــي فــيروســات أُخــرى وذلــك يــرجــع 

8إلى أنها تطورت من ذات السللف املشترك.“

٩. ”إن الـــعديـــد مـــن الـــنظريـــات الـــعلمية قـــد تـــم الـــتأســـيس لـــها بـــطريـــقة مـــتينة 

بـحيث أنّـَه ال يـوجـد أي دالئـل جـديـدة تسـتطيع أن تـقوم بـتغيير جـوهـرهـا. عـلى 

سـبيل املـثال، ال يـوجـد أي دلـيل جـديـد يسـتطيع أن يسـتعرض أن الـشمس ال 

تــــــدور حــــــول الــــــشمس (نــــــظام مــــــركــــــزيــــــة الــــــشمس)… وكــــــما هــــــو حــــــال هــــــذه 

الـنظريـات الـعلمية، فـإن نـظريـة الـتطور قـد تـمَّ تـدعـيمها بـالـعديـد مـن املـعايـنات 

9والتأكيدات اإلختبارية…“

١٠. ”إن الــتطور اإلحــيائــي كــان الســبب فــي اكــتشاف الــتيكتالــيك، حــيث تــمَّ 

تـــــوقـــــع وجـــــود مســـــتحاثـــــات تـــــعود إلـــــى كـــــائـــــنات وســـــيطة بـــــني األســـــماك وبـــــني 

الـــحيوانـــات الـــزاحـــفة الـــبريـــة فـــي طـــبقة مـــن الـــرواســـب تـــعود إلـــى ٣٧٥ مـــليون 

سـنة. وهـذا اإلكـتشاف قـد أكـد الـتوقـع الـذي تـم وضـعه بـاإلعـتماد عـلى نـظريـة 

10التطور.“

١١. ”نـــتيجًة لـــكون األدلـــة املـــؤيـــدة لـــها قـــويـــة جـــداً، لـــم يـــعد الـــعلماء يـــطرحـــون 

11تساؤالت عما إذا كان التطور اإلحيائي قد حدث وال يزال يحدث.“

8 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥.

9 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱۱.

10 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱۱.

11 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱۱.
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١٢٠ تمييز الحقيقة

١٢.  ”إن الـبنية الـذريـة لـلمادة، واألسـاس الـجيني لـلوراثـة، والـدورة الـدمـويـة، 

والـــجاذبـــية وحـــركـــة الـــكواكـــب، وعـــملية الـــتطور اإلحـــيائـــي مـــن خـــالل اإلنـــتقاء 

الــطبيعي هــي مجــرد أمــثلة قــليلة عــن الــتفسيرات الــعلمية الــتي تــم الــتأســيس 

12لها والتثبت منها بشكل متني.“

١٣. ” لـــقد كـــتب الـــعلماء والـــالهـــوتـــيون بـــبالغـــة عـــن انـــباهـــارهـــم وعـــجبهم مـــن 

تـاريـخ الـكون والـحياة عـلى هـذا الـكوكـب، مـوضـحني أنـهم ال يـرون أي تـعارض 

بـني إيـمانـهم بـاهلل وبـني الـدالئـل عـلى الـتطور.“ [هـذا الـتصريـح ورد فـي قـسم 

13يفسر سبب توافق التطور مع اإليمان الديني.]

١٤. [فـي دعـم لـنظريـة اإلنـفجار الـكبير]: ”إن املـعايـنات املـعاصـرة الـتي تـمت 

مــن خــالل األقــمار الــصناعــية قــد أظهــرت بــأن اإلشــعاعــات الــراديــويّــة الخــلفية 

فـي الـكون تـمتلك بـالـضبط الـخصائـص الـتي سـوف يـتم تـوقـعها مـن اإلنـفجار 

14الكوني.“

ن املــــــادة  ١٥. ”وفــــــقاً لــــــعلم الــــــكونــــــيات املــــــعاصــــــر، إن الجــــــزيــــــئات الــــــتي تُــــــكوِّ

لت حـني بـدأ الـكون يـبرد بـعد  (الـبروتـونـات، الـنيوتـرونـات واإللـكترونـات) قـد تـشكَّ

15اإلنفجار الكبير.“

١٦. ”األدلــــة الــــتي مــــن املســــتحثات الــــقديــــمة تَــــكِشف بــــأن الــــحياة قــــد ُوجِـــــَدت 

16على األرض في ُمعظَم تاريخ كوكبنا.“

12 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱۲.

13 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱۲.

14 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱۹.

15 ذات املصدر السابق في الصفحة ۲۰.

16 ذات املصدر السابق في الصفحة ۲۱.
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١٢١ تمييز الحقيقة

١٧.  ”… جـميع الـكائـنات الـحية تـتشارك فـي بـعض الـسمات املشـتركـة ألنـها 

17جميعاً تتقاسم سلفاً مشتركاً في مرحلٍة ما في املاضي.“

١٨.  ”عــظام األطــراف األمــامــية لــلحيوانــات الــبريــة وبــعض الــفقاريــات املــائــية 

مـتشابـهة بـطريـقة مـلفتة، وذلـك كـونـها قـد تـطورت مـن األطـراف األمـامـية لـذات 

18السلف املشترك.“

١٩. ”إحـــدى الـــسمات اإلضـــافـــية املُــقنعة للسجـــل األحـــفوري هـــي اإلتـــساق، 

فـــلسنا نجـــد فـــي أي مـــكان عـــلى ســـطح األرض مســـتحاثـــات لـــلديـــناصـــورات 

الــتي انــقرضــت مــنذ ٦٥ مــليون ســنة، مــتموضــعة بــجانــب مســتحاثــات لــعظام 

19البشر الذين تطوروا في السنوات القليلة املاضية.“

٢٠. ”إن مســــتحاثــــات الــــثديــــات ال تــــتواجــــد فــــي أي طــــبقة رســــوبــــية تــــبلغ مــــن 

20العمر أكثر من ٢٢٠ مليون سنة.“

٢١. ”نــحن عــلى وشــك الــدخــول فــي قــرٍن تــكون فــيه الــواليــات املتحــدة مُــعتمدة 

عـلى الـتكنولـوجـيا والـعلم أكـثر مـن أي مـرحـلة سـابـقة… بـالـرغـم مـن ذلـك فـإن 

املـناهـج الـتي تـعلم الـعلوم فـي املـدارس الـعامـة تـتعرض لـإلهـمال. فـالـعديـد مـن 

الـــــتالمـــــيذ قـــــد ال يـــــتعامـــــلون أو يـــــكون تـــــعامـــــلهم محـــــدوداً مـــــع واحـــــد مـــــن أهـــــم 

17 ذات املصدر السابق في الصفحة ۲٤.

18 ذات املصدر السابق في الصفحة ۲٦.

19 ذات املصدر السابق في الصفحة ۳۸.

20 ذات املصدر السابق في الصفحة ۳۸.

www.reasonofhope.com info@reasonofhope.com



١٢٢ تمييز الحقيقة

املــفاهــيم املــرتــبطة بــعلم األحــياء املــعاصــر، مــفهوم حــيوي فــي فــهم الــجوانــب 

21الرئيسية للكائنات الحية - وهو التطور اإلحيائي.“

٢٢. ”أكـــثر مـــن نـــصف األمـــريـــكني يـــقولـــون بـــأنـــهم يـــودون أن يـــتم الـــتعليم عـــن 

اإليــمان بــالخــلق فــي املــدارس الــعامــة - بــالــرغــم مــن أن املــحكمة الــدســتوريــة 

الــعليا قــد أقــرت بــأن ”عــلم الخــلق“ هــو فــكرة ديــنية وبــأّن تــعليمها ال يــجب أن 

22يتم السماح به في املدارس العامة.“

٢٣. ”جــــميع األشــــياء الــــحية تســــتخدم ذات الــــنظام الــــبيو-كــــيميائــــي لــــتمريــــر 

املـــعلومـــات الـــجينية لنســـلها. مـــن وجـــهة الـــنظر الـــعلمية، يـــوجـــد إجـــابـــة مـــقنعة 

واحــدة عــن األســئلة املــتعلقة بــوجــود الــقواســم املشــتركــة املــوجــودة بــني األشــياء 

الـــــحية ، وذلـــــك فـــــي الـــــعديـــــد مـــــن الـــــخواص الـــــهيكلية والـــــوظـــــيفية، وهـــــي أنـــــها 

23جميعاً مرتبطة بعضها ببعض.“

٢٤. ”بــــــالــــــرغــــــم مــــــن أن البشــــــر واألســــــماك والــــــبكتيريــــــا تــــــبدو مــــــختلفة بــــــحيث 

تـــصعب املـــقارنـــة فـــيما بـــيها، إال أنـــها جـــميعا تـــتقاســـم الـــعديـــد مـــن الـــسمات 

24والخصائص من سلفها املشترك.“

 Working Group on Teaching Evolution, NAS, Teaching about Evolution and 21

the Nature of Science, (Washington DC: National Academies Press, 1998), p. 
viii.

.viii 22 ذات املصدر السابق في الصفحة
23 ذات املصدر السابق في الصفحة ۲.

24 ذات املصدر السابق في الصفحة ۲.
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١٢٣ تمييز الحقيقة

٢٥.” بـــاملـــختصر، إن الـــتطور اإلحـــيائـــي يفســـر ثـــالثـــة مـــن الـــسمات الـــحيويـــة 

لـلعالـم املـحيط بـنا وهـي: الـتشابـه بنـي األشـياء الـحية، تـشّعب الـحياة، والـعديـد 

25من السمات التي يتمتع بها العالم املادي الذي نحيا فيه.“

٢٦. ” إن الـــتعليم عـــن عـــلم األحـــياء دون تـــفسير الـــتطور يحـــرم الـــتالمـــيذ مـــن 

26مفهوم قوي جداً سيسهم في ترتيب األمور وزيادة الفهم عن الحياة.“

٢٧. ” الـتطور يفسـر سـبب كـون الـعديـد مـن مسـببات األمـراض البشـريـة قـد 

رت مـــــقاومـــــًة لـــــألدويـــــة الـــــتي كـــــانـــــت فـــــعالـــــة فـــــي الـــــسابـــــق ويـــــقوم بـــــتقديـــــم  طـــــوَّ

27اقتراحات لبدائل وسبل ملواجهة هذه املشكلة التي تتزايد خطورتها.“

٢٨. ”بــأيــة حــال، ال يــوجــد أي جــدل فــي وســط املــجتمع الــعلمي حــول مــا إذا 

28كان التطور قد حدث، فال يوجد أي دليل على كون التطور لم يحدث.“

٢٩. ”إن الـــسمة الـــرئـــيسية لهـــذه الـــثورة هـــي التخـــلي عـــن مـــفهوم لـــالســـتقرار 

بـعد اآلخـر… بـأن األشـياء الـحية فـي الـعالـم غـير مـتغيّرة، وبـأن الـقارات هـي 

ثــابــتة فــي مــكانــها، وهــلم جــرا… إن تــقبل فــكرة الــتغيير والــنظر إلــيه عــلى أنــه 

عـامـل مـساعـد عـوضـاً عـن كـونـه يـشكل تهـديـداً إنـما هـو رسـالـة صـامـتة وتحـدي 

29في الدرس الذي قّدمه التطور.“

٣٠.” إن الــتعليم عــن عــلم األحــياء دون الــتطور يشــبه دراســة الــحقوق املــدنــية 

30دون ذكر الدستور [األمريكي].“

25 ذات املصدر السابق في الصفحة ۳.

26 ذات املصدر السابق في الصفحة ۳.

27 ذات املصدر السابق في الصفحة ۳.

28 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤.

29 ذات املصدر السابق في الصفحة ٦.

30 ذات املصدر السابق في الصفحة ۷.
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١٢٤ تمييز الحقيقة

٣١. ”إن الجــــدال الــــدائــــر بــــني الــــعلماء هــــو حــــول بــــعض الــــتفاصــــيل املــــتعلقة 

31بكيفية حدوث التطور، وليس حول ما إذا كان التطور قد حدث أم ال.“

٣٢. ”الـــــكثير مـــــن الـــــعلماء واملـــــنظمات الـــــعلمية الـــــتعليمية قـــــد قـــــامـــــوا بـــــاإلدالء 

32بتصريحات تتناول أسباب أهمية التعليم عن التطور.“

٣٣. ”نـحن نـقبل بـالـتطور عـلى أنـه أفـضل تـفسير عـلمي لـلكثير مـن املـعايـنات 

الـــتي تـــتعلق بـــاملســـتحاثـــات والـــتطور الـــبيوكـــيميائـــي والـــتغيرات الـــتي يـــمكننا 

بــــالــــحقيقة أن نــــشاهــــدهــــا مــــثل الــــبكتيريــــا الــــتي تــــصبح مــــقاوِمَـــــًة لــــلمضادات 

33الحيوية.“

٣٤. ”لـــقد قـــام الـــعلماء بـــالـــنظر إلـــى الجـــدالت [الـــتي تـــتناول الخـــلق] ووجـــدوا 

34أنها ليست مدعومة ببيانات يمكن التحقق منها.“

٣٥. ”مســــتحاثــــات الــــكائــــنات الــــحية الــــدقــــيقة الــــبدائــــية تظهــــر أن الــــحياة قــــد 

35ظهرت على األرض منذ ما يقرب من ٣.٨ مليار سنة مضت.“

٣٦.”وبـاملـثل، فـإن سجـل الـحفريـات يـكشف عـن الـتغييرات الـنوعـية فـي أنـواع 

36الكائنات الحية التي سكنت كوكبنا على مدى تاريخه الطويل.“

٣٧. [فــي الــتعامــل مــع حــقيقة أن الــعلماء قــد اكــتشفوا أن الــطفرات الــوراثــية 

يــــمكن أن تتســــبب بــــتنوع فــــي الــــسمات الــــظاهــــرة]: ”لــــقد أظهــــرت بــــأن جــــميع 

31 ذات املصدر السابق في الصفحة ۷.

