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جم للـد.  ؛والحجة ضدهما  وحجهما ية، تعريفات الالأدر و تعريفات اإللحاد، حول مدخل  منشور وال درابر،ول بنص متر

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةعىل )
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ي قد رابطهذا ال(. ننوه بأن التر

، والتر

 عن 
ا

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى  الدارجةالنسخة تختلف قليًل للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،  منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر
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الغرض من هذا املدخل هو فحص كيف يرتبط كل من اإلحلاد والالأدرية ابلتوحيد، وارتباط كل منهما ابألخر 
ضل السبل حول أف ،وجه التحديد. وهو األمر الذي يتطلب فحص املسألة املثرية للجدل بشكل مدهش ىعل

فإننا  ،لتعريف كل من مصطلحي األحلاد والالأدرية. وبغية تسوية هذه املسألة، على األقل ألغراض هذا املدخل
سنمهد الطريق من أجل مناقشة التمييز املهم بني كل من اإلحلاد الشامل واإلحلاد احمللي، والذي من شأنه أن 

من  سيطا  بمن الالأدرية. وسيتبع ذلك فحص حجة تدعم شكال  للتمييز بني األشكال املختلفة يكون مفيدا  
 الالأدرية، متبوعة مبناقشة ثالثة حجج لإلحلاد وحجة واحدة ضد شكل من الالأدرية أكثر صالبة.
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 7- حجة ضد الالأدرية 
 

 قائمة املراجع 
 

 أدوات أكادميية 
 

 مصادر أخرى من اإلنرتنت 
 

 مواد ذات صلة 
 
 
 
 
 

 تعريفات "اإلحلاد" -1

 بوصفه للتوحيد. إن الفهم األمثل theismمبصطلحات " التوحيد "   atheism عادة ما يعرف " اإلحلاد" 
ري أن . فدائما ما يتم تعريفه أبنه " االعتقاد أبن هللا موجود"، غأو خاطئا   صحيحا   إما يكون أن يعين –فرضية 

أو  ىل موقف  إ توى االفرتاضي لالعتقاد، وليسفهو يشري إىل احمل ،" االعتقاد" هنا يعين " االعتقاد بشيء ما"
 ،حالة شعورية لالعتقاد. وهذا هو السبب الذي جيعل من املنطقي القول أبن التوحيد هو إما صحيح أو خاطئ
وأن جنادل لصاحل التوحيد أو ضده. فإذا كان اإلحلاد مع ذلك يُعرف مبصطلحات التوحيد، وكان هذا األخري 

ارة موجود وليس حالة شعورية ابإلميان أبن مثة إله، فإن ذلك يستتبع أن اإلحلاد ليس عب عبارة عن فرضية أن هللا
يف كلمة  ”a“. إن حرف أدانه(تفصيل ذلك  )سيأيتعن غياب احلالة الشعورية لالعتقاد أبن هللا موجود 

“atheism”   ليس" بوصفهأن يفهم و ، وليس غيااب   جيب أن يفهم بوصفه نفيا "not  ،  بدون"وليس" 
without ابلتايل فإن اإلحلاد، يف الفلسفة على األقل، جيب أن يرتجم كافرتاض أبن هللا غري موجود )أو .
 االفرتاض بعدم وجود آهلة( أوسع،بشكل 
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 فلسفة الدين، أال زيقية يفهلذا التعريف ميزة إضافية جتعل من اإلحلاد إجابة مباشرة ألحد أهم األسئلة امليتافي
إله؟" ليس مثة سوى إجابتني مباشرتني هلذه السؤال: "نعم" وهي اإلميان ابهلل، و "ال" وهي  هل هناكوهي "

ت توجد إجااب ال" مهتما"،لست "ليس هناك من يعلم"، " "ال أعلماليت من قبيل " تاإلحلاد. أما اإلجااب
 لسؤال. ل مباشرةإجاابت غري  " فجميعهاال معىن هلذا السؤال" حامسة" أو

كل بعدم وجود هللا )أو عدم وجود آهلة( هو أمر مفيد بش ةتعريف اإلحلاد بوصفه ادعاءات ميتافيزيقي كما أن
أي  -من املهم أن ندرك أن مصطلح " اإلحلاد" ينطوي على معان متعددة،  أنه غريخاص ملمارسة الفلسفة، 

 بني لكتابهي العديد من احىت داخل نطاق الفلسفة. فعلى سبيل املثال ميا -أن له أكثر من معىن ذي صلة
 املادياملذهب أو حىت  naturalism  نظرايت ميتافيزيقية وضعية كاملذهب الطبيعي وبنياإلحلاد 

materialism  وذلك بشكل ضمين على األقل. وابلنظر إىل هذا املعىن للكلمة فإن معىن " اإلحلاد" ال
 ،اقية، فإنه ميكن رمبامن الناحية االشتق فيه هذا غريبا  "، ففي احلني الذي يبدو التوحيدُيشتق مباشرة من معىن "

ابإلحلاد" فقط وام "ديسمى على ال ظلكاملذهب الطبيعي   ميتافيزيقيا   اجملادلة لصاحل الزعم القائل أبن شيئا  
لإلميان ابهلل، وليس ألن وجهة  non-naturalistبسبب اهليمنة الثقافية السائدة ألشكال غري طبيعية 

  م نعتها بذلك  م تكن أكثر من رف  اإلميان ابهلل.  فبحسب هذه النظرة، فقد كان من املمكن أن النظر اليت
يوجد ملحدون حىت لو  م يوجد مؤمنون على اإلطالق. و م يكن لُيطلق عليهم مسمى " ملحدون" )يقرتح 

Baggini [2003] " وعلى الرغم فيزيقي" قائم على املعيار امليتااألساسيهذه الفكرة رغم أن من تعريفه )
بدءا   ،خاطئة ستنتاجاتاب يكون مصحواب  ما  من أن هذا التعريف " لإلحلاد" هو تعريف مشروع، غري أنه غالبا  

 من زيف )مزعوم( أو حمتمل لإلحلاد )= املذهب الطبيعي( إىل احلقيقة أو احلقيقة احملتملة للتوحيد. 

ليل من من الفالسفة وعدد غري ق قليال   لسفة، سنجد عددا  بتعدان بشكل جذري عن املبدأ العام يف الفاإذا 
يزعمون أبن " اإلحلاد" ال جيب أن يُعرف بوصفه فرضية على اإلطالق، حىت لو كان التوحيد فرضية.  غريهم

من ذلك بوصفه حالة نفسية: حالة من عدم اإلميان بوجود هللا )أو اآلهلة(.  بل جيب أن يُعرف " اإلحلاد" بدال   
وميكن القول أهنا لعبت ، Antony Flewكانت هذه وجهة النظر الذائعة القرتاح الفيلسوف أنتوين فلو  

اد حل. وهذا ما أيده حمررا دليل أكسفورد لإل" لإلحلاد" عوماملز  عن االفرتاض (1972)دفاعه يف  ابرزا   دورا  
Oxford Handbook of Atheism   ((Bullivant & Ruse 2013   مفضلني هذا

إن . منفعة علمية أكادميية( على أساس 2013وهو ستيفن بوليفانت ) عنه أحدمها دافع، كما التعريف أيضا  
اليت  فابعتباره مظلة شاملة تضم حتتها جمموعة متنوعة من املواق نفعا   هو أكثر حجته هي أن هذا التعريف

ف" بغية تطوير صلب" أو "ضعيمن قبيل " ابإلحلاد. وابستطاعة الباحثني حينها أن يستخدموا أوصافا   توصف

https://plato.stanford.edu/entries/naturalism/
https://en.wikipedia.org/wiki/Materialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Flew
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حمددة من اإلحلاد. لسوء احلظ، فإن هذه احلجة تتجاهل حقيقة أنه إذا  م  تلك التصنيفات اليت متيز أنواعا  
اد، فرضية ميكن اعتبارها شكال من أشكال اإلحل هناكتعريف اإلحلاد بوصفه حالة نفسية، عندها لن يكون 

، إذ تعريف فلو عن حالة نفسية.  وهذا ما يقوض حجته يف دفاعه عبارة عن وذلك بسبب أن الفرضية ليست
ما"( أن هللا غري  بشيء االعتقاد)أو اعتقاد مبعىن "فرضية  –" الصلباإلحلاد أن ما يطلق عليه " تقتضيأهنا 
  ممصطلح " املظلة" الذي  فإن من اإلحلاد على اإلطالق. ابختصار احلقيقة نوعا  ال ميثل على  – موجود
 من شأنه أن يرتك اإلحلاد الصلب حتت املطر.  افرتاضه

، بكل أتكيدا مشروعية ذ عن مظلة، إال أنه يظل تعريفا   تعبريا  على الرغم أن تعريف فلو "لإلحلاد" خيفق بوصفه 
ثر من تعريف "صحيح" أك فهناك، من قبل عدد كبري من األشخاص اليت ُيستعمل هبا طريقةالمبعىن أنه يشري إىل 
ألكادميية التعريف األكثر فائدة لألغراض العلمية ا وابلنسبة للفلسفة هي ما ه األساسية "لإلحلاد". إن املسألة

إلحلاد" أو " ا. يف سياقات أخرى دون شك، فإن مسألة كيفية تعريف " أو الفلسفية بشكل أكثر حتديدا  
ي أي تعريف "للملحد" ه يف بع  السياقات . فعلى سبيل املثال، تبدو املسألة احلامسةامللحد" تبدو خمتلفة متاما  

جهه ا)يف مقابل "اإلحلاد"( هو التعريف األكثر مناسبة من الناحية السياسية، خصوصا  يف ظل التعصب الذي يو 
ة "للملحد" توحي بتعريف أكثر مشولي د كثرة عددية من شأهنا أنوجو أولئك الذي يعتربون ملحدين. إن حقيقة 
أو  سيا  يوجد سبب جيد، سواء أكان سيا العلى ما سبق قوله،  . بناء  حبيث يندرج حتته كل من ليس مؤمنا  

ختاروا ا غري مؤمنني الذي يعرفون أنفسهم كملحدين، جملرد أهنمأمثاله من ألن يهاجم  حيمل الشخصغريه، 
  ملحد" مبعىن خمتلف، وشرعي على حد سواء.مصطلح "استعمال 

 موجود، عندهان هللا غري أب ميتافيزيقيا   إذا كان الفهم األفضل واملعتاد لإلحلاد يف الفلسفة هو يف اعتباره زعما  
 اإلحلاد اجلديد"" صطلح الشائعاملقد يتساءل الشخص رمبا عن الطريقة اليت جيب أن يتعامل هبا الفالسفة مع 

AtheismNew مكرسة )مثة كتاابت للفالسفة حول هذا املوضوع كما أن لديهم جمالت   ؟French 
& Wet stein 2013)  لإلحلاد اجلديد، بيد أنه ليس مثة إمجاع حمتمل حول الكيفية املثلى لتعريف هذا

  ينتقي موقفا  الاإلحلاد اجلديد" ذلك ألن مصطلح "حاجة ملثل هذا التعريف،  مثةاملصطلح. حلسن احلظ ليس 
Richard  تشارد داوكنزري –فلسفية مميزة، غري أنه تسميه شائعة حلركة ابرزة ممثلة يف أربعة مؤلفني  أو ظاهرة  

Dawkins، دانييل دينيت Daniel Dennett سام هاريس ، sSam Harri وكريستوفر هيشتنز 
Christopher Hitchens –   والذين يصب عملهم بشكل موحد يف انتقاد الدين. لكنه يبدو موحدا 

 هذا اإلحلاد يف الشيء اجلديدفقط من انحية التوقيت والشعبية، عالوة على ذلك رمبا يتساءل الشخص عن 
ى سبيل ليست ابجلديدة. فعلوكذلك احلجج املستخدمة للدفاع عنه اجلديد. إن االنتقادات احملددة للدين 

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett
https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Harris
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hitchens
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يوم ه من حجة داوكنز املركزية لإلحلاد يف حوارات وإقناعا   تطورا  ميكن العثور على نسخة أكثر  املثال
(Wielenberg 2009). حبماس بدراسة الدين دراسة علمية  (2006). كذلك، عندما يطالب دينيت

حىت املعرفة  بوصفه ظاهرة طبيعية، فإن مثل هذه الدراسة قد وجدت قبل مطالبته تلك بوقت طويل. يف الواقع
القرن  لدين إىلاالعلمية للدين قد أصبحت راسخة يف تسعينيات القرن العشرين، كما ميكن تتبع أنثروبولوجيا 

لدهشة من اب صابونيسكثريون هم من فالنتقال من احملتوى إىل األسلوب، أما ابالتاسع عشر على األقل. 
هناك الكثري من امللحدين العدوانيني الذين  ذلك األسلوب الشرس الذي ميارسه امللحدون اجلدد، غري أن

لى وجه ع ال يعترب دانت متشددا  ريس وداوكنز وهيتشنز بوقت طويل )ها حيتقرون الدين بشدة وجدوا قبل
، فإن الصورة النمطية لإلحلاد أبنه دين أو شبه دين أو شكل غري مسبوق من األيديولوجيا ا  اخلصوص(، أخري 

 (Zenk 2013اجلدد. )لتوضيح هذه النقطة أنظر  امللحدون ضهاويرف هي صورة خاطئة متاما  

  William Roweاإلحلاد املتسامح"، والذي يصفه وليام رو "التصنيفات األخرى لإلحلاد هي  أحد
غري موجود فإن لدى بع  األشخاص )الذين أبنه موقف يذهب إىل أنه على الرغم من كون هللا  (1979)

