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(الهند) ،وكان ممن يعتقد �أن مذهب داروين ال يتعار�ض
مع العقائد الإ�سالمية الربوف�سور املرحوم (يف .حممد)
 ،مف�سر القر�آن بلغة مالياالم واملفكر الإ�سالمي الراحل
(ت��ي .حممد) أ�ح��د ق��ادة احلركة الإ�سالمية يف ك�يراال.
وللأ�ستاذ حممد كتاب �صدر يف �أواخر ال�ستينيات بعنوان
«الآخ ��رة» ا�ستمد فيه نظرية التطور لتو�ضيح �إمكانية
احل �ي��اة الآخ� ��رة .ح ��اول ف�ي��ه �أن ي�ج�ع��ل ن�ظ��ري��ة ال�ت�ط��ور
�أ��س��ا��س�اً للحياة الآخ ��رة ح�ي��ث ي��راه��ا ن��وع��ا م��ن التطور
الثاين للإن�سان .ا�ستدل ب�آي من القر�آن لإثبات نقطة
ال �ت �ط��ور م�ث��ل «وخ�ل�ق�ن��اك��م �أط� � ��وارا» «واهلل �أن�ب�ت�ك��م من
الأر���ض نباتا» .ملا بد�أ الكتاب يثري �شيئاً من اال�ستنكار
و�سط عامة امل�سلمني� ،سحبته احلركة الإ�سالمية فورا
من ال�سوق فتوقف توزيعه .وجدير بالذكر هنا �أن ممن
قام بتحليل هذه النظرية والفل�سفة ،التي جتري وراء
من يحمل لواءها نقدًا ح��ادًا ،الكاتب الإي��راين املرموق
�سيد ح�سني ن�صر الذي له باع طويل يف م�صادر العلوم
الدينية ومناهل املعارف العلمية الغربية .وا�سم الكاتب
الرتكي ه��ارون يحيى الذي ا�ستفا�ض يف املو�ضوع � ً
أي�ضا
جدير بالذكر.
وال �ك ��ات ��ب ال �ه �ن��دي ف�ي���ص��ي جن ��ده �أي �� ً��ض ��ا ي�ت�خ��ذ نف�س
منهجهما يف معاجلة املو�ضوع .ولي�س حتليله مبنياً على
«التكذيبات والإ�شكاليات اخلالية من القيمة العلمية»
كما يتهم العالمة حممد فريد وج��دي بع�ض العلماء
ال��ذي��ن ا�صطفوا �ضد النظرية ال��داروي�ن�ي��ة يف ع�صره.
وميكن �أن يعترب هذا الكتاب الحقاً لكتابه ال�سابق الذي
ذك��رن��اه �آن �ف �اً .وق ��د �أ� �ش��ار نف�سه �إل �ي��ه يف ُم�ق��دم��ة كتابه
احل� ��ايل .ال�ف���ص��ول ال�ث��ان�ي��ة وال�ث��ال�ث��ة وال��راب �ع��ة �أج ��زاء
مكملة ملا ورد يف كتابه ال�سابق .ويحاول الكاتب هنا �أن
ي�ق��دم ب�شكل رئي�سي نقطتني هامتني لإث�ب��ات موقفه.
�أوالهما �أن الغلبة التي ح�صلها العلم على الدين ظاهرا
يف ال���ص��راع بينهما منذ ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر ق��د ب��د�أت
تتقهقر ت��دري�ج�ي��ا .وثانيهما �أن ال�ن�ظ��ري��ة ال��داروي�ن�ي��ة
مل ت�ستطع �أن تخرج من �إطارها الكال�سيكي ،كما �أنها
بد�أت تواجه مزيدا من التحديات والأ�سئلة .وي�ضرب له
مثالني يف كتابه اجلديد  -يف مُقدمة الكتاب ويف الف�صل
الرابع تف�صيال .املثال الأول هو مزاعم �أ�صحاب داروين
عن التطور يف ت�شكل العني .يزعم الداروينيون �أن ع�ضو
حيوان ي�أخذ يف ت�شكله مراحل تطور ميتد �إىل ماليني
من ال�سنني� .أما كيف تنفع هذه التطورات ذلك احليوان
فال �شرح لديهم عن ذلك .وكذلك اليزال الداروينيون
يعرت�ضون منذ زمن على �إجابة الأ�سئلة املطروحة من
قبل «اخللقيني» واملتعلقة بقدرة عقل الإن�سان ونطقه