32 ذات املصدر السابق في الصفحة ۷.

33 ذات املصدر السابق في الصفحة ۸.

34 ذات املصدر السابق في الصفحة ۹.

35 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱۱.

36 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱۱.
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١٢٥ تمييز الحقيقة

الـــتغيرات ســـواء كـــانـــت الـــطفيفة مـــنها أم الـــنوعـــية، قـــد ظهـــرت بـــفعل الـــطفرات 

37الجينية.“

٣٨. ”بــشكل شــبه فــوري، أصــبح األمــر واضــحاً بــأن بــروتــينات مــعينة مــمكن 

تـــقوم بـــنفس الـــوظـــيفة فـــي مـــختلف الـــفصائـــل تـــمتلك ســـالســـل مـــتشابـــهة مـــن 

األحــــماض األمــــينية. إن الــــدلــــيل املســــتخلص مــــن الــــبروتــــني يــــتسق مــــع فــــكرة 

38التشارك التطوري للكائنات الحية التي تعيش على الكوكب.“

٣٩. ”هـــذا الـــتجانـــس فـــي الـــشفرة الـــوراثـــية إنـــما هـــو دلـــيل قـــوي عـــلى وجـــود 

تـــشابـــك [احـــيائـــي] بـــني الـــكائـــنات الـــحية، مـــما يـــوحـــي بـــأن جـــميع الـــكائـــنات 

الــحية املــوجــودة جــالــياً تــتقاســم ســلفاً مشــتركــاً يــمكن أن يــتم يــقود إلــى أصــل 

39الحياة على كوكب األرض.“

٤٠. ”إن اإلنـتقاء الـطبيعي يـختبر الـتركـيبات الـوراثـية الـتي تظهـر بـني أفـراد 

األنـواع وتـسمح بـتكاثـر تـلك الـتي تحـمل الـتركـيب الـذي يـمنح أكـبر قـدرة عـلى 

40اإلستمرار على قيد الحياة.“

٤١. [فـــــــي رد عـــــــلى الـــــــقول: ”ال، ال يـــــــوجـــــــد أي شـــــــخص قـــــــد عـــــــايـــــــن حـــــــدوث 

الـتطور“]: ”إن إسـتنتاجـات الـعلماء ليسـت محـدودة بـاملـعايـنات املـباشـرة إنـما 

غــــالــــباً مــــا تــــعتمد عــــلى اإلســــتدالالت الــــتي تــــنتج عــــن اســــتعمال املــــنطق مــــع 

املـعايـنات.“ [وفـي ذات الـصفحة، فـي تـفسير سـبب كـون الخـلق لـيس عـلمياً]: 

”لـــــكن الـــــعلماء ال يســـــتطيعون اخـــــتبار اإلمـــــكانـــــيات أو اإلحـــــتماالت الـــــخارقـــــة 

37 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱٤.

38 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱٤.

39 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱٥.

40 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱٦.
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١٢٦ تمييز الحقيقة

لـلطبيعة…ألن الـتماس الـقوى الـخارقـة لـلطبيعة ال يـمكن أن يـتم اخـتباره مـن 

خـالل اسـتعمال مـعايـير واجـراءات الـتحقيق الـعلمي، وبـالـتالـي فـهي ال يـمكن 

41أن تكون جزءاً من العلم.“

٤٢. ”إن الـــــتغيرات الـــــسنويـــــة الـــــتي تحـــــدث عـــــلى فـــــيروس االنـــــفلونـــــزا ونـــــشوء 

42البكتيريا املقاومة للمضادات الحيوية هما منتجات العمليات التطورية.“

٤٣. ”مـــــثال آخـــــر عـــــن الـــــتطور الـــــعامـــــل هـــــو ظـــــهور بـــــعوض مـــــقاوم لـــــلمبيدات 

43الحشرية، وهو ما تسبب بانتشار املالريا في أفريقيا وأماكن أُخرى.“

٤٤. ”الخـــلقيون يـــرفـــضون هـــذه الـــحقائـــق الـــعلمية بـــالتحـــديـــد ألنـــهم ال يـــقبلون 

أي دلـــيل يســـتخلص مـــن الـــعمليات الـــطبيعية الـــتي يـــعتبرونـــها مـــتعارضـــة مـــع 

44الكتاب املقدس.“

٤٥. ”بــالنســبة للخــلقني املــؤمــنني بحــداثــة عــمر األرض، ال يــوجــد أي قــدر مــن 

األدلــــــة التجــــــريــــــبية الــــــتي تــــــشير إلــــــى أن األرض تــــــرجــــــع إلــــــى مــــــليارات مــــــن 

الـسنوات قـادرة عـلى أن تـدحـض ادعـاءهـم بـأن: األرض هـي حـديـثة العهـد إال 

45أنَّ اهلل قد جعلها تبدو بهذا الشكل القديم.“

٤٦. إنــــهم يــــجادلــــون بــــأن بــــعض الــــبنى اإلحــــيائــــية املحــــددة تــــتمتع بــــالــــتعقيد 

الـــبالـــغ بـــحيث أنـــه مـــن غـــير املـــمكن أن تـــكون قـــد تـــطورت مـــن خـــالل عـــمليات 

الـطفرات الـعشوائـية واإلنـتقاء الـطبيعي، وهـي مـا يـطلقون عـليه اسـم ”تـعقيد 

 Science, Evolution, and Creationism, p. 39.41

42 ذات املصدر السابق في الصفحة ۳۹.

43 ذات املصدر السابق في الصفحة ۳۹.

44 ذات املصدر السابق في الصفحة ۳۹.

45 ذات املصدر السابق في الصفحة ۳۹.
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١٢٧ تمييز الحقيقة

غـير قـابـل لـإلخـتزال.“… لـقد قـام عـلماء األحـياء بـدراسـة كـل نـظام جـزيـئي تـمَّ 

اإلدعــاء بــأنــه نــتاج تــصميم ذكــي وأظهــروا الــكيفية الــتي يــمكن أن تــكون تــلك 

األنــــظمة قــــد ظهــــرت مــــن خــــالل الــــعمليات الــــطبيعية. عــــلى ســــبيل املــــثال، فــــي 

حــــالــــة الــــبكتيريــــا الجــــرثــــومــــية (ذات الــــسياط)، ال يــــوجــــد أي نــــوع مــــن الــــبنية 

46املوحدة في سياطها [التي تساعدها على الحركة].“

٤٧. ”إن الجـدالت الـتي يـقوم الخـلقيون بـتقديـمها تـعاكـس الـعمليات الـعلمية. 

فــإنــهم يــبدأون بــتفسيرهــم مــوضــحني أنــهم غــير مســتعديــن لــتقبل الــبديــل عــن 

كــون الــقوى الــخارقــة لــلطبيعة هــي املــسؤولــة عــن تــشكيل الــنظم الــبيولــوجــية، 

رافـــضني بـــذلـــك املـــطلب الـــعلمي األســـاســـي بـــأن الـــنظريـــات يـــجب أن تـــقتصر 

47على التفسيرات الطبيعية القابلة لإلختبار.“ 

٤٨. ”إن إيـــمانـــهم ال يـــمكن الـــتحقق مـــنه، أو تـــعديـــله أو رفـــضه بـــشكل عـــلمي 

48مما يعني أنهم ال يستطيعون أن يكونوا جزءاً من العملية العلمية.“

٤٩. ”إن الــضغط مــن أجــل الــتقليل مــن الــتعليم عــن الــتطور أو الــتأكــيد عــلى 

تــقديــم الــبدائــل غــير الــعلمية فــي املــدارس الــعامــة يــضر بــالــتعليم عــن الــعلوم.“ 
49

٥٠. ”عــلى الــرغــم مــن غــياب الــدلــيل الــعلمي لــلموقــف الخــلقي [الــديــني]، نجــد 

الـــبعض مـــن املـــدافـــعني مســـتمريـــن فـــي الـــطلب بـــأن يـــتم الـــتعليم عـــن الـــنماذج 

50الخلقية في املدارس العامة بجانب التطور أو كبديل عنه.“

46 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤۰.

47 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤۱.

48 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤۱

49 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤۳.

50 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤۳.
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١٢٨ تمييز الحقيقة

٥١. ”إن املســــتحاثــــات املــــتواجــــدة فــــي الــــطبقات الصخــــريــــة املــــتدرجــــة الــــعمر 

تشهـد عـلى السـاللـة املـترابـطة لـألشـياء الـحية، ابـتداًء مـن الـكائـنات األحـاديـة 

51الخلية التي عاشت قبل مليارات من السنوات وانتهاًء باإلنسان.“

٥٢. ”حــتى الــنظرة الســطحية ملــختلف أنــواع الــكائــنات الــحية تُظهــر تــشابــهاً 

صـــــارخـــــاً بـــــني الـــــفصائـــــل املـــــختلفة، وقـــــد اكـــــتشف عـــــلماء التشـــــريـــــح أن هـــــذه 

الـتشابـهة هـي أعـمق مـن مسـتوى الجـلد. جـميع الـفقاريـات عـلى سـبيل املـثال 

مـــن األســـماك إلـــى اإلنـــسان تـــمتلك مخـــطط مشـــترك لـــلنظام الـــعصبي املجـــزأ 

والـــحبل الـــعصبي الـــرئـــيسي يـــمتد عـــلى طـــول الظهـــر. إن أفـــضل الـــتفسيرات 

الــعلمية هــو أن جــميع الــفقاريــات تنحــدر مــن ســلف إحــيائــي مشــترك وبــأنــها 

52قد تفرعت من خالل التطور.“ 

٥٣. ”عــلى ســبيل املــثال، كــما هــو مــوصــوف فــي الــفصل الــثالــث، إن مــقارنــة 

اإلخـــتالفـــات املـــوجـــودة فـــي ســـالســـل الحـــمض الـــنووي بـــني الـــكائـــنات الـــحية 

تـشكل دلـيالً عـلى الـعديـد مـن األحـداث الـتطوريـة الـتي ال يـمكن الـعثور عـليها 

53في السجل األحفوري.“

٥٤. ”إن الـتطور هـو الـتفسير الـعلمي الـوحـيد الـقابـل لـلتصديـق الـذي يـوافـق 

54املحموعة الواسعة من املالحظات املوجزة أعاله.“

٥٥. ”لـــم يـــعد مـــن املـــمكن فـــي يـــومـــنا هـــذا أن يـــتم اإلحـــتفاظ بـــالـــرأي الـــعلمي 

الـــذي يـــفيد بـــأن الـــكائـــنات الـــحية الـــتي نـــراهـــا الـــيوم لـــم تـــتطور مـــن األشـــكال 
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52 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱٦.

53 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱٦.

54 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱٦.
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١٢٩ تمييز الحقيقة

الـتي سـبقتها أو أن األجـناس البشـريـة لـم تـنتج عـن ذات آلـيات الـتطور الـتي 

55تنطبق على بقية العالم الحي.“

٥٦. ”إن الـــتطور مـــن خـــالل اإلنـــتقاء الـــطبيعي لـــيس مجـــرد عـــملية تـــاريـــخية، 

إنـــها تحـــدث فـــي يـــومـــنا هـــذا. عـــلى ســـبيل املـــثال، إن الـــتطور املســـتمر الـــذي 

يـصيب مسـببات األمـراض البشـريـة أصـبح يـشكل واحـدة مـن أخـطر مـشاكـل 

56الصحة العامة التي تواجه املجتمعات البشرية في يومنا الراهن.“

٥٧. ”إن تـــطور نـــوع جـــديـــد انـــطالقـــاً مـــن أحـــد األنـــواع الـــتي ســـبقته يـــتطلب 

بــــــشكل عــــــام عــــــدة آالف مــــــن الــــــسنوات، وبــــــالــــــتالــــــي فــــــإنــــــه خــــــالل دورة حــــــياة 

57اإلنسان املنفرد يمكن مالحظة جزء صغير جداً من عملية اإلنتواع تلك.“

٥٨. ”إن أفــضل األدلــة املــتوفــرة تــقترح كــون الــحياة قــد ابــتدأت عــلى األرض 

58منذ ما يزيد عن ٣٫٥ مليار سنة مضت.

٥٩. ”مــــنذ مــــا يــــزيــــد عــــن ٤٠٠ مــــليون ســــنة مــــضت، قــــامــــت بــــعض الــــنباتــــات 

والــحيوانــات املــائــية بــأعــظم اإلبــداعــات الــتطوريــة - ذلــك حــني غــزت األراضــي 

59الجافة [اليابسة].“

٦٠. ”ثـــــانـــــياً، ال يـــــجب أن يـــــتم أخـــــذ تـــــصريـــــحات الـــــعلم عـــــلى أنـــــها ’الـــــحقيقة 

60النهائية.’“

55 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱٦.

56 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱۷-۱٦.

57 ذات املصدر السابق في الصفحة ۱۷-۱٦.

58 ذات املصدر السابق في الصفحة ۲۷.

59 ذات املصدر السابق في الصفحة ۲۷.