 ملتساحمنيا( مربرات لالعتقاد أبن هللا موجود. يقارن رو وهو أحد هؤالء امللحدين يتمتعون حبصافة فكرية أكرب
ىل اعتبار هو عبارة عن رؤية تذهب إفاإلحلاد املتعصب  أماوبني اإلحلاد الالمبايل.  املتسامحبني هذا اإلحلاد 
ضلل، ى الرغم من مسماه املوأنه ال يوجد ما يربر االعتقاد )املتماسك( بوجود هللا. عل صحيحا   اإلحلاد أمرا  

إنه على الرغم كون ، ف. أخريا  دينيا   وتساحما   فإنه هذه الرؤية رمبا  م تبنيها من قبل أشخاص أكثر ودية وانفتاحا  
 رضية  ف هال يعترب "، فإنه مع ذلك "موقفا   بوصفه indifferent atheism "الالمبايلرو يشري إىل "اإلحلاد 

إلحلاد أي الذي ال يؤمن بصحة كل من ا –تعصبامل أوتسامح امل الغريحالة امللحد  بل حالة نفسية، خصوصا  
 . واإلحلاد املتعصب املتسامح

وبني اإلحلاد  pro-God atheismرمبا كان التمييز األكثر إاثرة لالهتمام هو بني اإلحلاد املناصر هلل 
 John Schellenberg. إن امللحد املناصر هلل مثل جون شلينبريج God atheism-anti لهاملعادي 
صور ت هو شخص حيب هللا مبعىن حقيقي أو على األقل فكرة هللا، وحياول جاهدا   املصطلح(صك هذا  )الذي
هذا الكائن  االفرتاض أبن مثل من جمرد بدال  اليت ميكن هلذا الكائن أن خيلقها )نوع من العوا م الرائعة ال ذلك

أبن هللا غري  األقل( على )جزئيا   هده(، هلذا السبب فأن هذا امللحد سيعتقديشبه العا م الذي نشا سيخلق عاملا  
 :  سيميل رمبا إىل مثل هذا الرأيو ود، موج

حتصى. ومن  عد واليف القسوة ال ت  غاية  انحية يفرتض أبنه ارتكب أفعاال   فهو منإن اإلميان ابهلل هو إهانة هلل. 
ال حمالة،  من شأهنا أن تقودهم –عقوهلم  –أداة  أبن منحهمانحية أخرى يفرتض أنه ضلل خملوقاته من البشر 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_L._Rowe
https://en.wikipedia.org/wiki/J._L._Schellenberg
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 يكونفسا، إن كان موجود   هإن هم استعملوها بنزاهة وصدق، إىل إنكار وجوده. من املغري االستنتاج أبن
على  ن أخذهألهنم هم مأكثر من سيحبهم.  هم ،فةاملعر الذين يدعون  كمن بني كل أولئ الالأدرينيو امللحدين 
 (Strawson 1990) حممل اجلد.

–Thomas Nagel (1997: 130على النقي  من ذلك، امللحدون املعادون هلل، مثل توماس انغل 
 ،لكائنيكتفون ابإلميان بعدم وجود مثل هذا ا فهم الالذين جيدون فكرة هللا مؤذية بكاملها وابلتايل  (131

 ,.antitheist (e.gما يطلق على انغل مسمى "املعادي لأللوهية"  بل ويتمنون عدم وجوده. دائما  
Kahane 2011) خمتلفة  ، ملا حيمله من معان  عمد، إال أن هذا املصطلح سيتم جتنبه هنا عن(Kahane 
2011: note 9)  ونلكي يكين أبي معين من هذه املعا . كذلك ليس من الضروري أن يكون املرء ملحدا 

 أحد أنواع اإلحلاد. للأللوهية، ومن مث فإن معاداة األلوهية ال متث معاداي  

 

 تعريفات الالأدرية – 2

ضل عا م بف شهرته وذلكيف أواخر القرن التاسع عشر بدأ كل من مصطلح " الالأدري" و "الالأدرية" أيخذ 
 :قائال أبنه T.H. Huxley.اتش هكسلي. اإلجنليزي يتاألحياء 

 ، الذين يقرون جبهلهم التام(أمثاله) أدخل كلمة "الالأدري" لكي يشري إىل األشخاص،                        
 والالهوتيون سواء األرثوذوكس منهم أو غري األرثوذوكس ناليت يدعي امليتافيزيقيو  إزاء العديد من املوضوعات

 .(1884)معرفتها معرفة يقينية ال لبس فيها 

مسألة وجود هللا ابلطبع. فهو مع ذلك  م يعرف " الالأدرية" ببساطة أبهنا حالة الشخص وذلك يتضمن 
ما يستخدم ذلك املصطلح ليشري إىل مبدأ معريف معياري، شيء يشبه )وإن كان أضعف  الالأدري. بل هو غالبا  

. ينص مبدأ هكسلي على وجه التقريب أبنه من evidentialismمن( ما نطلق عليه اآلن "ابإلثباتية" 
 Huxley)اخلطأ القول أبن شخصا  ما يعرف أو يعتقد أبن فرضية ما صحيحة دون أدلة منطقية كافية 

1884 and 1889)النهاية يف ن اإلميان ابهلل واإلحلاد كان له. غري أن تطبيق هكسلي هلذا املبدأ على كل م 
ل كاف، من تلك املعتقدات غري مدعمة ابألدلة بشك أبنه ما دام أي   لح. جمادال  التأثري األكرب على معىن املصط

 ة ما إذا كان يوجد أم ال يوجد إله.فإنه يتحتم علينا أن نعلق احلكم حول قضي

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Henry_Huxley
https://iep.utm.edu/evidenti/
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عندما تكون املسألة هي مسألة وجود هللا( لإلشارة مصطلح " الالأدري" ) ما يستخدم يف هذه األايم، غالبا  
ي لديه الالأدري هو الشخص الذ وهي أن ي يتبعون التوصية اليت تنص عليها حجة هكسلي:إىل أولئك الذ

اهتمام بفرضية أن هناك إله، غري أنه ال يعتقد بصحتها وال ببطالهنا. ليس من املستغرب إذا، أن يتم تعريف 
ات، ولكن  االفرتاض ، داخل وخارج الفلسفة، ليس على أنه مبدأ أو أي نوع آخر منمصطلح "الالأدرية" غالبا  

يد دون شك ملف" للمصطلح. سيكون من ااملعىن "النفسي هذا:. ونطلق كحالة نفسية لكون الشخص ال أدراي
بون وال ملحدين. غري أن الفالسفة قد يرغ يشري إىل األشخاص الذين ليسوا مؤمنني مصطلح لديناأن يكون 

ن املتشكك الالهويت" رمبا؟(. تكم"أدري" )أبن يكون هناك مصطلح أخر يستخدم إىل جانب مصطلح " الال
املعريف  أن يكون لديها مسمى لذلك املوقف لألغراض الفلسفية أيضا   املشكلة يف أنه سيكون من املفيد جدا  

ري معروفني، غاملقدمة اخلاصة حبجة هكسلي. وهو املوقف القائل أبن كل من اإلميان ابهلل واإلحلاد  يتبعالذي 
ال اإلميان أبن هللا موجود وال اإلميان أبن هللا غري موجود يعرب عن حالة معرفية إجيابية من ، أو بشكل أكثر دقة

السؤال  كذلك أيضا  ابلنسبة لفلسفة الدين، ف أي نوع. فكما أن السؤال امليتافيزيقي حول وجود هللا يعترب مركزاي  
من  و ما إذا كان ميتلك حالة معرفية إجيابية أخرىأم ال أ املعريف حول ما إذا كان اإلميان ابهلل أو اإلحلاد معروفا  

بية للسؤال لإلجابة السل األفضلأي نوع. وابلنظر إىل االشتقاق اللغوي لكلمة " الالأدري" فما هو املصطلح 
فقد جرت  ،، وألسباب وجيهةكما متت اإلشارة إليه سابقا  و املعريف من مصطلح "الالأدرية "؟ من انحية أخرى، 

حالة أو موقف ما، طاملا   إىللإلشارة إىل افرتاض ما وليس ” -ismالعادة يف الفلسفة استخدام الالحقة "
 كان األول فقط هو الذي ميكن اختباره بشكل معقول من خالل احلجة.

درية" أن "الالأدري" جيب أن يعرف وفق مصطلح "الالإ" مع ذلك يعرف كفرضية، فالالأدريةإذا كان مصطلح " 
لالأدرية" ايعرف أبنه شخص يؤمن أبن فرضية " الالأدري" جيب أنن العكس. وعلى وجه التحديد فإن "م بدال  

فرتاض . وإذا كان االحالة كون الشخص ال أدراي اف الالأدرية أبهنوليس من خالل تعري ،هي فرضية صحيحة
املعين هنا هو أنه ال اإلميان ابهلل وال اإلحلاد ميكن معرفة صحتهما، عندها لن ميكن ملصطلح "الالأدري" أن 

ن اإلحلاد أب أن يظل مؤمنا  ألولئك الذين ليسوا مبؤمنني وال مبلحدين طاملا أمكن للشخص  كوصفيستخدم  
  .ابهلل(أو اإلميان ية معرفة صحة اإلحلاد )إمكاناإلميان ابهلل( صحيح، بينما ينكر  )أو

راء مسألة ما ميكن بشكل طبيعي أن ميتد إىل ما و  هاملعىن املعريف، فإن مصطلح "الالأدرية" هبذا عندما ُيستخدم
ية اإلجيابية" على نوع " احلالة املعرف هو معروف أو ميكن معرفته ليشمل جمموعة كبرية من الفرضيات، اعتمادا  

االميان ابهلل وال  رللقضية. فيمكن على سبيل املثال أن يتطابق مع أي من الفرضيات التالية: ال يوجد ما يرب 
، ا  يف كل من اإلميان ابهلل واإلحلاد، ليس هناك اعتقاد ميكن قبوله عقالني اإلحلاد، ليس هناك شيء ملزم عقالنيا  
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، وأن أاي منها غري معقول، وأن أاي منها غري حمتمل. اتلك مسوغات لقبوهلمتتلك املعتقدات ال وأن أاي من 
ائلة الالأدرية" كل من عكفئات متميزة يف "ولتجنب القضية احملرية لطبيعة املعرفة، ميكن للمرء ببساطة أن مييز  

هلل وال اإلحلاد مدعوم بشكل كاف ( ال اإلميان اب1االدعاءات التالية اليت ختص األشخاص األكثر حصافة: )
( ال يتطابق أي من اإلميان ابهلل وال اإلحلاد مع بقية معتقداهتم. 2من خالل احلالة الداخلية هلؤالء األشخاص )

( ليس اإلميان ابهلل وال اإلحلاد 4من عملية موثوقة إلنتاج املعتقدات. ) نتاج( ليس اإلميان ابهلل واإلحلاد هو 3)
 ت تسعى إىل احلقيقة وتعمل بشكل صحيح يف بيئة مناسبة، وما إىل ذلك. هو نتيجة ملكا

ألميان ابهلل وال متطرف ال يتمتع فيه اعبارة عن موقف  ، أنه حىت لو  م تعريف الالأدرية على أهنانالحظ أيضا  
مؤمن أو أدري عدم وجود الاإلحلاد بوضع معريف إجيايب من أي نوع كان، فإن ذلك ال يستتبع حبكم التعريف 

 أي من يكونال ميكن أن  ، على سبيل املثال يذهبون يف اعتقادهم أنهfideistsبع  اإلميانيني فملحد. 
أبي حال من األحوال من قبل العقل بسبب أن العقل يرتك مسألة وجود  أو مقبوال   واإلحلاد مدعوما  اإلميان 

. ومع ذلك فهم يؤمنون بوجود هللا وأن مثل هذا اإلميان )على األقل يف بع  احلاالت( هللا دون حل متاما  
. ومن مث فإن بع  اإلميانيني هم الأدريون بشكل متطرف ابملعىن املعريف على الرغم من  اعتقادينطوي على 
 ابملعىن النفسي.   أدرينيالكوهنم ليسوا 

من اجلدير ابلذكر اإلشارة إىل أنه حىت يف زمن هكسلي، تبىن بع  أنصار الالهوت السليب مصطلح " 
رية، يطلق بع  ". يف اآلونة األخال ميكن معرفتهالألدري"، مدعني أبن مجيع املسيحيني اجليدين يعبدون "إهلا 

مع  لتأمل، حول انسجام هذا املوقفامللحدين بفخر على أنفسهم " امللحدون الالأدريون"، رغم أن قليال من ا
على األغلب، رغم ما يدعيه هؤالء الذين يصفون شأنه أن جيعلهم يرتددون يف ذلك  موقف اإلميانيني من

عرفية إجيابية من م ةحال يتضمنأنفسهم ابمللحدين الالأدريني هو أنه يف حني أن اعتقادهم يف عدم وجود هللا 
ا أن حتيل اإلميان لحالة املعرفية اليت ميكنهل يفتقر(، فإنه يف املقابل نيةا )على األقل، ليست غري عقالنوع م

 احلقيقي إىل معرفة.