اللذين يتميز بهما عن احليوانات الأخ ��رى .وتالحظ
� ً
أي�ضا التحوالت التي تعر�ضت لها النظرية الداروينية
احل��دي �ث��ة .ف�ب�ع��د �أن اك�ت���ش��ف ال �ع��امل��ان جيم�س وات���س��ون
وفران�سي�س كريك مكونات احلم�ض النووي ()DNA
التي حتمل املعلومات الوراثية �أخ��ذ بع�ض العلماء من
م�ؤيدي نظرية اال�صطفاء الطبيعي �سابقا ي�شريون �إىل
��ض��رورة مر�شد وراء ن�ظ��ام ال�ك��ائ�ن��ات .وينقل هنا عامل
الريا�ضيات «فريد هويل» ال��ذي ق��ال �إ َّن فر�صة تكوين
خلية �أوىل بال�صدفة ي�شبه ف��ر��ص��ة ح ��دوث �إع���ص��ار يف
منطقة قمامة وخملفات فيكون منها طائرة من طراز
 747العمالقة تعمل بال�صدفة البحتة دون تدخل ذكي،
رغ��م �أ ّن ��ه عمليا ثبت خط�أ احتمالية تكوين حياة على

الظاهرة الغريبة التي رفعت ر�أ�سها يف العقد املا�ضي،
يركزون هجومهم على الإ�سالم وامل�سلمني ،وال فرق يف
ذلك بني الي�ساري املرتقي واليميني املُحافظ .والي�ساري
العقالين امل�شهور « كري�ستوفار هيت�شن�س» ال��ذي كان
يف مُقدمة املنا�ضلني �ضد الكولونيالية اجل��دي��دة قبل
فرتة ،حني كتب كتاباً عنوانه «اهلل لي�س ب�أكرب» ( God
 ، ) is Not Greatك��ان يهجو �شعار الإ��س�لام «اهلل
�أك� ب��ر»  .و� �ص ��درت ك�ت��ب ت��دح����ض �أغ �ل ��وط ��ات امل�ل�ح��دي��ن
ا ُ
جل��دد ولكن �أغلبها من طائفة امل�سيحيني امل�ؤمنني« .
الوهم ال�شيطاين « (  )Devils Delusionللكاتب
الأمريكي «ديفيد بريلني» �أكرث مبيعاً من هذه الكتب.
وت��أل�ي��ف ال�ك��ات��ب ال�ه�ن��دي في�صي ال ��ذي ن�ستعر�ضه هنا
هو �أول كتاب بلغة «مالياالم» يثبت �أ َّن حجج امللحدين
ا ُ
جلدد واهية لي�س لها �أيّ �أ�سا�س علمي                  .
وق��د خ�ص�ص ف�صال يف ال�ك�ت��اب ي�ح��اول فيه �أن يو�ضح
ف�ل���س�ف��ة ال ��ر� �س ��ال ��ة ب��ال�ت�ف���ص�ي��ل لإث� �ب ��ات � �ض ��رورت �ه ��ا يف
احلياة الإن�سانية على خلفية الأدي��ان العاملية القدمية
مثل اليهودية والن�صرانية وال�ب��وذي��ة وال �ـ « فيداندية
الهندو�سية « كما حاول يف ف�صل �آخر بعنوان «التيارات
الروحانية امل�شرقية» �أن مييز حقيقة الفرق بني الوحي
الإلهي والك�شف ال�صويف وجتارب الأنبياء والروحانيني.
وه�ن��ا ي�ح�ل��ل امل �ح ��اوالت احل��دي�ث��ة اخل��رق��اء ل�يرب��ط بني
طريق الفيزياء وطريق فل�سفة الروحانية الهندو�سية
وال�ب��وذي��ة .ويف الآون ��ة الأخ�ي�رة احتفل بع�ض ال�ت�ي��ارات
ال��روح��ان�ي��ة الهندو�سية بنظرية «ط��او ال�ف�ي��زي��اء» التي
�صاغها الفيزيائي الأم��ري�ك��ي  -النم�ساوي فريتجوف
ك��اب��را لتقدمي خزعلبات معتقداتهم يف مالب�س العلم
احل��دي��ث .ي��دع��ي ك��اب��را �أن مفاهيم ال�ف�ي��زي��اء احلديثة
والأف � �ك� ��ار الأ� �س ��ا� �س �ي ��ة يف ال� �ت��راث ال �ف �ل �� �س �ف��ي ال��دي �ن��ي
ال�ه�ن��دو��س��ي ت�ل�ت�ق��ي يف ر�ؤي �ت �ه��ا ل�ل�ع��امل �إىل ح ��د ك�ب�ير.
