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بسم الله الرحمن الرحيم
.الحمد لله رب العرش العظيم والصلة والسلم على نبيه الكريم

لسللسل المنطق
 CHAINS OF LOGIC

لل :إذا أردت أنقرأ هذه التدوينة فتأكد من أنك قرأت أو

من أين نتجه؟.1
.مفاصل الحقيقة.2

.لعتمادي على ما كتبت هناك فيما سأكتبه هنا

لا مععا يجععادل مؤيععدوا نظريععة التطععور فععي بدايععة كععل كتععاب يتحععدث عععن التطععور عععن  المزعععوملسسسببغالبعع " خلععق اللععه  "

لابطريقة تبدو فيها وكأنها تطورت عن بعضها البعضللكائنات الحية  . كما تنص نظرية التطور ويبدو السؤال منطقي

لا  ل يتصععف بالمنهجيععة لا هنععا  ل علميعع لمنطقيعع لا  لا تمامعع لل ل منطقيعع =للوهلععة الولععى، لكععن التععدقيق فيععه يجعلععه سععؤا = )

لا على مصداقيته العلمية المنطقي البتعاد عنه حفاظ .العلمية ويحتم على كل من يتبع المنهج العلمي  ( ) .(

قد تسأل لماذا؟
ا توصعلنا بطريقة ما إلى أن كعل هذ الكائنات قد وجدت مفصعل للحقيقة وأنن )دعنا نفترض أن قصة الخلعق حقيقية  )

( أننا توصلنا إلى خطأ نظرية التطور  لستحالة قدرة الليععات المقترحعة للتطععور علععى إحعداثأوبفعل خلق الخالق لها، 

للهذه التغييرات  ). وأن هذا الخالق قد خلق الكائنات بهذه الطريقعة العتي تبعدو فيهعا وكأنهععا قعد تطعورت ععن بعضعهامث
لا؟ أي هل هناك ارتباط بين خلقها بطريقة تبعدو فيهعا وكأنهعا تطعورت خخلقت خلق .البعض هل يؤثر ذلك على حقيقة أنها 

عن بعضها البعض وبين خلقها من قبل الخالق؟ هل هناك منطق أو حاجة لسؤالنا لهذا الخالق عن سبب خلقه للكائنععات
بهعذه الطريقعة؟ أو لنقععل هععل هنعاك معانع منطقعي مععن أن تكعون الكائنععات قعد خلقعت بفعععل الخلععق وكعان خلقهعا علعى هعذه
لا وبيععن ضععرورة أن ل تبعدو وكأنهععا تطعورت خخلقعت خلقع الهئية؟ بكلمات أخرى هل هناك تلمزم بين أن تكون الكائنات قعد 
!عععن بعضععها؟ وإن كععان هنععاك حاجععة ملحععة لمثععل هععذا السععؤال فهععل لجععوابه أي تععأثير علععى قضععية الخلععق؟ أو هععل هنععاك

؟ القابعة في القاع من السطح والحقيقة  .ارتباط حتمي بين المظهر الذي نراه  ( ) ( )

راجعع معن أيعن نتجعه وهعذا اتجعاه.بالتأكيد ل ) لننا في هذا السؤال نحاول الوصول للحقيقة من السعطح نحعو العمعق  )

) لنععا وكأنهععا قعدوالمظععاهر ل تحععدد السععباب( تظهسسر.خععاطىء فعي السععير نحععو الحقيقععة الصععحيحة فععإذا كععانت الكائنععات 
لا يعد هذا فلتطورت عن بعضها البعض  لل علمي لا للنظريةدلي لل مععزمز  على ثبات صحة نظرية التطعور، إنما هي تععد دلي

لا ستلحظ كيف أن كعل الدلة على نظرية طريق يتجه معن العمق للسعطح ولحق ).فعي حال ثبوتهعا معن طريق آخر  )

كالسعؤالدليسل.التطور هي أدلة تتجه من السطح نحو العمعق وممعا ل شعك فيعه أن أي  ( يتجعه معن السعطح نحعو العمععق 

المنطق أن يطرحه لا على ثبوت صحة نظرية ما ول يصح لمن يتكلم باسم العلم  لا أو منطقي لل علمي )السابق ل يعد دلي ) (

 ، لا للنظريسسة المفترضسسة.بهذه الصيغة لا ظاهريسس لا أو موافقسس لنسسه قسسد يثبسست خطسسأ النظريسسة مهمسسا كسسان ظسساهر السسدليل مؤيسسد
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لا له في ضوء النظرية الجديدة  لا جديد ).وهذا الدليل نفسه لسنجد تفسير )

الغرض ولكن يمكن .يمكن أن نوضح هذه الفكرة بأمثلة كثيرة ولعل مثال السعيارات في تدوينعة معن أيعن نتجعه يفي ب

.أن نزيد عليها بأمثلة أكثر بساطة

لل قععد تععم دهععانه للتععو وبعدأت تسععجل ملحظاتععك عععن نمععوذج الععدهان أو بكلمععات أخععرى بععدأت .لنفععترض أنععك دخلععت منععز

 أن المنطقعة العلويعة معنلظحظست. معيعن في شكل وطريقعة دهعان المنعزل لنفعترض أنعك patternتلحظ وجعود نمعوذج 
لا عععن وأنععت بععذلك تتجععه مععن السععطح نحععو العمععق  أي مععن النتائععج باحثعع لا مععن المنععاطق السععفلية  –الجععدران أكععثر جفافعع )