60 ذات املصدر السابق في الصفحة ۳۰.
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١٣٠ تمييز الحقيقة

٦١. ”الـكثير مـن املـعلمني يـتعرضـون لـضغوط كـبيرة مـن قـبل صـانـعي الـقرار 

و مــــدراء املــــدارس وأولــــياء األمــــور والــــطالب بــــقصد الــــتقليل مــــن الــــتعليم عــــن 

61التطور أو إلغاؤه بشكل كامل.“

٦٢. ”وكــنتيجة لــذلــك فــإن الــعديــد مــن الــتالمــيذ يــفتقرون لــلمعلومــات واألفــكار 

الـتي تـعتبر جـزءاً مـن الـعلوم املـعاصـرة وفـي الـوقـت عـينه هـي مـحوريـة التـخاذ 

الـــقرارات املســـتنيرة املســـتندة إلـــى األدلـــة فـــيما يـــتعلق بـــحياتـــهم ومســـتقبلهم 

62الجامعي.“

٦٣. ”عـــــند األخـــــذ بـــــعني اإلعـــــتبار أهـــــمية الـــــعلم فـــــي جـــــميع نـــــواحـــــي الـــــحياة 

املـــعاصـــرة، فـــإنـــه مـــن الـــواجـــب عـــدم تـــقويـــض املـــناهـــج الـــدراســـية بـــمواد غـــير 

63علمية.“

٦٤. ”الـعديـد مـن قـرارات املـحكمة… قـد أقـرت بـأن األشـكال املـختلفة لـنظريـة 

الخـلق بـما فـي ذلـك الـتصميم الـذكـي هـي مـن األمـور الـديـنية، وليسـت عـلمية، 

ولـذلـك فـإنـه أمـر مـخالـف لـلدسـتور بـأن يـتم ادراجـها فـي املـناهـج الـعلمية فـي 

64املدارس العامة.“

٦٥. ”إن كــــان ســــيتم الــــتعليم عــــن الــــتصميم الــــذكــــي لــــلمذهــــب الخــــلقي فــــي 

املــدارس الــعامــة، فــإنــه مــن الــواجــب أيــضاً أن يــتم مــناقــشة مــوضــوع الــتعليم 

عـن الـرؤى الـهندوسـية، واإلسـالمـية، واألمـريـكية األصـلية إضـافـًة إلـى الـرؤى 
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62 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤۳.

63 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤۳.

64 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤٤.
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١٣١ تمييز الحقيقة

األخـــــرى غـــــير املـــــسيحية عـــــن الخـــــلق، وذلـــــك عـــــلى اعـــــتبار أنـــــها مـــــتوافـــــقة مـــــع 

65العلم.“

٦٦. ”فــي الــوقــت عــينه يــوجــد الــكثير مــن األشــخاص املــتديــنني مــمن قــد قــبلوا 

حــــقيقة الــــتطور، والــــكثير مــــن الــــطوائــــف الــــديــــنية قــــد أصــــدرت بــــيانــــات تــــؤكــــد 

66وتعكس هذا القبول.“

٦٧67. ”إن القبول بالتطور ليس مثل اإليمان الديني.“

٦٨. ”إال أن الــتطور بحــد ذاتــه قــد تــعرض لــلكثير مــن اإلخــتبار الــدقــيق إلــى 

درجـة أن عـلماء األحـياء قـد تـوقـفوا عـن اخـتبار مـا إذا كـان الـتطور قـد حـصل 

68و يستمر بالحصول حالياً.“

٦٩. ”إن قـياسـات األمـواج الـدقـيقة الـكونـية مـن اإلنـفجار الـكونـي الـكبير تـؤكـد 

69هي األُخرى على العمر الساحق للكون.“

٧٠70. ”ال يوجد أي جدل علمي حول الحقائق األساسية عن التطور.“

٧١. ” فـي املـقابـل، إن األفـكار املـتبناة مـن قـبل الخـلقيني ليسـت مـدعـومـة بـأي 

71دليل وليست مقبولة من قبل املجتمع العلمي.“

٧٢. ”ألن املـذهـب الخـلقي مـبني عـلى مجـموعـة مـعينة مـن الـقناعـات الـديـنية، 

والــــتعليم عــــنها فــــي املــــدارس ســــوف يــــعني فــــرض رؤيــــة ديــــنية محــــددة عــــلى 

65 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤٥.

66 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤۹.

67 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤۹.

68 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥۰.

69 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥۱.

70 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥۲.

71 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥۳.
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١٣٢ تمييز الحقيقة

الـتالمـيذ وهـذا األمـر غـير دسـتوري، وذلـك وفـقاً لـلعديـد مـن الـقواعـد واألحـكام 

الــرئــيسية الــصادرة عــن مــحاكــم املــقاطــعات اإلتــحاديــة واملــحكمة الــدســتوريــة 

72العليا في الواليات املتحدة.“

٧٣. [يــــدعــــي الــــعلماء] ”…ال يــــنبغي أن تــــكون مــــقبولــــة عــــلى أســــاس كــــونــــها 

’حــقيقة نــهائــية‘، بــالــرغــم مــن ذلــك فــإنــه فــي حــالــة الــتطور كــما هــو حــال نــظام 

مــركــزيــة الــشمس فــإن الــبيانــات مــقنعة لــلغايــة إلــى درجــة أن الــنظريــة ليســت 

73محلَّ تساؤل من الناحية العلمية.“

٧٤. ”الــحفريــات الــدقــيقة تظهــر وجــود الــبكتيريــا مــنذ حــوالــي ٣,٥ إلــى ٣,٨ 

مـــــليار ســـــنة مـــــضت، والـــــحيوانـــــات الـــــتي تـــــتكون مـــــن أكـــــثر مـــــن خـــــلية واحـــــدة 

مـــعروفـــة مـــنذ مـــا يـــقرب مـــن ٦٧٠ مـــليون ســـنة مـــضت. لـــكن الـــكائـــنات الـــحية 

الـــتي عـــاشـــت بـــني هـــاتـــني الـــفترتـــني كـــانـــت قـــد افـــتقرت إلـــى األجـــزاء الـــصلبة 

74األمر الذي يفضي إلى ندرة تحجرها وتحولها إلى مستحاثات.“

٧٥. ”يـــعتقد الـــعلماء بـــأن عـــمر األرض يـــرجـــع إلـــى مـــا يـــقرب مـــن ٤,٦ مـــليار 

ســنة وذلــك ألن الــحجارة الــنيزكــية وحــجارة الــقمر الــتي قــد تــشكلت فــي ذات 

75الحقبة التي تشكلت فيها األرض ترجع غلى تلك الفترة الزمنية.“

72 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥۳.

 Teaching about Evolution and the Nature of Science, p. 30.73

74ذات املصدر السابق في الصفحة ۳٤.

75ذات املصدر السابق في الصفحة ۳٥.
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١٣٣ تمييز الحقيقة

٧٦. ”فـي وقـتنا الـراهـن تـم الـعثور عـلى الـكثير مـن األدلـة الـتي تـدعـم الـفكرة 

االسـاسـية لـلتطور الـبيولـوجـي حـتى أن حـدوثـه لـم يـعد أمـراً مـطروحـاً لـلتساؤل 

76في العلم.“

٧٧. ”إن نــظريــة الــتطور تــشير إلــى أن كــل كــائــن حــي يــجب أن يــحتوي عــلى 

أدلـة جـزيـئية مـفصلة تـعطي مـوقـعه النسـبي فـي التسـلسل الهـرمـي لـلكائـنات 

الــــــحية. واألدلــــــة الــــــتي مــــــن هــــــذا الــــــنوع يــــــمكن الــــــعثور عــــــليها فــــــي ســــــالســــــل 

77الحمض النووي للكائنات الحية.“

٧٨. ”إن الــعلماء عــاجــزيــن عــن يــكونــوا مــتأكــديــن مــن أن أحــد الــتفسيرات هــو 

نـهائـي ومـكتمل، وبـالـرغـم مـن ذلـك، فـإنـه قـد تـم اخـتبار الـعديـد مـن الـتفسيرات 

الـعلمية بـدقـة وتـم الـتثبت مـنها بـثقة كـبيرة. إن نـظريـة الـتطور هـي واحـدة مـن 

تــــلك الــــتفسيرات. وقــــد أســــهمت الــــكمية الــــكبيرة مــــن الــــتحقيقات الــــعلمية فــــي 

تــحويــل مــا كــان فــي الــبدايــة مجــرد فــرضــية إلــى نــظريــة لــم تــعد قــيد الــتساؤل 

78من الناحية العلمية.“

٧٩. [الــــــتطور] ”… لــــــم يــــــعد قــــــيد الــــــتساؤل فــــــي الــــــعلم… وواحــــــدة مــــــن بــــــني 

الــــسمات املــــميزة لــــلعلم هــــي اإلنــــفتاح للتحــــديــــات. واإلســــتعداد للتخــــلي عــــن 

اإلعــتقاد املــقبول حــالــياً حــني يــتم اقــتراح بــديــل جــديــد أفــضل هــو تحــديــد مــهم 

79يفصل بني العلم وبني العقائد الدينية.“

76ذات املصدر السابق في الصفحة ۳۹.

77ذات املصدر السابق في الصفحة ٤۰-۳۹.

78 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤۳.

79 ذات املصدر السابق في الصفحة ٤۳.
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١٣٤ تمييز الحقيقة

٨٠. ”إضـافـة إلـى ذلـك، نـظراً إلـى كـون املـقترحـات األسـاسـية لـلعلوم الخـلقية 

غــــير قــــابــــلة لــــالخــــتبار والــــتحقق، فــــإن هــــذه املــــقترحــــات ال تســــتوفــــي املــــعايــــير 

80العلمية.“ 

٨١. ”حــقيقة األمــر، إن املــحاكــم األمــريــكية قــد قــضت بــان فــكرة الخــلق هــي 

81رؤية دينية وال يجب أن يتم تدريسها عند تدريس التطور.“

٨٢. ”عــلى ســبيل املــثال، الــدلــيل عــلى أن األرض حــديــثة جــداً لــيس مــتوافــقاً 

82مع العديد من الطرق املختلفة لتحديد عمر الصخور.“

٨٣.”إضـافـًة إلـى ذلـك، الـعديـد مـن األبـعاد الـرئـيسية لـلتطور تحـدث فـي فـترة 

قـــصيرة نســـبياً حـــيث يـــمكننا مـــعايـــنتها بـــشكل مـــباشـــر، كـــما هـــو الـــحال مـــع 

83تطور البكتيريا لتصبح مقاومة للمضادات الحيوية.“

٨٤. ”ال يـوجـد أي شـخص قـد عـايـن تـطور الـخيول مـن أحـاديـة أجـزاء الـحافـر 

إلـى ثـالثـيته (تـدعـى بـالسَـــــَلِميَّات)، لـكن هـذا ال يـعني بـأنـنا ال نسـتطيع أن نـثق 

84بأن الخيول قد تطورت.“

٨٥85. ”إن التوافق العلمي فيما يختص بالتطور إنما هو توافق ساحق.“

٨٦. عــلى ســبيل املــثال، لــقد انــقرضــت الــديــناصــورات قــبل أن يــتمكن البشــر 

مـــن الـــسير عـــلى ســـطح األرض. نـــحن نـــعرف هـــذا األمـــر ألنـــه لـــم يـــتم الـــعثور 

80 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥٥.

81 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥٥.

82 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥٥.

83 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥٥.

84 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥٥.

85 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥٦.
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١٣٥ تمييز الحقيقة

عـــلى أيـــة بـــقايـــا بشـــريـــة فـــي الـــطبقات الصخـــريـــة الـــتي يـــرجـــع تـــاريـــخها إلـــى 

86عصر الديناصورات.“

٨٧. ”إن البشـــــر لـــــم يـــــتطوروا مـــــن الـــــقردة املـــــعاصـــــرة، إنـــــما البشـــــر والـــــقردة 

املـــعاصـــرة تـــمتلك ســـلفاً مشـــتركـــاً، وهـــو مـــن فـــصيل لـــم يـــعد مـــوجـــوداً. ونـــظراً 

لـكونـنا نـتشارك مـع الـشمبانـزي والـغوريـال بسـلف مشـترك قـريـب العهـد، فـإنـنا 

نـــــمتلك الـــــكثير مـــــن الـــــتشابـــــه التشـــــريـــــحي والـــــوراثـــــي والـــــبيوكـــــيميائـــــي وحـــــتى 

87السلوكي مع القردة األفريقية العظيمة.“

٨٨. ”إضــــافــــًة إلــــى ذلــــك، إن املســــتحاثــــات مــــن الــــعصر الــــكامــــبري لــــم تظهــــر 

بـشكل عـفوي. إنـما لـديـها سـلف احـيائـي مـن الـعصر املـاقـبل الـكامـبري، ولـكن 

نــتيجة لــكون الــكائــنات الــتي تــرجــع إلــى ذلــك الــعصر كــانــت مــن ذوات الــبنية 

88الرخوة، فإنها لم تترك مستحاثات.“

٨٩. ”بــــالــــعادة إن ”اإليــــمان“ يــــشير إلــــى املــــعتقد الــــذي يــــتم الــــقبول بــــه دون 

وجــود دلــيل تجــريــبي… إن كــان يــوجــد بــعض املــكونــات اإليــمانــية فــي الــعلم، 

فـهي تـلك اإلفـتراضـات بـأن الـكون سـوف يـعمل بـطريـقة مـنتظمة - عـلى سـبيل 

املــثال، إن ســرعــة الــضوء لــن تــتغير فــي الــغد… إن هــذا الــنوع مــن ’اإليــمان‘ 

  89يختلف عن اإليمان الديني.“

86 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥۷.

87 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥۷.

88 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥۷.

89 ذات املصدر السابق في الصفحة ٥۸.
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١٣٦ تمييز الحقيقة

(١٥)

إجابات مفتاحية لألمثلة من العالم 

الواقعي

١. مـــــغالـــــطة اإللـــــتماس الـــــعاطـــــفي لـــــلسؤال: ”الـــــتطور فـــــي مـــــواجـــــهة اإليـــــمان 

بــــالخــــلق“: إن اســــتعمال كــــلمة إيــــمان وربــــطها مــــع الخــــلق دونــــاً عــــن الــــتطور 

يـشير ضـمناً إلـى أن الخـلق هـو مجـر إيـمان فـي حـني أن الـتطور لـيس كـذلـك، 

وذلــك دون تــقديــم أي جــدل إلثــبات هــذه الــنقطة. وكــذلــك عــند اســتخدام عــبارة 

”… بــــني الــــديــــن والــــعلم“: قــــام الــــكاتــــب بــــاســــتخدام لــــغة مــــتحيزة لــــيربــــط بــــني 

الخــلق والــديــن فــي الــوقــت الــذي يــربــط بــني الــتطور والــعلم، لــكن لــم يــتم تــقديــم 

أي جدل ليدعم هذا الطرح.

