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مقدمة املؤلف
فـي كـتابـي الـسابـق الـذي يحـمل عـنوان الـدلـيل الـحاسـم للخـلق ،كـنت قـد قـمت
بـإدراج فـصالن يـقدمـان مـلخصا عـن طـبيعة املـنطق بـاإلضـافـة إلـى أمـثلة عـن
املـغالـطات املـنطقية الـشائـعة الـتي يـتكرر وقـوعـها فـي املـناظـرات الـتي تـتناول
م ــوض ــوع األص ــول .ل ــقد ق ــمت ب ــشكل م ــتعمد ب ــإع ــادة ت ــرت ــيب ه ــذي ــن ال ــفصلني
وذلـك نـتيجة لـلقلق الـذي اعـترانـي حـيال اإلنـطباع الـذي قـد يـنتج عـن قـراءتـهما
والــذي قــد يكســر إلــى درجــة مــعينة تســلسل األفــكار الــتي فــي بــاقــي فــصول
الـكتاب .إال أنـني قـررت أ ّن مـعرفـة املـغالـطات املـنطقية هـو وبـكل بـساطـة أمـر
شــديــد األهــمية ،ولــيس مــن املــمكن أن يــتم الــتغاضــي عــنه عــند تــقديــم دفــاع
عن اإليمان املسيحي.
ب ـ ــعد أن ت ـ ـ ّم نش ـ ــر ال ـ ــكتاب وخ ـ ــالل ف ـ ــترة ق ـ ــصيرة ك ـ ــنت ق ـ ــد ذه ـ ــلت م ـ ــن ع ـ ــدد
األشـخاص الـذيـن قـامـوا بـمراسـلتي بـشكل شـخصي لـيطلعونـي عـلى مـقدار
تـ ــقديـ ــرهـ ــم وامـ ــتنانـ ــهم لـ ــلكتاب  -وكـ ــيف غ ـ ـيّر الـ ــكتاب أسـ ــلوبـ ــهم ومـ ــقاربـ ــتهم
ملــوضــوع الــدفــاعــيات )أي الــدفــاع عــن اإليــمان املــسيحي( وأعــطاهــم شــجاعــة
أك ــبر مل ــشارك ــة إي ــمان ــهم م ــع اآلخ ــري ــن .وب ــشكل خ ــاص ك ــنت ق ــد ت ــفاج ــأت م ــن
ع ــدد األش ــخاص ال ــذي ــن أع ــرب ــوا ع ــن ام ــتنان ــهم وت ــقدي ــره ــم ل ــلفصلني ال ــذي ــن
يتناوالن علم املنطق.
ت ــحت ت ــأث ــير ه ــذا ال ــتشجيع ال ــذي ح ــصلت ع ــليه م ــن خ ــالل ه ــذه ال ــرس ــائ ــل،
وك ـ ــذل ـ ــك أي ـ ــضا ك ـ ــنتيجة للخ ـ ــطاب ـ ــات ال ـ ــتي ك ـ ــنت ق ـ ــد أل ـ ــقيتها ع ـ ــن م ـ ــوض ـ ــوع
امل ــغال ــطات امل ــنطقية وال ــتطور ،ق ــررت أن ه ــذا امل ــوض ــوع ي ــحتاج إل ــى أن ي ــتم
الـتعامـل مـعه بـشكل أعـمق .ولـكنني لـم أكـن أريـد أن أقـوم بـكتابـة مجـرد كـتاب
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مــدرســي آخــر يــتناول املــنطق؛ ذلــك أنّــه يــوجــد الــكثير مــن هــذه الــكتب املــتوفــرة
فـي األسـواق .كـما أنـني لـم أشـأ أن أقـوم بـتقديـم تـكرار لـلملخص الـذي قـمت
بـتقديـمه فـي كـتاب الـدلـيل الـحاسـم للخـلق .إنـما أردت أن أقـوم بـتقديـم مـصدر
ج ــدي ــد ي ــتعام ــل م ــع امل ــنطق ف ــي ال ــدف ــاع ــيات ،ب ــحيث أن ــه ي ــكون ق ــاب ــال ل ــلحفظ
ول ــيس عس ــرا ،وم ــبنيا إل ــى ح ـ ّد م ــا ع ــلى خ ــبرت ــي ف ــي ال ــدف ــاع ــيات .ك ــما أن ــني
أردت أن أق ــوم ب ــاع ــطاء ك ــل م ــغال ــطة م ــن امل ــغال ــطات م ــساح ــتها ال ــكاف ــية )أق ــل
اإليـمان أن يـكون ذلـك لـلمغالـطات األكـثر شـيوعـا( وهـو األمـر الـذي سـيفضي
ـقراء األم ــثلة ال ــتي ي ــتم ت ــقدي ــمها ق ــبل أن ي ــتم اإلن ــتقال إل ــى
إل ــى أن ي ــفهم ال ـ ّ
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 فــي ســفر
الــتكويــن ) .(answersingenesis.orgوقــد تــناول كــل مــقال مــغالــطة مــن
املــغالــطات )وفــي بــعض األحــيان مــغالــطتني عــلى األكــثر( .وقــد ســاهــمت هــذه
ـلقراء بتشـ ّـرب املــعلومــات بــطريــقة مــحبّبة
الــصيغة فــي الــتقديــم عــلى الــسماح لـ ّ
و)بحســب مــا آمــل( مســلية فــي الــوقــت عــينه وذلــك مــن خــالل تــقديــم مــحاكــاة
واقعية وأمثلة من تجربتي الشخصية.
إن الســلسلة املــذكــورة تــر ّـكـز عــلى املــغالــطات الــشائــعة الــتي يــتم ارتــكابــها مــن
قـبل املـؤمـنني بـالـتطور أثـناء مـحاوالتـهم لـتقديـم دفـاع عـن مـوقـفهم .وأنـا مـقتنع
ت ــمام ــا ب ــأن ن ــظري ــة ال ــتطور ال ت ــمتلك أي أس ــاس ع ــلمي م ــن أي ن ــوع ،وب ــأن
ج ــميع الج ــدالت ال ــتي ت ــق ّدم ل ــلدف ــاع ع ــنها إم ــا ت ــرت ــكب م ــغال ــطات م ــنطقية أو
أن ــها م ــبنية ع ــلى اف ــتراض ــات خ ــاط ــئة .ل ــذل ــك ك ــنت متح ــمسا ل ــلغاي ــة ألع ــاي ــن
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الـكيفية الـتي سـوف يـقوم مـن خـاللـها املـؤمـنون بـالـتطور بـالـرد عـلى السـلسلة
املــنشورة عــبر اإلنــترنــت وذلــك كــونــها تــقوم بــفضح الــطبيعة املــغلوطــة لــلبعض
من أكثر جدالتهم تكرارا وتبجيال.
ـجت املـد ّونـات اإللـكترونـية بـأعـداد مـن
وتـقديـم الـردود هـو مـا قـامـوا بـه! لـقد ض ّ
امل ــؤم ــنني ب ــال ــتطور ال ــغاض ــبني وه ــم ي ــحاول ــون ال ــرد ،أو ت ــسخيف أو ب ــبساط ــة
ال ــقيام ب ــصرف ال ــنظر ع ــن س ــلسلة امل ــغال ــطات امل ــنشورة .ال ــفكاه ــة ف ــي األم ــر
ك ــان ــت أن م ــعظم ردوده ــم ك ــان ــت ق ــد اع ــتمدت ف ــي ب ــناءه ــا ع ــلى م ــغال ــطات
م ــنطقية ك ــان ق ــد ج ــرى ت ــقدي ــمها م ــن خ ــالل الس ــلسلة ال ــتي ي ــحاول ــون ال ــرد
ع ــليها .وه ــذا ال ــنوع م ــن ال ــردود ي ــشير إل ــى أن ــنا ق ــد أص ــبنا وت ــرا ح ــساس ــا.
ف ـ ــكيف ل ـ ــنظري ـ ــة ال ـ ــتطور أن ت ـ ــمتلك دف ـ ــاع ـ ــا إن ل ـ ــم ي ـ ــتم ارت ـ ــكاب امل ـ ــغال ـ ــطات
املنطقية؟
ال ي ــجب أن ت ــصدق ــون ــي ملج ــرد أن ــي أق ــول ه ــذه األم ــور .ف ــإن ــنا ف ــي ال ــفصل
الـرابـع عشـر مـن هـذا الـكتاب قـمنا بـتقديـم مجـموعـة مـن األمـثلة عـن املـغالـطات
ال ــتي ق ــام امل ــؤم ــنون ب ــال ــتطور ب ــارت ــكاب ــها ف ــي ك ــتاب ــات ــهم م ــع امل ــراج ــع ال ــتي
تم ّكنكم من التح ّقق بأنفسكم.
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 األم ــور ك ــان أن ــني ق ــمت ب ــإض ــاف ــة خ ــمسة ف ــصول ج ــدي ــدة .ك ــما وق ــمت
بـاجـراء بـعد الـتعديـالت الـطفيفة لـلفصول الـتي سـبق وتـم نشـرهـا ،والـتي كـما
أع ــتقد س ــتقوم ب ــترم ــيم وإغ ــالق م ــعظم ال ــثغرات ،وإي ــضاح ب ــعض ال ــغموض
ال ـ ــذي ق ـ ــد ظه ـ ــر ف ـ ــي الس ـ ــلسلة ال ـ ــتي نش ـ ــرت .وع ـ ــلى اع ـ ــتبار أن الس ـ ــلسلة
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ـضمنت امل ــغال ــطات األك ــثر ش ــيوع ــا ف ــقط ،ق ــمت ب ــإض ــاف ــة
األص ــلية ك ــان ــت ق ــد ت ـ ّ
ف ــصل ي ــتناول م ــعظم امل ــغال ــطات األخ ــرى ال ــتي ق ــد ي ــتم ال ــتعرض ل ــها ع ــند
ال ــتعام ــل م ــع م ــوض ــوع األص ــول .وب ــما أن ه ــذه امل ــغال ــطات ه ــي أق ــل ش ــيوع ــا
وتــكرارا  ،لــم أقــم بــإعــطائــها ذات املــساحــة ،وبــالــتالــي فــإنــه ت ـ ّم تــقديــم وصــف
مختصر باإلضافة إلى مثال عنها.
إن الـ ــقسم املـ ــضاف األكـ ــثر إثـ ــارة بحسـ ــب رأيـ ــي الـ ــشخصي هـ ــو الـ ــفصول
 .١٥-١٢الـفصل الـثانـي عشـر يـتضمن أمـثلة مـتنوعـة عـن املـغالـطات الـتي تـمّ
الـتعامـل مـعها فـي هـذا الـكتاب .وهـذا مـا سـيسمح لـلقارئ بـأن يـقوم بـاخـتبار
امل ــعارف ال ــتي ق ــد ق ــام ب ــتطوي ــره ــا .وف ــي ال ــفصل ال ــثال ــث عش ــر ت ــم ت ــقدي ــم
اإلج ــاب ــات امل ــفتاح ــية ل ــتلك األم ــثلة .أم ــا ال ــفصل ال ــراب ــع عش ــر ف ــهو ي ــتضمن
الئ ــحة م ــن األم ــثلة امل ــتنوع ــة ل ــلمغال ــطات ال ــتطوري ــة ال ــتي تـ ـ ّم اق ــتباس ــها م ــن
الـكتابـات الـتي قـام املـؤمـنون بـالـتطور بـتقديـمها  -حـيث تـ ّم تـقديـمها جـنبا إلـى
جـنب مـع املـراجـع .وبـما أن هـذه هـي أمـثلة مـن ”الـعالـم الـحقيقي“ فـإ ّن تـقديـم
التصنيف السليم لها سيكون أكثر صعوبة من تلك األمثلة الصرفة التي ت ّم
تــقديــمها فــي الــفصل الــثانــي عشــر .إال أن اإلجــابــات املــفتاحــية تــتواجــد فــي
ال ــفصل ال ــخام ــس عش ــر ،وه ــو ال ــفصل ال ــذي ي ــتضمن ت ــفسيرا للس ــبب ال ــذي
يـ ــقف وراء تـ ــصنيف كـ ــل مـ ــغالـ ــطة ضـ ــمن الـ ــفئة الـ ــتي تـ ــتبع لـ ــها .فـ ــي بـ ــعض
األحــيان يــتم الــتعامــل مــع املــغالــطات بــأســماءهــا الــالتــينية ،أو أنــها قــد تحــمل
أس ــماء إض ــاف ــية ف ــي ال ــلغات اإلن ــكليزي ــة أو ال ــعرب ــية ،وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــني ق ــمت
بإضافة امللحق أ ،الذي يقدم تسميات إضافية لتلك املغالطات املنطقية.
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ليسـت الـغايـة مـن هـذا الـكتاب أن يـكون بـديـال لـلكتب الـدراسـية الـتي تـتعامـل
مــع املــغالــطات املــنطقية .فــالــعديــد مــن الــكتب املــتوفــرة هــي جــيدة جــدا )مــثل
كـتاب كـوبـي وكـوهـني املـعنون ”مـقدمـة فـي املـنطق“(  .إنـما هـذا الـكتاب قـد تـمّ
ت ــصميمه ك ــنوع م ــن اإلث ــراء ل ــتلك ال ــكتب .وه ــو ي ــرك ــز ب ــشكل ش ــبه ك ــام ــل ع ــلى
كـيفية كـشف ودحـض املـغالـطات الـتي يـتم ارتـكابـها فـي الجـدالت الـتي تـق ّدم
ل ــلدف ــاع ع ــن ال ــتطور .وه ــذا ج ــان ــب م ــهم ف ــي ع ــال ــم ال ــدف ــاع ــيات .ول ــكنه ل ــيس
الـجانـب الـوحـيد .فـالـدفـاع عـن اإليـمان يـتطلب مـعرفـة عـن اإليـمان وعـن كـيفية
ال ــقيام ب ــنقد ال ــرؤى ال ــبدي ــلة .ي ــوج ــد مج ــموع ــة م ــن ال ــكتب م ــثل ك ــتاب ال ــدل ــيل
ـصممة ل ــتق ّدم ص ــورة
ال ــحاس ــم للخ ــلق ،وس ــلسلة ك ــتاب اإلج ــاب ــات الج ــدي ــد م ـ ّ
أش ــمل ع ــن ك ــيفية ال ــدف ــاع ع ــن اإلي ــمان امل ــسيحي ،وب ــاألخ ــص ك ــيفية ال ــدف ــاع
ع ــن س ــفر ال ــتكوي ــن .إال أن ــني م ــقتنع ب ــأن ال ــتعرف ع ــلى امل ــنطق وب ــناء م ــلكة
رصـد ودحـض املـغالـطات املـنطقية لـلدفـاع عـن اإليـمان هـو مـن اإلسـتثمارات
التي تستحق الوقت املبذول من قبل أي شخص في تطويرها.
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مقدمة
ف ــي ك ـ ّـل م ـ ّـرة تج ــد ب ــعض األش ــخاص ال ــذي ــن ي ــتناق ــشون ف ــي م ــوض ــوع م ــا،
وبـصرف الـنّظر عـن نـوع املـوضـوع ،سـواء كـان ذلـك عـن اإلجـهاض ،تـراخـيص
الس ــالح ،أص ــل ال ــحياة ،ال ــدي ــن ،أو ال ــسياس ــية .ف ــإ ّن األم ــر ال ــغال ــب ه ــو أنّ ــه
سـيتم ارتـكاب عـدد كـبير جـدا مـن األخـطاء فـي سـياق الجـدل الـذي يـق ّدمـونـه.
وه ــي أخ ــطاء ف ــي التس ــلسل امل ــنطقي ل ــألف ــكار وه ــي م ــا ن ــدع ــوه ”ب ــامل ــغال ــطات
املنطقية“.
تــخ ّيل لــو أ ّن كـ ّـل شــخص مــنا ،يــمتلك جــهازا يــصدر نــوعــا مــن الــرنــني فــي كـلّ
مرة يتم فيها ارتكاب خطأ منطقي!
إن هــذه الــفكرة الــفكاهــية لــن تــكون مــقبولــة مــن الــناحــية اإلجــتماعــية ،إال أنــنا
ـاسة المـتالك جـهاز مـشابـه ،لـكن الـجهاز الـذي سـنعمل عـلى تـطويـره
بـحاجـة م ّـ
س ـ ــيصدر ت ـ ــنبيها ذه ـ ــنيا! إذ أ ّن امل ـ ــنطق ال ـ ــذي ي ـ ــحكم ال ـ ــتفكير والتس ـ ــلسل
امل ــنطقي الس ــليم ،ب ــات إح ــدى امل ــهارات امل ــفقودة ف ــي وق ــتنا ال ــراه ــن ،وه ــذا
األمــر محــزن لــلغايــة! فــاملــنطق الســليم هــو أداة ق ـيّمة ومــفيدة لــلغايــة ،وبــشكل
ـاص ل ــلمسيحيّني ال ــذي ــن ي ــري ــدون ت ــقدي ــم دف ــاع س ــليم وم ــتني ع ــن اإلي ــمان.
خـ ّ
وتظه ــر ق ــيمة ه ــذه األداة ب ــشكل خ ــاص أث ــناء ال ــقيام ب ــحوارات م ــع امل ــؤم ــنني
ـتضمن كـما كـبيرا
بـالـتط ّور .وذلـك ألن هـذا الـنوع مـن الـحوارات أو الجـدالت ي
ّ
مــن املــغالــطات املــنطقية ،وإنّــه ألمــر مــه ّم أن يــتع ّلم املــؤمــنون بــالخــلق الــكيفية
التي تم ّكنهم من رصد ومعالجة هذا النوع من األخطاء.
كـما أنّـه أمـر محـزن أن نجـد الـبعض مـن املـؤمـنني بـالخـلق الـتوراتـيّ يـرتـكبون
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ـاص إن ك ــنت
ه ــذا ال ــنوع م ــن األخ ــطاء ،وه ــو أم ــر يتس ــبب ب ــالح ــرج ب ــشكل خ ـ ّ
تدافع عن ذات املوقف!
فـي الـبدايـة يـجب أن نـقوم بـتقديـم تـعريـف ملجـموعـة مـن املـفاهـيم الـتي تـتعلق
ببحثنا هذا.
أوال -الــفرض )أو اإل ّدعــاء( وهــو تــصريــح مــصمم لــيكون إمــا ”صــحيحا“ أو ”
خــاطــئا“ .عــلى ســبيل املــثال ”جــميع الــثد ّيــات تــمتلك كــلى“ هــو فــرض ويحــدث
أي م ــن
أنّ ــه ف ــي ه ــذه ال ــحال ــة ف ــرض ص ــحيح .أم ــا ال ــتصري ــح ب ــأن ”ال ي ــوج ــد ّ
الــثديــات يــمتلك كــلى“ فــهو أيــضا فــرض ،ويحــدث فــي هــذه الــحالــة أنّــه فــرض
خاطئ.
ثـانـيا -الجــدل :يــتم تــعريــف الجــدل فــي عــلم املــنطق عــلى أنّــه إثــنني أو أكــثر
مـن الـفرضـيات ،حـيث تـكون حـقيقة الـواحـد مـنها مـبن ّية عـلى حـقيقة اآلخـر أو
اآلخ ـ ــري ـ ــن ف ـ ــي ح ـ ــال وج ـ ــد أك ـ ــثر م ـ ــن ف ـ ــرض .أي أن ـ ــنا إن ق ـ ــلنا ”) (١ج ـ ــميع
الـثديـات تـمتلك كـلى (٢) .جـميع الـكالب هـي ثـديّـات (٣) .لـذلـك جـميع الـكالب
ت ــمتلك ك ــلى“ ه ــذا سينشئ ل ــدي ــنا ج ــدال م ــنطقيّا ،إذ أ ّن ال ــفرض ال ــثال ــث ق ــد
حقيقني.
تأ ّكد بناء على قاعدة كون الفرضني األ ّولني
ّ
إ ّن الــفرضــني األولــني يــعرفــان بــإســم املــقدمــة املــنطق ّية أو الــبناء املــنطقيّ ،فــي
حــني أن الــفرض الــثالــث الــذي ت ـ ّم تــأكــيده يــدعــى بــاإلســتنتاج .وهــو غــالــبا مــا
يسبق بكلمة ”لذلك أو بالتالي“ وهذا يجعل تمييزه أمرا سهال.
ف ــي الج ــدل امل ــنطقي ،ي ــتم أخ ــذ ال ــفرض ــيات ب ــشكل مس ـ ّلمات ،وغ ــال ــبا م ــا ي ــتم
افــتراض أن الــطرفــني ســيوافــقون عــلى أ ّن هــذه اإلفــتراضــات هــي صــحيحة.
)ق ــد ال ي ــكون ال ــحال ك ــذل ــك دائ ــما ،إال أنّ ــه ع ــلى األق ــل أم ــر م ــفترض م ــن ق ــبل
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ال ـ ــشخص ال ـ ــذي ي ـ ــق ّدم الج ـ ــدل (.ث ـ ــم م ـ ــن ت ـ ــلك ال ـ ــفرض ـ ــيات أي )امل ـ ــقدم ـ ــات
املــنطقية( نــقوم بــاســتخالص اإلســتنتاجــات .فــإن كــان يــراد للجــدل أن يــكون
ج ـ ـ ـيّدا ،فـ ـ ــإنـ ـ ــه يـ ـ ــجب أن تـ ـ ــكون جـ ـ ــميع افـ ـ ــتراضـ ـ ــاتـ ـ ــه صـ ـ ــحيحة ،وأن تـ ـ ــكون
اإلستنتاجات عقالنية وتتبع الفرضيات.
وب ــال ــتال ــي ف ــإ ّن الج ــدل ال ــجيّد س ــيفضي إل ــى إس ــتنتاج ــات ص ــحيحة ،أو أق ــل
اإليمان ستكون متو ّقعة )وذلك باإلعتماد على نوع الجدل(.
إن ق ـ ــوان ـ ــني امل ـ ــنطق ت ـ ــشير ل ـ ــنا إل ـ ــى ن ـ ــوع اإلس ـ ــتنتاج ـ ــات ال ـ ــتي ي ـ ــمكننا أن
نس ــتخلصها ب ــشكل ش ــرع ـيّ م ــن ال ــفرض ــيات امل ــتوفّ ــرة .ب ــما م ــعناه أن ق ــوان ــني
املـنطق هـي الـتي تـصف ”السـلسلة الـصحيحة مـن املـنطق“ الـتي تـنطلق مـن
الفرضيات إلى اإلستنتاجات.
ثــالــثا  -امل ــغال ــطة امل ــنطقية :وه ــي خ ــطأ ش ــائ ــع ف ــي ال ــتفكير امل ــنطقيّ .ف ــفي
ب ــعض األح ــيان ي ــرت ــكب األش ــخاص ن ــوع ــا م ــن األخ ــطاء ف ــي ”س ــلسلة امل ــنطق
املس ــتخدم“ ل ــإلن ــتقال م ــن امل ــقدم ــة امل ــنطقية إل ــى اإلس ــتنتاج امل ــنطقيّ .ف ــإن ــه
وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن إم ــكان ــية ك ــون امل ــق ّدم ــات ال ــتي وض ــعوه ــا ص ــحيحة ب ــشكل
توصلوا إلى استنتاجات خاطئة ،على سبيل املثال:
كامل ،إال أنهم ّ
) (١بعض الثديات هي قطط.
) (٢جميع الكالب هي ثديات.
) (٣بالتالي فإن بعض الكالب هي قطط.
إن الـفرضـني ) (١و) (٢هـما صـحيحان بـشكل كـامـل ،إال أن اإلسـتنتاج )(٣
هـ ــو خـ ــاطئ بـ ــشكل واضـ ــح ،وهـ ــو ال يـ ــتبع سـ ــلسلة األفـ ــكار مـ ــن الـ ــفرض ـ ـ ّيات
املــق ّدمــة .وهــذا الــنوع مــن الجــدل هــو مــغالــطة مــنطقية )هــذه املــغالــطة املــرتــكبة
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ه ــي ن ــوع م ــن أن ــواع م ــغال ــطات ال ــقياس امل ــنطقي ،وت ــدع ــى ”ال ــوس ــيط غ ــير
امل ــوزّع“( .واألم ــر ال ــذي ي ــجعل م ــنها م ــغال ــطة ه ــو أس ــلوب ال ــتضليل امل ــوج ــود
حيث تعطي انطباعا بأنها منطقية.
ولهــذا الســبب فــإنــه مــن املــهم أن نــكون عــلى اطــالع ومــعرفــة بــأكــثر املــغالــطات
املنطقيّة شيوعا.
ل ــكن ،ليس ــت ج ــميع األخ ــطاء امل ــنطقية ه ــي م ــغال ــطات م ــنطقية .ف ــفي ب ــعض
األحـيان تـكون سـلسلة األفـكار املـنطقية شـرعـية بـشكل كـامـل ،لـكن الـشخص
قد ابتدأ من فرض خاطئ.
لنتأمل في املثال التالي:
) (١جميع الكالب هي ثديات.
) (٢جميع الثديات هي سحالي.
) (٣بالتالي فإن جميع الكالب هي سحالي.
إن ه ــذا الج ــدل ه ــو ج ــدل س ـيّء ،ل ــكنه ال ي ــحتوي ع ــلى م ــغال ــطة م ــنطقية .ف ــلو
ك ــان ــت ال ــفرض ــيات امل ــق ّدم ــة ف ــيه س ــليمة ،ل ــكان اإلس ــتنتاج س ــليما ه ــو اآلخ ــر
ويـتبع تـلك الـفرضـيات .لـك ّن الـفرض الـثانـي فـي املـقدمـة املـنطقية هـو خـاطئ،
وه ــذا األم ــر ه ــو ال ــذي تس ــبب ب ــأن ي ــكون اإلس ــتنتاج غ ــير ص ــحيح .وب ــال ــتال ــي
فـ ــإنّـ ــه حـ ــني يـ ــقوم األشـ ــخاص بـ ــاسـ ــتخالص اسـ ــتنتاجـ ــات غـ ــير صـ ــحيحة ،ال
ـوري أنـهم قـد ارتـكبوا أخـطاء مـنطقية؛ عـلى الـرغـم
يـمكننا أن نـفترض بـشكل ف ّ
مـن أ ّن ذلـك قـد يـكون صـحيحا فـي بـعض الـحاالت؛ إال أنـه يـوجـد احـتمال أن
تـكون بـعض اإلفـتراضـات الـتي قـ ّدمـوهـا خـاطـئة .فـالـطريـقة السـليمة لـلرد عـلى
الج ــدل ال ــساب ــق ه ــي” :ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن الس ــلسلة امل ــنطق ّية ال ــتي ق ــمت
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ب ــتقدي ــمها س ــليمة ،إال أ ّن ال ــفرض ال ــثان ــي ال ــذي ق ــمت ب ــتقدي ــمه أال وه ــو أن ”
جـميع الـثد ّيـات هـي سـحالـي“ إنـما هـو خـاطئ ،وهـو األمـر الـذي أ ّدى بـك إلـى
الوصول إلى استنتاج غير صحيح“.
بالتالي ،فإنه يوجد طريقتني يكون وفقهما الجدل خاطئا:
)األول ــى( أن ي ــحتوي ع ــلى م ــغال ــطة م ــنطقية  -أي خ ــطأ ف ــي س ــلسلة امل ــنطق
املستخدم.
)الثانية( أن يحتوي على فرض خاطئ.
النقطة األخيرة التي سنقوم بتقديمها هي أنواع املنطق
ي ـ ــوج ـ ــد ن ـ ــوع ـ ــان رئ ـ ــيسيان م ـ ــن امل ـ ــنطق وه ـ ــما :املنطق اإلسـ ــتقرائـ ــي )أو
اإلستداللي( ،واملنطق اإلستنتاجيّ )أو اإلستنباطي(.

•

الج ـ ــدل ال ـ ــذي يس ـ ــتخدم امل ـ ــنطق اإلس ـ ــتقرائ ـ ــي ه ـ ــو ال ـ ــذي ي ـ ـ ّدع ـ ــي ك ـ ــون
اس ــتنتاج ــات ــه ت ــميل إل ــى أن ت ــكون ص ــحيحة ف ــي ح ــال ك ــان ــت ال ــفرض ــيات
سليمة.

•

فـي حـني أن الجـدل الـذي يسـتخدم املـنطق اإلسـتنتاجـي فـهو الـذي يـ ّدعـي
ب ــأ ّن اس ــتنتاج ــات ــه ص ــحيحة ب ــشكل ق ــطعيّ ف ــي ح ــال ك ــان ــت ف ــرض ــيات ــه
سليمة.

إن األمــثلة الــتي اســتخدمــناهــا ســابــقا ،كــانــت مــن الــنوع اإلســتنتاجــي .وهــذا
الـنوع مـن املـنطق يـمكن أن يـكون مـنطقا سـيئا فـي بـعض الـحاالت .فـإن كـان
اإل ّدع ــاء ب ــأن اإلس ــتنتاج ــات ت ــتبع ب ــال ــضرورة م ــن ال ــفرض ــيات ،ح ــينئذ ي ــكون
الجـدل مـن الـنوع اإلسـتنتاجـي .أمـا إذا كـان اإلدعـاء بـأن اإلسـتنتاجـات تـميل
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إل ــى أن ت ــكون ح ــقيقية ف ــي ح ــال ك ــان ــت ال ــفرض ــيات س ــليمة ف ــإن ــه ي ــكون م ــن
النوع اإلستقرائي.
الجدالت اإلستقرائية تصنف على أنها إما أ ّن 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
احتمال ّية ضعيفة.
وكـمثال عـلى الجـدال االسـتقرائـي فـلنتأمـل فـي الجـدل الـتالـي” :لـقد قـمت لـلتو
باإلتصال بالدكتور اليل ولم يجب .وبالتالي ،فإنّه غالبا خارج مكتبه“.
إن اإلسـتنتاج عـلى مـايـبدو مـدعـوم بـالـفرض .وبـالـتالـي فـإن هـذا الجـدل يـعتبر
ج ــدال ق ــويّ ــا .ول ــكن ف ــي الج ــدل اإلس ــتقرائ ــي نج ــد أ ّن امل ــعلوم ــات اإلض ــاف ــية
سـتؤدي إلـى تـغيير اإلسـتنتاجـات .فـفي حـال قـمنا بـإضـافـة الـفرض الـتالـي” :
ال ــدك ــتور الي ــل ال ي ــجيب ع ــلى ه ــات ــفه أب ــدا ح ــتى ح ــني ي ــكون ف ــي م ــكتبه “.ف ــإن
اإلســتنتاج الــذي وصــلنا إلــيه ســابــقا أي” :بــالــغالــب فــإ ّن الــدكــتور اليــل خــارج
مـكتبه“ لـن يـكون ذا احـتمالـية عـالـية .أي أ ّن املـعلومـات اإلضـافـية قـادرة عـلى
القوي ليصبح جدال ضعيفا.
تغيير الجدل
ّ
أمــا الجــدل اإلســتنتاجــي فــيصنّف إمــا عــلى أنــه ”جــدل صــالــح )أو شــرع ـيّ(
“ أو ”ج ـ ــدل ب ـ ــاط ـ ــل )أو غ ـ ــير ص ـ ــال ـ ــح(“ .ف ـ ــإن ك ـ ــان اإلس ـ ــتنتاج ي ـ ــتبع ب ـ ــشكل
حــقيقي لــلفرضــيات حــينئذ يــكون الجــدل صــالــحا؛ وإال فــإنــه بــاطــل .وال يــوجــد
أي م ــعلوم ــات إض ــاف ــية ق ــادرة ع ــلى ت ــغيير الج ــدل ال ــصال ــح إل ــى ج ــدل غ ــير
ّ
صالح.
ولنتأمل في الجدل الذي قدمناه سابقا:
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) (١جميع الثد ّيات تمتلك كلى.
) (٢جميع الكالب هي من الثديات.
) (٣بالتالي فإن جميع الكالب تمتلك كلى.
أي نــوع مــن املــعلومــات اإلضــافـيّة قــادرة عــلى الــعبث بــصالحــية هــذا
ال يــوجــد ّ
الج ــدل .ف ــإن ــه م ــن غ ــير امل ــهم ن ــوع امل ــعلوم ــات اإلض ــاف ــية ال ــتي ن ــعرف ــها ع ــن
الـ ــكالب ،أو الـ ــكلى ،أو الـ ــثد ّيـ ــات ،أو أي شـ ــيء آخـ ــر فـ ــي الـ ــكون .فـ ــإن كـ ــان
ال ـ ــتصري ـ ــحان األول وال ـ ــثان ـ ــي ص ـ ــحيحان ف ـ ــإن ال ـ ــتصري ـ ــح ال ـ ــثال ـ ــث س ـ ــيكون
صحيحا .وبالتالي فإن هذا الجدل صالح .وهو أيضا جدل ”سليم“.
ح ـ ــيث أ ّن الج ـ ــدل ”الس ـ ــليم“ ه ـ ــو الج ـ ــدل ال ـ ــصال ـ ــح ال ـ ــذي ي ـ ــمتلك ف ـ ــرض ـ ــيات
صحيحة )وبالتالي فإن اإلستنتاج يجب أن يكون صحيحا هو اآلخر(.
يــوجــد تــقسيم آخــر ألنــواع املــنطق وهــي املــنطق ”الـرسـمي“ و املــنطق ”غـير
الرسمي“.
أم ــا امل ــنطق ال ــرس ــمي ف ــهو ح ــني ي ــكون م ــن امل ــمكن ال ــتعبير ع ــن ه ــذا امل ــنطق
بـ ـ ــطريـ ـ ــقة رمـ ـ ــوز أو مـ ـ ــعادالت ومـ ـ ــن ثـ ـ ــم يـ ـ ــتم اخـ ـ ــتبار صـ ـ ــحته دون مـ ـ ــعرفـ ـ ــة
اإلفتراضات.
أي أن املــنطق الــرســمي يشــبه إلــى ح ـ ّد كــبير عــلم الــجبر؛ فــهو يــحتوي عــلى
تعبيرات تشبه التالي:
) (١إن كان لدينا س فسيكون لدينا ع
) (٢لدينا س
) (٣وبالتالي سيكون ع.
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إن ال ــرم ــزي ــن س ،ع ي ــشيران إل ــى اف ــتراض ــات م ــعينة ،وص ــالح ــية الج ــدل 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.
أم ــا امل ــنطق غ ــير ال ــرس ــمي ف ــإنّ ــه ال يس ــتعمل ال ــرم ــوز؛ إن ــما يس ــتعمل ال ــلغة
اإلع ــتيادي ــة وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه م ــن السه ــل ت ــع ّلمه .ول ــذل ــك ف ــإن ــنا س ــنبدأ ب ــدراس ــة
املـغالـطات املـرتـبطة بـاملـنطق غـير الـرسـمي .وهـي مـا يـعرف ”بـمغالـطات الـلغة
اإلع ــتيادي ــة“ .وي ــوج ــد ال ــكثير م ــن ه ــذه امل ــغال ــطات ،ل ــكننا س ــوف ن ــقوم ب ــتقدي ــم
األكثر شيوعا عند التعامل مع موضوع الدفاعيات.
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مغالطة التجسيد
أو الشخصنة للمفاهيم )أو لألفكار(
Rei cation
وهـي مـن املـغالـطات غـير ال ّـرسـميّة ،وتـصنّف ضـمن فـئة مـغالـطات اإللـتباس:
ـعرف ب ــأن ــها الج ــدالت أو ال ــحجج ال ــتي ت ــعتبر خ ــاط ــئة وذل ــك ن ــتيجة
ال ــتي ت ـ ّ
الستخدام كلمات أو عبارات غير واضحة أو تحمل أكثر من معنى.
املجردة.
أحد األشياء
تحدث مغالطة التجسيد 1حني يت ّم شخصنة ّ
ّ
رب ـ ــما ت ـ ــكون ق ـ ــد س ـ ــمعت ال ـ ــعبارة امل ـ ــشهورة ”ل ـ ــيس ل ـ ــطيفا أن ت ـ ــقوم بخ ـ ــداع
ال ـطّبيعة“ .هــذا مــثال شــائــع عــن مــغالــطة الــتجسيد حــيث أ ّن ”الــطبيعة“ هــي
أمــر مجـ ّـرد؛ أي أنّــها مجـ ّـرد إســم نــطلقه عــلى ســلسلة األحــداث الــتي تــتواجــد
ف ــي ال ــكون .ف ــال ـطّبيعة ليس ــت ش ــخصا ي ــمكن أن ي ــت ّم ب ــال ــفعل خ ــداع ــه ،وذل ــك
أي م ــعنى
ع ــلى اع ــتبار أنّ ــها ال ت ــمتلك ع ــقال .ل ــذل ــك ف ــإن ه ــذا ال ــقول ال يح ــمل ّ
فيما لو ت ّم أخذه بشكل حرفيّ.
مـن املـؤ ّكـد أنّـنا ال نـقول بـأنّـه يـجب أخـذ ك ّـل شـيء بـطريـقة حـرفـيّة .فـإنّـه لـيس
م ــن ال ــخاطئ أن ي ــت ّم اس ــتعمال ت ــجسيد امل ــفاه ــيم ك ــنوع م ــن أن ــواع ال ــتعاب ــير
الشعري.
املجازيّة ،وهذا أمر مقبول جدا في األسلوب
ّ