عمال الدهان قد بدؤوا الدهان من العلسسى–  هذه النظرية هي أن هذه الظاهرة قد تجعلك تخرج بنظرية).السباب 
. ممععا أعطععى المنععاطق العلويععة الععوقت الكععافي لتجععف أكععثر مععن المنععاطق السععفلية لحععظ أن نظريتععك هنععا تبععدولللسسسفل

لا و  مععن قبيععل أن الغرفععة التاليععة الععتي لععم تععدخل إليهععا بعععدتسسستطيع بوالسسسطتها أن تتنبسسأ ببعسسض اليشسسياءمنطقيععة تمامعع
لا يعزز.ستتوافق مع نظريتك حتى دون أن تراها، وبالفعل بعد أن تدخل إليها تجعد نفس النمعوذج معن الدهان  ظاهري

.هذا التنبؤ الذي قمت به من صحة نظريتك التي خرجت لنا بها

لل فععي دفععع ولتماطععل قلي لقبععض الحسععاب   وهنععا تسععأل لتتأكععد مععن صععحة نظريتععك  (بعععد فععترة يأتيععك عمععال الععدهان  ( (: )

لل منك بأن ينسيهم جمال نظريتك الموضوع معن أساسعه  فيفاجئعك عمعال العدهان بعأنهم قعد بعدؤوا  ).الحساب أم مسن:)
. هنا ستندهش أنت لن هذا أمر غير منطقي في ضوء الظواهر التي تراهالااللسفل للعلى ما يتعارض نظريتك تمام

–لحظ أنه غير منطقي بالنسبة لك  أنت صاحب لا كيعف النظرة القاصرة( ). كمعا سعتتأكد بععد قليعل وستسعأل مستفسعر

لا يبععدؤون مععن السععفل لا مععن النععاطق السععفلية هنععا سععيجيبك عمععال الععدهان بععأنهم حقعع !هععذا والمنععاطق العلويععة أكععثر جفافعع

للعلى ولكنهم بعد أن ينتهوا يعيدون دهان المناطق السفلية لنها ستتعرض لعوامل تعرية واحتكاك أكثر مععن العلويععة
ووون من دهانها لتدوم فترة أطول هنعا ستدرك سبب خطأ نظريتعك أليس كعذلك؟ رغم أنهعا كانت تبدو قق خي .فهم بذلك 

لا في البداية والسبب هو قصور النظرة كما تلحظ، ومن ثعم يمكنعك الن فهععم الظععاهرة نفسععها فعي ضعوء .منطقية تمام

لا عن الحقيقة هنا تدفع أنت الحساب وتعود لتفكععر .النظرية جديدة بكلمات أخرى التجاه من السطح نحو العمق بحث .

.في الخطأ الذي وقعت فيه

لا في الدهان لربما لحظت وجود طبقتين من الدهان في المنطقة السفلية لا سابر ربما ستقول لي لو أنني أجريت مقطع
.ولكنت خرجت بالنظرية الصحيحة أقول لك بأنك مهما فعلت من البحث والتقصي عن الحقيقة، فما دمععت تتجععه مععن

، وسعأترك لعك المجعال لتعيعد صعياغة المثعال صسحة النظريسة التي لسستخرج لنسا بهسايضسمنفل يشيء السطح نحوالعمق 
تعذكر الظعواهر ل يمكعن لهعا أن تتنبعأ بالسعباب (السابق بحيث تقوم بالسععبر السعابق ومعع ذلعك تخطعأ الوصعول للحقيقة  .

لا من صحة ما تتوصل إليه ).بشكل مطلق الصحة  أو التجاه من السطح نحو اعمق ل يضمن لك شيئ –

 في الحصص بشكل فععال كما أنه ل يسعأل ل يشارك–مثال آخر  لنفترض أنك مدرس وأنك تلحظ بعأن أحد طلبعك
لا علعى الظعاهرة السععابقة.وعندما تسأله ل يعرف كيف يجيعب هنعا  اعتمعاد )سعتخرج أنعت بنظريعة  لسيرلسسب مفادهعا أنعه (

لا عن نظريتعك، وهععي أنعهفي المتحان . لسسينجح فسي المتحسان. عندما تقابل أباه تلحظ أن لديه نظرية مختلفة تمام

!.بعد إجراء المتحان تلحظ خطأ نظريتك وصحة نظرية والده ما السبب برأيك؟ السبب هو أن الطعالب كعان يعدرس

لنقل مشكلة نفسية معع الطلب أو فععي المنععزل وبينمعا كنععت تحكععم ).بجد ولكن لسبب ما لم يكن يظهر ذلك في الصف  )
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 كعل يعوملنسه كسان يسسراه بينمعا كعان أبععوه يحكععم عليععه بالنجعاح لسديه،  أيسسة عوامسسل نجساحلسم تلظحسظ لنسكعليععه بالفشععل 
.يدرس ساعات طويلة دون أن يكلم أحد الفرق بينك وبين والعده هعو مععرة أخعرى التجعاه مععن السععطح نحععو العمععق فعي

لا فععي البدايعة وكعان كععل شععيء .حالتك ومن العمق نحو السطح فععي حالعة الوالععد ورغععم أن نظريتععك كععانت منطقيعة تمامعع

لا كما كانت صالحة للتبنؤ بسلوك الطالب في غير الحصص التي تدرسها أنت إل أنك تدرك سبب خطأها لحق )يؤيدها  )