سفة. على داخل وخارج الفل الشك أن كال معنيي "الالأدرية" سواء املعىن النفسي واملعريف، سيظل مستخدما  
مصطلح  فسيتم استخدامدخل، هذا امل منأمل أن يساعد السياق يف التمييز فيما بينهما. أما فيما تبقى 

تبار، على سبيل يف مسألة التربير. لنأخذ ابالع كبريا    "الالأدرية" ابملعىن املعريف. وهذا من شأنه أن يصنع فرقا  
 : Anthony Kenny  85)–(1983: 84املثال، هذه الفقرة اليت كتبها الالأدري أنتوين كيين 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Kenny
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من جهيت ال أعرف أية حجة لصاحل وجود هللا ميكنين أن اعتربها مقنعة، أعتقد أنه إبمكاين أن أجد           
  أعرف أية حجة ضد وجود هللا ميكن أن تكون مقنعة بشكل فأان ال وبشكل متساو  أيضا، ،مجيعها عيوبيف 

من  اخلاص يأيضا. لذلك فإن موقف أن أجد عيواب   ج اليت أعرفها ضد وجود هللا ميكنيناحلج فحىت يفكامل، 
 وجود هللا هو موقف الأدري. 

إجياد حجج تقنعه بوجود هللا أو عدم وجوده يربر له شخصيا  أن يعلق  عن إن التساؤل عما إذا كان عجز كيين
أي شيء آخر( من شأنه أن يربر  )أواحلكم حول مسألة وجود هللا شيء، والتساؤل عما إذا كان هذا العجز 

 ا  مربر  ا  عتقادا واملعرفة( ميتلكعلى األقل ال يوجد أحد لديه ما يكفي من الذكاء  )أواعتقاده أبنه ليس مثة أحد 
 .لوجود هللا شيء خمتلف متاما  

د ميكن ا( هي املوقف الذي يرى أنه ال اإلميان وال اإلحلهبذا املعىن على وجه التحديدإذا كانت الالأدرية )
لإلشارة إىل تناق   gnosticism معرفتهما، فعندها سيكون من املفيد رمبا استخدام مصطلح "الغنوصية"

ذلك املوقف، مع املوقف الذي يرى أنه إما اإلميان وإما اإلحلاد ميكن معرفتهما. هذه الرؤية، أتيت يف شكلني: 
( ال ميكن معرفتهاد )وابلتايل فإن اإلحل ميكن معرفتههلل وجهة النظر اليت ترى أن اإلميان اب –الغنوصية اإلميانية 

ال ميكن  )ابلتايل فإن اإلميان ميكن معرفتهوهي وجهة النظر اليت ترى أن اإلحلاد  –والغنوصية امللحدة  –
 (.معرفته

 

 اإلحلاد الشامل يف مقابل اإلحلاد احمللي – 3

ه لإلل إىل أنه مثلما أن لدى معظم املؤمنني مفهوما  معينا   Jeanine Diller (2016)تشري جينني ديلر 
ن أبن هللا لإلله عندما يؤكدو  عندما يؤكدون أن هللا موجود، فإن أغلب امللحدين كذلك ميتلكون مفهوما  معينا  

هلة لإلميان آ هناكمعظم امللحدين وجود مفاهيم متنوعة هلل. فعلى سبيل املثال ابلكاد يدرك غري موجود. 
الكالسيكي والكالسيكي اجلديد: فإله أنسلم على سبيل املثال، أو بشكل أكثر بساطة، اخلالق كلي القدرة،  

توحيدية لدايانت هلة حمددة آ كلي املعرفة، كلي اخلريية حيظى ابهتمام كبري يف فلسفة الدين املعاصرة. هناك أيضا  
بشكل جيد كآهلة   مواليهودية والسيخية، واليت رمبا ال تفهم أو ال تفهاإلسالم إضافة إىل كاملسيحية   غربية معينة

إىل  ة  إضافأداين وحدة الوجود وعملية توحيد اآلهلة.  كالسيكية أو كالسيكية جديدة. كما أن هناك أيضا  
بل ق جمموعة متنوعة ملفاهيم أخرى هلل، ذات أصول غربية أو غري غربية، واليت يتم جتاهلها بشكل كبري حىت من

دح   انك  . )من جهتهم، غالبا ما يتصرف املؤمنون األكثر معرفة ابلفلسفة، كما لوامللحدين األكثر اطالعا  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism
https://utoledo.academia.edu/JeanineDiller
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املذهب الطبيعي من شأنه أن يؤسس وجود نوع معني لإلله الذي يؤمنون به(. متيز ديلر اإلحلاد احمللي، الذي 
 إلطالقعلى ا فرتض عدم وجود أي نوع من اآلهلة، عن اإلحلاد الشامل الذي ياآلهلةينكر وجود نوع واحد من 

 أي أن مجيع املفاهيم املشروعة هلل تفتقر إىل األمثلة.  –

قلة من امللحدين يف  أن إذ. Diller 2016: 11)–(16تربير موقف اإلحلاد الشامل  من الصعب جدا  
الواقع يتوفرون على سبب جيد لالعتقاد بصحة ذلك طاملا  م حياول غالبية امللحدين التفكري يف أكثر من واحد 
أو اثنني من بني العديد من املفاهيم املشروعة عن هللا، واليت توجد داخل او خارج اجملتمعات الدينية املتنوعة.  

 اليت جيب استيفاؤها من أجل اعتبار مفهوم هللا "مشروعا". انهيك عن إمكانيةكما أهنم  م يفكروا يف املعايري 
وجود مفاهيم مشروعة هلل  م يتم تصورها بعد، وعن اآلاثر املرتتبة على تلك اإلمكانية ابلنسبة ملسألة ما إذا كان 

هي سفة، شيع بني الفالأم ال. عالوة على ذلك، فإن أكثر حجج اإلحلاد الطموحة اليت ت اإلحلاد الشامل مربرا  
معينة من  إما مع وجود أنواع يتناق  منطقيا  فهوم هللا غري متماسك أو أن وجوده اليت حتاول إظهار أن متلك 

من املؤكد أنه من غري الكايف ،  (Schellenberg 2007 ) الشر أو مع وجود أنواع معينة من عدم اإلميان
يجب أن يكون كلي ف على حق، افرتاضهم أبن هللا إن كان موجودا   كوهنم  لتربير اإلحلاد الشامل حىت مع اعتبار

يف بداية اجلزء احلادي  Cleanthes كلينتيسالقدرة، كلي العلم، كامل اخلريية، كما تشري إىل ذلك شخصية  
فثمة مفاهيم دينية مالئمة هلل ال تتطلب من أن يكون هلل  (Nagasawa عشر حماورات هيوم )أنظر أيضا 

 ت.تلك الصفا

رمبا يعرتض أولئك الذي يتبنون اإلحلاد الشامل على أنه، حىت لو كان اإلحلاد واملذهب الطبيعي )امليتافيزيقي( 
م حجج جيدة حدهأغري متطابقني، فإن االعتقاد ابألول ميكن أن يقوم على الثاين. مبعىن، أنه إذا كان لدى 

لوجهة النظر القائلة أبن الطبيعة هي نظام مغلق، فإن ذلك من شأنه أن يزيل أي عبء للنظر يف كل مفهوم 
لكنها مع ذلك كينونة  –هلل على حدة، طاملا كانت مجيع املفاهيم املشروعة هلل تفرتض أبنه كينونة فوقطبيعية 

ن املمكن م تربير اإلحلاد الشامل تعتمد أم ال على ما إذا كانعلى الطبيعة. سواء كانت هذه االسرتاتيجية ل رتؤث
ابلشكل س ، لكن ليإله كلاملذهب الطبيعي" بشكل ضيق مبا يكفي من أجل اإلحياء بعدم وجود  تعريف "

ند النظر ع تقدمي حجج مقنعة حلقيقته. ليست هذه ابملهمة السهلة، خصوصا   الضيق الذي ال ميكن معه
 & e.g., Bishop 2008; Buckareff)األشكال الطبيعية لإلميان  لألعمال األخرية حول

Nagasawa 2016: Part V; Diller & Kasher 2013: Part X; and Ellis 2014)  .
 ملشروعةاميكنها أن متتد لتغطي كامل املفاهيم  للشرليس من الواضح ما إذا كانت احلجج اإلثباتية كما أنه 

 كانت مجيع املعتقدات اإلميانية احلقيقية تستلزم أن احلقيقة املطلقة تتماشى مع كل من اخلري واخلالص  أما إذا .هلل
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احلامسة  ملسألةا)ابملعىن الديين الذي يناسب " النهائي" و" اخلالص"( فعندها رمبا ميكنهم ذلك. مع ذلك، فإن 
  م يؤكد تلك املسألة حىت اآلن.   هي أن أحدا  

العديد من  هناكفمشروعا  أو مناسبا  من الناحية الدينة هلل،  ألة ما الذي يعترب ابلضبط مفهوما  فيما يتعلق مبس
املقارابت اليت ميكن اتباعها. أحد االسرتاتيجيات العامة تكمن يف حتديد الدور أو األدوار اليت جيب أن يقوم 

 هللا اعتمادا   املشروعة والغري مشروعة عنهبا أي شيء يستحق اسم أو لقب "هللا" ومن مث التمييز بني املفاهيم 
على ما إذا كان أي شيء يندرج حتت املفهوم املعين ميكنه أن يؤدى ذلك الدور بنجاح. )أنظر على سبيل 

 .(Le Poidevin 2010: 52; and Leftow 2016: 66–71املثال 

اسم علم، ومن  " هي لقب وليستاملقاربة الثانية )وهي متوافقة مع األوىل( تفرتض بشكل معقول أن كلمة "هللا
. إن حقيقة أن معظم األلقاب (Pike 1970)مث فهي تسأل عن الشروط املطلوبة الستحقاق ذلك اللقب 

سلسل  تفرتض أن معىن "هللا" هو شيء له عالقة إما بشغله موقعا  يف ت فهيتشري إما إىل رتبة أو إىل وظيفة، 
فكرة ل املثال، فإن التعريف املعجمي "هلل" بوصفه الكائن األمسى، و هرمي، وإما مبمارسته وظيفة  ما. على سبي

عن هللا بوصفه أعظم كائن  ميكن تصوره، تفرتض أن لقب "هللا" يشري إىل رتبة. يف حني أن  Anselm أنسلم
تعريف "هللا" بوصفه " حاكم الكون" يتناسب متاما  مع الرؤية اليت ترى أن لقب "هللا" يشري إىل وظيفة، كما 

نشاط ل معني من اليفسر سبب تصنيف االسم الشائع "هللا" على أنه حاكم جلزء معني من الكون أو جما
 إله احلرب( ومارس)على سبيل املثال إله البحر نبتون، البشري" 

"العبادة".  عىنماملقاربة الثالثة )وهي متوافقة مع املقاربتني السابقتني( تبدأ من االرتباط الوثيق بني معىن "هللا" و 
أن يلعبه أي كائن و  ال بد ساسي الذيتعترب العبادة أساسية ابلنسبة لألداين التوحيدية، ومن مث فإن الدور األ

يف  اللحصول على لقب "هللا" هو أن يكون موضوعا  مناسبا  للعبادة. رغم أن مثة جمازفة يف الوقوع يف الدور هن
حال كانت "العبادة" تُعّرف من خالل مصطلحات األفعال واملواقف املوجهة إىل "هللا" بشكل مناسب. لن 
يكون من اخلطأ االدعاء أبن استحقاق الكائن لبع  أشكال العبادة ليس ضروراي  لأللوهية فحسب، بل وكاف  

ادة من التنوع الكبري يف أشكال العبإن أيضا ، خصوصا  إذا كان استحقاق العبادة يتضمن استحقاق الوالء. 
، فحىت لوكان موضوع العبادة هو السمة املميزة لإلله، فإن ذلك ال يعين أن دين آلخر هو أمر مفروغ منه متاما  

املعتقدات حول الشكل الذي تبدو عليه هذه اآلهلة لن ختتلف بشكل كبري بني دين وآخر. ففي بع  
ل صري( بع  األداين التوحيدية الغربية، تستلزم العبادة تفان  كامالدايانت، خصوصا  )ولكن ليس بشكل ح

من  ضةمفرت جمموعة  بوجوداستحقاق مثل هذا النوع من العبادة )إذا كان ذلك ممكنا  إن والتزام غري مشروط. 
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كوك املش ري أنه منغإهلا  مثريا  لإلعجاب على حنو خاص،  ابلغني( يتطلببوصفهم أشخاصا  مستقلني  املتعبدين
 فيه ما إذا كان ذلك يتطلب إهلا  كامال  أم ال.

إذا كان الغموض الناتج عن تعريف "هللا" من خالل مصطلحات استحقاق العبادة قواي ، فإن ذلك من شأنه 
 ونقيضه "اإلميان املتعدد":الشامل تبين التفسري التايل لإلحلاد بأن يغري البع  

 لعبادات الدينية.: ال يوجد كائنات تستحق االشاملاإلحلاد 

 التوحيد املتعدد: يوجد على األقل كائن واحد على األقل يستحق بع  أشكال العبادة الدينية. 