 1تعرف هذه املغالطة في بعض األحيان بإسم ”“.hypostatization
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والـكتاب املـق ّدس يسـتعمل الـتّجسيد فـي أقـسامـه الـشعريـة .عـلى سـبيل املـثال
فـي اإلصـحاح الـثامـن مـن سـفر األمـثال ،يـت ّم إعـطاء صـفة شـخصيّة لـلحكمة.
وه ــذا أم ــر م ــقبول وي ــق ّدم ط ــاب ــعا ش ــعريّ ــا ج ــميال.ل ــكن ،ح ــني ي ــت ّم اس ــتخدام
شـخصنة املـفاهـيم فـي الجـدالت املـنطقيّة ،حـينئذ تـكون مـغالـطة ،والسـبب هـو
أ ّن اسـ ــتخدام هـ ــذا الـ ــنوع مـ ــن الـ ــتعابـ ــير الـ ـ ّ
ـشعريّـ ــة عـ ــادة مـ ــا يحـ ــمل طـ ــابـ ــع
الـغموض ويتسـبّب بـحجب نـقاط مـهمة مـن الجـدل .وهـذا الـنوع مـن املـغالـطات
ش ــائ ــع ج ــدا ب ــني أن ــصار ال ــتطور .ل ــذل ــك س ــنقوم ب ــدراس ــة ب ــعض األم ــثلة ال ــتي
تستخدم هذا النوع من املغالطات.
في بعض األحيان نجد أ ّن أنصار التطور قد يق ّدمون تصريحا مثل:
”إ ّن الطبيعة قد قامت بتصميم مخلوقات مذهلة“.
إ ّن هـذه الـعبارة تـحتوي عـلى مـغالـطة الـتجسيد )أو شـخصنة املـفاهـيم( وذلـك
أي
أل ّن الطبيعة ال تمتلك عقال وهي غير قادرة على أن تقوم حرفيا بتصميم ّ
ـتطوري بـحجب فـكرة هـا ّمـة
شـيء .مـن خـالل اسـتخدام هـذه املـغالـطة يـقوم ال
ّ
وهـ ــي عجـ ــز الـ ـ ّـرؤيـ ــة الـ ــتط ّوريّـ ــة عـ ــن تـ ــقديـ ــم تـ ــفسير لـ ــلتصميم املـ ــتواجـ ــد فـ ــي
املخــلوقــات) .ولــيكن حــاضــرا فــي ذهــنك املــؤمــن بــالــتطور قــد يــفعل هــذا األمــر
ـتعمد( .إن اهلل ق ــادر ع ــلى أن ي ــقوم ب ــتصميم املخ ــلوق ــات ،وذل ــك
ب ــشكل غ ــير م ـ ّ
ـزي ي ـ ـ ــفوق الـ ـ ـ ـطّبيعة .ام ـ ـ ــا ال ـ ـ ــطبيعة ه ـ ـ ــي مج ـ ـ ـ ّـرد ”
ل ـ ـ ــكون ـ ـ ــه ك ـ ـ ــائ ـ ـ ــن معج ـ ـ ـ ّ
أي شيء.
مفهوم“ وبالتالي فهي عاجزة عن تصميم ّ
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مثال آخر :قد تسمع احد املؤمنني بالتطور يقول
”ي ــعتقد امل ــؤم ــنون ب ــالخ ــلق أن ال ــكون ق ــد خ ــلق ب ــطري ــقة معج ــز ّي ــة ،ل ــك ّن ال ــعلم
يقول بخالف ذلك“.
نسـب هـذا الـشخص إلـى مـفهوم ”الـعلم“ سـمات الـشخصيّة املـلموسـة .وبهـذه
الــطريــقة تــغاضــى عــن الــحقيقة املــهمة فــي أ ّن الــعلماء يــقومــون بــاســتخالص
اإلسـتنتاجـات مـن األد ّلـة ،ومـن ثـ ّم يـعبرون عـن تـلك الـنتائـج مـن خـالل الـكلمات
 ول ــيس ”ال ــعلم“ ه ــو م ــن ي ــفعل ذل ــك .ف ــال ــعلم ه ــو مج ـ ّـرد م ــفهوم وأداة ن ــظري ــةقـابـلة لـالسـتخدام ،وقـد يـتم اسـتخدامـها بـطريـقة سـليمة أو بـطريـقة خـاطـئة.
أي م ـ ــوق ـ ــف م ـ ــن
أي ش ـ ــيء .وال يتّخ ـ ــذ ّ
وه ـ ــو )أي ال ـ ــعلم( ع ـ ــاج ـ ــز ع ـ ــن ق ـ ــول ّ
املشكالت .وهذا يعتبر مثاال شائعا عن مغالطة التجسيد.
التطوري محاججا” :إن األد ّلة تعبّر عن ذاتها“.
قد يقول
ّ
هــذا الــتعبير شــائــع جــدا ،لــكن حــني يســتعمل كجــزء مــن الجــدل ،يــكون األمــر
ارتـ ـ ــكابـ ـ ــا ملـ ـ ــغالـ ـ ــطة الـ ـ ــتجسيد .إذ أ ّن األد ّلـ ـ ــة ال تـ ـ ــتك ّلم مـ ـ ــطلقا وال تسـ ـ ــتطيع
الــتعبير  .األدلــة هــي مــفاهــيم :أي أنّــها اإلســم الــذي نســتعمله لــإلشــارة إلــى
مج ـ ــموع ـ ــة ال ـ ــحقائ ـ ــق ال ـ ــتي ن ـ ــعتقد أنّ ـ ــها م ـ ــتواف ـ ــقة م ـ ــع وج ـ ــهة ن ـ ــظر م ـ ــعيّنة.
فــاألشــخاص هــم الــذيــن يــقومــون بــاســتخالص اإلســتنتاجــات ويــعبّرون عــنها
باستخدام الكلمات .لك ّن األد ّلة ال تمتلك أفكارا أو قدرة على التعبير.
قــد تــسمع الــبعض مــن املــؤمــنني بــالــتطور يــقولــون” :إ ّن الــتطور قــد وجــد ح ـالّ
ليتجاوز تلك املشكالت“.
ـصرح ــون
ل ــقد س ــمعت ب ــشكل ش ــخصيّ ،ع ــددا ك ــبيرا م ــن أن ــصار ال ــتطور ي ـ ّ
ب ـ ــعبارات م ـ ــشاب ـ ــهة له ـ ــذه ،أث ـ ــناء م ـ ــحاوالت ـ ــهم ل ـ ــتقدي ـ ــم ت ـ ــفسيرات ل ـ ــألن ـ ــظمة
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الــبيولــوجــية الــفائــقة الــتعقيد .لــك ّن كــما هــو واضــح ،الــتطور هــو مجـ ّـرد مــفهوم.
أي حــلول .إن هــذا املــثال يــحاول
واملــفاهــيم ال تــمتلك ذهــنا يــم ّكنها مــن تــقديــم ّ
أي تــفسير لــلتصميم املــوجــود
تشــتيت اإلنــتباه عــن عــدم الــقدرة عــلى تــقديــم ّ
فــي الــكون وذلــك دون اإللــتماس والــقبول بــوجــود ذهــن عــاقــل .ولــكنها مــغالــطة
شخصنة املفاهيم.
ومــصطلح اإلنـتقاء الـطبيعيّ هــو بحـ ّد ذاتــه تــجسيدا أو شــخصنة ملــفهوم،
ويـمكن أن يـت ّم اعـتباره ارتـكاب ملـغالـطة شـخصنة املـفاهـيم ،وذلـك فـي حـال تـمّ
اسـتخدامـه كجـزء مـن الجـدل .إن هـذا املـفهوم شـائـع اإلسـتخدام ،وبـالـتالـي ال
يـمكن وسـمه بـاملـغالـطة ،وذلـك فـي حـال كـان املـعنى املـراد مـنه واضـحا .فـنحن
جـميعا نـؤمـن بـمفهوم ”اإلنـتقاء الـطبيعيّ“, .الـحقيقة هـي أن الـكائـنات الـحيّة
الــتي تــتالءم بــشكل ج ـ ّيد مــع الــبيئة الــتي تــعيش فــيها ،تــمتلك فــرصــة لــلبقاء
ّ
األقل مالئمة منها.
أكبر من فرصة تلك الكائنات
إ ّن اإلن ــتقاء ال ــطبيعيّ ه ــو م ــصطلح ص ــحيح ،وي ــتفق ع ــليه ك ـ ّـل م ــن الخ ــلقيّني
وال ــتطوريّ ــني .ل ــكن إن س ــأل ــنا ”م ــا ه ــو س ــبب م ــالئ ــمة ال ــكائ ــنات ل ــبيئتها؟“ ف ــإن
أجــاب بــعض الــتطوريّــني مســتخدمــني ”اإلنــتقاء الــطبيعي“ ،فــإ ّن ذلــك ســيعتبر
ـعري مل ــحاول ــة إخ ــفاء الس ــبب
م ــغال ــطة ت ــجسيد امل ــفاه ــيم .إذ أنّ ــه أس ــلوب ش ـ ّ
ال ــحقيقيّ ب ــأ ّن ال ــحيوان ــات ق ــد تـ ـ ّم ت ــصميمها م ــن ق ــبل اهلل .إن ت ــأ ّم ــلت ق ــليال
ب ـ ــامل ـ ــوض ـ ــوع ،س ـ ــتجد أ ّن اإلن ـ ــتقاء ال ـ ــطبيعيّ ال ي ـ ــقدم ت ـ ــفسيرا لس ـ ــبب وج ـ ــود
يفسر سـبب عـدم وجـود كـائـنات
كـائـنات مـالئـمة لـلبيئة الـتي تـعيش فـيها .إنّـما ّـ
غــير مــالئــمة لــبيئتها )ألنــها قــد مــاتــت( .ليســت الــطبيعة بــل اهلل الــكليّ الــقدرة
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ه ــو م ــن أع ــطى ال ــكائ ــنات ال ــحيّة ق ــدرت ــها ع ــلى ال ــبقاء وال ــتأق ــلم م ــع ال ــبيئات
املختلفة.
غـالـبا مـا يـت ّم اسـتخدام املـفاهـيم مـع وسـمها بـخصائـص الـشخصية الـحقيقيّة
ك ــال ــقدرة ع ــلى ال ــتفكير ،أو ام ــتالك رأي وم ــا ش ــاب ــه ذل ــك .وح ــني يح ــدث ه ــذا
األمـر ،فـإنـه يـدعـى فـي بـعض األحـيان بـاسـم ”مـغالـطة إسـتثارة الـشفقة“ .إن
هـذا املـصطلح مشـتقّ مـن الـتّعاطـف ،ذلـك أنّـنا ننسـب األفـكار والـعواطـف إلـى
شـيء عـاجـز عـن امـتالكـها .إ َّن مـغالـطة اسـتثارة ال ّ
ـشفقة هـي نـوع مـن أنـواع
م ـ ــغال ـ ــطة ال ـ ــتجسيد أو ال ـ ــشخصنة ل ـ ــلمفاه ـ ــيم .إن ج ـ ــميع األم ـ ــثلة ال ـ ــتي ت ـ ـمّ
تـقديـمها سـابـقا ،يـمكن أن يـت ّم تـصنيفها عـلى أسـاس أنـها مـغالـطة اسـتثارة
الـ ّ
ـشفقة .بــالــعادة ،حــني يــت ّم شــخصنة األغــراض أو األشــياء )غــير الــتخيلية،
الـتي ليسـت بـمفاهـيم( يـعتبر ذلـك مـغالـطة إسـتثارة الـشفقة ذلـك فـي حـال تـمّ
استخدامها في الجدل املنطقي.
مـثال ،يـعتبر الـتصريـح بـأ ّن ”الـسيارات تـريـد أن تـت ّم قـيادتـها“ ،نـوعـا مـن أنـواع
م ــغال ــطة اس ــتثارة ال ــعواط ــف أو اس ــتثارة ال ــشفقة ،ف ــي ح ــال ت ـ ّم اس ــتخدام ــها
ف ـ ــي الج ـ ــدل أو امل ـ ــناظ ـ ــرات ،وذل ـ ــك ع ـ ــلى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن ال ـ ــسيارات ليس ـ ــت
بمفاهيم ،إنما هي أشياء مادية.
أمثلة عن مغالطة تجسيد املفاهيم
”إن الحياة قد اجتاحت اليابسة“.
”إ ّن التطور الطبيعي قاد عملية تط ّور األنواع“.
”إن العلم يقول بأنه يجب علينا أن نحصر تفسيرنا بالعالم الطبيعي“.
”إتبع األدلة إلى املكان الذي تقودك إليه“.
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”إن التطور يقول لنا الكثير عن طريقة عمل الكون“.
”إن الطبيعة قد وجدت طريقا“
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مغالطة املواربة
)التباس املعنى ،الغموض ،عدم النزاهة (
Equivocation
ـتوج ب ع ــلينا أن ن ــكون ع ــلى درج ــة
ح ــني ن ــقوم ب ــإج ــراء م ــناظ ــرة أو ج ــدل م ــا ،ي ـ ّ ـ
عــالــية مــن الــيقظة والحــذر حــيال مــا تــعنيه الــكلمات املســتخدمــة فــي الجــدل.
فــالــكثير مــن الــكلمات تــمتلك أكــثر مــن مــعنى مــحتمل لــها ،لــكنّه يــوجــد مــعنى
واحد سيتفق مع السياق الذي ترد فيه الكلمة.
ح ــني ي ــقوم أح ــد األش ــخاص ب ــتغيير م ــعنى ال ــكلمة ض ــمن الج ــدل ،ي ــكون ق ــد
ارت ــكب م ــغال ــطة امل ــوارب ــة أو ال ــتباس امل ــعنى .وه ــهنا ب ــعض األم ــثلة ع ــن ه ــذه
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 املـمتهن
ال ـطّب إل ــى ح ــام ــل ش ــهادة ال ــدك ــتوراه أي م ــن  MDإل ــى  Ph.dاألم ــر ال ــذي
حو ّله إلى جدل مغلوط.
وقـد تـ ّم اسـتخدام مـغالـطة املـواربـة والـتي تـدعـى فـي بـعض األحـيان مـغالـطة ”
الـ ـطّعم ال ـ ّ
ـغاش“ ح ــيث أن املس ــتمع ق ــد اب ــتلع ال ــطعم ف ــي م ــعنى ال ــكلمة م ــن
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ـعرض لـلتبديـل فـي الـتصريـح الـثانـي مـما
الـتصريـح األول  ،لـك ّن املـعنى قـد ت ّ
أفضى إلى استنتاج مغلوط.
يسـتخدم أنـصار الـتطور هـذه املـغالـطة عـادة مـع كـلمة ”تـطور“ .حـيث أن هـذه
الـكلمة تحـمل عـدة مـعانـي .فـهي قـد تـعني الـتغيير بـصفة عـا ّمـة ،ولـكنها أيـضا
قد تشير إلى فكرة أن األحياء تمتلك سلفا مشتركا.
وإ ّن امل ــعنيني ال ــساب ــقني ه ــما م ــعنيان ش ــرعـ ـ ّيان ل ــلكلمة ،ل ــكن ي ــحب أال ي ــتم
اسـتخدام هـذان املـعنيان فـي جـدل واحـد ،بـحيث يـت ّم الخـلط بـينهما .ويـعتقد
الــكثير مــن أنــصار الــتطور أنــهم إن قــامــوا بــعرض الــتطور بــمعناه ”الــتغيير“،
فإن ذلك بطريقة من الطرق سوف يثبت التطور بمعنى ”السلف املشترك“.
غـالـبا أنـك سـمعت قـوال يشـبه ”إن املـؤمـنني بـالخـلق عـلى خـطأ ،ألنـنا نسـتطيع
رؤي ــة ال ــتطور يح ــدث ح ــول ــنا ف ــي ك ــل ح ــني .ف ــاألح ــياء ت ــتغير ب ــشكل مس ــتمر
وتـتأقـلم مـع بـيئاتـها “.لـكن بـالـطبع إن تـغير الـحيوانـات ال يـبرهـن عـلى وجـود
سلف مشترك.
إن األمـثلة املـغلوطـة الـتالـية هـي مـن أكـثر األمـثلة اسـتخدامـا مـن قـبل أنـصار
التطور.
الــبكتيريــا تــصبح مــقاومــة لــلمضادات الــحيويــة ،أحــداث اإلنــتواع )أي ظــهور
ـحسون ،اسـتحداث
كـائـنات جـديـدة( ،الـتغيّر فـي حجـم وشـكل مـناقـير طـيور ال ّ
األصـناف الجـديـدة مـن كـالب الـتربـية .والـتغير فـي تـواتـر الـتكرار األلـيليّ )أي
الـصيغ املـختلفة لـلجني مـثل الـجينات املـسؤولـة عـن لـون الـعينني أو درجـة لـون
البشرة(.
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ه ــذه ك ــلها أم ــثلة ،ول ــيس م ــن واح ــد ب ــينها ي ــبره ــن أ ّن األن ــواع ال ــرئ ــيسية م ــن
أح د أنـصار الـتطور يـصرح
األحـياء تـمتلك سـلفا مشـتركـا .لـذلـك حـني تـسمع ّـ
بــوجــود ”الــتطور الــعامــل )أي الــتطور الــذي يحــدث أمــام أعــيننا(“ يــجب عــليك
أن تشير إليه بأنه يرتكب مغالطة املواربة.
فـي املـواقـع الـتي تـدافـع عـن الخـلق مـثل )إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن ،الخـلق(
يــتم اســتخدام مــصطلح ”تـطور الجـزيء إلـى إنـسان “.قــد يــبدو أن هــذا
املـصطلح عسـر اإلسـتعمال ،لـكن هـذا الـنوع مـن التحـديـد يـساهـم فـي تـجنب
الوقوع في مغالطة املواربة.
يــوجــد الــتباس فــي مــعنى كــلمة أخــرى مــتكررة اإلســتعمال وهــي كــلمة ”عــلم“.
ف ــال ــعلم ب ــشكل ع ــام ي ــشير إل ــى امل ــناه ــج واإلج ــراءات ال ــتي ي ــت ّم م ــن خ ــالل ــها
اس ــتكشاف وت ــو ّقــع س ــلوك ال ــكون ف ــي ي ــوم ــنا ال ــراه ــن  -أي امل ــناه ــج ال ــعلمية.
وهــذا مــا يــعرف بــالــعلوم التجــريــبية أو الــتشغيليّة .إال أن كــلمة عــلم يــمكن أن
ت ــشير إل ــى مج ــموع ــة امل ــعارف )م ــثل ع ــلم دراس ــة ال ــجينات (.ك ــما أن ال ــعلم
ي ــمكن أن ي ــشير إل ــى ال ــنماذج ال ــتي ت ــتعلق ب ــاألح ــداث امل ــاض ــية؛ م ــثل ال ــعلوم
الــتي تــتناول مــوضــوع األصــول .أو قــد تــشير إلــى نــموذج مــعني مــنها .وحــني
ي ــت ّم ت ــغيير امل ــعنى أث ــناء ت ــقدي ــم الج ــدل ،ف ــإ ّن ه ــذا ارت ــكاب مل ــغال ــطة امل ــوارب ــة.
وكـ ــمثال عـ ــلى ذلـ ــك ،فـ ــلنتأمـ ــل فـ ــي الجـ ــدل الـ ــتالـ ــي” :إ ّن الـ ــعلم قـ ــد ق ـ ـ ّدم لـ ــنا
ال ــحاس ــبات اآلل ــية ،األدوي ــة ،ب ــرام ــج ال ــفضاء ،وال ــكثير أي ــضا .ف ــلماذا ت ــنكر
العلم الذي يتناول التطور؟“
إن هـذا الجـدل يخـلط بـني الـعلوم التجـريـبية وبـني الـعلم الـذي يـقدم نـماذج عـن
مــوضــوع األصــول.حــيث أ ّن عــلم األصــول يــفتقر إلمــكانــية اإلخــتبار واإلعــادة
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ال ــتي ت ــميّيز ال ــعلوم التج ــري ــبية ال ــتشغيلية ،ذل ــك ألنّ ــه م ــن غ ــير امل ــمكن أن ي ــتمّ
اخ ـ ــتبار امل ـ ــاض ـ ــي أو ت ـ ــكراره .ف ـ ــال ـ ــحاس ـ ــبات اآلل ـ ــية ،األدوي ـ ــة وال ـ ــكثير م ـ ــن
اإلكــتشافــات إنــما هــي مخــرجــات اســتخدام الــعلوم الــتشغيلية )أي مخــرجــات
دراسة كيفية عمل الكون في يومنا الراهن(.
م ــن خ ــالل دم ــج ال ــعلوم التج ــري ــبية م ــع ال ــتطور ،ي ــحاول امل ــجادل أن يكس ــب
ال ــتطور ن ــوع ــا م ــن امل ــصداق ــية غ ــير املس ــتح ّقة .ف ــنحن ن ــعتقد ون ــؤم ــن ب ــال ــعلوم
الــتشغيلية ،ويــوجــد لــديــنا بــعض الــتقديــر لــلعلوم الــتي تــتناول األصــول أيــضا.
ل ــكن ه ــذا ال ي ــعني أن ــنا ن ــؤم ــن ب ــال ــتطور -ال ــذي ه ــو ن ــموذج واح ــد ف ــقط ل ــعلوم
األصول.
ـلقيني املــؤمــنني بــقدم عــمر األرض يــرتــكبون هــذا الــنوع مــن املــغالــطات
إن الخـ ّ
ـتكرر .فـ ــقد يـ ــقولـ ــون” :يـ ــجب عـ ــلينا أن نـ ــقوم بـ ــشكل دائـ ــم بـ ــمقارنـ ــة
بـ ــشكل مـ ـ ّ
تفسيرنا للكتاب املقدس مع تفسيرنا للطبيعة“.
لـكن تـفسير الـكتاب املـق ّدس يـعني فـهم الـبيانـات املـق ّدمـة فـيه  -أي اسـتيعاب
اله ــدف وال ــغاي ــة ال ــذان ي ــري ــده ــما امل ــؤل ــف ،إال أ ّن ال ــطبيعة ال ت ــمتلك أه ــداف
نفس ر الـطبيعة ،فـإنـنا نـقوم بـإنـشاء بـيانـات وتـصريـحات
وغـايـات .ونـحن حـني ّـ
ع ــنها .وه ــذا أم ــر م ــختلف ب ــشكل ت ــا ّم ع ــن ف ــهم امل ــعنى م ــن ال ــبيان ــات ال ــتي
أن ــشأه ــا أح ــد األش ــخاص ب ــشكل مس ــبق .وم ــن خ ــالل دم ــج ه ــذي ــن امل ــعنيني
لـكلمة ”تـفسير“ فـإ ّن املـؤمـنني بـقدم عـمر األرض يـقومـون بـوضـع الـتصريـحات
التي يق ّدمها العلماء على مستوى واحد مع الكتاب املقدس.
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أمثلة عن مغالطة املواربة
”إ ّن العلم هو أداة مهمة للغاية ،فلماذا ترفض علوم التطور؟“
”إن ال ـ ــتطور ه ـ ــو ح ـ ــقيقة ع ـ ــلمية .ف ـ ــإ ّن ت ـ ــط ّور ال ـ ــبكتيري ـ ــا ل ـ ــتصبح م ـ ــقاوم ـ ــة
للمضادات الحيوية قد ت ّم توثيقه“.
”نــحن ال نــنكر الــكتاب املــقدس ،لــكن تــفسيرك لــلكتاب املــق ّدس هــو مــا نــعتقد
بــأنّــه خــاطئ .فــإنــه مــن الــواجــب عــلينا أن نــقارن تــفسيرنــا لــلكتاب املــق ّدس مــع
تفسيرنا للطبيعة والتأكد من أنهما متّفقان“.
”إن الـعلم الـذي أوصـل البشـر إلـى الـقمر ،هـو ذات الـعلم الـذي يـدرس مـاهـيّة
األشــياء الــتي حــدثــت مــنذ مــاليــني الــسنني .وأنــت ال تــنكر األول فــلماذا تــنكر
اآلخر؟“
”إ ّن األنـواع تـتطور بـشكل مسـتمر  -أي أنـها تـتأقـلم مـع الـبيئات الـتي تـعيش
فـيها .فـإنّ :تـطور فـيروس سـارس ،والـتغيرات فـي الـتكرار األلـيليّ لـلعديـد مـن
ـحة الــتطور.
الــكائــنات ،وفــصائــل الــكالب املــتع ّددة كــلها أمــور تــبرهــن عــلى صـ ّ
فكيف للخلقيّني أن ينكروا التطور؟“
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مغالطة التماس املطلوب
توسل املطلوب
تعرف هذه املغالطة بأسماء أخرى مثل )التماس السؤالّ ،
التهرب من املشكلة(
أو
ّ
Begging the Question fallacy
قـمت فـي إحـدى املـرات بـإجـراء جـلسة تـأمـل عـبر الـتلسكوب مـع مجـموعـة مـن
األش ــخاص ت ــتضمن ص ــبيا ً ب ــعمر ال ــراب ــعة ،وق ــد ك ــان ه ــذا ال ــصبي مه ــتما
ب ــشكل اس ــتثنائ ــي ب ــعلم ال ــفلك .وق ــد ق ــمت ب ــتوج ــيه س ــؤال إل ــى ه ــذا ال ــزم ــيل
الــفلكي الــصغير مــا إذا كــان يــؤمــن بــوجــود مــركــبات فــضائــية .فــبادر بــالــرد ”
بــالــطبع“ .وحــني ســألــته ثــانــية عــن ســبب إعــتقاده بــوجــود املــركــبات الــفضائــية،
قـدم لـي إجـابـة بـارعـة لـن أنـساهـا بـسهولـة ” :كـيف لـسكان الـفضاء أن يـزوروا
األرض إن لـم تـوجـد مـركـبات فـضاء“ .إجـابـة مـنطقية ألـيس كـذلـك؟ إن الـغربـاء
)الـ ــفضائـ ــيني( سـ ــوف يـ ــكونـ ــون عـ ــاجـ ــزيـ ــن عـ ــن الـ ــوصـ ــول إلـ ــى األرض إن لـ ــم
يمتلكوا مركبات فضاء .وبالتالي فالبد من وجود مركبات فضاء.
إن هـ ــذا مـ ــثال واضـ ــح عـ ــن مـ ــغالـ ــطة الـ ــتماس الـ ــسؤال وهـ ــي املـ ــغالـ ــطة الـ ــتي
تح ــدث ه ــذه امل ــغال ــطة ح ــني ي ــكون اإلس ــتنتاج م ــن الج ــدل ه ــو ن ــسخة م ــكررة
ألحـد اإلفـتراضـات الـتي اعـتمد عـليها  -أو حـني تـكون حـقيقة الـفرض تـعتمد
مسمى املنطق الدائري.
على حقيقة اإلستنتاج .وتعرف أيضا تحت
ّ
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ب ــعض األم ــثلة ت ــكون واض ــحة ك ــما ف ــي الج ــدل ال ــقائ ــل” :إن ال ــتطور الّب ــد أن
يـكون صـحيحا ـ إذ أ ّن الـتطور هـو حـقيقة مـثبتة “.لـكن الـشائـع هـو أن تـكون
املغالطة خفيّة أو غير مباشرة.
لذلك فلننطلق إلى بعض األمثلة عن هذه املغالطة.
أح د املـؤمـنني بـالـتطور مـجادال” :إ ّن الـكتاب املـق ّدس ال يـمكن أن يـكون
يـقول ّـ
صــحيحا ،وذلــك ألنــه يــحتوي عــلى معجــزات ،واملعجــزات هــي انــتهاك لــقوانــني
الــطبيعة!“ فــي الــحقيقة إ ّن املعجــزات قــد تــنطوي عــلى إيــقاف مــؤ ّقــت لــقوانــني
الـ ــطبيعة )لـ ــكن هـ ــذا ال يـ ــعني أن جـ ــميع املعجـ ــزات تـ ــتطلب ذلـ ــك 1(.والـ ــكتاب
املـقدس يـعلن وبـوضـوح أ ّن اهلل لـيس خـاضـعا لـقوانـني الـطبيعة .وبـالـتالـي فـإنّـه
قادر على إيقافها في حال أراد ذلك.
ل ـ ــكن ال ـ ــشخص ال ـ ــذي ي ـ ــق ّدم ه ـ ــذا ال ـ ــنوع م ـ ــن الج ـ ــدل ي ـ ــتبنى ب ـ ــشكل مس ـ ــبق
اإلعـتقاد بـأنّـه مـن املسـتحيل أن يـت ّم إنـتهاك قـوانـني الـطبيعة .أي أ ّن املـجادل
قــد افــترض بــشكل مســبق بــأ ّن الــكتاب املــق ّدس خــاطئ  -وذلــك فــي ســبيل أن
يـجادل بـأ ّن الـكتاب املـق ّدس خـاطئ .وهـكذا يـكون املـجادل قـد ارتـكب مـغالـطة
دائري.
التماس السؤال وجادل باستخدام منطق
ّ
يــقول آخــر ”إ ّن الــكتاب املــق ّدس الّبــد أن يــكون خــاطــئا ،ألنّــه يــع ّلم بــأ ّن األرض
تــعود إلــى ســتة آالف ســنة فــقط ،ولــكنّنا نــعرف أ ّن األرض تــعود إلــى املــاليــني
من السنوات“.
إن هذا الجدل يستعمل مغالطة التماس السؤال .وإليكم التفسير.
 1ان عبور البحر األحمر كانت معجزة حقيقيّة  -وهي عمل غير اعتيادي قام به اهلل )اخلروج  .(۲۱ :۱٤لكن اهلل قد استخدم الرياح ـ
وهي قوة طبيعيّة  -إلمتام هذه املعجزة.
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إن الج ــدل امل ــؤي ــد ل ــقدم ع ــمر األرض ه ــو ج ــدل م ــبنيّ ع ــلى اف ــتراض مس ــبق
لــلمذهــب الــطبيعيّ )أي أنّــه ال يــوجــد ســوى الــطبيعة( ،بــاإلضــافــة إلــى نســبة
كـ ــبيرة مـ ــن مـ ــذهـ ــب الـ ــوتـ ــيرة الـ ــواحـ ــدة )أي أ ّن املـ ــع ّدالت الـ ــحال ـ ـيّة لـ ــلعمليات
واملــعالــجات األرضــية هــي ذات املــع ّدالت الــتي كــانــت فــي املــاضــي (.ث ـ ّم بــعد
ذلــك ومــن خــالل تــعميم الــقراءات ملــختلف الــعمليات األرضـيّة ،يــقوم الــشخص
بــرســم اســتنتاجــات تــفضي إلــى تــوقــع الــزمــن الــالزم لــتش ّكل أو انــهيار بــعض
ـسمات الــجيولــوجــية املــع ّينة أو تــوقــع املــدة الــتي تســتغرقــها الــنظائــر املــش ّعة
الـ ّ
لتتح ّلل.
ـقدس يــنكر املــذهــب الــطبيعيّ ويــنكر مــذهــب الــوتــيرة الــواحــدة
لــك ّن الــكتاب املـ ّ
)عـلى سـبيل املـثال ال الـحصر :إ ّن مـعدالت الـحتّ الـتي حـدثـت أثـناء الـطوفـان
الــعاملــي ليســت ذات املــعدالت الــحالــية!( .وبــالــتالــي فــإنــه مــن خــالل افــتراض
امل ــذه ــب ال ــطبيعيّ وم ــذه ــب ال ــوت ــيرة ال ــواح ــدة ي ــكون امل ــجادل ق ــد اف ــترض أنّ
ال ـ ــكتاب امل ـ ــق ّدس خ ـ ــاطئ .وم ـ ــن ث ـ ـ ّم رس ـ ــم اس ـ ــتنتاج ـ ــا ب ـ ــأ ّن ال ـ ــكتاب امل ـ ــق ّدس
خاطئ .فيكون املجادل قد قام بالتماس املطلوب.
ولــألســف الشــديــد فــإنــنا قــد نجــد الــبعض مــن املــسيحيّني فــي بــعض األحــيان
يسقطون في فخّ مغالطة التماس السؤال .مثل الجدل التالي:
) (١الكتاب املق ّدس هو كلمة اهلل ألنّه يقول ذلك.
) (٢إ ّن مـا يـقولـه الـكتاب املـق ّدس يـجب أن يـكون صـحيحا ذلـك ألنـه كـلمة اهلل
واهلل ال يكذب.
الح ــظ أ ّن ال ــتصري ــحان امل ــق ّدم ــان ه ــما ت ــصري ــحان ص ــحيحان؛ إال أن ه ــذا
الجــدل هــو جــدل خــاطئ ألنــه يــعتمد عــلى الــتماس الــسؤال .فــإنــه أمــر م ـتّسق
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تـمامـا أن يـتم افـتراض ك ّـل مـن الـفرضـني الـسابـقني لـكننا ال نسـتطيع أن نـقوم
بــبساطــة اســتخدام الــواحــد مــنها الثــبات اآلخــر .فالــكتاب املــق ّدس يــعلن بــأنّــه
كـلمة اهلل فـي رسـالـة تـيموثـاوس الـثانـية ١٦ :٣؛ وفـي الـرسـالـة الـى رومـية :١٠
 ،(١٧وأ ّن اهلل ال يـ ــكذب )فـ ــي الـ ــرسـ ــالـ ــة إلـ ــى تـ ــيطس  .(٢ :١لـ ــكن حـ ــني يـ ــتمّ
اس ــتخدام واح ــد م ــن ه ــذي ــن ال ــتصري ــحني ك ــقاع ــدة إلث ــبات اآلخ ــر ف ــإن ذل ــك
ارتكاب ملغالطة التماس السؤال.
أمــا اآلن فــإن الــوقــت قــد حــان لــكي نــغوص قــليال فــي الــفلسفة .فــإ ّن مــغالــطة
الـتماس الـسؤال هـي مـغالـطة غـريـبة وذلـك ألنـها بحسـب الـتعريـف تـعتبر جـدال
ص ــال ــحا .ي ــجب أن ن ــتذ ّكــر أ ّن الج ــدل ال ــصال ــح ه ــو الج ــدل ال ــذي ي ــكون ف ــيه
اإلس ــتنتاج ي ــتبع ال ــفرض .أم ــا امل ــغال ــطات ف ــهي ب ــاط ــلة؛ أي أ ّن ح ــقيقة ك ــون
اسـتنتاجـاتـها ال تـتبع الـفرضـيات هـي مـا يـجعل مـنها مـغالـطات .لـكن وبـشكل
شــاذّ ،فــإنــنا نجــد فــي مــغالــطة الــتماس الــسؤال أ ّن اإلســتنتاج يــتبع الــفرض
)ألنّ ــه وب ـ ّ
ـكل ب ــساط ــة ت ــكرار ل ــلتصري ــح امل ــعلن ف ــي ال ــفرض ول ــكن ب ــاس ــتخدام
ك ــلمات وت ــعاب ــير م ــختفلة( .أي أ ّن الج ــدل ال ــقائ ــل ”إ ّن ال ــتطور ال ب ـ ّد أن ي ــكون
صـحيحا ،أل ّن الـتطور حـقيقة “.هـو جـدل صـالـح .لـكن إن كـان جـدال صـالـحا
فـيكف يـعتبر فـي الـوقـت عـينه مـغالـطة؟ اإلجـابـة هـي أ ّن الـتماس الـسؤال هـو
تعسفيّ واعتباطيّ.
مغالطة نتيجة لكونه
ّ
أي ش ـ ــخص ي ـ ــنكر
ـري م ـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ــنوع ال ف ـ ــائ ـ ــدة م ـ ــنه أل ّن ّ
ف ـ ــامل ـ ــنطق ال ـ ــدائ ـ ـ ّ
اإلس ــتنتاج ف ــهو ي ــنكر ال ــفرض أي ــضا )ع ــلى اع ــتبار أ ّن ال ــفرض واإلس ــتنتاج
هــما الــتصريــح عــينه( .وبــالــتالــي فــإ ّن الجــدل الــسابــق عــينه ”الــتطور ال بـ ّد أن
يــكون صــحيحا ،ألن الــتطور حــقيقة“ ،وعــلى الــرغــم مــن كــونــه جــدل صــالــح إال
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ـعسفه واع ــتباط ـيّته ح ــيث أنّ ــه مج ـ ّـرد اف ــتراض مل ــا
أنّ ــه م ــغال ــطة وذل ــك بس ــبب ت ـ ّ
يحاول املجادل اثباته.
ـتعسفيّة يـ ــجب ّ
أال تسـ ــتخدم فـ ــي الـ ــتفكير املـ ــنطقيّ ألنّـ ــه
إ ّن اإلفـ ــتراضـ ــات الـ ـ ّ
يــمكننا أن نــقوم بــافــتراض الــنقيض بــشكل مــماثــل .وســيكون األمــر مــشابــها
لجدالنا ”إ ّن التطور ال يمكن أن يكون صحيحا ذلك ألنّه خاطئ“.
تج ـ ــدر اإلش ـ ــارة إل ـ ــى وج ـ ــود ب ـ ــعض ال ـ ــحاالت ال ـ ــخاص ـ ــة ح ـ ــني ي ـ ــكون امل ـ ــنطق
ـري ح ــتميا وغ ــير خ ــاطئ .ع ــلى اع ــتبار أ ّن ال ــتماس ال ــسؤال ه ــو ج ــدل
ال ــدائ ـ ّ
ـتعسفه ف ــإنّ ــه ي ــجب ع ــلينا أن ن ــنظر ف ــي
ص ــال ــح ول ــكنّه ي ــعتبر م ــغال ــطة ن ــتيجة ل ـ ّ
ـعسفيا .إذ يــوجــد بــعض الــحاالت الــتي
الــحاالت الــتي ال يــكون فــيها األمــر تـ ّ
أح د األطـراف
يـتوجـب فـيها أن يـت ّم افـتراض اإلسـتنتاج فـي الـبدايـة مـن قـبل ّـ
املشاركني في املناظرة أو الجدل 2.كما في املثال التالي:
 .١دون وجود قوانني املنطق لن يكون من املمكن أن نق ّدم جدال صالحا.
 .٢نحن قادرون على تقديم جدل صالح.
 .٣وبالتالي ال ب ّد من وجود قوانني للمنطق.
ـري أي ــضا وب ــشكل
إ ّن ه ــذا الج ــدل م ــعقول ب ــشكل ك ــام ــل ،وص ــال ــح ،ل ــكنّه دائ ـ ّ
مـ ــلحوظ ،حـ ــيث أنّـ ــه يسـ ــتخدم قـ ــانـ ــونـ ــا مـ ــن قـ ــوانـ ــني املـ ــنطق يـ ــدعـ ــى ”قـ ــابـ ــل ّية
الـ ـ ّدح ــض“ وذل ــك ف ــي س ــبيل إث ــبات وج ــود ق ــوان ــني امل ــنطق .وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــنا
اف ــترض ــنا ب ــشكل ض ــمنيّ األم ــر ال ــذي ن ــحاول اث ــبات ــه .ل ــك ّن ه ــذا األم ــر م ــن
 2إنه 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 املقدّس ،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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املس ــتحيل ت ــجاوزه ف ــي ه ــذه ال ــحال ــة .ف ــإنّ ــه م ــن ال ــواج ــب ع ــلينا أن نس ــتعمل
أي ش ــيء  -ب ــما ف ــي ذل ــك
ق ــوان ــني امل ــنطق ح ــتى ن ــكون ق ــادري ــن ع ــلى إث ــبات ّ
قوانني املنطق.
إ ّن الج ــدل امل ــق ّدم أع ــاله ل ــيس ت ــعسفيا .إذ أنّ ــه ي ــوج ــد ل ــدي ــنا أس ــباب جـ ـيّدة
الف ــتراض وج ــود ق ــوان ــني امل ــنطق ،ذل ــك أنّ ــه دون وج ــوده ــا ال ي ــمكن إث ــبات أيّ
أي شـخص ضـدّ
شـيء .واملـثير لـالهـتمام مـالحـظة أنّـه فـي سـبيل أن يـجادل ّ
وجــود قــوانــني املــنطق ،ســيكون مــحتاجــا الســتخدام قــوانــني املــنطق .وبــالــتالــي
فإنّه سوف يناقض نفسه.
ـصحة اإلدع ــاء ف ــي س ــبيل أن ي ــق ّدم ج ــدل
وح ــني ي ــكون م ــن ال ــواج ــب ال ــقبول ب ـ ّ
ضده ،فإنّه سيكون من العبثيّ عدم قبول حقيقة هذا اإل ّدعاء.
ول ــذل ــك ف ــإ ّن الج ــدالت ال ــتي ت ــتناول األس ــاس ــيات امل ــطلوب ــة ل ــلمعرف ــة )ك ــما ف ــي
ح ــال ــة ق ــوان ــني امل ــنطق( س ــوف ت ــقوم ب ــال ــضرورة ب ــاس ــتخدام ن ــوع م ــن أن ــواع
الدائري.
املنطق
ّ
ـبررات
وه ــذا ال ــنوع م ــن امل ــنطق ل ــيس م ــغلوط ــا ،وذل ــك ف ــي ح ــال تـ ـ ّم ت ــقدي ــم م ـ ّ
ـعسفيا.
ـري م ـتّسقا ولــيس تـ ّ
لــإلدعــاءات املــق ّدمــة ،وأن يــكون هــذا املــنطق الــدائـ ّ
إن امل ــنطق ال ــدائ ــري ي ــعتبر ت ــعسفيا ف ــي ح ــال تـ ـ ّم اس ــتخدام ــه ف ــي ج ــدالت
التــتعلق بــاملــطالــب األســاس ـيّة لــلمعرفــة )مــثل قــوانــني املــنطق  ،قــابــلية إلعــتماد
على الحواس ،واإلستقراء(.
كـ ــما أ ّن الجـ ــدالت الـ ــتي تـ ــعتمد الـ ــتماس الـ ــسؤال هـ ــي األكـ ــثر شـ ــيوعـ ــا فـ ــي
ـتطوري الـذي يـقدم الجـدل الـتالـي ”
املـناظـرات حـول األصـول .فـلنتأ ّمـل فـي ال
ّ
إن الــكتاب املــقدس ال يــمكن أن يــكون صــحيحا ذلــك أنّــه يــقول أ ّن الــنجوم قــد
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خــلقت فــي يــوم واحــد؛ لــكنّنا نــعرف أ ّن تــشكلها قــد اســتغرق ع ـ ّدة مــاليــني مــن
ال ــسنوات “.م ــن خ ــالل اف ــتراض أ ّن ال ــنجوم ق ــد اس ــتغرق ــت عـ ـ ّدة م ــالي ــني م ــن
ال ــسنوات ،ق ــبل امل ــعترض وب ــشكل ب ــدي ــهيّ وكمسـ ـ ّلمات أ ّن ال ــنجوم ل ــم تخ ــلق
بــطريــقة تــفوق الــطبيعة ) أي بــطريــقة معجــزيّــة( .أي أنّــه قــام بــشكل ضــمنيّ
بـافـتراض أ ّن الـكتاب املـق ّدس خـاطئ فـي مـحاولـته إلثـبات أ ّن الـكتاب املـق ّدس
خاطئ؛ أي أنّه التمس السؤال.
م ــثال آخ ــر” ،ن ــحن ن ــعرف أ ّن ال ــتطور ق ــد ح ــدث ،وذل ــك ألنّ ــنا ه ــنا!“ إن ه ــذا
الج ــدل ي ــلتمس ال ــسؤال ،إذ أ ّن ال ــطري ــقة ال ــتي وص ــلنا ب ــها إل ــى ال ــوج ــود ه ــو
محور النقاش والنقطة موضع التساؤل.
اإلستقراء والتماس السؤال
إنّـه مـن الـواجـب أن نـتطرق ملـثال محـ ّدد مـن الـتماس الـسؤال وهـو شـائـع جـدا
ـختص بــموضــوع األصــول ،وعــلى الــرغــم مــن
فــي املــناظــرات والجــدالت الــتي تـ
ّ
ذل ـ ــك ف ـ ــهو ص ـ ــعب ال ـ ــكشف وال ـ ــتمييز ل ـ ــألش ـ ــخاص ال ـ ــذي ـ ــن ال ي ـ ــأل ـ ــفون ه ـ ــذا
ـختص ب ــطبيعة م ــبدأ م ــن م ــبادئ ال ــتفكير امل ــنطقيّ وال ــبحث
امل ــوض ــوع .وه ــو ي ـ
ّ
العلميّ ويسمى ”اإلستقراء“.
إن اإلســتقراء هــو مــبدأ يــقوم بــاســتخالص اســتنتاجــات عــا ّـمـة بــناء عــلى عــدد
مــن األمــثلة املح ـ ّددة .وبــشكل أدقّ  ،إ ّن اإلســتقراء هــو املــبدأ الــذي نســتخدمــه
حــني نــقوم بــاإلعــتماد عــلى تــجاربــنا وخــبراتــنا الــسابــقة بــاعــتبارهــا مــؤشــرات
وم ــقاي ــيس ج ــيدة مل ــا ه ــو م ــحتمل الح ــدوث ف ــي املس ــتقبل .ع ــلى س ــبيل امل ــثال،
فـي ك ّـل مـرة قـد حـرقـت يـدي بـالـشمع فـي املـاضـي ،كـان ذلـك مـؤملـا .وبـالـتالـي
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فـأنـا أفـترض )بـاإلعـتماد عـلى اإلسـتقراء( أنّـه فـي املسـتقبل وفـي حـال حـرقـت
يدي بالشمع فإ ّن ذلك سيكون مؤملا أيضا.
ل ــقد أش ــرت ف ــي م ــحادث ــات ش ــخصية م ــع ت ــطوريّ ــني إل ــى أ ّن اإلس ــتقراء ه ــو
بــالــحقيقة مــبدأ خــلقيّ مــن الــكتاب املــق ّدس .وبــالتحــديــد ،إنــه نــتيجة لــكون اهلل
قــد وعــد بــأن يــديــر الــكون فــي املســتقبل بــطريــقة تــتفق مــع املــاضــي )كــما فــي
الـتكويـن  (٢٢ :٨وبـالـتالـي فـإنـني كـمؤمـن بـالخـلق أمـتلك سـببا جـيدا لـإلعـتقاد
بـ ــأ ّن املسـ ــتقبل سـ ــيكون مـ ــشابـ ــها لـ ــلماضـ ــي ،وذلـ ــك عـ ــلى مسـ ــتوى املـ ــبادئ
الــعا ّمــة .وهــذا بــالــطبع ال يــعني بــأ ّن الــظروف فــي املســتقبل ســتكون مــطابــقة
لــلظروف الــتي حــدثــت فــي املــاضــي ،لــك ّن الــدورات الــطبيعيّة الــعا ّـمـة واملــبادئ
الـ ــطبيعيّة )مـ ــثل قـ ــوانـ ــني الـ ــطبيعة( سـ ــتبقى فـ ــي املسـ ــتقبل كـ ــما كـ ــانـ ــت فـ ــي
ـمؤشر ملـا قـد
املـاضـي .وبـالـتالـي فـأنـا قـادر عـلى اسـتخدام تـجارب املـاضـي ك ّـ
يح ــدث ف ــي املس ــتقبل ،وذل ــك إن ك ــنت أع ــرف ال ــظروف ب ــشكل ك ــاف .إال أنّ
أي سـبب
الـتطوريّـني ومـن حـيث املـبدأ ال يـمتلكون )فـي ضـوء رؤيـتهم لـلعالـم( ّ
ل ـ ــإلع ـ ــتقاد ب ـ ــاإلس ـ ــتقراء ،ل ـ ــكنهم ج ـ ــميعا ي ـ ــعتقدون ب ـ ــه .إن ـ ــهم به ـ ــذا ال ـ ــتصرف
يــعتمدون بــشكل ضــمنيّ عــلى مــبدأ مــن مــبادئ الــكتاب املــق ّدس ،فــي الــوقــت
الذي ينكرون الكتاب املق ّدس بشفاههم  -وهذا تناقض صارخ.
فــي مــحاولــة لــلر ّد عــلى هــذا ،حــاول الــتطوريّــون أن يــجادلــوا بــأنّــهم بــالــحقيقة
ي ــمتلكون س ــببا ل ــإلع ــتقاد ب ــاإلس ــتقراء .وذل ــك الس ــبب ه ــو  -أنّ ــه ي ــعمل ب ــشكل
جـيّد! فـيقولـون :فـي ك ّـل م ّـرة قـمنا بـاسـتعمال اإلسـتقراء سـواء كـان ذلـك عـلى
املس ــتوى ال ــشخصيّ أو م ــن خ ــالل ال ــتجارب وامل ــساع ــي ال ــعلمية ،أث ــبت أنّ ــه
نـاجـح .وهـذا يـعطينا ثـقة بـأنّـه سـيتابـع بـإعـطائـنا نـتائـج نـاجـحة فـي املسـتقبل.
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ـتطوري لهـذا الجـدل هـو ارتـكاب ملـغالـطة الـتماس الـسؤال .فـإنّـه
لـك ّن تـقديـم ال
ّ
م ــن امل ــمكن ان ن ــقوم ب ــتلخيص ج ــدل ــه ب ــال ــشكل ال ــتال ــي” :إ ّن اإلس ــتقراء ق ــد
أعـطى نـتائـج جـيّدة فـي املـاضـي ،وبـالـتالـي فـإنّـه غـالـبا سـيعطي نـتائـج جـيّدة
فـ ــي املسـ ــتقبل أيـ ــضا “.مـ ــن املـ ــؤكـ ــد أن هـ ــذا الجـ ــدل يـ ــفترض بـ ــأن الـ ــخبرات
امل ــاض ــية ه ــي م ــؤش ــرات ع ــلى م ــا ق ــد يح ــدث ف ــي املس ــتقبل .أي أنّ ــه ي ــفترض
مبدأ اإلستقراء .لكن هذا املبدأ هو ما يحاول إثباته!
إ ّن املــؤمــن بــالــتطور هــنا قــام بــشكل تــعسفيّ بــافــتراض مــبدأ اإلســتقراء فــي
ج ــدل ــه ال ــذي ق ـ ّدم ــه إلث ــبات م ــبدأ اإلس ــتقراء .وب ــال ــتال ــي ف ــإنّ ــه يس ــتعمل م ــنطقا
دائريا3.

الخالصة
ـعسفي(
ي ــجب ع ــلينا ال ــتنبّه إل ــى الج ــدالت ال ــتي ت ــفترض ب ــشكل م ــخفيّ )وت ـ ّ
األمـر الـذي يـحاول املـجادل أن يـقوم بـإثـباتـه .لـنكون أكـثر د ّقـة ،إن الـتطوريّـني
ي ــقوم ــون ع ــادةً ب ــأخ ــذ اإلف ــتراض ــات ب ــشكل مس ـ ّلمات وب ــدي ــهيّات م ــثل امل ــذه ــب
الـطبيعيّ ،ومـذهـب الـوتـيرة الـواحـدة ،واملـذهـب التجـريـبيّ املتشـدد )الـقائـل بـأنّ
كـ ّـل اإلدعــاءات عــن الــحقيقة يــمكن أن تــت ّم اإلجــابــة عــنها مــن خــالل التجــربــة
واملـعايـنة( ،وفـي بـعض األحـيان يـقومـون بـاألخـذ بـالـتطور بحـ ّد ذاتـه عـلى أنّـه
مــن األمــور املسـ ّلم بــها .لــكن بــالــطبع إن هــذه األمــور كــلها هــي املــسألــة الــتي
يحاولون الدفاع عنها.

3 I.M. Copi and C. Cohen, Introduction to Logic tenth edition (Upper Saddle River,
NJ: Prentice Hall, 1998), p. 187.
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ـتطوري بـافـتراض مـثل هـذه األمـور دون أن يـق ّدم سـببا مـنطقيا
وحـني يـقوم ال
ّ
ل ــلدف ــاع ع ــن م ــوق ــفه ه ــذا ـ ف ــإن م ــوق ــفه س ــيكون م ــوق ــفا ت ــعسفيا إذ أنّ ــه ي ــؤك ــد
موقفه فحسب دون أن يقدم أسبابا وحججا.
أمثلة إضافية عن التماس السؤال
”ال ب ــد أن ي ــكون ال ــتطور ص ــحيحا ،ف ــهو ح ــقيقة ق ــد ت ــم ت ــأس ــيسها م ــن خ ــالل
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 األخرى“.
”ال يمكن أن يكون الخلق حقيقيا ذلك ألنه يتضمن معجزات“.
”نحن بالحقيقة ال نحتاج المتالك أدلة عن التطور ،ألنه حقيقة“.
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التماس السؤال بطريقة عاطفية
Question-begging Epithet
تح ــدث ه ــذه امل ــغال ــطة ح ــني ي ــقوم ال ــشخص ب ــاس ــتخدام ل ــغة م ــتحيّزة )وغ ــال ــبا
تـكون مـشحونـة بـعبارات عـاطـفيّة( فـي مـحاولـة لـدعـم اسـتنتاج لـم يـقم بـتقديـم
إثــبات مــنطقيّ لــه .وهــي واحــدة مــن بــني أشهــر املــغالــطات املــنطقيّة وأكــثرهــا
شيوعا بني املدافعني عن التطور واملؤمنني به.
وبــشكل خــاص مــن خــالل املــواقــع اإللــكترونــية واملــد ّونــات الــشخصية .ويــمكن
أن يـت ّم اعـتبارهـا نـوعـا فـرعـيا مـن مـغالـطة الـتماس الـسؤال الـتي تـ ّم تـقديـمها
سالفا.
ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،إن ق ــام أح ــد امل ــراس ــلني ال ــصحفيني ب ــنقل خ ــبر ب ــاس ــلوب
ـضحية
يشــبه الــتالــي” :لــقد تــم تــوجــيه الــتهمة إلــى املجــرم بــأنــه قــد قــام بــقتل الـ ّ
الــبريــئة ،وذلــك بــطريــقة وحــشية “،ســيكون هــذا اســتخدامــا اللــتماس الــسؤال
ال ــعاط ــفي ألن ــه ق ــد اس ــتخدم ل ــغة م ــتحيّزة ل ــيق ّدم ق ــضيته ع ــلما أن ال ــقضية ل ــم
ت ــحسم ب ــعد .أم ــا ال ــطري ــقة امل ــوض ــوع ــية ل ــنقل ال ــخبر س ــتكون ”ل ــقد ت ـ ّم ت ــوج ــيه
التهمة إلى املشتبه به بأنّه قد قتل شخصا آخر“.
ي ــوج ــد ال ــعدي ــد م ــن األم ــثلة ال ــتي ي ــمكن أن ي ــت ّم ال ــعثور ع ــليها ع ــبر امل ــواق ــع
اإللكترونية وخصوصا عبر املدونات الشخصية.
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لـقد رأيـت أحـد األمـثلة حـيث كـتب أحـد الـتطوريّـني ”إن الـقسم الـذي أعـمل بـه
ي ــتعرض لــإلجــتياح والــغزو م ــن ق ــبل امل ــؤم ــنني ب ــالخ ــلق “.الح ــظ اس ــتعمال
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.
ي ــوج ــد م ــكان م ــخصص ل ــلكالم ب ــأس ــلوب ع ــاط ــفيّ .ف ــال ــلغة ل ــها اس ــتخدام ــات
ك ــثيرة ع ــدا ع ــن اس ــتخدام ــها ف ــي الج ــدل امل ــنطقي .ف ــهي ي ــمكن أن تس ــتخدم
للتعليم ،للسؤال ،لألمر ،وأيضا للنهي.
ل ــكن ح ــني ي ــحاول األش ــخاص اس ــتعمال ال ــلغة ال ــعاط ــفية ف ــي س ــبيل إق ــناع
اآلخـريـن بـنقطة مـشكوك بـها مـن الـناحـية املـنطقية ،يـكون ذلـك ارتـكابـا ملـغالـطة
الـتماس الـسؤال بـطريـقة عـاطـفية أو مـا يـعرف شـعبيا بـالـتالعـب بـالـعواطـف أو
اإلبتزاز.
إن الـصراخ والـكالم الـبذيء خـالل املـناظـرات والجـدالت هـو أيـضا مـن األمـثلة
عـلى هـذه املـغالـطة .فـفي كـثير مـن األحـيان يـبدأ األشـخاص بـرفـع أصـواتـهم
والتهجـ م عـ ــلى خـ ــصومـ ــهم نـ ــتيجة افـ ــتقارهـ ــم لـ ــلحجة الـ ــتي تـ ــدعـ ــم
ّـ
والـ ــصراخ
جدلهم.
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املـثير للسخـريـة ،أن الـكثير مـن أولـئك الـذيـن يسـتعملون أسـلوب اإلسـتهزاء أو
الــلغة الــسوق ـ ّية فــي األمــاكــن الــعا ّـمـة يــعتقدون بــأنــهم مــجادلــني مــحنّكني )هــذا
ما يخيّل لهم(.
ب ــعيدا ع ــن ذل ــك .إن ه ــذا ال ــنوع م ــن ال ــلغة ي ــعكس اف ــتقارا ش ــدي ــدا مل ــهارات
الــتفكير الــنقدي .يــوجــد عــدد مــن املــدونــات الــشخصية الــتطوريّــة الــتي تــعتمد
بـشكل أسـاسـي عـلى الـلغة املـشحونـة بـالـعواطـف .فـاملـؤلـف ال يـقوم بـتقديـم أي
قــضية مــنطقية لــلدفــاع عــن مــوقــفه ،وطـ ّـالب عــلم املــنطق ســيقومــون وبــمنتهى
الـسهولـة بـمالحـظة أن هـذا الـنوع مـن الـبالغـة لـيس إال انـهيار عـاطـفي )تـمامـا
ـقراء
كـما يحـدث لـلطفل الـذي يـبدأ بـرمـي األشـياء حـني يـغضب( .أنـا أشـجع ال ّ
ع ــلى اإلط ــالع ع ــلى ع ــدد م ــن امل ــدون ــات ال ــشخصية مل ــعاي ــنة أم ــثلة ع ــن ذل ــك.
إال أنــه يــجب التحــذيــر أن الــكثير مــن هــذه املــدونــات تــعتمد الــكلمات الــسوقــية
واألل ــفاظ ال ــناب ــية أو ح ــتى ال ــصور امل ــسيئة .وه ــذه األم ــور إن ــما ت ــشير إل ــى
إفــالس عــلمي لــلموقــف الــتطوري؛ إذ أن الــتطوريّــني ال يــمتلكون جــدال مــقنعا
لرؤيتهم ،لذلك هم بحاجة الستخدام هذا األسلوب العاطفي.
إن التماس السؤال العاطفي يمكن أن يكون مقنّع ،تأمل بالعبارة التالية:
”يــؤمــن الخــلقيون أن الــكون حــديــث العهــد ،لــكن أفــضل الــعلماء يــقولــون أنــه
ي ـ ـ ـ ــعود إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــليارات ال ـ ـ ـ ــسنوات “.إن ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل اس ـ ـ ـ ــتخدام ص ـ ـ ـ ــفة ”
أفــضل“ لــوصــف الــعلماء املــؤمــنني بــقدم عــمر الــكون ،فــإن هــذا الجــدل يــعتمد
على اللغة املتحيزة عوضا عن املنطق لإلقناع .لذلك فهو جدل مخادع.