لا .وتعترف بذلك تمام

لحعظ أن ملحظععة الب يمكعن أن تكعون مععن السعطح للعمععق رغععم أنعه يععرى ابنعه وهعو يععدرس، وذلععك فعي حعال كعان ابنععه
ا نفترض أن البن لا تتجعه معن السطح للعمعق ولكنن .يفتح الكتب وفكره في عالم آخر، هنا ستكون ملحظة الب أيضع

اا بمجرد أنه يفتح الكتاب .يدرس حق

لا بصحة نظرية ما  لا مهما كنت مقتنع لا بخطأ هذه النظريععةلوجود وقائع تؤيدهاإذ  يمكن لك أنت نفسك أن تعترف لحق
خمشاهدة يمكن أن تنتج .وتدرك بعدها كيف يمكن تفسير الظواهر السابقة في ضوء النظريعة الصعحيحة فأي ظاهرة 

لل فععي مثالنععا للععدهان يمكععن أن يكععون السععبب هععو أن هنععاك نافععذة علويععة مفتوحععة فععي .عععن عععدد كععبير مععن السععباب فمث

لا نلحظ أن الظاهرة العتي رصدناها تتفق مع هذه .الغرفة ما سبب دخول الهواء للمناطق العلوية من الجدار هنا أيضع

.الحقيقععة يمكععن أن يكععون السععبب هععو أن المنطقععة السععفلية مععن الجععدران تعرضععت لبعععض الرطوبععة قبععل دهانهععا مععا أخععر

لا الظاهرة المرصودة تتفق مع الحقيقة .جفاف الدهان عليها وأيض لا. لا الظاهرة المرصودة ل يمكن أن تكسون طريقس  إذ
سععبب تععأخر جفععاف الععدهان فععي المنطقععة السععفلية مععن الجععدار فععي مثالنععا الخيععر للوصسسول للحقيقسسة  .( لن أي ظسساهرة(

. من اللسباب ل محدوديمكن أن تنتج عن عدد 

لا بالنسبة لجدل مؤيدي النظرية عن سبب خلق الخالق للكائنات بطريقة تبدو فيها وكأنها تطورت عن بعضها البععض إذ
كمعا نععرى ونلحععظ patternيمكننا القول بأن هذا النموذج المشاهد  ) والذي هو وجود تدرج فعي تعقيعد الكائنععات  ل يعسسد(

لل علسسى صسسحة النظريسسة لل مععندلي يتجععه مععن العمععق نحععو السععطح بععد ( لكنععه يععدعمها فيمععا لععو ثبتععت صععحتها بطريععق آخععر 

طريسق ل يسستخدم الظواهر فقط لتحديد اللسسباب أو الستنتاج النظريسات لن–التجاه من السطح نحو العمق  أي 
لل آخر ل يحمسسل فسسي طيسساته ). أي أن السؤال والتعجبذلك يبقيها في فضاء الظحتمالت والفرضيات التي تنتظر دلي

.أي دليل على خطأ قصة الخلق التي تدعيها الديان، كما ل يحمل أي تأكيد على صحة نظرية التطور

وطرظحه بهذا اللسلوب ليس إل محاولة للستخدام الجواب الظاهر له وكأنه دليل على صحة نظرية التطور وعسسدم
لا ععن التطعور إل.وجسسود خسالق لهسذا الكسسون، وهسو ألسسسلوب ل يمسست للمنهسسج العلمسسي بصسسلة  ولكنععك رغععم ذلعك ل تجعد كتابعع

لل أنعه خلعق الكائنات بطريقعة تبعدو فيهعا وكأنهعا.ويورده في سياق صفحاته الولى  فلو كعان هناك خالق ولنفترض جد
.تطععورت عععن بعضعها البععض مععاذا فعي ذلععك؟ ل شععيء البتعة فهعل هنعاك مععن معانع يمنععع الخععالق مععن خلععق الكائنععات بهعذه .

!.الطريقة أو تلك؟ ل شك أنه يحق لنا التساؤل لماذا والبحث عن الحكمة الكامنة وراء مظاهر الخلق التي نراها ولكععن

لل علععى صععحةنظرية التطععور أو خطععأ قصععة الخلععق فالسععلوب .هععذا السععؤال ل يمكععن بحععال مععن الحععوال أن يكععون دلي

لا وتتجعه بالتجعاه الصعحيح نحعو الحقيقعة المنهج العلمي يقتضي منا البحث عن أدلة أكعثر عمقع .المنطقي في البحث  ( )

الحقائق ).وكما نعلم فإن أي ظاهرة يمكن أن تكون نتيجة لعدد غير محدود من السباب  )

ولست أتحدث هنا عن أنهم يستخدمون هذا السعؤال كعدليل علمي علعى النظرية ولكنهم يكادون ويركعزون علعى هذه
لا في كتب التطور .النقطة كثير

http://www.joyinspire.wordpress.com/


|منارة  من الن كن ما تريد لغد

joyinspire.wordpress.com

.نعود لحديثنا الرئيس عن سلسل المنطق

لا وأنسه صسادق.لنفترض أنك أمام شخص ما ولنفترض أنك بطريقة ما توصلت إلى حقيقة أن هذا الرجععل  ل يكسسذب أبسسد
لا أيععن المنطعق فعي ذلعك؟ المنطععق يكمعن فعي أنععه ل يمكعن لرجعلتمامس ( لنفعترض أن مععا توصععلت لعه هعو الحقيقعة الولععى  . .

).صادق أن يكذب، هذا ما يقتضيه المنطق

Fact_1 = The man is Honest.

: أي يمكننا أن نكتبA, B and Cولنفترض أن الدلة التي أوصلتك إلى هذا هي  .