"، إمنا ينكر فقط وجود كائنات تستحق العبادة. ومن مث، الشاملالحظ أن امللحد يف هذا التعريف "لإلحلاد 
ال يقوم إبنكار وجود أي شيء يطلق عليه أحدهم مسمى إله أو "هللا". على سبيل املثال، الشامل فإن امللحد 

ليس لشامل افحىت لوكان املصريون القدماء يعبدون الشمس ويعتربوهنا مستحقة  ملثل هذه العبادة، فإن امللحد 
قدماء كانوا املصريني البدال  من ذلك الزعم أبن الشامل حباجة إىل إنكار وجود الشمس. حيث يستطيع امللحد 
 خمطئني يف اعتقادهم أبن الشمس تستحق العبادة الدينية.

ر من كتاب التاريخ يف مستهل الفصل احلادي عش اليت كتبها ديفيد هيوم الفقرة التالية لنتأملعلى حنو مشابه، 
    :الطبيعي للدين

تلك  مثالأإذا فحصنا دون حتيز، امليثولوجيا الوثنية القدمية، كما جندها عند الشعراء، فلن جند فيها أاي  من 
س منيل إىل االعتقاد بذلك ألول وهلة. أين هي الصعوبة اي ترى يف تصور أن نف مثلمااحلماقات املنافية للعقل، 
ن سي والبشر واحليواانت، قد أنتجت أيضا  كائنات مكانت، واليت شكلت هذا العا م احل  القوى واملبادئ، أاي  

لكائنات ا أن تكون هذه املخلوقات العاقلة، من مادة  أكثر دقة وذات سلطة أكرب من البقية؟ من السهل تصور
 أنفسنا، من يف ظروف أكثر مالئمة، لتوليد مثل هذه الرذائل ليس مثةوأنه متقلبة، منتقمة عاطفية وشهوانية، 

بدو أكثر من حمتمل حبيث يمنح السلطة املطلقة. وابختصار، فالنظام امليثولوجي مبجمله هو نظام طبيعي جدا ، 
 .ألن يتحقق يف مكان أو آخر يف هذه اجملموعة البالغة التنوع من الكواكب والعوا م اليت يتضمنها هذا الكون

(Hume [1757] 1956: 53, emphasis added) 

جدل كبري حول ما إذا كان هيوم ملحدا  أو ربوبيا  أم ال، غري أنه ال ميكن ألحد أن يستخدم هذه الفقرة  مثة
لدعم الرأي الذي يذهب إىل أنه كان مشركا  ابلفعل. رمبا كان هذا بسبب، أنه حىت لو كانت هناك كائنات 

فاهتم هنا تشبههم كثريا  يف صالبشر يف قوهتا غري أغريبة طبيعية تشبه إىل حد كبري اآلهلة اليواننية والرومانية، تفوق 
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عتبارها جديرة مييل أحد  إىل ا احلايل، أناحملتمل، على األقل يف وقتنا  غري فمن األخالقية والنفسية األخرى،
 ابلعبادة. 

أحد العيوب احملتملة يف التفسري املقرتح لإلحلاد الشامل هي أنه ينطوي على تداخل بني كل من الربوبية واإلحلاد. 
 صطلحمابلطبع،  م مي  وقت طويل على اعتبار مجيع الربوبيني ملحدين. ومع ذلك، ففي الوقت الراهن فإن 

يني ملحدين لتأكيد ال ميكن اعتبار مجيع الربوب"الربويب امللحد" أو "امللحد الربويب" ينطوي على تناق . اب
حبسب التفسري املفرتض، بل بعضهم. فعلى سبيل املثال، لنأخذ الربويب الذي يعتقد أنه على الرغم من وجود 
شخص خارق قد صمم هذا الكون عن قصد، فإن هذا اإلله  م يقصد على وجه التحديد أن تتطور احلياة 

لن إلله هذا ا ام أبي شكل من األشكال بظروف هذه احلياة ومصريها. مثلبشكلها الذكي وليس لديه اهتم
، وهكذا العبادة يستلزم استحقاق الوالء قعبد من قبل أي  كان، خصوصا  إذا كان استحقايألن  مستحقا   تكون

عتقدا  يعين أن امللحد حبسب التفسري املفرتض ميكنه أن يظل مما ميكن القول أبنه لن يكون إهلا  "توحيداي"، 
بوجود مثل هذا اإلله. رمبا جيب عندئذ  تعريف " اإلحلاد الشامل " بوصفه الفرضية اليت تذهب إىل بطالن كل 

ك د كذلحيث ال توجد هناك كائنات تستحق العبادة الدينية وال يوج –من التوحيد املتعدد والربوبية )املتعددة( 
أذكياء للكون، سواء كانوا مستحقني للعبادة )والوالء( أم ال. حىت هذا التفسري "لإلحلاد  خالقني أو مصممني

 هناك أدوار دينية وثيقة الصلة بلقب "هللا" )وابلتايل الشامل "، رمبا لن يكون شامال بشكل كاف، طاملا كان
عبادة م هبا أحدهم دون أن يكون موضوعا  مناسبا  للمشروعة هلل( ميكن أن يقو ميكن القول أبهنا متثل مفاهيما   

 .ودون أن يكون مصمما  أو خالقا  كونيا  

 

 حجة الالأدرية -4
. جيادل لشاملااملتعدد وال إنكاره يرى بصحة اإلحلاد  التوحيدلالأدرية، فال  وفقا ألحد األشكال البسيطة نسبيا  

 لصاحل هذا املوقف على النحو التايل :  Robin Le Poidevin (2010: 76)روبني يل بوديفني 

ن م للحكم على أن التوحيد أو اإلحلاد هو يف جوهره أكثر احتماال   راسخليس هناك أساس  -1
 اآلخر.

 ال يوجد أساس راسخ للحكم أبن األدلة الكلية متيل لصاحل التوحيد أو اإلحلاد.  -2

 ( أن :2( و )1ينتج من )

https://ahc.leeds.ac.uk/philosophy/staff/86/robin-le-poidevin
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 أو اإلحلاد أكثر احتماال  من اآلخر. التوحيدال يوجد أساس راسخ للحكم أبن  -3

 ( أن :3ينتج من )

 الالأدرية صحيحة: ال ميكن معرفة صحة أي  من التوحيد أو اإلحلاد. -4

ود كائن سأطلق عليه ذلك لإلشارة إىل االفرتاض القائل بوج والذييتناول بوديفني "التوحيد" مبعناه األوسع )
)فهو ال  52 :2010)د الكون واملصدر النهائي للحب واملعرفة األخالقية يعترب العلة النهائية والغائية لوجو 

ا  "ابالحتمال .( فهو يقصد تقريبهذا سيكون تفسريا  ملا يعنيهإال أن يستخدم مصطلح "التوحيد املتعدد " 
. تعتمد هذه االحتمالية (49 :2010)احتمالية االفرتاض " قبل أن ظهور األدلة" أنه اجلوهري" الفرتاض ما، 

املثال، حجم هذا  سبيل )علىفقط على اعتبارات مسبقة مثل اخلصائص اجلوهرية حملتوى االفرتاض املعين 
 .احملتوى(

اجلوهري  ليعتمد االحتمايدافع يل بوديفني عن املقدمة األوىل هلذه احلجة من خالل القول، أنه يف حني 
ن ، كلما كانت هناك طرق أكثر ألأقل حتديدا  مع حتديد الدعوى )كلما كانت الدعوى  بشكل معقول عكسيا  

ملتعدد أكثر أو أقل ا التوحيدأن  الربهنة على(، فمن املستحيل صحتهاتكون صحيحة وابلتايل تزيد احتمالية 
الحتمالية اجلوهرية امن إنكاره. يبدو هذا الدفاع غري مكتمل، فبالنسبة للي بوديفني ال يظهر أن تلك  حتديدا  

أنظر على سبيل ) أبن األمر ليس مذلكللفرضية تعتمد فقط على كوهنا حمددة، فهناك أساب وجيهة لالعتقاد 
ار املعي هو التحديد(. مع ذلك إبمكان يل بوديفني الرد، أبن Swinburne 2001: 80–102املثال 

ا حُيتاج إليه مالوحيد الغري خمتلف عليه يف االحتمال اجلوهري، واالفتقار إىل اإلمجاع على معايري أخرى هو كل 
 .(1)للدفاع بشكل مناسب عن الفرضية 

 Le)الثانية هي مراجعة األدلة ذات الصلة واجملادلة حول غموضها  أحد الطرق للدفاع عن املقدمة
Poidevin 2010: chapter 4; and Draper 2002). هي اإلشارة إىل فالطريقة األخرى  أما

، يتوافق مع جمموعة متنوعة لفرضيات خمتلفة، وهذه التوحيدأن اإلحلاد، والذي هو جمرد افرتاض بطالن 
ص حول كيفية تفسريها لألدلة اإلمجالية. ومن مث، يتعني على الشخ االختالفالفرضيات على قدر كبري من 

ألجل تقييم كفاءة تفسري اإلحلاد لألدلة اإلمجالية حساب املتوسط املرجح ملدى كفاءة هذه الفرضيات اإلحلادية 
كل هذه الفرضيات ل اجلوهرية املختلفة لالحتماالتيكون الرتجيح فسري األدلة اإلمجالية، حيث املختلفة يف ت

و م تتم حماولة حلها على كل حال، األمر  (Draper 2016)اإلحلادية. وتبدو هذه املهمة صعبة للغاية 

https://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosticism/#s4.1
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ان لكلية تدعم اإلميكانت األدلة ا  االقائلة أبنه ال يوجد أساس راسخ للحكم حول ما إذ الدعوىالذي يدعم 
 أو اإلحلاد.

سبيل  على) Reformed epistemologists قد يتحدى ما يطلق عليهم "بعلماء املعرفة اإلصالحيني"
( املقدمة الثانية للحجة على أسس مفادها أن العديد من املعتقدات املتعلقة Plantinga 2000 املثال

ملكة معرفية  ة عملوذلك لكوهنا نتيج –ابهلل، مثل العديد من املعتقدات حول املاضي، هي " أساسية متاما " 
كلي الذي اليت هي يف الواقع جزء من الدليل ال – sensus divinitatisاحلس اإلهلي" أساسية تدعى "

يث هلي هذا، ال يشبه الذاكرة، حميكن لالأدري أن يرد أبن احلس االتعتمد علية احتمالية أي حكم. مع ذلك 
املعرفية  امللكات . كما أنه ال يشبه أيضا  شاملأنه يعمل على مستوى فردي متقطع وليس على مستوى 

يفرتض  ة تفسري وجود املعتقدات اليتاألخرى، حيث ميكن مقاومته بسهولة، كما أنه ميكن بسهول ةاألساسي
أنه ينتجها دون افرتاض وجود تلك الفعالية على اإلطالق. ومن مث فإن تشبيهه ابلذاكرة هو تشبيه ضعيف. 

يف ظل عدم وجود أساس راسخ ميكن احلكم مبوجبه على أن املعتقدات  تصبح مؤكدة (2املقدمة ) فإنابلتايل 
 من األنظمة اخلاصة مبعتقدات بع  املؤمنني. حول هللا هي بشكل صحيح جزء أساسي 

ابلتأكيد، حىت لو كانت مقدميت حجة يل بوديفني صحيحة، فإن ذلك ال يستلزم أن تكون احلجة جيدة. 
(، ليس 4إىل اخلطوة  3ومن اخلطوة  3إىل اخلطوة  2و 1على استنتاجني )من اخلطوات  حتتوي احلجة أيضا  

منها صحيح بشكل واضح. ففيما يتعلق ابالستنتاج األول، لنفرتض على سبيل املثال، أنه حىت لو  م يكن  أاي  
أو اإلحلاد هو من الناحية اجلوهرية أكثر احتماال . )تلك هي  التوحيدهناك أساس راسخ للحكم على أن أاي 

يس أكثر ل التوحيدأساسه أبن املقدمة األوىل الصحيحة لبوديفني(، فهناك أساس راسخ ميكن احلكم على 
أنه حىت لو  م يكن  ضعلى املثال. ولنفرت  ةاحتمالية جوهرية من بع  النسخ احملددة لإلحلاد يف املادية االختزالي

و اإلحلاد ) أ التوحيدهناك أساس راسخ ميكن احلكم مبوجبه حول ما إذا كانت األدلة اإلمجالية متيل إما لصاحل 
ة الثانية حلجة يل بوديفني( فهناك أساس راسخ ميكن احلكم على مبوجبه أبن األدلة وهذه هي املقدمة الصحيح

بقية لالحتمالية ) مبعىن أن أهنا تعطي األس التوحيد أكثر منالكلية متيل بشكل كبري لصاحل املادية االختزالية 
دميت يل بوديفني مق التكون ك أن يقتضي( وهذا للتوحيداخلاصة للمادية االختزالية أكثر بكثري مما تعطيه 

( ابطلة: فهناك أساس راسخ ) وذلك يتضمن  نسخة االحتماالت ملربهنة ابيز 3صحيحة يف حني أن )
Bayes دية االختزالية واإلحلاد( للحكم أبن املا التوحيدواملادية االختزالية بدال من  التوحيدعلى كل من  املطبقة

أو من املرجح  حيتمل أن يكون التوحيدومن مث فإن  التوحيدن بكثري م ةأكثر احتمالية أو حىت أكثر احتمالي
أن يكون خاطئا . ميكن القول أبنه ال ميكن استخدام أية اسرتاتيجية مماثلة إلظهار احتمالية أن يكون اإلميان 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  17

ابهلل صحيحا  على الرغم من صحة مقدميت يل بوديفني. لذا رمبا كانت مقدمات يل بوديفني، إذا كانت مدعومة 
بشكل  كاف، أن تثبت أن الغنوصية اإلميانية خاطئة )أي إما الالأدرية أو الغنوصية اإلحلادية صحيحة( حىت 

 لو  م تثبت أبن الغنوصية صحيحة. 