٤٢

إنَّــه لــم يــقدم أي شــيء ســوى جــدل يــنطوي عــلى مــغالــطة عــاطــفية .حــني يــقوم
األش ــخاص ب ــاس ــتخدام ال ــلغة ال ــتهكمية ع ــوض ــا ع ــن امل ــنطق ف ــإن ــهم ي ــرت ــكبون
مغالطة اإللتماس العاطفي للسؤال.
عــلى ســبيل املــثال” ،نــعم ،لــقد كــان )الــتيرانــصوروس ريــكس( عــاشــبا ]هــهه[
أي ــضا ق ــبل ال ــطوف ــان ]ه ــهه[ .ول ــها ه ــذه األس ــنان ال ــحادة ال ــقاط ــعة ل ــتقتل ب ــها
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.
ـغركــم أحــد بــكالم بــاطــل ،ألنّــه بســبب هــذه
فــي رســالــة أفــسس  ٦ :٥نــقرأ ”ال يـ ّ
األمـور يـأتـي غـضب اهلل عـلى أبـناء املـعصية “.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.
حـ ــني يـ ــحاول األشـ ــخاص اسـ ــتخدام الـ ــلغة الـ ــبالغـ ــية دون تـ ــقديـ ــم أي حـ ــجج
مـنطقية ملـوقـفهم ،يـجب أن نـقوم بـطريـقة لـطيفة بـاإلشـارة لـهم بـأنـهم لـم يـقومـوا
تعسفي.
مجرد موقف
بتقديم أي جدال منطقي؛ إن ما قاموا بتقديمه هو
ّ
ّ
وعــلى الــنقيض مــن ذلــك ،عــلى املــسيحيّني أن يتخــذوا مــوقــفا أفــضل مــن ذلــك
بأن يقوموا بشكل دائم بتقديم أسباب منطقية لثقتهم ورجائهم.
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ب اإللـه فـي قـلوبـكم ،مسـتع ّديـن دائـما ملـجاوبـة ك ّـل مـن يـسألـكم
بـل قـ ّدسـوا ال ّـر ّ
الرجاء ا ّلذي فيكم ،بوداعة وخوف) .بطرس األولى (١٥ :٣
عن سبب ّ
أمثلة إضافية عن اإللتماس العاطفي للسؤال:
”إن اإلي ــمان ب ــالخ ــلق ه ــو خ ــاطئ ب ــطري ــقة بـ ـيّنة ل ــدرج ــة أن ــني لس ــت ب ــحاج ــة
للدفاع عن موقفي!“
”إن امل ــوق ــف ال ــعلمي ه ــو ال ــتطور .أم ــا الخ ــلق ل ــيس إال م ــوق ــفا دي ــن ّيا ع ــدي ــم
املعنى“.
”ملاذا ال أؤمن بالخلق؟ ألنني شخص ذكيّ“.
”ل ـ ــقد اع ـ ــتدت أن أم ـ ــتلك إي ـ ــمان ـ ــا أع ـ ــمى ب ـ ــشكل يش ـ ــبه ح ـ ــال ـ ــتك ،ل ـ ــكنني ق ـ ــد
’تط ّورت‘“.
جـ ــميع أشـ ــكال الـ ــكالم الـ ــسوقـ ــي املـ ــبتذل واإلسـ ــاءات هـ ــي نـ ــوع مـ ــن أنـ ــواع
مغالطة التماس السؤال العاطفي.
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السؤال املر ّكب
Complex Question
إن ه ــذا ال ــنوع م ــن امل ــغال ــطات ي ــتشاب ــه إل ــى ح ــد ك ــبير م ــع ال ــتماس ال ــسؤال
ال ــعاط ــفي .وه ــي ال ــصيغة اإلس ــتفهام ــية م ــن م ــغال ــطة ال ــتماس ال ــسؤال  -أي
ح ــني ي ــحاول امل ــجادل أن ي ــقوم ب ــاإلق ــناع م ــن خ ــالل ت ــقدي ــم أس ــئلة م ــشحون ــة.
وأحــد األمــثلة الــكالســيكية هــو” :هــل تــوقــفت عــن ضــرب زوجــتك؟“ فــأيــا كــانــت
اإلجــابــة ســواء بــالــنفي أو بــاإليــجاب ،إن الــسؤال يحــمل تــلميحا إلــى أ ّن هــذا
الـشخص كـان يـضرب زوجـته فـي املـاضـي ،وهـذا األمـر ربـما يـكون خـاطـئا.
إن هذا السؤال مركب إذ أنّه يجب أن يأتي بشكل سؤالني:
 .١هل قمت بضرب زوجتك من قبل؟
 .٢إن كنت قد فعلت ذلك ،هل توقفت عن ارتكاب هذا العمل؟
واليكم بعض األمثلة التطورية التي ترتكب مغالطة السؤال املركب:
”ملـ ــاذا يتخـ ــذ الخـ ــلقيون مـ ــوقـ ــفا مـ ــضادا لـ ــلعلم؟“ إن هـ ــذا الـ ــسؤال املـ ــشحون
ي ــفترض ب ــشكل مس ــبق أن امل ــؤم ــنني ب ــالخ ــلق ه ــم ب ــال ــفعل ض ــد ال ــعلم ،وه ــذا
األمر ليس صحيحا .فالسؤال يجب أن يأتي بالشكل التالي:
 .١هل يتخذ الخلقيون موقفا ضد العلم؟
 .٢إن كان الوضع كذلك ،فلماذا؟
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وب ــما إن اإلج ــاب ــة ع ــلى ال ــسؤال األول ه ــي ب ــال ــنفي ،ف ــليس ه ــنال ــك م ــن داع
للسؤال الثاني.
”مل ــاذا ي ــلعب ال ــتطور دورا م ــهما ف ــي ف ــهمنا ل ــعلم األح ــياء“ ه ــذا أي ــضا س ــؤال
مـر ّكـب  ،إذ انـه يـجب ان يـتم االسـتفهام أوال عـما اذا كـان الـتطور يـلعب دورا
حاسما في فهمنا لعلم األحياء .
يــجب اتــخاذ الــحيطة مــن األســئلة املــشحونــة فــي الــكتابــات الــتطوريــة مــثل” :
كـيف اسـتطاعـت الـديـناصـورات مـن الـبقاء )اإلسـتمرار( ملـاليـني الـسنني؟“ هـذا
السؤال يرتكب مغالطة السؤال املركب ألنه يجب أن يتم تقسيمة إلى:
 .١هل استطاعت الديناصورات البقاء ملاليني السنني؟
 .٢إن كانت قد فعلت ،فما هو السبب؟
”ما هي اآللية التي تطورت السحالي من خاللها إلى طيور؟“
”إن كـ ــانـ ــت األرض بـ ــالـ ــفعل تـ ــعود إلـ ــى  ٦٠٠٠عـ ــام كـ ــما يـ ــقول الخـ ــلقيّون،
فلماذا إذا نجد صخورا ترجع إلى ماليني السنني؟“
”إن كـ ــان الخـ ــلق صـ ــحيحا ،فـ ــما هـ ــو سـ ــبب كـ ــون جـ ــميع األدلـ ــة تـ ــشير إلـ ــى
التطور؟“
إن ه ــذه األس ــئلة الج ــدل ــية ه ــي م ــغال ــطات م ــنطقية ك ــون ــها تس ــتخدم األس ــئلة
املشحونة إلقناع الخصم عوضا عن استخدام املنطق.
ك ــما أن م ــا ي ــعتقده ال ــناس ب ــكون ــه م ــغال ــطة ي ــعتمد ب ــشكل ك ــبير ع ــلى رؤي ــتهم
للعالم .تأمل في السؤال التالي” :هل ق ّدمت توبة عن خطاياك؟“
إن غــير املــؤمــن ســيعتبر أن هــذا الــسؤال هــو ارتــكاب ملــغالــطة الــسؤال املــركــب
وسوف يريد أن يتم تقسيمه إلى:
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 .١هل سبق لك وارتكبت أي خطيئة؟
 .٢إن قمت بذلك ،هل قدمت توبة عنها؟
لـكن مـن املـنظور املـسيحي ،إن هـذا الـسؤال لـيس بـسؤال مـركـب ألنـنا نـعرف
أن الجميع أخطأوا )رومية .(٢٣ :٣
وكـما هـو حـال الـتماس الـسؤال الـعاطـفي ،فـإن الـسؤال املـركـب يسـتخدم لـغة
مـتح ّيزة عـوضـا عـن تـقديـم جـدل مـنطقي .وحـني يـقوم الـتطوري بـارتـكاب هـذه
امل ــغال ــطات ،ي ــجب ع ــلينا أن ن ــقوم ب ــاإلش ــارة ل ــه إل ــى أنّ ــه ل ــم ي ــقم ب ــتقدي ــم ج ــدل
مــنطقي .إنــما هــو قــام بــشكل بــالغــي بــافــتراض مــا يــحاول أن يــثبته ووضــعه
بصيغة استفهامية.
أمثلة إضافية عن مغالطة السؤال املركب.
”إن كان الخلق صحيحا ،فلماذا نجد أن كل األدلة تشير إلى التطور؟“
”إن كان الكون حديث العهد ،فلماذا إذا يظهر عليه أنه بالغ القدم؟“
”ملاذا نجد أ ّن املوقف الخلقي مضاد للعلم؟“
”هل أنت على علم من حقيقة أنه قد ت ّم عمل محاكاة للتطور في املختبر؟“
”ك ــيف ن ــشأت ال ــحياة م ــن امل ــواد ال ــكيميائ ــية ال ــعشوائ ــية وت ــش ّعبت إل ــى ج ــميع
أنواع الكائنات التي نراها على األرض اليوم؟“
”متى ستتوقف عن اإليمان بهذا الهراء وتقبل العلم؟“
هـذه األسـئلة تـعتمد عـلى مـغالـطة الـسؤال املـر ّكـب ويـتوجـب اتـخاذ الـحيطة مـن
الوقوع في شرك هذا النوع من املغالطات.

٤٧

)(٦

مغالطة التشعب
”التقليص الخاطئ“
Bifurcatio
تحــدث هــذه املــغالــطة حــني يــتم تــقديــم خــياريــن أو عــدد محــدد مــن الــخيارات
عـلى أنـها الـخيارات الـوحـيدة والـحصريـة ،فـي حـني أنـه يـوجـد بـالـفعل خـيارات
أخرى وهي الصائبة.
ولهـذا السـبب تـدعـى 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 أ ّن هـذا املـثال يـعتمد عـلى مـغالـطة الـتشعب .إذ
أن إشارة املرور يمكن أن تكون

صفراء1.

ولــنأخــذ اآلن مــثاال واقــعيا” :إمــا أن تــمتلك إيــمانــا أو أن تــكون عــقالنــيا “.إن
هــذا الــتصريــح يــرتــكب مــغالــطة الــتشعب ،وذلــك بســبب وجــود احــتمال ثــالــث:
وهــو أنــنا نســتطيع أن نــمتلك إيــمانــا ونــكون عــقالنــيني فــي الــوقــت عــينه) .كــما
إن إردنا أن نحلل قوانني املنطق(2.

 1في 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 خاطئا في حال كان اآلخر صحيحا .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 معا ،أو صحيحان معا.
 2لتقدمي مقاربة لهذا املثال ،راجع كتاب الدليل احلاسم للخلق من تأليف الدكتور جيسون اليل )متوفر بالعربية(.


n

٤٨

مثال آخر
”إم ــا أن ي ــدار ال ــكون ب ــطري ــقة ت ــعتمد ع ــلى ق ــوان ــني ت ــحكمه أو أن اهلل ي ــتدخ ــل
وي ــصنع املعج ــزات ب ــشكل مس ــتمر “.ي ــشكل ه ــذاامل ــثال ن ــموذج ـا ً ع ــن م ــغال ــطة
الـتشعب ،ألنـه يـوجـد احـتمال ثـالـث حـيث أ ّن الـكون يـدار بـشكل شـبه قـانـونـي
ح ــيث ي ــوج ــد ق ــوان ــني ت ــحكمه م ــعظم ال ــوق ــت ،ك ــما أن اهلل ب ــني ال ــفينة واألخ ــرى
يقوم بإجراء معجزات.
فـ ــي بـ ــعض األحـ ــيان يـ ــتم عـ ــنونـ ــة الجـ ــدل حـ ــول األصـ ــول بـ ــاسـ ــتخدام عـ ــنوان
كـالـتالـي ”اإليـمان فـي مـواجـهة املـنطق“ أو ”الـعلم فـي مـواجـهة الـديـن“ إال أن
هــذه كــلها تــعتمد عــلى مــغالــطة الــتشعب بــطريــقة أو بــأخــرى .إذ أ ّن اإليــمان
وامل ـ ــنطق ل ـ ــيسا م ـ ــتناق ـ ــضني .إن ـ ــما ي ـ ــسيران ب ـ ــتواف ـ ــق ك ـ ــام ـ ــل م ـ ــع ب ـ ــعضهما
الــبعض ،3بــطريــقة مــشابــهة ،فــإن الــعلم والــديــن )اإليــمان املــسيحي عــلى وجــه
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 أمرا ممكنا.
واألمـر أيـضا أن املـناظـرات أو الجـداالت ال يـجب أن يـتم عـنونـته بـاسـتخدام ”
الـكتاب املـقدس فـي مـواجـهة الـعلم“ إذ أن املـناهـج الـعلمية تـتفق بـشكل كـامـل
مـ ــع الـ ــكتاب املـ ــقدس .فـ ــي الـ ــحقيقة إن الـ ــعلم يـ ــبنى عـ ــلى الـ ــرؤيـ ــة الـ ــتوراتـ ــية
لــلعالــم؛ فــالــعلم يــتطلب وجــود الــقدرة عــلى اإلســتقراء وهــذا األمــر مــمكن فــقط
) 3إذ 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  .(۱ :۱۱ففي سبيل استخدام املنطق يجب أن يؤمن الشخص بقوانني املنطق أوال .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 مبررّا عقالنيا فقط في ضوء اإلميان املسيحي(.

٤٩

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
نحيا وفق اإليمان أو بطريقة

عقالنية4.

” الــكتاب املــق ّدس يــقول أنّــه فــي املــسيح جــميع األشــياء تــقوم مــعا )كــولــوســي
 (١٧ :١لـكننا نـعرف أن قـوى الـجاذبـية والـطاقـة اإللـكترومـغناطـيسية هـي مـا
ي ــقيم ال ــكون ب ــشكل م ــتماس ــك “.إن ه ــذا م ــثال ع ــن م ــغال ــطة ال ــتشعب إذ أنّ
املــعترض قــد افــترض الــتالــي إ ّمــا أ ّن ) (١اهلل يــقيم الــكون بــعضه مــع بــعض
) (٢أو أن قــوى الــجاذبــية والــطاقــة الكهــرومــغناطــيسية هــي مــا يــجعل الــكون
مــتماســكا ً .إال أن هــذان الــخياران لــيسا الــوحــيدان .حــيث أ ّن ”الــجاذبــية“ و”
اإلل ــكتروم ــغناط ــيسية“ ه ــي األس ــماء ال ــتي ن ــطلقها ع ــلى ال ــطري ــقة ال ــتي ي ــدي ــر
فـيها اهلل الـكون .قـوانـني الـطبيعة ليسـت بـديـال لـقدرة اهلل .إنـما هـي أمـثلة عـن
قدرة اهلل.

5

 ، 4إال أن هذان ليسا اخلياران الوحيدان .فالشخص العقالني ال بد أن ميتلك درجة معينة من اإلميان .لذلك فالشخص املسيحي يتخذ
خيارا ثالثا غير مذكور في التصريح :وهو اإلميان العقالنيّ .لنكون أكثر دقّة يجب أن نقول ”العقالنية بسبب اإلميان “.إذ أنّ اإلميان
املسيحي هو ما يجعل من العقالنية أمرا ممكنا.
 5وإال 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.

٥٠

”ي ــجب ع ــليك أال ت ــؤم ــن ب ــأن اهلل س ــوف يس ــتجيب ل ــطلبات ــك ل ــلشفاء؛ وإال ف ــإن ــه
ل ــيس م ــن داع ل ــلذه ــاب ل ــزي ــارة ال ــطبيب “.ه ــذا ارت ــكاب مل ــغال ــطة ال ــتشعب م ــن
خـ ــالل افـ ــتراض أنـ ــه ال يـ ــوجـ ــد إال واحـ ــد مـ ــن الـ ــخياريـ ــن ،فـ ــإمـ ــا أن الـ ــطبيب
سـيساعـد اإلنـسان املـريـض أو أ ّن 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 ارتــكابــا ملــغالــطة الــتشعب .كــما لــو قــلت ”إمــا أن
سـ ــيارتـ ــي مـ ــتوقـ ــفة فـ ــي املـ ــرآب أو أنـ ــها ليسـ ــت كـ ــذلـ ــك “.ال يـ ــوجـ ــد فـ ــي هـ ــذا
الـتصريـح أي مـغالـطة 6.وكـذلـك حـني قـال يـسوع املـسيح ”مـن لـيس مـعي فـهو
عـ ــليّ“ )مـ ــتى  ،(٣٠ :١٢لـ ــم يـ ــرتـ ــكب مـ ــغالـ ــطة الـ ــتش ّعب ألن اهلل فـ ــي مـ ــوقـ ــف
يس ــتطيع أن ي ــقول ل ــنا أن ــه ل ــيس م ــن خ ــيار ث ــال ــث )”ح ــيادي“( 7،إن أف ــكارن ــا
ي ـ ــجب أن ت ـ ــكون ف ـ ــي ط ـ ــاع ـ ــة امل ـ ــسيح )٢ك ـ ــورن ـ ــثوس  .(٥ :١٠وح ـ ــني ي ـ ــحاول
امل ــجادل أن يتخ ــذ م ــوق ــفا ح ــيادي ــا ف ــإن ــه ي ــرف ــض أن ي ــط ّوع أف ــكار ل ــلمسيح.
وبـالـتالـي فـإن مـوقـفه هـذا هـو مـوقـف مـعارض لـلمسيح وعـليه فـهو لـيس بـموقـف
حيادي.
إن املــفتاح الــذي يــمكننا مــن كــشف مــغالــطة الــتشعب هــو اإلنــتباه لــلحاالت
ال ــتي ي ــتم ف ــيما ت ــقدي ــم خ ــياري ــن مح ــدودي ــن )إم ــا ب ــشكل ص ــري ــح أو ب ــشكل
ضمنيّ( والتفكر حول ما إذا كان من خيار ثالث أم ال.

 6إذ أنه من غير املمكن أن يوجد خيار ثالث وذلك حني يكون لدينا اخلياران )أ( و )ليس أ( ذلك وفقا لقانون انعدام الوسيط بني
النقيضني.
 7إن محاولة اتخاذ موقف حيادي جتاه اهلل هو ارتكاب للخطيئة وبالتالي فإنه ليس مبوقف حيادي.
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أمثلة إضافية عن مغالطة التشعب:
”إم ــا أن ي ــكون ال ــتطور ص ــحيحا أو أن ك ــل م ــا ن ــعرف ــه ع ــن ال ــكون س ــيكون
خاطئا“.
”إما أن يكون لديك أسباب ملا تعتقد به أو أنك تتخذه ببساطة باإليمان“
”أنـا ال أسـتطيع أبـدا أن أكـون خـلقيّا ،ألنـني شـخص عـقالنـي“]إمـا أن تـكون
شخصا عقالنيا أو خلق ّيا[
”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 املـق ّدس“.
ف ــي ح ــني أنّ ــه ي ــجب أن ت ــكون اإلج ــاب ــة ه ــي ع ــمل وإرش ــاد ال ــروح ال ــقدس م ــن
خالل الكتاب املق ّدس“[
”هل يقرر اهلل أعمالنا وتصرفاتنا ،أو أننا نمتلك حرية حرية اإلختيار؟“
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مغالطة ”شخصنة الجدل“
آد هومينيم Ad Hominem
تـمت تـسمية هـذه املـغالـطة بهـذا اإلسـم الـالتـيني الـذي يـعني ”إلـى الـشخص“
ح ــيث أ ّن الج ــدل ي ــوج ــه ض ــد األش ــخاص ع ــوض ــا ع ــن ت ــوج ــيهه ض ــد الج ــدالت
ال ــتي ي ــق ّدم ــون ــها أو األف ــكار ال ــتي ي ــداف ــعون ع ــنها .وامل ــغال ــطة ف ــي ه ــذا األم ــر
ه ــي أن ص ــالح ــية الج ــدل ال ت ــعتمد ع ــلى ال ــشخص ال ــذي ي ــق ّدم ــه ،إن ــما ع ــلى
حـ ـ ــيثيّاتـ ـ ــه .ويـ ـ ــوجـ ـ ــد نـ ـ ــوعـ ـ ــان مـ ـ ــن الـ ـ ــشخصنة :وهـ ـ ــما الـ ـ ــشخصنة الـ ـ ــنديّـ ـ ــة
والشخصنة الظرفية.
✤ ”آد هومينيم الن ّدية ]الشخصنة الن ّدية[ “ abusive ad hominem -
✤ ”آد هـ ــومـ ــينيم الـ ــظرفـ ــية ]الـ ــشخصنة الـ ــظرفـ ــية[ circumstantial ad -
.“ hominem
تح ــدث ال ــشخصنة ال ــندي ــة ح ــني ي ــقوم امل ــعترض ب ــمهاج ــمة ش ــخصية خ ــصمه،
عوضا عن الرد على اإل ّدعاءات التي يقدمها كما في املثال التالي:
”امل ــسيحيّون م ــسؤول ــون ع ــن ارت ــكاب ب ــعض األع ــمال ال ــوح ــشيّة؛ ت ــأم ــل ف ــي
الحـمالت الـصليب ّية .فـكيف تسـتطيع أن تـف ّكر فـي اعـتناق اإليـمان املـسيحي
والدفاع عنه؟“
ـسيحني فـ ــي بـ ــعض األحـ ــيان تـ ــصرفـ ــوا بـ ــطريـ ــقة
إن حـ ــقيقية كـ ــون بـ ــعض املـ ـ
ّ
خــاطــئة ال عــالقــة لــها بــموضــوع اإليــمان املــسيحي والــدفــاع عــنه )أي الــرؤيــة
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املـسيحية لـلعالـم( فـاإليـمان املـسيحي يـقيّم بـناء عـلى تـعالـيمه ولـيس بـناء عـلى
تصرفات بعض األفراد الذين ي ّدعون اعتناقه.
قـ ــد يـ ــعمد املـ ــجادل إلـ ــى مـ ــهاجـ ــمة شـ ــخصيّة الـ ــخصم أو اإلسـ ــاءة إلـ ــيه فـ ــي
م ــحاول ــة إلف ــقاده امل ــصداق ــية أم ــام املس ــتمعني .ه ــذا ال ــنوع م ــن ال ــشخصنة
ـصمم لـلتأثـير عـلى املسـتمعني بـشكل
شـائـع اإلسـتخدام فـي الـسياسـة ،وهـو م ّ
ف ــلسفيّ .ل ــكنه ن ــوع م ــن امل ــغال ــطات إذ أن التهج ــم ع ــلى ال ــسمات ال ــشخصية
لــلخصوم )أو مــا يــنقص الــشخصية فــي بــعض األحــيان( ال يــمتلك أي عــالقــة
م ــنطقية ب ــحقيقة الج ــدل امل ــق ّدم .ح ــتى وإن ك ــان ــت اإلدع ــاءات الس ــلبية ال ــتي
يـقدمـها املـجادل حـقيقية )مـثال إن كـان الـخصم قـد أمـضى وقـتا فـي الـسجن،
أو أنّ ــه ته ــرب م ــن دف ــع ال ــضرائ ــب( ،ف ــإن ه ــذه األم ــور ال ع ــالق ــة ل ــها ب ــامل ــوق ــف
الذي يدافع عنه.
ف ـ ــي ب ـ ــعض ال ـ ــحاالت ي ـ ــتم اس ـ ــتخدام ال ـ ــشخصنة ال ـ ــنديّ ـ ــة ف ـ ــي س ـ ــبيل ث ـ ــني
ال ــحاض ــري ــن أو املس ــتمعني ع ــن ال ــقبول ب ــما ي ــقوم ال ــشخص ب ــتقدي ــمه .وه ــذا
الــنوع مــن املــغالــطات يــتم اســتخدامــه غــالــبا فــي املــناظــرات الــرســمية ويــدعــى
باسم ”تسميم البئر“ على سبيل املثال قد يقول أحد املجادلني
”ان خ ــصمي ف ــي م ــناظ ــرت ــنا ال ــيوم ق ــد طـ ـ ّلق ث ــالث م ـ ّـرات .ف ــإن أخ ــذن ــا ه ــذا
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
ك ــان امل ــوض ــوع ي ــتناول ال ــزواج ،وح ــتى ف ــي ه ــذه ال ــحال ــة ف ــإن وج ــود امل ــشاك ــل
الـزوجـية ال يـجعل مـن املـوقـف الـذي يتخـذه الـشخص خـاطـئا( .وبـالـتالـي فـإن
التهجم خاطئ.
هذا
ّ
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إ ّن الشـ ــتائـ ــم هـ ــي شـ ــكل مـ ــن أكـ ــثر األشـ ــكال وضـ ــوحـ ــا ملـ ــغالـ ــطة الـ ــشخصنة
الـن ّديـة .األمـر يـتشابـه مـع تـصرف األطـفال حـني يـواجـهون نـوعـا مـن الـخالفـات
املـحتدمـة فـإنـهم يـلجأون إلـى هـذا الـنوع مـن السـلوك .لـكن مـع تـقدمـنا بـالـسن
وبـلوغـنا الـرشـد فـإنـه مـن املـنتظر أن نـصبح عـقالنـيّني وأن نـتعلم كـيفية تـقديـم
جداالت تعتمد على التفكير املنطقي السليم.
أم ـ ــا ال ـ ــنوع ال ـ ــثان ـ ــي وه ـ ــو ال ـ ــشخصنة ال ـ ــظرف ـ ــية ف ـ ــترت ـ ــكب ح ـ ــني ي ـ ــتم رف ـ ــض
اإلدعـاءات نـتيجة لـلزعـم بـأن الـشخص الـذي يـقوم بـتقديـم إدعـاء مـعني يـمتلك
دوافــع نــاتــجة عــن ظــروف خــاصــة ،عــوضــا عــن تــقديــم أســباب مــنطقية لــرفــض
تلك اإلدعاءات.
عــلى ســبيل املــثال ”أنــت تــؤيــد رفــع أســعار املحــروقــات ألنــك تــعمل فــي محــطة
ل ـ ــبيع ال ـ ــوق ـ ــود “.ل ـ ــكن ح ـ ــتى ف ـ ــي ح ـ ــال ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ــظروف ق ـ ــد تح ـ ـ ّـرك ب ـ ــعض
ـعني ف ــإ ّن ذل ــك ال ي ــعني ب ــأن امل ــوق ــف ن ــفسه
األش ــخاص ل ــلدف ــاع ع ــن م ــوق ــف م ـ ّ
سـيكون مـغلوطـا ،أو أن الجـدل املـق ّدم عـنه هـو جـدل سـيّء .فـإنـه يـجب أن يـتم
ت ـ ــقييم الج ـ ــدل ب ـ ــناء ع ـ ــلى ح ـ ــيثيّات ـ ــه ،ول ـ ــيس ب ـ ــناء ع ـ ــلى ال ـ ــظروف ال ـ ــخاص ـ ــة
بالشخص الذي يق ّدمه.
عـلى سـبيل املـثال قـد يـقول أحـدهـم” :أنـت مـسيحي فـقط ألنـك قـد نـشأت فـي
أسرة مسيحيّة“.
ال يـ ــوجـ ــد أي شـ ــك فـ ــي أ ّن األشـ ــخاص الـ ــذي يـ ــنشأون فـ ــي أسـ ــر مـ ــسيحية
ي ــمتلكون م ــيال ألن ي ــكون ــوا م ــسيحيّني .ل ــكن ه ــذا ال ي ــعني أن ــهم ال ي ــمتلكون
خاصة بهم للتمسك برؤيتهم للعالم.
أسبابا
ّ
”أنت تجادل دفاعا عن الخلق فقط ألنك قد قرأت كتابا عن املوضوع“.
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ربـما يـكون األمـر صـحيحا ،فـقراءة كـتاب يظهـر أهـمية سـفر الـتكويـن قـد يـو ّلـد
داف ــعا للتح ــرك وال ــدف ــاع ع ــن امل ــوق ــف الخ ــلقيّ .ل ــكن ه ــذا ال ص ــلة ل ــه ف ــيما إذا
كـان الخـلق صـحيحا أم ال .فـإنـه يـمكن ألي شـخص أن يـقوم بـاملـثل ويـقول ”
أنــت تــؤمــن بجــدول الــضرب الــريــاضــي فــقط ألن شــخصا مــا قــد قــام بــتعليمك
إيـاه “.إن هـذا قـد يـكون صـحيحا لـكنّه لـن يـعني بـأي شـكل مـن األشـكال أن
جدول الضرب الرياضي خاطئ.
ي ــجب اإلن ــتباه إل ــى ك ــون ب ــعض اإلش ــارات إل ــى ال ــسمات ال ــشخصية ل ــلفرد
ليس ــت ارت ــكاب ــا مل ــغال ــطة ال ــشخصنة .ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،إن ك ــان ال ــشخص
ي ــقوم ب ــاإلدالء ب ــتأك ــيدات دون وج ــود أي ج ــدل أو م ــبرر ل ــها وف ــي ال ــوق ــت ع ــينه
ك ــان م ــن امل ــعروف ب ــأن ه ــذا ال ــشخص غ ــير ص ــادق ،ف ــإن ــه اإلش ــارة إل ــى ه ــذه
الــسمة الــشخصية هــي أمــر مــقبول وعــلى صــلة بــاملــوضــوع ،فــإن عــدم أمــانــة
هـذا الـشخص تـدفـع لـلتشكك بـصدق ا ّدعـاءاتـه إال أنـه مـن غـير املـمكن أن يـتم
اتـهام الـشخص بـالـكذب عـلى قـاعـدة عـدم املـوافـقة عـلى اإلدعـاء الـذي قـ ّدمـه،
ف ــإن ه ــذا س ــيكون وق ــوع ــا ف ــي م ــغال ــطة ال ــتماس امل ــطلوب ال ــتي تـ ـ ّم ت ــقدي ــمها
سابقا.
ك ــما أن ال ــشخص غ ــير األم ــني ق ــد ي ــقول ال ــحقيقة ف ــي ب ــعض األح ــيان .وف ــي
حـال قـام هـذا الـشخص بـتقديـم جـدل يـبرر إ ّدعـاءه ،فـإن عـدم نـزاهـته املـعروفـة
عــنه ال عــالقــة لــها بــمدى صــالحــية الجــدل الــذي قـ ّدمــه) .إذ أ ّن الجــدل يــختلف
عـن الـتأكـيد .حـيث أ ّن الـتأكـيد هـو افـتراض مسـبق يـتم الـتعامـل مـعه عـلى أنّـه
مـن املسـ ّلمات ،فـي حـني أن الجـدل هـو سـلسلة مـن اإلفـتراضـات بـحيث تـكون
ح ـ ــقيقة ك ـ ــل م ـ ــنها م ـ ــبنية ع ـ ــلى ح ـ ــقيقة اآلخ ـ ــر .وامل ـ ــغال ـ ــطات امل ـ ــنطقية ت ـ ــتعلق
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بس ـ ــلسلة ال ـ ــتفكير امل ـ ــنطقي ب ـ ــني اإلف ـ ــتراض ـ ــات ،ول ـ ــيس ب ـ ــمصداق ـ ــية م ـ ــقدم
اإلف ــتراض ــات .ان ــظر إل ــى امل ــقدم ــة ل ــلتمييز (.ي ــجب ال ــتأك ــيد ع ــلى أن الج ــدل
يــحاكــم بــناء عــلى حــيثيّاتــه ولــيس بــناء عــلى الــسمات الــشخصية أو الــظرفــية
ملق ّدمه.
أمثلة إضافية عن مغالطة الشخصنة:
مجرد شخص أحمق!“
”إن كنت ال تؤمن بالتطور ،أنت ستكون
ّ
”ف ــي ال ــحقيقة إن الخ ــلقيني غ ــير م ــث ّقفني؛ ي ــجب أال ت ــتعب ن ــفسك ب ــاالس ــتماع
إليهم“.
”إن األشـ ــخاص الـ ــعامـ ــلني فـ ــي مـ ــواقـ ــع الـ ــدفـ ــاع عـ ــن الخـ ــلق يـ ــقدمـ ــون هـ ــذه
الدفاعيات ألنهم إن لم يفعلوا فالنتيجة أنّهم سوف يطردون من عملهم“
”أنــت تــؤمــن بــاهلل كــنوع مــن الــعكاز الــعلمي ،فــأنــت تــخاف مــن فــكرة الــوقــوف
وحيدا في هذا الكون ،وبالتالي قمت باختراع صديق وهميّ“.
]أي نـوع مـن أنـواع الخـطاب الـذي يـزدري بـالـشخص الـذي يـقدم الجـدل دون
منطق يدعمه هو ارتكاب ملغالطة الشخصنة[
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مغالطة ”التماس السلطة“
Faulty Appeal to Authority
إن مـ ــغالـ ــطة الـ ــتماس السـ ــلطة تـ ــقف نـ ــوعـ ــا مـ ــا عـ ــلى الـ ــنقيض مـ ــن مـ ــغالـ ــطة
ال ــشخصنة .ف ــفي ال ــوق ــت ال ــذي ت ــعتمد ف ــيه م ــغال ــطة ال ــشخصنة ع ــلى رف ــض
الجـ ــدل بـ ــناء عـ ــلى الـ ــشخص الـ ــذي يـ ــقوم بـ ــتقديـ ــمه ،فـ ــإن مـ ــغالـ ــطة الـ ــتماس
السلطة تقوم على تبني الجدل باإلعتماد على الشخص الذي يق ّدمه.
إن البناء األساسي للجدل املغلوط من هذا النوع هو كالتالي:
 .١إن )س( يؤمن باإلدعاء )ن(.
 .٢بالتالي فإن اإلدعاء )ن( صحيح.
إ ّن األم ــر ل ــن ي ــكون ع ــلى ه ــذه ال ــدرج ــة م ــن ال ــوض ــوح .ب ــال ــعادة ي ــتم ت ــبجيل
ال ـ ــشخص ال ـ ــذي س ـ ــيتم ال ـ ــتماس س ـ ــلطته ب ـ ــطري ـ ــقة م ـ ــميزة ،إال أ ّن ش ـ ــعبية
الشخص ال عالقة لها بصحة اإلدعاء الذي يقدمه.
ضـمن الجـدل الـقائـم حـول األصـول يـتم عـادةً الـتماس رأي بـعض األشـخاص
ال ــذي ــن ي ــتم اع ــتباره ــم خ ــبراء ف ــي م ــجاالت م ــعينة ق ــيد ال ــنقاش  -ق ــد ي ــكون
الــشخص عــاملــا أو ربــما دارس لــعلم الــالهــوت .عــلى ســبيل املــثال ،تــأمــل فــي
التصريح التالي.
”الـ ــدكـ ــتور )س( حـ ــامـ ــل لـ ــشهادة الـ ــدكـ ــتوراه فـ ــي عـ ــلم األحـ ــياء وهـ ــو يـ ــؤمـ ــن
بالتطور“.
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إن اإلس ــتنتاج ال ــضمني م ــن ه ــذا ال ــتصري ــح ه ــو أن ال ــتطور ي ــجب أن ي ــكون
صـحيحا أو عـلى األقـل إنـه يـميل إلـى أن يـكون صـحيحا .لـكن هـذا الـنوع مـن
الجـدل هـو جـدل مـغلوط .فـنحن أيـضا نـمتلك الـقدرة عـلى الـقيام بـاملـثل فـنقول
ب ــأن ”ال ــدك ــتور )ع( ح ــام ــل ل ــشهادة ال ــدك ــتوراه ف ــي ع ــلم األح ــياء وه ــو ي ــؤم ــن
بالخلق“.
يـقول آخـر)” ،ج( يـمتلك شـهادة فـي عـلم الـالهـوت ،وهـو يـقول إنـه أمـر مـقبول
أن نؤمن بالتطور والكتاب املق ّدس في وقت واحد“.
إنــه مــن املــمكن أن نجــد عــددا مــن األشــخاص الــالهــوتــيني مــن ذوي الــكفاءة
الــعالــية مــمن ســيقولــون الــنقيض .فــإنــه يــوجــد مــا هــو أهــم مــن مــعرفــة مــا يــقولــه
الـ ــالهـ ــوتـ ــي عـ ــن الـ ــكتاب املـ ــق ّدس ،أال وهـ ــو مـ ــا يـ ــقولـ ــه الـ ــكتاب املـ ــق ّدس عـ ــن
املوضوع املطروح!
ل ــيس ك ــل ال ــتماس للس ــلطة ه ــو ال ــتماس م ــغلوط .ف ــإن ــه أم ــر مش ــروع أن ي ــتم
الـتماس رأي خـبير فـي مـجال مـعني ال يـكون لـدى الجـميع الـوقـت الـكافـي أو
امل ــقدرة ل ــدراس ــته وال ــتدق ــيق ف ــي ص ــحة ك ــل ال ــتصاري ــح امل ــق ّدم ــة ع ــنه .ف ــنحن
نســتطيع ويــجب أن نــلتمس خــبرة اآلخــريــن فــي وقــت مــن األوقــات .لــكن مــتى
يصبح اإلحتكام إلى السلطة أمرا مغلوطا؟
على ما يبدو يوجد ثالثة طرق شائعة لحدوث ذلك وهي:
 .Iالـتماس سـلطة خـبير فـي مـجال لـيس هـو مـجال خـبرتـه .إن الـدكـتور )س(
الــخبير فــي عــلم األحــياء الــذي اســتخدمــناه ســابــقا ربــما يــمتلك مــؤهــالت
عـ ــالـ ــية تـ ــعطيه الـ ــقدرة عـ ــلى اإلدالء بـ ــتصريـ ــحات تـ ــتعلق بـ ــوظـ ــيفة بـ ــعض
األعــضاء فــي الــوقــت الــراهــن .لــكن هــل املــعرفــة عــن كــيفية عــمل األشــياء
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ف ــي وق ــتنا ال ــراه ــن س ــتشير إل ــى م ــعرف ــة ك ــيفية ظ ــهور ه ــذه األش ــياء؟ إن
ه ـ ــذان امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــان م ـ ــختلفان ت ـ ــمام ـ ــا .ف ـ ــإن ال ـ ــدك ـ ــتور )س( ق ـ ــد أج ـ ــرى
اخ ــتبارات ــه وم ــالح ــظات ــه ف ــي ه ــذا ال ــعصر .وه ــو ال ي ــمتلك أي م ــالح ــظات
مـباشـرة عـن املـاضـي بـشكل يـفوق األشـخاص اآلخـريـن 1.إذ أن الـسؤال
املـتعلق بـاملـاضـي هـو سـؤال تـاريـخي وبـذلـك فـإن األمـر يـتعامـل مـع الـرؤى
ل ــلعال ــم ،وب ــال ــتال ــي ف ــإن ال ــسؤال ح ــول األص ــول ل ــيس س ــؤاال ي ــرت ــبط ب ــعلم
األحــياء والــرأي الــذي يــقدمــه الــدكــتور )س( لــيس لــه أي أفــضلية عــن رأي
اآلخرين.
 .IIالفشــل فــي مــعرفــة كــيفية تــأثــير الــرؤيــة الــشخصية لــلعالــم الــتي يــتبناهــا
ال ــخبير ال ــذي ي ــتم ال ــتماس رأي ــه ع ــلى ت ــفسيره ل ــلبيان ــات .ك ــل م ــنا ي ــمتلك
رؤيــة لــلعالــم  -وهــي الــفلسفة الــتي تــقود فــهمنا لــلكون .فــنحن حــني نــقوم
ب ــتفسير األدل ــة ال ــعلمية وال ــتاري ــخية ،ف ــإن ــنا س ــنلجأ إل ــى رؤي ــتنا ل ــلعال ــم
لــتساعــدنــا عــلى الــوصــول إلــى اإلســتنتاجــات 2.إن حــقيقة كــون الــدكــتور
)س( مـؤمـنا بـالـتطور يـعني بـأنّـه عـرضـة ألن يـقدم تـفسيرا لـألدلـة بـطريـقة
مـعينة) .إن الـنقطة مـن هـذا الـطرح ليسـت أن يـتم نسـب الخـطأ إلـيه بـناء
عـلى ذلـك؛ إنـما أن يـتم اإلنـتباه إلـى أن كـل شـخص يـمتلك تـح ّيز مـن نـوع
م ــا .وب ــأن ــه ي ــجب أن ي ــت ّم ال ــتنبه إل ــى م ــاه ــية ه ــذه ال ــتحيزات (.ف ــامل ــؤم ــن
 1لسبب 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 أنّه يجب أن نبقي حاضرا في أذهاننا أن املاضي غير خاضع للمعاينة أو اإلختبارات العلمية.
 2البعض من التطوريّن قد يدّعون بأنهم ال ميتلكون رؤية للعالم  -وبأن تفسيرنا لألدلّة يجب أن يكون حياديّأ 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
املجه ـ ــر ،س ـ ــوف ل ـ ــن أض ـ ــع ال ـ ــكثير م ـ ــن ال ـ ــثقة ف ـ ــي رأي ـ ــه ح ـ ــول م ـ ــوض ـ ــوع
األصول على اعتبار أن تحيزه في هذا املجال إنما هو خاطئ.
 .IIIالــتعامــل مــع الــخبراء الــقابــلني للخــطأ عــلى أنــهم مــعصومــني عــن ارتــكاب
األخ ــطاء .ي ــتوج ــب ع ــلينا أن ن ــعرف ب ــشكل دائ ــم أن ال ــخبراء ال ي ــمتلكون
مــعرفــة كــامــلة .فــإنــهم أيــضا يــرتــكبون األخــطاء فــي حــقل اخــتصاصــهم.
ف ــإن ب ــعض اإلك ــتشاف ــات الج ــدي ــدة ق ــد تتس ــبب ب ــأن ي ــقوم ال ــعلماء ب ــتغيير
آرائ ــهم ح ــول ب ــعض األم ــور ال ــتي ك ــان ــوا ي ــعتقدون ب ــأن ــهم م ــتيقنون م ــنها.
وب ـ ــال ـ ــتال ـ ــي ف ـ ــإن ال ـ ــتماس س ـ ــلطة ال ـ ــخبراء ت ـ ــنتج ف ـ ــي أح ـ ــسن األح ـ ــوال
اح ــتمال ــية ص ــحة اس ــتنتاج م ــعني .وس ــيكون م ــن امل ــغلوط أن ي ــتم الج ــدل
معني كون أحد العلماء )القابلني للخطأ( يعتقد به.
حول حتمية أمر ّ
بـالـطبع لـو كـان الـخبير ذو مـعرفـة عـن جـميع األشـياء ولـم يـكذب أبـدا فـإنـه لـن
يــكون أمــرا مــغلوطــا أن يــتم الــقبول بــتصريــحاتــه عــلى أنــها حــقيقة مــطلقة .بــل
وس ــيكون م ــن ال ــعبثي أال ي ــتم ال ــقبول ب ــتصري ــحات ــه ف ــي ت ــلك ال ــظروف .وإن
ال ــكتاب امل ــق ّدس ي ـ ّدع ــي أنّ ــه م ــصدر م ــعصوم  -أي أنّ ــه إع ــالن م ــن اهلل ال ــك ّلي
امل ـ ــعرف ـ ــة وال ـ ــذي ال يس ـ ــتطيع أن ي ـ ــكذب )ك ـ ــول ـ ــوس ـ ــي ٣ :٢؛ ت ـ ــيطس .(٢ :١
وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه ل ــيس م ــن م ــغال ــطة ف ــي ال ــتماس ال ــوح ــي امل ــقدس ع ــلى أنّ ــه
صاحب السلطة املطلقة.
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وق ــد ق ــام ب ــعض امل ــؤم ــنني ب ــال ــتطور ب ــتوج ــيه ات ــهام خ ــاطئ ل ــلمؤم ــنني ب ــالخ ــلق
بـارتـكاب مـغالـطة الـتماس السـلطة فـي هـذا املـوضـوع تحـديـدا .مـن الـطبيعي
أن ال ــتطوري ق ــد ال ي ــؤم ــن ب ــال ــكتاب امل ــق ّدس ع ــلى أنّ ــه م ــصدر م ــعصوم ،ل ــكن
ي ــجب ع ــليه أن ي ــقوم ب ــتقدي ــم دل ــيل ع ــلى ه ــذا األم ــر ق ــبل أن ي ــتهم الخ ــلقيني
باإللتماس الخاطئ.
يــوجــد نــوع آخــر مــن اإللــتماس الــخاطئ للســلطة وهــو الــتماس رأي األغــلبية.
ويحـ ــدث هـ ــذا حـ ــني يـ ــحاول الـ ــشخص أن يـ ــجادل فـ ــي أ ّن اإلدعـ ــاء يـ ــجب أن
يـكون صـحيحا ذلـك أ ّن الـغالـبية تـعتقد بـه .لـكن اعـتقاد الـغالـبية بـأمـر مـعني لـن
يــجعل مــنه صــحيحا .فــالــتاريــخ مــليء بــاألمــثلة الــتي تظهــر أ ّن الــغالــبية كــانــت
ت ــعتقد اع ــتقادات خ ــاط ــئة .ف ــال ــحقيقة ال ي ــتم تح ــدي ــده ــا م ــن خ ــالل ص ــنادي ــق
اإلقتراع.
إن هـ ــذا الـ ــنوع مـ ــن املـ ــغالـ ــطات واضـ ــح لـ ــلغايـ ــة ومـ ــن الـ ــصعب أن نـ ــعتقد أن
األشـ ــخاص قـ ــد يـ ــقعون بـ ــه .إال أنّـ ــه يـ ــوجـ ــد نـ ــوع مـ ــن اإلغـ ــراء الـ ــنفسي فـ ــي
ال ــتماس رأي األغ ــلبية .فـ ”ك ــيف ي ــمكن أن ي ــكون ج ــميع ه ــؤالء األش ــخاص
عـلى خـطأ؟“ ،3بـالـطبع إن هـذه هـي الـحالـة مـع الـكثير مـن األشـخاص الـذيـن
ـصحة اإلدع ـ ــاءات ذل ـ ــك أنّ
ه ـ ــم ج ـ ــزء م ـ ــن األغ ـ ــلبية ح ـ ــيث أن ـ ــهم ي ـ ــعتقدون ب ـ ـ ّ
األش ـ ــخاص اآلخ ـ ــري ـ ــن م ـ ــن األغ ـ ــلبية ي ـ ــعتقدون ب ـ ــها) .إن ه ـ ــذا ل ـ ــيس س ـ ــببا
منطقيا(.