(A^B^C) > Fact_1.

لا ولنضععع السععباب الععتي توصععلنا لحقيقععة معينععة فععي دوائععر ولنضععع الحقععائق فععي مسععتطيلت .دعنععا نرسععم ذلععك بيانيعع .

لا للحقيقة التي في منتهاه أما الخط المنقط فيععدلنا .ولنفترض أن الخط المتصل يدل على أن صحة مبدأه تقود منطقي

لا لخطأ منتهاه، كما سنرمز للتناقض بين حقيقتين بخط منقط ذو رأسين .على أن صحة مبدأه تقود منطقي

لننععا كمععا قلنععا ل يمكععن لرجععل صععادق أن يكععذب  -الن يخبرنععا المنطععق بععأن كععل مععا يخبرنععا بععه هععذا الرجععل هععو حقيقععة  )

هنا يحتم لا لنفترض أنه أخبرنا عن شي ما، هذا الشيء بالنسبة لنا يكون حقيقة لن الرجل كما نعلم ل يكذب .منطقي . .(

.علينا المنطق تصديق الحقيقة الثانيعة حعتى دون البحععث ععن أسععبابها أي بمعا أننععا نصععدق الرجععل فعلينعا تصعديق أن مععا

لا غير صحيحة فهذا يعني Fact_2.قاله لنا هو حقيقة أخرى أما إن بحثنا ووجدنا   وجود خطأ في الطريععق الععذيمنطقي
صدق الرجل ).أوصلنا للحقيقة الولى  )

لا :أي السلسلة التالية منطقية تمام

(A^B^C) > Fact_1 > Fact_2

:و المفصل الوحيد فيها هو الطريق الذي أوصلنا للحقيقة الولى، أي مفصل الحقيقة هنا هو السلسلة الولى

chain_1 = (A^B^C) > Fact_1 

:يمكننا التعبير عما سبق بالشكل التالي

http://www.joyinspire.wordpress.com/


|منارة  من الن كن ما تريد لغد

joyinspire.wordpress.com

ولو فرضنا أن الرجل أخبرنا بمئة حقيقة، فإننا يمكننا إن أثبتنا صدقه بإثبات السلسلة المنطقية الولى أن نثبت صحة
.المئة حقيقة دفعة واحدة

.E and F بدليل صحة Fact_3 غير صحيحة والصحيح هو Fact_2لو جاء أحدهم الن وقال لك بأن 

chain_2= (E^F) > Fact_3

:هنا تصبح أنت أمام خيارين

Fact_3 خاطئععة وبالتععالي E and F صععحيحتان و Fact_1 and Fact_2 صععحيحة وبالتععالي A, B and Cإمععا أن .1

.خاطئة

. خاطئتانFact_1 and Fact_2 خاطئة وبالتالي A, B and C صحيحة و Fact_3 صحيحة وبالتالي E and Fأو .2

:مما سبق يتضح أن لدينا سلسلتان منطقيتان هما

chain_1 = (A^B^C) > Fact_1 
chain_2 = (E^F) > Fact_3

الموامزنة بينهما وبين يقيننا في كل منهما هي التي ستفضععي إلععى العتقععاد بصععحة  Fact_2 or.وهما مفصل الحقيقة هنا

Fact_3.
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لا( تدلنا بطريق غير مباشر A, B and Cونلحظ أن  .Fact_3) لخطأ إل أنه منطقي تمام

Fact_2 وبين E and Fيمكننا التعبير عن الشكل السابق بطريقة أخرى لتوضيح العلقة المنطقية الجديدة بين 

لا ينفي A, B and Cأي إثباتك صحة  .E and F دون الحاجة حتى للبحث في Fact_3 بطريق منطقي تمام

.وهنا تتضح لنا المفاصل التي ينبغي لنا التركيز عليها للحكم على صحة الحقائق السععابقة فععإذا أردنععا التأكعد مععن صعحة

F2 لا معن  فكعل مععا علينعا هعو البحعث فعي سلسعلة المنطعق الولعى العتي هي المفصعلF1 التي جاءت بطريعق منطقعي تمامع
لل من طرح أسئلة وشكوك ل .الول للحقيقة هذا التركيز يساعد في توجيه الحوار نجو النقاط المفصلية الصحيحة بد

!.منطقية ول فائدة منها من قبيل لماذا يمكن للخالق أن يخلق الكائنات بهذه الطريقة أو تلك
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لا ما سبق ل يغنينا عن البحث في المفصل الثاني للحقيقة والبحث عن مواطن الخلل التي قادتنععا للعتقععاد بصععحة طبع
الثانية وهذا سيكون موضوع التدوينات اللحقة وهي  ).هذه السلسلة المنطقية  المغالطات والثغرات المنطقية في(

.نظرية التطور

لا .وقبل الخوض في نظرية التطور سأوضح ما قصدته بالمثال السابق تمام

.قصة الخلق التي تتعارض مع نظرية التطور جاءت بها الديان وخاتم هذه الديان التي جاءت مععن خعالق هععذا الكععون

ستقول لي أنت (بما فيه هو السلم والرسول الذي جاء بهعذا العدين معن عنعد الله هو محمعد عليه الصعلة والسعلم  . .