 

 الشامل حجة اإلحلاد  – 5

إن أغلب احلجج املعروفة لإلحلاد هي حجج لنسخة معينة من اإلحلاد احمللي. أحد االستثناءات املمكنة هلذه 
القاعدة هي احلجة اليت أصبحت مشهورة مؤخرا  على يد بع  امللحدين اجلدد، رغم أهنا ليست من ابتكارهم. 

" حجج تنازع د عدم وجو حجة على هذه احلجة "  Gary Gutting (2013)يطلق غاري جوتن 
 اإلحلاد:

عدم وجود أسباب وجيهة لالعتقاد أبن هللا موجود متثل حبد ذاهتا سببا  وجيها  لالعتقاد أبن  (1)
 هللا غري موجود.

 أبن هللا موجود. ال يوجد سبب وجيه لالعتقاد (2)

 ( هو أن 2( و )1ينتج من )

 هناك سبب وجيه لالعتقاد أبن هللا غري موجود. (3)

حن ال منلك يف عائلة الالأدرية، فن ةالبارز  العناصرالحظ الصلة الواضحة هلذه احلجة ابلالأدرية. فوفقا  ألحد 
اضح أنه إذا  لالعتقاد أبن هللا غري موجود. من الو  وجيها  كذلك ا  لالعتقاد أبن هللا موجود وال سبب ا  وجيه سببا  

 كانت املقدمة األوىل هلذه احلجة صحيحة، فإن هذه النسخة من الالأدرية خاطئة.

أبن  ميكن ألحدهم االعرتاض الشامل؟هل ميكن لعدم وجود حجة تنازع صحة احلجج أن تعترب حجة لإلحلاد 
صحيح ليس ال ي نوع من اإلحلاد طاملا كان االستنتاج أبنحجة أل –ابملعىن الدقيق للكلمة  –ذلك ال يشكل 

لنهاية، هذا ليس أكثر من مراوغة. يف ا إال أنهو اإلحلاد بل الصحيح هو وجود سبب وجيه لالعتقاد ابإلحلاد. 
 على كيفية الدفاع عن الفرضية األوىل.الشامل تعتمد إمكانية استخدام هذه احلجة للدفاع عن اإلحلاد 
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املعتادة للدفاع عنها هو من خالل اشتقاقها من مبدأ عام معني والذي مبوجبه يكون عدم وجود أسس الطريقة 
ملزاعم من نوع معني سببا  كافيا  لرف  تلك املزاعم. إن تقييد هذا املبدأ يف مزاعم " من نوع معني" هو أمر ابلغ 

أبن ذلك  داالت هو سبب وجيه لالعتقااألمهية، طاما كان املبدأ القائل أبن غياب أسس للزعم يف مجيع احل
الزعم خاطئ، هو أمر خاطئ بشكل واضح. رمبا كان الشخص يفتقد على سبيل املثال لألسس اليت تدعم 
االعتقاد أبنه يف املرة القادمة أثناء رمي العملة املعدنية سيظهر الوجه يف األعلى، غري أن ذلك ال ميثل سببا  

 يظهر يف األعلى.  جيدا  لالعتقاد أبنه الوجه لن

إىل نسخة من نصل  ايلفهي حتيلها ابلتاملبدأ إىل مزاعم متعلقة ابلوجود،  ذلك تقوم على تقييد أفضلمثة مقاربة 
فإن غياب أسس من شأهنا أن تدعم عبارات وجودية  النسخة، هلذه . فوفقا  Ockham’s razorأوكام 
بب جيد لالعتقاد هو س "(بغ  النظر عن الكيفية اليت يفهم فيها مصطلح "هللا –"هللا موجود"  )مثلموجبة 

أن األشياء . أحد االعرتاضات على هذا املبدأ هو (McLaughlin 1984)أبن تلك العبارة خاطئة 
، عندها من احملتمل أن يكون لدينا أسبااب  وجيهة ما إذا كانت موجودةعلى هذا النحو، يف حال  ليست كلها

 cf. Morris)عتقاد أبن تلك األشياء موجودة، لنأخذ على سبيل املثال احلياة العاقلة يف اجملرات البعيدة لال
1985). 

مع ذلك ميكن أن يكون هناك مبدأ أكثر تقييدا  من شأنه أن يفي ابلغرض: فكلما كان االفرتاض أبن الزعم 
غياب مثل  كان  جود أسس لصحته، كلماالوجودي اإلجيايب صحيح فذلك من شأنه أن يقود الشخص لتوقع و 

( من 1) هشكل سببا  وجيها  لالعتقاد ببطالن ذلك الزعم. عندها ميكن اجملادلة أبنيأن  هذه األسس من شأنه
( فإن غياب مثل هذه األدلة يعد سببا  وجيها  2ولذلك ) ،املرجح أن يقوم هللا بتزويدان ابألدلة املقنعة لوجوده

موجود. وهذا من شأنه أن حيول عدم وجود حجج تنازع احلجة إىل حجة اخلفاء اإلهلي.   لالعتقاد أبن هللا غري
 ييف أحسن األحوال إىل حجة لصاحل اإلحلاد احمللي، فحىت لو  م خيتف إله التوحيد الكالسيك كما حيوهلا أيضا  

كائن الذي جيسد هذا هذا المتاثل واليت على سبيل املثال، فليس من املرجح أن تكون كل املفاهيم املشروعة هلل 
 املفهوم أن تزودان ابلدليل املقنع على وجوده.
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إن نوع هللا الغري موجود الذي يبدو أنه حيظى ابهتمام أغلب الفالسفة هو هللا األزيل، الغري مادي، كلي القدرة،  
اخلري )أي ذي الكمال اخللقي( اإلله اخلالق الذي هو حمل عبادة الكثري ذوي العقيدة القومية كلي املعرفة، كلي 

بوجود إله من هذا النوع " ابلتوحيد الكلي "  من املسلمني واليهود واملسيحيني. لنطلق على االفرتاض القائل
omni-theismحلاد احمللي بوصفه . إن السؤال املهم، إذا، يدور حول أفضل الطرق للمجادلة عن اإل

  القائل أبن فرضية " التوحيد الكلي " ابطلة.  ضاالفرتا

على األ قل إثبات  هفي ميكن الذي نياحل أنه يفغالبا ما يزعم أن احلجة اجليدة لإلحلاد هي أمر مستحيل بسبب، 
وجود شيء من نوع معني، إال أنه من املستحيل اثبات عدم وجود شيء من ذلك القبيل. أحد األسباب 
لرف  هذا الزعم هو أن أوصاف بع  أنواع اأِلشياء ينطوي على تناق  ذايت. على سبيل املثال، ميكننا أن 

لتايل، وغري دائري، وهو مستحيل. اب ئراي  نثبت عدم وجود مربع دائري بسبب أن مثل هذا الشيء سيكون دا
فإن أحد الطرق للجدل لصاحل عدم وجود هللا كلي التوحيد )أو "هللا الكلي" ابختصار( هي من خالل اجلدل 

 أبن مثل هذا اإلله هو شيء مستحيل مثل املربع الدائري.

ري سيكون م أن الكائن كلي اخلعبذلت العديد من احملاوالت لبناء مثل هذه احلجج. على سبيل املثال، فقد زُ 
فعال اليت على ارتكاب األ ا  معصوما  وغري قادر على ارتكاب الشر، يف حني أن الكائن كلي القوة سيكون قادر 

سيكون من اخلطأ ارتكاهبا. هناك، مع ذلك، ردود متطورة ومعقولة ألمثال هذه احلجج. األكثر أمهية، أنه حىت 
االدعاء بشكل  Omni-theistsإبمكان األشخاص كليي التوحيد لو جنحت مثل هذه احلجج، فسيكون 

معقول أهنم ال يعنون " بكلي القدرة" القدرة القصوى، بل ابلقدرة بشكلها األمثل، حيث أن املستوى األمثل 
للقوة قد ال يكون هو املستوى األقصى إذا كانت القوة القصوى تستبعد امتالك املستوى األمثل لنوع آخر من 

 ، كاخلري األخالقي.الكمال

ق وبع  أن يكون ابطال، بسبب أنه ال يتوافو  ال بدمثل هذه املشاكل تواجه حماوالت إظهار أن التوحيد الكلي 
حول  ليهاعهذه احلجج على تفسريات مسهبة ومتنازع  عادة ما تعتمد أمثالاحلقائق املعروفة عن العا م. 

 الصفات اإلهلية مثل كلي اخلري. 

ملقاربة هو . ما هتدف إليه هذه اتقوم على فكرة عدم حاجة الدح  ألن يكون برهانيا   خمتلفة جدا  مثة مقاربة 
إظهار أن وجود اإلله الكلي غري مرجح حبيث أن االعتقاد اجلازم بعدم وجود مثل هذا اإلله مربر  متاما . فيما 

اسم" توظف كل "حجة الدليل احلاحلجة املسبقة الضعف" و يلي سيتم مناقشة هاتني احلجتني ابلتفصيل: " 
من هاتني احلجتني ذات االسرتاتيجية، واليت جتادل أبن بع  الفرضيات البديلة للتوحيد الكلي أكثر احتماال 
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بكثري من فرضية التوحيد الكلي. بيد أن هذا ال يعين احتمالية أن تكون الفرضيات البديلة صحيحة، لكنها 
ة البديلة )الربوبية كن اعتبار الفرضيميلكلي ابطال. يف حالة احلجة الثانية، تشري إىل احتمال أن يكون التوحيد ا

اجلمالية( شكال من أشكال التوحيد، وحىت يف احلجة األوىل ميكن القول إن الفرضية البديلة )ذات املصدر 
تشكل هذه (. ال ا  منبثق املادي( تتوافق مع بع  أشكال التوحيد )على األخص تلك اليت تعترب هللا كياان  

 .شاملالمشكلة ألي من احلجتني على وجه التحديد خصوصا  وأن كليهما حجج لإلحلاد احمللي وليس 
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الفكرة األساسية اليت تكمن خلف احلجة املسبقة الضعف هذه، هي أنه حىت إذا كان الالأدري على إن 
يكون  أال يستتبع ذلكو صواب، فإنه عندما يتعلق املوضوع بوجود هللا، فإن األدلة تبدو غامضة أو غائبة متاما ، 

ذلك ألن ابطال  بدال من ذلك. و ، بل رجحان أن يكون التوحيد وسطة يف مجيع احلاالتللتوحيد احتمالية مت
" لالدلي“التوحيد يبدأ ابحتمالية منخفضة جدا  قبل أن يُؤخذ أي دليل بعني االعتبار. )يف هذا السياق يشري 

س له أي أتثري مبا أن غياب أو غموض الدليل ليو إىل العوامل اخلارجية للفرضية اليت تزيد أو تقلل احتماليتها(. 
 بقة أو الفعلية، فإن االحتمالية املسبقة أو االحتماالت املتعلقة ابلتوحيد هي أيضا  على تلك االحتمالية املس

هذا أن يكون اإلحلاد صحيحا  و  بطالن التوحيد، فمن احملتمل جدا   ضعيفة جدا . فإذا كان من احملتمل جدا  
هذا الزعم  هينطوي على )حبسب املدافع عن احلجة( أن االعتقاد اإلحلادي مربر. )سيتم فحص ما يتضمن

 .(7األخري يف القسم 

هذا النوع من احلجة وثيق الصلة جدا  مبسألة أي من اإلحلاد أو التوحيد ميثل الوضع "االفرتاضي" املناسب. 
 إذا كان لدى التوحيد احتمالية ضعيفة فعليا  مبا فيه الكفاية، فيمكن القول أبن اإلحلاد ميثل املوقف االفرتاضيف

ن م يربر تعليق احلكم حول مسألة وجود هللا، بل يربر بدال   الاب أو غموض الدليل مبعىن أن غي ،الصحيح
السبب الذي جيعل من حجة يل بوديفني املتعلقة ابلالأدرية ال  هو ذلك االعتقاد أبن هللا غري موجود. وهذا

وحيد املتعدد، تتتضمن فقط مقدمة تؤكد على غموض الدليل ذي الصلة، بل تؤكد أيضا ، على األقل يف حالة ال
لى. لسوء احلظ احتمالية فعلية أع هأبننا يف حالة جهل عندما يتعلق األمر مبسألة أي من التوحيد أو االحلاد لدي

مسألة ما هو الوضع الذي ميثل "الوضع االفرتاضي" الصحيح، أو من يتحمل حول فإن أغلب النقاشات 
ووحش السابغييت الطائر وأبريق الشاي  تا كلوز"عبء االثبات" تنحرف من خالل التشبيهات السيئة لسان

انتقاد بع   )حول الذي يدور يف مدار بيضاوي حول الشمس   (1997 [1952])الشهري لربتراند راسل 
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. تتضمن احلجة املسبقة الضعف  (van Inwagen 2012 و Garvey 2010 أنظر  هذه التشبيهات
 معاجلة هذه القضية املهمة بشكل أكثر دقة وفعالية. 