٢.مـغالـطة الـقياس الـخاطئ، ومـغالـطة املـواربـة: يـقوم الـكاتـب فـي هـذا املـثال 

بــمحاولــة الــربــط بــني الــعلم (أي الــعلوم التجــريــبية الــقابــلة لــإلعــادة واإلخــتبار 

والــتكرار، الــعلوم الــتشغيلية) وبــني الــتطور (أي اإليــمان بــتطور الجــزيء إلــى 

إنـــــــسان وهـــــــو األمـــــــر الـــــــذي ال يـــــــمكن أن يـــــــتم اخـــــــتباره أو تـــــــكراره“. إن هـــــــذا 

الـــقياس إنـــما هـــو مـــغلوط. كـــما أن الـــتطور لـــيس نـــوعـــاً مـــن أنـــواع الـــعلم الـــتي 

وضـعت اإلنـسان عـلى سـطح الـقمر، وبـالـتالـي فـإنـه الـكاتـب قـد اعـتمد مـغالـطة 

املواربة.
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١٣٧ تمييز الحقيقة

٣. مــغالــطة املُســبِّبات الــخاطــئة: إن الــتقدم الــذي طــرأ عــلى الــعلوم الــحياتــية 

يــرجــع إلــى الــعلماء الــذيــن يــدرســون ســلوك الــكون املســتمر والــقابــل لــلتنبؤ بــه، 

وال عالقة له باإليمان بأن الجزيء قد تطور إلى إنسان.

٤. مــغالــطة اإللــتماس الــعاطــفي لــلسؤال: إن الــكاتــب قــد قــام بــاســتخدام لــغة 

مــــتحيزة عــــوضــــاً عــــن تــــقديــــم جــــدل مــــنطقي فــــي مــــحاولــــته إلقــــناع الــــقرّاء بــــأن 

ـه مجــرد إيــمان. يــجب اإلنــتباه إلــى اســتخدام  الخــلق ”لــيس أمــراً عــلمياً“ وبــأنّـَ

اإلشـــارة إلـــى أن الخـــلق هـــو مجـــرد إيـــمان [فـــي الـــلغة اإلنـــكليزيـــة يـــتم وضـــع 

ism مع كلمة الخلق بشكل متصل] في حني أن التطور ليس كذلك.

٥. مـــــــــغالـــــــــطة اإللـــــــــتماس الـــــــــخاطئ للســـــــــلطة أو رأي األغـــــــــلبية: إن اإلشـــــــــارة 

املـــتضمنة فـــي هـــذا الـــتصريـــح هـــي أن الـــتطور يـــجب أو يـــميل إلـــى أن يـــكون 

صـحيحاً وذلـك كـون مـعظم الـعلماء يـؤمـنون بـذلـك. حـتى فـي حـال كـان جـميع 

أعــضاء املــجتمع الــعلمي يــؤمــنون بــالــتطور (وهــذا األمــر لــيس صــحيحاً) فــإن 

ذلك لن يجعل من التطور أمراً صحيحاً.

٦. مــــغالــــطة املــــواربــــة ومــــغالــــطة اإللــــتماس الــــعاطــــفي لــــلمطلوب: إن الخــــلقيني 

يــؤمــنون ”بــاإلنحــدار مــع الــتعديــل“ وهــذا يــعني أن الــكائــنات تــنتج تــنوعــاً فــي 

الــسمات مــن جــيل إلــى جــيل. لــكن ذلــك ال يــعني بــأي شــكل مــن األشــكال أن 

كـــل أشـــكال الـــحياة الـــتي نـــعرفـــها قـــد انحـــدرت مـــن ســـلف إحـــيائـــي مشـــترك، 

وهـذا األمـر الـخالفـي الـذي يـتم الـنقاش حـولـه. وبـالـتالـي فـإن الـكاتـب قـد قـام 

بـــــمواربـــــة ضـــــمنية ”لـــــلتطور“ وذلـــــك حـــــني حـــــاول أن يـــــصرح بـــــأن األدلـــــة هـــــي 

سـاحـقة ومـقنعة. حـيث أنـه لـم يـقم بـتقديـم يـدعـم هـذا الـتصريـح بـأي دالئـل. انـه 
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اســــــتخدام الــــــكلمات مــــــتحيزة وهــــــذا ارتــــــكاب ملــــــغالــــــطة اإللــــــتماس الــــــعاطــــــفي 

للمطلوب.

٧. مــــــغالــــــطة املــــــواربــــــة: إن الــــــتطور الــــــذي يــــــشار إلــــــيه هــــــنا (أي الــــــتغير فــــــي 

الــــسمات اإلحــــيائــــية) يــــختلف عــــن الــــتطور الــــذي يــــحاول الــــكاتــــب أن يــــجادل 

دفاعاً عنه (أي وجود سلف إحيائي مشترك).

٨. مـــــــغالـــــــطة املـــــــواربـــــــة ومـــــــغالـــــــطة اإللـــــــتماس الـــــــخاطئ لـــــــلخوف: إن الـــــــتطور 

املسـتخدم هـنا (بـمعنى الـتنوع ضـمن الـنوع الـواحـد أي فـيروس إلـى فـيروس) 

يــختلف عــن الــتطور (بــمعنى تــطور الــسمكة إلــى إنــسان). كــما أن اســتخدام 

فـيروس الـسارس فـي هـذا املـوضـع قـد يحـمل الـتماسـاً لـلخوف وذلـك مـن خـالل 

اإلشـارة إلـى أن رفـض اإليـمان بـالـتطور قـد يحـمل آثـاراً جـانـبيًة تـشكل خـطراً 

على الصحة العامة.

٩. مـغالـطة الـقياس الـخاطئ: إن الـنظريـة الـتي تـقول بـأن األرض تـدور حـول 

الـــشمس هـــي قـــابـــلة لـــالخـــتبار والـــتكرار فـــي الـــوقـــت الـــحاضـــر، عـــلى خـــالف 

اإليمان بأن الجزيء قد تطور إلى انسان.

١٠.مـغالـطة الـتماس املـطلوب: إن الـكاتـب يـصرح بـكل بـساطـة بـأن الـتيكتالـك 

هــــــو كــــــائــــــن وســــــيط بــــــني األســــــماك والــــــحيوانــــــات الــــــبريــــــة. إال أن هــــــذا مجــــــرد 

افتراض تطوري وهو املوضوع قيد البحث أي أنَّه التمس املطلوب.

١١. مـــغالـــطة الـــتماس املـــطلوب واإللـــتماس الـــعاطـــفي لـــلمطلوب: إن الـــكاتـــب 

يــــفترض فــــي هــــذا املــــقام بــــأنَّ األدلــــة الــــتي تــــوجــــد لــــدعــــم الــــتطور هــــي وافــــرة 

لـلغايـة؛ إال أن هـذا هـو األمـر الـذي يـحاول اثـباتـه. فـهو يـحاول اثـبات املـطلوب 

مــــن خــــالل اســــتخدام لــــغة عــــاطــــفية مــــشحونــــة ومــــتحيزة فــــي مــــحاولــــته القــــناع 
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الـــُقرَّاء عـــوضـــاً عـــن تـــقديـــم جـــدل مـــنطقي (أي أن جـــدلـــه يـــمكن أن يـــتم اعـــادة 

صـــياغـــته بـــالـــشكل الـــتالـــي: إن األدلـــة الـــتي تـــدعـــم الـــتطور هـــي كـــثير لـــلغايـــة 

وبـــالـــتالـــي فـــإنـــه مـــن الـــسخف تـــقديـــم الـــتساؤالت الـــتي تـــتعلق بـــه، والـــعلماء ال 

يقومون بذلك) وهنا يكون قد استخدم اإللتماس العاطفي للمطلوب.

١٢. مـــــغالـــــطة الـــــقياس الـــــخاطئ: يـــــحاول الـــــكاتـــــب أن يـــــقوم بـــــوضـــــع الـــــتطور 

ضـمن ذات الـتصنيف مـع الـعلوم الـتي تـتمتع بـأسـاسـات راسـخة فـي مـحاولـة 

مــنه إلعــطاء هــذه الــنظريــة شــرعــيتها فــي نــظر الــقارئ مــما ســيدفــع بــه لــلقبول 

بــها. إال أن األمــثلة الــتي تــم تــقديــمها ليســت إال أمــثلًة عــن الــعلوم الــتشغيلية 

الـتي تـتميز بـكونـها قـابـلة لـإلعـادة واإلخـتبار فـي الـزمـن الـحاضـر وتـمتلك أدلـة 

دامــغة. إال أنَّ الــتطور يــفتقد لهــذه األمــور عــينها وبــالــتالــي فــإن هــذا الــقياس 

خاطئ.

١٣. مــــغالــــطة اإللــــتماس الــــخاطئ للســــلطة ومــــغالــــطة الــــتماس املــــشاعــــر: إن 

إيـــمان بـــعض الـــعلماء والـــالهـــوتـــيني بـــأن نـــظريـــة الـــتطور مـــتوافـــقة مـــع الـــكتاب 

املــقدس لــن يــجعل مــنها صــحيحًة. كــما أنَّ اســتعمال تــعابــير مــثل ”انــبهارهــم 

وعــجبهم“ يهــدف إلــى اســتحداث رد فــعل عــاطــفي لــدعــم الــتطور عــوضــاً عــن 

تقديم جدل منطقي، وهذا ارتكاب ملغالطة التماس املشاعر.

١٤. مـغالـطة الـتأكـيد مـن خـالل الـناتـج: مـن املـفترض أن نـصل إلـى اسـتنتاج 

يـــفضي بـــأن اإلنـــفجار الـــكبير هـــو حـــقيقيّ أو يـــميل ألن يـــكون حـــقيقيّاً. لـــكن 

هـذا الجـدل لـيس صـالـحاً. سـوف يـكون هـذا الجـدل وفـق املـنطق اإلسـتنتاجـي 

بـالـصيغة الـتالـية: (١) إن كـان اإلنـفجار الـكونـي صـحيحاً، فـإنـنا سـوف نـتوقـع 

رصـــد األمـــواج الـــدقـــيقة الـــكونـــية. (٢) نـــحن نســـتطيع رصـــد األمـــواج الـــدقـــيقة 
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الــكونــية. (٣) بــالــتالــي فــإن اإلنــفجار الــكونــي هــو صــحيح. إن هــذه الــصيغة 

مـغلوطـة وتـعتمد عـلى الـتأكـيد مـن خـالل الـناتـج. كـما أنـه يـوجـد تـفاسـير أُخـرى 

لوجود األمواج الكونية امليكروية. 

١٥. مـــغالـــطة الـــتجسيد لـــلمفاهـــيم واألفـــكار: إن اســـتخدام عـــبارة ”وفـــقاً لـــعلم 

الــكونــيات املــعاصــر…“ تــتضمن تــلميحاً إلــى أن ”عــلم الــكونــيات“ قــادر عــلى 

امـــتالك رأي حـــيال أمـــر مـــن األمـــور. لـــكنه عـــاجـــز وذلـــك ألنـــه مـــفهوم ولـــيس لـــه 

شـخصية تـمكنه مـن الـقيام بـما يـقوم بـه األشـخاص. لـكن عـلماء الـكونـيات هـم 

مـــن يـــمتلكون رأيـــاً حـــيال األمـــور. ومـــن الـــطبيعي أن آراء األشـــخاص ليســـت 

دائــماً ســليمة، إنــما هــي مــتحيزة (وقــد يــكون هــذا الــتحيز ســليماً أو مــغلوطــاً) 

وعــلى مــا يــبدو أن الــكاتــب قــد اعــتمد عــلى هــذه املــغالــطة فــي مــحاولــة إلظــهار 

أن الجدل هو جدل موضوعي بطريقة تفوق حقيقته.

١٦. مـــغالـــطة الـــتماس املـــطلوب: إن كـــون املســـتحاثـــات بـــالـــغة الـــقدم هـــو جـــزء 

مـــن اإلدعـــاء الـــذي يجـــري الجـــدل حـــولـــه. فـــإنـــه مـــن املـــؤكـــد أن املـــؤمـــن بـــالخـــلق 

الـتوراتـي لـن يـقبل بـذلـك. وبـالـتالـي فـإن الـكاتـب قـد قـام بـافـتراض مسـبق لجـزء 

مما يحاول اثباته.

١٧. مـغالـطة الـتماس املـطلوب، مـغالـطة املُسـببات الـخاطـئة ومـغالـطة الـتأكـيد 

مــن خــالل الــناتــج: إن كــون الــتشابــه فــي الــسمات املشــتركــة يــرجــع إلــى وجــود 

ســلف مشــترك أم إلــى وجــود خــالــق مشــترك هــو املــوضــوع الــذي يــتم الجــدال 

حـــولـــه. فـــالـــكاتـــب يـــقوم وبـــكل بـــساطـــة بـــافـــتراض صـــحة مـــوقـــفه فـــي مـــحاولـــته 

لــــلدفــــاع عــــنه. وبحســــب الــــطريــــقة الــــتي نــــنظر فــــيها إلــــى املــــحاكــــاة الــــتي قــــام 

الــكاتــب بــتقديــمها فــإنــه يــمكننا أن نــقوم بــتصنيف املــغالــطة املــرتــكبة فــي هــذا 
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الجـدل إمـا كـمغالـطة املسـببات الـخاطـئة ( وذلـك كـون الخـلق يـمكن أن يـعتبر 

ُمسـبِّبا لـلتشابـه) أو مـغالـطة الـتأكـيد مـن خـالل الـناتـج حـيث أن الجـدل يـأخـذ 

الـــصيغة الـــتالـــية: (١) إن كـــانـــت الـــكائـــنات تنحـــدر مـــن ذات الســـلف املشـــترك 

فـــــإنـــــها ســـــوف تـــــمتلك بـــــعض الـــــسمات املشـــــتركـــــة.(٢) إن الـــــكائـــــنات بـــــالـــــفعل 

تشـــــترك بـــــبعض الـــــسمات. (٣) وبـــــالـــــتالـــــي فـــــإنـــــها تنحـــــدر مـــــن ذات الســـــلف 

املشترك.