لا هعذا الرسعول لا وهعو معا سأعرضعه لعك تاليع ).تفترض صحة كل ذلك، صحيح ولكنني توصلت إليه بطريعق منطقعي تمامع

–جاءنا بكتاب هو القرآن وأخبرنا أو لنقل أنه ادعى بأن هذا الكتاب هو من عند الله ععز وجل وفيه ما يثبت ذلك  أي

.الدلة على صحة الحقيقة التي مفادها بأن هذا الكتاب هو من عند الله تعالى موجعودة في الكتاب نفسه ومن ضمن

.الحقائق التي احتواها هذا الكتاب هي حقيقة خلق الله تبارك وتعالى للكائنععات الحيععة وعلعى رأسععها النسعان وأن هعذه

أي الحيعاة يعلعو علعى المععادةلم توجد صدفة إنما وجدت بفعل الخلسقالحياة التي نراها على كوكبنا  لا  ) وأن فيهعا سعر ) .

لا  وسععترى أن تعريععف الحيععاة هععو أهععم مفصععل مععن والععتي فشععلت فععي أن تتطععور كمععا سععترى لحقعع -المجععردة مععن الحيععاة  )

مفاصل الحقيقة عند الحديث عن التطور وهو خلف ما يروجون له بععأن التطعور يتعلععق فقععط بشععرح كيفيععة تطورهعذه
).Genesisالحياة وليس له علقة بشرح سر وجودها، ولست أتحدث هنا عن علم نشأة الحياة 

:الن، كيععف يمكععن لنععا أن نتعامععل مععع مععا سععبق بأسععلوب منطقععي تععام؟ أي لنفععترض التععالي جععاءك رجععل وبيععده كتععاب هععو

.القرآن الكريم، وقال لك هذا الكتاب من عند خالقك وخالق هعذا الكععون وخععالق هعذه الحيععاة، ويعأمرك بععأن تنفعذ معا فيععه

المنطقية بمعنى آخر فكيف يمكعن لعك أن تتعامعل )وباعتبار أنك إنسان عالم يعمل في مختبره وفق المنهيجة العلمية  )

لا وببساطة لديك الن  لا؟ أو كيف يمكن لك أن تتعامل مع هذا الكتاب؟ إذ .مع هذه القضية بأسلوب منطقي تمام كتسساب.
لا كتعاب صعحيح أم لا وتدرسه بمنهجيعة علميعة لنعرى هعل هعو حقع لل منطقي اسمه القرآن الكريم ونريد منك أن تحلله تحلي

.أنه كتاب ملفق ول صحة لما ورد فيه

لا .يمكن التعامل مع هذه القضية بعدة طرق وكلها تقود لنفس النتيجة ونفس النهاية وكلها طرق منطقية تمام

لا للطريعق العذي يمكعن السعير عليعه أثنعاء لل عامعع سنستعين بالمثال السابق الذي أوردناه عن سلسعل المنطعق لنشعكل هيك
.قيامنا بالمهمة السابقة وسنستعين بمفاصل الحقيقة لنكي نصل إلى الحقيقة ونحصر بعدها النقاش في مفاصععل هععذه

.الحقيقة لكي ل يتفلت الحوار إلى أماكن ل فائدة من النقاش فيها

.الحقيقة الولى  محمد رجل صادق =

مفصععل أول للحقيقععة ولنفععترض أننععا توصععلنا لهععا مععن بالدلععة  )سععنفترض صععحة هععذه القضععية  )A, B and Cأي لععدينا .
:السلسلة المنطقة التالية
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خيععرف عنعه الكذب بالتعالي  صلى الله عليه وسلم هو رجعل صعادق ل يكذب ولعم  لا  لا نحن الن نجزم بأن محمد .إذ . ( كسل(
وهذا من مقتضسيات المنطسق لا ينبغي لنا أن نصدقه  )ما لسيخبرنا به هذا الرجل هو ظحقيقة ومنطقي . بععد هذا يعأتي(

:إلينا هذا الرسول بالحقيقة التالية

.الحقيقة الثانية  الله هو خالق الكون وخالق الكائنات =

لا هذا ل يعنعي أن الطريعق لا نحن نصدق هذه الحقيقعة لننا نصدق أن هذا الرجعل صادق في كل ما يقول طبعع .منطقي

.لثبات وجود خالق للكون ينحصعر بهذه الطريقعة ولكننعا نصعوغها بهذا الشكل للتوافق معع مثالنعا السابق فقط أي أن .

لا صحة القضيةالثانية .إثباتنا السابق لصحة السلسلة المنطقية الولى يدعم منطقي

 

.الن خرج عالم لنا بنظرية التطور ومفادها بأن الكائنات الحيعة تطععورت عععن أصعل احعد مشععترك وقعال بععأن الدلععة علععى

.E and Fذلك هي 
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لا لا بين قصة الخلق من منظور الدين وقصة الخلق وفق نظرية التطععور طبعع لا وصريح لا واضح .ستلحظ أن هناك تناقض

ليععس الجميععع يوافععق علععى ذلععك إذ يحععاول ابعععض التوفيععق بيععن قصععة الخلععق وفععق الععدين وقصععة الخلععق وفععق نظريععة
لل للحقيقعة ومتابعععة النقععاش يمكععن اعتبععار ذلععك مفصعع (التطور، ولكني هنا سأفترض وجود التناقض التام بين القصتين 

لا لذلك ).وفق

:الن يمكننا الوصول ببساطة شديدة للشكل التالي مستخدمين العلقات المنطقية السابقة

مععا أهععدف إليععه مععن النمععوذج السععابق ليععس دحععض نظريععة التطععور بإثبععات صععحة صععدق الرسععول محمععد صععلى اللععه عليععه
وغيرهععا مععن القضععايا الكونيععة )وسععلم بقععدر مععا أريععد أن أعععرض لطريقععة تحليععل موضععوع الععدين ونظرتععه لقصععة الخلععق  )