يف نسخة احلجة مسبقة الضعف اليت متت صياغتها أدانه، فقد  م حتسني املقاربة األساسية اليت  م وصفها 
ملصدر املادي". ا أعاله من خالل مقارنة التوحيد الكلي ال مبجرد نقيضه، بل بفرضية إحلادية أكثر دقة تسمى "

عتها. مبصدر الكياانت املادية وليس طبي فرضية املصدر املاديفعلى عكس املادية الوجودية، يتعلق زعم 
فأصحاب نظرية املصدر املادي، سواء كانوا ماديني وجوديني أو ثنائيني وجوديني يعتقدون أبن العا م املادي 
وجد قبل العا م العقلي، وهو سبب وجود العا م العقلي، األمر الذي يعين أبن مجيع الكياانت العقلية تعتمد 

املادية. عالوة على ذلك، فحىت لو كانوا ثنائيني وجوديني، فال حيتاج أصحاب نظرية سببيا  على الكياانت 
ب كياانت مادية أو كياانت عقلية أخرى، بل جي  أبدا   جاملصدر املادي إىل الزعم أبن الكياانت العقلية ال تنت

مادي واحد أو  لكيانيكون زعمهم أبنه  م تكن لتوجد كياانت عقلية لوال الوجود السابق )والقوى السببية( 
 أكثر. جتري احلجة على النحو التايل:

 ال مييل جمموع األدلة الكلية لصاحل تفضيل التوحيد الكلي على املصدر املادي. (1)
 مذهب املصدر املادي أكرب احتماال بكثري يف جوهره من التوحيد الكلي.  (2)

 ( أن:2( و )1ينتج من )

 الكلي.مذهب املصدر املادي أرجح بكثري من التوحيد  (3)

 ( أن:3ينتج من )

 من املرجح أن يكون التوحيد الكلي ابطال. (4)

 ( أن:4ينتج من )

 اإلحلاد )بوصفه إنكارا  للتوحيد الكلي( صحيح على األرجح. (5)

(. أما بقية اخلطوات يف احلجة فجميعها تنتج 2( و )1اخلطوات ) –إن حمل اجلدل الوحيد يف مقدميت احلجة 
 على حنو واضح اخلطوات السابقة. 

(، لكن جتدر اإلشارة أبن 1من الواضح استحالة القيام بفحص شامل للحجج املؤيدة واملعارضة للمقدمة )
طبيعي أبهنا تفضل علماء الالهوت ال واليت يعتقد الدفاع عن هذه املقدمة ال حيتاج إىل الزعم أبن احلقائق املعروفة
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ن الزعم أبنه مهما  ميك . بلالتوحيد الكلي على الفرضيات املتنافسة مثل مذهب املصدر املادي تفتقد للقوة
ضل مذهب املصدر حقائق حمددة تف وفق ،كانت القوة اليت تتوفر عليها فإنه يتم حتويلها إىل حد ما على األقل

يتجاهل علماء الالهوت الطبيعي عادة هذه احلقائق األكثر حتديدا  وابلتايل فهم املادي على التوحيد الكلي. 
حىت املبسطة" وهذه هي املسألة بشكل أكثر دقة. فيرتكبون على ما يبدو ما ميكن تسميته " مغالطة األدلة 

لصاحل  د بع  احلقائق العامة حول موضوع يعطي أرجحية أكربيعندما ينجح علماء الالهوت الطبيعي يف حتد
التوحيد الكلي مقارنة مبذهب املصدر املادي، فإهنم يتجاهلون العديد من احلقائق احملددة األخرى حول نفس 
املوضوع، تلك احلقائق اليت تبدو ابلنسبة للحقيقة العامة أكثر احتمالية بشكل ملحوظ يف مذهب املصدر 

 املادي منها يف التوحيد الكلي. 

ن الكون احلقيقة العامة القائلة أب تلك من خالل مدعوما   الكليحىت لو كان التوحيد ف، فعلى سبيل املثال
د يا التعقالعلماء، وهي أنه يكمن خلف هذ واليت اكتشفها، حتديدا   األكثرقيقة احل فيجب عدم جتاهلمعقد، 
 رأكث حايلك كون لأكثر بساطة انبثق منه هذا التعقيد، وكذ أويل املستوى الذي خنتربه يف الكون، كون   على

اليت توجد من أنواع خمتلفة من اجلسيمات و  بساطة على املستوى اجملهري، والذي يتكون من عدد صغري نسبيا  
ط من احلاالت املختلفة. ابختصار، من املهم األخذ ابالعتبار، ليس فق مجيعها يف واحدة من عدد صغري نسبيا  

وهي  يقة األكثر حتديدا  احلق احلقيقة العامة القائلة أبن الكون الذي خنتربه مباشرة حبواسنا معقد للغاية، بل أيضا  
ود ذلك الكون لوجأن مثة نوعني من البساطة الكامنة داخل الكون واليت ميكن أن تفسر ذلك التعقيد. ابلنظر 

ألنه مثلما يقول  .مذهب املصدر املادييتوقعه املرء من ما هي ابلضبط  املعقد فإن هذه احلقيقة األكثر حتديدا  
على  الكون يستدعي التفسري فإن تعقيد على سبيل املثال( Swinburne 2004أحد أفضل الالهوتيني )
 ق لتوقع هذه احلقيقة احملددة يف التوحيد. مع ذلك، فليس هناك أي سبب على االطالأساس شيء أبسط

للتعقيد  يطا  ، فإن اإلله البسيط من شأنه أن يقدم تفسريا  بسحمقونالكلي، فإذا كان هؤالء الالهوتيون الطبيعيون 
 .املالحظ يف الكون بغ  النظر عما إذا كان ذلك التعقيد يفسر أم ال من خالل أية أسباب مادية وسيطة

)ومن  ملاديا اآلخر ابلوعي. إذ يبدو أن وجوده يعطي احتمالية أكرب للتوحيد الكلي منه يف املصدريتعلق املثال 
علمه عن الوعي (. غري أن ما ناملادياملصدر  ةمث فإنه يرفع نسبة احتمالية التوحيد الكلي يف مقابل احتمالي

 علم يف ص اجلديد نسبيا  بفضل التخص أكرب بكثري من جمرد معرفة أنه موجود وحسب. كما نعلم أيضا  
األعصاب، أبن حاالت الوعي بشكل عام وحىت سالمة شخصيتنا إىل حد كبري، فضال عن الوحدة الواضحة 

امة لوجود إىل احلقيقة الع للذات، تعتمد إىل حد كبري على األحداث املادية اليت حتدث يف الدماغ. ونظرا  
لنظر إىل توحيد لتوقع هذه احلقائق احملددة بشكل كبري. وابالوعي، فإن لدينا سبب مادي املصدر ال جنده يف ال
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التوحيد، فلن يكون من املستغرب على االطالق إذا كانت عقولنا مستقلة بشكل كبري عن الدماغ مما هي عليه 
هللا،  لهو عقو  ، فسيكون هناك على األقل عقل واحد،يف الواقع. يف النهاية، إذا كان التوحيد الكلي صحيحا  

على أي شيء مادي. ابلتايل، عندما يتم التطرق للدليل املتاح حول الوعي، فمن غري الواضح  ال يعتمد أبدا  
 ما إذا كان مييل إىل التوحيد الكلي بشكل كبري. 

الفكرة اليت تقوم على  تلك، fine-tuning الدقيق املشاكل هتدد بتقوي  االلتجاء لفكرة التوافق ذات
النظرية  ن أنواليت على الرغم م، حمددة عدد مستقل فيما يبدو من الثوابت الفيزايئية ذات قيم وجودحقيقة 

دم تغري الثوابت لسماح ابحلياة" مع افرتاض عل" ، إال أهنا تقع ضمن نطاق ضيق نسبيا  حتددهاالفيزايئية احلالية 
لديه سبب  احلياة العاقلة وأن هللا الكلي ابلنظر إىل أن التوافق الدقيق مطلوب من أجل أنهاألخرى. ميكن القول 

لدينا أكثر من سبب لتوقع وجود التوافق الدقيق داخل مذهب التوحيد الكلي  فإنخللق هذه احلياة العاقلة، 
حيد الكلي منه يف التو  للدهشة إاثرةأكثر  الدقيقأكثر منه يف املصدر املادي. مع ذلك فإن مثل هذا التوافق 

ذلك أن كوننا ال يعج ابحلياة الذكية، فأكثر الكائنات الذكية املثرية لإلعجاب واليت نعرف يف املصدر املادي، و 
 ها البع .  عذب بعضيما تقتل وتغتصب و  أهنا موجودة هي جمرد بشر: رئيسيات أاننية وعدوانية، كثريا  

العديد  يتملك، ميكن القول أبن أغلب أولئك البشر هم كائنات أخالقية، الكليإلنصاف مذهب التوحيد 
قية كالتايل، ففي حني أن "توقع" وجود كائنات أخال  هي منهم خربات دينية واضحة عن هللا. غري أن املشكلة

منه يف مذهب املصدر املادي. فصحيح أيضا ، ابلنظر إىل وجودها، أن تنوع وتعدد  أكربهو يف التوحيد الكلي 
الظروف اليت ميكن جتنبها بسهولة واليت تعزز السلوك السيئ وحتد بشكل كبري من حرية وفاعلية واستقاللية 

التجارب  هأكثر احتماال يف مذهب املصدر املادي. ويف احلني الذي تبدو في يبدو ،عدد ال حيصى من البشر
الدينية عن هللا متوقعة على حنو كبري بال شك فيما لو كان البشر هم نتاج إله كلي مما لو كانوا نتاج قوى مادية 
عمياء، فمن الصحيح أيضا ، ابلنظر إىل حدوث مثل هذه التجارب، أن احلقائق املتنوعة حول تشتتها واليت 

ة  يتوقعه الشخص يف مذهب املصدر املادي، كحقيق جيب أن تثري دهشة املؤمنني هي ابلضبط ما ميكن أن
كون العديد من الناس ال ميتلكوهنا، وحقيقة أن أولئك الذين ميتلكوهنا دائما  ما يكون لديهم اعتقاد مسبق ابهلل 

 أو  م تعريضهم بشكل واسع النطاق لدين التوحيدي ما. 

 أن بدويكلي مقارنة مبذهب املصدر املادي، مييل لصاحل مذهب التوحيد ال الذيعندما يتعلق األمر ابلدليل 
أخذ*. عالوة على ذلك فعندما يقرتن ذلك حبقيقة ما نعرفه حول مستوى رفاهية الكائنات احلية و الرب أعطى 
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ومدى معاانهتا، فيمكن القول أن ذلك جيعل احتمالية مذهب املصدر املادي أكرب بكثري من التوحيد، حبيث 
 2(1وال يقبل الشك بشأن املقدمة )رغم كوهنا مثرية للجدل على حنميكن تقدمي حجة قوية جدا  

حقيقتها. مثل هذه احلجة ال تقارن مذهب املصدر  لتأكيد(؟ ميكن تقدمي حجة أخرى 2ماذا عن املقدمة )
وجد  املصدر املثايل. يذهب املصدر املثايل إىل القول أبن العا م العقلي، بل بنقيضه، الكلياملادي ابلتوحيد 

قبل العا م املادي وهو العلة اليت ظهر بسببها العا م املادي إىل الوجود. يتوافق هذا الرأي مع كل من املثالية 
ذلك فإن هذا الرأي  ة. معالوجودية والثنائية الوجودية، وكذلك مع الكياانت املادية اليت هلا أتثريات مادية وعقلي

يستلزم اعتماد مجيع الكياانت املادية سببيا  على واحد أو أكثر من الكياانت العقلية، ومن مث فإنه ال يتوافق 
قاد أبهنما لالعت جيدا   مع املادية الوجودية. يعد تناظر كل من مذهب املصدر املادي واملصدر املثايل سببا  

يث ال ميكن الوجودية، حبهما واضحان بنفس القدر، وهلما نفس االرتباطات حمتمالن جوهراي بشكل متساو . ف
من اآلخر، وكل منهما يبدو متماسكا  ومفهوما  بنفس القدر. بيد أهنما  دقةمنهما بشكل أكثر  صياغة أي

تشاف عالقات اك ، حبيث ال ميكنخيتلفان حول مسألة على ماذا يعتمدان سببيا. لكن إن كان هيوم على حق
عندها لن يكون هناك أتثري على االحتماالت  ،a prioriعتماد السبيب إال ابملالحظة وليس بشكل قبلي اال

 الفرضيتني.  لكالاجلوهرية 

صدر املثايل امل أن مذهب نوهو يتضميعد التوحيد الكلي نسخة أكثر تفصيال  من مذهب املصدر املثايل، 
ول نوع للعديد من املزاعم احملددة ح افرتاضهذهب أبعد من مذهب املصدر املثايل من خالل ي صحيح، غري أنه

ام ضيف، على سبيل املثال الزعم القائل أبن عقال معينا  قد قفهو ي"العا م العقلي" الذي أنتج العام املادي. 
املا  فقط ه التحديد وليس عخبلق الكون املادي، وأن هذا العقل ليس قادرا  وحسب بل هو كلي القدرة على وج

 امليتا أخالق) خالقيةواملاوراء أ ةاملزاعم امليتافيزيقي من املسبقة لعدد ي العلم. ابإلضافة إىل افرتاضاتهبل وكل
ethical-meta)   املثرية للجدل من خالل التأكيد أبن هذا الكائن أزيل ومثايل من الناحية األخالقية. فإذا

 فإن التوحيد . ابلتايل، عندئذ يكون التوحيد الكلي خاطئا  دة خاطئا  كان أي من هذه املزاعم واالفرتاضات احملد
الكلي هو نسخة شديدة التحديد ومن مث فهي شكل حمفوف ابملخاطر للغاية من مذهب املصدر املثايل، 

 من مذهب املصدر املثايل. بناء على ذلك، إذا كان مذهب املصدر ريأقل احتماال بكث هابلتايل فهو يف جوهر 

                                                           

 ] املرتجم[ كناية على املطلقية اإلهلية لفعل أي شيء  1:21سفر أيوب   * 2
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 بنفس القدر جوهراي ، فإن ذلك يستتبع أن املقدمة ر املثايل، كما ذكر أعاله، حمتمالنومذهب املصد املادي
 ( صحيحة: حيث أن مذهب املصدر املادي أكثر احتماال يف جوهره من التوحيد الكلي.2)

 

 احلاسمحجة الدليل  6-3

ي إجياد اليت  م مناقشتها أعاله هالحظ أن االسرتاتيجية العامة للنسخة اخلاصة من احلجة املسبقة الضعف 
 نفس الوقت يف جوهره(، ولديه يف )وهلذا السبب يكون أكثر احتماال   بديل للتوحيد الكلي يكون أقل حتديدا  

حمتوى كاف من النوع الصحيح ليناسب جممل البياانت ذات الصلة، على األقل مثلما هو احلال يف التوحيد. 
 ومن حيث أنه يبدأ السباق بفارق كبري ،اء مثل مذهب املصدر املاديإجياد عدّ  يفاهلدف  يكمنمبعىن آخر. 