 3إن 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  .(۱٤ :۲إن غير املؤمن ليس حياديّا .إنه
متمرّد ومييل بشكل كبير إلى رفض اإلله احلقيقي )رومية .(۲۰-۱۸ :۱
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إن الـ ـ ــتماس رأي األغـ ـ ــلبية يـ ـ ــرتـ ـ ــبط عـ ـ ــادة مـ ـ ــع الـ ـ ــتماس رأي الـ ـ ــخبراء  -أي
ال ــتماس رأي أغ ــلبية ال ــخبراء .وي ــقع ال ــتطور ّي ــون ع ــادة ف ــي ه ــذا ال ــنوع م ــن
املــغالــطات املــزدوجــة؛ فــهم يــحاولــون أن يــؤيّــدوا قــضيتهم مــن خــالل اإلشــارة
إلـى أ ّن ”األغـلبية الـساحـقة مـن الـعلماء تـعتقد بـالـتطور .وبـالـتالـي فـإن الـتطور
يميل ألن يكون صحيحا“.
مجمع لن يساعد على تقديم جدل ج ّيد!
إال أن إرتكاب املغالطات بشكل
ّ
كــما ويــمكننا أن نــقوم بــاإلشــارة إلــى أ ّن الــتاريــخ يــذخــر بــاألمــثلة الــتي كــانــت
فــيها أغــلبية الــعلماء تتخــذ مــواقــفا خــاطــئة لــلغايــة .وعــلى الــرغــم مــن ذلــك فــإنــنا
نجد أن الناس يتابعون ارتكاب هذا النوع من املغالطات.
قد نسمع في بعض األحيان عبارات مثل:
”وفــقا لــلتيار الــعلمي الــرئــيسي…“” ،املــؤســسات الــعلمية تــقول …“ ،أو فــي
بـعض الـحاالت ”اإلجـماع الـعلمي يـقول …“ وذلـك بـوصـفها تـشكل أداة فـي
ـعني .إال أن اسـتعمال هـذه الـعبارات إنـما هـو ارتـكاب
مـحاولـة إثـبات إ ّدعـاء م ّ
ملغالطة التماس رأي األغلبية.
مــثال آخــر” :إن املــؤمــنني بــالخــلق يــعلمون أن الــعالــم يــعود إلــى مــا يــقرب مــن
 ٦٠٠٠ع ــام ،ل ــكن غ ــال ــبية ال ــعلماء ال ي ــواف ــقون ع ــلى ه ــذا “.إن ه ــذه ال ــعبارة
ـصرح بــه عــلنا هــو أنّــه يــجب أن نــقبل بــرأي
صــحيحة لــكن اإلســتنتاج غــير املـ ّ
أغـلبية الـعلماء .إن األمـر بـالنسـبة ملجـموعـة الـخبراء ال يـختلف عـنه مـع الـخبير
املـ ــنفرد ،إذ أنّـ ــه يـ ــجب أن نـ ــأخـ ــذ بـ ــعني اإلعـ ــتبار مـ ــؤهـ ــالتـ ــهم فـ ــي املـ ــوضـ ــوع
املـطروح ،كـما يـجب أخـذ رؤيـتهم لـلعالـم وتـح ّيزهـم بـعني اإلعـتبار أيـضا ،كـما
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أن ـ ــه ي ـ ــجب اإلن ـ ــتباه إل ـ ــى أن ـ ــهم ق ـ ــاب ـ ــلني الرت ـ ــكاب األخ ـ ــطاء ن ـ ــتيجة مل ـ ــعرف ـ ــتهم
املحدودة.
إ ّن اهلل ق ــد أع ــطى األش ــخاص امل ــختلفني اه ــتمام ــات م ــختلفة وه ــو س ــيكون
راضــيا حــني يــقومــون بــدراســات جــا ّدة ويــقومــوا بــتطويــر خــبرات فــي مــجاالت
مـعيّنة 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 ك ــان الخ ــلق ص ــحيحا ،ف ــلماذا نج ــد أن ال ــغال ــبية ال ــعظمى م ــن ال ــعلماء
تؤمن بالتطور؟“
”إن التطور أمر صحيح حقا .فكتاب علم األحياء الذي ندرسه يقول بذلك“.
”الدكتور )س( يؤمن بالتطور وبالتالي فإن التطور صحيح“.
”إن اإلج ــماع ال ــعلمي ي ــقول ب ــأن ال ــكون ي ــعود إل ــى م ــليارات ال ــسنني]“.وه ــذا
يشير إلى أنّه يجب القبول بذلك[.
”ب ــال ــطبع إن ج ــميع أش ــكال ال ــحياة ق ــد ت ــطورت م ــن س ــلف مش ــترك .ف ــكيف
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( هـو مـن بـني أكـثر األشـخاص الـذيـن أعـرفـهم ذكـاء .وهـو يـؤمـن بـالـتطور.
“ ]إن هذا يتضمن إشارة ضمنية إلى أنه يجب أن نفعل املثل أيضا[.
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ّ
القش
مغالطة رجل
The Straw man Fallacy
تحـدث مـغالـطة رجـل الـقش حـني يـقوم الـشخص بـتشويـه مـوقـف الـخصم ومـن
ث ــم ي ــتاب ــع ف ــي دح ــض م ــا س ــبق وقـ ـ ّدم ــه ع ــوضـ ـا ً ع ــن ال ــتعام ــل م ــع امل ــوق ــف
ال ــحقيقي ل ــلخصم .إن م ــغال ــطة رج ــل ال ــقش ه ــي ن ــوع خ ــاص م ــن م ــغال ــطة
ال ــفرض ــيات غ ــير امل ــتراب ــطة ح ــيث ان ه ــذا ال ــنوع م ــن امل ــغال ــطات ي ــعتمد ع ــلى
إثـبات نـقطة ليسـت مـوضـوعـة عـلى طـاولـة الـحوار .وفـي حـالـة رجـل الـقش يـقوم
الـشخص بـدحـض املـوقـف الـوهـمي الـذي قـام بـتقديـمه وهـذا األمـر ال صـلة لـه
بـ ــاملـ ــوقـ ــف الـ ــحقيقي لـ ــلخصم فـ ــهو قـ ــد قـ ــام بـ ــإنـ ــشاء كـ ــيان مـ ــن قـ ـ ّ
ـش وتـ ــابـ ــع
ب ــاس ــتعراض ق ــوت ــه أم ــام ــه .وه ــذا ال ــنوع م ــن األخ ــطاء امل ــنطقية ي ــجب أن ي ــتم
تالفيه والحذر منه في الوقت ذاته.
قـد يـقول أحـد املـؤمـنني بـالـتطور مـجادال” :إن املـؤمـنني بـالخـلق ال يـؤمـنون بـأن
الـحيوانـات تـتغير .لـكن مـن الـواضـح أنـها تـفعل ذلـك اي انـها تـتغير .وبـالـتالـي
فإن املوقف املؤيد للخلق التوراتي هو موقف خاطئ“.
ل ــكن ع ــلى اع ــتبار أن امل ــؤم ــنني ب ــالخ ــلق ي ــؤم ــنون ب ــأن ال ــحيوان ــات ت ــتغير )ل ــكن
ضــمن حــدود األنــواع الــرئــيسية املخــلوقــة( ،فــإن هــذا الجــدل لــيس إال ارتــكاب ـاً
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 ي ــكون ال ــشخص ال ــذي يس ــتخدم ه ــذا ال ــنوع م ــن الج ــدل ق ــد أس ــاء ف ــهم
ال ــتعليم ال ــتورات ــي ع ــن الخ ــلق .ول ــكن ف ــي ب ــعض األح ــيان ي ــكون ارت ــكاب ه ــذه
املـغالـطة ُـم ت َ َع َّمد .وذلـك يـعتبر مـقاربـة غـير نـزيـهة ،وهـذا األمـر شـائـع جـدا فـي
الج ــدالت ال ــدائ ــرة ح ــول م ــوض ــوع األص ــول ،وه ــو م ــا ي ــجعل م ــن ال ــتعرف ع ــلى
هذه املغالطة أمرا بالغ األهمية.
يــوجــد درجــة مــن املــسؤولــية حــتى وإن كــان ســوء الــتقديــم هــذا غــير مــقصود.
ف ــإن ــه م ــن ال ــواج ــب ع ــلى امل ــجادل أن ي ــقوم ب ــدراس ــات ك ــاف ــية ت ــتعلق ب ــامل ــوق ــف
الـحقيقي لـلخصم .فـنحن وبـشكل أكـيد يـجب ان نـكون مسـتعديـن لـلتغاضـي
ع ــن األخ ــطاء ال ــبسيطة وت ــجاوزه ــا ،وب ــشكل خ ــاص ح ــني ي ــكون امل ــوق ــف ب ــال ــغ
ال ــتعقيد )وه ــذا ال ي ــنفي أن ــه ي ــجب أن ي ــتم ت ــصحيح ال ــفهم ال ــخاطئ ال ــذي
يـتبناه املـجادل حـول املـوضـوع (.لـكن املـشكلة هـي انـنا نجـد عـددا كـبيرا مـن
الــحاالت الــتي يــكون تــشويــه الــتعليم عــن الخــلق واضــحا مــن قــبل املــجادلــني
أي عذر ملثل هذه األمور.
الذين يدافعون عن التطور ،وال يوجد ّ
وههنا البعض من األمثلة عن ذلك!
إن كـان املـؤمـن بـالـتطور يـ ّدعـي بـ ” :إن الخـلقيني ال يـؤمـنون بـالـعلم “،سـيكون
ه ــذا اإلدع ــاء م ــغال ــطة م ــن ن ــوع رج ــل ال ــقش ] .وق ــد ي ــكون األم ــر ن ــوع ــا م ــن
مـغالـطة اإللـتباس )املـواربـة( الـتي قـد سـبق وقـدمـنا لـها فـي وقـت سـابـق حـيث
أن ال ـ ــتطوري ق ـ ــد خ ـ ــلط ب ـ ــني ال ـ ــعلوم ال ـ ــتشغيليّة وال ـ ــعلوم ال ـ ــتي ت ـ ــتعام ـ ــل م ـ ــع
ال ــتطور [.إذ أن الخ ــلقيني ي ــؤم ــنون ب ــال ــعلم ،وي ــوج ــد ع ــدد ك ــبير م ــن ال ــعلماء
املـ ــتحصلني عـ ــلى شـ ــهادات الـ ــدكـ ــتوراه كـ ــما هـ ــو حـ ــال املـ ــتخصصني الـ ــذيـ ــن
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يــعملون فــي املــواقــع الــتي تــقدم الــدفــاع عــن الخــلق مــثل إجــابــات فــي ســفر
ـبني أن الخـلق الـتوراتـي هـو مـا يـجعل
الـتكويـن .ويـوجـد دراسـة مـنطقية كـامـلة ت ّ
مــن الــعلم والــبحث الــعلمي أمــرا مــمكنا وهــذا الــبحث مــتوفــر مــن خــالل كــتاب
الدليل الحاسم للخلق.
ق ــد يـ ـ ّدع ــي أح ــده ــم ب ــأ ّن ”الخ ــلقيني ي ــقول ــون ب ــأنّ ــه ال ي ــوج ــد ط ــفرات وراث ــية
م ــفيدة“ .ه ــذا ت ــشوي ــه ل ــلموق ــف الخ ــلقي ال ــتورات ــي .ف ــنحن ك ــمؤم ــنني ب ــالخ ــلق
نـقول بـأن الـطفرات الـوراثـية ال تـضيف مـعلومـات جـديـدة ذات مـيزات إبـداعـية
إلـى املـعلومـات املـوجـودة فـي املجـمع الـجيني وبـالـتالـي فـإنـها تـسير بـاإلتـجاه
املـخالـف ملـا يـتطلبه حـدوث الـتطور .لـكننا أيـضا نـؤمـن بـأن الـطفرات الـوراثـية
ـاص ة قــد تتســبب بــاكــتساب مــيزات ذات قــيمة إيــجابــية لــلقدرة
وفــي ظــروف خـ ّ ـ
على البقاء.
ق ــد ي ــقول أح ــده ــم” :ال ــكتاب امل ــق ّدس ي ــع ّلم ب ــأن األرض ت ــمتلك أع ــمدة وزواي ــا
وبأنها ال تتحرك .وهذا خاطئ للغاية“.
إن هـذا تـشويـه ومـحاولـة إلعـطاء فـكرة خـاطـئة عـن الـوحـي املـق ّدس ولهـذا فـإنـه
ج ــدل م ــن ن ــوع رج ــل ال ــقش .ف ــال ــكتاب امل ــق ّدس يس ــتعمل ال ــبالغ ــة ف ــي ب ــعض
األمـاكـن والـلغة الـشعريـة فـي أمـاكـن أخـرى )كـما نـفعل حـني نـقول ”فـالن مـن
ال ــناس ه ــو م ــن أع ــمدة امل ــجتمع .(“.ف ــاإلش ــارة إل ــى ال ــجهات ال ــرئ ــيسية ع ــلى
أنـ ــها الـ ــزوايـ ــا األربـ ــعة )أشـ ــعياء  1(١٢ :١١أو ثـ ــبات األرض بـ ــحيث أنـ ــها ال

 1إن الكلمة العبرية املترجمة زوايا ”ּכָנָף“ تشير إلى ”أقاصي األرض .أقاصي األرض ستكون هي اجلهات األربعة الشمال والشرق
واجلنوب والغرب .كما أن سفر الرؤيا  ۱ :۷يستخدم نفس الكلمات التي يستخدمها أشعياء  ۱۲ :۱۱ليشير إلى اجلهات الرئيسية.

٦٧

تــتزعــزع )مــزامــير  2(١ :٩٣لــيس 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
ع ــلى ال ــكتاب امل ــقدس ي ــتبني م ــن خ ــالل دراس ــتها أن ــها ج ــدالت ت ــعتمد ع ــلى
مغالطة رجل القش.
إن ارتــكاب هــذه املــغالــطة يحــدث بــني الــفينة واألخــرى بــطريــقة عــكسية حــيث
قـد يـقوم بـعض املـؤمـنني بـالخـلق بـارتـكاب مـغالـطة رجـل ال ّ
ـقش وذلـك مـن خـالل
إس ــاءة ت ــقدي ــم امل ــوق ــف ال ــتطوري .ل ــكنه ل ــيس ع ــلى ذات ال ــدرج ــة م ــن ال ــتكرار،
ورب ــما ي ــكون الس ــبب ه ــو أن ح ــضارت ــنا مش ــبعة ب ــال ــتعليم ع ــن ال ــتطور )أي
تـطور الجـزيء إلـى إنـسان( .وبـالـتالـي فـإن مـعظم الخـلقيّني عـلى اطـالع جـيد
التطوري.
عن املوقف
ّ
إ ّن اإلدعـ ــاء بـ ــأن املـ ــؤمـ ــنني بـ ــالخـ ــلق يـ ــقولـ ــون بـ ــأن األرض مسـ ــطحة ،أو أنـ ــهم
يــنكرون قــوانــني الــطبيعة ،أو بــأنــهم يــتعملون مــع جــميع آيــات الــكتاب املــق ّدس
بــطريــقة حــرفــية مــتص ّلبة ،إنــما هــي ادعــاءات ال أســاس لــها .لــكن تــقديــم هــذا
ال ــنوع م ــن الج ــدالت ي ــجعل م ــن رف ــض امل ــوق ــف الخ ــلقي أم ــرا سه ــال  -إال أنّ
هذا ليس أسلوبا يتسم باألمانة واملنطق.
إنـه مـن املـؤكـد أن لـيس جـميع الـتطوريّـني يـقومـون بهـذا األمـر؛ فـالـبعض مـنهم
يــقومــون بــتقديــم مــوقــف خــصومــهم بــد ّقــة .لــكن الجهــل بــتعليم الخــلق الــتوراتــي

 2بالنسبة لثبات األرض فإن حقيقة وجود هذه التعابير في سفر املزامير هي أمر يؤكد اللغة الشعرية لآليات .فالكلمة مستخدمة في
املزمور  ٦ :٦۲بحيث يقول الكاتب ”ال أتزعزع“ ،مشيرا 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.
ي ــتوج ــب ع ــلينا أن ن ــعمل ع ــلى ت ــشجيع خ ــصوم ــنا ع ــلى ال ــقيام ب ــبحث مل ــعرف ــة
ال ــتعليم ال ــحقيقي ل ــلموق ــف الخ ــلقي .وي ــجب أي ــضا ع ــلى الخ ــلقيّني أن ي ــبقوا
مـطلعني عـلى الـتعليم املـختص بـطرفـي الجـدل لـئال يـسقطوا فـي مـغالـطة رجـل
القش.
ي ــجب الح ــذر م ــن ال ــتشوي ــه ل ــلموق ــف الخ ــلقي أو ألي م ــن ال ــتعال ــيم امل ــسيح ّية،
وي ــجب أن ن ــكون ع ــلى اس ــتعداد ك ــام ــل ل ــإلش ــارة إل ــى خ ــطأ ه ــذا ال ــنوع م ــن
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“
”إ ّن امل ــؤم ــنني ب ــالخ ــلق ال ي ــعترف ــون ب ــاألس ــال ــيب وال ــطرق ال ــعلمية .ذل ــك أن ــهم
ي ــقول ــون ب ــأن ــه ي ــجب ع ــلى الج ــميع ال ــعودة إل ــى ال ــكتاب امل ــقدس ل ــلوص ــول إل ــى
جميع األجوبة“.
”إن املــؤمــنني بــالخــلق ال يــتمتّعون بــالــعقالنــية .ذلــك أنــهم يــأخــذون األمــور عــلى
أساس اإليمان األعمى“.
”إن امل ــؤم ــنني ب ــالخ ــلق ال ــتورات ــي ال ــذي ــن ي ــع ّلمون ب ــأ ّن األرض ح ــدي ــثة العه ــد
ي ــؤم ــنون ب ــطوف ــان ع ــامل ــي .ل ــكن م ــن أي ــن أت ــت ك ــل ت ــلك امل ــياه؟ ف ــامل ــفترض أن ــهم
يـؤمـنون بـأن كـل تـلك الـجبال الـتي نـراهـا فـي يـومـنا هـذا قـد تـآكـلت ومـن ثـم تـمّ
إعادة تجميعها بعد ذلك“.
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”إن املــؤمــنني بــالخــلق الــتوراتــي يــع ّلمون بــأن اهلل قــد خــلق األنــواع والــفصائــل
كـما نـراهـا الـيوم ووفـق الـتوزيـع الـجغرافـي الـراهـن .لـكن الـعلماء قـد اكـتشفوا
بـأنـها قـد تـنوعـت وانتشـرت جـغرافـيا ووجـدت فـي أمـاكـن ومـناطـق مـختلفة فـي
املاضي“.
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املغالطات الرسمية
إ ّن املـغالـطات الـرسـمية تـتعامـل مـع املـنطق الـرسـمي اإلسـتنباطـي الـذي سـبق
وأش ــرن ــا إل ــيه ف ــي امل ــقدم ــة وه ــو امل ــنطق ال ــذي ي ــمكن ال ــتعبير ع ــنه ب ــاس ــتخدام
الـرمـوز عـوضـا عـن الـفروض .وهـو مـا يـعرف بـالـقياس املـنطقي حـيث أنـنا نـنتج
صـ ــيغة ريـ ــاضـ ــية قـ ــياسـ ــية صـ ــالـ ــحة لـ ــلحكم عـ ــلى مـ ــدى صـ ــالحـ ــية الجـ ــدالت
املنطقية.
إن الـ ــقياس املـ ــنطقي الـ ــذي سـ ــوف نـ ــتعامـ ــل مـ ــعه يـ ــعرف بـ ــالـ ــقياس املـ ــنطقي
املـبني عـلى الـفروض املـختلطة ،وهـذا اإلسـم نـاتـج مـن كـون الجـدل يـبنى عـلى
فــرض مــبنى عــلى افــتراض أو تخــمني مــثل )إن كــان أ صــحيحا فــسيكون ب
ص ــحيحا( وت ــصري ــح ث ــان م ــن ن ــوع ت ــوك ــيدي أي م ــثل )إ ّن أ ص ــحيح أو إ ّن أ
ليس صحيحا(.
وإليكم مثال عن الجدل املنطقي الذي يعتمد الفروض املختلطة:
) (١إذا كان أ صحيحا فإ ّن ب سيكون صحيحا.
) (٢إ ّن أ هو صحيح.
) (٣وبالتالي فإ ّن ب هو اآلخر صحيح.
إ ّن الجـزء األول مـن هـذا املـثال أي )أ( يـعرف بـاسـم املسـبّب فـي حـني يـعرف
الجزء الثاني أي )ب( باسم الناتج
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أم ــا اآلن وب ــعد أن ق ــد ّم ــنا ال ــتعري ــفات ال ــالزم ــة ف ــلننتقل إل ــى أن ــواع ال ــقياس
املـنطقي املـبني عـلى فـروض مـختلطة وسـوف نـقوم بـالـتعامـل مـع أربـعة أنـواع
ومتكررة جدا  ،وسيكون من املفيد جدا التعامل معها.
شديدة األهمية
ّ
ال ـ ــنوع ـ ــان األوالن ه ـ ــما م ـ ــن ال ـ ــنوع الس ـ ــليم وال ـ ــصال ـ ــح أم ـ ــا اآلخ ـ ــران ف ـ ــهما
مغالطات منطقية:
املثال األول:
فلنبدأ باستخدام الرموز أوال ومن ث ّم نستخدم الفروض الواقعية:
) (١إذا كان أ صحيحا فإ ّن ب سيكون صحيحا.
) (٢إ ّن أ هو صحيح.
) (٣وبالتالي فإ ّن ب هو اآلخر صحيح.
إن املس ـبّب يــؤكــد الــناتــج وبــالــتالــي فــإن هــذا الــنوع يــعرف بــاســم الــتوكــيد مــن
خالل املسبب أو نظرية التوكيد،
ولنستبدل الرموز بفروض واقعية:
) (١إن كان الثلج يتساقط ،فإن الطقس سيكون باردا في الخارج.
) (٢إن الثلج يتساقط.
) (٣وبالتالي فالب ّد أن الطقس بارد في الخارج.
إ ّن هذا النوع من القياس املنطقي هو قياس سليم وصالح.
املثال الثاني:
) (١إذا كان أ صحيحا فإ ّن ب سيكون صحيحا.
) (٢إ ّن ب ليس صحيحا.
) (٣بالتالي فإ ّن أ هو اآلخر ليس صحيحا.
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يــعرف هــذا الــنوع بــاســم نــظريــة الــنفي أو الــنفي مــن خــالل الــناتــج وذلــك كــون
ال ــفرض ال ــثان ــي ي ــؤك ــد أن ال ــنات ــج ل ــيس ص ــحيحا وب ــال ــتال ــي ف ــإن املس ــبب ه ــو
اآلخر ال يمكن أن يكون صحيحا.
ولنستبدل الرموز بفروض واقعية
) (١إن كان الثلج يتساقط ،فإن الطقس سيكون باردا في الخارج.
) (٢إن الطقس ليس باردا في الخارج.
) (٣وبالتالي فإنه ال يوجد تساقط للثلوج.
وهذا اآلخر هو قياس منطقي صالح.
املثال الثالث
) (١إذا كان أ صحيحا فإن ب سيكون صحيحا.
) (٢إ ّن ب صحيح.
) (٣وبالتالي فإن أ هو اآلخر صحيح.
إن الـناتـج أي ب ي ّؤكـد املسـبّب وبـالـتالـي فـإن هـذا الـنوع يـعرف بـالـتأكـيد مـن
خالل الناتج .ولنستبدل الرموز بفروض واقعية:
) (١إن كان الثلج يتساقط ،فإن الطقس سيكون باردا في الخارج.
) (٢إن الطقس بارد في الخارج.
) (٣وبالتالي فإن الثلج يتساقط.
إن الخ ــطأ ف ــي ه ــذا امل ــثال ه ــو ش ــدي ــد ال ــوض ــوح ،إذ أ ّن ب ــرودة ال ــطقس ف ــي
ال ــخارج ال ت ــعني ب ــال ــضرورة أن ال ــثلج س ــوف ي ــتساق ــط ،ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن
ذلك قد يكون صحيحا في بعض الحاالت كنتيجة للمصادفة.
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ول ــننظر اآلن ف ــي ب ــعض الج ــدالت ال ــتطوري ــة ال ــتي تس ــتخدم ه ــذا ال ــنوع م ــن
الجدالت.
) (١إن كـ ــان الـ ــتطور صـ ــحيحا ،سـ ــوف نـ ــتوقـ ــع أن تـ ــمتلك الـ ــكائـ ــنات الـ ــحيّة
تشابها في سلسلة الحمض النووي.
) (٢الكائنات الحية تمتلك تشابها في سلسلة الحمض النووي.
) (٣بالتالي فإن التطور صحيح.
ل ــكن ي ــوج ــد ال ــعدي ــد م ــن األس ــباب ال ــتي ق ــد تتس ــبب ب ــال ــتشاب ــه ب ــني س ــالس ــل
الحـمض الـنووي لـلكائـنات الـحيّة .مـثال ،جـميع الـكائـنات تـمتلك خـالـقا واحـدا،
أو أن التشابه هذا هو ناتج عن التشابه في الكيمياء الحيوية.
) (١إن كــان اإلنــفجار الــكونــي الــكبير صــحيحا ،فــإنــنا ســنتوقــع وجــود أمــواج
اإلشعاعات الكهرومغناطيسية الكونية ).(CMB
) (٢نحن نجد أمواج اإلشعاعات تلك ).(CMB
) (٣وبالتالي فإن اإلنفجار الكوني البد أن يكون صحيح.
إن هــذا ارتــكاب ملــغالــطة الــتأكــيد مــن خــالل الــناتــج .ألنــه يــوجــد أســباب كــثيرة
قـد تفسـر وجـود اإلشـعاعـات الكهـرومـغناطـيسية املـذكـورة ) (CMBوال عـالقـة
لها باإلنفجار الكوني الكبير.
) (١إن ك ـ ــان ال ـ ــتطور ص ـ ــحيحا ف ـ ــإن ـ ــنا س ـ ــنتوق ـ ــع وج ـ ــود س ـ ــالس ـ ــل م ـ ــنطقية
للمستحاثات في الطبقات الصخرية.
) (٢إننا بالفعل نجد أن سالسل من املستحاثات في الطبقات الصخرية.
) (٣بالتالي فإن التطور صحيح.
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لــكن وبــناء عــلى الــنموذج الــذي قــد يــنتج عــن الــطوفــان ،فــإن الخــلقيّني ســوف
يـتوقـعون وجـود مـثل هـذه السـالسـل مـن املسـتحاثـات فـي الـطبقات الصخـريـة.
وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه ي ــمكن الج ــدل ب ــأ ّن الخ ــلق الب ــد أن ي ــكون ص ــحيحا ل ــألس ــباب
عينها.
املثال الرابع
) (١إذا كان أ صحيحا فإن ب سيكون صحيحا.
) (٢إ ّن أ ليس صحيح.
) (٣وبالتالي فإن ب هو اآلخر ليس صحيح.
إن نــفي املسـبّب أ هــو مــا يــؤكــد نــفي الــناتــج وبــالــتالــي فــإ ّن هــذا الــنوع يــعرف
باسم النفي من خالل املسبّب أو إنكار البادئة.
ولنستبدل الرموز بفروض واقعية:
) (١إن كانت الثلج يتساقط ،فالبد أن يكون الطقس باردا في الخارج.
) (٢إن الثلج ال يتساقط.
) (٣وبالتالي فإن الطقس ليس باردا في الخارج.
إن خـطأ هـذا الجـدل هـو شـديـد الـوضـوح ،إذ أ ّن عـدم تـساقـط الـثلوج ال يـعني
أ ّن الطقس ال يمكن أن يكون باردا في الخارج.
ولننظر في بعض األمثلة التطورية عن هذا النوع من الجدالت:
) (١إن وج ــدن ــا مس ــتحاث ــات للبش ــر وال ــدي ــناص ــورات م ــتموض ــعة ف ــي ن ــفس
ال ــطبقة الصخ ــري ــة ،ف ــإن ه ــذا س ــيشير إل ــى أن البش ــر وال ــدي ــناص ــورات ق ــد
وجدوا في وقت واحد.
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) (٢نـ ــحن ال نجـ ــد مسـ ــتحاثـ ــات للبشـ ــر والـ ــديـ ــناصـ ــورات فـ ــي نـ ــفس الـ ــطبقة
الصخرية.
) (٣وبالتالي فإن البشر والديناصورات لم يوجدوا في وقت واحد.
إن هـذا الجـدل يـرتـكب مـغالـطة نـفي املسـبّب .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(.
) (١إن وج ــدوا ال ــفلك ال ــذي ب ــناه ن ــوح ،ف ــإن ذل ــك سيظه ــر أن س ــفر ال ــتكوي ــن
يقدم تاريخا حقيقيّا.
) (٢لكنهم لم يجدوا الفلك الذي بناه نوح.
) (٣لذلك 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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يـ ــوجـ ــد حـ ــيلة لـ ــطيفة لـ ــتساعـ ــد عـ ــلى الـ ــتمييز بـ ــني الجـ ــدالت الـ ــصالـ ــحة وغـ ــير
الصالحة وهي من خالل رسم جدول كالتالي:
إن كان لدينا )أ( سيكون لدينا )ب(
لدينا )أ(
وبالتالي سيكون لدينا )ب(

 - Modus Ponensنظرية التوكيد
تأكيد السابقة أو الفرض

ت.ف  /الج ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
صالح

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

مغالطة تأكيد من خالل الناتج
)الخلط بني الواجب والكافي(

ت.ن  /ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
مغلوط

إن كان لدينا )أ( سيكون لدينا )ب(
ليس لدينا )ب(
وبالتالي لن يكون لدينا )أ(

 - Modus Tollensن ـ ــظري ـ ــة ال ـ ــنفي
أو النقض
نفي النواتج

ن.ن  /ال ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
صالح

إن كان لدينا )أ( سيكون لدينا )ب(
ليس لدينا )أ(
وبالتالي لن يكون لدينا )ب(

مغالطة نفي الفرض أو املسبّب
)نفي السابقة(

ن.ف  /ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
مغلوط

وع ـ ــند م ـ ــعاي ـ ــنة ال ـ ــقسم ال ـ ــعمود األخ ـ ــير ن ـ ــالح ـ ــظ األس ـ ــماء األرب ـ ــعة للج ـ ــدالت
السابقة مع رموز تختصرها إلى حرفني
فنحن نحتاج إلى تذكر كلمتني أساسيتني وهما فرض ،ناتج
ف ــاإلس ــم ال ــذي ي ــحتوي ع ــلى ح ــرف ن واج ــد ي ــكون م ــغال ــطة وإال ف ــإن الج ــدل
صحيح.
فلننظر اآلن إلى محاوالت املؤمنني بالتطور للرد على كشف زيف جدالتهم.
إضافة ”ربّما“...
ال ــبعض م ــن أك ــثر الج ــداالت اس ــتخدام ــا ل ــلتطور ليس ــت إال م ــغال ــطة ال ــتأك ــيد
مــن خــالل الــنتائــج .إنــها شــديــدة الــتكرار .وبــالــتالــي فــإنــه لــيس مســتغربــا أال
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يـكون الـتطوريّـون فـرحـني حـني يـرون طـبيعة جـداالتـهم املـغلوطـة وهـي تـتكشف
للعلن.
لــذلــك قــام الــبعض مــن الــتطوريّــني بــمحاولــة الــرد والــدفــاع عــن جــداالتــهم الــتي
ت ــعتمد ع ــلى ال ــتأك ــيد م ــن خ ــالل ال ــنات ــج .ف ــي ال ــعدي ــد م ــن ت ــلك ال ــردود ق ــام
الـتطوريّـون بـاإلعـتراف بـأن تـلك الجـداالت هـي بـالـفعل تـعتمد مـغالـطة الـتأكـيد
مـن خـالل الـناتـج؛ لـكنهم فـي الـوقـت عـينه ا ّدعـوا أنـه بـاعـتبار أنـهم فـقط كـانـوا
يـجادلـون بـأن الـتطور غـالـبا سـيكون صـحيحا )ولـيس بـشكل حـتمي( ،فـإنـهم
ل ــم ي ــرت ــكبوا م ــغال ــطات .ي ــمكن ال ــقول ب ــأن ــهم وب ــشكل أس ــاس ــي ق ــد ح ــاول ــوا أن
ينتشــلوا أنــفسهم مــن املســتنقع الــذي ســقطوا بــاعــترافــهم مــن خــالل إضــافــة
ك ــلمة ”رب ــما“ إل ــى اإلس ــتنتاج ،وب ــذل ــك ي ــقوم ــون ب ــتحوي ــل الج ــدل إل ــى ج ــدل
استقرائي .وبكلمات أخرى يمكن القول بأن الجدل أصبح بالشكل التالي:
) (١إن ك ــان ال ــتطور ص ــحيحا ،ف ــإن ــنا س ــوف ن ــتوق ــع ب ــأن نج ــد ت ــشاب ــها ف ــي
سالسل الحمض النووي للكائنات الحيّة على األرض.
) (٢نــحن نجــد تــشابــها فــي ســالســل الحــمض الــنووي لــلكائــنات الــحية عــلى
األرض.
) (٣بالتالي فإن التطور غالبا سيكون صحيح.
ل ــكن ه ــل س ــيكون ت ــحوي ــل الج ــدل إل ــى ال ــنوع اإلس ــتقرائ ــي أدى إل ــى ت ــحوي ــله
إلى جدل مقنع؟
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فننظر إلى مثال آخر لنرى إن كانت كلمة ”ربما“ ستجعل منه مقنعا:
براقا.
) (١إن كان القمر مصنوعا من اللمبات الكهربائية فإنه سوف يكون ّ
براق.
) (٢إن القمر ّ
) (٣وبالتالي فإنّه ربما يكون مصنوعا من اللمبات الكهربائية.
مـن املـؤكـد أن إضـافـة ”ربـما أو غـالـبا“ إلـى اإلسـتنتاج لـن يـزيـد مـن احـتمالـية
صحة اإلستنتاج .وبالتالي فإن الجداالت التطورية التزال مغلوطة.
إن الـ ـ ـ ــتشابـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــالسـ ـ ـ ــل الحـ ـ ـ ــمض الـ ـ ـ ــنووي وأمـ ـ ـ ــواج اإلشـ ـ ـ ــعاعـ ـ ـ ــات
الكهـ ــرومـ ــغناطـ ــيسية الـ ــكونـ ــية ) (CMBال يـ ــقدمـ ــان جـ ــدال مـ ــقنعا لـ ــلتطور أو
اإلنـفجار الـكبير .وبـما أنـه قـد تـحويـل الجـدل مـن اسـتنتاجـي إلـى اسـتقرائـي
مـ ــن خـ ــالل إضـ ــافـ ــة كـ ــلمة ”ربـ ــما“ فـ ــيمكننا الـ ــقول بـ ــأنـ ــه غـ ــالـ ــبا مـ ــا تـ ــقع هـ ــذه
الجــداالت ضــمن فــئة املــغالــطات مــن نــوع الــتعميم املتسـ ّـرع الــتي ســوف نــقوم
بتقديمها الحقا.
عــلى الــرغــم مــن هــذا فــإنــنا ال زلــنا نــشاهــد الــعلماء املــعاصــريــن يســتخدمــون
ن ــوع ــا م ــن أن ــواع م ــغال ــطة ال ــتوك ــيد م ــن خ ــالل ال ــنات ــج أث ــناء م ــقارب ــات ــهم .ح ــيث
يــقومــون بــوضــع صــيغة افــتراضــية )أ( ،والــتي تــعطي تــوقــعا بــنتيجة مــحتملة
ومحـ ّددة )ب( .ومـن ثـم يـقومـون بـإجـراء اخـتبار أو تجـربـة تـؤكـد أو تـقوم بـنفي
)ب( .ف ــإن ت ــم ال ــتأك ــيد ع ــلى ال ــنتيجة امل ــتوق ــعة م ــن ال ــفرض ــية ،أن ي ــق ّدم ذل ــك
إسـنادا ملـا تـقولـه الـفرضـية؟ ألـيس هـذا هـو نـموذج األسـالـيب الـعلمية؟ إن هـذا
ي ــبدو م ــغلوط ــا ،وه ــذا األم ــر ي ــقودن ــا ألن ن ــسأل ال ــسؤال ال ــتال ــي :ه ــل ت ــعتمد
األساليب العلمية على مغالطة التأكيد من خالل الناتج؟
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لـقد عـانـى الـفالسـفة املـعاصـرون مـن هـذه املـشكلة تحـديـدا .إذ أ ّن األسـالـيب
الــعلمية تــبدو وكــأنــها غــير صــالــحة بــناء عــلى املــنطق الــرســمي ،وعــلى الــرغــم
نفسر ذلك؟
من ذلك فإنها ناجحة .فكيف ّ
وف ــقا ل ــلرؤي ــة ال ــعلمان ــية ل ــلعال ــم ،ف ــإن ج ــميع أن ــواع ال ــعلم )س ــواء ك ــان ال ــعلم
التج ــري ــبي ،أو امل ــتعلق ب ــاألص ــول( ه ــي م ــغلوط ــة؛ وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه ل ــيس م ــن
ت ــفسير ع ــقالن ــي ل ــلنجاح ال ــذي ي ــحققه ال ــعلم ،أو أي م ــبرر مل ــتاب ــعة اس ــتخدام
الــرؤيــة الــعلمانــية لــلعالــم .إال أ ّن املــسيح ّيني يســتطيعون أن يــجيبوا عــلى هــذا
السؤال.
وفـق الـرؤيـة املـسيحية لـلعالـم ،يـوجـد نـوع مـن اإلنـتظام الـكامـن لـلكون ألن اهلل
)ال ــذي ال ي ــخضع ل ــلزم ــان أو امل ــكان( ي ــدي ــر وي ــقود ال ــزم ــان وامل ــكان ب ــطري ــقة
م ــتسقة وذل ــك ل ــصال ــحنا .ول ــذل ــك ف ــإن ب ــعض األش ــياء س ــوف ت ــكون ث ــاب ــتة ع ــبر
ال ــزم ــن أو ف ــي ال ــفضاءات امل ــختلفة )ق ــوان ــني ال ــفيزي ــاء ،ه ــي م ــثال ع ــن ذل ــك(.
وعـلى الـرغـم مـن ذلـك فـإن اهلل يـسمح أيـضا بـوجـود ظـروف مـختلفة فـي أمـاكـن
مـختلفة وأزمـنة مـختلفة .لـذلـك فـإن بـعض األشـياء سـوف لـن تـكون ثـابـتة عـبر
الـ ــزمـ ــن أو املـ ــكان )مـ ــثل درجـ ــات الحـ ــرارة( .فـ ــإنـ ــه مـ ــن خـ ــالل إجـ ــراء تـ ــجارب
مـ ــختلفة فـ ــي أزمـ ــنة وأمـ ــاكـ ــن مـ ــختلفة ،نـ ــحن قـ ــادرون عـ ــلى أن نـ ــتعلم كـ ــيفية
ال ــتمييز ب ــني ت ــلك األش ــياء امل ــتسقة ب ــناء ع ــلى إدارة اهلل وق ــدرت ــه )م ــثل ق ــوان ــني
الـ ـ ــطبيعة( ،وبـ ـ ــني تـ ـ ــلك األشـ ـ ــياء الـ ـ ــتي تـ ـ ــتغير )درجـ ـ ــات الحـ ـ ــرارة والـ ـ ــظروف
املــناخــية( .ويــمكننا أن نــقوم بــرســم نــماذج لــذلــك ونــعتمد عــلى اإلتــساق الــذي
يـ ــتميز بـ ــه اهلل ،ومـ ــن ثـ ــم نـ ــقوم بـ ــاخـ ــتبار تـ ــلك الـ ــنماذج فـ ــي ظـ ــروف مـ ــتنوعـ ــة.
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ـتكررة س ــوف ت ــشير إل ــى أن ال ــنموذج ال ــذي ق ــد رس ــمناه ي ــميل
وال ــنجاح ــات امل ـ ّ
ألن يكون صحيحا أكثر من النماذج األخرى ذات النجاحات األقل.
وب ــال ــتال ــي ف ــإن ال ــنموذج ال ــعلمي ف ــي ض ــوء ال ــرؤي ــة امل ــسيحية ل ــلعال ــم ،ي ــحقق
ال ــكثير م ــن ال ــتوق ــعات ال ــناج ــحة واملح ـ ّددة ف ــي ظ ــروف م ــختلفة ،وي ــتفوق ع ــلى
ال ــعدي ــد م ــن ال ــنماذج األخ ــرى امل ــناف ــسة ،وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه ب ــال ــحقيقة ي ــميل ألن
يـكون مـقاربـة جـيدة لـلطريـقة الـتي يـعمل بـها الـكون .الحـظ أن الـتطور ال يـقوم
حـقا بـأي تـو ّقـع محـ ّدد ،والـتوقـعات املـبهمة الـتي يـقدمـها ،إنـما هـي مـتو ّقـعة فـي
الـ ــنموذج الخـ ــلقيّ مـ ــثل أنـ ــنا سـ ــنتوقـ ــع وجـ ــود تـ ــشابـ ــه فـ ــي سـ ــلسلة الحـ ــمض
النووي إذ أ ّن 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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مغالطات أخرى
سـوف نـتعامـل فـي هـذا الـفصل مـع مجـموعـة مـن املـغالـطات األقـل شـيوعـا مـن
ت ــلك ال ــتي س ــبق وقـ ـ ّدم ــناه ــا ،ل ــذل ــك ف ــإن ه ــذه امل ــغال ــطات وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن
أه ــميتها ف ــإن ــها ل ــن ت ــكون ع ــلى ذات ال ــدرج ــة م ــن ال ــتكرار وخ ــصوص ــا ف ــي
الجدالت التي تتناول موضوع األصول.
مغالطة املصدر )مغالطة االصل( The Genetic Fallacy -
وتح ــدث ه ــذه امل ــغال ــطة ع ــندم ــا ي ــقوم أح ــد األش ــخاص ب ــرف ــض ج ــدل ن ــتيجة
العـتراضـه عـلى مـصدره .وأكـثر األمـثلة شـيوعـا عـن هـذا الـنوع مـن املـغالـطات
حـني يـقوم أحـد األشـخاص بـرفـض مـعلومـة ألنـها تـأتـي مـن الـكتاب املـق ّدس أو
من موقع الكتروني يدافع عن الخلق التوراتي.
فـإن قـام أحـد املـؤمـنني بـالخـلق بـاسـتخدام مـقال مـنشور فـي إحـدى املـجالت
ـعني ،فـإنـه سـوف يـكون مـغلوطـا
الـبحثية الـتي تـدافـع عـن الخـلق لـدعـم ادعـاء م ّ
أن ي ــقوم ال ــخصم ب ــال ــقول” :ال ،إن ه ــذا امل ــقال م ــن م ــوق ــع ال ــكترون ــي أو مج ــلة
أي م ـ ــقال ق ـ ــد ص ـ ــدر ع ـ ــن امل ـ ــجالت ال ـ ــعلمية
ت ـ ــداف ـ ــع ع ـ ــن الخ ـ ــلق .ه ـ ــل ل ـ ــدي ـ ــك ّ
الـتقليديـة “.إن هـذا الـنوع مـن الـردود عـبثيّ ومـريـب ،حـيث أنّـه مـن غـير املـعتاد
أن تـقوم امل ّ
ـجالت الـعلمية الـعلمانـية بنشـر أي مـقال يـدعـم اسـتنتاجـا يـعارض
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الــرؤيــة الــتقليديــة الــشائــعة لــلموقــف الــعلمانــي أي يــعارض اإليــمان بــالــتطور.
إال أ ّن هذا ال يعني أن املقال أو املجلة التي ت ّم 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 ي ــتم إظ ــهار أن ــه ال ي ــمكن اإلع ــتماد ع ــلى م ــصدر امل ــعلوم ــات ،ح ــينها ي ــمكن
أن يـتم دحـض املـحتويـات املـوجـودة فـي املـقال .لـكن هـذا يـجب أن يـتم تـقديـمه
مـن خـالل جـدل مـنطقي ،ولـيس مـن خـالل تـصريـح يـفترض قـبولـه مـن الجـميع.
فالجدل يحاكم بناء على حيثيّاته وليس بناء على املصدر الذي أتى منه.
ي ــقول أح ــده ــم” :إن ال ــكتاب امل ــق ّدس ق ــد ك ــتب ق ــبل آالف ال ــسنوات م ــن ق ــبل
أش ــخاص ل ــم ي ــمتلكوا م ــعرف ــة ع ــن ال ــعلوم امل ــعاص ــرة .ف ــلماذا ي ــجب أن ن ــثق
بــاإلدعــاءات الــتي يــق ّدمــها؟“ إن حــقيقة كــون الــكتاب املــق ّدس بــالــغ الــقدم وأن
ال ـ ُكتّاب لــم يــكونــوا عــلى مــعرفــة بــالــعلوم املــعاصــرة ال عــالقــة لــها بــمصداق ـيّته.
إض ــاف ــة إل ــى أن ه ــذا الج ــدال )وم ــثله ال ــكثير م ــمن ي ــهاج ــم ال ــوح ــي امل ــق ّدس(
ي ــتجاه ــل ال ــوض ــع ال ــخاص ل ــلكتاب امل ــق ّدس .وذل ــك أن ال ــكتاب امل ــق ّدس ي ــقدم
ادعــاء بــأنّــه الــكلمة الــتي أوحــي بــها مــن قــبل اهلل وبــالــتالــي فــإنــه يــختلف عــن
ب ــاق ــي املس ــتندات ال ــتاري ــخ ّية .م ــن امل ــؤك ــد أن ال ــكثير م ــن امل ــعترض ــني س ــوف
يــرفــضون هــذا اإلدعــاء ،لــكن إن قــامــوا بــذلــك فــهم قــد افــترضــوا بــشكل مســبق
بـأن الـكتاب املـق ّدس هـو خـاطئ وبـالـتالـي فـإنـنا يـجب أن نـشير لـهم بـأنـهم قـد
اب ــتدؤوا به ــذا اإلدع ــاء ع ــينه؛ وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــهم ق ــد ارت ــكبوا م ــغال ــطة ال ــتماس
املطلوب.