لا مراعين مفاصل الحقيقة والعلقات المنطقية التي تربط بينها .بأسلوب منطقي تمام

لل أعمق بكثير ولكن الطريق هو نفسه وقد تسأل لمععاذا كععل .ول شك أن إثبات صحة القرآن الكريم ككتاب يحتاج تحلي
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خيبنععى عليععه الكعثير فعي حيععاتي وحياتععك إن كنعا صعادقين فعي هذا الحديث؟ الجواب هو أن اليمان بصحة هعذا الكتععاب 
لا ما جاء وقال لك بأن حياتعك متعلقة بمعا يوجعد خعارج غرفتك لا منطقية في التفكير فلو شخص .قولنا بأننا نتبنى طرق

.وأن إطلعك على ما خعارج هذه الغرفعة يقعرر مصعيرك اللحعق فل شعك أن خروجعك للنظعر إلعى معا خعارج غرفتعك أمععر

لا ويستحق منك المحاولة لن هناك احتمعال أن يكون كلم هعذا الشععخص حقيقة ولنعك تتصعف بعالتفكير .منطقي تمام

Game Theory.المنطقععي السععليم فععإن التجربععة تسععتحق المحاولععة يمكععن أن تفكععر بععذلك مععن منطلععق الربععح والخسععارة 

خيبنى على صدقه الكععثير فطالما أنك لن تخسر الكثير بالنظر خارج غرفتك وطالما ل يأخذ منك المر كثير جهد وطالما 
لا فالمنطق يقول لك بأنك يجب أن تحاول .وطالما هناك احتمال بأن يكون صادق

خيبنى عليه الكثير فععي حياتنععا والمععر لا فإنه  .المر نفسه متعلق بالسلم كدين ومنهج حياة فلو كان هذا الدين صحيح .

لا معن عند لا لمعرفعة هل هو كتاب حق يستحق منا المحاولة والجهد في البحث في هذا الكتاب بأسعلوب منطقي تمامع
لا كالجنععة والنععار الن ربمععا تغضععب منععي علععى هععذا الطععرح وتقععول لععي مععا خيبنععى عليععه كععبير جععد .خععالق الكععون أم ل فمععا  .

.علقةالجنععة والنععار بععالعلم والتفكيععر المنطقععي أقععول لععك أن هععذا المععر يتعلععق بععالمنطق وطععرق التفكيععر المنطقععي الععتي

.نتبناها كبشر وككائنات مفكرة والمنطق هو أساس التفكير العلمي وأساس المنهج العلمي

لا يمكن لي شخص أن يسلكه في بحثه عن صدق هذا الكتعاب هذا لكنه منطقي تمام .سأحاول رسم طريق مبسط  ( )

لا للنمعوذج التعالي ولن أكثر معن .الطريق مشابه للطريق  السابق الذي سعلكاه والذي هدفت منه لتوضعيح الفكعرة تمهيد

لا مستخدما نفس السلوب السابق .الكلم  إنما سأرسمه رسم (:

لا أي أنك لم تتبنععى بعععد أي معتقعد فيمععا يخععص وجعود إلععه للكععون .الفتراض هو أنك إنسان غير مؤمن، وغير ملحد أيض

.مععن ععدمه كععل مععا هنالععك أنععك إنسععان ععالم يتبنععى أسعلوب التفكيععر المنطقعي فعي حيعاته وأنععه جععاءك ععبر البريععد كتعاب .

:اسمه القرآن الكريعم معع رسعالة صعغيرة يقعول لعك فيهعا المرسعل يقعال بعأن هعذا الكتعاب معن عنعد خعالق هعذا الكعون وأنعه

.طلب منا العمل به، وأن الدلة على صدق هذا الكتاب موجودة فيه نفسه إضافة لدلة تاريخية تؤكعد ذلعك والمطلعوب

لا الدلععة التاريخيععة لا لمعرفععة صععحة هععذا الكلم مععن عععدمه متجععاهلين حاليعع منععك دراسععة وتحليععل هععذا الكتععاب منطقيعع
فالعدليل السعابق العذي توصعلنا بعه لصعدق محمعد هعو تعاريخي (ومركزين على الدلة الموجودة في القرآن الكريم نفسعه  .

ولكن الجميل بالمر أنه يمكننا بعد دراسعةالقرآن والحكعم عليعه بالصععحة مسعتندين لشكال العجعامز الموجعودة فيعه أن
لا ابن عبد الله صادق في كل ما يقوله لنه ل ينطععق عععن الهععوى إن نصل لنفس النتيجة من آيات القرآن نفسه بأن محمد
–هععو إل وحععي يععوحى  بمعنععى أننععا عنععدما نريععد إثبععات الكتععاب فيمكننععا ذلععك بععدون السععتعانة بالحقيقععة الععتي تقععول أن

محمد رجل صادق وذلك بالستناد إلى الدلعة الموجعودة فعي الكتعاب نفسعه حتى ل يقعول قائعل أنعت تسعتخدم حلقعات
).دائرية في البرهان
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لا أنت أما كتاب يتحداك ويطلب منك إعمععال عقلععك لععترى أشععكال العجععامز الموجععودة فيععه ولععترى المنطععق الععذي يقععوم إذ
.عليه ومن اللحظة التي ستفتح فيها هذا الكتاب سععتنهال عليععك أشععكال العجععامز ولععن تمضععي صععفحات حععتى تقععر بععأن