متاثل ة األرجحية وذلك بسرع أجل حتقيقومن وذلك ألنه يعدو من أجل األدلة الداعمة  ،مث يفوز هبامش كبري
ادي ملسرعة التوحيد الكلي على وجه التقريب. ال حتاول هذه االسرتاتيجية إظهار رجحان مذهب املصدر ا

السياق يعين نسبة أكرب ألحد االحتماالت على اآلخر، وليس اختالف كبري بني  يف هذافاهلامش الكبري" ")
أن مذهب  تظهر فهذه احلجةبسبب إمكان وجود عدائيني أفضل يف السباق، ومع ذلك  وذلك االحتماالت(،

 يكون خاطئا.  ألن ةالتوحيد الكلي خيسر السباق هبامش كبري ومن مث فهو أكثر احتمالي

عدو من يبدأ السباق جنبا  إىل جنب مع التوحيد الكلي، غري أنه ي تقوم االسرتاتيجية البديلة على إجياد عداء  
أجل أدلة داعمة بشكل أسرع مما يقوم به التوحيد الكلي، ومن مث فهو يربح السباق مرة أخرى هبامش كبري 

رتاتيجية الثانية ع هذه االسوبشكل كاف من أجل استمرار بقية احلجة. إن املسمى األفضل هلذه احلجة اليت تتب
حجة الدليل احلاسم" إن اختيار الفرضيات البديلة هو أمر حاسم هنا مثلما هو احلال يف احلجة مسبقة هي "

. )قد تكون نسخة  aesthetic deismالربوبية اجلمالية" أحد االختيارات املشجعة هنا هي "الضعف. 
ذات الصلة  البياانتعلى عكسه بشكل عام، حيث جتعل  اأخرى أكثر تفصيال  ملذهب املصدر املادي، لكنه

سباق الربوبية اجلمالية المن االميان.( وذلك من أجل ضمان أن يبدأ كل من التوحيد الكلي و  أكثر احتمالية
ــــ وهو ما جيعلهما بنفس القدر من االحتمالية يف جوهرمهاــــ. إن التعريف األمثل "للربوبية من خط بداية واحد 

ثل التوحيد الكلي م التوحيد الكلي. تنص الربوبية اجلمالية متاما   تعريف مع الية" يكاد يتطابق على األغلباجلم
رق الوحيد الف بيد أن على أن مثة كائن أزيل، غري مادي، كلي القدرة، كلي العلم قد خلق هذا العا م املادي.

من  سيكون كامال   كليالع كل منهما. فإله التوحيد بني إله التوحيد الكلي وإله الربوبية اجلمالية يكمن يف داف
ة الناحية األخالقية ومدفوعا  بقوة بواسطة االعتبارات املتعلقة خبري الكائنات احلية. يف املقابل فإن هللا يف األلوهي
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ا  م يل، فرمبمج اجلمالية سيقدم اخلريات اجلمالية على تلك األخالقية. وملا كان مثل هذا الكائن يرغب يف كون  
الذي كل  ،بيعةالط مؤلفيكن التشبيه األفضل هنا هو الصانع املاهر للكون، بل كاتب املسرحيات الكوين: 

 .قصة ممتعة كتابة  ما يرغب به هو

القصص اجليدة أبدا بعبارة "وعاشوا يف سعادة دائمة"، فهذه هي العبارة  أكما هو معروف لكل أحد، ال تبد
األخرية اليت تتضمنها أي قصة. عالوة على ذلك، فإن وجودها ليس ضروراي  لكي تكون القصة جيدة. فإذا  
كانت الربوبية اجلمالية صحيحة، فسيكون من الصحيح جدا  " أن العا م جمرد مسرح، ومجيع الرجال النساء 

يسوا سوى جمرد العبني". )التشديد مضاف(. على كل حال، فإن فرضية الربوبية اجلمالية تقدم "تنبؤات" ل
حول حالة الكائنات الواعية يف العا م، خمتلفة أشد االختالف عن تلك اليت يقدمها التوحيد الكلي. فما جيعل 

مزيج  ذلك ىالقصص اجليدة حتتوي عل القصة جيدة يف الغالب هو الصراع املرير ما بني اخلري والشر، فجميع
من اللذة واأل م. يشري هذا املزيج املالحظ من اخلري والشر يف عاملنا إىل أفضلية الربوبية اجلمالية بشكل حاسم 

اق . وإذا كان ذلك صحيحا ، فإن الربوبية اجلمالية تتقدم كثريا  على التوحيد الكلي يف السبالكليعلى التوحيد 
 عن االحتمال.  ية، وتثبت ابلتايل أن التوحيد الكلي بعيد جدا  من أجل االحتمال

 فيما يلي أحد الصياغات املمكنة هلذه احلجة:

 الربوبية اجلمالية على األقل حمتملة يف جوهرها متاما  مثل التوحيد الكلي. (1)
وبية اخلري والشر" ال تفضل التوحيد الكلي على الرب معطياتاألدلة الكلية اليت تستبعد "  (2)

 اجلمالية.
خلري والشر تفضل ا معطياتاخلري والشر، فإن  معطياتابلنظر إىل األدلة الكلية اليت تستبعد  (3)

 التوحيد الكلي. أكثر منالربوبية اجلمالية 

 ( أن3( و )2( و)1ينتج من )

 التوحيد الكلي.الربوبية اجلمالية أكثر احتماال  بكثري من  (4)

 ( أن 4ينتج من ) 

 التوحيد الكلي أكثر احتمالية ألن يكون خاطئا .  (5)
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 ( أن5) ينتج من  
 حيحا .أكرب لكي يكون ص ةاإلحلاد )مفهوما  هنا بوصفه إنكارا  للتوحيد الكلي( ذو احتمالي (6)

الضعف ابستثناء أن ( يف احلجة املسبقة 5)-(3( يف هذه احلجة هي ذاهتا اخلطوات )6)–( 4إن اخلطوات )
( 4( للحجة املسبقة الضعف حيل حملها " الربوبية اجلمالية" يف اخلطوة )3"مذهب املصدر املادي" يف اخلطوة )

(. ذلك 5( إىل اخلطوة )4فيما طاملا تعلق ابالستدالل من اخلطوة ) حلجة الدليل احلاسم. ال حيدث هذا فرقا  
( 6( إىل اخلطوة )5( ومن اخلطوة )4( إىل اخلطوة )3) –( 1االستالل هو مثل االستدالل من اخلطوات )

( 2(، )1السؤال األساسي هو ما إذا كانت كل من املقدمتني ) غري أنالل صحيح بشكل واضح. دهو است
 صحيحة.  

يتشارد سوينبورن ر  يعرتضعلى الرغم من التداخل شبه الكامل ما بني كل من التوحيد الكلي والروبية اجلمالية، 
Richard Swinburne 109)–(2004: 96 ( على أساس أن الربوبية اجلمالية على 1املقدمة )

من  لعكس التوحيد الكلي جيب أن تفرتض وجود رغبة سيئة لتفسري سبب عدم قيام اإلله بعمل ما هو أفض
ألخالقية هو ا الناحية األخالقية. حبسب سوينبورن ال حيتاج التوحيد الكلي إىل هذا، ألن األفضل من الناحية

املا أنه ط األفضل على االطالق، ومن مث فإن الكائن الكلي العلم سيقوم ابلضرورة بعمل ما هو أفضل أخالقيا  
ال ميتلك رغبات أخرى خبالف الرغبات اليت ميتلكها ببساطة، وذلك من خالل معرفة ما هو أفضل شيء ميكن 

ط إذا كان يز فكري مشكوك فيه للغاية: إذا ينجح فقعلى حتف االعرتاضفعله يف أي موقف معني. يعتمد هذا 
فجوة منطقية  ةمثجمرد االعتقاد أبن خريية فعل ما تستلزم الرغبة ابلقيام به. يف جل النظرايت املتعلقة ابلتحفيز، 

اال  جوهراي  أكثر من احتم الكليبني الفكر والرغبة. فإذا وجدت مثل هذه الفجوة، عندها لن يبدو التوحيد 
 لربوبية اجلمالية. من ا

(، على األقل بسبب أنه عندما يتعلق األمر ابألدلة املعتادة 2من الصعب التفكري يف حتد معقول للفرضية )
 لكتاليت تؤخذ لتفضيل التوحيد على الفرضيات األخرى املتنافسة كاملذهب الطبيعي فإن الربوبية اجلمالية تفسر 

املثال،  . فكون اإلله مثال يهتم ابلسرد اجليد على سبيلالكلييد الدليل على األقل مثلما يفعل مذهب التوح
جيعل منه راغبا  يف عا م معقد ومنظم رغم ذلك، حيتوي على اجلمال والوعي والذكاء وكائنات أخالقية. رمبا كان 
ن إهناك سبب أكرب لتوقع وجود إرادة حرة يف مذهب التوحيد الكلي من مذهب الربوبية اجلمالية، ولكن ما 

يبدأ الشخص من حقيقة التوحيد الكلي، سيبدو أن هناك القليل من األسباب لالعتقاد أبننا منتلك مثل هذه 
احلرية. وحىت لو أخذ الشخص جبدية أدلة االستبطان أو غريها من األدلة الغري الهوتية على اإلرادة احلرة فلن 

اء لوجود إرادة د تقدمه الربوبية اجلمالية سو يكون من الصعوبة تشييد شكل غري مألوف هنا: فهناك تفسري جي

http://users.ox.ac.uk/~orie0087/
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حرة أو السبب يف وجود دليل قوي فيما يبدو على يف وجودها إال أنه مضلل يف هناية املطاف. فعلي سبيل 
املثال، إذا كان املؤمنون املنفتحون على حق أبنه ال ميكن حىت لكائن كلي العلم أن يعرف على وجه اليقني ما 

إلرادة )الليرباترية( اليت سيتم اختاذها يف املستقبل، عندها ميكن للربوبية اجلمالية أن تفسر اهي اخليارات احلرة 
احلرة واألنواع األخرى من عدم التحديد من خالل الزعم أبن تلك القصة ذات املفاجئات احلقيقية ستكون 

قا  أبهنا متتلك إرادة تعتقد ح أفضل من تلك اليت ميكن التنبؤ هبا متاما . فما يهم يف القصة هو أن الشخصيات
 .حرة، دون أن يكون لديها إدارة ابلفعل

ية اجلمالية املتعلقة ابخلري والشر متيل لصاحل تفضيل الربوب املعطيات(، واليت تؤكد على أن 3أخريا  لدينا املقدمة )
 ينالاأل م الذي و  اخلري والشر" تتضمن كل شيء نعرفه عن اللذة معطياتعلى التوحيد. يف هذا السياق فإن "

الكائنات احلية، مبا يف ذلك البشر. ال ميكن عرض النقاش الكامل حول هذ املقدمة هنا، غري أن القبول الذي 
حتضى به يبدو قدميا  قدم مشكلة الشر ذاهتا. لننظر على سبيل املثال يف سفر أيوب، حيث يقوم بطلها، وهو 

ألخالقية هللا أبنه يفتقر إىل االلتزام األخالقي الكايف ابلقيمة االرجل الصاحل الذي يعاين بشكل مروع، ابهتام 
لك من املعلقني أبن هللا  م جيب على اهتام أيوب بشكل مباشر. فبدال  من ذ ىللعدالة. تتفق الغالبية العظم

 ةحتدث من خالل العاصفة، واصفا  تصميمه للكون وململكة احليوان بطريقة هتدف بوضوح إىل التأكيد على قو 
وعظمة خليقته. لوال املخاوف الالهوتية حول الكمال األخالقي هلل، لكان التفسري الطبيعي هلذا اجلزء من 

وإما أن يرف  أن إبمكان أيوب أن يطبق مفاهيم  ،ن هللا سيتفق مع أيوب حول عدم عدالتهأالقصة هو إما 
تمع أخالقي مشرتك )يقدم يف أي جم مثل "عادل" و"غريعادل" عليه ألنه وأيوب ال يشكلون أعضاء  

Morriston وجهة نظر مضادة، أنظر :Stump 2010: chapter 9 وهذا هو السبب يف أن الرد )
)الذي  هلل األول أليوب على خطاب هللا )قبل أن يذعن يف رده الثاين( متثل فقط من خالل رف  تكرار اهتامه

 دوابلتأكي عهالذي كان يتوقظل دون إجابة(. وحبسب هذا التفسري، فإن اخلالق الذي واجهه أيوب ليس هو هللا 
 ليس هو إله التوحيد الكلي، بل هو ابألحرى كائن يشبه إىل حد كبري إله الربوبية اجلمالية.  