٨٣

مغالطة التركيب )التعميم( The Fallacy of Composition -
تحـدث حـني يـقوم الـشخص بـالجـدل بـطريـقة مـغلوطـة مـ ّدعـيا أن مـايـصحّ عـلى
الجــزء يــجب أن يــكون صــحيحا عــلى الـ ّ
ـكل ،أو مــا يــصحّ عــلى عــدد مــن أفــراد
املجموعة هو صحيح على كامل املجموعة.
فـ ــي بـ ــعض األحـ ــيان يـ ــكون ذلـ ــك صـ ــحيحا ،لـ ــكن ذلـ ــك ال يـ ــعني أنـ ــه صـ ــحيح
بـشكل دائـم؛ وبـالـتالـي فـإنـه يـتوجـب عـلينا أن نـقوم بـفحص كـل ادعـاء بـشكل
منفصل.
فـ ــمثال” :إن طـ ــوب الـ ــبناء هـ ــو أحـ ــمر الـ ــلون ،فـ ــاملـ ــنزل املـ ــصنوع مـ ــن الـ ــطوب
األحمر سيكون لونه أحمر “.هذا الجدل ليس مغلوطا.
ل ــكن ال ــقول ب ــأن ”إ ّن واح ــدة ط ــوب ال ــبناء ليس ــت ث ــقيلة ل ــلغاي ــة ،وب ــال ــتال ــي ف ــإن
املــنزل املــبني مــن وحــدات الــطوب لــيس ثــقيال لــلغايــة “.ســينتج جــدالً مــغلوط ـاً
يرتكب مغالطة التعميم أو التركيب.
ول ــألس ــف نج ــد ه ــذه امل ــغال ــطة ت ــرت ــكب م ــن ق ــبل امل ــؤم ــنني ب ــالخ ــلق ف ــي ب ــعض
األحـيان وذلـك حـني يـقولـون” :كـل شـيء فـي الـكون لـه مسـبّب .وبـالـتالـي فـإن
ال ــكون ن ــفسه ي ــجب أن ي ــمتلك مسـ ـبّب “.إن ه ــذا الج ــدل ل ــيس م ــتراب ــطا م ــن
الناحية املنطقية وهو يرتكب مغالطة التركيب )التعميم(.
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مغالطة التعميم املتس ّرع A Hasty Generalixation -
تح ــدث ح ــني ي ــتم الخ ــلوص إل ــى اس ــتنتاج ــات ب ــاإلع ــتماد ع ــلى ك ــمية ق ــليلة م ــن
املعلومات أو األمثلة اإلختباريّة.
م ــثال إن ق ــام ب ــعض األش ــخاص ب ــقضاء اج ــازة ف ــي والي ــة أو م ــنطقة س ــاح ــلية
دافـئة ملـدة أسـبوع ،لـكن وبـشكل اسـتثنائـي كـان املـناخ بـاردا فـي الـفترة الـتي
قـضوهـا هـناك .فـإنّـه سـوف يـكون تـعميما متسـرعـا إن قـامـوا بـاإلسـتنتاج بـأن
امل ــناخ ف ــي ت ــلك امل ــنطقة ال ــجغراف ــية ه ــو ب ــارد .إذ أ ّن تج ــرب ــتهم ه ــناك ك ــان ــت
اســتثنائــية .وم ـ ّدة أســبوع واحــد ليســت فــترة كــافــية لــلحكم عــلى املــناخ الــعام
ف ــي ت ــلك امل ــنطقة .ل ــكن إن ك ــان أح ــد األش ــخاص ق ــد ق ــضى ف ــترة ت ــمتد ل ــعدة
سـنوات فـي تـلك املـنطقة لـن يـعتبر تـصريـحه نـوعـا مـن الـتعميم املتسـرع فـيما
حار ورطب.
لو أنه قال بأن املناخ هناك
ّ
ويـ ــجب الحـ ــذر مـ ــن هـ ــذه املـ ــغالـ ــطة فـ ــي الجـ ــداالت الـ ــدائـ ــرة حـ ــول مـ ــوضـ ــوع
األصــول .حــيث قــد نجــد جــدالت مــن نــوع” :إن املــؤمــنني بــالخــلق ال يــتمتعون
بــاألمــانــة .فــأنــا أعــرف أحــد املــؤمــنني بــالخــلق مــمن كــانــوا يــكذبــون فــي مــختلف
املواضيع“.
ب ــفرض أن ــنا سـ ـ ّلمنا ب ــأن ه ــذا اإلدع ــاء ص ــحيح ف ــإن ــه ال ي ــعني ب ــأ ّن امل ــؤم ــنني
بالخلق بالعموم سيكونون غير أمناء أو غير صادقني.
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مغالطة التعميم غير الدقيق  /القطعي
A Sweeping Generalization
تحـ ــدث هـ ــذه املـ ــغالـ ــطة حـ ــني يـ ــتم تـ ــطبيق الـ ــتعميم عـ ــلى اإلسـ ــتثناءات .إذ أن
الـ ــتصريـ ــحات الـ ــعامـ ــة هـ ــي عـ ــا ّمـ ــة الـ ــتطبيق ولـ ــكن لـ ــيس بـ ــشكل دائـ ــم .فـ ــهي
صــحيحة فــي حــني يــتم تــطبيقها عــلى مــعظم األفــراد فــي مــعظم األحــيان .إال
أنه يوجد استثناءات.
مـثال ”ريـاضـة الجـري هـي مـفيدة لـعضلة الـقلب .إن الـسيد )س( لـديـه مـشكلة
خاصة بالقلب ،وبالتالي فإنه من املفترض أن يمارس الجري“.
هـذا مـثال عـن الـتعميم غـير الـدقـيق ،إذ أنّـه عـلى الـرغـم مـن أ ّن ريـاضـة الجـري
ه ــي م ــفيدة ل ــعضلة ال ــقلب ب ــال ــعموم ،إال أن ــه ف ــي ب ــعض ال ــحاالت ق ــد ت ــشكل
خطرا على عضلة القلب.
ي ــوج ــد ع ــدد م ــن األم ــثلة ع ــن اس ــتخدام ال ــتعميم غ ــير ال ــدق ــيق ض ــمن س ــياق
الج ــدل ح ــول األص ــول م ــثال ق ــد ي ــقول أح ــده ــم” :ال ي ــعتبر أي ش ــيء ح ــقيقة
ملج ــرد أ ّن ش ــخصا م ــا ق ــد ق ــال ــه ،ل ــذل ــك ف ــإن ــه ي ــتوج ــب ع ــليك أن ال ت ــصدق أي
شـيء يـقولـه لـك اهلل فـي الـكتاب املـقدس “.عـلى الـرغـم مـن ص ّـحة الجـزء الـقائـل
بــأن األشــياء ال تــعتبر صــحيحة ملجــرد أ ّن شــخصا مــا يــقولــها ،إال أن اهلل هــو
اإلستثناء من هذه القاعدة ألن اهلل هو من يحدد الحقيقة.
قــد يــقول آخــر” :قــوانــني الــطبيعة تــقود عــمليات الــكون .لــذلــك فــإنــه ال يــجب أن
تســتخدم املعجــزات فــي تــفسيرك ألصــل األشــياء الــتي فــي الــكون “.إن هــذا
م ــثال ع ــن امل ــغال ــطة ع ــينها .ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أ ّن اهلل ع ــادة م ــا ي ــتمم م ــشيئته
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ضــمن قــوانــني الــطبيعة ،إال أ ّن الخــلق لــيس عــمال اعــتياديــا وهــو اســتثناء مــن
تلك القاعدة العامة.
مغالطة التقسيم The Fallacy of Division -
وتحدث حني يعتقد بأن ما يصحّ للمجموعة هو صحيح بالنسبة لألفراد.
وه ــي ت ــعمل ب ــشكل م ــعاك ــس مل ــغال ــطة ال ــترك ــيب أو ال ــتعميم ال ــساب ــقة .وك ــمثال
ـذرات ،وب ــال ــتال ــي ف ــإن
ع ــلى ه ــذه امل ــغال ــطة ”إن اإلن ــسان ال ــحيّ ي ــتك ّون م ــن ال ـ ّ
الذرات هي حيّة“.
ّ
مغالطة ال يوجد أسكتلندي حقيقي
”The “No True Scotsman Fallacy
تح ـ ــدث ح ـ ــني ي ـ ــجادل أح ـ ــد األش ـ ــخاص مس ـ ــتخدم ـ ــا ت ـ ــعري ـ ــفا م ـ ــتحيزا ألح ـ ــد
املــفاهــيم )وهــو الــتعريــف الــذي ال يــوجــد فــي أي مــن الــقوامــيس( لــلدفــاع عــن
الجــدل الــذي يــق ّدمــه 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 مـضاد لهـذا
ال ــتأك ــيد ف ــقال” :إن أح ــد م ــعارف ــه وه ــو ال ــسيد )س( رج ــل أس ــكتلندي  -وه ــو
يضع السكر على حساء الشعير“.
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ل ــكن ال ــشخص )أ( أج ــاب ب ــال ــقول” ،ال ي ــوج ــد أي رج ــل اس ــكتلندي ح ــقيقي
يضع السكر على حساء الشعير“.
لـقد قـام بـشكل أسـاسـي بـإعـادة تـعريـف مـفهوم ”الـرجـل االسـكتلندي“ بـطريـقة
ال يــمكن مــعها أن يــكون اإلدعــاء أو الــتأكــيد الــذي قـ ّدمــه خــاطــئا .لــكن بــما أن
التعريف الذي ق ّدمه هو تعريف مغلوط كذلك سيكون حال الجدل.
إن ه ــذه امل ــغال ــطة ش ــدي ــدة ال ــتكرار ف ــي الج ــدالت ال ــدائ ــرة ح ــول األص ــول ف ــقد
نجد حوارا يشبه التالي:
ـتطوري” :ال ي ــوج ــد أي ع ــال ــم ي ــؤم ــن ب ــأن اهلل ق ــد خ ــلق ك ــل ش ــيء ف ــي س ــتة
ال ـ
ّ
أيام“.
الخ ــلقي” :ال ــعلماء ال ــعام ــلون ف ــي امل ــجالت الخ ــلقية وف ــي امل ــواق ــع اإلل ــكترون ــية
التي تدافع عن الخلق يؤمنون بذلك“.
ـتطوري” :ال يـوجـد أي عـالـم حـقيقي يـؤمـن بـأن اهلل قـد خـلق ك ّـل شـيء فـي
ال
ّ
ستة أيام“.
أي أ ّن املــؤمــن بــالــتطور قــد أضــاف كــلمة حــقيقيّ إلــى جــدلــه لــيعيد تــعريــف
كلمة عالم بطريقة تخدم جدله.
الخاصة(
الخاص )املعاملة
مغالطة التوسل
ّ
ّ
Special Pleading
هــي مــغالــطة تــقع حــني يــقوم الــشخص بــتطبيق مــعايــير مــزدوجــة .فــيتو ّقــع مــن
خـصمه أن يـلتزم بـمعايـير مـعينة فـي الـوقـت الـذي ال يـطبّق تـلك املـعايـير عـلى
ـصرون ع ــلى أنّ ــه ي ــجب أن ي ــمتلك
ن ــفسه .فج ــميع امل ــؤم ــنني ب ــال ــتطور ت ــقري ــبا ي ـ ّ
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املـؤمـنون بـالخـلق أسـبابـا جـيّدة ملـوقـفهم .لـكن الـتطوريّـني أنـفسهم ال يـمتلكون
أسبابا ج ّيدة لإليمان بالتطور ،أو باألخالق املطلقة ،أو بقوانني املنطق.
مغالطة القياس الخاطئ A False Analogy -
تح ــدث ح ــني ي ــتم ال ــقياس ب ــني أم ــري ــن م ــتشابه ــني ب ــطري ــقة س ــخيفة ال ت ــرت ــبط
بـاإلسـتنتاج .فنجـد أحـد األشـخاص يـجادل” :ملـاذا تـتذمـر مـن الـعمل ملـدة ١٢
ســاعــة فــي الــيوم ،إن حــواســبنا اإللــكترونــية تــعمل ملــدة  ٢٤ســاعــة فــي الــيوم
وهـا هـي بـحالـة جـيّدة “.لـكنه مـن الـواضـح أن البشـر يـختلفون عـن الـحواسـب
التي ليست بحاجة للراحة.
إن أكــثر األمــثلة شهــرة هــو حــني يــجادل املــؤمــن بــالــتطور قــائــال” :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 أ ّن الــكتاب املــقدس يــع ّلم بــأن األرض
كروية ومثال على ذلك في أشعياء .٢٢ :٤٠
مغالطة املسببات الخاطئة The Fallacy of False Cause -
تح ــدث ح ــني ي ــعزو امل ــجادل ع ــالق ــة س ــببية خ ــاط ــئة ب ــني ح ــدث ــني .فلمج ــرد أن
الحــدثــني وقــعا فــي الــوقــت عــينه تــقريــبا فــإن ذلــك ال يــعني بــأ ّن واحــدهــما قــد
س ــبب اآلخ ــر .ف ــاألم ــر ق ــد ي ــكون مج ـ ّـرد م ــصادف ــة ،أو أن ــه ي ــوج ــد مس ـبّب آخ ــر
للح ــدث ــني م ــعا .ول ــرب ــما ي ــكون أك ــثر األم ــثلة ت ــكرارا ه ــو ال ــقول ب ــأن امل ــسيح ّية
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تســببت بــالــعصور املــظلمة املــعروفــة فــي أوروبــا ،أو أن اكــتشاف الــتطور هــو
املسؤول عن التطور الطبي والتكنولوجي املعاصر.
فـوقـوع األمـريـن فـي وقـت واحـد قـد يـكون مج ّـرد مـصادفـة .والخـرافـات تـصنف
عـلى أنـها ارتـكاب لهـذه املـغالـطة .مـثل الـسير أسـفل السـلم ،الـرقـم  ،١٣مـرور
قـطة سـوداء فـي دربـك ومـا يـتبع ذلـك مـن أحـداث ومـصائـب ،هـذه األمـور هـي
ارتكاب ملغالطة املسببات الخاطئة.
”إن ـ ــه م ـ ــن امل ـ ــمكن أن ي ـ ــتم ت ـ ــرت ـ ــيب املس ـ ــتحاث ـ ــات م ـ ــن األبس ـ ــط إل ـ ــى األع ـ ــقد.
وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه م ــن ال ــواض ــح األك ــثر ت ــعقيدا ب ــينها ق ــد ت ــطورت م ــن األش ــكال
البسيطة“.
إن حــقيقة امــكانــية تــرتــيب بــعض املســتحاثــات فــي ســلسلة بــحيث تــكون قــبل
مس ــتحاث ــات أخ ــرى ال ي ــعني أنّ ــها ك ــان ــت س ــببا ل ــألخ ــرى .ف ــإن ــه م ــن امل ــمكن
أيـضا أن يـتم تـرتـيب اإلصـدارات املـختلفة مـن الـسيارات املـوجـودة حـالـيا فـي
ســلسلة ،لــكن ذلــك لــن يــعني أنــها مــرتــبطة احــيائــيا بــعضها بــبعض مــن خــالل
سلف مشترك.
يـوجـد نـوع خـاص مـن هـذه املـغالـطة يـدعـى” :بـعد ’هـذا‘ ،وبـالـتالـي فـإنـه بسـبب
’ه ــذا“ وي ــمكن أن ن ــقدم م ــثاال ع ــنها ك ــال ــتال ــي :ل ــقد س ــمحنا ب ــأن ي ــتم ت ــعليم
الخـ ــلق فـ ــي فـ ــصول الـ ــعلوم ،وبـ ــدأت نـ ــتائـ ــج اإلمـ ــتحانـ ــات بـ ــاإلنـ ــخفاض ،أال
جراء التعليم عن الخلق؟“
تستطيع أن ترى ماذا يمكن أن يحدث ّ
إن هـ ــذا الجـ ــدل مـ ــغلوط ألنـ ــه يـ ــوجـ ــد أسـ ــباب كـ ــثير قـ ــد تـ ــكون مـ ــسؤولـ ــة عـ ــن
ان ــخفاض ال ــدرج ــات ف ــي اإلم ــتحان ــات .فمج ــرد أن الح ــدث ب ق ــد وق ــع ب ــعد
الحدث أ ال يعني ذلك أن أ قد تسبب بوقوع ب.
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وفي حاالت بديلة قد ال يكون هنالك أي عالقة بني األحداث.
مغالطة املنحدر الزلق The Slippery Slope Fallacy -
ـعني سـوف يتسـبب بـإطـالق سـلسلة
تحـدث حـني يـجادل الـشخص بـأن حـدثـا م ّ
مــن األحــداث املــتتابــعة وذات الــنتائــج غــير املــرغــوب بــها؛ فــي حــني أن الــواقــع
يـقول بـوجـود عـوامـل كـثيرة قـد تتسـبب بـمنع الـوصـول إلـى تـلك الـنتائـج .مـثاال
عـلى ذلـك” :إذا سـمحنا بـامـكانـية وقـوع املعجـزات ،فـإن الـبحث الـعلمي سـوف
ل ــن ي ــكون م ــمكنا! ف ــإن ــنا س ــوف ن ــكون ع ــاج ــزي ــن ع ــن م ــعرف ــة األم ــر ال ــذي ن ــقوم
بدراسته فيما إذا كان من قوانني الطبيعة أم أنّه معجزة من اهلل“.
إال أن املعج ـ ــزات ه ـ ــي بحس ـ ــب ط ـ ــبيعتها ن ـ ــادرة الح ـ ــدوث 1.وب ـ ــال ـ ــتال ـ ــي ف ـ ــإن
ال ــبحث ال ــعلمي ل ــن ي ــصبح أم ــرا مس ــتحيال إن ق ــبلنا ب ــأن اهلل ي ــقوم م ــن ح ــني
آلخــر )وبــشكل مــؤقــت( بــإيــقاف أو تــعليق الــعمل بــأحــد قــوانــني الــطبيعة الــتي
نعرفها.
مغالطة القضايا غير املترابطة
The Fallacy of Irrelevant Thesis
تح ــدث ح ــني ي ــقوم امل ــجادل ب ــإث ــبات ن ــقطة م ــعينة ،ل ــكنها ليس ــت ال ــنقطة م ــحور
ال ــنقاش .وق ــد ي ــكون ت ــأك ــيده ه ــذا ص ــحيحا ل ــكنه غ ــير م ــرت ــبط ب ــاإلدع ــاء ال ــذي

 1إضافة إلى أنّ املعجزات ال تقوم بالضرورة بانتهاك قوانني الطبيعة .إذ أنّ اهلل يستطيع أن يقوم بأمور استثنائية مستعمال قوانني الطبيعة
فيما لو اختار ذلك .إن النقطة هي أن اهلل لو اختار أن يقوم من حني إلى آخر بإمتام مشيئته مستعمال أمورا تفوق قوانني الطبيعة فإن ذلك
لن يتسبب بإبطال إمكانية البحث العلمي.

٩١

يـحاول أن يـثبته .وكـثيرا مـا يـرتـكب الـتطوريّـني هـذه املـغالـطة حـني يـحاولـون أن
يق ّدموا أمثلة مضادة لوجود التصميم في الكون.
مـثال” :ملـاذا يـكون الـكون مـثالـيا لـوجـود الـحياة فـيه؟ ألنـه إن لـم يـكن كـذلـك ملـا
كنا موجودين هنا لنعاينه“.
إن األمـر صـحيح بـأنـه لـو لـم يـكن الـكون مـناسـبا لـلحياة ملـا كـنا سـنوجـد لـنقوم
بـاملـعايـنه .لـكن هـذه الـنقطة ال صـلة لـها بـالـسؤال أو الـقضية املـطروحـة والـتي
هي :ملاذا نجد أن الكون مناسبا للحياة؟
للبحث في سبب فشل هذا املثال فلنتأمل بالقياس التالي:
فـلنفترض بـأنـني كـنت الـناجـي الـوحـيد مـن حـادث تحـطم طـائـرة .وحـني يـأتـي
أحـد املـراسـلني الـصحفيني إلـي بـسؤال عـن األسـباب الـتي أ ّدت إلـى نـجاتـي
مــن الــحادث ،ســيكون مــن املــغلوط تــقديــمي إجــابــة مــماثــلة لــلتالــي” :ألنــني لــو
لــم أنــج مــن الــحادث ملــا كــنت هــنا ألجــيب عــلى ســؤالــك“ .عــلى الــرغــم مــن أن
ه ــذه اإلج ــاب ــة ص ــحيحة إال أن ه ــذا إل ــتفاف ع ــلى ال ــسؤال ع ــن س ــبب ب ــقائ ــي
ع ــلى ق ــيد ال ــحياة .وج ــميع األم ــثلة ال ــتي ت ــرت ــكب ه ــذا ال ــنوع م ــن امل ــغال ــطات
يـ ــمكن الـ ــرد عـ ــليها بـ ــاسـ ــتخدام عـ ــبارة مـ ــشابـ ــهة لـ ــلتالـ ــي” :قـ ــد يـ ــكون األمـ ــر
صحيحا ،إال أن هذا ال يرتبط باملوضوع الذي نناقشه“.
حـ ــني يـ ــجادل أحـ ــد الـ ــتطوريّـ ــني بـ ــأن ”الـ ــحياة تـ ــعطي اإلنـ ــطباع بـ ــأنـ ــه قـ ــد ت ـ ـمّ
ت ــصميمها م ــن ق ــبل ك ــيان ذك ــي ألن ــها إن ل ــم ت ــكن ب ــال ــغة ال ــتنظيم ه ــكذا مل ــا
اسـتمرت حـتى اآلن “.سـيكون هـذا ارتـكاب ملـغالـطة الـقضايـا غـير املـترابـطة.
وكــذلــك الــقول بــأنّ” :الســبب فــي كــون الــكائــنات الــحية مــتالئــمة مــع بــيئاتــها ال
يفسر مـن خـالل اإلنـتقاء الـطبيعي “.يـرتـكب
عـالقـة لـه بـالـتصميم املـعقد .إنـما ّـ

٩٢

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 أ ّن 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.
إن ه ــذا امل ــثال يح ــدث ب ــشكل م ــتكرر؛ ل ــذل ــك ي ــجب دراس ــة ه ــذا امل ــثال وال ــعمل
على كشف خطأه في حال استعمل في جدل.
اإللتماس الخاطئ للخوف  /القوة
The Faulty Appeal to Force/Fear
تح ــدث ح ــني ي ــقوم ش ــخص ب ــالج ــدال دف ــاع ــا ع ــن م ــوق ــف م ــعني ع ــلى ق ــاع ــدة
ال ــضرر ال ــذي ق ــد ينج ــم إن ل ــم ت ــؤيّ ــد ذل ــك امل ــوق ــف .ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،ت ــخيل
أحـد املـحامـني يـجادل ”أيـها الـسيدات والـسادة أعـضاء هـيئة املحـ ّلفني ،يـجب
أن تـحكموا بـأن املـتهم مـذنـب بجـريـمة الـقتل ،وإال فـإنـكم قـد تـكونـون ضـحيّته
ال ــتال ــية!“ ب ــال ــطبع إن ه ــذا الته ــدي ــد ال ع ــالق ــة ل ــه ب ــكون امل ــتهم م ــذن ــبا أم ال،
وبـ ــالـ ــتالـ ــي فـ ــإن هـ ــذا الجـ ــدل مـ ــغلوط .بـ ــالـ ــطريـ ــقة عـ ــينها ،يـ ــتم الـ ــضغط عـ ــلى
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.
ك ــما أن ــه ي ــتم ال ــضغط ع ــلى امل ــعلمني ل ــيقوم ــوا ب ــتعليم ال ــتطور ف ــقط ،وإال ف ــإن ــه
سـيتم حـرمـانـهم مـن الـتعليم .ويـتم مـنع مـعلمي املـدارس الـثانـويـة مـن مـناقـشة

٩٣

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
تخلي عن

املنطق؟“2

التماس املشاعر The Appeal to Emotion -
ه ــي امل ــغال ــطة ال ــتي تح ــدث ح ــني تج ــري م ــحاول ــة إق ــناع ال ــناس م ــن خ ــالل
اسـتعمال املـشاعـر الـجيّاشـة عـوضـا عـن تـقديـم قـضية مـنطقية .إن الخـطابـات
الح ــماس ــية ال ــتي ت ــتبع ع ــادة ب ــعاص ــفة م ــن ال ــتصفيق م ــن ق ــبل ال ــحضور ه ــي
أي ق ــضية أو ج ــدل
م ــثال ع ــن ه ــذه امل ــغال ــطة ،ح ــيث نج ــد أنّ ــه ل ــم ي ــتم ت ــقدي ــم ّ
مـنطقيّ .وكـمثال عـلى ذلـك ،قـد يـحاول الـتطوري أن يـديـن الخـلقي مـن خـالل
ال ــقول” :إن ك ــنت ت ــؤم ــن ح ــقا ب ــال ــكتاب امل ــق ّدس ،ف ــإن ــك ت ــؤ ّي ــد ال ــعبودي ــة ورج ــم
ـتمرديــن كــما يــع ّلم الــكتاب املــق ّدس “.إن هــذا األمــر إنــما هــو مــغلوط
األوالد املـ ّ
ألن امل ــعترض ي ــحاول أن ي ــفتعل ر ّد ف ــعل ع ــاط ــفي ع ــوض ــا ع ــن ت ــقدي ــم ج ــدل
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
ل ــلتاري ــخ الح ــدي ــث .إن ــما ن ــظام ال ــعبودي ــة ال ــتورات ــي ك ــان ن ــظام ــا ك ــري ــما ق ــد ت ــم
 2كوبي وكوهني ،مقدمة إلى املنطق ،النسخة العاشرة )طبعة(Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1994 :
صفحة ۱۷۲

٩٤

تــصميمه ملــساعــدة األشــخاص املــتهوريــن للخــروج مــن ديــونــهم ويــتحولــوا إلــى
ـتمرد
أش ــخاص ي ــمكن اإلع ــتماد ع ــليه م ــال ــيا .إض ــاف ــة إل ــى أ ّن رج ــم اإلب ــن امل ـ ّ
ي ــطبق ف ــقط ف ــي ح ــال ــة ع ــدم إم ــكان ــية ت ــصوي ــبه )ب ــعد رف ــضه ال ــتأدي ــب امل ــتكرر(
واستحضار الكثير من الضرر واألذى إلى عائلته واآلخرين.
مـن خـالل الـربـط الـخاطئ بـني املـفاهـيم املـعاصـرة مـع املـفاهـيم الـتوراتـية لهـذه
ـتطوري أن ي ــقنع ال ــناس م ــن خ ــالل ال ــتالع ــب ب ــمشاع ــره ــم
األم ــور ،ي ــحاول ال ـ
ّ
وليس من خالل تقديم جدل منطقي.
التماس الشفقة The Appeal to Pity -
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 الـربـوبـيّني قـد يسـتعملوا هـذا األسـلوب حـني يـقدمـون قـضيتهم
ع ــلى أس ــاس س ــوء امل ــعام ــلة ال ــذي ت ــعرض ــوا ل ــه م ــن ق ــبل الخ ــلقيّني ،أو م ــدى
صـعوبـة الـتقدم والـعيش فـي مـنطقة تـعجّ بـاملـسيحيّني .عـلى الـرغـم مـن أن هـذه
األمور قد تكون صحيحة ،إال أنه ال عالقة لها بحقيقة املوقف الذي ي ّدعيه.
إن عــبثية الــتماس الــشفقة هــي مــن خــالل الــحكايــة املــعروفــة عــن االبــن الــذي
قـ ــتل والـ ــديـ ــه مسـ ــتعمال فـ ــأس ،وحـ ــني وجـ ــد أنـ ــه سـ ــوف تـ ــتم إدانـ ــته ،الـ ــتمس
الغفران على قاعدة أنه كان يتيما!

٩٥

التماس الجهل The Appeal to Ignorance -
هـي مـغالـطة الـتماس غـير املـعروف؛ وبـصورة أدق؛ حـني يـحاول الـشخص أن
يــجادل بــأن املــوقــف غــالــبا مــا يــكون صــحيحا ملجــرد أنــه لــم يــتم إثــبات خــطأه.
ع ــلى س ــبيل امل ــثال” ،ي ــجب أن ي ــوج ــد ح ــياة ف ــي ال ــفضاء ال ــخارج ــي ،ف ــنحن
نعرف أنه ما من أحد قد أثبت عدم وجودها“.
ب ـ ــال ـ ــطبع أن ـ ــه ملج ـ ــرد ع ـ ــدم إث ـ ــبات أن أح ـ ــد األش ـ ــياء خ ـ ــاطئ ال ي ـ ــعني ذل ـ ــك
ـعسفية ،وي ــمكن
ب ــال ــضرورة أنّ ــه ص ــحيح .إن ال ــتماس الجه ــل ه ــي م ــغال ــطة ت ـ ّ
دوم ــا ت ــقدي ــم امل ــعاك ــس ل ــها .ف ــيمكن ال ــرد ب ــأنّ ــه ”ال ي ــمكن أن ت ــوج ــد ح ــياة ف ــي
الفضاء الخارجي ،فنحن نعرف أنّه ما من أحد قد أثبت وجودها“.
املغالطات الطبيعية The Naturalistic Fallacy -
هـي الجـدل بـأنـه بـما أن أحـد األشـياء يجـري بـطريـقة مـعينة ،فـإنـه مـن املـقبول
أخالقيا 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 خاطئا“.
إن هـذا الجـدل إنـما هـو جـدل مـغلوط ألن الـطريـقة الـتي تجـري وفـقها األمـور
لـم تـكن دائـما هـكذا .إن هـذه املـغالـطة تـرتـكب بـشكل مـتكرر فـي الجـدل حـول
األص ــول ح ــني ي ــتم ال ــتعام ــل م ــع م ــوض ــوع األخ ــالق .ك ــما أش ــرن ــا ف ــي م ـ ّـرات
عــديــدة إلــى أن مــفهوم األخــالق املــوضــوعــية املــطلقة ال أســاس لــه فــي الــرؤيــة
الـتطوريـة لـلعالـم .لـكن بـعض الـتطور ّيـني قـامـوا بـالـرد” :إن الـقانـون األخـالقـي
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يحــمل قــيمة إيــجابــية تــساعــد عــلى الــبقاء عــلى قــيد الــحياة بــالنســبة لــألنــواع.
وبـالـتالـي فـإن هـذا يفسـر سـبب وجـود األخـالق “.ولـكن )وعـلى سـبيل الجـدال
ف ــقط( ه ــذا ال ــر ّد ق ــد يفس ــر س ــبب ت ــصرف ب ــعض األش ــخاص ب ــطري ــقة م ــعينة،
تصرف األشخاص بطريقة معينة.
إنما إنه ال يفسر سبب وجوب
ّ
املغالطات األخالقية The Moralistic Fallacy -
هــي املــغالــطات الــتي تخــلط فــيما بــني مــا يــجب أن يــت ّم وبــني مــا هــو جــاري،
لــكن بــأســلوب مــعاكــس لــلمغالــطات الــطبيعية .فــيؤكــد املــجادل بــأنــه ملجــرد أن
شيئا ما يجب أن يتم بطريقة معينة ،فإنّه سوف يت ّم بتلك الطريقة.
إن كــنت قــد قــمت بــالــعبور مــن مــمر املــشاة حــني تــكون إشــارة الــعبور لــلمشاة
خ ــضراء ودون أن ت ــنظر إل ــى ك ــال ال ــجان ــبني ف ــأن ــت ق ــد ارت ــكبت ه ــذه امل ــغال ــطة
تحـديـدا .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.
مغالطة املغالطة The “Fallacy Fallacy” -
هـي الخـطأ بـاإلعـتقاد بـأن اإلدعـاء خـاطئ ملجـرد أن الجـدل الـذي تـم تـقديـمه
لــلدفــاع عــن ذلــك املــوقــف كــان مــغلوطــا .فــالجــدل الــسيء قــد يحــمل اســتنتاج
جـ ــيد وذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل املـ ــصادفـ ــة .عـ ــلى سـ ــبيل املـ ــثال” ،لـ ــقد كـ ــنت مـ ــريـ ــضا
وص ّليت إلى اهلل .وبما أنني قد شفيت فهذا دليل على وجود اهلل“.
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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.
ع ــادة م ــا ي ــتم إغ ــفال ذك ــر اإلس ــتنتاج ف ــي ه ــذا ال ــنوع م ــن امل ــغال ــطات إال أنّ ــه
مــتضمن فــي الــطرح .فــإنــه إن تــم ذكــره بــشكل صــريــح فــإن املــغالــطة ســتكون
مكشوفة.
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مالحظة ختامية
إن ــه ل ــزام ع ــلى امل ــسيح ّيني أن ي ــكون ــوا ع ــقالن ــيني  -ل ــيطوع ــوا أف ــكاره ــم ل ــتماث ــل
أف ــكار اهلل )أش ــعياء  .(٨-٧ :٥٥ف ــإن ــه ي ــجب ع ــلينا أن ن ــتمثل ب ــه )أف ــسس :٥
 (١وأن نــفكر بــطريــقة مــتسقة مــع طــبيعة اهلل املــنطقيّ )رومــية  .(٢ :١٢لــيس
فــقط أنــنا نــنتمي إلــى اهلل ألنــنا خــليقته ،بــل وهــو قــد خ ـ ّلصنا بــابــنه الــوحــيد .
والــتزامــنا نــحو املــسيح يــجب أن يــمتد إلــى جــميع نــواحــي حــياتــنا .فــيجب أن
نحب الرب إلهنا من كل قلبنا وفكرنا وقدرتنا وروحنا )لوقا .(٢٧ :١٠
ملــزيــد مــن املــعلومــات عــن الــدفــاع عــن اإليــمان املــسيحي الــرجــاء الــعودة إلــى
كــتاب الــدلــيل الــحاســم للخــلق ،الــكتاب الــذي يــق ّدم جــدال غــير قــابــل لــلدحــض
عن الرؤية املسيحية للعالم.
يـوجـد مجـموعـة مـن األمـثلة الـتدريـبية الـتي سـوف نـقوم بـتقديـمها فـي املـالحـق
ال ــالح ــقة وال ــتي س ــوف ت ــساع ــد ع ــلى ت ــثبيت امل ــعلوم ــات ال ــتي ق ــمنا ب ــدراس ــتها
مــعا .وأود أن أقــترح عــليكم أن تــقومــوا بــالــتدرب عــليها إذ أن الــتدريــب هــو مــا
ي ــساع ــد ع ــلى ت ــطوي ــر امل ــهارات املكتس ــبة وق ــاب ــلية ك ــشف امل ــغال ــطات امل ــنطقية
هي مهارة تحتاج للتدريب.
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أمثلة متنوعة
إن هـ ــذه املجـ ــموعـ ــة مـ ــن األمـ ــثلة هـ ــي أمـ ــثلة افـ ــتراضـ ــية وهـ ــي مـ ــبنية بـ ــشكل
أســاســي عــلى مجــموعــة مــن األخــطاء املــنطقية الــشائــعة فــي الجــداالت الــتي
تـقدم مـن قـبل الـتطوريّـني أو مـن مـتبنّي الـديـانـات األخـرى .والهـدف هـو تـمييز
نــوع املــغالــطة فــي كـ ّـل مــنها .وســيتم تــقديــم اإلجــابــات املــفتاحــية فــي الــفصل
الثالث عشر.
” .١إن التطور قد قام بتصميم البعض من الكائنات الرائعة“
” .٢إنــها حــقيقة عــلمية أ ّن الــبكتيريــا قــد تــطوريــة وأصــبحت مــقاومــة لــعدد مــن
املـضادات الـحيويـة ،ولـذلـك فـإن الخـلقيني عـلى خـطأ فـي قـولـهم أن الـتطور لـم
تتم معاينته“.
” .٣ملاذا أنتم أيها الخلقيون تقفون ضد العلم؟“
” .٤التطور هو حقيقة علمية؛ إن أهم العلماء في العالم يؤمنون بالتطور“.
” .٥إن ك ــان ال ــتطور ص ــحيحا ،ف ــإن ــنا س ــوف ن ــتوق ــع أن نج ــد ت ــشاب ــها ف ــي
الحـ ــمض الـ ــنووي لـ ــلكائـ ــنات املـ ــتشابـ ــهة .وبـ ــالـ ــفعل نـ ــحن نجـ ــد تـ ــشابـ ــها فـ ــي
الحمض النووي بالتالي فإن التطور صحيح“.
” .٦إما أن تحيا باإليمان أو أن تمتلك أسبابا عقالنية ملا تؤمن به“.
” .٧ال وج ــود هلل .ف ــإن ــه ي ــقتل األط ــفال األب ــري ــاء؛ وم ــن ال ــواض ــح أن ه ــذا األم ــر
خاطئ“.
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” .٨إن وج ـ ــدن ـ ــا مس ـ ــتحاث ـ ــات للبش ـ ــر وال ـ ــدي ـ ــناص ـ ــورات ف ـ ــي ن ـ ــفس ال ـ ــطبقة
الصخـريـة ،حـينها سـوف نـعرف أنـهما قـد عـاشـا فـي وقـت واحـد .لـكننا ال نجـد
هـ ــكذا نـ ــوع مـ ــن املسـ ــتحاثـ ــات .وبـ ــالـ ــتالـ ــي فـ ــإن البشـ ــر والـ ــديـ ــناصـ ــورات لـ ــم
يتواجدوا في وقت واحد“.
” .٩إن الخـ ــلق هـ ــو إيـ ــمان غـ ــبي لـ ــلغايـ ــة وال يسـ ــتحق حـ ــتى أن نـ ــقدم جـ ــداال
ض ّده“.
” .١٠يــتميز الخــلق ّيني بــعدم نــزاهــتهم ،وبــالــتالــي فــأنــا لســت قــادرا عــلى الــثقة
بالجدل الذي يقدمونه“.
” .١١إن املناظرة اليوم هي بني العلم واملذهب الخلقي“.
 ٪٩٩,٩٩” .١٢مــن الــعلماء املــتخصصني فــي مــجاالت قــريــبة مــن املــوضــوع
يؤمنون بالتطور“.
” .١٣أنت تطالب بمثال عن التطور؟ ها أنت تتكلم مع واحد من األمثلة؟“
” .١٤يقول لنا العلماء بأن الكون يعود إلى مليارات السنني“.
” .١٥إن كــان ســفر الــتكويــن حــقيقيّا ،فــلماذا يــوجــد الــعديــد مــن األدلــة عــلى
قدم عمر األرض؟“
” .١٦الخ ــلقيون ي ــحاول ــون أن يج ــدوا اإلج ــاب ــات ف ــي ال ــكتاب امل ــقدس ،ل ــكن
العلماء الحقيقيّون يقومون بأبحاث حقيقية ملعرفة ما حدث في املاضي“.
” .١٧إن كــتابــي األخــير يــتناول الجــدال الــدائــر لــلتطور فــي مــواجــهة املــذهــب
الخلقي“.
” .١٨إن الخــلقيني يــأخــذون الــكتاب املــق ّدس بــشكل حــرفـيّ .وبــالــتالــي فــإنــهم
يجب أن يؤمنوا بأن األرض لها أعمدة وزوايا .يا له من سخف!“
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” .١٩إن السج ــل األح ــفوري يظه ــر ب ــعض ال ــكائ ــنات ال ــحية م ــرت ــبة ب ــصورة
منهجية في طبقات أعلى من األخرى .وهذا دليل واضح على التطور“.
” .٢٠بــالــطبع إن الــدكــتور اليــل يــؤمــن بــالخــلق .فــهو يــعمل فــي مــوقــع إجــابــات
في سفر التكوين“.
” .٢١إن لــم يــتم تــلقني الــتالمــيذ الــتطور ،فــإنــهم لــن يــكونــوا قــادريــن عــلى فــهم
كيفية عمل البحث العلمي ،وسوف يحرمون من الفهم الصحيح للطبيعة“.
” .٢٢إن الـ ــتطور هـ ــو حـ ــقيق ّية ال يـ ــمكن الهـ ــروب مـ ــنها .فـ ــإن كـ ــل شـ ــيء فـ ــي
ال ـ ــكون ،اب ـ ــتداءا ً م ـ ــن ال ـ ــنجوم واملج ـ ـ ّـرات وان ـ ــتهاء ب ـ ــمناق ـ ــير ط ـ ــيور ال ـ ــحسون
يصرح بها“.
والبكتيريا
ّ
” .٢٣نــتوقــع أن تــكون الــطبيعة مــنتظمة فــي املســتقبل ألنــها كــانــت كــذلــك فــي
املاضي“.
” .٢٤إن إنكار حقيقة التطور هو مثل إنكار الجاذبية األرضية“.
” .٢٥إم ــا أن تس ــتخدم ع ــقلك لتح ــدد ال ــحقائ ــق ،أو أن ت ــقبل ب ــبساط ــة ك ــل م ــا
يقوله لك الكتاب املقدس“.
” .٢٦إن الــتطور هــو عــلم ،والــعلم هــو الســبب فــي امــتالكــنا كــل هــذا الــتطور
التكنولوجي املذهل ،وإمكانية وضع رجال على سطح القمر“.
” .٢٧إن ال ــتطور ل ــيس ع ــملية ع ــشوائ ــية غ ــير م ــقادة .إن ــما ال ــتطور ي ــقاد م ــن
خــالل اإلنــتقاء الــطبيعي .فــالــطبيعة تــنتقي األفــراد األنســب لــلبقاء ،وبــالــتالــي
فهي تقود العملية لألمام“.
” .٢٨إن كنت تؤمن بالخلق فأنت ح ّقا غبيّ“.

١٠٢

” .٢٩يـتوجـب عـليك أن تـتوقـف عـن اإليـمان أو الـتعليم عـن الخـلق ،وإال فـإنـك
قد تتعرض للمقاضاة“.
” .٣٠ملاذا تنكر العلم؟“
” .٣١إن وج ــدن ــا أران ــب متحج ــرة ف ــي ال ــطبقة الصخ ــري ــة ال ــتي ت ــعود إل ــى م ــا
ق ــبل ال ــعصر ال ــكام ــبري ،ف ــإن ذل ــك س ــوف ي ــكون دح ــضا ل ــلتطور .ل ــكن ه ــذا
األمــر غــير مــوجــود .وبــالــتالــي فــإنــه يــمكننا أن نــكون عــلى ثــقة مــن أن الــتطور
حقيقيّ“.
” .٣٢يـجب عـليك أال تـثق بـأي شـيء يـتم تـقديـمه مـن خـالل مـوقـع إجـابـات فـي
سفر التكوين“.
” .٣٣إنـ ــه مـ ــن الـ ــطبيعي أن يـ ــجادل الـ ــدكـ ــتور )س( دفـ ــاعـ ــا األرض حـ ــديـ ــثة
العه ــد ،إذ أنّ ــه ي ــؤم ــن ب ــالخ ــلق .ل ــذل ــك ف ــإن ــه ي ــجب أن ت ــتجاه ــل الج ــدل ال ــذي
يقدمه“.
” .٣٤إن خـاليـا الـربـط الـعصبي الـدمـاغـية يـجب أن تـمتلك نـوعـا مـن الـوعـي إذ
أن الدماغ يتكون من تلك الخاليا وهو واعي“.
” .٣٥إن ال ــناس ال ي ــرج ــعون م ــن امل ــوت إل ــى ال ــحياة .اذه ــب وت ــفقد امل ــداف ــن.
وبالتالي فإن يسوع ال يمكن أن يكون قد قام من بني األموات“.
” .٣٦ال يــوجــد حــاجــة لــوجــود اإللــه حــتى نــكون قــادريــن عــلى تــفسير قــوانــني
املنطق .فأنا ال أؤمن باهلل لكنني أستخدم قوانني املنطق في كل حني“.
” .٣٧مـ ــن الـ ــواضـ ــح أن إجـ ــهاض األطـ ــفال لـ ــيس بـ ــأمـ ــر خـ ــاطئ .إن الـ ــناس
يفعلون ذلك منذ آالف السنني“.

١٠٣

” .٣٨إن الــزواج بــني األعــراق أمــر خــاطئ ،فــأنــت ال تــرى الــطيور تــتزاوج مــع
أنواع أخرى“
” .٣٩إن تـ ــعلم الـ ــتالمـ ــيذ أن يـ ــقومـ ــوا بـ ــبساطـ ــة ”بـ ــالـ ــثقة بـ ــما يـ ــقولـ ــه الـ ــكتاب
املـقدس“ ،فـإنـهم لـن يـكونـوا قـادريـن عـلى الـتفكير بـطريـقة مسـتقلة ولـن يـكونـوا
قادرين على اإلنجاز في املجتمع عندما يكبرون“ .
” .٤٠مـا هـو احـتمال أن يـتم ظـهور الـحياة بـشكل عـفوي؟ ال بـد أن يـكون مـئة
باملئة فها نحن هنا“.
” .٤١ال ،إن الـتطوري ّـني ال يـكذبـون فـيما يـتعلق بـاألدلـة عـن الـتطور .فـإن هـذا
سيكون خاطئأ“.
” .٤٢إن لــم يــكن الــتطور صــحيحا ،فــلماذا نجــد كـ ّـل هــذا الــعدد مــن الــعلماء
يؤمنون به؟“
” .٤٣ل ــقد ق ــام داروي ــن ب ــتوث ــيق ال ــتطور ال ــعام ــل م ــن خ ــالل م ــالح ــظة ك ــيفية
تجاوب مناقير طيور الحسون مع تغيرات البيئة املحيطة“.
” .٤٤بـشكل أسـاسـي ،إن جـميع الـثديـات تـمتلك سـبع فـقرات فـي الـرقـبة ،إن
هذا دليل واحد من بني أدلة كثيرة على أنها تتشارك بسلف مشترك“.
” .٤٥إن كــنت تــريــد أن تــقدم جــدال دفــاعــيا عــن الخــلق ،يــجب عــليك أن تــقوم
ب ــتقدي ــم م ــراج ــع م ــن امل ــجالت ال ــبحثية ال ــحقيقية ال ــتقليدي ــة ،ول ــيس م ــن خ ــالل
الخلقية منها“.
” .٤٦إن السبب الوحيد الذي يدفعك لإليمان بالخلق هو أنك مسيحيّ“.
” .٤٧إن سـحابـة أورت ال بـد أن تـكون مـوجـودة .فـإنـه ال يـوجـد أي شـخص قـد
أثبت عدم وجودها“.

١٠٤

” .٤٨إن جـميع الجـدالت الـتقليديـة الـتي تـدافـع عـن اهلل قـد تـم دحـضها .هـذا
بالتأكيد يشير إلى أن اهلل غير موجود“.
” .٤٩إن 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“.
” .٥٠إنــه مــن غــير املــقبول أن تــقوم بــاســتعمال املــنطق الــدائــري فــي جــدلــك-
ألن ذل ــك م ــغلوط .وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه ال ي ــمكنك أن ت ــقوم ب ــاف ــتراض أن ال ــكتاب
املقدس صحيح في محاولتك إلثباته“.
” .٥١هل تؤمن بالخلق ،أم أنك تؤمن بالعلم؟“
” .٥٢ب ــال ــطبع إن الخ ــلق ال ي ــمكن أن ي ــكون ح ــقيقيّ .إذ أ ّن ال ــعلم يح ـ ّدد م ــن
خـالل الـعالـم الـطبيعي .لـكن الخـلق يـتضمن اشـتراك الـعوامـل فـوق الـطبيعية.
“
” .٥٣قـد يـكون اهلل مـوجـودا ،لـكننا يـجب أن نـقوم بـالـبحث الـعلمي وكـأنّـه لـيس
م ــوج ــودا .وإال ف ــإن ــه ل ــن ي ــكون م ــمكنا أن ن ــعرف ف ــيما إذا ك ــنا ن ــقوم ب ــدراس ــة
ال ــعال ــم ال ــطبيعي أو املعج ــزات .س ــوف ي ــكون ال ــبحث ال ــعلمي خ ــارج دائ ــرة
املمكن“.
” .٥٤ل ــقد س ــمحنا ل ــلطالب ب ــدراس ــة ب ــدائ ــل ع ــن ال ــتطور ول ــقد ك ــان ــت ن ــتائ ــج
امـتحانـات الـطالب فـي مـادة الـعلوم أدنـى مـن املـعدل املـعتاد .أال تـرى تـأثـير
السماح للطالب بدراسة الخلق؟“
” .٥٥ال يـمكن للبشـر أن يـمتلكوا أي حـريّـة شـخصية حـقيقيّة .إذ أ ّن تـكويـننا
يعتمد بشكل كليّ على الذرات التي ال تمتلك أي حري ّة شخصية“.