لا عععن دليععل منطقععي علععى أن هععذا لل بسععيط .هذا الكتاب ليس من عنععد البشععر بععل مععن عنععد خععالق البشععر وسأضععرب لععك مثععا

.الكتاب هو من عند الله وليس من عند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

الععم  ذلععك الكتععاب ل ريععب فيععه –عندما تفتح الكتاب وتقرأ في أول سورة وهععي سععورة البقععرة سععتقرأ اليععات الكريمععة  } :

}.هدى للمتقين

إين الدليل المنطقي على أن هذا الكتاب هو من عند الله وليس من عند البشععر فععي هععذه اليععات تسععأل؟ فكععر فععي المععر
لل قبل أن تكمل القراءة .قلي

بابععععا مؤلفععععة مععععن الحععععروف لل أن كلمععععة  "مععععن المعععععروف أن النسععععان المععععي ل يعععععرف التهجئععععة أي أنععععه ل يعععععرف مث " .

ألععف ول يسععتطيع أن يقععول لععك أسععماء الحععروف الموجععودة فععي الكلمععة أي ل يسععتطيع أن يقععول لععك باء ألف ).باء + + + )

أمععي بابا مؤلفة من الباء واللف والباء واللععف لنععه ببسععاطة ل يعععرف أسععماء الحععروف فععإذا جععاء رجععل  "بأن كلمة  " . . " "

لا فععي حععديث وليس ككلمة واحدة وقععال لععك لحقعع الم ولفظها لك كما تلفظها أنت وأنت تقرؤها كحروف  )وقال لك  ) { }

الم حرف بل ألف حرف ولم حرف وميم حرف ستدرك عندها أن هعذه الكلم ليعس مععن عنعده أي ل أقول  .شريف  [ " " ] :

لا .فهي ليست من عنده ل يمكن لرجل أمي أن يهجىء الحروف فإذا جاءنا بحروف مهجئة منطقي

لا على صدق هذاالكتاب وأنه من عند الله تبارك وتعالى  لا.وهذا دليل بسيط جد  وفععي رحلتععك.وهو دليل منطقسسي تمامسس
لل مععن الدلععة المنطقيععة والعلميععة واللغويععة وأشععكال أخععرى مععن ألععوان العجععامز لا هععائ فععي دراسععة هععذا الكتععاب سععتجد كمعع
لا لمععا يمكععن أن يكععون عليععه بحععث كهععذا فععي القععرآن لل بسععيط .الموجععودة فععي هععذا الكتععاب والشععكل السععابق ليععس إل تمععثي
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.الكريم وكلمحة بسيطة عن النتائج التي تترتب على التصديق بأن هذا الكتاب من عند خالق البشر وللبشر أنفسهم

:النتيجة النهائية

–على كل إنسان يؤمن بالعلم ويؤمن بالمنهجية العلمية  أي بمعنى آخر على كعل إنسان يفكعر بمنطق ويعمل وفق هذا

خبعث إلينا لم يوجد صدفة الذي هناك خالق لهذا الكونالمنطق أن يقر بأن  لا رلسول مسسن، وأن هذا الرسول الذي  هو ظحق
. خالق هذا الكون لن هذا الرسول الذي يدعي بأنه خاتم النبيعاء وأن السععلم خعاتم الديعانعند الله لسبحانه وتعالى

منطقسي. ل يمكعن دحضعه بشعكل معن الشعكال هذا العدليل بسدليلجاءنسا معن عنعد اللعه تععالى ولعن يقبعل بععده ديععن آخعر 
لا لا ويعمعل فكعره فيعه ولعن يصعل فعي النهايعة إل إلعىتمام  ويمكن لي إنسعان يتمتعع بالمنهجية العلميعة أن يدرسعه منطقيع

ا الفسرار منها  وهسي اللية.تصديق ما ورد فيه أي أن هذا الدليل يخاطب فينا  –آلية التفكير المنطقية التي ل يمكنن

. القرآن الكريم. وهذا الدليل هوHard-Codedالتي نفكر بها وي مدمجة فينا 

 معاالحياديسة العلمية متمثلة بإبعاد السدين عن العلموما أريد الوصول إليه بعد ذلك هو أن ما يتفاخر بعه البععض معن 
.هي إلى قصور في النظر  وعجز عن التفكيعر بأسعلوب منطقعي، وهعي ل تمعت للحياديعة بعأي صعلة ومعا هعم فعي ذلعك إل

لا  -ببغاوات يرددون ما ررده الغرب في فترة من فترات تاريخه ولظروف معينة خاصععة بععه، ونتائجهععا مرتبطععة بععه تمامعع

لا فععالظروف نفسععها كععانت موجععودة لكععن الحضارةالسلمية يظهر لنا نتائععج مخالفععة تمامعع )فالنظر إلى أقرب حضارة له  )

لا ما يعني أن ما حدث في الغرب ل ينطبق على ما سواه وحععذا بعععدها حععذو الغععرب .مع ذلك كانت النتائج مختلفة تمام

لا. ويأتينا اليوم من يردد هذه المقولة بفخر بسبب أو بدون لسببالكثير   أنهععا رمععز التطععور والتحععرر الفكععري ومععامعتقد
لل على  عدا عن كونها رمز ودليل على عبودية الحضارة الماديةيدري أنها   لدىخلل في التفكير العلمي المنطقيدلي

