








9 مقدمة المترجمة



يلقي تواضع المحتو العربي في مجال الفلسفة بصورة عامة والفلسفة الدينية على 
وجه الخصوص مهمة شاقة على كاهل المؤلفين والمترجمين العرب على حد سواء، وكلّي 
أمل في أن يكون تعريب هذا الكتاب مساهمة متواضعة مني في رفد المكتبة العربية بالمواد 
ترجمتي  العرب  اء  القرّ يدي  بين  أضع  أن  ويسعدني  المجال.  هذا  في  تعوزها  التي  العلمية 
لكتاب «اإليمان والعقل»، وهو الكتاب األخير في ثالثية «فلسفة التأليه» للكاتب والباحث 
ا من أعالم  الكبير وأستاذ الفلسفة في جامعة أوكسفورد ريتشارد سوينبيرن، والذي يعد علمً
من  الفلسفية  الترجمة  يكتنف  ما  القارئ  على  يخفى  ال  المعاصرين.  المسيحية  الفلسفة 
ببحث  أقوم  أن  آثرت  فقد  ولذلك  الفلسفي.  للنص  المعقدة  الطبيعة  عن  ناجمة  صعوبات 
بأفضل  ب  المعرّ النص  يخرج  حتى  ترجمتها  أنوي  التي  المادة  موضوع  حول  مستفيض 

وأجلى صورة للقارئ الكريم.
بالدين  يتعلق  فيما  الكاتب   لد المغالطات  بعض  وجــود  الحظت  أنني  ورغــم 
اإلسالمي باإلضافة إلى تحامله عليه في بعض استنتاجاته إال أن األمانة العلمية تقتضي مني 

نقلها كما هي للقارئ الكريم.
آمل أن يكون تعريب هذا النص فاتحة طيبة لنقل المزيد من األعمال الفلسفية الهامة 

إلى اللغة العربية.

أرين عبد المجيد الجالل
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تقول  التي  التأليهية  الفلسفة  ثالثية  من  األخير  الجزء  هو  والعقل»  «اإليمان  كتاب 
بوجود  القول  معنى  التأليه»  لمفهوم  المنطقي  «الترابط  األول  الجزء  تناول  الرب.  بوجود 
الرب. كذلك تحدث عن الترابط الداخلي لهذا القول. وقد أثبت هذا الجزء استحالة افتراض 
عدم منطقية هذا القول بصورة ظاهرة، وبيّن صوابية البحث عن البرهان الذي يثبت صحته. 
وقد تناول الجزء الثاني من هذه الثالثية «وجود الرب» البرهان الذي يثبت صحة هذا القول، 
إذ تطرق إلى تقييم قوة الحجج المبنية على الظواهر التي تدعم وجود الرب أو تنفيه. فقد بين 
أنه على الرغم من عدم إمكان إثبات وجود الرب بصورة قاطعة، إال أننا إذا نظرنا إلى مجمل 
مقارنة  الرب  وجود  فرضية  احتمال  رجحان  لنا  فسيتبين  الشأن  هذا  في  المختلفة  الحجج 
ا فإن هذا الكتاب « اإليمان والمنطق» يتناول ماهية العالقة بين اإليمان الديني  بنقيضه. وأخيرً
وبين األحكام المتعلقة باالحتمال (سواء أكانت هي األحكام التي توصلت إليها شخصيا أم 