١٠٥

” .٥٦ل ــقد وج ــدن ــا ع ــبر ال ــتاري ــخ ال ــكثير م ــن ال ــتفسيرات ال ــطبيعية ل ــلظواه ــر
الـكونـية واألرضـية .وبـالـتالـي فـإنـه مـن املـنطقي أن نسـتنتج بـأن أصـل الـكون
واألرض يمتلك أسباب طبيعيّة أيضا“.
” .٥٧إن الــحياة مــوجــودة بــوفــرة عــلى كــوكــب األرض؛ إذ أنّــه فــي كــل الــبيئات
تـقريـبا يـوجـد كـائـنات حـيّة .وبـالـتالـي فـإنـه مـن املـنطقي أن نسـتنتج أن الـحياة
في الفضاء ستكون أمرا شائعا أيضا“.
” .٥٨إن الخــلق ّيني ال يــؤمــنون بــالــطرائــق الــعلمية .فــإنــهم يــبحثون عــن جــميع
األجوبة في الكتاب املق ّدس“.
” .٥٩إن األدل ــة ع ــلى ال ــتطور ك ــثيرة ج ــدا ،م ــن ع ــلم األح ــفوري ــات ،م ــن ع ــلم
التشــريــح ،ومــن عــلم الــجينات جــميعها تــؤكــد عــلى حــقيقة أن الــكائــنات تــمتلك
سلفا مشتركا“.
” .٦٠أل ــيس ال ــتطور أم ــرا م ــذه ــال؟ ع ــظمة ال ــصقور ،س ــرع ــة الفه ــد ال ــفائ ــقة،
الـ ــقابـ ــلية املـ ــذهـ ــلة لـ ــدى الحـ ــربـ ــاء لـ ــتغيير لـ ــونـ ــها ،وريـ ــش الـ ــطاووس الـ ــخالب،
جميعها مخرجات رائعة من العمليات املعقدة للطبيعة“.
” .٦١نـحن ال نـعرف إن كـانـت الـطيور قـد تـطورت مـن األرض إلـى األعـلى أم
أنها تطورت من األشجار إلى أسفل“.
” .٦٢أنا أفكر ،إذا  ،أنا موجود“.
” .٦٣لقد قام اهلل بتغيير حياتي ،وبالتالي فإن وجوده أمر أكيد“.
” .٦٤أنــا أعــرف أن اهلل ال يــزال يــقوم بمعجــزات الــشفاء فــي يــومــنا الــراهــن،
تحسنت صحتي“.
فأنا قد ص ّليت هلل حني كنت مريضا ،ولقد
ّ

١٠٦

” .٦٥ت ــري ــد دل ــيال ع ــلى أن ال ــكتاب امل ــقدس ه ــو ص ــحيح وم ــوح ــى ب ــه؟ إل ــيك
رسالة تيموثاوس الثانية “.١٦ :٣
” .٦٦ك ــل ش ــيء ف ــي ال ــكون ل ــه مس ــبب وب ــال ــتال ــي ف ــإن ال ــكون أي ــضا الب ــد أن
يكون مسبّب“
” .٦٧أنـا أمـتلك جـدل جـيد جـدا للخـلق؛ أنـا أعـرف ذلـك ألن جـميع األشـخاص
ال ــتطوري ــن ال ــذي ــن اس ــتخدم ــت ه ــذا الج ــدل ض ــده ــم ق ــد ت ــحول ــوا إل ــى اإلي ــمان
بالخلق“
” .٦٨أن ــت ت ــسأل ــني ع ــن ك ــيفية م ــعرف ــتي ب ــأ ّن اهلل م ــوج ــود .إنّ ــه م ــوج ــود ألن ــه
موجود في قلبي“.

١٠٧

)(١٣

إجابات مفتاحية لألمثلة املتنوعة
 .١مـغالـطة تـجسيد املـفاهـيم :فـالـتطور هـو مـفهوم وبهـذا فـهو غـير قـادر عـلى
أي شيء.
تصميم ّ
 .٢مغالطة املواربة اإللتباس :فاملجادل قد قام بتغيير معنى كلمة ”تطور“.
 .٣مــغالــطة الــسؤال املــركــب :فــالــسؤال يــفترض شــيئا خــاطــئا .وكــان يــجب أن
يـتم تـقسيمه بـالـشكل الـتالـي” :هـل أنـت ضـد الـتقدم الـعلمي؟ إن كـنت كـذلـك،
ملاذا تتخذ خذا املوقف؟“
 .٤مـ ــغالـ ــطة الـ ــتماس السـ ــلطة :إن حـ ــقيقة إيـ ــمان عـ ــدد مـ ــن الـ ــعلماء بـ ــشيء
محدد ال يجعل من ذلك األمر صحيحا.
 .٥مـغالـطة الـتأكـيد مـن خـالل الـناتـج :يـوجـد أسـباب أخـرى تـدفـعنا ألن نـتوقـع
وجـود تـشابـه فـي الحـمض الـنووي لـلكائـنات الـحيّة .فـإن امـتالك خـالـق واحـد
سـ ــيفضي إلـ ــى تـ ــوقـ ــع مـ ــماثـ ــل ذلـ ــك ألن الحـ ــمض الـ ــنووي يـ ــمتلك الـ ــتعليمات
الالزمة للسمات.
 .٦مـغالـطة الـتشعب :يـمكننا أن نـمتلك إيـمانـا وفـي الـوقـت عـينه نـمتلك سـبب
عقالني ملا نؤمن به.

١٠٨

 .٧مـغالـطة الـقضايـا غـير املـترابـطة :إن حـقيقة كـون اهلل يـقوم بـعمل أشـياء لـم
ي ــفهمها ب ــعض األش ــخاص ،أو أن ــهم يج ــدون ــها م ــثيرة ل ــإلس ــتياء ال ي ــدح ــض
وجود اهلل.
 .٨م ــغال ــطة إن ــكار ال ــبادئ ــة )ال ــفرض( :ق ــد ي ــوج ــد ع ــدد م ــن األس ــباب ال ــتي ق ــد
تتســبب بــعدم وجــود مســتحاثــات الــديــناصــورات مــع البشــر؛ واإلجــابــة ليســت
محصورة بوجود فجوة زمنية بني وجودهما.
 .٩مــغالــطة الــتماس الــسؤال بــطريــقة عــاطــفية :لــقد تــم اســتخدام لــغة عــاطــفية
متحيزة عوضا عن تقديم جدل حقيقي.
 .١٠م ـ ــغال ـ ــطة ال ـ ــشخصنة ال ـ ــندي ـ ــة :إن ال ـ ــهجوم يس ـ ــتهدف ال ـ ــشخص ول ـ ــيس
الجدل الذي يقدمه.
 .١١مــغالــطة الــتماس الــسؤال بــطريــقة عــاطــفية :مــن خــالل طــرح وجــود تــمايــز
وتـبايـن بـني الـعلم والخـلق ،يـقوم هـذا الـشخص بـإشـارة ضـمنية إلـى أ ّن الخـلق
بـطريـقة مـا هـو يـقف ضـد الـعلم ،أو أن الـتطور هـو الـرؤيـة الـعلمية ،وذلـك دون
أن ي ــقوم ب ــتقدي ــم ج ــدل م ــنطقي ل ــذل ــك .إن اس ــتعمال ك ــلمة ”امل ــذه ــب“ ورب ــطها
م ــع الخ ــلق ت ــقوم ب ــشكل م ــباش ــر ب ــتدع ــيم ال ــفكرة ال ــتي ي ــحاول ط ــرح ــها ب ــأنّ
مجرد إيمان.
الخلق هو
ّ
 .١٢م ــغال ــطة اإلل ــتماس ال ــخاطئ للس ــلطة  /رأي األغ ــلبية :ح ــتى وإن ك ــان ــت
ـصحة
األرقـ ــام دقـ ــيقة )وهـ ــي ليسـ ــت كـ ــذلـ ــك( ،سـ ــيكون ذلـ ــك غـ ــير مـ ــرتـ ــبطا بـ ـ ّ
اإلدعاء.

١٠٩

 .١٣م ــغال ــطة ال ــتماس ال ــسؤال :إن ك ــون األش ــخاص م ــثاال ع ــن ال ــتطور ه ــو
اإلدع ــاء ال ــذي يج ــري ال ــتحقيق ب ــه .فه ــذا ال ــشخص ق ــد اف ــترض ال ــتطور ف ــي
سبيل أن يدافع عن التطور.
 .١٤م ــغال ــطة ال ــتجسيد ل ــلمفاه ــيم :ح ــيث أنّ ــه ق ــد ت ـ ّم ش ــخصنة م ــفهوم ال ــعلم،
األم ــر ال ــذي ي ــقوم ب ــال ــتعتيم ع ــلى ح ــقيقة أ ّن ال ــعلماء ه ــم م ــن ي ــقوم ــون ب ــتقدي ــم
اإلدعاءات.
 .١٥مــغالــطة الــسؤال املــركــب :يــحب أن يــتم الــتقسيم” :هــل يــوجــد الــكثير مــن
األدلــة عــلى قــدم عــمر األرض؟ فــي حــال وجــدت ،كــيف يــمكن لــسفر الــتكويــن
أن يـكون صـحيحا؟“ لـكن عـلى اعـتبار أن الـسؤال األول خـاطئ وأ ّن الخـلقي
ال ــتورات ــي س ــيجيب ب ــال ــنفي ع ــن ال ــسؤال األول ،ف ــلن ي ــكون م ــن داع ل ــتقدي ــم
إجابة عن الثاني كونه عديم املعنى.
 .١٦م ــغال ــطة ال ي ــوج ــد أس ــكتلندي ح ــقيقي :ي ــحاول امل ــعترض أن ي ــداف ــع ع ــن
م ـ ــوق ـ ــفه م ـ ــن أي رد وذل ـ ــك ب ـ ــاإلع ـ ــتماد ع ـ ــلى ت ـ ــقدي ـ ــم ت ـ ــعري ـ ــف ج ـ ــدي ـ ــد ل ـ ــلعلماء
الحقيقيّني من خالل اإلشارة إلى أنهم ال ينظرون إلى الكتاب املقدس؟
 .١٧م ـ ــغال ـ ــطة ال ـ ــتماس ال ـ ــسؤال ب ـ ــطري ـ ــقة ع ـ ــاط ـ ــفية :إن إض ـ ــاف ـ ــة ” “ismأي
اإلشــارة إلــى أ ّن الخــلق مجــرد مــذهــب إنــما هــو دلــيل عــلى أ ّن هــذا الــشخص
يـفترض أن الخـلق ال يـرقـى إلـى مسـتوى الـتطور الـذي يـمثل الـعلم الـحقيقيّ،
وذلك دون تقديم أي جدل منطقي.
 .١٨م ــغال ــطة رج ــل ال ــقش أو امل ــوارب ــة :ف ــامل ــالي ــني ال ي ــقوم ــون ب ــتفسير ال ــكتاب
املــقدس بــطريــقة حــرفــية مــتص ّلبة .فــنحن نــتعامــل مــع الــبالغــة والــلغة الــشعريــة
فـي األجـزاء الـتي كـتبت بهـذه الـطريـقة .وهـذا أيـضا يـمكن أن يـعتبر نـوع مـن
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مــغالــطة املــواربــة حــيث يــتم تــمويــه مــعنى كــلمة حــرف ـيّ ،الــتي تــعني ”بــطريــقة
ط ــبيعية“ )أي ب ــال ــطري ــقة ال ــتي أراده ــا ال ــكات ــب( ،ول ــكن ه ــذا امل ــعنى ق ــد تـ ـمّ
تغييره إلى التفسير الحرفي املتش ّدد.
 .١٩مــغالــطة الــتأكــيد مــن الــناتــج )ويــوجــد إجــابــات أخــرى صــحيحة (.فــإنــنا
حـ ــني نـ ــقوم بـ ــتحويـ ــلها إلـ ــى صـ ــيغة قـ ــابـ ــلة لـ ــلقياس نجـ ــد أن الجـ ــدل يـ ــتضمن
التالي:
) (١إن كان التطور صحيحا فإننا سنتوقع وجود س.
) (٢وبما أننا نعاين س.
) (٣بالتالي فإن التطور صحيح.
 .٢٠م ـ ــغال ـ ــطة ال ـ ــشخصنة ال ـ ــظرف ـ ــية :إذ أ ّن ح ـ ــقيقة وج ـ ــود داف ـ ــع ش ـ ــخصي
لصاحب الجدل العالقة له بسالمة الجدل الذي يق ّدمه.
 .٢١مـغالـطة الـتماس الـتعاطـف :إذ أ ّن اسـتخدام كـلمة ”يحـرمـون“ يـشير إلـى
اس ـ ــتخدام ال ـ ــتماس ال ـ ــتعاط ـ ــف ف ـ ــي ه ـ ــذا الج ـ ــدل .إذ أ ّن اس ـ ــتخدام ”ت ـ ــعليم
التطور أو أ ّن األطفال سوف يعانون“ ال عالقة له بكون التطور حقيقيّ.
 .٢٢مغالطة املواربة :فيما يختص بكلمة تطور.
 .٢٣مــغالــطة الــتماس الــسؤال :فــاملــجادل هــنا يــفترض اإلســتقراء لــكي يــثبت
اإلستقراء) .انظر الفصل الثالث(.
 .٢٤م ــغال ــطة ال ــقياس ال ــخاطئ :إن ال ــجاذب ــية ه ــي ق ــاب ــلة ل ــلقياس وامل ــعاي ــنة
والتكرار في الحاضر ،واألمر ال عالقة له بتطور الجزيء إلى إنسان.
 .٢٥م ــغال ــطة ال ــتشعب )ال ــتقليص ال ــخاطئ( :مل ــاذا ال نس ــتخدم ع ــقلنا ل ــبناء
دفاع منطقي مبني على الكتاب املقدس على اعتباره نقطة انطالق لنا؟

١١١

 .٢٦مــغالــطة املــواربــة :إن املــجادل يــقوم بــالخــلط بــني الــعلوم التجــريــبية وبــني
نموذج من النماذج املتواجدة عن موضوع األصول.
 .٢٧مــغالــطة تــجسيد املــفاهــيم :إن اإلنــتقاء الــطبيعي هــو مــفهوم وهــو عــاجــز
عن قيادة أي شيء.
 .٢٨مــغالــطة الــشخصنة الــنديــة :إن الجــدل مــوجــه إلــى الــشخص ولــيس إلــى
اإلدعاءات التي يقدمها.
 .٢٩مـغالـطة الـتماس الـقوة  /الـخوف :إن اإلجـراءات الـقضائـية ال عـالقـة لـها
بكون الخلق أمرا حقيقا أم ال.
 .٣٠مـغالـطة الـسؤال املـركـب :فـالجـدل يـجب أن يـقسم إلـى سـؤالـني هـما :هـل
ت ــنكر ال ــعلم؟ إن ك ــنت ت ــنكر ال ــعلم ف ــلماذا؟ وب ــما أ ّن اإلج ــاب ــة ع ــلى ال ــسؤال
األول هي بالنفي فإنه ال يوجد حاجة للتعامل مع السؤال الثاني.
 .٣١مـغالـطة نـقض الـفرض) :إن كـان لـديـنا س سـيكون لـديـنا ع ،لـيس لـديـنا
س وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه ل ــيس ل ــدي ــنا ع ( إن امل ــؤم ــنني ب ــالخ ــلق س ــوف ل ــن ي ــتوق ــعوا
وج ـ ــود األران ـ ــب ف ـ ــي ال ـ ــطبقة الصخ ـ ــري ـ ــة ال ـ ــتي ت ـ ــعود إل ـ ــى م ـ ــا ق ـ ــبل ال ـ ــعصر
الـكامـبري ،ذلـك عـلى اعـتبار أن تـلك الـطبقة هـي بـشكل رئـيسي الـطبقة الـتي
تشكل قاع املحيط في مرحلة ما قبل الطوفان.
 .٣٢م ــغال ــطة امل ــصدر :إن الج ــدل ي ــجب أن ي ــم ت ــقدي ــمه ب ــناء ع ــلى ح ــيثيات ــه
ولـيس بـناء عـلى مـصدره .إضـافـة إلـى أنّـه يـجب أن يـتم تـقديـم جـدل مـنطقي
لــرفــض اإلدعــاءات والجــدالت الــتي يــتم تــقديــمها مــن أحــد املــصادر واعــتباره
مصدر غير جدير بالثقة.

١١٢

 .٣٣م ــغال ــطة ال ــشخصنة ال ــظرف ــية :إن ح ــقيقة ام ــتالك ال ــدك ــتور )س( ح ــاف ــزا
للدفاع عن الخلق لن يجعل من الجدل الذي يقوم بتقديمه مغلوطا.
 .٣٤م ــغال ــطة ال ــتقسيم :إن م ــا ي ــصح ع ــلى املج ــموع ــة ل ــن ي ــكون ب ــال ــضرورة
صحيحا على الجزء أو األفراد.
 .٣٥مـ ــغالـ ــطة الـ ــتعميم الـ ــقطعي :إن الـ ــغالـ ــبية الـ ــعظمى مـ ــن األشـ ــخاص ال
يـعودون مـن املـوت إلـى الـحياة )عـلى األقـل لـيس اآلن ،إذ أنـهم سـوف يـفعلون
ف ــي ي ــوم ال ــدي ــنون ــة األخ ــير( .وب ــال ــتال ــي ف ــإن ال ــتعميم ص ــحيح إال أن ه ــذا ال
يـعني أنـه ال يـوجـد أي اسـتثناءات .فـالـرب اإللـه قـادر عـلى أن يـقيم األمـوات،
وهو قد فعل ذلك.
 .٣٦مـغالـطة الـفرضـيات غـير املـترابـطة :إن املـؤمـنني بـالخـلق الـتوراتـي يـ ّدعـون
بـأ ّن 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 اإل ّدعــاء الــذي يــقدمــه املــؤمــنون
بالخلق.
 .٣٧امل ــغال ــطات ال ــطبيعية :إن ك ــون أح ــد األش ــياء يج ــري ب ــطري ــقة م ــعينة ل ــن
يـعني بـالـضرورة أنـه يـجب أن يـتم وفـق تـلك الـطريـقة .فـإن حـقيقة كـون الـكثير
مــن األشــخاص يــقومــون بــإجــهاض األطــفال لــن يــجعل مــن هــذا األمــر املــروع
صحيحا.
 .٣٨مـغالـطة 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 أ ّن البشــر لــيسوا مــلزمــني أن
يتصرفوا وفق ذات الطريقة .فبعض الحيوانات تقتل وتفترس أبناء جنسها.
 .٣٩مــغالــطة املنحــدر الــزلــق :عــلى اعــتبار أن الــثقة بــالــكتاب املــقدس تــنطوي
عـلى اسـتخدام مـهارات الـتفكير املـنطقي )كـما يـرد فـي أشـعياء  ١٨ :١عـلى
س ــبيل امل ــثال( ،وب ــال ــتال ــي ف ــإن ذل ــك ل ــن يتس ــبب ب ــال ــوص ــول إل ــى ال ــنتائ ــج غ ــير
املرغوب بها التي يفترضها املعترض.
 .٤٠م ــغال ــطة ال ــتماس ال ــسؤال :ع ــلى اع ــتبار أن ال ــطري ــقة ال ــتي وص ــلنا ب ــها
إلــى الــوجــود وإلــى مــا وصــلنا إلــيه هــي الــنقطة مــحور الجــدل ،فــإن املــجادل
يقوم بافتراض األمر الذي يحاول اثباته دون تقديم أي جدل منطقي.
 .٤١املـغالـطات األخـالقـية :ملجـرد أن أحـد األشـياء يـعتبر خـاطـئا فـإن هـذا لـن
يعني بأنه لن يحدث.
 .٤٢مـغالـطة اإللـتماس الـخاطئ للسـلطة/األغـلبية :إن البشـر يـمتلكون طـبيعة
ت ــميل إل ــى الخ ــطيئة ،وه ــذا األم ــر ي ــفضي ب ــهم ف ــي أغ ــلب األح ــيان إل ــى ع ــدم
الوصول إلى اإلستنتاجات السليمة التي تعتمد على املعلومات املتوفرة.
 .٤٣م ــغال ــطة امل ــوارب ــة )خ ــلط امل ــفاه ــيم( :م ــصطلح ”ال ــتطور ال ــعام ــل“ ال ــذي
يس ــتخدم ــه امل ــجادل ي ــشير ب ــبساط ــة إل ــى ال ــتغير ال ــذي ي ــحصل ض ــمن ال ــنوع
ال ــواح ــد .وه ــو ال ي ــعني ”ال ــتطور“ ب ــمعنى ت ــطور الج ــزيء إل ــى إن ــسان .وه ــو
األمر الذي يحاول أن يثبته.
 .٤٤م ــغال ــطة ال ــتأك ــيد م ــن خ ــالل ال ــنات ــج أو املس ــببات ال ــخاط ــئة :إن ال ــصيغة
املستخدمة في هذا الجدل هي التالية:
) (١إن كان التطور صحيحا فإننا سوف نتوقع )س(.
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)) (٢س( هو صحيح.
) (٣وبـالـتالـي فـإن الـتطور صـحيح .وهـذه الـصيغة مـغلوطـة .فـعلى الـرغـم مـن
أن املـ ــؤمـ ــنني بـ ــالـ ــتطور سـ ــوف يـ ــتوقـ ــعون وجـ ــود تـ ــشابـ ــهات بـ ــني املجـ ــموعـ ــات
الــرئــيسية مــن الــكائــنات ،فــإن املــؤمــنني بــالخــلق أيــضا ســوف يــتوقــعون األمــر
عـ ــينه .لـ ــكن سـ ــبب وجـ ــود هـ ــذا الـ ــتشابـ ــه هـ ــو الـ ــنقطة الـ ــخالفـ ــية الـ ــتي يجـ ــري
النقاش حولها.
 .٤٥مــغالــطة 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 يـعت ّد بـها ،وهـذا
الـ ــتعريـ ــف لـ ــلمجالت هـ ــو تـ ــعريـ ــف مـ ــتحيّز وهـ ــذا ارتـ ــكاب ملـ ــغالـ ــطة ال يـ ــوجـ ــد
اسـكتلندي حـقيقي .إضـافـة إلـى ذلـك ،إن كـان املـجادل يـصر عـلى اسـتخدام
امل ــؤم ــن ب ــالخ ــلق ل ــلمجالت ال ــبحثية ال ــتي تتخ ــذ م ــوق ــفا م ــضا ّدا للخ ــلق ل ــدع ــم
م ــوق ــفه ،ف ــلماذا ال ي ــطبّق ه ــذا امل ــعيار ع ــلى ن ــفسه ويس ــتخدم ف ــقط امل ــجالت
ال ـ ــبحثية الخ ـ ــلقية الن ـ ــتقاد الخ ـ ــلق ال ـ ــتورات ـ ــي؟ أل ـ ــيس ال ـ ــعدل أن ي ـ ــنطبق ذات
املعيار على كال الطرفني.
 .٤٦م ــغال ــطة ال ــشخصنة ال ــظرف ــية :إن ك ــون ال ــشخص م ــسيحيا ي ــلعب دورا
ف ــي ت ــحفيزه ل ــكيما ي ــؤم ــن ب ــالخ ــلق .إال أن ه ــذا األم ــر ال ع ــالق ــة ل ــه ب ــام ــتالك
املسيحي لجدل منطقي جيّد للدفاع عن الخلق أم ال.
 .٤٧م ــغال ــطة ال ــتماس امل ــجهول :إن ــه م ــن امل ــمكن أن ي ــتم اس ــتخدام الج ــدل
املـعاكـس عـند ارتـكاب هـذه املـغالـطة .فـيمكننا أن نـجادل قـائـلني” :إنـه سـحابـة
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أورت ال ي ـ ــمكن أن ت ـ ــكون م ـ ــوج ـ ــودة ،ف ـ ــإنّ ـ ــه ال ي ـ ــوج ـ ــد أي ش ـ ــخص ق ـ ــد أث ـ ــبت
وجودها“.
 .٤٨مـغالـطة املـغالـطة :إن حـقيقة كـون أحـد الجـدالت الـتي تـدافـع عـن مـوقـف
مـعني خـاطـئا ال يـعني بـأ ّن ذلـك املـوقـف هـو خـاطئ بـالـضرورة ،إنَّـه مـن املـمكن
أن ي ــوج ــد ج ــدل س ــليم وم ــتني ي ــداف ــع ع ــن ذل ــك امل ــوق ــف ،إال أ ّن امل ــجادل ل ــم
يستخدمه أو لم يبرع بتقديمه.
 .٤٩م ــغال ــطة امل ــعام ــلة ال ــخاص ــة :إن ن ــظري ــة ال ــتطور ه ــي ن ــظري ــة غ ــير ق ــاب ــلة
ملـعايـنة واإلخـتبار فـي الـزمـن الـحاضـر .إال أن املـجادل يـعتبرهـا عـلميّة .وبهـذه
الـ ــطريـ ــقة يسـ ــتثني مـ ــوقـ ــفه مـ ــن املـ ــعيار الـ ــذي يسـ ــتخدمـ ــه لـ ــدحـ ــض املـ ــوقـ ــف
الخلقي .وهذا استعمال ملعايير مزدوجة.
 .٥٠مـ ــغالـ ــطة املـ ــعامـ ــلة الـ ــخاصـ ــة و مـ ــغالـ ــطة الـ ــتماس الـ ــسؤال :إن الـ ــكتاب
املـقدس يـعلم بـأن كـل املـعرفـة والـحكمة مـذ ّ
خـرة فـي املـسيح )رسـالـة كـولـوسـي
 (٣ :٢وبـالـتالـي فـإنـه مـن الـواجـب عـلينا أن نـعتمد عـلى الـكتاب املـقدس أثـناء
ت ــقدي ــمنا ل ــلدف ــاع ع ــن ال ــكتاب امل ــقدس .وامل ــجادل ح ــني ي ــقول أن ه ــذا األم ــر
خ ــاطئ ف ــهو ي ــفترض ب ــشكل مس ــبق ب ــأ ّن ال ــكتاب امل ــقدس خ ــاطئ ف ــي ج ــدل ــه
الــذي يــحاول أن يــثبت مــن خــاللــه أن الــكتاب املــقدس خــاطئ .وبــالــتالــي فــهو
ي ــجادل ب ــشكل دائ ــري وي ــطلب م ــن امل ــؤم ــن ب ــالخ ــلق أال ي ــجادل ب ــاس ــتخدام
املنطق الدائري .وهذه مغالطة املعاملة الخاصة.
 .٥١مغالطة التشعب :ملاذا ال يمكننا أن نؤمن باالثنني.
 .٥٢مــغالــطة الــقضايــا غــير املــترابــطة :ســواء أكــان اإليــمان بــالخــلق يــصنّف
على أنّه ”علم“ أم ال ،إن ذلك ال عالقة له بمصداقيته.
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 .٥٣م ـ ــغال ـ ــطة املنح ـ ــدر ال ـ ــزل ـ ــق :ع ـ ــلى اع ـ ــتبار أن املعج ـ ــزات )س ـ ــواء أك ـ ــان ـ ــت
تـ ــتضمن إيـ ــقافـ ــا مـ ــؤقـ ــتا لـ ــقوانـ ــني الـ ــطبيعة الـ ــتي نـ ــعرفـ ــها أم ال( هـ ــي نـ ــادرة
الح ـ ــدوث ب ـ ــطبيعتها ،وب ـ ــال ـ ــتال ـ ــي ف ـ ــإنّ ـ ــه م ـ ــن امل ـ ــمكن وب ـ ــسهول ـ ــة أن ن ـ ــميز ب ـ ــني
املعجـزات وبـني األحـداث الـطبيعية االعـتياديـة .وبـالـتالـي فـإن الـبحث الـعلمي
لن يتأثر.
 .٥٤مـغالـطة املسـبّبات الـخاطـئة :إن الـحصول عـلى نـتائـج مـتدنـية بـعد وقـوع
حــدث مــعني ال يــعني بــالــضرورة أن ذلــك الحــدث قــد تســبب بــالــحصول عــلى
تلك النتائج.
 .٥٥م ـ ــغال ـ ــطة ال ـ ــترك ـ ــيب :إن س ـ ــمات األج ـ ــزاء ال ـ ــتي ت ـ ــشكل ال ـ ــشيء ليس ـ ــت
بـالـضرورة ذات طـبيعة الـشيء .فـالـطائـرة عـلى سـبيل املـثال تـتألـف مـن الـكثير
من األجزاء التي ال تستطيع الطيران بشكل منفرد.
 .٥٦م ــغال ــطة ال ــتعميم ال ــقطعي أو م ــغال ــطة ال ــترك ــيب :م ــعظم األح ــداث ال ــتي
فــي الــكون تــمتلك مس ـبّبات ولــكن لــيس جــميعها .وخــلق الــكون هــو اإلســتثناء
)ال ــتعميم ال ــقطعي( إض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ،إن ام ــتالك م ــعظم األش ــياء ال ــتي ف ــي
ال ـ ــكون ملس ـ ــببات ط ـ ــبيعية ال ي ـ ــعني ب ـ ــأ ّن ال ـ ــكون س ـ ــيمتلك مس ـ ـبّبات ط ـ ــبيعية
لنشأته.
 .٥٧مـ ــغالـ ــطة الـ ــتعميم املتسـ ــرع :إن كـ ــوكـ ــب األرض هـ ــو حـ ــالـ ــة اسـ ــتثنائـ ــية.
وب ــال ــتال ــي ف ــإن م ــحاول ــة ت ــعميم ه ــذا اإلس ــتثناء ه ــو ارت ــكاب مل ــغال ــطة ال ــتعميم
املتسرع.
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 .٥٨مـغالـطة رجـل الـقش :إن املـؤمـنني بـالخـلق يـؤمـنون بـالـطرائـق الـعلمية .فـي
ال ــحقيقة إن ال ــكتاب امل ــقدس ه ــو ال ــوح ــيد ال ــقادر ع ــلى ت ــقدي ــم أس ــاس مل ــبدأ
اإلستقراء الذي يتم استخدامه في البحث العلمي) .انظر الفصل الثالث(.
 .٥٩مـغالـطة اإللـتماس الـعاطـفي لـلسؤال :لـم يـتم تـقديـم أي جـدل ،فـاملـجادل
يقوم باستخدام لغة مشحونة عاطفيا لدعم قضيته.
 .٦٠م ـ ــغال ـ ــطة ال ـ ــتماس امل ـ ــشاع ـ ــر ،م ـ ــغال ـ ــطة اإلل ـ ــتماس ال ـ ــعاط ـ ــفي ل ـ ــلسؤال:
يس ــتخدم امل ــجادل ل ــغة ع ــاط ــفية ف ــي م ــحاول ــة اق ــناع ال ــقارئ دون أي ج ــدل
منطقي.
 .٦١مـغالـطة الـتشعب :يـوجـد احـتمال ثـالـث لـم يـتم تـقديـمه أال وهـو أن الـطيور
قد خلقت.
 .٦٢مـغالـطة الـتماس املـطلوب :حـني يـقوم الـشخص بـاسـتخدام تـصريـح ”أنـا
أفـ ّكر“ يــقوم بــافــتراض وجــوده عــلى أنــه مــن املســلمات ومــن ثـ ّم يســتخدمــه فــي
إثبات وجوده وذلك من خالل التصريح القائل ”إذا أنا موجود“.
 .٦٣م ـ ـ ـ ــغال ـ ـ ـ ــطة ال ـ ـ ـ ــتماس امل ـ ـ ـ ــطلوب :إن ال ـ ـ ـ ــتصري ـ ـ ـ ــح ب ـ ـ ـ ــأن ”اهلل ق ـ ـ ـ ــد غ ـ ـ ـ ــير
ح ــيات ــي“ ي ــفترض أن اهلل م ــوج ــود ،وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه م ــن غ ــير امل ــمكن أن ي ــتم
استخدامه في سبيل إثبات وجود اهلل.
 .٦٤مــغالــطة املس ـبّبات الــخاطــئة ،أو مــغالــطة الــتأكــيد مــن خــالل الــناتــج :إن
كــون اهلل هــو املســبب فــي تحســني الــحالــة الــصحية هــو أمــر قــد ت ـ ّم 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.
وح ـ ــني ن ـ ــقوم ب ـ ــوض ـ ــع ه ـ ــذا الج ـ ــدل ب ـ ــشكل ص ـ ــيغة ك ـ ــما ف ـ ــي الج ـ ــدالت ال ـ ــتي
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تسـتخدم املـنطق الـرسـمي سـوف يـأتـي بـالـشكل الـتالـي” :إن كـان اهلل ال يـزال
ي ــشفي األش ــخاص م ــن أم ــراض ــهم ف ــإن ــني س ــوف أح ــصل ع ــلى ال ــشفاء .ل ــقد
ح ـ ــصلت ب ـ ــال ـ ــفعل ع ـ ــلى ال ـ ــشفاء ،وب ـ ــال ـ ــتال ـ ــي ف ـ ــإ ّن اهلل ال ي ـ ــزال ي ـ ــقوم ب ـ ــشفاء
األش ــخاص “.وه ــذه ه ــي ال ــصيغة ال ــتي ت ــرت ــكب م ــغال ــطة ال ــتأك ــيد م ــن خ ــالل
الناتج.
 .٦٥مـغالـطة 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 مغلوطا.
 .٦٦مـغالـطة الـتركـيب :إن مـا يـنطبق عـلى األجـزاء ال يـنطبق بـالـضرورة عـلى
الكل.
 .٦٧مـغالـطة الـفرضـيات غـير املـترابـطة :إن حـقيقة كـون جـدل مـعني قـد حـقق
نسبة عالية من اإلقناع ال يعني بالضرورة بأن هذا الجدل سليم.
 .٦٨مغالطة التماس املطلوب :إن اإلفتراض هو تكرار لالستنتاج.

١١٩
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أمثلة من العالم الواقعي
إن األمــثلة الــتي وردت ســابــقا كــانــت أمــثلة افــتراضــية مــبنية عــلى مــغالــطات
ف ــعلية ك ــان ق ــد س ــبق ل ــي وت ــعام ــلت م ــعها ف ــي ال ــحوارات ال ــتي خ ــضتها م ــع
امل ــؤم ــنني ب ــال ــتطور .ل ــكن ف ــي ب ــعض ال ــحاالت ال ــواق ــعية ال ت ــكون امل ــغال ــطات
شديدة الوضوح.
إن أغ ـ ــلب ال ـ ــحوارات ال ـ ــتي تج ـ ــري ف ـ ــي ال ـ ــحياة ال ـ ــيوم ـ ــية ه ـ ــي م ـ ــن ال ـ ــنوع
الخ ــطاب ــي ،وامل ــقصود ب ــال ــحوارات الخ ــطاب ــية ه ــو ت ــلك ال ــحوارات ال ــتي ت ــترك
بـ ــعض املـ ــقدمـ ــات املـ ــنطقية أو االسـ ــتنتاج خـ ــارج الـ ــحوار عـ ــلى قـ ــاعـ ــدة أنـ ــها
شـ ـ ــديـ ـ ــدة الـ ـ ــوضـ ـ ــوح .وكـ ـ ــمثال عـ ـ ــلى ذلـ ـ ــك” :يـ ـ ــفترض بـ ـ ــالـ ـ ــعلماء أن يـ ـ ــكونـ ـ ــوا
م ــوض ــوع ـ ّيني .وأن ــت ع ــال ــم .ألس ــت ك ــذل ــك؟“ إن االس ــتنتاج ال ــذي ل ــم ي ــتم ذك ــره
ه ــو ”وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه م ــن ال ــواج ــب ع ــليك أن ت ــكون م ــوض ــوع ــيا “.ف ــي ال ــحياة
ال ــيوم ــية ي ــتوج ــب ع ــلينا أن ن ــفكر ون ــتفحص ال ــكلمات ال ــتي ي ــقول ــها ال ــشخص
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ــا ت ــنطوي ع ــليه ت ــلك ال ــكلمات م ــن م ــعان ــي م ــتضمنة ف ــي
السياق.
إضـافـة إلـى مـا سـبق ،فـإن الجـدالت والـحوارات الـيومـية قـد تـنطوي عـلى عـدد
م ــن امل ــغال ــطات امل ــنطقية ف ــي وق ــت واح ــد .وامل ــغال ــطة ال ــتي س ــوف ي ــتم ال ــتنبه
إلــيها تــعتمد عــلى الــنقطة الــرئــيسية الــتي تــقوم بــالــتركــيز عــليها مــن الجــدل أو
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الــحوار ،وفــي بــعض األحــيان قــد ال يــتم الــتنبه إلــى املــغالــطة املــرتــكبة .وتجــدر
املـالحـظة إلـى وجـود نـوع مـن النسـبية عـند الـتعامـل مـع الجـدالت الـتي تجـري
في الحياة اليومية.
إن جــميع األمــثلة الــتي ســترد تــالــيا مــأخــوذة مــن املــنشورات الــتطوريــة الــتي
ي ــحاول ال ـ ُكتّاب م ــن خ ــالل ــها أن ي ــقوم ــوا ب ــإق ــناع ال ــقارئ ب ــمصداق ــية وح ــقيقة
ال ــتطور ،وب ــأن ال ــتطور ه ــو م ــفهوم رئ ــيسيّ م ــن امل ــفاه ــيم ال ــتي ي ــبنى ع ــليها
ال ــعلم ،وب ــأن ــه ال ي ــوج ــد أي ب ــدي ــل ع ــقالن ــي ل ــنظري ــة ال ــتطور )وب ــشكل خ ــاص
الخ ــلق( .وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه ي ــتوج ــب أن ت ــقوم ب ــتقييم ال ــتصري ــحات امل ــق ّدم ــة ع ــلى
ض ـ ــوء ه ـ ــذه ال ـ ــبيان ـ ــات .وأق ـ ــترح أن ي ـ ــتم اس ـ ــتخدام ه ـ ــذه األم ـ ــثلة ك ـ ــنوع م ـ ــن
اإلخـتبار الـشخصي .عـلما أنـه قـد تـ ّم تـقديـم اإلجـابـات املـفتاحـية فـي الـفصل
 ،١٥وتجـ ــدر اإلشـ ــارة مـ ــرة ثـ ــانـ ــية إلـ ــى وجـ ــود درجـ ــة مـ ــن النسـ ــبية فـ ــي نـ ــوع
املغالطات التي تكون أكثر وضوحا في ّ
كل من األمثلة.
” .١فــي 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
التطور ،أي بني الدين والعلم

“1

” .٢إن الـعلم قـد بـتعزيـز مسـتوى الـحياة ،مـ ّكن البشـر مـن الـسفر إلـى مـدار
ك ــوك ــب األرض وال ــقمر ،وق ــد ق ـ ّدم ل ــنا ط ــري ــقة ج ــدي ــدة ل ــنفكر ف ــي األم ــور ال ــتي
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تــختص بــنا وبــالــكون .والــتطور اإلحــيائــي )الــبيولــوجــي( كــان وال يــزال حجــر
الزاوية للعلوم

املعاصرة2“.

” .٣إن الــتقدم الســريــع الــذي ت ـ ّم تــحقيقه فــي الــعلوم الــحياتــية والــطب يــعتمد
على املبادئ التي يتم استقاؤها من

التطور3“.

 .٤وه ــي تفس ــر أس ــباب ك ــون ال ــبدائ ــل غ ــير ال ــعلمية ال ــتي ت ــق ّدم ع ــن ال ــتطور
)بـما فـي ذلـك الـتصميم اإلبـداعـي الخـلقي( يـجب أال تـكون جـزءا مـن املـناهـج
الدراسية في املدارس العامة على املستوى

الوطني4“.

” .٥إال أنّ ــه ال ي ــوج ــد أي ج ــدل أو خ ــالف ف ــي امل ــجتمع ال ــعلمي ح ــول م ــا إذا
كان التطور قد حدث أم

ال5“.

 .٦عـ ــلى الـ ــنقيض مـ ــن ذلـ ــك ،إن األدلـ ــة الـ ــتي تـ ــؤيّـ ــد اإلنحـ ــدار مـ ــع الـ ــتعديـ ــل
]يـ ــحاول الـ ــكاتـ ــب أن يـ ــشير إلـ ــى أ ّن كـ ــل أشـ ــكال الـ ــحياة الـ ــتي نـ ــعرفـ ــها قـ ــد
انحـدرت مـن سـلف إحـيائـي مشـترك[ ،كـما وصـفه تـشارلـز دارويـن ،إنـما هـي
أدلة ساحقة

ومقنعة6“.

” .٧إن ال ــتطور اإلح ــيائ ــي ي ــشير إل ــى ال ــتغيرات ف ــي س ــمات ال ــكائ ــنات ع ــبر
أجيال

ددة7“.
متع ّ

Committee on Revising Science and Creationism, Science, Evolution, and
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Creationism (Washington, DC: The National Academies Press, 3rd edition, 2007),
p. xi.
 3ذات املصدر السابق في الصفحة .xi
 4ذات املصدر السابق في الصفحة .xii
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ذات املصدر السابق في الصفحة .xiii

 6ذات املصدر السابق في الصفحة .xiii
 7ذات املصدر السابق في الصفحة .٤
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” .٨إن ال ــفهم ال ــذي ت ــم ت ــحقيقه ل ــنظري ــة ال ــتطور ك ــان م ــحوري ــا ف ــي ال ــتعرف
ع ـ ــلى ف ـ ــيروس ال ـ ــسارس  .SARSإن امل ـ ــواد ال ـ ــجينية ال ـ ــتي ي ـ ــمتلكها ه ـ ــذا
الــفيروس كــانــت مــماثــلة لــتلك الــتي تــتواجــد فــي فــيروســات أخــرى وذلــك يــرجــع
إلى أنها تطورت من ذات السلف

املشترك8“.

” .٩إن ال ــعدي ــد م ــن ال ــنظري ــات ال ــعلمية ق ــد ت ــم ال ــتأس ــيس ل ــها ب ــطري ــقة م ــتينة
بـحيث أنّـه ال يـوجـد أي دالئـل جـديـدة تسـتطيع أن تـقوم بـتغيير جـوهـرهـا .عـلى
ســبيل املــثال ،ال يــوجــد أي دلــيل جــديــد يســتطيع أن يســتعرض أن االرض ال
ت ـ ــدور ح ـ ــول ال ـ ــشمس )ن ـ ــظام م ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة ال ـ ــشمس(… وك ـ ــما ه ـ ــو ح ـ ــال ه ـ ــذه
الـنظريـات الـعلمية ،فـإن نـظريـة الـتطور قـد تـ ّم تـدعـيمها بـالـعديـد مـن املـعايـنات
والتأكيدات

اإلختبارية…“9

” .١٠إن الــتطور اإلحــيائــي كــان الســبب فــي اكــتشاف الــتيكتالــيك ،حــيث ت ـمّ
تـ ــوقـ ــع وجـ ــود مسـ ــتحاثـ ــات تـ ــعود إلـ ــى كـ ــائـ ــنات وسـ ــيطة بـ ــني األسـ ــماك وبـ ــني
ال ــحيوان ــات ال ــزاح ــفة ال ــبري ــة ف ــي ط ــبقة م ــن ال ــرواس ــب ت ــعود إل ــى  ٣٧٥م ــليون
سـنة .وهـذا اإلكـتشاف قـد أكـد الـتوقـع الـذي تـم وضـعه بـاإلعـتماد عـلى نـظريـة
التطور10“.

” .١١ن ــتيجة ل ــكون األدل ــة امل ــؤي ــدة ل ــها ق ــوي ــة ج ــدا ،ل ــم ي ــعد ال ــعلماء ي ــطرح ــون
تساؤالت عما إذا كان التطور اإلحيائي قد حدث وال يزال

 8ذات املصدر السابق في الصفحة .٥
 9ذات املصدر السابق في الصفحة .۱۱
 10ذات املصدر السابق في الصفحة .۱۱
 11ذات املصدر السابق في الصفحة .۱۱

يحدث11“.
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” .١٢إن الـبنية الـذريـة لـلمادة ،واألسـاس الـجيني لـلوراثـة ،والـدورة الـدمـويـة،
وال ــجاذب ــية وح ــرك ــة ال ــكواك ــب ،وع ــملية ال ــتطور اإلح ــيائ ــي م ــن خ ــالل اإلن ــتقاء
الــطبيعي هــي مجــرد أمــثلة قــليلة عــن الــتفسيرات الــعلمية الــتي تــم الــتأســيس
لها والتثبت منها بشكل

متني12“.

 ” .١٣لـقد كـتب الـعلماء والـالهـوتـيون بـبالغـة عـن انـبهارهـم وعـجبهم مـن تـاريـخ
الــكون والــحياة عــلى هــذا الــكوكــب ،مــوضــحني أنــهم ال يــرون أي تــعارض بــني
إي ــمان ــهم ب ــاهلل وب ــني ال ــدالئ ــل ع ــلى ال ــتطور] “.ه ــذا ال ــتصري ــح ورد ف ــي ق ــسم
يفسر سبب توافق التطور مع اإليمان

الديني13[.

] .١٤فـي 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
الكوني14“.

” .١٥وف ـ ــقا ل ـ ــعلم ال ـ ــكون ـ ــيات امل ـ ــعاص ـ ــر ،إن الج ـ ــزي ـ ــئات ال ـ ــتي ت ـ ــك ّون امل ـ ــادة
)الـبروتـونـات ،الـنيوتـرونـات واإللـكترونـات( قـد تـش ّكلت حـني بـدأ الـكون يـبرد بـعد
اإلنفجار

الكبير15“.

” .١٦األدل ــة ال ــتي م ــن املس ــتحثات ال ــقدي ــمة ت ــكشف ب ــأن ال ــحياة ق ــد وج ــدت
على األرض في معظم تاريخ

 12ذات املصدر السابق في الصفحة .۱۲
 13ذات املصدر السابق في الصفحة .۱۲
 14ذات املصدر السابق في الصفحة .۱۹
 15ذات املصدر السابق في الصفحة .۲۰
 16ذات املصدر السابق في الصفحة .۲۱

كوكبنا16“.

١٢٤

 …” .١٧جـميع الـكائـنات الـحية تـتشارك فـي بـعض الـسمات املشـتركـة ألنـها
جميعا تتقاسم سلفا مشتركا في مرحلة ما في

املاضي17“.

” .١٨عــظام األطــراف األمــامــية لــلحيوانــات الــبريــة وبــعض الــفقاريــات املــائــية
مـتشابـهة بـطريـقة مـلفتة ،وذلـك كـونـها قـد تـطورت مـن األطـراف األمـامـية لـذات
السلف

املشترك18“.

” .١٩إح ــدى ال ــسمات اإلض ــاف ــية امل ــقنعة للسج ــل األح ــفوري ه ــي اإلت ــساق،
ف ــلسنا نج ــد ف ــي أي م ــكان ع ــلى س ــطح األرض مس ــتحاث ــات ل ــلدي ــناص ــورات
الــتي انــقرضــت مــنذ  ٦٥مــليون ســنة ،مــتموضــعة بــجانــب مســتحاثــات لــعظام
البشر الذين تطوروا في السنوات القليلة

املاضية19“.

” .٢٠إن مس ــتحاث ــات ال ــثدي ــات ال ت ــتواج ــد ف ــي أي ط ــبقة رس ــوب ــية ت ــبلغ م ــن
العمر أكثر من  ٢٢٠مليون

سنة20“.

” .٢١نــحن عــلى وشــك الــدخــول فــي قــرن تــكون فــيه الــواليــات املتحــدة مــعتمدة
عــلى الــتكنولــوجــيا والــعلم أكــثر مــن أي مــرحــلة ســابــقة… عــلى الــرغــم مــن ذلــك
فـ ــإن املـ ــناهـ ــج الـ ــتي تـ ــعلم الـ ــعلوم فـ ــي املـ ــدارس الـ ــعامـ ــة تـ ــتعرض لـ ــإلهـ ــمال.
فــالــعديــد مــن الــتالمــيذ قــد ال يــتعامــلون أو يــكون تــعامــلهم محــدودا مــع واحــد
م ــن أه ــم امل ــفاه ــيم امل ــرت ــبطة ب ــعلم األح ــياء امل ــعاص ــر ،م ــفهوم ح ــيوي ف ــي ف ــهم
الجوانب الرئيسية للكائنات الحية  -وهو التطور

اإلحيائي21“.