١٨. مـغالـطة الـتماس املـطلوب ومـغالـطة املسـببات الـخاطـئة و مـغالـطة الـتأكـيد 

مــن خــالل الــناتــج: هــذا الجــدل مــشابــه للجــدل الــسابــق الــذي يــرد فــي املــثال 

رقم ١٧.

١٩. مــغالــطة الــنقض مــن خــالل املســبب: نــقوم بــإعــادة تــقديــم الجــدل بــطريــقة 

تظهـر هـذه املـغالـطة وتـكشفها فنجـد أنـه يحـمل الـصيغة الـتالـية: (١) إن كـانـت 

الــديــناصــورات قــد عــاشــت مــع البشــر فــي ذات الــحقبة الــزمــنية، فــإنــنا ســوف 

نـــتوقـــع وجـــود مســـتحاثـــاتـــهما فـــي ذات الـــطبقة الصخـــريـــة. (٢) نـــحن ال نجـــد 

املســـــــتحاثـــــــات فـــــــي ذات الـــــــطبقة الصخـــــــريـــــــة. (٣) وبـــــــالـــــــتالـــــــي فـــــــإن البشـــــــر 

والــديــناصــورات لــم يــعيشوا فــي ذات الــحقبة الــزمــنية. لــكن يــوجــد الــعديــد مــن 

األســــــباب الــــــتي تفســــــر ســــــبب عــــــدم تــــــواجــــــد املســــــتحاثــــــات لــــــكل مــــــن البشــــــر 

والديناصورات في ذات الطبقة الصخرية.

٢٠. مـــغالـــطة الـــتماس املـــطلوب: إن ُوجـــدت إحـــدة مســـتحاثـــات الـــثديـــات فـــي 

طـبقة صخـريـة تـم تـقديـر عـمرهـا بـأكـثر مـن ٢٢٠ مـليون سـنة فـإن األمـر األكـيد 

هو أن تقدير العمر لتلك الطبقة سوف يتغيَّر.
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٢١. مــغالــطة الــتماس الــشفقة: ”فــكر بــاألطــفال!“ عــلى مــا يــبدو أن هــذه هــي 

الــرســالــة الــتي يــحاول الــكاتــب أن يــقدمــها مــن خــالل هــذا الجــدل. ذلــك يــعني 

أنـــه إن لـــم يـــتم تـــعليم األطـــفال عـــن الـــتطور، فـــإنـــهم ســـوف يـــفتقدون مـــفهومـــاً 

عــلمياً حــيويــاً وســوف لــن يــكونــوا مســتعديــن ملــواجــهة املســتقبل. إن هــذا األمــر 

لـيس صـحيحاً. ولـكن حـتى فـي حـال كـان هـذا األمـر صـحيحاً فـإنـه ال عـالقـة 

له فيما إذا كان التطور صحيحاً أم ال.

٢٢. مــغالــطة الــقضايــا غــير املــترابــطة ومــغالــطة اإللــتماس الــخاطئ للســلطة: 

سـواء كـانـت املـحكمة الـدسـتوريـة الـعليا قـد سـمحت أم لـم تـسمح بـالـتعليم عـن 

الخـــــلق فـــــي املـــــدارس الـــــعامـــــة فـــــإن ذلـــــك ال صـــــلة لـــــه فـــــيما إذا كـــــان الـــــتطور 

صحيحاً أم ال. فلمجرد أن القضاء يصدق أمراً ما لن يجعل منه صحيحاً.

٢٣. مـغالـطة الـتأكـيد مـن خـالل الـناتـج: فـلنقم بـإعـادة صـياغـة الجـدل بـطريـقة 

تظهــر املــغالــطة املــرتــكبة بــشكل أوضــح: (١) إن كــان الــتطور صــحيحاً فــإنــنا 

ســوف نــتوقــع وجــود تــشابــه فــي الــكيمياء الــحيويــة بــني جــميع األشــياء الــحية. 

(٢) نـــــحن نجـــــد تـــــشابـــــهاً بـــــني الـــــكيمياء الـــــحيويـــــة بـــــني األشـــــياء الـــــحية. (٣) 

وبالتالي فإن التطور صحيح.

لـــكن املـــؤمـــنني بـــالخـــلق ســـوف يـــتوقـــعون وجـــود تـــشابـــه فـــي الـــكيمياء الـــحيويـــة 

لـألشـياء الـحية، ذلـك أن جـميع هـذه الـكائـنات قـد خُــلَِقت مـن قـبل ذات الـخالـق، 

وقـــــد جـــــرى تـــــصميمها لـــــتحيا فـــــي ذات الـــــعالـــــم. وبـــــالـــــتالـــــي فـــــإنـــــه يـــــمكننا أن 

نستعمل ذات الجدل لنقول بأن الخلق صحيح.

٢٤. مـغالـطة الـتماس املـطلوب ومـغالـطة املسـببات الـخاطـئة: إن كـون الـتشابـه 

مٍ مشــترك هــو املــوضــوع  يــرجــع إلــى وجــود ســلف مشــترك أم إلــى وجــود مُـــَصمِّ
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الـــذي تجـــري دراســـته والجـــدال حـــولـــه. فـــالـــكاتـــب قـــام بـــافـــتراض األمـــر الـــذي 

يحاول أن يثبته.

٢٥. مــغالــطة الــتأكــيد مــن خــالل الــناتــج: عــلى مــا يــبدو أنــه يــتوجــب عــلينا أن 

نـصل إلـى اسـتنتاج يـفضي بـأن الـتطور هـو صـحيح عـلى اعـتبار أن الـنظريـة 

قـــادرة عـــلى تـــقديـــم تـــفسير لهـــذه األمـــور. لـــكن الخـــلق الـــتوراتـــي قـــادر أيـــضاً 

على تقديم تفسير وهو تفسير أفضل بحسب رأينا.

٢٦. مـــغالـــطة الـــتماس الـــشفقة: ان اســـتخدام عـــبارة ”يحـــرم الـــطالب“ اشـــارة 

واضـحة إلـى الـتعامـل الـعاطـفي مـع املـوضـوع عـوضـاً عـن تـقديـم جـدل مـنطقي 

سليم.

٢٧. مــغالــطة املــواربــة: يخــلط الــكاتــب فــي هــذا املــثال بــني الــتغير الــذي يــعني 

الـتنوع ضـمن الـنوع الـرئـيسي الـواحـد مـع الـتغير الـذي يـعني تـطور الجـزيء 

إلــــى إنــــسان (وهــــو األمــــر الــــذي لــــم تــــتم مــــعايــــنته). ومــــن خــــالل اثــــبات األول 

يـــــحاول أن يـــــقول بـــــأن الـــــثانـــــي هـــــو ســـــليم أيـــــضاً وهـــــذا مـــــا يـــــعرف ”بـــــالـــــطعم 

الغاّش“.

٢٨. مـغالـطة اإللـتماس الـخاطئ للسـلطة/ األكـثريـة، مـغالـطة الـتماس الجهـل، 

ومغالطة التماس السؤال:

لـربـما تـكون الـغالـبية مـن األشـخاص الـذيـن فـي املـجتمع الـعلمي مـتبنية لـلفكر 

الــتطوري، إال أن هــذا لــن يــجعل مــنه صــحيحاً (الــتماس الســلطة/ األغــلبية). 

حـــتى فـــي حـــال كـــان األمـــر صـــحيحاً ولـــم يـــوجـــد دلـــيل ضـــد الـــتطور فهـــذا لـــن 

يـعني بـأن الـتطور سـيكون صـحيحاً (الـتماس الجهـل). كـما أن اإلدعـاء بـأنـه 
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ال يــــوجــــد دلــــيل ضــــد الــــتطور هــــو الــــقضية الــــتي يجــــري الجــــدل حــــولــــها وهــــنا 

مغالطة التماس املطلوب.

٢٩. مــــغالــــطة املــــواربــــة: إن هــــذه املــــغالــــطة تــــتمحور حــــول كــــلمة ”تــــطور“ فــــإن 

الـكاتـب يسـتعمل كـلمة تـطور بـمعنى الـتغير بـمعناه الـعام كـدلـيل عـلى الـتطور 

بمعنى تغير الجزيء إلى إنسان.

٣٠. مــــغالــــطة الــــقياس الــــخاطئ: إن األمــــر صــــحيح بــــكون الــــدســــتور يــــرتــــبط 

ارتــباطــاً أســاســياً بــالــحقوق املــدنــية، إال أن مــفهوم الــتطور (بــمعنى اإلرتــباط 

من خالل سلف احيائي) ليس ضرورياً لفهم علم األحياء.

٣١. مــغالــطة اإللــتماس الــعاطــفي لــلسؤال: لــم يــتم تــقديــم أي جــدل مــنطقي. 

فــالــكاتــب يــقوم وبــكل بــساطــة بــاســتخدام لــغة مــتحيزة فــي مــحاولــة لــإلقــناع، 

كـــما فـــي قـــولـــنا: ”فـــي الـــحقيقة ال يـــوجـــد أي جـــدال. ال يـــوجـــد أي شـــيء لـــتراه 

هنا فقط تابع املسير.“

٣٢.مـغالـطة اإللـتماس الـخاطئ للسـلطة: إن حـقيقة كـون بـعض املـنظمات قـد 

قــــامــــت بــــاإلدالء بــــتصريــــحات تــــختص بــــالــــتطور لــــن يــــجعل مــــن الــــتطور أمــــراً 

صحيحاً.

٣٣. مـغالـطة املـواربـة: يخـلط الـكاتـب بـني الـتطور (بـمعنى الـتنوع الـذي يحـدث 

ضـــــمن الـــــنوع الـــــواحـــــد والـــــبكتيريـــــا الـــــتي تـــــصبح مـــــقاومـــــة لـــــلمضادات) وبـــــني 

التطور (بمعنى وجود سلف إحيائي مشترك).

٣٤. مـــــغالـــــطة اإللـــــتماس الـــــعاطـــــفي لـــــلسؤال ومـــــغالـــــطة اإللـــــتماس الـــــخاطئ 

للســـلطة: هـــذا بـــالـــحقيقة مجـــرد رفـــض للجـــدالت الخـــلقية، عـــوضـــاً عـــن تـــقديـــم 

دحـض مـنطقي لـها. وعـلى اعـتبار أنـه يـوجـد الـكثير مـن الـعلماء الـذيـن يـتبنون 
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جــــدالت جــــيدة وقــــويــــة لــــلدفــــاع عــــن الخــــلق، فــــإن ادعــــاء الــــكاتــــب بــــأن الــــعلماء 

يرفضون هذا النوع من الجدالت ليس إال التماس خاطئ للسلطة. 

٣٥. مـغالـطة الـتماس املـطلوب: إن الـكاتـب يـفترض صـالحـية الـرؤيـة الـتطوريـة 

لـلعالـم أثـناء تحـديـده ألعـمار املسـتحاثـات؛ ومـن ثـم يـقوم بـاسـتخدام ذلـك فـي 

ســبيل اثــبات صــالحــية الــرؤيــة الــتطوريــة لــلعالــم. بــاإلضــافــة إلــى أن اإلدعــاء 

بأن مستحاثات الكائنات املجهرية هي ”بدائية“ هو التماس للمطوب.

٣٦. مـغالـطة الـتماس املـطلوب: إن اإلدعـاء بـكون الـكائـنات الـتي تـتواجـد فـي 

الـطبقات الـدنـيا مـن الـطبقات الصخـريـة قـد تـطورت بـشكل تـدريـجي إلـى تـلك 

الـــتي تـــتواجـــد فـــي الـــطبقات الـــعليا هـــو اإلدعـــاء الـــذي يجـــري الجـــدال حـــولـــه. 

فـــــالـــــكاتـــــب يـــــقوم وبـــــكل بـــــساطـــــة بـــــافـــــتراض وجـــــود عـــــالقـــــة تـــــطوريـــــة بـــــني تـــــلك 

املســتحاثــات. ومــن ثــمَّ يســتخدم ذلــك فــي جــدلــه إلثــبات وجــود عــالقــة تــطوريــة 

بني تلك املستحاثات.

٣٧. الــتعميم املتســرع: إن حــقيقة كــون الــطفرات الــوراثــية قــد تســببت بــوجــود 

بـــعض الـــتنوع فـــي الـــسمات ال يـــعني بـــأنـــها الســـبب الـــكامـــن وراء كـــل الـــتنوع 

املوجود في السمات.

٣٨. مـغالـطة الـتأكـيد مـن خـالل الـناتـج: إن هـذا الجـدل عـلى مـا يـبدو مـصمم 

لــإلقــناع بــحقيقة الــتطور. بــما أن األحــماض األمــينية تحــدد األداء الــوظــيفي 

لــلبروتــني، فــإنــه مــن الــطبيعي أن تحــمل الــبروتــينات املــتشابــهة فــي الــوظــائــف 

ســـالســـل مـــن األحـــماض األمـــينة املـــتشابـــهة أيـــضاً. وذلـــك بـــغض الـــنظر عـــن 

أصــلها. إن هــذه الــحقيقة مــتسقة مــع كــل مــن الخــلق والــتطور. وبــالــتالــي فــإن 

الكاتب قام باستخدام مغالطة التأكيد من خالل الناتج.
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٣٩.مــــغالــــطة الــــتأكــــيد مــــن خــــالل الــــناتــــج: إن الجــــدل املــــقدم يــــمتلك الــــصيغة 

األسـاسـية الـتالـية:(١) إن كـان الـتطور صـحيحاً فـإنـه سـوف يـكون مـن املـتوقـع 

وجـود تـشابـه فـي شـيفرات الحـمض الـنووي بـني الـكائـنات الـحية. (٢) بـالـفعل 

يـتواجـد تـشابـه بـني شـيفرات الحـمض الـنووي لـلكائـنات الـحية. (٣) وبـالـتالـي 

فإن التطور صحيح.