 الطبيعة، فإهنم تمية لكون حمكوم بقواننيابلنسبة ألولئك الذين يزعمون أن هللا مسح ابلشر ألنه ميثل نتيجة ح
ون مدفوعا  من األرجح أن يكف، رمبا دون قصد، للفكرة القائلة أبنه إن كان مثة مؤلف للطبيعة، يقدمون دعما  

ابعتبارات مجالية أكثر منها أخالقية، على سبيل املثال رمبا كان إنتاج كون حتكمه عدة قوانني ميكن التعبري 
دالت رايضية دقيقة إجنازا  مثريا  لإلعجاب، ليس فقط بسبب احلكمة والقوة الالزمتني ملثل عنها من خالل معا

هذا العمل، لكن أيضا  بسبب القيمة اجلمالية ملثل هذا الكون، تلك القيمة اليت رمبا تعتمد بشكل كبري على 
 ألذى.  اختيار اخلالق عدم التدخل بشكل منتظم يف الطبيعة من أجل محاية خملوقاته من ا
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ة من القيمة اجلمالية ململكة احليوان رمبا تعتمد أيضا  على كوهنا نتيجة عملية تطورية طويلة مدفوع جزءا  كبرياإن  
صل أ كتابه يف( يف فقرة شهرية يف آخر  1859) Darwinآبليات مثل االنتقاء الطبيعي. مثلما يذكر دارون 

 On the Origin of Species by Means of Naturalألنواع عن طريق االنتخاب الطبيعي ا
Selection : 

مثة عظمة يف هذه النظرة إىل احلياة، بقواها العديدة اليت نُفخت ألول مرة يف عدد قليل من الصور أو يف صورة 
اايت ك البدوال تزال تتطور من تل الثابتة، كانتانني اجلاذبية واحدة، وعندما كان هذا الكوكب يدور وفقا  لقو 
 البسيطة صور  الهنائية غاية يف اجلمال والروعة.

من املعاانة وكم   ريالكثواعية، فإهنا أيضا  تنطوي على  لألسف فإن مثل هذه العملية، إن كان هلا أن تنتج حياة  
ظام الطبيعي هو الن املدافعني عن عدالة ال حُيصى من الوفيات املبكرة. أحد االفرتاضات املشكوك هبا لبع 

االعتقاد أبن مثل تلك الروابط بني اخلريات اجلمالية وبني املعاانة توفر تربيرا  أخالقيا  لسماح اإلله ابملعاانة 
نتظام لسيناريو فإن قيمة منع املعاانة الرهيبة تفوق بكثري قيمة االايف مثل ذلك  هالفظيعة. ميكن اجلدل أبن

فإن اإلله ذي الكمال األخالقي لن يفضل األخرية على  ن ذلك صحيحا  والسمو والسرد القصصي. إذا كا
 ذلك دون شك.  سيقوم بعكس، رغم أن اإلله املدفوع ابعتبارات مجالية يف املقام األول األوىل

ابختصار، يتفق اجلميع تقريبا  على أن العا م حيتوي على كل من اخلريات والشرور، اللذة واأل م، احلب والكراهية، 
نجاح والفشل، االزدهار والضعف، والفضيلة والرذيلة، فجميعها يوجد بكثرة. ورغم ذلك فإن البع  يرى يف ال

ذلك عالمات  على غائية كونية. فأولئك الذين يدافعون عن حجة الدليل احلاسم اليت  م ذكرها أعاله ليسوا 
خلري والشر فهم "ذلك املزيج الغريب من ا حباجة إىل إنكار الغائية. فهم حباجة إىل إظهار أنه من األسهل بكثري

عندما تُفّسر الغائية على أهنا غري أخالقية  (Hume Dialogues, XI, 14)الذي يظهر يف احلياة" 
وعلى األخص حينما تُفّسر  (cf. Mulgan 2015 and Murphy 2017)كوهنا أخالقية. بدل  

 أخالقية. على أهنا موجهة لغاايت مجالية بدل كوهنا موجهة لغاايت 

 

 حجة الالأدرية -7
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من الالأدرية. يف هذا القسم  بسيطحول حجة يل بوديفني حول حقيقة شكل  4كان املوضوع يف القسم 
حجة بطالن شكل أكثر متاسكا  من الالأدرية. وألن نوع الالأدرية اليت يتم مناقشتها يف هذا  فحصسيتم 

رسيخ بوديفني، فمن املعقول أن تنجح كال احلجتني يف ت القسم هو أكثر متاسكا  من النوع الذي دافع عنه يل
 استنتاجاهتما.

توحيد ال ميكن فيه معرفة صحة كل من ال الذي يشري مصطلح "الالأدرية" يف حجة يل بوديفني إىل املوقف
ن ا.  يف هذا القسم يشري مصطلح " الالأدرية" إىل املوقف الذي ال يكون فيه اإلميالشاملاملتعدد أو اإلحلاد 

ابلتوحيد الكلي صحيحا  وال اإلميان بكونه ابطال جائز عقالنيا . هذا الشكل من الالأدرية أكثر متاسكا  بسبب 
رتاضات ال ميكن االعتقاد ابف منطقيا  يكون من اجلائز : قد أن املعرفة أقوى )ابملعىن املنطقي( من اجلواز العقلي

صديقه، ومن مث بت منطقيا  معرفة صحتها، غري أنه ال ميكن معرفة صحة افرتاض من قبل شخص ال يسمح له 
 فإن االسم املناسب هلذا الشكل من الالأدرية هو "الالأدرية الصلبة".

تعدد مقابل املن وديفني ابإلمياالشكلني اخلاصني ابلالأدرية. تتعلق حجة يل ب مبوضوع يتعلقهناك اختالف آخر 
اإلحلاد الشامل. يف هذا القسم، سوف يتم تناول التوحيد الكلي يف مقابل موقف اإلحلاد احمللي املتعلق ببطالن 
التوحيد الكلي. يف القسم السابق كان الرتكيز ينصب على حجتني بغية استنتاج أن هذا الشكل من اإلحلاد 

سؤال األساسي يف هذا القسم هو ما إذا كان ذلك االستنتاج، إذا ما  م احمللي صحيح على األرجح. إن ال
  لالأدرية الصلبة.اس حجة انجحة ضد سأتكيده، ميكن أن يؤ 

 ميكن صياغة هذه احلجة على النحو التايل: 

 اإلحلاد )مفهوما  هنا بوصفه إنكارا  للتوحيد الكلي( صحيح على األرجح. -1
ية ، فإن االعتقاد به يصبح جائزا  من الناحبشكل كبري األرجحإذا كان اإلحلاد صحيحا  على  -2

 العقلية.

 أن: 2و  1ينتج من كل من 

 االعتقاد ابإلحلاد جائز من الناحية العقلية. -3
إذا كانت الالأدرية الصلبة )فيما يتعلق ابلتوحيد الكلي( صحيحة )أي إذا ما كان تعليق  -4

احية العقلية(، فإن االعتقاد ابإلحلاد احلكم حول صحة التوحيد من عدمه ضروري من الن
 غري جائز من الناحية العقلية.
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 أن : 4و 3ينتج من 

 الالأدرية الصلبة )فيما يتعلق ابلتوحيد الكلي( خاطئة. -5

فهي صحيحة من خالل تعريف " الالأدرية  4يف القسم السادس، أما الفرضية  1الدفاع عن الفرضية  م 
 modus ponensتنتج من خطوات سابقة من خالل قانون االستلزام  فهي 5و  3الصلبة"، أما اخلطوات 
، القائلة أبنه إذا كان 2الفرضية  عن على التوايل. وهذا يتخلى modus tollensوقانون نفي االستلزام 

 من الناحية العقلية.  على األرجح، فإن االعتقاد ابإلحلاد سيكون جائزا   ا  اإلحلاد صحيح

ذات مصداقية  2عن هذه الفرضية من خالل الزعم أبن االحتماالت يف الفرضية  قد حياول أحدهم الدفاع
 : 2 تربر   (Foley 1992)عقالنية، ومن مث فإن صحة ما يطلق عليه أطروحة لوك 

ن مصداقية أن تكو من املنطقي ابلنسبة للشخص س االعتقاد ابلفرضية ص، فقط إذا كان من املنطقي       
 ص ابلنسبة ل س كبرية مبا فيه الكفاية حبيث حيمل ذلك س ألن يعتقد يف ص. 

مع ذلك فإن أطروحة لوك نفسها حباجة إىل تربير. حلسن احلظ، ليس هناك حاجة ألطروحة قوية كأطروحة 
ذا" وليس " فقط هو " إ 2. لسبب واحد، وهو أن ما حيتاجه املدافع عن الفرضية 2لوك للدفاع عن الفرضية 

ليس حباجة إىل املوازنة، كما تفعل أطروحة لوك، بني املوقف  2إذا ". كذلك، فإن املدافع عن الفرضية 
مطلوب هو األطروحة التالية األكثر بساطة  واالعتقادي وبني وجود مصداقية عالية. ومن مث فكل ما ه

 )وسنطلق عليها "ط"(:

مرتفعة جدا  للفرضية ص، عندها يكون من  ةكون لدى س مصداقي)ط(: إذا كان من اجلائز عقالنيا  أن ي
 اجلائز عقالنيا  ل س االعتقاد يف ص. 

حىت هذه األطروحة األكثر بساطة تظل مع ذلك مثرية للجدل، ألن تبنيها يلزم الشخص ابملوقف القائل أبن 
ابملوقف  مبعىن، أنه يلزم الشخصاالعتقاد العقلي )أي اجلائز من الناحية العقلية( ال يندرج حتت االقرتان. 

 بعدم على الرغم من االعتقاد اإلضايف معتقد من هذه املعتقدات عقالنيا   كون كليالقائل أبنه من املمكن أن 
 العقالنية يف أن تكون مجيع هذه املعتقدات صحيحة.

قط، من املؤكد فكل العب اشرتى تذكرة واحدة و ملعرفة سبب ذلك، ختيل أنه  م بيع مليون تذكرة اينصيب، 
أن شخصا  واحدا  فقط منهم سريبح. لنتخيل اآلن أن مراقبا  مطلعا  لديه اعتقاد واضح أن العبا  بعينه من بني 
املليون العب سيخسر. وفقا  لألطروحة ط، فإن كل اعتقاد من بني املليون اعتقاد ذاك يتسم ابلعقالنية. فعلى 
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لالعبني، فوفقا  لألطروحة ط فإن اعتقاد املراقب أبن سو سوف سبيل املثال، إذا كانت سو هي أحد هؤالء ا
لفرضية أن  (ختسر هو اعتقاد عقالين ألنه من العقالين ابلنسبة للمراقب أن يكون لدية مصداقية مرتفعة )جدا  

سو سوف ختسر. ومادام من املؤكد أن أحد الالعبني سوف يربح، فمن املنطقي أيضا ابلنسبة للمراقب االعتقاد 
ن أحدهم سوف يربح.  فليس من املنطقي امتالك اعتقادات متناقضة، لذلك ليس من املنطقي ابلنسبة أ

للمراقب االعتقاد بعدم فوز أي من الالعبني. وهذا يتضمن أن االعتقاد املنطقي ليس داخال حتت االقرتان، 
ن أباضات اليت تقول يع االفرت فبالنسبة لالفرتاض القائل أبنه ال أحد من الالعبني سريبح، هو فقط اقرتان مج

 .نبع  الالعبني سيخسرو 

د املنطقي االعتقا أبن(، بشكل معقول للغاية، أن اآلاثر املرتتبة للفرضية ط 2سيزعم املدافعون عن املقدمة )
ليس مغلقا يف ظل االقرتان، ال يشكل مشكلة على االطالق. أليس من الواضح، على سبيل املثال، أنه لن 

نطقي أن يعتقد إنسان يفتقد للعصمة أن مجيع معتقداته صحيحة، حىت لو كانت كل هذه يكون من امل
( أن االستنتاج القائم Oppy 1994: 151املعتقدات منطقية؟ يف حني سيعترب آخرون )على سبيل املثال 

فضون املقدمة غري مقبول، هلذا السبب سري  على اعتبار كون االعتقاد املنطقي ليس مغلقا يف ظل االقرتان، أمرا  
 على األرجح، سيظل من الغري الواضح ابلنسبة لكل (. لذلك حىت لو أمكن إبراز أن التوحيد الكلي خاطئ2)

أحد أنه من اجلائز عقليا  أن تكون ملحدا حمليا  فيما يتعلق ابلتوحيد الكلي، وابلتايل سيظل من غري الواضح 
 خاطئة. لكل أحد أبن الالأدرية الصلبة بشأن التوحيد الكلي
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