 17ذات املصدر السابق في الصفحة .۲٤
 18ذات املصدر السابق في الصفحة .۲٦
 19ذات املصدر السابق في الصفحة .۳۸
 20ذات املصدر السابق في الصفحة .۳۸
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١٢٥

” .٢٢أك ــثر م ــن ن ــصف األم ــري ــكني ي ــقول ــون ب ــأن ــهم ي ــودون أن ي ــتم ال ــتعليم ع ــن
اإلي ـ ــمان ب ـ ــالخ ـ ــلق ف ـ ــي امل ـ ــدارس ال ـ ــعام ـ ــة  -ع ـ ــلى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن امل ـ ــحكمة
الـدسـتوريـة الـعليا قـد أقـرت بـأن ”عـلم الخـلق“ هـو فـكرة ديـنية وبـأ ّن تـعليمها ال
يجب أن يتم السماح به في املدارس

العامة22“.

” .٢٣ج ــميع األش ــياء ال ــحية تس ــتخدم ذات ال ــنظام ال ــبيو-ك ــيميائ ــي ل ــتمري ــر
امل ــعلوم ــات ال ــجينية لنس ــلها .م ــن وج ــهة ال ــنظر ال ــعلمية ،ي ــوج ــد إج ــاب ــة م ــقنعة
واحــدة عــن األســئلة املــتعلقة بــوجــود الــقواســم املشــتركــة املــوجــودة بــني األشــياء
الـ ــحية  ،وذلـ ــك فـ ــي الـ ــعديـ ــد مـ ــن الـ ــخواص الـ ــهيكلية والـ ــوظـ ــيفية ،وهـ ــي أنـ ــها
جميعا مرتبطة بعضها

ببعض23“.

” .٢٤ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن البش ــر واألس ــماك وال ــبكتيري ــا ت ــبدو م ــختلفة ب ــحيث
ت ــصعب امل ــقارن ــة ف ــيما ب ــيها ،إال أن ــها ج ــميعا ت ــتقاس ــم ال ــعدي ــد م ــن ال ــسمات
والخصائص من سلفها

املشترك24“.

 ”.٢٥ب ــامل ــختصر ،إن ال ــتطور اإلح ــيائ ــي يفس ــر ث ــالث ــة م ــن ال ــسمات ال ــحيوي ــة
لـلعالـم املـحيط بـنا وهـي :الـتشابـه بـني األشـياء الـحية ،تـش ّعب الـحياة ،والـعديـد
من السمات التي يتمتع بها العالم املادي الذي نحيا

فيه25“.

 ” .٢٦إن ال ــتعليم ع ــن ع ــلم األح ــياء دون ت ــفسير ال ــتطور يح ــرم ال ــتالم ــيذ م ــن
مفهوم قوي جدا سيسهم في ترتيب األمور وزيادة الفهم عن

 22ذات املصدر السابق في الصفحة .viii
 23ذات املصدر السابق في الصفحة .۲
 24ذات املصدر السابق في الصفحة .۲
 25ذات املصدر السابق في الصفحة .۳
 26ذات املصدر السابق في الصفحة .۳

الحياة26“.

١٢٦

 ” .٢٧الـتطور يفسـر سـبب كـون الـعديـد مـن مسـببات األمـراض البشـريـة قـد
ط ـ ـ ّورت مـ ــقاومـ ــة لـ ــألدويـ ــة الـ ــتي كـ ــانـ ــت فـ ــعالـ ــة فـ ــي الـ ــسابـ ــق ويـ ــقوم بـ ــتقديـ ــم
اقتراحات لبدائل وسبل ملواجهة هذه املشكلة التي تتزايد

خطورتها27“.

” .٢٨بــأيــة حــال ،ال يــوجــد أي جــدل فــي وســط املــجتمع الــعلمي حــول مــا إذا
كان التطور قد حدث ،فال يوجد أي دليل على كون التطور لم

يحدث28“.

” .٢٩إن ال ــسمة ال ــرئ ــيسية له ــذه ال ــثورة ه ــي التخ ــلي ع ــن م ــفهوم ل ــالس ــتقرار
بـعد اآلخـر… بـأن األشـياء الـحية فـي الـعالـم غـير مـتغ ّيرة ،وبـأن الـقارات هـي
ثــابــتة فــي مــكانــها ،وهــلم جــرا… إن تــقبل فــكرة الــتغيير والــنظر إلــيه عــلى أنــه
عـامـل مـساعـد عـوضـا عـن كـونـه يـشكل تهـديـدا إنـما هـو رسـالـة صـامـتة وتحـدي
في التعليم الذي ق ّدمه

التطور29“.

 ”.٣٠إن الــتعليم عــن عــلم األحــياء دون الــتطور يشــبه دراســة الــحقوق املــدنــية
دون ذكر الدستور

]األمريكي[30“.

” .٣١إن الج ــدال ال ــدائ ــر ب ــني ال ــعلماء ه ــو ح ــول ب ــعض ال ــتفاص ــيل امل ــتعلقة
بكيفية حدوث التطور ،وليس حول ما إذا كان التطور قد حدث أم

ال31“.

” .٣٢الـ ــكثير مـ ــن الـ ــعلماء واملـ ــنظمات الـ ــعلمية الـ ــتعليمية قـ ــد قـ ــامـ ــوا بـ ــاإلدالء
بتصريحات تتناول أسباب أهمية التعليم عن

 27ذات املصدر السابق في الصفحة .۳
 28ذات املصدر السابق في الصفحة .٤
 29ذات املصدر السابق في الصفحة .٦
 30ذات املصدر السابق في الصفحة .۷
 31ذات املصدر السابق في الصفحة .۷
 32ذات املصدر السابق في الصفحة .۷

التطور32“.

١٢٧

” .٣٣نـحن نـقبل بـالـتطور عـلى أنـه أفـضل تـفسير عـلمي لـلكثير مـن املـعايـنات
ال ــتي ت ــتعلق ب ــاملس ــتحاث ــات وال ــتطور ال ــبيوك ــيميائ ــي وال ــتغيرات ال ــتي ي ــمكننا
ب ــال ــحقيقة أن ن ــشاه ــده ــا م ــثل ال ــبكتيري ــا ال ــتي ت ــصبح م ــقاوم ــة ل ــلمضادات
الحيوية33“.

” .٣٤ل ــقد ق ــام ال ــعلماء ب ــال ــنظر إل ــى الج ــدالت ]ال ــتي ت ــتناول الخ ــلق[ ووج ــدوا
أنها ليست مدعومة ببيانات يمكن التحقق

منها34“.

” .٣٥مس ــتحاث ــات ال ــكائ ــنات ال ــحية ال ــدق ــيقة ال ــبدائ ــية تظه ــر أن ال ــحياة ق ــد
ظهرت على األرض منذ ما يقرب من  ٣.٨مليار سنة

مضت35“.

” .٣٦وب ــامل ــثل ،ف ــإن السج ــل األح ــفوري ي ــكشف ع ــن ال ــتغييرات ال ــنوع ــية ف ــي
أنواع الكائنات الحية التي سكنت كوكبنا على مدى تاريخه

الطويل36“.

] .٣٧فــي الــتعامــل مــع حــقيقة أن الــعلماء قــد اكــتشفوا أن الــطفرات الــوراثــية
ي ــمكن أن تتس ــبب ب ــتنوع ف ــي ال ــسمات ال ــظاه ــرة[” :ل ــقد أظه ــرت ب ــأن ج ــميع
ال ــتغيرات س ــواء ك ــان ــت ال ــطفيفة م ــنها أم ال ــنوع ــية ،ق ــد ظه ــرت ب ــفعل ال ــطفرات
الجينية37“.

” .٣٨بــشكل شــبه فــوري ،أصــبح األمــر واضــحا بــأن بــعض الــبروتــينات الــتي
ت ــقوم ب ــنفس ال ــوظ ــيفة ف ــي م ــختلف ال ــفصائ ــل ت ــمتلك س ــالس ــل م ــتشاب ــهة م ــن

 33ذات املصدر السابق في الصفحة .۸
 34ذات املصدر السابق في الصفحة .۹
 35ذات املصدر السابق في الصفحة .۱۱
 36ذات املصدر السابق في الصفحة .۱۱
 37ذات املصدر السابق في الصفحة .۱٤

١٢٨

األح ــماض األم ــينية .إن ال ــدل ــيل املس ــتخلص م ــن ال ــبروت ــني ي ــتسق م ــع ف ــكرة
التشارك التطوري للكائنات الحية التي تعيش على

الكوكب38“.

” .٣٩ه ــذا ال ــتجان ــس ف ــي ال ــشيفرة ال ــوراث ــية إن ــما ه ــو دل ــيل ق ــوي ع ــلى وج ــود
ت ــشاب ــك ]اح ــيائ ــي[ ب ــني ال ــكائ ــنات ال ــحية ،م ــما ي ــوح ــي ب ــأن ج ــميع ال ــكائ ــنات
الــحية املــوجــودة جــالــيا تــتقاســم ســلفا مشــتركــا يــمكن أن يــتم يــقود إلــى أصــل
الحياة على كوكب

األرض39“.

” .٤٠إن اإلنـتقاء الـطبيعي يـختبر الـتركـيبات الـوراثـية الـتي تظهـر بـني أفـراد
األنـواع وتـسمح بـتكاثـر تـلك الـتي تحـمل الـتركـيب الـذي يـمنح أكـبر قـدرة عـلى
اإلستمرار على قيد

الحياة40“.

] .٤١ف ـ ــي رد ع ـ ــلى ال ـ ــقول” :ال ،ال ي ـ ــوج ـ ــد أي ش ـ ــخص ق ـ ــد ع ـ ــاي ـ ــن ح ـ ــدوث
الـتطور“[” :إن إسـتنتاجـات الـعلماء ليسـت محـدودة بـاملـعايـنات املـباشـرة إنـما
غ ــال ــبا م ــا ت ــعتمد ع ــلى اإلس ــتدالالت ال ــتي ت ــنتج ع ــن اس ــتعمال امل ــنطق م ــع
املـعايـنات] “.وفـي ذات الـصفحة ،فـي تـفسير سـبب كـون الخـلق لـيس عـلميا[:
”لـ ــكن الـ ــعلماء ال يسـ ــتطيعون اخـ ــتبار اإلمـ ــكانـ ــيات أو اإلحـ ــتماالت الـ ــخارقـ ــة
لـلطبيعة…ألن الـتماس الـقوى الـخارقـة لـلطبيعة ال يـمكن أن يـتم اخـتباره مـن
خـالل اسـتعمال مـعايـير واجـراءات الـتحقيق الـعلمي ،وبـالـتالـي فـهي ال يـمكن
أن تكون جزءا من

العلم41“.

 38ذات املصدر السابق في الصفحة .۱٤
 39ذات املصدر السابق في الصفحة .۱٥
 40ذات املصدر السابق في الصفحة .۱٦
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١٢٩

” .٤٢إن الـ ــتغيرات الـ ــسنويـ ــة الـ ــتي تحـ ــدث عـ ــلى فـ ــيروس االنـ ــفلونـ ــزا ونـ ــشوء
البكتيريا املقاومة للمضادات الحيوية هما منتجات العمليات

التطورية42“.

” .٤٣مـ ــثال آخـ ــر عـ ــن الـ ــتطور الـ ــعامـ ــل هـ ــو ظـ ــهور بـ ــعوض مـ ــقاوم لـ ــلمبيدات
الحشرية ،وهو ما تسبب بانتشار املالريا في أفريقيا وأماكن

أخرى43“.

” .٤٤الخ ــلقيون ي ــرف ــضون ه ــذه ال ــحقائ ــق ال ــعلمية ب ــالتح ــدي ــد ألن ــهم ال ي ــقبلون
أي دل ــيل يس ــتخلص م ــن ال ــعمليات ال ــطبيعية ال ــتي ي ــعتبرون ــها م ــتعارض ــة م ــع
الكتاب

املقدس44“.

” .٤٥بــالنســبة للخــلقني املــؤمــنني بحــداثــة عــمر األرض ،ال يــوجــد أي قــدر مــن
األدل ـ ــة التج ـ ــري ـ ــبية ال ـ ــتي ت ـ ــشير إل ـ ــى أن األرض ت ـ ــرج ـ ــع إل ـ ــى م ـ ــليارات م ـ ــن
الـسنوات قـادرة عـلى أن تـدحـض ادعـاءهـم بـأن :األرض هـي حـديـثة العهـد إال
أ ّن اهلل قد جعلها تبدو بهذا الشكل

القديم45“.

 .٤٦إن ــهم ي ــجادل ــون ب ــأن ب ــعض ال ــبنى اإلح ــيائ ــية املح ــددة ت ــتمتع ب ــال ــتعقيد
ال ــبال ــغ ب ــحيث أن ــه م ــن غ ــير امل ــمكن أن ت ــكون ق ــد ت ــطورت م ــن خ ــالل ع ــمليات
الـطفرات الـعشوائـية واإلنـتقاء الـطبيعي ،وهـي مـا يـطلقون عـليه اسـم ”تـعقيد
غـير قـابـل لـإلخـتزال …“.لـقد قـام عـلماء األحـياء بـدراسـة كـل نـظام جـزيـئي تـمّ
اإلدعــاء بــأنــه نــتاج تــصميم ذكــي وأظهــروا الــكيفية الــتي يــمكن أن تــكون تــلك
األن ــظمة ق ــد ظه ــرت م ــن خ ــالل ال ــعمليات ال ــطبيعية .ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،ف ــي

 42ذات املصدر السابق في الصفحة .۳۹
 43ذات املصدر السابق في الصفحة .۳۹
 44ذات املصدر السابق في الصفحة .۳۹
 45ذات املصدر السابق في الصفحة .۳۹

١٣٠

ح ــال ــة ال ــبكتيري ــا الج ــرث ــوم ــية )ذات ال ــسياط( ،ال ي ــوج ــد أي ن ــوع م ــن ال ــبنية
املوحدة في سياطها ]التي تساعدها على

الحركة[46“.

” .٤٧إن 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،
راف ــضني ب ــذل ــك امل ــطلب ال ــعلمي األس ــاس ــي ب ــأن ال ــنظري ــات ي ــجب أن ت ــقتصر
على التفسيرات الطبيعية القابلة

لإلختبار47“.

” .٤٨إن إي ــمان ــهم ال ي ــمكن ال ــتحقق م ــنه ،أو ت ــعدي ــله أو رف ــضه ب ــشكل ع ــلمي
مما يعني أنهم ال يستطيعون أن يكونوا جزءا من العملية

العلمية48“.

” .٤٩إن الــضغط مــن أجــل الــتقليل مــن الــتعليم عــن الــتطور أو الــتأكــيد عــلى
ت ــقدي ــم ال ــبدائ ــل غ ــير ال ــعلمية ف ــي امل ــدارس ال ــعام ــة يتس ــبب ب ــإل ــحاق ال ــضرر
بالتعليم عن العلوم“.
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” .٥٠عــلى الــرغــم مــن غــياب الــدلــيل الــعلمي لــلموقــف الخــلقي ]الــديــني[ ،نجــد
ال ــبعض م ــن امل ــداف ــعني مس ــتمري ــن ف ــي ال ــطلب ب ــأن ي ــتم ال ــتعليم ع ــن ال ــنماذج
الخلقية في املدارس العامة بجانب التطور أو كبديل

 46ذات املصدر السابق في الصفحة .٤۰
 47ذات املصدر السابق في الصفحة .٤۱
 48ذات املصدر السابق في الصفحة ٤۱
 49ذات املصدر السابق في الصفحة .٤۳
 50ذات املصدر السابق في الصفحة .٤۳

عنه50“.

١٣١

” .٥١إن املس ــتحاث ــات امل ــتواج ــدة ف ــي ال ــطبقات الصخ ــري ــة امل ــتدرج ــة ال ــعمر
تشهـد عـلى السـاللـة املـترابـطة لـألشـياء الـحية ،ابـتداء مـن الـكائـنات األحـاديـة
الخلية التي عاشت قبل مليارات من السنوات وانتهاء

باإلنسان51“.

” .٥٢حــتى الــنظرة الســطحية ملــختلف أنــواع الــكائــنات الــحية تظهــر تــشابــها
صـ ــارخـ ــا بـ ــني الـ ــفصائـ ــل املـ ــختلفة ،وقـ ــد اكـ ــتشف عـ ــلماء التشـ ــريـ ــح أن هـ ــذه
ال ــتشاب ــهات ه ــي أع ــمق م ــن مس ــتوى الج ــلد .ج ــميع ال ــفقاري ــات ع ــلى س ــبيل
امل ــثال م ــن األس ــماك إل ــى اإلن ــسان ت ــمتلك مخ ــطط مش ــترك ل ــلنظام ال ــعصبي
املج ـ ــزأ وال ـ ــحبل ال ـ ــعصبي ال ـ ــرئ ـ ــيسي ي ـ ــمتد ع ـ ــلى ط ـ ــول الظه ـ ــر .إن أف ـ ــضل
الـ ــتفسيرات الـ ــعلمية هـ ــو أن جـ ــميع الـ ــفقاريـ ــات تنحـ ــدر مـ ــن سـ ــلف إحـ ــيائـ ــي
مشترك وبأنها قد تفرعت من خالل التطور“.
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” .٥٣عــلى ســبيل املــثال ،كــما هــو مــوصــوف فــي الــفصل الــثالــث ،إن مــقارنــة
اإلخ ــتالف ــات امل ــوج ــودة ف ــي س ــالس ــل الح ــمض ال ــنووي ب ــني ال ــكائ ــنات ال ــحية
تـشكل دلـيال عـلى الـعديـد مـن األحـداث الـتطوريـة الـتي ال يـمكن الـعثور عـليها
في السجل

األحفوري53“.

” .٥٤إن الـتطور هـو الـتفسير الـعلمي الـوحـيد الـقابـل لـلتصديـق الـذي يـوافـق
املجموعة الواسعة من املالحظات املوجزة

أعاله54“.

” .٥٥ل ــم ي ــعد م ــن امل ــمكن ف ــي ي ــوم ــنا ه ــذا أن ي ــتم اإلح ــتفاظ ب ــال ــرأي ال ــعلمي
ال ــذي ي ــفيد ب ــأن ال ــكائ ــنات ال ــحية ال ــتي ن ــراه ــا ال ــيوم ل ــم ت ــتطور م ــن األش ــكال
Teaching about Evolution and The Nature of Scince, P.16.
 52ذات املصدر السابق في الصفحة .۱٦
 53ذات املصدر السابق في الصفحة .۱٦
 54ذات املصدر السابق في الصفحة .۱٦
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١٣٢

الـتي سـبقتها أو أن األجـناس البشـريـة لـم تـنتج عـن ذات آلـيات الـتطور الـتي
تنطبق على بقية العالم

الحي55“.

” .٥٦إن ال ــتطور م ــن خ ــالل اإلن ــتقاء ال ــطبيعي ل ــيس مج ــرد ع ــملية ت ــاري ــخية،
إن ــها تح ــدث ف ــي ي ــوم ــنا ه ــذا .ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،إن ال ــتطور املس ــتمر ال ــذي
يـصيب مسـببات األمـراض البشـريـة أصـبح يـشكل واحـدة مـن أخـطر مـشاكـل
الصحة العامة التي تواجه املجتمعات البشرية في يومنا

الراهن56“.

” .٥٧إن ت ــطور ن ــوع ج ــدي ــد ان ــطالق ــا م ــن أح ــد األن ــواع ال ــتي س ــبقته ي ــتطلب
ب ـ ــشكل ع ـ ــام ع ـ ــدة آالف م ـ ــن ال ـ ــسنوات ،وب ـ ــال ـ ــتال ـ ــي ف ـ ــإن ـ ــه خ ـ ــالل دورة ح ـ ــياة
اإلنسان املنفرد يمكن مالحظة جزء صغير جدا من عملية اإلنتواع

تلك57“.

” .٥٨إن أفــضل األدلــة املــتوفــرة تــقترح كــون الــحياة قــد ابــتدأت عــلى األرض
منذ ما يزيد عن  ٣٫٥مليار سنة

مضت58.

” .٥٩م ــنذ م ــا ي ــزي ــد ع ــن  ٤٠٠م ــليون س ــنة م ــضت ،ق ــام ــت ب ــعض ال ــنبات ــات
والــحيوانــات املــائــية بــأعــظم اإلبــداعــات الــتطوريــة  -ذلــك حــني غــزت األراضــي
الجافة

]اليابسة[59“.

” .٦٠ثـ ــانـ ــيا ،ال يـ ــجب أن يـ ــتم أخـ ــذ تـ ــصريـ ــحات الـ ــعلم عـ ــلى أنـ ــها ’الـ ــحقيقة
النهائية‘.

“60
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١٣٣

” .٦١الـكثير مـن املـعلمني يـتعرضـون لـضغوط كـبيرة مـن قـبل صـانـعي الـقرار
و م ــدراء امل ــدارس وأول ــياء األم ــور وال ــطالب ب ــقصد ال ــتقليل م ــن ال ــتعليم ع ــن
التطور أو إلغاؤه بشكل

كامل61“.

” .٦٢وكــنتيجة لــذلــك فــإن الــعديــد مــن الــتالمــيذ يــفتقرون لــلمعلومــات واألفــكار
الـتي تـعتبر جـزءا مـن الـعلوم املـعاصـرة وفـي الـوقـت عـينه هـي مـحوريـة التـخاذ
ال ــقرارات املس ــتنيرة املس ــتندة إل ــى األدل ــة ف ــيما ي ــتعلق ب ــحيات ــهم ومس ــتقبلهم
الجامعي62“.

” .٦٣عـ ــند األخـ ــذ بـ ــعني اإلعـ ــتبار أهـ ــمية الـ ــعلم فـ ــي جـ ــميع نـ ــواحـ ــي الـ ــحياة
امل ــعاص ــرة ،ف ــإن ــه م ــن ال ــواج ــب ع ــدم ت ــقوي ــض امل ــناه ــج ال ــدراس ــية ب ــمواد غ ــير
علمية63“.

” .٦٤الـعديـد مـن قـرارات املـحكمة… قـد أقـرت بـأن األشـكال املـختلفة لـنظريـة
الخــلق بــما فــي ذلــك الــتصميم الــذكــي هــي مــن األمــور الــديــنية ،وليســت مــن
األم ــور ال ــعلمية ،ول ــذل ــك ف ــإن ــه أم ــر م ــخال ــف ل ــلدس ــتور ب ــأن ي ــتم ادراج ــها ف ــي
املناهج العلمية في املدارس

العامة64“.

” .٦٥إن ك ــان س ــيتم ال ــتعليم ع ــن ال ــتصميم ال ــذك ــي ل ــلمذه ــب الخ ــلقي ف ــي
املــدارس الــعامــة ،فــإنــه مــن الــواجــب أيــضا أن يــتم مــناقــشة مــوضــوع الــتعليم
عـن الـرؤى الـهندوسـية ،واإلسـالمـية ،واألمـريـكية األصـلية إضـافـة إلـى الـرؤى

Science, Evolution, and Creationism, p. 43.
 62ذات املصدر السابق في الصفحة .٤۳
 63ذات املصدر السابق في الصفحة .٤۳
 64ذات املصدر السابق في الصفحة .٤٤
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األخــرى غــير املــسيحية عــن الخــلق ،وذلــك عــلى اعــتبار أنــها ]ســتكون كــذلــك[
متوافقة مع

العلم65“.

” .٦٦فــي الــوقــت عــينه يــوجــد الــكثير مــن األشــخاص املــتديــنني مــمن قــد قــبلوا
ح ــقيقة ال ــتطور ،وال ــكثير م ــن ال ــطوائ ــف ال ــدي ــنية ق ــد أص ــدرت ب ــيان ــات ت ــؤك ــد
وتعكس هذا

القبول66“.

” .٦٧إن القبول بالتطور ليس مثل اإليمان

الديني67“.

” .٦٨إال 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
و يستمر بالحصول

حاليا68“.

” .٦٩إن قـياسـات األمـواج الـدقـيقة الـكونـية مـن اإلنـفجار الـكونـي الـكبير تـؤكـد
هي األخرى على العمر البالغ القدم

للكون69“.

” .٧٠ال يوجد أي جدل علمي حول الحقائق األساسية

للتطور70“.

 ” .٧١فـي املـقابـل ،إن األفـكار املـتبناة مـن قـبل الخـلقيني ليسـت مـدعـومـة بـأي
دليل وليست مقبولة من قبل املجتمع

العلمي71“.

” .٧٢ألن املـذهـب الخـلقي مـبني عـلى مجـموعـة مـعينة مـن الـقناعـات الـديـنية،
وال ــتعليم ع ــنها ف ــي امل ــدارس س ــوف ي ــعني ف ــرض رؤي ــة دي ــنية مح ــددة ع ــلى

 65ذات املصدر السابق في الصفحة .٤٥
 66ذات املصدر السابق في الصفحة .٤۹
 67ذات املصدر السابق في الصفحة .٤۹
 68ذات املصدر السابق في الصفحة .٥۰
 69ذات املصدر السابق في الصفحة .٥۱
 70ذات املصدر السابق في الصفحة .٥۲
 71ذات املصدر السابق في الصفحة .٥۳
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الـتالمـيذ وهـذا األمـر غـير دسـتوري ،وذلـك وفـقا لـلعديـد مـن الـقواعـد واألحـكام
الــرئــيسية الــصادرة عــن مــحاكــم املــقاطــعات اإلتــحاديــة واملــحكمة الــدســتوريــة
العليا في الواليات

املتحدة72“.

] .٧٣ي ــدع ــي ال ــعلماء[ ”…ال ي ــنبغي أن ت ــكون م ــقبول ــة ع ــلى أس ــاس ك ــون ــها
’ح ــقيقة ن ــهائ ــية‘ ،ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك ف ــإن ــه ف ــي ح ــال ــة ال ــتطور ك ــما ه ــو ح ــال
ن ــظام م ــرك ــزي ــة ال ــشمس ف ــإن ال ــبيان ــات م ــقنعة ل ــلغاي ــة إل ــى درج ــة أن ال ــنظري ــة
ّ
محل تساؤل من الناحية
ليست

العلمية73“.

” .٧٤الــحفريــات الــدقــيقة تظهــر وجــود الــبكتيريــا مــنذ حــوالــي  ٣,٥إلــى ٣,٨
مـ ــليار سـ ــنة مـ ــضت ،والـ ــحيوانـ ــات الـ ــتي تـ ــتكون مـ ــن أكـ ــثر مـ ــن خـ ــلية واحـ ــدة
م ــعروف ــة م ــنذ م ــا ي ــقرب م ــن  ٦٧٠م ــليون س ــنة م ــضت .ل ــكن ال ــكائ ــنات ال ــحية
ال ــتي ع ــاش ــت ب ــني ه ــات ــني ال ــفترت ــني ك ــان ــت ق ــد اف ــتقرت إل ــى األج ــزاء ال ــصلبة
األمر الذي يفضي إلى ندرة تحجرها وتحولها إلى

مستحاثات74“.

” .٧٥ي ــعتقد ال ــعلماء ب ــأن ع ــمر األرض ي ــرج ــع إل ــى م ــا ي ــقرب م ــن  ٤,٦م ــليار
ســنة وذلــك ألن الــحجارة الــنيزكــية وحــجارة الــقمر الــتي قــد تــشكلت فــي ذات
الحقبة التي تشكلت فيها األرض ترجع إلى تلك الفترة

الزمنية75“.

 72ذات املصدر السابق في الصفحة .٥۳
Teaching about Evolution and the Nature of Science, p. 30.
74ذات املصدر السابق في الصفحة .۳٤
75ذات املصدر السابق في الصفحة .۳٥
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” .٧٦فـي وقـتنا الـراهـن تـم الـعثور عـلى الـكثير مـن األدلـة الـتي تـدعـم الـفكرة
االسـاسـية لـلتطور الـبيولـوجـي حـتى أن حـدوثـه لـم يـعد أمـرا مـطروحـا لـلتساؤل
في

العلم76“.

” .٧٧إن نــظريــة الــتطور تــشير إلــى أن كــل كــائــن حــي يــجب أن يــحتوي عــلى
أدلـة جـزيـئية مـفصلة تـعطي مـوقـعه النسـبي فـي التسـلسل الهـرمـي لـلكائـنات
ال ـ ــحية .واألدل ـ ــة ال ـ ــتي م ـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ــنوع ي ـ ــمكن ال ـ ــعثور ع ـ ــليها ف ـ ــي س ـ ــالس ـ ــل
الحمض النووي للكائنات

الحية77“.

” .٧٨إن الــعلماء عــاجــزيــن عــن يــكونــوا مــتأكــديــن مــن أن أحــد الــتفسيرات هــو
ن ــهائ ــي وم ــكتمل ،وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك ،ف ــإن ــه ق ــد ت ــم اخ ــتبار ال ــعدي ــد م ــن
الـتفسيرات الـعلمية بـدقـة وتـم الـتثبت مـنها بـثقة كـبيرة .إن نـظريـة الـتطور هـي
واح ــدة م ــن ت ــلك ال ــتفسيرات .وق ــد أس ــهمت ال ــكمية ال ــكبيرة م ــن ال ــتحقيقات
الـعلمية فـي تـحويـل مـا كـان فـي الـبدايـة مجـرد فـرضـية إلـى نـظريـة لـم تـعد قـيد
التساؤل من الناحية

العلمية78“.

] .٧٩ال ـ ــتطور[ ”… ل ـ ــم ي ـ ــعد ق ـ ــيد ال ـ ــتساؤل ف ـ ــي ال ـ ــعلم… وواح ـ ــدة م ـ ــن ب ـ ــني
ال ــسمات امل ــميزة ل ــلعلم ه ــي اإلن ــفتاح للتح ــدي ــات .واإلس ــتعداد للتخ ــلي ع ــن
اإلعــتقاد املــقبول حــالــيا حــني يــتم اقــتراح بــديــل جــديــد أفــضل هــو تحــديــد مــهم
يفصل بني العلم وبني العقائد

76ذات املصدر السابق في الصفحة .۳۹
77ذات املصدر السابق في الصفحة .٤۰-۳۹
 78ذات املصدر السابق في الصفحة .٤۳
 79ذات املصدر السابق في الصفحة .٤۳

الدينية79“.
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” .٨٠إضـافـة إلـى ذلـك ،نـظرا إلـى كـون املـقترحـات األسـاسـية لـلعلوم الخـلقية
غ ــير ق ــاب ــلة ل ــالخ ــتبار وال ــتحقق ،ف ــإن ه ــذه امل ــقترح ــات ال تس ــتوف ــي امل ــعاي ــير
العلمية“.

80

” .٨١حــقيقة األمــر ،إن املــحاكــم األمــريــكية قــد قــضت بــان فــكرة الخــلق هــي
رؤية دينية وال يجب أن يتم تدريسها عند تدريس

التطور81“.

” .٨٢عـلى سـبيل املـثال ،الـدلـيل عـلى أن األرض حـديـثة العهـد لـيس مـتوافـقا
مع العديد من الطرق املختلفة لتحديد عمر

الصخور82“.

”.٨٣إضـافـة إلـى ذلـك ،الـعديـد مـن األبـعاد الـرئـيسية لـلتطور تحـدث فـي فـترة
ق ــصيرة نس ــبيا ح ــيث ي ــمكننا م ــعاي ــنتها ب ــشكل م ــباش ــر ،ك ــما ه ــو ال ــحال م ــع
تطور البكتيريا لتصبح مقاومة للمضادات

الحيوية83“.

” .٨٤ال يـوجـد أي شـخص قـد عـايـن تـطور الـخيول مـن أحـاديـة أجـزاء الـحافـر
إلـى ثـالثـيته )تـدعـى بـالسـلميّات( ،لـكن هـذا ال يـعني بـأنـنا ال نسـتطيع أن نـثق
بأن الخيول قد

تطورت84“.

” .٨٥إن التوافق العلمي فيما يختص بالتطور إنما هو توافق

ساحق85“.

 .٨٦عــلى ســبيل املــثال ،لــقد انــقرضــت الــديــناصــورات قــبل أن يــتمكن البشــر
م ــن ال ــسير ع ــلى س ــطح األرض .ن ــحن ن ــعرف ه ــذا األم ــر ألن ــه ل ــم ي ــتم ال ــعثور

 80ذات املصدر السابق في الصفحة .٥٥
 81ذات املصدر السابق في الصفحة .٥٥
 82ذات املصدر السابق في الصفحة .٥٥
 83ذات املصدر السابق في الصفحة .٥٥
 84ذات املصدر السابق في الصفحة .٥٥
 85ذات املصدر السابق في الصفحة .٥٦
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ع ــلى أي ــة ب ــقاي ــا بش ــري ــة ف ــي ال ــطبقات الصخ ــري ــة ال ــتي ي ــرج ــع ت ــاري ــخها إل ــى
عصر

الديناصورات86“.

” .٨٧إن البشـ ــر لـ ــم يـ ــتطوروا مـ ــن الـ ــقردة املـ ــعاصـ ــرة ،إنـ ــما البشـ ــر والـ ــقردة
امل ــعاص ــرة ت ــمتلك س ــلفا مش ــترك ــا ،وه ــو م ــن ف ــصيل ل ــم ي ــعد م ــوج ــودا .ون ــظرا
لـكونـنا نـتشارك مـع الـشمبانـزي والـغوريـال بسـلف مشـترك قـريـب العهـد ،فـإنـنا
نـ ــمتلك الـ ــكثير مـ ــن الـ ــتشابـ ــه التشـ ــريـ ــحي والـ ــوراثـ ــي والـ ــبيوكـ ــيميائـ ــي وحـ ــتى
السلوكي مع القردة األفريقية

العظيمة87“.

” .٨٨إض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ،إن املس ــتحاث ــات م ــن ال ــعصر ال ــكام ــبري ل ــم تظه ــر
بـشكل عـفوي .إنـما لـديـها سـلف احـيائـي مـن الـعصر املـاقـبل الـكامـبري ،ولـكن
نــتيجة لــكون الــكائــنات الــتي تــرجــع إلــى ذلــك الــعصر كــانــت مــن ذوات الــبنية
الرخوة ،فإنها لم تترك

مستحاثات88“.

” .٨٩ب ــال ــعادة إن ”اإلي ــمان“ ي ــشير إل ــى امل ــعتقد ال ــذي ي ــتم ال ــقبول ب ــه دون
وجــود دلــيل تجــريــبي… إن كــان يــوجــد بــعض املــكونــات اإليــمانــية فــي الــعلم،
فـهي تـلك اإلفـتراضـات بـأن الـكون سـوف يـعمل بـطريـقة مـنتظمة  -عـلى سـبيل
املـ ـ ــثال ،إن سـ ـ ــرعـ ـ ــة الـ ـ ــضوء لـ ـ ــن تـ ـ ــتغير فـ ـ ــي الـ ـ ــغد… إن هـ ـ ــذا الـ ـ ــنوع مـ ـ ــن
’اإليمان‘ يختلف عن اإليمان

 86ذات املصدر السابق في الصفحة .٥۷
 87ذات املصدر السابق في الصفحة .٥۷
 88ذات املصدر السابق في الصفحة .٥۷
 89ذات املصدر السابق في الصفحة .٥۸

الديني89“.
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إجابات مفتاحية لألمثلة من العالم
الواقعي
 .١مـ ــغالـ ــطة اإللـ ــتماس الـ ــعاطـ ــفي لـ ــلسؤال” :الـ ــتطور فـ ــي مـ ــواجـ ــهة اإليـ ــمان
ب ــالخ ــلق“ :إن اس ــتعمال ك ــلمة إي ــمان ورب ــطها م ــع الخ ــلق دون ــا ع ــن ال ــتطور
يـشير ضـمنا إلـى أن الخـلق هـو مجـر إيـمان فـي حـني أن الـتطور لـيس كـذلـك،
وذل ـ ــك دون ت ـ ــقدي ـ ــم أي ج ـ ــدل إلث ـ ــبات ه ـ ــذه ال ـ ــنقطة .وك ـ ــذل ـ ــك ع ـ ــند اس ـ ــتخدام
عـبارة ”… بـني الـديـن والـعلم“ :قـام الـكاتـب بـاسـتخدام لـغة مـتحيزة لـيربـط بـني
الخــلق والــديــن فــي الــوقــت الــذي يــربــط بــني الــتطور والــعلم ،لــكن لــم يــتم تــقديــم
أي جدل ليدعم هذا الطرح.
.٢مـغالـطة 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
إن ـ ــسان وه ـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ال ي ـ ــمكن أن ي ـ ــتم اخ ـ ــتباره أو ت ـ ــكراره“ .إن ه ـ ــذا
ال ــقياس إن ــما ه ــو م ــغلوط .ك ــما أن ال ــتطور ل ــيس ن ــوع ــا م ــن أن ــواع ال ــعلم ال ــتي
وضـعت اإلنـسان عـلى سـطح الـقمر ،وبـالـتالـي فـإنـه الـكاتـب قـد اعـتمد مـغالـطة
املواربة.

١٤٠

 .٣مــغالــطة املس ـبّبات الــخاطــئة :إن الــتقدم الــذي طــرأ عــلى الــعلوم الــحياتــية
يـرجـع إلـى الـعلماء الـذيـن يـدرسـون سـلوك الـكون املسـتمر والـذي يـمكن الـتنبؤ
به ،وال عالقة له باإليمان بأن الجزيء قد تطور إلى إنسان.
 .٤مــغالــطة اإللــتماس الــعاطــفي لــلسؤال :إن الــكاتــب قــد قــام بــاســتخدام لــغة
ـقراء ب ــأن
م ــتحيزة ع ــوض ــا ع ــن ت ــقدي ــم ج ــدل م ــنطقي ف ــي م ــحاول ــته إلق ــناع ال ـ ّ
الخــلق ”لــيس أمــرا عــلميا“ وبــأنّــه مجــرد إيــمان .يــجب اإلنــتباه إلــى اســتخدام
اإلش ــارة إل ــى أن الخ ــلق ه ــو مج ــرد إي ــمان ]ف ــي ال ــلغة اإلن ــكليزي ــة ي ــتم وض ــع
 ismمع كلمة الخلق بشكل متصل[ في حني أن التطور ليس كذلك.
 .٥م ـ ـ ــغال ـ ـ ــطة اإلل ـ ـ ــتماس ال ـ ـ ــخاطئ للس ـ ـ ــلطة أو رأي األغ ـ ـ ــلبية :إن اإلش ـ ـ ــارة
امل ــتضمنة ف ــي ه ــذا ال ــتصري ــح ه ــي أن ال ــتطور ي ــجب أو ي ــميل إل ــى أن ي ــكون
صـحيحا وذلـك كـون مـعظم الـعلماء يـؤمـنون بـذلـك .حـتى فـي حـال كـان جـميع
أعــضاء املــجتمع الــعلمي يــؤمــنون بــالــتطور )وهــذا األمــر لــيس صــحيحا( فــإن
ذلك لن يجعل من التطور أمرا صحيحا.
 .٦مـ ــغالـ ــطة املـ ــواربـ ــة ومـ ــغالـ ــطة اإللـ ــتماس الـ ــعاطـ ــفي لـ ــلسؤال :إن الخـ ــلقيني
يــؤمــنون ”بــاإلنحــدار مــع الــتعديــل“ وهــذا يــعني أن الــكائــنات تــنتج تــنوعــا فــي
الــسمات مــن جــيل إلــى جــيل .لــكن ذلــك ال يــعني بــأي شــكل مــن األشــكال أن
ك ــل أش ــكال ال ــحياة ال ــتي ن ــعرف ــها ق ــد انح ــدرت م ــن س ــلف إح ــيائ ــي مش ــترك،
وهـذا األمـر الـخالفـي الـذي يـتم الـنقاش حـولـه .وبـالـتالـي فـإن الـكاتـب قـد قـام
بـ ــمواربـ ــة ضـ ــمنية ”لـ ــلتطور“ وذلـ ــك حـ ــني حـ ــاول أن يـ ــصرح بـ ــأن األدلـ ــة هـ ــي
سـاحـقة ومـقنعة .حـيث أنـه لـم يـقم بـتقديـم يـدعـم هـذا الـتصريـح بـأي دالئـل .انـه
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اس ـ ــتخدام ال ـ ــكلمات م ـ ــتحيزة وه ـ ــذا ارت ـ ــكاب مل ـ ــغال ـ ــطة اإلل ـ ــتماس ال ـ ــعاط ـ ــفي
للمطلوب.
 .٧م ـ ــغال ـ ــطة امل ـ ــوارب ـ ــة :إن ال ـ ــتطور ال ـ ــذي ي ـ ــشار إل ـ ــيه ه ـ ــنا )أي ال ـ ــتغير ف ـ ــي
ال ــسمات اإلح ــيائ ــية( ي ــختلف ع ــن ال ــتطور ال ــذي ي ــحاول ال ــكات ــب أن ي ــجادل
دفاعا عنه )أي وجود سلف إحيائي مشترك(.
 .٨م ـ ــغال ـ ــطة امل ـ ــوارب ـ ــة وم ـ ــغال ـ ــطة اإلل ـ ــتماس ال ـ ــخاطئ ل ـ ــلخوف :إن ال ـ ــتطور
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 الـتماسـا لـلخوف وذلـك مـن خـالل
اإلشـارة إلـى أن رفـض اإليـمان بـالـتطور قـد يحـمل آثـارا جـانـبية تـشكل خـطرا
على الصحة العامة.
 .٩مـغالـطة الـقياس الـخاطئ :إن الـنظريـة الـتي تـقول بـأن األرض تـدور حـول
ال ــشمس ه ــي ق ــاب ــلة ل ــالخ ــتبار وال ــتكرار ف ــي ال ــوق ــت ال ــحاض ــر ،ع ــلى خ ــالف
اإليمان بأن الجزيء قد تطور إلى انسان.
.١٠مـغالـطة الـتماس املـطلوب :إن الـكاتـب يـصرح بـكل بـساطـة بـأن الـتيكتالـك
ه ـ ــو ك ـ ــائ ـ ــن وس ـ ــيط ب ـ ــني األس ـ ــماك وال ـ ــحيوان ـ ــات ال ـ ــبري ـ ــة .إال أن ه ـ ــذا مج ـ ــرد
افتراض تطوري وهو املوضوع قيد البحث أي أنّه التمس املطلوب.
 .١١م ــغال ــطة ال ــتماس امل ــطلوب واإلل ــتماس ال ــعاط ــفي ل ــلمطلوب :إن ال ــكات ــب
ي ــفترض ف ــي ه ــذا امل ــقام ب ــأ ّن األدل ــة ال ــتي ت ــوج ــد ل ــدع ــم ال ــتطور ه ــي واف ــرة
لـلغايـة؛ إال أن هـذا هـو األمـر الـذي يـحاول اثـباتـه .فـهو يـحاول اثـبات املـطلوب
م ــن خ ــالل اس ــتخدام ل ــغة ع ــاط ــفية م ــشحون ــة وم ــتحيزة ف ــي م ــحاول ــته الق ــناع