إن هــذه املــغالــطة شــديــدة الــوضــوح وخــصوصــاً حــني نســتذكــر بــأن الخــلقيني 

سـوف يـتوقـعون وجـود تـشابـه فـي الـشيفرات الـوراثـية لجـميع الـكائـنات الـحية، 

ذلك أنها تمتلك خالقاً مشتركاً.

٤٠. مــغالــطة الــتجسيد: إن اإلنــتقاء الــطبيعي هــو مــفهوم. وبــالــرغــم مــن كــونــه 

مـــفهوم ســـليم، لـــكنه عـــاجـــز عـــن أن يـــقوم حـــرفـــياً ”بـــاخـــتبار“ أي شـــيء. ومـــن 

خــالل إضــفاء ســمات الــشخصية عــلى اإلنــتقاء الــطبيعي، يــحاول الــكاتــب أن 

يـقوم بـإعـطاء هـذا املـفهوم مـقدرة فـكريـة ال يـمتلكها. وبهـدف واضـح هـو تـجنب 

الــتساؤل حــول ســبب كــون الــكائــنات تُظهــر تــصميماً ابــداعــياً مــن قِـــبَل كــيانٍ 

ذكيّ.

٤١. مــــغالــــطة املــــعامــــلة الــــخاصــــة، ومــــغالــــطة الــــفرضــــيات غــــير املــــترابــــطة: مــــن 

نـــاحـــية نجـــد أن الـــكاتـــب يـــشير إلـــى أنـــه أمـــر مـــقبول أن يـــتم الـــقبول بـــالـــتطور 

حــتى دون وجــود مــعايــنات مــباشــرة وقــابــلة لــإلخــتبار، وذلــك كــون اإلســتدالل 

واإلســتنتاج هــو أمــر مــقبول عــلمياً. ومــن نــاحــية أُخــرى يشــر الــكاتــب إلــى أن 

الخــــلق لــــيس عــــلمياً عــــلى اعــــتبار أنــــه ال يــــمكن أن يــــتم مــــعايــــنته مــــباشــــرةً أو 

اخــتباره، إنــما هــو مــبني عــلى اإلســتدالل الــناتــج عــن املــعايــنات املــختلفة. لــقد 

قـــام الـــكاتـــب بـــاســـتثناء املـــوقـــف الـــذي يـــتبناه مـــن املـــعيار الـــذي وضـــعه وهـــذا 
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ارتـكاب فـاضـح ملـغالـطة املـعامـلة الـخاصـة. ومـن نـاحـية أُخـرى تجـدر املـالحـظة 

إلـــى أنـــه ســـواء كـــان الخـــلق يُـــصنف عـــلى أنـــه عـــلم أم ال فـــإن هـــذا ال صـــلة لـــه 

بحقيقة موقفه. وهذه مغالطة القضايا غير املترابطة.

٤٢. مــغالــطة املــواربــة: إن الــتغيرات الــسنويــة فــي فــيروس االنــفلونــزا لــم تــنتج 

أي شـــــيء ســـــوى فـــــيروس االنـــــفلونـــــزا. فـــــالـــــكاتـــــب يخـــــلط بـــــني الـــــتغيرات الـــــتي 

تــحصل ضــمن الــنوع الــواحــد وبــني الــتغيرات الــتي تــعني أنَّ الجــزيء يــتطور 

إلى انسان. 

٤٣. مـغالـطة املـواربـة: هـذه املـغالـطة تـتكرر فـيما يـتعلق بـكلمة ”تـطور“ فـالـتغير 

ضـمن الـنوع يـختلف عـن تـغير الجـزيء إلـى إنـسان. وحـقيقة املـعنى األول ال 

تعني حقيقة الثاني.

٤٤. مـغالـطة رجـل الـقش: إنـه مـحاولـة واضـحة إلسـاءة تـقديـم املـوقـف الخـلقي. 

فــاملــؤمــنون بــالخــلق ال يــرفــضون أي حــقائــق مــبنية عــلى املــعايــنات الــحاضــرة. 

إنــما الــحقيقة هــي أن املــؤمــنون بــالخــلق الــتوراتــي يــقومــون بــتفسير ودراســة 

تلك الحقائق في ضوء الكتاب املقدس.

٤٥. مــغالــطة رجــل الــقش: إن املــؤمــنون بــالخــلق الــتوراتــي ال يــدَّعــون بــأن اهلل 

قـد خـلق األرض بـطريـقة تـبدو وكـأنـها بـالـغة الـقدم. ”مظهـر الـعمر الـبالـغ“ إنـما 

هـــو نـــوع مـــن الـــبالغـــة وذلـــك عـــلى اعـــتبار أنـــه ال يـــمكننا أن نـــرى الـــعمر. إنـــما 

كـمؤمـنني بـالخـلق نـحن نـقول بـأن اهلل قـد خـلق األرض وهـي بـكامـل جـاهـزيـتها 

لـكي مـا تـؤدي الـدور املـطلوب مـنها كجـزء مـن الخـليقة. والـدالئـل الـتي نـمتلكها 

تتوافق مع العمر التوراتي الذي يبلغ بضعة آالف من السنوات.
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٤٦. مــغالــطة الــفرضــيات غــير املــترابــطة: إن حــقيقة عــدم وجــود أنــواع مــختلفة 

مــــن الــــسياط ال عــــالقــــة لــــه بــــالــــتساؤل املــــطروح. فهــــذه الــــحقيقة ال تــــقدم حــــال 

ملــشكلة الــكيفية الــتي يــمكن لهــذه الــبنى املــعقدة تــعقيداً ال يــمكن اخــتزالــه أن 

تظهر بطريقة عفوية من خالل عمليات تدريجية تطورية وطبيعية.

٤٧. مـــغالـــطة املـــعامـــلة الـــخاصـــة: يـــنتقد الـــكاتـــب فـــي هـــذا املـــقام عـــدم تـــنازل 

الخــــلقيني عــــن اإلطــــار الــــرئــــيسي الــــذي يســــتخدمــــونــــه (أي الــــكتاب املــــقدس) 

لــتفسير األدلــة. إال أن الــتطوريّــني لــيسوا مســتعديــن عــن التخــلي عــن اإلطــار 

الــرئــيسي الــذي يســتخدمــونــه (أي املــذهــب الــطبيعي) وذلــك بــغض الــنظر عــن 

وجود أدلة مضادة له. وبهذا فإن الكاتب يستعمل معايير مزدوجة.

٤٨.مـغالـطة املـعامـلة الـخاصـة، ومـغالـطة الـفرضـيات غـير املـترابـطة: مـن جـديـد 

يــــــــجب أن نــــــــشير إلــــــــى أن اإلطــــــــار الــــــــرئــــــــيسي لــــــــلتفسير الــــــــذي يســــــــتخدمــــــــه 

الـتطوريـون هـو املـذهـب الـطبيعي، ومـعظم الـتطوريـني غـير مسـتعديـن للتخـلي 

عـــن هـــذا اإلطـــار لـــيقومـــوا بـــدراســـة الـــبدائـــل. إال أن الـــكاتـــب يـــنتقد الخـــلقيني 

نـتيجًة لـعدم اسـتعدادهـم لـلقيام بـالـعمل الـذي يـرفـض هـو الـقيام بـه. فـهو يـقوم 

بــاســتثناء نــفسه مــن املــعيار الــذي وضــعه. إضــافــة إلــى ذلــك فــسواء كــان مــن 

املمكن اختبار الخلق علمياً أم ال فإنه أمر غير مرتبط بصحته.

٤٩. مــغالــطة اإللــتماس الــعاطــفي لــلمطلوب: عــوضــاً عــن تــقديــم جــدل مــنطقي 

لــــلتطور، يــــقوم الــــكاتــــب هــــنا بــــتأطــــير الــــبديــــل عــــلى أنــــه ”غــــير عــــلمي“ وبــــذلــــك 

يســتخدم لــغة مــتحيزة عــوضــاً عــن تــقديــم جــدل مــنطقي أثــناء مــحاولــته إلقــناع 

القرَّاء.
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٥٠. مــغالــطة اإللــتماس الــعاطــفي لــلمطلوب: إن الــكاتــب يــقوم وبــكل بــساطــة 

بــالــتصريــح عــن غــياب األدلــة الــتي تــدعــم املــوقــف الخــلقي، عــوضــاً عــن تــقديــم 

جــدٍل لهــذا اإلدعــاء. كــما أن اســتعمال الــلغة الــتي تــشير إلــى أن الخــلق هــو 

إيـمان ديـني بـحت وال عـالقـة لـه بـالـعلم مـع اسـتثناء الـتطور مـن ذلـك إنـما هـو 

تحيز واضع.

٥١. مــــغالــــطة إلــــتماس لــــلمطلوب: إن اإلدعــــاء الــــذي يــــقدمــــه الــــتطوريــــون بــــأن 

الــكائــنات الــحية مــرتــبطة إحــيائــياً مــن خــالل ســلف مشــترك هــو ادعــاء مــدعــوم 

مـن خـالل اإلدعـاء الـتطوري بـأن الـطبقة الصخـريـة املـتدرجـة بـالـعمر املـفترض 

املـــــمتد إلـــــى مـــــليارات مـــــن الـــــسنوات. وبـــــما أن الـــــتطور قـــــد اســـــتخدم لـــــدعـــــم 

اإلدعــــــاء الــــــتطوري فــــــإن هــــــذا الــــــتماس تــــــعّسفي لــــــلمطلوب. وحــــــتى إن صــــــحَّ 

اإلدعــاء األخــير فــإنــه لــن يــجعل مــن اإلدعــاء بــأن أحــد الــكائــنات قــد تــطور مــن 

اآلخر صحيحاً.

٥٢. مـــغالـــطة الـــتأكـــيد مـــن خـــالل الـــناتـــج ومـــغالـــطة الـــتماس املـــطلوب: إن هـــذا 

الجـــدل يـــلتمس املـــطلوب وذلـــك كـــون ســـبب الـــتشابـــه بـــني الـــكائـــنات الـــحية هـــو 

املــوضــوع الــذي يــتم الجــدال حــولــه. لــكن الــكاتــب قــام وبــكل بــساطــة بــافــتراض 

أن أســـباب هـــذا الـــتشابـــه تـــرجـــع إلـــى الـــتطور، وهـــذه هـــي الـــنقطة الـــتي كـــان 

يــــتوجــــب عــــليه إثــــباتــــها ولــــيس افــــتراضــــها. وحــــني نــــضع هــــذا الجــــدل بــــصيغة 

ريـــاضـــية ســـيكون مـــن الـــشكل الـــتالـــي: (١) إن كـــان الـــتطور صـــحيحاً فـــإنـــه 

يــــجب أن يــــوجــــد تــــشابــــه. (٢) نــــحن نجــــد هــــذا الــــتشابــــه. (٣) وبــــالــــتالــــي فــــإن 

الــــــتطور صــــــحيح. إال أن الخــــــلقيني ســــــوف يــــــعتقدون بــــــوجــــــود هــــــذا الــــــتشابــــــه 

فيمكنهم إذاً استخدام ذات الصيغة!
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٥٣.مـــغالـــطة الـــتأكـــيد مـــن خـــالل الـــناتـــج ومـــغالـــطة الـــتماس املـــطلوب: إن كـــون 

الــــتشابــــه بــــني ســــالســــل الحــــمض الــــنووي يــــرجــــع إلــــى وجــــود ســــلف إحــــيائــــي 

مشــــترك عــــوضــــاً عــــن وجــــود خــــالــــق واحــــد أو وظــــائــــف مشــــتركــــة هــــي الــــنقطة 

الــــخالفــــية الــــتي يــــتم الجــــدال حــــولــــها. ووفــــق الــــصيغة الــــرســــمية للجــــدل فــــإنــــه 

يستعمل مغالطة التأكيد من خالل الناتج.

٥٤.مـغالـطة الـتشعب ومـغالـطة اإللـتماس الـعاطـفي لـلمطلوب: لـقد قـام الـكاتـب 

بـافـتراض وجـود بـديـلني وحـيديـن وهـما: (١) أن يـكون الـتطور هـو الـقادر عـلى 

تـفسير الـبيانـات. (٢) ال يـوجـد أي تـفسير لـلبيانـات. إال أنـه يـوجـد بـديـل ثـالـث 

لـــم يـــتم تـــقديـــمه أال وهـــو الخـــلق، فـــإن هـــذا الجـــدل عـــاجـــز عـــن الـــصمود أمـــام 

عـدسـة املـنطق. لـم يـتم تـقديـم أي جـدل إنـه مجـرد أسـلوب عـاطـفي فـي مـحاولـة 

لإلقناع. 

٥٥. مـــــغالـــــطة الـــــتماس املـــــطلوب: إن فـــــكرة كـــــون ”ذات آلـــــيات الـــــتطور الـــــتي 

تـنطبق عـلى بـقية الـعالـم الـحي“ هـي الـنقطة الـخالفـية الـتي يـتم الجـدل حـولـها 

وال يجب أن يتم افتراض صحتها في سبيل إثباتها بشكل تعسفي. 