.هذا الشخص

لا منهم مسلم ويعتنق السلم لكنه  وأن ينظر للدين على أنه مجسسرد اعتقسسادات ل يشسسأن لهسسا بالحيسساة.والمشكلة أن كثير
إقرأ كتاب إلسلم السوق )العلم يشيء ألسمى من هذا الدين أو ذاك  لا منهععم لععم يكلععف نفسععه( لا من أن أحد . وكن متأكد

.دراسة هذا الكتاب دراسة منطقيععة علميععة إنمععا أخععذته الحضععارة الماديععة إلععى أحضععانها فنسععي أنععه يععؤمن بكتععاب اسععمه

.القرآن، ونسي أن هذا الكتاب من عند خالق هذا الكون وأن ما فيه هو سر صلح البشرية جمعععاء وانجععر بعععدها يععدعو

لا بقوله العلم هو الحل وليس غيره وما ذلك إل قصور وخلل في طريقة تفكيععره .ويصرخ بأفكار الحضارة المادية مغتر

يجعجععع بععأن سععبب "وهرب من التزامات قد يفرضها عليه هذا الكتاب وهذا الدين ويبالغ البعض في انحرافه ويظععل  " .

.تخلفنا هو هذا الدين وسبب تطور الغرب هو العلم والمتأمل فععي مثععل هععذه الصععرخات الخاويععة ل يمتلععك إل أن يشعععر

 وانجععرار نحععو منجععزات الحضععارةتعطيسسل لعقلسسه وفكسسرهبالسى على مطلقها وعلى المدى المخزي الذي وصل إليه مععن 
!.المادية الصماء

لا بمسسا يقسسوله فليسسأت إلسسى هسسذا الكتسساب وليحسساولوالتحدي قائم وموجود في هذا الكتاب  لا ظحقسس فأي منهم إن كان مقتنعسس
لا منهم ل يجرؤ.إثبات خطأ ما فيه أو نقصه  .!ولكن أظحد

إضافة للمقالة
نقلهععا مععن الععورق للشاشععة طععافت علععى سععطح وسععائل التواصععل الجتمععاعي قضععية تقنيععن )أثنععاء كتععابتي لهععذه المقالععة  )

لا تتقابلها اللسن بالرفض أو رفض هذه الرفععض وإذا غضضععنا .المثلية الجنسية في الوليات المتحدة المريكية وطبع .
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الطععرف لوهلععة عمععن يرفععض ونظرنععا إلععى مععن يرفععض هععذا الرفععض لوجععدنا أنععه يمثععل قيمععة يمكععن تسععميتها بشععكل رائععع
إسععلم السععوق أي أن هنععاك فئععة رفضععت هععذا القععرار وهععذه ليسععت موضععع حععديثنا، ولكععن هنععاك فئععة أخععرى ".بمصطلح  “ :

اسععتهجنت وسععخرت ممععن رفععض هععذه الظععاهرة علععى اعتبععار أنهععا حالععة طبيعيععة موجععودة لععدى البشععر وأن ل علقععة لنععا
لا والغريععب أنهععم لا فععي البشععرية بقععدر مععا هععو أمععر طععبيعي تمامعع .بالموضععوع وأن الموضععوع بحععد ذاتععه ل يمثععل انحطاطعع

!!.مسلمون

لا وبحسب ما سلف فإن من يؤمن بهذا الكتاب ل يمكن له أن يقبل مثل هذه الظاهرة ولكن هناك فئة من النععاس .منطقي

ممن إسلمهم غدا إسلم سوق بحيث أنهم يحالولن أن ل يحرموا أنفسهم من أي قيمة تحرر وانفلت بعدعوى التفكيعر
!الحر والتحرر الفكري المزعوم وما تلك العدعاوى إلعى تغطيععة لرفضعهم للنصعياع التعام لهعذا الكتعاب ومحععاولتهم تععبرير

لل الشرعي  المنطقي مث !.تصرفات وأفعال ورفضهم لضوابط وحدود قد يفرضها عليهم هذا الدين كالحجاب  ( = )

لا مما جاء فيها .وقبل نشري للمقالة قرأت مقالة رائعة عن الكتاب أضع لك بعض

أما تداعيات تأثر نمط التدين السلمي الجديد بنمط التدين الغربي في طبعته البروتستانية،

الععدعاة الجععدد حععاولوا التخلععص شععيئا فشععيئا مععن "فتتجلععى بحسععب تحليععل البطاينععة فععي أن  "

المكونععات الصععلبة للععدين، والحقععائق الصععادمة للفععرد الععذي يريععد أن يمععارس اللععذة بععدون ضععوابط

يين الجديدوتحويله من د المتد يد منهجا يشامل للحياة إلى دين يتوافق مع قيم الفرد  "ين يع "

. يريد اللستمتاع بالحياة كقيمة نهائيةالذي 

خطععورة هععذا التععوجه كمععا يراهععا البطاينععة، تكمععن فععي حضععور قيععم السععوق فععي أخلق هععذا النمععط

ارة عن قيمة رأسمالية همهعا الساسي هو الجديعد، فالتدين أو حعتى العدين في ذاته أصعبح عب

وين المتد ".إرضاء المستهلك، وهو هنا  "

بممارسعة جميعع معا يمارسه غيعر المتعدين فعي تصعرفاته " ما يسعى إليه نمعط التعدين الجديعد،  ...

تععدينه وهععذا "وسلوكه وملذاته، ولكنه في الوقت ذاته يسعى للحصول على ورقة البراءة على  "

الدعاة الجدد عبر إعطائه صك غفران، لكنه صك غفران ديجيتال هذه المرة .ما يقدمه له  " "

كتبها محمد شادي الراجح

2015منتصف رمضان   :)
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