١٤٢

ـقراء ع ــوض ــا ع ــن ت ــقدي ــم ج ــدل م ــنطقي )أي أن ج ــدل ــه ي ــمكن أن ي ــتم اع ــادة
ال ـ ّ
ص ــياغ ــته ب ــال ــشكل ال ــتال ــي :إن األدل ــة ال ــتي ت ــدع ــم ال ــتطور ه ــي ك ــثير ل ــلغاي ــة
وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه م ــن ال ــسخف ت ــقدي ــم ال ــتساؤالت ال ــتي ت ــتعلق ب ــه ،وال ــعلماء ال
يقومون بذلك( وهنا يكون قد استخدم اإللتماس العاطفي للمطلوب.
 .١٢مـ ــغالـ ــطة الـ ــقياس الـ ــخاطئ :يـ ــحاول الـ ــكاتـ ــب أن يـ ــقوم بـ ــوضـ ــع الـ ــتطور
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 أمــثلة عــن الــعلوم الــتشغيلية
الـتي تـتميز بـكونـها قـابـلة لـإلعـادة واإلخـتبار فـي الـزمـن الـحاضـر وتـمتلك أدلـة
دامــغة .إال أ ّن الــتطور يــفتقد لهــذه األمــور عــينها وبــالــتالــي فــإن هــذا الــقياس
خاطئ.
 .١٣م ــغال ــطة اإلل ــتماس ال ــخاطئ للس ــلطة وم ــغال ــطة ال ــتماس امل ــشاع ــر :إن
إي ــمان ب ــعض ال ــعلماء وال ــاله ــوت ــيني ب ــأن ن ــظري ــة ال ــتطور م ــتواف ــقة م ــع ال ــكتاب
املــقدس لــن يــجعل مــنها صــحيحة .كــما أ ّن اســتعمال تــعابــير مــثل ”انــبهارهــم
وعــجبهم“ يهــدف إلــى اســتحداث رد فــعل عــاطــفي لــدعــم الــتطور عــوضــا عــن
تقديم جدل منطقي ،وهذا ارتكاب ملغالطة التماس املشاعر.
 .١٤مـغالـطة الـتأكـيد مـن خـالل الـناتـج :مـن املـفترض أن نـصل إلـى اسـتنتاج
ي ــفضي ب ــأن اإلن ــفجار ال ــكبير ه ــو ح ــقيقيّ أو ي ــميل ألن ي ــكون ح ــقيقيّا .ل ــكن
هـذا الجـدل لـيس صـالـحا .سـوف يـكون هـذا الجـدل وفـق املـنطق اإلسـتنتاجـي
بـالـصيغة الـتالـية (١) :إن كـان اإلنـفجار الـكونـي صـحيحا ،فـإنـنا سـوف نـتوقـع
رص ــد األم ــواج ال ــدق ــيقة ال ــكون ــية (٢) .ن ــحن نس ــتطيع رص ــد األم ــواج ال ــدق ــيقة
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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 أخـرى
لوجود األمواج الكونية امليكروية.
 .١٥م ــغال ــطة ال ــتجسيد ل ــلمفاه ــيم واألف ــكار :إن اس ــتخدام ع ــبارة ”وف ــقا ل ــعلم
الــكونــيات املــعاصــر…“ تــتضمن تــلميحا إلــى أن ”عــلم الــكونــيات“ قــادر عــلى
ام ــتالك رأي ح ــيال أم ــر م ــن األم ــور .ل ــكنه ع ــاج ــز وذل ــك ألن ــه م ــفهوم ول ــيس ل ــه
شـخصية تـمكنه مـن الـقيام بـما يـقوم بـه األشـخاص .لـكن عـلماء الـكونـيات هـم
م ــن ي ــمتلكون رأي ــا ح ــيال األم ــور .وم ــن ال ــطبيعي أن آراء األش ــخاص ليس ــت
دائــما ســليمة ،إنــما هــي مــتحيزة )وقــد يــكون هــذا الــتحيز ســليما أو مــغلوطــا(
وعــلى مــا يــبدو أن الــكاتــب قــد اعــتمد عــلى هــذه املــغالــطة فــي مــحاولــة إلظــهار
أن الجدل هو جدل موضوعي بطريقة تفوق حقيقته.
 .١٦م ــغال ــطة ال ــتماس امل ــطلوب :إن ك ــون املس ــتحاث ــات ب ــال ــغة ال ــقدم ه ــو ج ــزء
م ــن اإلدع ــاء ال ــذي يج ــري الج ــدل ح ــول ــه .ف ــإن ــه م ــن امل ــؤك ــد أن امل ــؤم ــن ب ــالخ ــلق
الـتوراتـي لـن يـقبل بـذلـك .وبـالـتالـي فـإن الـكاتـب قـد قـام بـافـتراض مسـبق لجـزء
مما يحاول اثباته.
 .١٧مـغالـطة الـتماس املـطلوب ،مـغالـطة املسـببات 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
ح ــول ــه .ف ــال ــكات ــب ي ــقوم وب ــكل ب ــساط ــة ب ــاف ــتراض ص ــحة م ــوق ــفه ف ــي م ــحاول ــته
ل ــلدف ــاع ع ــنه .وبحس ــب ال ــطري ــقة ال ــتي ن ــنظر ف ــيها إل ــى امل ــحاك ــاة ال ــتي ق ــام
الــكاتــب بــتقديــمها فــإنــه يــمكننا أن نــقوم بــتصنيف املــغالــطة املــرتــكبة فــي هــذا
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الجـدل إمـا عـلى أسـاس أنـها مـغالـطة املسـببات الـخاطـئة ) وذلـك كـون الخـلق
يــمكن أن يــعتبر مسـبّبا لــلتشابــه( أو مــغالــطة الــتأكــيد مــن خــالل الــناتــج حــيث
أن الج ــدل ي ــأخ ــذ ال ــصيغة ال ــتال ــية (١) :إن ك ــان ــت ال ــكائ ــنات تنح ــدر م ــن ذات
الس ـ ــلف املش ـ ــترك ف ـ ــإن ـ ــها س ـ ــوف ت ـ ــمتلك ب ـ ــعض ال ـ ــسمات املش ـ ــترك ـ ــة (٢).إن
الــكائــنات بــالــفعل تشــترك بــبعض الــسمات (٣) .وبــالــتالــي فــإنــها تنحــدر مــن
ذات السلف املشترك.
 .١٨مـغالـطة الـتماس املـطلوب ومـغالـطة املسـببات الـخاطـئة و مـغالـطة الـتأكـيد
مــن خــالل الــناتــج :هــذا الجــدل مــشابــه للجــدل الــسابــق الــذي يــرد فــي املــثال
رقم .١٧
 .١٩مــغالــطة 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
ن ــتوق ــع وج ــود مس ــتحاث ــات ــهما ف ــي ذات ال ــطبقة الصخ ــري ــة (٢) .ن ــحن ال نج ــد
املس ـ ــتحاث ـ ــات ف ـ ــي ذات ال ـ ــطبقة الصخ ـ ــري ـ ــة (٣) .وب ـ ــال ـ ــتال ـ ــي ف ـ ــإن البش ـ ــر
والــديــناصــورات لــم يــعيشوا فــي ذات الــحقبة الــزمــنية .لــكن يــوجــد الــعديــد مــن
األس ـ ــباب ال ـ ــتي تفس ـ ــر س ـ ــبب ع ـ ــدم ت ـ ــواج ـ ــد املس ـ ــتحاث ـ ــات ل ـ ــكل م ـ ــن البش ـ ــر
والديناصورات في ذات الطبقة الصخرية.
 .٢٠م ــغال ــطة ال ــتماس امل ــطلوب :إن وج ــدت إح ــدى مس ــتحاث ــات ال ــثدي ــات ف ــي
طـبقة صخـريـة تـم تـقديـر عـمرهـا بـأكـثر مـن  ٢٢٠مـليون سـنة فـإن األمـر األكـيد
هو أن تقدير العمر لتلك الطبقة سوف يتغ ّير.
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 .٢١مــغالــطة الــتماس الــشفقة” :فــكر بــاألطــفال!“ عــلى مــا يــبدو أن هــذه هــي
الــرســالــة الــتي يــحاول الــكاتــب أن يــقدمــها مــن خــالل هــذا الجــدل .ذلــك يــعني
أن ــه إن ل ــم ي ــتم ت ــعليم األط ــفال ع ــن ال ــتطور ،ف ــإن ــهم س ــوف ي ــفتقدون م ــفهوم ــا
عــلميا حــيويــا وســوف لــن يــكونــوا مســتعديــن ملــواجــهة املســتقبل .إن هــذا األمــر
لـيس صـحيحا .ولـكن حـتى فـي حـال كـان هـذا األمـر صـحيحا فـإنـه ال عـالقـة
له فيما إذا كان التطور صحيحا أم ال.
 .٢٢مــغالــطة الــقضايــا غــير املــترابــطة ومــغالــطة اإللــتماس الــخاطئ للســلطة:
سـواء كـانـت املـحكمة الـدسـتوريـة الـعليا قـد سـمحت أم لـم تـسمح بـالـتعليم عـن
الخـ ــلق فـ ــي املـ ــدارس الـ ــعامـ ــة فـ ــإن ذلـ ــك ال صـ ــلة لـ ــه فـ ــيما إذا كـ ــان الـ ــتطور
صحيحا أم ال .فلمجرد أن القضاء يصدق أمرا ما لن يجعل منه صحيحا.
 .٢٣مـغالـطة الـتأكـيد مـن خـالل الـناتـج :فـلنقم بـإعـادة صـياغـة الجـدل بـطريـقة
تظهــر املــغالــطة املــرتــكبة بــشكل أوضــح (١) :إن كــان الــتطور صــحيحا فــإنــنا
ســوف نــتوقــع وجــود تــشابــه فــي الــكيمياء الــحيويــة بــني جــميع األشــياء الــحية.
) (٢نـ ــحن نجـ ــد تـ ــشابـ ــها بـ ــني الـ ــكيمياء الـ ــحيويـ ــة بـ ــني األشـ ــياء الـ ــحية(٣) .
وبالتالي فإن التطور صحيح.
ل ــكن امل ــؤم ــنني ب ــالخ ــلق س ــوف ي ــتوق ــعون وج ــود ت ــشاب ــه ف ــي ال ــكيمياء ال ــحيوي ــة
لـألشـياء الـحية ،ذلـك أن جـميع هـذه الـكائـنات قـد خـلقت مـن قـبل ذات الـخالـق،
وقـ ــد جـ ــرى تـ ــصميمها لـ ــتحيا فـ ــي ذات الـ ــعالـ ــم .وبـ ــالـ ــتالـ ــي فـ ــإنـ ــه يـ ــمكننا أن
نستعمل ذات الجدل لنقول بأن الخلق صحيح.
 .٢٤مـغالـطة الـتماس املـطلوب ومـغالـطة املسـببات الـخاطـئة :إن كـون الـتشابـه
ـصمم مشــترك هــو املــوضــوع
يــرجــع إلــى وجــود ســلف مشــترك أم إلــى وجــود مـ ّ
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ال ــذي تج ــري دراس ــته والج ــدال ح ــول ــه .ف ــال ــكات ــب ق ــام ب ــاف ــتراض األم ــر ال ــذي
يحاول أن يثبته.
 .٢٥مــغالــطة الــتأكــيد مــن خــالل الــناتــج :عــلى مــا يــبدو أنــه يــتوجــب عــلينا أن
نـ ــتوصـ ــل إلـ ــى اسـ ــتنتاج يـ ــفضي بـ ــأن الـ ــتطور هـ ــو صـ ــحيح عـ ــلى اعـ ــتبار أن
الــنظريــة قــادرة عــلى تــقديــم تــفسير لهــذه األمــور .لــكن الخــلق الــتوراتــي قــادر
أيضا على تقديم تفسير وهو تفسير أفضل بحسب رأينا.
 .٢٦م ــغال ــطة ال ــتماس ال ــشفقة :ان اس ــتخدام ع ــبارة ”يح ــرم ال ــطالب“ اش ــارة
واضـحة إلـى الـتعامـل الـعاطـفي مـع املـوضـوع عـوضـا عـن تـقديـم جـدل مـنطقي
سليم.
 .٢٧مــغالــطة املــواربــة :يخــلط الــكاتــب فــي هــذا املــثال بــني الــتغير الــذي يــعني
الـتنوع ضـمن الـنوع الـرئـيسي الـواحـد مـع الـتغير الـذي يـعني تـطور الجـزيء
إل ــى إن ــسان )وه ــو األم ــر ال ــذي ل ــم ت ــتم م ــعاي ــنته( .وم ــن خ ــالل اث ــبات األول
يـ ــحاول أن يـ ــقول بـ ــأن الـ ــثانـ ــي هـ ــو سـ ــليم أيـ ــضا وهـ ــذا مـ ــا يـ ــعرف ”بـ ــالـ ــطعم
ّ
الغاش“.
 .٢٨م ــغال ــطة اإلل ــتماس ال ــخاطئ للس ــلطة /رأي األك ــثري ــة ،م ــغال ــطة ال ــتماس
الجهل ،ومغالطة التماس السؤال:
لـربـما تـكون الـغالـبية مـن األشـخاص الـذيـن فـي املـجتمع الـعلمي مـتبنية لـلفكر
الــتطوري ،إال أن هــذا لــن يــجعل مــنه صــحيحا )الــتماس الســلطة /األغــلبية(.
ح ــتى ف ــي ح ــال ك ــان األم ــر ص ــحيحا ول ــم ي ــوج ــد دل ــيل ض ــد ال ــتطور فه ــذا ل ــن
يـعني بـأن الـتطور سـيكون صـحيحا )الـتماس الجهـل( .كـما أن اإلدعـاء بـأنـه
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ال ي ــوج ــد دل ــيل ض ــد ال ــتطور ه ــو ال ــقضية ال ــتي يج ــري الج ــدل ح ــول ــها وه ــنا
مغالطة التماس املطلوب.
 .٢٩م ــغال ــطة امل ــوارب ــة :إن ه ــذه امل ــغال ــطة ت ــتمحور ح ــول ك ــلمة ”ت ــطور“ ف ــإن
الـكاتـب يسـتعمل كـلمة تـطور بـمعنى الـتغير بـمعناه الـعام كـدلـيل عـلى الـتطور
بمعنى تغير الجزيء إلى إنسان.
 .٣٠م ــغال ــطة ال ــقياس ال ــخاطئ :إن األم ــر ص ــحيح ب ــكون ال ــدس ــتور ي ــرت ــبط
ارتــباطــا أســاســيا بــالــحقوق املــدنــية ،إال أن مــفهوم الــتطور )بــمعنى اإلرتــباط
من خالل سلف احيائي( ليس ضروريا لفهم علم األحياء.
 .٣١مــغالــطة اإللــتماس الــعاطــفي لــلسؤال :لــم يــتم تــقديــم أي جــدل مــنطقي.
فــالــكاتــب يــقوم وبــكل بــساطــة بــاســتخدام لــغة مــتحيزة فــي مــحاولــة لــإلقــناع،
ك ــما ف ــي ق ــول ــنا” :ف ــي ال ــحقيقة ال ي ــوج ــد أي ج ــدال .ال ي ــوج ــد أي ش ــيء ل ــتراه
هنا فقط تابع املسير“.
.٣٢مـغالـطة اإللـتماس الـخاطئ للسـلطة :إن حـقيقة كـون بـعض املـنظمات قـد
ق ــام ــت ب ــاإلدالء ب ــتصري ــحات ت ــختص ب ــال ــتطور ل ــن ي ــجعل م ــن ال ــتطور أم ــرا
صحيحا.
 .٣٣مـغالـطة املـواربـة :يخـلط الـكاتـب بـني الـتطور )بـمعنى الـتنوع الـذي يحـدث
ضـ ــمن الـ ــنوع الـ ــواحـ ــد والـ ــبكتيريـ ــا الـ ــتي تـ ــصبح مـ ــقاومـ ــة لـ ــلمضادات( وبـ ــني
التطور )بمعنى وجود سلف إحيائي مشترك(.
 .٣٤مـ ــغالـ ــطة اإللـ ــتماس الـ ــعاطـ ــفي لـ ــلسؤال ومـ ــغالـ ــطة اإللـ ــتماس الـ ــخاطئ
للس ــلطة :ه ــذا ب ــال ــحقيقة مج ــرد رف ــض للج ــدالت الخ ــلقية ،ع ــوض ــا ع ــن ت ــقدي ــم
دحـض مـنطقي لـها .وعـلى اعـتبار أنـه يـوجـد الـكثير مـن الـعلماء الـذيـن يـتبنون
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ج ــدالت ج ــيدة وق ــوي ــة ل ــلدف ــاع ع ــن الخ ــلق ،ف ــإن ادع ــاء ال ــكات ــب ب ــأن ال ــعلماء
يرفضون هذا النوع من الجدالت ليس إال التماس خاطئ للسلطة.
 .٣٥مـغالـطة 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.
 .٣٦مـغالـطة الـتماس املـطلوب :إن اإلدعـاء بـكون الـكائـنات الـتي تـتواجـد فـي
الـطبقات الـدنـيا مـن الـطبقات الصخـريـة قـد تـطورت بـشكل تـدريـجي إلـى تـلك
ال ــتي ت ــتواج ــد ف ــي ال ــطبقات ال ــعليا ه ــو اإلدع ــاء ال ــذي يج ــري الج ــدال ح ــول ــه.
فـ ــالـ ــكاتـ ــب يـ ــقوم وبـ ــكل بـ ــساطـ ــة بـ ــافـ ــتراض وجـ ــود عـ ــالقـ ــة تـ ــطوريـ ــة بـ ــني تـ ــلك
املســتحاثــات .ومــن ث ـ ّم يســتخدم ذلــك فــي جــدلــه إلثــبات وجــود عــالقــة تــطوريــة
بني تلك املستحاثات.
 .٣٧الــتعميم املتســرع :إن حــقيقة كــون الــطفرات الــوراثــية قــد تســببت بــوجــود
ب ــعض ال ــتنوع ف ــي ال ــسمات ال ي ــعني ب ــأن ــها الس ــبب ال ــكام ــن وراء ك ــل ال ــتنوع
املوجود في السمات.
 .٣٨مـغالـطة 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
س ــالس ــل م ــن األح ــماض األم ــينة امل ــتشاب ــهة أي ــضا .وذل ــك ب ــغض ال ــنظر ع ــن
أصــلها .إن هــذه الــحقيقة مــتسقة مــع كــل مــن الخــلق والــتطور .وبــالــتالــي فــإن
الكاتب قام باستخدام مغالطة التأكيد من خالل الناتج.
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.٣٩م ــغال ــطة ال ــتأك ــيد م ــن خ ــالل ال ــنات ــج :إن الج ــدل امل ــقدم ي ــمتلك ال ــصيغة
األسـاسـية الـتالـية (١):إن كـان الـتطور صـحيحا 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 وخــصوصــا حــني نســتذكــر بــأن الخــلقيني
سـوف يـتوقـعون وجـود تـشابـه فـي الـشيفرات الـوراثـية لجـميع الـكائـنات الـحية،
ذلك أنها تمتلك خالقا مشتركا.
 .٤٠م ــغال ــطة ال ــتجسيد :إن اإلن ــتقاء ال ــطبيعي ه ــو م ــفهوم .وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن
كـونـه مـفهوم سـليم ،لـكنه عـاجـز عـن أن يـقوم حـرفـيا ”بـاخـتبار“ أي شـيء .ومـن
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 تظهــر تــصميما ابــداعــيا مــن قــبل كــيان
ذكيّ.
 .٤١م ــغال ــطة امل ــعام ــلة ال ــخاص ــة ،وم ــغال ــطة ال ــفرض ــيات غ ــير امل ــتراب ــطة :م ــن
ن ــاح ــية نج ــد أن ال ــكات ــب ي ــشير إل ــى أن ــه أم ــر م ــقبول أن ي ــتم ال ــقبول ب ــال ــتطور
حــتى دون وجــود مــعايــنات مــباشــرة وقــابــلة لــإلخــتبار ،وذلــك كــون اإلســتدالل
واإلسـتنتاج هـو أمـر مـقبول عـلميا .ومـن نـاحـية أخـرى يـشير الـكاتـب إلـى أن
الخ ــلق ل ــيس ع ــلميا ع ــلى اع ــتبار أن ــه ال ي ــمكن أن ي ــتم م ــعاي ــنته م ــباش ــرة أو
اخــتباره ،إنــما هــو مــبني عــلى اإلســتدالل الــناتــج عــن املــعايــنات املــختلفة .لــقد
ق ــام ال ــكات ــب ب ــاس ــتثناء امل ــوق ــف ال ــذي ي ــتبناه م ــن امل ــعيار ال ــذي وض ــعه وه ــذا
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ارتـكاب فـاضـح ملـغالـطة املـعامـلة الـخاصـة .ومـن نـاحـية أخـرى تجـدر املـالحـظة
إل ــى أن ــه س ــواء ك ــان الخ ــلق ي ــصنف ع ــلى أن ــه ع ــلم أم ال ف ــإن ه ــذا ال ص ــلة ل ــه
بحقيقة موقفه .وهذه مغالطة القضايا غير املترابطة.
 .٤٢مــغالــطة املــواربــة :إن الــتغيرات الــسنويــة فــي فــيروس االنــفلونــزا لــم تــنتج
أي شـ ــيء سـ ــوى فـ ــيروس االنـ ــفلونـ ــزا .فـ ــالـ ــكاتـ ــب يخـ ــلط بـ ــني الـ ــتغيرات الـ ــتي
تــحصل ضــمن الــنوع الــواحــد وبــني الــتغيرات الــتي تــعني أ ّن الجــزيء يــتطور
إلى انسان.
 .٤٣مـغالـطة املـواربـة :هـذه املـغالـطة تـتكرر فـيما يـتعلق بـكلمة ”تـطور“ فـالـتغير
ضـمن الـنوع يـختلف عـن تـغير الجـزيء إلـى إنـسان .وحـقيقة املـعنى األول ال
تعني حقيقة الثاني.
 .٤٤مـغالـطة 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.
 .٤٥مــغالــطة رجــل الــقش :إن املــؤمــنون بــالخــلق الــتوراتــي ال ي ـ ّدعــون بــأن اهلل
قـد خـلق األرض بـطريـقة تـبدو وكـأنـها بـالـغة الـقدم” .مظهـر الـعمر الـبالـغ“ إنـما
ه ــو ن ــوع م ــن ال ــبالغ ــة وذل ــك ع ــلى اع ــتبار أن ــه ال ي ــمكننا أن ن ــرى ال ــعمر .إن ــما
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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 .٤٦مــغالــطة الــفرضــيات غــير املــترابــطة :إن حــقيقة عــدم وجــود أنــواع مــختلفة
م ــن ال ــسياط ال ع ــالق ــة ل ــه ب ــال ــتساؤل امل ــطروح .فه ــذه ال ــحقيقة ال ت ــقدم ح ــال
ملــشكلة الــكيفية الــتي يــمكن لهــذه الــبنى املــعقدة تــعقيدا ال يــمكن اخــتزالــه أن
تظهر بطريقة عفوية من خالل عمليات تدريجية تطورية وطبيعية.
 .٤٧م ــغال ــطة امل ــعام ــلة ال ــخاص ــة :ي ــنتقد ال ــكات ــب ف ــي ه ــذا امل ــقام ع ــدم ت ــنازل
الخ ــلقيني ع ــن اإلط ــار ال ــرئ ــيسي ال ــذي يس ــتخدم ــون ــه )أي ال ــكتاب امل ــقدس(
لــتفسير األدلــة .إال أن الــتطور ّيــني 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.
.٤٨مـغالـطة املـعامـلة الـخاصـة ،ومـغالـطة الـفرضـيات غـير املـترابـطة :مـن جـديـد
يـ ـ ــجب أن نـ ـ ــشير إلـ ـ ــى أن اإلطـ ـ ــار الـ ـ ــرئـ ـ ــيسي لـ ـ ــلتفسير الـ ـ ــذي يسـ ـ ــتخدمـ ـ ــه
الـتطوريـون هـو املـذهـب الـطبيعي ،ومـعظم الـتطوريـني غـير مسـتعديـن للتخـلي
ع ــن ه ــذا اإلط ــار ل ــيقوم ــوا ب ــدراس ــة ال ــبدائ ــل .إال أن ال ــكات ــب ي ــنتقد الخ ــلقيني
نـتيجة 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 علميا أم ال فإنه أمر غير مرتبط بصحته.
 .٤٩مــغالــطة اإللــتماس الــعاطــفي لــلمطلوب :عــوضــا عــن تــقديــم جــدل مــنطقي
ل ــلتطور ،ي ــقوم ال ــكات ــب ه ــنا ب ــتأط ــير ال ــبدي ــل ع ــلى أن ــه ”غ ــير ع ــلمي“ وب ــذل ــك
يســتخدم لــغة مــتحيزة عــوضــا عــن تــقديــم جــدل مــنطقي أثــناء مــحاولــته إلقــناع
القراء.
ّ
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 .٥٠مــغالــطة اإللــتماس الــعاطــفي لــلمطلوب :إن الــكاتــب يــقوم وبــكل بــساطــة
بــالــتصريــح عــن غــياب األدلــة الــتي تــدعــم املــوقــف الخــلقي ،عــوضــا عــن تــقديــم
جــدل 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.
 .٥١م ــغال ــطة إل ــتماس ل ــلمطلوب :إن اإلدع ــاء ال ــذي ي ــقدم ــه ال ــتطوري ــون ب ــأن
الــكائــنات الــحية مــرتــبطة إحــيائــيا مــن خــالل ســلف مشــترك هــو ادعــاء مــدعــوم
مـن خـالل اإلدعـاء الـتطوري بـأن الـطبقة الصخـريـة املـتدرجـة بـالـعمر املـفترض
املـ ــمتد إلـ ــى مـ ــليارات مـ ــن الـ ــسنوات .وبـ ــما أن الـ ــتطور قـ ــد اسـ ــتخدم لـ ــدعـ ــم
ـعسفي ل ـ ــلمطلوب .وح ـ ــتى إن ص ـ ـحّ
اإلدع ـ ــاء ال ـ ــتطوري ف ـ ــإن ه ـ ــذا ال ـ ــتماس ت ـ ـ ّ
اإلدعــاء األخــير فــإنــه لــن يــجعل مــن اإلدعــاء بــأن أحــد الــكائــنات قــد تــطور مــن
اآلخر صحيحا.
 .٥٢م ــغال ــطة ال ــتأك ــيد م ــن خ ــالل ال ــنات ــج وم ــغال ــطة ال ــتماس امل ــطلوب :إن ه ــذا
الج ــدل ي ــلتمس امل ــطلوب وذل ــك ك ــون س ــبب ال ــتشاب ــه ب ــني ال ــكائ ــنات ال ــحية ه ــو
املــوضــوع الــذي يــتم الجــدال حــولــه .لــكن الــكاتــب قــام وبــكل بــساطــة بــافــتراض
أن أس ــباب ه ــذا ال ــتشاب ــه ت ــرج ــع إل ــى ال ــتطور ،وه ــذه ه ــي ال ــنقطة ال ــتي ك ــان
ي ــتوج ــب ع ــليه إث ــبات ــها ول ــيس اف ــتراض ــها .وح ــني ن ــضع ه ــذا الج ــدل ب ــصيغة
ري ــاض ــية س ــيكون م ــن ال ــشكل ال ــتال ــي (١) :إن ك ــان ال ــتطور ص ــحيحا ف ــإن ــه
ي ــجب أن ي ــوج ــد ت ــشاب ــه (٢) .ن ــحن نج ــد ه ــذا ال ــتشاب ــه (٣) .وب ــال ــتال ــي ف ــإن
ال ـ ــتطور ص ـ ــحيح .إال أن الخ ـ ــلقيني س ـ ــوف ي ـ ــعتقدون ب ـ ــوج ـ ــود ه ـ ــذا ال ـ ــتشاب ـ ــه
فيمكنهم إذا استخدام ذات الصيغة!
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.٥٣م ــغال ــطة ال ــتأك ــيد م ــن خ ــالل ال ــنات ــج وم ــغال ــطة ال ــتماس امل ــطلوب :إن ك ــون
ال ــتشاب ــه ب ــني س ــالس ــل الح ــمض ال ــنووي ي ــرج ــع إل ــى وج ــود س ــلف إح ــيائ ــي
مش ــترك ع ــوض ــا ع ــن وج ــود خ ــال ــق واح ــد أو وظ ــائ ــف مش ــترك ــة ه ــي ال ــنقطة
ال ــخالف ــية ال ــتي ي ــتم الج ــدال ح ــول ــها .ووف ــق ال ــصيغة ال ــرس ــمية للج ــدل ف ــإن ــه
يستعمل مغالطة التأكيد من خالل الناتج.
.٥٤مـغالـطة 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
ل ــم ي ــتم ت ــقدي ــمه أال وه ــو الخ ــلق ،ف ــإن ه ــذا الج ــدل ع ــاج ــز ع ــن ال ــصمود أم ــام
عـدسـة املـنطق .لـم يـتم تـقديـم أي جـدل إنـه مجـرد أسـلوب عـاطـفي فـي مـحاولـة
لإلقناع.
 .٥٥مـ ــغالـ ــطة الـ ــتماس املـ ــطلوب :إن فـ ــكرة كـ ــون ”ذات آلـ ــيات الـ ــتطور الـ ــتي
تـنطبق عـلى بـقية الـعالـم الـحي“ هـي الـنقطة الـخالفـية الـتي يـتم الجـدل حـولـها
وال يجب أن يتم افتراض صحتها في سبيل إثباتها بشكل تعسفي.
 .٥٦م ـ ــغال ـ ــطة امل ـ ــوارب ـ ــة :إن ه ـ ــذا م ـ ــثال واض ـ ــح ع ـ ــن امل ـ ــوارب ـ ــة ف ـ ــيما ي ـ ــتعلق
ب ــمصطلح ”ت ــطور“ .إن ال ــتطور ب ــمعنى ال ــتغير ض ــمن ال ــنوع ال ــواح ــد ال ي ــثبت
التطور بمعنى تغير الجزيء إلى إنسان.
.٥٧م ــغال ــطة ال ــتماس امل ــطلوب :ل ــم ي ــفكر ال ــكات ــب ف ــي أن ي ــكون الس ــبب ف ــي
عـ ــدم مـ ــعايـ ــنتنا لـ ــلتطور )بـ ــمعنى تـ ــغير الجـ ــزيء إلـ ــى إنـ ــسان( هـ ــو أن هـ ــذا
الــتطور لــيس صــحيح .بــل ابــتدأ يــجادل بــأن الــتطور يــحتاج فــترة طــويــلة مــن
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ال ــزم ــن ل ــذل ــك ف ــإن ــنا ل ــن نس ــتطيع أن ن ــعاي ــن ح ــدوث ال ــتطور .أي أن ــه اف ــترض
التطور وبشكل عبثي استنتج أن التطور صحيح.
.٥٨م ـ ــغال ـ ــطة اإلل ـ ــتماس ال ـ ــعاط ـ ــفي ل ـ ــلمطلوب وم ـ ــغال ـ ــطة ال ـ ــتجسيد :الح ـ ــظ
اســتخدام وصــف ”أفــضل“ وربــطة مــع األدلــة الــتي تــدعــم الــتطور ،إال أنــه لــم
يــتم تــقديــم أي مــثال عــن تــلك األدلــة .وبــالــتالــي فــإن الــلغة الــعاطــفية املــشحونــة
ك ــان ــت ال ــبدي ــل ع ــن الج ــدل امل ــنطقي الس ــليم) .م ــغال ــطة اإلل ــتماس ال ــعاط ــفي
ل ــلمطلوب( .وه ــذا الج ــدل ي ــرت ــكب م ــغال ــطة ال ــتجسيد ب ــشكل ط ــفيف ح ــيث أن
األدلـ ــة عـ ــاجـ ــزة عـ ــن تـ ــقديـ ــم أي اقـ ــتراح ،إنـ ــما األشـ ــخاص الـ ــذيـ ــن يـ ــعايـ ــنون
ويدرسون األدلة هم من يقومون بذلك باإلعتماد على رؤيتهم للعالم.
.٥٩م ــغال ــطة اس ــتثارة ال ــشفقة )ن ــوع ف ــرع ــي م ــن م ــغال ــطة ال ــتجسيد( :ل ــقد ت ــم
مـنح الـنباتـات والـحيوانـات سـمات الـشخصية اإلبـداعـية فـي هـذا املـثال ،حـيث
ت ــم ال ــتصري ــح ب ــأن ال ــنبات ــات وال ــحيوان ــات ق ــد ”ق ــام ــت ب ــأع ــظم اإلب ــداع ــات
الــتطوريــة “ ذلــك مــن خــالل الــتأقــلم مــع الــيابــسة .إال أن هــذا الجــدل لــيس إال
ته ـ ــرب م ـ ــن امل ـ ــشكلة ال ـ ــرئ ـ ــيسية وال ـ ــسؤال امل ـ ــرك ـ ــزي ع ـ ــن ك ـ ــيفية ظ ـ ــهور ه ـ ــذا
مصمم.
التصميم اإلبداعي دون وجود
ّ
 .٦٠مـغالـطة 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.
 .٦١م ــغال ــطة ال ــتماس ال ــشفقة :إن ه ــذا الج ــدل يه ــدف إل ــى اف ــتعال ن ــوع م ــن
ال ــتعاط ــف م ــع أول ــئك ال ــتطور ّي ــني ال ــذي ــن ي ــرغ ــبون ب ــال ــتعليم ع ــن ال ــتطور ف ــي
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امل ــدارس ،ول ــكنهم ي ــتعرض ــون ”ل ــلضغوط“ م ــن ق ــبل ه ــؤالء الخ ــلقيّني ال ــغري ــبي
األط ـ ــوار ال ـ ــذي ـ ــن ال ي ـ ــري ـ ــدون ب ـ ــأن ي ـ ــتم ال ـ ــتعليم ع ـ ــن ال ـ ــتطور .إال أن م ـ ــعظم
الخـلقيّني يـريـدون أن يـتم الـتعليم عـن الـتطور طـاملـا أنّـه ال يـتم إخـفاء املـشاكـل
التي يعاني منها عن التالميذ.
 .٦٢مـغالـطة الـتماس الـشفقة :إن هـذا الـكاتـب يسـتخدم جـدل مـن نـوع ”فـ ّكر
ف ـ ــي ال ـ ــتالم ـ ــيذ“ ،ح ـ ــيث ي ـ ــتوج ـ ــب ع ـ ــلينا أن نس ـ ــتجيب له ـ ــذا الج ـ ــدل ون ـ ــشعر
بــالــتعاطــف مــع الــتالمــيذ الــذيــن ســوف ُيحــرمــون مــن الــحصول عــلى مســتوى
حياة جيد إن لم يتم تعليمهم عن التطور.
 .٦٣م ــغال ــطة اإلل ــتماس ال ــعاط ــفي ل ــلمطلوب :ي ــفترض ال ــكات ــب أن ال ــبدائ ــل
املتوفرة عن التطور ليست علمية وذلك دون تقديم أي جدل منطقي حقيقي.
 .٦٤مــغالــطة الــفرضــيات غــير املــترابــطة :ســواء كــان الخــلق يــصنف عــلى أنــه
ع ــقيدة دي ــنية أم ع ــلم ف ــإن ه ــذا األم ــر ال ص ــلة ل ــه ب ــحقيقته .ون ــالح ــظ أي ــضا
اس ــتخدام ن ــوع م ــن م ــغال ــطة ال ــتماس ال ــقوة ف ــي ه ــذا الج ــدل ح ــيث أن ــه ي ــمكن
اســتنباط تهــديــد بــأنــه ”مــن املــمكن أن تــتم مــقاضــاتــك إن قــمت بــالــتعليم عــن
الخلق“.
.٦٥م ــغال ــطة املنح ــدر ال ــزل ــق :ي ــقترح ال ــكات ــب ف ــي ه ــذا الج ــدل ب ــأن م ــناق ــشة
الـ ــتصميم الـ ــذكـ ــي أو الخـ ــلق فـ ــي املـ ــدارس سـ ــوف يـ ــودي إلـ ــى سـ ــلسلة مـ ــن
األحــداث خــاللــها يــجب أن يــتم مــناقــشة الــعديــد مــن الــرؤى الخــلقية املــعتمدة
فــي بــقية األديــان عــلى حــد ســواء .هــذا األمــر لــيس مــرجــحا وذلــك كــون مــعظم
ال ــعقائ ــد األخ ــرى ت ــتبنى ن ــوع ــا م ــن أن ــواع ال ــتطور .وه ــنا ي ــمكن ال ــقول ب ــأن
الـقياس بـني الخـلق الـتوراتـي وبـني الـعقائـد غـير املـسيحية عـن الخـلق إنـما هـو
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قـياس خـاطئ .كـما يـتم ارتـكاب نـوع مـن اإللـتماس الـعاطـفي لـلمطلوب حـيث
يــتم اإلســتجداء بــأن الــنظريــات الخــلقية املــعتمدة فــي الــعقائــد غــير املــسيحية
تتوافق مع العلم ،فيما عدا الخلق التوراتي.
.٦٦م ـ ــغال ـ ــطة اإلل ـ ــتماس ال ـ ــخاطئ للس ـ ــلطة وم ـ ــغال ـ ــطة اإلل ـ ــتماس ال ـ ــعاط ـ ــفي
ل ــلمطلوب :إن ح ــقيقة ك ــون ال ــكثير م ــن األش ــخاص ي ــؤم ــنون ب ــال ــتطور وب ــأن
الـكثير مـن الـطوائـف قـد أصـدرت بـيانـات مـن الـنوع املـؤيـد لـلتطور هـو أمـر ال
صـلة لـه فـيما اذا كـان الـتطور سـليما أم ال .كـما أن ”الـقبول بـحقيقة الـتطور“
هو النقطة الخالفية التي يجري الجدل حولها.
 .٦٧مـغالـطة 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
عـبارة مـثل ”:إن كـان األمـر كـذلـك ،فـأنـا أيـضا ال أمـتلك إيـمانـا ديـنيا بـالخـلق،
أنا أقبله ببساطة“.
 .٦٨مـغالـطة اإللـتماس الـعاطـفي لـلمطلوب :لـم يـتم تـقديـم أي جـدل إنـما قـام
ـقراء بــأن
الــكاتــب بــاســتخدام الــلغة املــشحونــة عــاطــفيا فــي مــحاولــة إلقــناع الـ ّ
التطور خارج دائرة التساؤل.
.٦٩م ــغال ــطة ال ــتماس امل ــطلوب :س ــواء ك ــان ــت األم ــواج ال ــدق ــيقة ال ــكون ــية م ــن
اإلنـفجار الـكونـي أو نـتاج شـيء آخـر هـي نـقطة خـالفـية يـجب أن يـتم اثـباتـها
ول ــيس اف ــتراض ــها .ف ــال ــكات ــب ق ــد ق ــام ب ــاف ــتراض ص ــحة اإلن ــفجار ال ــكبير ف ــي
جــدل يــقول مــن خــاللــه بــأن وجــود األمــواج الــدقــيقة الــكونــية تــشكل دلــيال عــلى
اإلنفجار الكوني .هذا افتراض مسبق للمطلوب بشكل تعسفي.
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 .٧٠مـغالـطة الـتماس املـطلوب :لـم يـتم تـقديـم أي جـدل .إن الـكاتـب يـقوم وبـكل
بساطة باستخدام لغة مشحونة عاطفيا مفترضا بأن التطور صحيح.
 .٧١م ــغال ــطة ال ــتماس امل ــطلوب وم ــغال ــطة ال ــتماس الس ــلطة :إن ال ــكات ــب ق ــام
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
اس ــتنجد ب ــتأي ــيد امل ــجتمع ال ــعلمي ل ــلتطور .ل ــكن ح ــتى وإن ك ــان ك ــل أع ــضاء
امل ــجتمع ال ــعلمي ي ــعتقدون ب ــأن ال ــتطور ص ــحيح )وب ــال ــطبع ه ــذا األم ــر ل ــيس
صحيح( فإن ذلك لن يجعل من التطور صحيحا.
 .٧٢مــغالــطة املــعامــلة الــخاصــة ،مــغالــطة الــفرضــيات غــير املــترابــطة ومــغالــطة
ال ــتماس الس ــلطة :س ــواء ك ــان الخ ــلق م ــبنيا ع ــلى إي ــمان دي ــني أم ال أو أن ــه
لـيس دسـتوريـا هـي أمـور ال رابـط بـينها وبـني كـون املـوقـف الخـلقي صـحيحا
أم ال .كـما أن الـتطور إنـما هـو إيـمان مـبني عـلى رؤيـة عـقيديـة فـلسفية وهـي
امل ــذه ــب ال ــطبيعي .وب ــال ــتال ــي ف ــإن ال ــكات ــب ق ــام ب ــاس ــتثناء م ــوق ــفه م ــن امل ــعيار
الـ ــذي وضـ ــعه .كـ ــما أن اإلشـ ــارة إلـ ــى املـ ــحكمة الـ ــدسـ ــتوريـ ــة الـ ــعليا يـ ــتضمن
إشـارة إلـى التهـديـد بـاتـخاذ اجـراء قـضائـي فـي حـال عـدم املـوافـقة مـما يـشير
إلى التماس القوة أو السلطة.
 .٧٣مــغالــطة الــقياس الــخاطئ ومــغالــطة املــعامــلة الــخاصــة :لــقد قــام الــكاتــب
بـالـربـط بـني نـظام مـركـزيـة الـشمس )وهـو األمـر الـذي يـمكننا مـعايـنته والـتحقق
م ــنه ف ــي ال ــحاض ــر( وب ــني ت ــطور الج ــزيء إل ــى إن ــسان )وه ــو األم ــر ال ــذي ال
ي ــمكن أن ي ــتم ال ــتحقق م ــنه أو اخ ــتباره ف ــي ال ــحاض ــر( ،وب ــال ــتال ــي ف ــإن ه ــذا
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قـياس خـاطئ .كـما أن الـكاتـب يـمتلك مـعيارا مـزدوجـا ،فـمن نـاحـية أولـى نجـد
أنـه يـدعـي بـوجـوب عـدم الـقبول بـوجـود حـقيقة مـطلقة ،ومـن نـاحـية أخـرى يـقول
بأن التطور هو خارج دائرة التساؤل )أي أنه حقيقة مطلقة(.
 .٧٤مـغالـطة 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.
 .٧٥م ــغال ــطة ال ــتماس امل ــطلوب :إن ت ــقدي ــرات ال ــعمر ال ــتطوري ــة ل ــألرض م ــبنية
عــلى الــتفسير الــتطوري لــقراءات الــقياس بــالــنظائــر املــشعة لــبيانــات حــجارة
الـقمر ،والـتي يـزعـم أنـها تـش ّكلت فـي ذات الـفترة الـزمـنية الـتي تـشكلت فـيها
األرض وهذا ادعاء تطوري مبني على الرؤية التطورية للعالم.
 .٧٦مــغالــطة 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.
 .٧٧م ــغال ــطة ال ــتأك ــيد م ــن خ ــالل ال ــنات ــج :إن ه ــذا الج ــدل ه ــو م ــن ال ــصيغة
الـتالـي (١) :إن كـان الـتطور صـحيحا ،فـإنـه سـوف يـوجـد تسـلسل هـرمـي فـي
ســالســل الحــمض الــنووي (٢) .يــوجــد تســلسل هــرمــي فــي الحــمض الــنووي.
) (٣ب ــال ــتال ــي ف ــإن ال ــتطور ص ــحيح .ل ــكن ال ــعلماء الخ ــلقيني س ــوف ي ــتوق ــعون
األمر عينه إذ أن اهلل قد جعله أمرا ممكنا أن نقوم بتصنيف كائنات الحية.
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 .٧٨م ــغال ــطة امل ــعام ــلة ال ــخاص ــة :م ــن ج ــان ــب نج ــد أن ال ــعلماء ع ــاج ــزي ــن ع ــن
ام ــتالك ث ــقة ت ــام ــة .وم ــن ج ــان ــب آخ ــر نج ــد أن ال ــتطور ه ــو أم ــر غ ــير خ ــاض ــع
ل ــالس ــتجواب ب ــعد اآلن .أل ــيس األم ــر واض ــحا ب ــأن ال ــكات ــب يس ــتخدم م ــعيارا
مزدوجا.
 .٧٩م ـ ــغال ـ ــطة امل ـ ــعام ـ ــلة ال ـ ــخاص ـ ــة :م ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب أول نج ـ ــد أن ال ـ ــتطور ل ـ ــيس
خـاضـعا لـالسـتجواب أو الـتساؤل عـلميا .ومـن الـناحـية األخـرى يـقول الـكاتـب
بـأن إحـدى الـسمات الـرئـيسية لـلعلم هـي اإلنـفتاح وتـقبل التحـديـات .عـلى مـا
يبدو أن الكاتب يستثني موقفه من املعيار الذي يضعه.
 .٨٠مـغالـطة الـقضايـا غـير املـترابـطة :سـواء كـان مـن املـمكن أن يـتم تـصنيف
الخ ــلق ع ــلى أن ــه ع ــلم أم ال ،ف ــإن ه ــذا األم ــر ال ع ــالق ــة ل ــه ب ــمصداق ــية امل ــوق ــف
الخلقي.
 .٨١مـغالـطة اإللـتماس الـخاطئ للسـلطة :سـواء كـانـت املـحاكـم األمـريـكية قـد
أق ــرت ب ــأن ال ــعلوم الخ ــلقية ه ــي رؤي ــة دي ــنية أم ال أو أن ــه م ــن امل ــمكن أن ي ــتم
تعليمها في املدارس أم ال فإن هذا ال صلة له بمصداقية املوقف الخلقي.
 .٨٢مـغالـطة الـتماس املـطلوب :بـما أن هـذا الـنوع مـن الـنظريـات مـبني عـلى
اإلف ــتراض ب ــقدم ع ــمر األرض )أي م ــذه ــب ال ــطبيعة ال ــواح ــدة( ف ــإن ال ــكات ــب
يقوم وبكل بساطة بمجرد افتراض ملا يحاول اثباته وبطريقة تعسفية.
 .٨٣م ــغال ــطة امل ــوارب ــة :ك ــما ه ــي ال ــعادة ف ــإن أغ ــلب ال ــحاالت ال ــتي ي ــتم ف ــيها
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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م ــقاوم ــة ل ــلمضادات ال ــحيوي ــة وامل ــعنى اآلخ ــر ال ــذي ي ــشير إل ــى ت ــغير الج ــزيء
إلى إنسان.
 .٨٤م ــغال ــطة ال ــتماس امل ــجهول وم ــغال ــطة امل ــوارب ــة :إن غ ــياب وج ــود األدل ــة
عــلى ”تــطور“ األحــصنة قــد تــم اســتخدامــه كــدلــيل عــلى تــطور األحــصنة! كــما
أن الــتطور املــزعــوم عــلى مــايــبدو يــعني الــتغيير ضــمن األحــصنة كــنوع ولــيس
تـطور مـن نـوع إلـى آخـر وبـالـتالـي فـإنـه قـد تـ ّم اسـتعمال كـلمة تـطور بـمعنيني
مختلفيني.
 .٨٥مـغالـطة الـتماس السـلطة  /رأي األغـلبية :إن مـوافـقة أغـلبية الـعلماء عـلى
موقف معني ال يعني أن ذلك املوقف صحيح.
 .٨٦م ــغال ــطة ال ــنقض م ــن خ ــالل ال ــفرض :إن الج ــدل ي ــأخ ــذ ال ــصيغة ال ــتال ــية:
) (١إن ك ــان ــت مس ــتحاث ــات ال ــدي ــناص ــورات والبش ــر ق ــد ت ــواج ــدت ف ــي ذات
ال ــطبقة الصخ ــري ــة فه ــذا ي ــعني ب ــأن ــهم ق ــد ع ــاش ــوا ف ــي ذات ال ــحقبة ال ــزم ــنية.
) (٢لــم يــتم الــعثور عــلى املســتحاثــات الــتي تــعود للبشــر والــديــناصــورات مــعا
ف ـ ــي ذات ال ـ ــطبقة أو امل ـ ــكان (٣) .ب ـ ــال ـ ــتال ـ ــي ل ـ ــم ي ـ ــتواج ـ ــدوا ف ـ ــي ذات ال ـ ــفترة
الزمنية.
 .٨٧مـغالـطة الـتماس املـطلوب ومـغالـطة الـقياس الـخاطئ :السـبب فـي وجـود
الــتشابــه التشــريــحي بــني البشــر وبــعض الــحيوانــات هــو املــوضــوع الــخالفــي
والذي يتوقعه كل من الخلقيني والتطوريّني.
 .٨٨مـغالـطة الـتماس املـجهول ومـغالـطة الـتماس املـطلوب :السـبب فـي كـونـنا
ال نج ــد ذل ــك ال ــنوع م ــن األش ــكال اإلن ــتقال ــية ه ــو أن ــها غ ــير م ــوج ــودة .إال أن
ال ــتطور ّي ــني يس ــتعملون غ ــياب األدل ــة ل ــيشيروا إل ــى أنّ ــه ف ــي ح ــال ك ــان ــت م ــن
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ال ــرخ ــوي ــات أو ذوات ال ــبنية ال ــطري ــة ف ــإن ــها س ــوف ل ــن ت ــترك أث ــرا ف ــي السج ــل
األحفوري  .لكن هذا هو املطلوب اثباته وليس افتراضه.
 .٨٩مـ ــغالـ ــطة رجـ ــل الـ ــقش :إن اإليـ ــمان املـ ــبني عـ ــلى الـ ــكتاب املـ ــقدس لـ ــيس
إي ــمان ــا دون أدل ــة .إن ــما اإلي ــمان ال ــكتاب ــي ه ــو ال ــثقة ب ــأن ــنا ن ــمتلك ك ــلمة اهلل
امل ـ ــدع ـ ــوم ـ ــة ب ـ ــاألدل ـ ــة .وليس ـ ــت مج ـ ــرد إي ـ ــمان أع ـ ــمى .وه ـ ــذا األم ـ ــر ق ـ ــد ج ـ ــرى
اس ــتعراض ــة م ــن خ ــالل ك ــتاب ال ــدل ــيل ال ــحاس ــم للخ ــلق ال ــتورات ــي ال ــذي ي ــمكن
الرجوع إليه.

١٦٢

(١٦)

ملحق
األسماء اإلنكليزية والالتينية للمغالطات املنطقية
The appeal to emotion: argumentum ad populu
The appeal to force: argumentum ad baculu
The appeal to ignorance: argumentum ad ignorantiam
The appeal to pity: argumentum ad misericordia
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 caus
(subclass 1): “After this, therefore because of this”:
post hoc ergo propter ho
(subclass 2): “With this, therefore because of this”:
cum hoc ergo propter ho
Faulty appeal to authority: Appeal to Inappropriate/
Improper Authority, argumentum ad verecundia
Hasty generalization: the fallacy of converse accident,
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a dicto secundum quid ad dictum simplicite
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Irrelevant thesis: irrelevant conclusion, red herring,
ignoratio elench
Rei cation: hypostatization, or the fallacy of misplaced
concretio
(subclass): the pathetic fallac
Slippery slope fallacy: absurd extrapolatio
Sweeping generalization: the fallacy of accident, a
dicto simpliciter ad dictum secundum quid (sometimes
simpli ed to: dicto simpliciter)
“to the man”: ad homine
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(subclass): “poisoning the well
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املجد هلل،
إن ع ــلم امل ــنطق ه ــو م ــن ال ــعلوم امل ــميزة وامل ــهمة وال ــتي ن ــحتاج إل ــى ال ــتمكن م ــنها ل ــنحيا ح ــياة م ــتسقة
ب ــعيدا ع ــن ال ــتناق ــضات أو األخ ــطاء ف ــي ال ــحوارات ال ــتي نج ــري ــها ،واأله ــم ه ــو أن ن ــكون ي ــقظني ل ــئال
نـسقط فـي شـرك املـغالـطات املـنطقية الـتي تـقدم لـنا أثـناء تـعامـلنا مـع الـبعض مـن وسـائـل اإلعـالم الـتي
تحاول تقديم معلومات مض ّللة مغطاة بطبقة جذابة من األخطاء العلمية واملنطقية.
كل الشكر إلى جميع األشخاص الذين جعلوا من إتمام هذا العمل أمرا ممكنا.
ال تترددوا بزيارة موقعنا اإللكتروني www.reasonofhope.com
أو إرسال تساؤالتكم عبر البريد التاليinfo@reasonofhope.com :
أصــلي طــالــبا مــن الــرب اإللــه أن يــكون هــذا الــكتاب ســببا فــي تــطويــر املــهارات الــدفــاعــية لــدى املــؤمــنني
الغيورين على الكتاب املقدس ابتداء من أول أسفاره إلى آخرها.
صلوا ألجلنا.
فريق عمل في البدء
J.K