٥٦. مــــــغالــــــطة املــــــواربــــــة: إن هــــــذا مــــــثال واضــــــح عــــــن املــــــواربــــــة فــــــيما يــــــتعلق 

بـــمصطلح ”تـــطور“. إن الـــتطور بـــمعنى الـــتغير ضـــمن الـــنوع الـــواحـــد ال يـــثبت 

التطور بمعنى تغير الجزيء إلى إنسان.

٥٧.مـــغالـــطة الـــتماس املـــطلوب: لـــم يـــطرأ عـــلى بـــال الـــكاتـــب أن يـــكون الســـبب 

فـــي عـــدم مـــعايـــنتنا لـــلتطور (بـــمعنى تـــغير الجـــزيء إلـــى إنـــسان) هـــو أن هـــذا 

الــتطور لــيس صــحيح. بــل ابــتدأ يــجادل بــأن الــتطور يــحتاج فــترة طــويــلة مــن 
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الـــزمـــن لـــذلـــك فـــنحن لـــن نســـتطيع أن نـــعايـــن حـــدوث الـــتطور. أي أنـــه افـــترض 

التطور وبشكل عبثي استنتج أن التطور صحيح.

٥٨.مـــــــغالـــــــطة اإللـــــــتماس الـــــــعاطـــــــفي لـــــــلمطلوب ومـــــــغالـــــــطة الـــــــتجسيد: الحـــــــظ 

اســتخدام وصــف ”أفــضل“ وربــطة مــع األدلــة الــتي تــدعــم الــتطور، إال أنــه لــم 

يــتم تــقديــم أي مــثال عــن تــلك األدلــة. وبــالــتالــي فــإن الــلغة الــعاطــفية املــشحونــة 

كــــانــــت الــــبديــــل عــــن الجــــدل املــــنطقي الســــليم. (مــــغالــــطة اإللــــتماس الــــعاطــــفي 

لـــلمطلوب). وهـــذا الجـــدل يـــرتـــكب مـــغالـــطة الـــتجسيد بـــشكل طـــفيف حـــيث أن 

األدلـــــة عـــــاجـــــزة عـــــن تـــــقديـــــم أي اقـــــتراح، إنـــــما األشـــــخاص الـــــذيـــــن يـــــعايـــــنون 

ويدرسون األدلة هم من يقومون بذلك باإلعتماد على رؤيتهم للعالم.

٥٩.مـــغالـــطة اســـتثارة الـــشفقة (نـــوع فـــرعـــي مـــن مـــغالـــطة الـــتجسيد): لـــقد تـــم 

مـنح الـنباتـات والـحيوانـات سـمات الـشخصية اإلبـداعـية فـي هـذا املـثال، حـيث 

تــــم الــــتصريــــح بــــأن الــــنباتــــات والــــحيوانــــات قــــد  ”قــــامــــت بــــأعــــظم اإلبــــداعــــات 

الــتطوريــة “ ذلــك مــن خــالل الــتأقــلم مــع الــيابــسة. إال أن هــذا الجــدل لــيس إال 

تهــــــرب مــــــن املــــــشكلة الــــــرئــــــيسية والــــــسؤال املــــــركــــــزي عــــــن كــــــيفية ظــــــهور هــــــذا 

م. التصميم اإلبداعي دون وجود ُمَصمِّ

٦٠. مـغالـطة الـتجسيد: إن الـعلم هـو مـفهوم واملـفاهـيم عـاجـزة عـن تـقديـم أي 

تـصريـحات. كـما أن الـكاتـب قـد ارتـكب مـغالـطة املـعامـلة الـخاصـة وذلـك حـني 

قـام بـالـتصريـح بـأن الـعلماء فـي يـومـنا هـذا ال يـتسائـلون عـما إذا كـان الـتطور 

قد حدث أم ال.

٦١. مـــغالـــطة الـــتماس الـــشفقة: إن هـــذا الجـــدل يهـــدف إلـــى افـــتعال نـــوع مـــن 

الــــتعاطــــف مــــع أولــــئك الــــتطوريّــــني الــــذيــــن يــــرغــــبون بــــالــــتعليم عــــن الــــتطور فــــي 
www.reasonofhope.com info@reasonofhope.com



١٥٢ تمييز الحقيقة

املـــدارس، ولـــكنهم يـــتعرضـــون ”لـــلضغوط“ مـــن قـــبل هـــؤالء الخـــلقينّي الـــغريـــبي 

األطــــــوار الــــــذيــــــن ال يــــــريــــــدون بــــــأن يــــــتم الــــــتعليم عــــــن الــــــتطور. إال أن مــــــعظم 

الخـلقينّي يـريـدون أن يـتم الـتعليم عـن الـتطور طـاملـا أنّـَه ال يـتم إخـفاء املـشاكـل 

التي يعاني منها عن التالميذ.

رْ  ٦٢. مـغالـطة الـتماس الـشفقة: إن هـذا الـكاتـب يسـتخدم جـدل مـن نـوع ”فَـكِّ

فـــــــي الـــــــتالمـــــــيذ“، حـــــــيث يـــــــتوجـــــــب عـــــــلينا أن نســـــــتجيب لهـــــــذا الجـــــــدل ونـــــــشعر 

بــالــتعاطــف مــع الــتالمــيذ الــذيــن ســوف يُحــرمــون مــن الــحصول عــلى مســتوى 

حياة جيد إن لم يتم تعليمهم عن التطور.

٦٣. مــــغالــــطة اإللــــتماس الــــعاطــــفي لــــلمطلوب: يــــفترض الــــكاتــــب أن الــــبدائــــل 

املتوفرة عن التطور ليست علمية وذلك دون تقديم أي جدل منطقي حقيقي.

٦٤. مــغالــطة الــفرضــيات غــير املــترابــطة: ســواء كــان الخــلق يــصنف عــلى أنــه 

عــقيدة ديــنية أم عــلم فــإن هــذا ال صــلة لــه بــحقيقته. ونــالحــظ أيــضاً اســتخدام 

نـــوع مـــن مـــغالـــطة الـــتماس الـــقوة فـــي هـــذا الجـــدل حـــيث أنـــه يـــمكن اســـتنباط 

تهديد بأنه ”من املمكن أن تتم مقاضاتك إن قمت بالتعليم عن الخلق“.

٦٥.مــــغالــــطة املنحــــدر الــــزلــــق: يــــقترح الــــكاتــــب فــــي هــــذا الجــــدل بــــأن مــــناقــــشة 

الـــــتصميم الـــــذكـــــي أو الخـــــلق فـــــي املـــــدارس ســـــوف يـــــودي إلـــــى ســـــلسلة مـــــن 

األحــداث خــاللــها يــجب أن يــتم مــناقــشة الــعديــد مــن الــرؤى الخــلقية املــعتمدة 

فــي بــقية األديــان عــلى حــد ســواء. هــذا األمــر لــيس مــرجــحاً وذلــك كــون مــعظم 

الــــعقائــــد األُخــــرى تــــتبنى نــــوعــــاً مــــن أنــــواع الــــتطور. وهــــنا يــــمكن الــــقول بــــأن 

الـقياس بـني الخـلق الـتوراتـي وبـني الـعقائـد غـير املـسيحية عـن الخـلق إنـما هـو 

قـياس خـاطئ. كـما يـتم ارتـكاب نـوع مـن اإللـتماس الـعاطـفي لـلمطلوب حـيث 
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يــتم اإلســتجداء بــأن الــنظريــات الخــلقية املــعتمدة فــي الــعقائــد غــير املــسيحية 

تتوافق مع العلم، فيما عدا الخلق التوراتي.

٦٦.مــــــغالــــــطة اإللــــــتماس الــــــخاطئ للســــــلطة ومــــــغالــــــطة اإللــــــتماس الــــــعاطــــــفي 

لــــلمطلوب: إن حــــقيقة كــــون الــــكثير مــــن األشــــخاص يــــؤمــــنون بــــالــــتطور وبــــأن 

الـكثير مـن الـطوائـف قـد أصـدرت بـيانـات مـن الـنوع املـؤيـد لـلتطور هـو أمـٌر ال 

صـلة لـه فـيما اذا كـان الـتطور سـليماً أم ال. كـما أن ”الـقبول بـحقيقة الـتطور“ 

هو النقطة الخالفية التي يجري الجدل حولها.

٦٧. مـغالـطة املـعامـلة الـخاصـة: ان هـذه املـغالـطة ليسـت شـديـدة الـوضـوح فـي 

هــذا الجــدل. حــيث أن الــكاتــب يــحاول أن يســتثني نــفسه مــن حــقيقة امــتالكــه 

إليـمان يـصبغ تـفسيره لـلدالئـل. ويـمكننا فـي تـلك الـحالـة أن نـجيب بـاسـتخدام 

عـبارٍة مـثل:” إن كـان األمـر كـذلـك، فـأنـا أيـضاً ال أمـتلك إيـمانـاً ديـنياً بـالخـلق، 

أنا أقبله ببساطة.“

٦٨. مـغالـطة اإللـتماس الـعاطـفي لـلمطلوب: لـم يـتم تـقديـم أي جـدل إنـما قـام 

الــكاتــب بــاســتخدام الــلغة املــشخونــة عــاطــفياً فــي مــحاولــة إلقــناع الــقرّاء بــأن 

التطور خارج دائرة التساؤل.

٦٩.مــــغالــــطة الــــتماس املــــطلوب: ســــواء كــــانــــت األمــــواج الــــدقــــيقة الــــكونــــية مــــن 

اإلنـفجار الـكونـي أو نـتاج شـيء آخـر هـي نـقطة خـالفـية يـجب أن يـتم اثـباتـها 

ولـــيس افـــتراضـــها. فـــالـــكاتـــب قـــد قـــام بـــافـــتراض صـــحة اإلنـــفجار الـــكبير فـــي 

جــدل يــقول مــن خــاللــه بــأن وجــود األمــواج الــدقــيقة الــكونــية تــشكل دلــيالً عــلى 

اإلنفجار الكوني. هذا افتراض مسبق للمطلوب بشكل تعسفي.
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٧٠. مـغالـطة الـتماس املـطلوب: لـم يـتم تـقديـم أي جـدل. إن الـكاتـب يـقوم وبـكل 

بساطة باستخدام لغة مشحونة عاطفياً مفترضاً بأن التطور صحيح.

٧١. مـــغالـــطة الـــتماس املـــطلوب ومـــغالـــطة الـــتماس الســـلطة: إن الـــكاتـــب قـــام 

وبـكل بـساط وبـافـتراض أن األدلـة ال تـقوم بـدعـم صـحة الخـلق فـي جـدلـه ضـد 

الخــلق. إال أن صــحة الخــلق هــي الــنقطة الــخالفــية الــتي يــجب أن يــتم اثــبات 

عـدم صـحتها ولـيس افـتراضـها. ومـن ثـم بـعد ذلـك الـتمس رأي األغـلبية حـيث 

اســـتنجد بـــتأيـــيد املـــجتمع الـــعلمي لـــلتطور. لـــكن حـــتى وإن كـــان كـــل أعـــضاء 

املـــــجتمع الـــــعلمي يـــــعتقد بـــــأن الـــــتطور صـــــحيح (وبـــــالـــــطبع هـــــذا األمـــــر لـــــيس 

صحيح) فإن ذلك لن يجعل من التطور صحيحاً.

٧٢. مــغالــطة املــعامــلة الــخاصــة، مــغالــطة الــفرضــيات غــير املــترابــطة ومــغالــطة 

الــــتماس الســــلطة: ســــواء كــــان الخــــلق مــــبنياً عــــلى إيــــمان ديــــني أم ال أو أنــــه 

لـيس دسـتوريـاً هـي أمـور ال رابـط بـينها وبـني كـون املـوقـف الخـلقي صـحيحاً 

أم ال. كـما أن الـتطور إنـما هـو إيـمان مـبني عـلى رؤيـة عـقيديـة فـلسفية وهـي 

املـــذهـــب الـــطبيعي. وبـــالـــتالـــي فـــإن الـــكاتـــب قـــام بـــاســـتثناء مـــوقـــفه مـــن املـــعيار 

الـــــذي وضـــــعه. كـــــما أن اإلشـــــارة إلـــــى املـــــحكمة الـــــدســـــتوريـــــة الـــــعليا يـــــتضمن 

إشـارة إلـى التهـديـد بـاتـخاذ اجـراء قـضائـي فـي حـال عـدم املـوافـقة مـما يـشير 

إلى التماس القوة أو السلطة.

٧٣. مــغالــطة الــقياس الــخاطئ ومــغالــطة املــعامــلة الــخاصــة: لــقد قــام الــكاتــب 

بـالـربـط بـني نـظام مـركـزيـة الـشمس (وهـو األمـر الـذي يـمكننا مـعايـنته والـتحقق 

مــــنه فــــي الــــحاضــــر) وبــــني تــــطور الجــــزيء إلــــى إنــــسان (وهــــو األمــــر الــــذي ال 

يـــمكن أن يـــتم الـــتحقق مـــنه أو اخـــتباره فـــي الـــحاضـــر)، وبـــالـــتالـــي فـــإن هـــذا 
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قـياس خـاطئ. كـما أن الـكاتـب يـمتلك مـعياراً مـزدوجـاً، فـمن نـاحـية أولـى نجـد 

أنـه يـدعـي بـوجـوب عـدم الـقبول بـوجـود حـقيقة مـطلقة، ومـن نـاحـية أُخـرى يـقول 

بأن التطور هو خارج دائرة التساؤل (أي أنه حقيقة مطلقة).