األحكام األخر المختلفة، مثل الحكم بانعدام احتمال وجود الرب).
وال بد لنا إن أردنا اإلجابة عن هذا السؤال، من اإلجابة عن تساؤل يسبقه، وهو التساؤل 
حول ماهية الهدف من ممارسة دين معيّن، أو ما أسميه باتباع طريقة دينية معينة. وقد أجبت 
عن ذلك في الفصل الخامس من هذا الكتاب بالقول بأن هناك ثالث غايات مختلفة يمكن 
أن يسعى الشخص المتدين لتحقيقها، وتتمثل هذه الغايات في تقديم العبادة والطاعة التي 
لتحقيق  اآلخرين  ومساعدة  لذاته،  الخالص  وتحقيق  األرباب)،  (أو  للرب  تقديمها  ينبغي 
خالصهم. وبطبيعة الحال فإن الغاية األولى من تلك الغايات تنحصر في تلك األديان التي 
تقول بوجود الرب (أو األرباب). كذلك إن األديان تختلف باختالف فهمها لفكرة الخالص. 
وبالتالي فقد يكون اتّباع طريقة دينية معينة بدالًً من أخر أكثر منطقية بناء على ماهية الغايات 
المختلفة التي يُسعى إلى تحقيقها. ولن يكون اتّباع طريقة دينية ما في سبيل تحقيق غاية معينة 
منطقيا إال إن كان تحقيق تلك الطريقة لتلك الغاية محتمالًً إلى حد ما، باإلضافة إلى أن اتّباع 
طريقة أخر أو عدم اتّباع أي طريقة أقل احتماالًً في تحقيق تلك الغاية. وقد بينت في الفصل 
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باعنا لطريقتها  السادس من هذا الكتاب الكيفية التي تمنحنا بها العقيدة الدينية تعليالًً لكون اتّ
تلك  تحقيق  في  احتماالًً  أقل   أخر طريقة  اتباع  لكون  تعليلها  إلى  باإلضافة  لغايتنا،  ا  محققً
الغاية. وبناء على ذلك فإن المرء يحتاج إلى اكتساب معتقد عقالني يقتضي وجود احتمال 
معينة لصحة تعاليم ديانة معين من أجل أن يكون اتّباعه لذلك الدين وممارسته له في سبيل 
عدم  يقتضي  عقالني  معتقد  اكتساب  إلى  ا  أيضً المرء  يحتاج  كذلك  منطقيا.  غاياته  تحقيق 
وجود احتمال أرجح لصحة تعاليم ديانة أخر ذات غايات مشابهة، وإال فإن ممارسته لتلك 
الديانة األخر ستكون أكثر منطقية حينها. وقد تناولت في الفصل السابع الكيفية التي يمكن 
أن نقيّم بها االحتمال النسبي للعقائد الدينية. وبناء على ذلك فإن النقاش في الفصول التي 
تضمن  كذلك  واألفعال.  العقالني،  واالعتقاد  باالعتقاد،  المتعلقة  المفاهيم  تضمن  ذكرتها 
خصصت  وقد  ما.  لنظرية  المحتملة  بالصحة  عليها  بناء  نحكم  أن  يمكن  التي  المعايير  ا  أيضً
بصورة  المفاهيم  هذه  لتحليل  والثالث)  والثاني  األول  (الفصل  الكتاب  من  األول  الجزء 
منطقيا  ما  عقيدة  بصحة  االعتقاد  يكون  أن  ينبغي  التي  الجوانب  تعداد  إلى  باإلضافة  شاملة، 
بحسبها بناء على الحجج المستمدة من البرهان في سبيل توجيه خياراتنا المتعلقة بممارسة 
أو عدم ممارسة الدين، وماهية الدين الذي ينبغي أن نمارسه. وإذا كان اتباعك لطريقة دينية 
يستلزم افتراضك لصحة تعاليم تلك الديانة - على الرغم من عدم ضرورة اقتناعك بذلك-، 
فإن سلوكك يعدّ مسالة مرتبطة باإليمان بتعاليم تلك الديانة، وبالنسبة إلى األديان التأليهية، 
فإن ذلك يعني اإليمان بوجود الرب. ويغلب على الجزء الثاني من الكتاب (الفصل الرابع 
إلى السابع) البحث حول نوعية اإليمان التي تتطلبها ممارسة ديانة ما، باإلضافة إلى نوعية 

اإليمان الذي يعدّ عقالنيا.
وعلى الرغم من حرصي على الحديث بصورة عامة عند تناولي لنوعية اإليمان التي 
تتطلبها ممارسة أي ديانة، إال أنني سوف أتناول بصورة أساسية نوعية اإليمان التي تتطلبها 
التي  المختلفة  التحليالت  إلى  الرابع  الفصل  في  تطرقت  وقد  المسيحية،  الديانة  ممارسة 
يتمحور  الكتاب  هذا  فإن  سبق  ما  على  وبناء  ذلك.  بشأن  المسيحيون  الالهوتيون  أوردها 
مع  وصل  صلة  يشكل  كذلك  سبقته.  التي  باألجزاء  مقارنة  المسيحية  حول  أكبر  بصورة 
يحتاج  ال  القارئ  أن  المؤكد  ومن  المسيحية.  التعاليم  وتتناول  ا  أخيرً صدرت  التي  رباعيتي 
الجزء  هذا  إن  إذ  واستيعابه،  الجزء  هذا  فهم  أجل  من  السابقة  األجزاء  قراءة  إلى  بالضرورة 
يمكن  ولكننا  السابقة،  األجزاء  إليها  توصلت  التي  االستنتاجات  مسبقة  بصورة  يفترض  ال 
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أن نجمع االستنتاجات الواردة في خاتمة كتاب «وجود الرب» - والتي تقتضي أن احتمال 
وجود الرب أرجح من احتمال عدم وجوده- مع االستنتاجات الواردة في كتاب آخر لي هو 
«قيامة الرب المتجسد» - والتي تقتضي بأننا إذا سلمنا باالحتمال العالي لوجود الرب حسب 
الالهوت الطبيعي، فإن هناك احتماالًً عاليًاا لكونه قد تجسد في السيد المسيح- باإلضافة إلى 
االستنتاجات التي توصل إليها هذا الكتاب للوصول إلى نتيجة نهائية متعلقة بعقالنية اإليمان 
بالرب المسيحي. وكما هو الحال في الكتابين السابقين، فقد سعيت في هذا الكتاب بصورة 
عليّ  ذلك  حتّم  وقد  والدقيقة.  الراسخة  الحجج  تقديم  عبر  استنتاجاتي  تبرير  إلى  أساسية 
وضع فصول طويلة عن موضوعات فلسفية عامة، ومن ثم حصر تطبيق مخارج تلك الفصول 
في المسائل الدينية. وال يسعني هنا إال أن أطلب التحلي بالصبر ممن يهتمون بصورة رئيسية 
باالطالع على استنتاجاتي بشأن اإليمان الديني بدالًً من االطالع على حديثي المتعلق بطبيعة 
رة بصورة جيدة ال يمكن التوصل إليها إال عبر الفهم  العقالنية، وذلك ألن االستنتاجات المبرّ
الشامل لماهية العناصر التي تشكل االعتقاد العقالني والتصرف العقالني. وعلى الرغم من 

وعورة الطريق ومشقته إال أننا سنبلغ غايتنا في آخر المطاف.