٧٤. مـغالـطة الـتماس املـطلوب ومـغالـطة الـتماس املـجهول: إن تـقديـرات الـعمر 

املـرتـبطة بمسـتحاثـة مـن هـذا الـنوع مـبنية عـلى الـرؤيـة الـتطوريـة لـلعالـم، وفـي 

الــوقــت عــينه يــتم اســتخدامــها كــدلــيل داعــم لــلرؤيــة الــتطوريــة لــلعالــم. إضــافــة 

إلـى أن اإلدعـاء بـكون الـكائـنات الـوسـيطية بـني األنـواع كـانـت مـن ذوات الـبنية 

الـرخـوة هـو ادعـاء بـأنـه مـن املسـتحيل ايـجاد دلـيل عـلى وجـودهـا وهـذا الـتماس 

للمجهول.

٧٥. مـــغالـــطة الـــتماس املـــطلوب: إن تـــقديـــرات الـــعمر الـــتطوريـــة لـــألرض مـــبنية 

عــلى الــتفسير الــتطوري لــقراءات الــقياس بــالــنظائــر املــشعة لــبيانــات حــجارة 

لت فـي ذات الـفترة الـزمـنية الـتي تـشكلت فـيها  الـقمر، والـتي يُـزعـم أنـها تـشكَّ

األرض وهذا ادعاٌء تطوري مبني على الرؤية التطورية للعالم.

٧٦. مــغالــطة اإللــتماس الــعاطــفي لــلمطلوب: بــعد هــذا الــكالم ال نجــد أنــه تــم 

تــقديــم أي دلــيل مــن ذلــك الــنوع، فــال نجــد إال األدلــة الــتي تــمتلك ذات الــقيمة 

في دعم الرؤية الخلقية للعالم.

٧٧. مــــغالــــطة الــــتأكــــيد مــــن خــــالل الــــناتــــج: إن هــــذا الجــــدل هــــو مــــن الــــصيغة 

الـتالـي: (١) إن كـان الـتطور صـحيحاً، فـإنـه سـوف يـوجـد تسـلسل هـرمـي فـي 

ســالســل الحــمض الــنووي. (٢) يــوجــد تســلسل هــرمــي فــي الحــمض الــنووي. 

(٣) بـــالـــتالـــي فـــإن الـــتطور صـــحيح. لـــكن الـــعلماء الخـــلقيني ســـوف يـــتوقـــعون 

األمر عينه إذ أن اهلل قد جعله أمراً ممكنا أن نقوم بتصنيف كائنات الحية.
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٧٨. مـــغالـــطة املـــعامـــلة الـــخاصـــة: مـــن جـــانـــب نجـــد أن الـــعلماء عـــاجـــزيـــن عـــن 

امـــتالك ثـــقة تـــامـــة. ومـــن جـــانـــب آخـــر نجـــد أن الـــتطور هـــو أمـــر غـــير خـــاضـــع 

لـــالســـتجواب بـــعد اآلن. ألـــيس األمـــر واضـــحاً بـــأن الـــكاتـــب يســـتخدم مـــعياراً 

مزدوجاً.

٧٩. مــــــغالــــــطة املــــــعامــــــلة الــــــخاصــــــة: مــــــن جــــــانــــــب أول نجــــــد أن الــــــتطور لــــــيس 

خـاضـعاً لـالسـتجواب أو الـتساؤل عـلمياً. ومـن الـناحـية األُخـرى يـقول الـكاتـب 

بـأن إحـدى الـسمات الـرئـيسية لـلعلم هـي اإلنـفتاح وتـقبل التحـديـات. عـلى مـا 

يبدو أن الكاتب يستثني موقفه من املعيار الذي يضعه.

٨٠. مـغالـطة الـقضايـا غـير املـترابـطة: سـواء كـان مـن املـمكن أن يـتم تـصنيف 

الخـــلق عـــلى أنـــه عـــلم أم ال، فـــإن هـــذا األمـــر ال عـــالقـــة لـــه بـــمصداقـــية املـــوقـــف 

الخلقي.

٨١. مـغالـطة اإللـتماس الـخاطئ للسـلطة: سـواء كـانـت املـحاكـم األمـريـكية قـد 

أقــــرت بــــأن الــــعلوم الخــــلقية هــــي رؤيــــة ديــــنية أم ال أو أنــــه مــــن املــــمكن أن يــــتم 

تعليمها في املدارس أم ال فإن هذا ال صلة له بصواب املوقف الخلقي.

٨٢. مـغالـطة الـتماس املـطلوب: بـما أن هـذا الـنوع مـن الـنظريـات مـبني عـلى 

اإلفــــتراض بــــقدم عــــمر األرض (أي مــــذهــــب الــــطبيعة الــــواحــــدة) فــــإن الــــكاتــــب 

يقوم وبكل بساطة بمجرد افتراض ملا يحاول اثباته وبطريقة تعسفية.

٨٣. مـــغالـــطة املـــواربـــة: كـــما هـــي الـــعادة فـــإن أغـــلب الـــحاالت الـــتي يـــتم فـــيها 

ارتــكاب هــذه املــغالــطة تحــدث مــع كــلمة ”تــطور“ حــيث يــتم الخــلط بــني الــتطور 

بــمعنى الــتغير ضــمن الــنوع الــواحــد كــما هــو حــال الــبكتيريــا الــتي أصــبحت 
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مـــقاومـــة لـــلمضادات الـــحيويـــة واملـــعنى اآلخـــر الـــذي يـــشير إلـــى تـــغير الجـــزيء 

إلى إنسان.

٨٤. مـغالـطة الـتماس املـجهول ومـغالـطة املـواربـة: إن غـياب وجـود األدلـة عـلى 

”تـــطور“ األحـــصنة قـــد تـــم اســـتخدامـــه كـــدلـــيل عـــلى تـــطور األحـــصنة! كـــما أن 

الــــتطور املــــزعــــوم عــــلى مــــايــــبدو يــــعني الــــتغيير ضــــمن األحــــصنة كــــنوع ولــــيس 

تـطور مـن نـوع إلـى آخـر وبـالـتالـي فـإنـه قـد تـمَّ اسـتعمال كـلمة تـطور بـمعنيني 

مختلفيني.

٨٥. مـغالـطة الـتماس السـلطة / رأي األغـلبية: إن مـوافـقة أغـلبية الـعلماء عـلى 

موقف معني ال يعني أن ذلك املوقف صحيح.

٨٦. مـــغالـــطة الـــنقض مـــن خـــالل الـــفرض: إن الجـــدل يـــأخـــذ الـــصيغة الـــتالـــية: 

(١) إن كــــانــــت مســــتحاثــــات الــــديــــناصــــورات والبشــــر قــــد تــــواجــــدت فــــي ذات 

الـطبقة الصخـريـة فهـذا يـعني بـأنـهم قـد عـاشـوا فـي ذات الـحقبة الـزمـنية. (٢) 

لــم يــتم الــعثور عــلى املســتحاثــات الــتي تــعود للبشــر والــديــناصــورات مــعاً فــي 

ذات الطبقة أو املكان. (٣) بالتالي لم يتواجدوا في ذات الفترة الزمنية.

٨٧. مـغالـطة الـتماس املـطلوب ومـغالـطة الـقياس الـخاطئ: السـبب فـي وجـود 

الــتشابــه التشــريــحي بــني البشــر وبــعض الــحيوانــات هــو املــوضــوع الــخالفــي 

والذي يتوقعه كل من الخلقيني والتطورينّي.

٨٨. مـغالـطة الـتماس املـجهول ومـغالـطة الـتماس املـطلوب: السـبب فـي كـونـنا 

ال نجــــد ذلــــك الــــنوع مــــن األشــــكال اإلنــــتقالــــية هــــو أنــــها غــــير مــــوجــــودة. إال أن 

ــه فـــي حـــال كـــانـــت مـــن  الـــتطوريّـــني يســـتعملون غـــياب األدلـــة لـــيشيروا إلـــى أنّـَ
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١٥٨ تمييز الحقيقة

الـــرخـــويـــات أو ذوات الـــبنية الـــطريـــة فـــإنـــها ســـوف لـــن تـــترك أثـــراً فـــي السجـــل 

األحفوري . لكن هذا هو املطلوب اثباته وليس افتراضه.

٨٩. مـــــغالـــــطة رجـــــل الـــــقش: إن اإليـــــمان املـــــبني عـــــلى الـــــكتاب املـــــقدس لـــــيس 

إيــــمانــــاً دون أدلــــة. إنــــما اإليــــمان الــــكتابــــي هــــو الــــثقة بــــأنــــنا نــــمتلك كــــلمة اهلل 

املــــــدعــــــومــــــة بــــــاألدلــــــة. وليســــــت مجــــــرد إيــــــمان أعــــــمى. وهــــــذا األمــــــر قــــــد جــــــرى 

اســـتعراضـــة مـــن خـــالل كـــتاب الـــدلـــيل الـــحاســـم للخـــلق الـــتوراتـــي الـــذي يـــمكن 

 الرجوع إليه.
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١٥٩ تمييز الحقيقة

(١٦)

ملحق
األسماء اإلنكليزية والالتينية للمغالطات املنطقية

The appeal to emotion: argumentum ad populum
The appeal to force: argumentum ad baculum
The appeal to ignorance: argumentum ad ignorantiam 
The appeal to pity: argumentum ad misericordiam
Begging the question: petito principii 
Complex question: plurium interrogationum 
Equivocation: “bait and switch” 
Fallacy fallacy: Argumentum ad logicam, “argument to 
logic”
Fallacy of false cause: non causa pro causa
(subclass 1): “After this, therefore because of this”: 
post hoc ergo propter hoc
(subclass 2): “With this, therefore because of this”: 
cum hoc ergo propter hoc
Faulty appeal to authority: Appeal to Inappropriate/ 
Improper Authority, argumentum ad verecundiam
Hasty generalization: the fallacy of converse accident, 
a dicto secundum quid ad dictum simpliciter
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١٦٠ تمييز الحقيقة

Irrelevant thesis: irrelevant conclusion, red herring, 
ignoratio elenchi
Reification: hypostatization, or the fallacy of misplaced 
concretion
(subclass): the pathetic fallacy
Slippery slope fallacy: absurd extrapolation
Sweeping generalization: the fallacy of accident, a 
dicto simpliciter ad dictum secundum quid (sometimes 
simplified to: dicto simpliciter) 
“to the man”: ad hominem
(subclass): “poisoning the well” 

www.reasonofhope.com info@reasonofhope.com



١٦١ تمييز الحقيقة

املجد هلل، 

إن عـــلم املـــنطق هـــو مـــن الـــعلوم املـــميزة واملـــهمة والـــتي نـــحتاج إلـــى الـــتمكن مـــنها لـــنحيا حـــياةً مـــتسقة 

بــــعيداً عــــن الــــتناقــــضات أو األخــــطاء فــــي الــــحوارات الــــتي نجــــريــــها، واألهــــم هــــو أن نــــكون يــــقظني لــــئال 

نـسقط فـي شـرك املـغالـطات املـنطقية الـتي تـقدم لـنا أثـناء تـعامـلنا مـع الـبعض مـن وسـائـل اإلعـالم الـتي 

تحاول تقديم معلومات مضّللة مغطاة بطبقة جذابة من األخطاء العلمية واملنطقية.

كل الشكر إلى جميع األشخاص الذين جعلوا من إتمام هذا العمل أمراً ممكنا.

 www.reasonofhope.com ال تترددوا بزيارة موقعنا اإللكتروني

info@reasonofhope.com :أو إرسال تساؤالتكم عبر البريد التالي

بإمكانكم التعرف على هذه املغالطات املنطقية من خالل مقاطع مرئية عبر الروابط التالية:

بامكانكم التعرف على كلٍّ من:

https://wp.me/patzmj-cu :١- مقدمة عامة عن املنطق واملغالطات املنطقية

https://wp.me/patzmj-en :٢- مغالطة الشخصنة للمفاهيم األفكار

https://wp.me/patzmj-eK :٣- مغالطة املواربة

https://wp.me/patzmj-fQ :٤- مغالطة التماس السؤال

https://wp.me/patzmj-gr :٥- مغالطة إلتماس السؤال العاطفي

https://wp.me/patzmj-gL :ٍب ٦- مغالطة السؤال املُرَكَّ

https://wp.me/patzmj-gP :“٧- مغالطة التشعُّب ”التقليص الخاطئ

https://reasonofhope.com/?p=1095 :“٨- مغالطة الشخصنة ”آد هومينيم

https://reasonofhope.com/?p=1128 :٩- مغالطة التماس السلطة

https://wp.me/patzmj-iR :١٠- مغالطة رجل القش

https://reasonofhope.com/?p=1237 :١١- املغالطات الرسميّة

https://reasonofhope.com/?p=1633 :١٢- مغالطات إضافية الجزء األول

https://reasonofhope.com/?p=1623 :١٣- مغالطات إضافية الجزء الثاني

https://reasonofhope.com/?p=1643 :١٤- مغالطات إضافية الجزء الثالث
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١٦٢ تمييز الحقيقة

لــــــــــــــــلمزيــــــــــــــــد مــــــــــــــــن املــــــــــــــــواضــــــــــــــــيع والــــــــــــــــدراســــــــــــــــات بــــــــــــــــامــــــــــــــــكانــــــــــــــــكم زيــــــــــــــــارة مــــــــــــــــوقــــــــــــــــعنا اإللــــــــــــــــكترونــــــــــــــــي 

www.reasonofhope.com

كتاب الدليل الحاسم للخلق متوفر من خالل الرابط:

https://archive.org/details/UltimateProofOfCreationArabic 

كتاب أهمية سفر التكوين في الحياة املسيحية متوفر من خالل الرابط:

https://archive.org/details/whygenesismatter

أصــلي طــالــباً مــن الــرب اإللــه أن يــكون هــذا الــكتاب ســببا فــي تــطويــر املــهارات الــدفــاعــية لــدى املــؤمــنني 

الغيورين على الكتاب املقدس ابتداًء من أول أسفاره إلى آخرها.

صلوا ألجلنا.

فريق عمل في البدء

J.K
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