وي �� �ض��رب ل ��ه م �ث� ً
لا رق���ص��ة ��ص�ن��م « ن ��اداراج ��ا « يف ال� �ـ «
الفيدانتا (الفل�سفة) الهندو�سية «وي�ق��ول �إ َّن الف�ضاء
اخلارجي لي�س �سوى رق�صة كونية عمالقة مثل رق�صة
«ناداراجا» .ي�ؤكد في�صي يف كتابه �أ َّن مزاعم كابرا جمرد
مترين فكري �أق��رب �إىل ال�شطحات ال�صوفية منه �إىل
احلقيقة العلمية وميكننا �أن ن ��ؤول «علميا» ،هكذا� ،أي
م�ف��اه�ي��م روح �ي��ة يف دي ��ان ��ات �أخ� ��رى .ي�ن�ق��ل ال�ك��ات��ب هنا
حتليالت ال�ك��ات��ب الكبري الهندو�سي امل�ل��م يف الفل�سفة
الهندو�سية «�سوكومار ازيكود « الراحل ليك�شف عن زيف
«ك�شف» كابرا .اخت�صارا ميكننا �أن نقول �إن هذا الكتاب
وليمة �شهية للقراء اجلادين.
----------------------ا� �س��م ال �ك �ت��اب :ال��ر��س��ال��ة وع �ل��م ال�ط�ب�ي�ع�ي��ات وال �ت �ي��ارات
الروحانية والعقالنية
ا�سم امل�ؤلف :في�صي
عدد ال�صفحات 133 :
لغة الكتاب :ماالياالم (�إحدى اللغات املحلية يف الهند )
Islamic
اال � � �ن� � ��ا� � � �ش� � ��ر Publishing :

الأر�ض .وكالم جمال الدين الأفغاين ي�شبه قول هويل:
وعلى زعم داروي��ن هذا ميكن �أن ي�صري الربغوث في ً
ال
مب��رور ال�ق��رون وك��ر ال��ده��ور و�أن ينقلب الفيل برغوثاً
كذلك (الرد على الدهريني �ص .)65
ومن خ�صائ�ص هذا الكتاب � ّأن م�ؤلفه حني يتناول م�آزق
نظرية التطور فهو ال يعتمد على �آراء العلماء امل�ؤمنني
فقط بل ي�ستفي�ض بنقل وجهات نظر املُحققني امللحدين
املعروفني الذين حتكمهم امل�صلحة العلمية البحتة يف
بحوثهم مما يجعل الكتاب �أكرث موثوقية لدى القراء
املحايدين ،ويلقي �أي�ضاً ال�ضوء على ما يجري من تعتيم
تلك الآراء يف حمافل العلم و»اجلورناالت» العلمية التي
ا�ستولت عليها جمموعة من العلماء املتحيزين.
وم� ��ن امل �خ ��اط ��ر االج �ت �م ��اع �ي ��ة ال �ن ��اجت ��ة ع ��ن ال �ن �ظ��ري��ة
الداروينية التي مل ينتبه �إليها من انخدع بـ «بريقها»
وه��رول �إىل تبنيها للتما�شى مع الع�صر جذور الهيمنة
العرقية الأوروبية وبذور اال�ستغالل الر�أ�سمايل املخفية
حتتها .كان داروين يعتقد �أن الأوروبيني هم يف مُقدمة
احل���ض��ارة الإن���س��ان�ي��ة .الأت� ��راك ال��ذي��ن و��ص�ل��وا يف ذل��ك
الع�صر �إىل �أوج احل�ضارة العاملية حدد داروين مكانتهم
يف �شجرة �أن��واع اجلن�س الب�شري على درج��ة تلي درجة
الأوروب �ي�ي�ن .وع�ل�اوة على ه��ذا ف �� ّإن امل�ب��د�أ ال��داروي�ن��ي «
البقاء للأحق» هو الذي ي�ستقوي منه النظام الر�أ�سمايل
ال�ستغالل طبقة ال�ضعفاء        .
وم��ن نف�س املنهل �شرب العامل البيولوجي الربيطاين
رت�شارد دوكين�سون واتبعه امللحدون اجل��دد يف الع�صر
احل��ا� �ض��ر .ال�ن�ظ��ري��ة ال��داروي �ن �ي��ة ه��ي امل��رج�ع�ي��ة العليا
يف ن�ضالهم �ضد الأدي ��ان وخا�صة الإ� �س�لام .وم��ن كتب
دوكين�سون الأك�ث�ر مبي ًعا يف مكتبات امل �ط��ارات «ال��وه��م
الإل�ه��ي» ( )God Delusionال��ذي ي�ق��ر�أه �أتباعه
بخ�شوع بالغ ككتاب مقد�س .ويف هذا الكتاب وكتابه الآخر ,House,Fourland Building
«  « The Selfish Geonجن��د �أ��س����س ال�ظ��اه��رة Kerala, India,673012- Kozhikode
اجلديدة التي و�صفتها �صحيفة «وال�سرتيت جورنال « �سنة الن�شر 2016:
بالإحلاد املتطرف» .هو الذي قال يف �إحدى مناق�شاته �أن
* م�ستعرب وباحث هندي
م�صدر تطرف امل�سلمني هو القر�آن ذاته .ثم اعرتف فيما
بعد ب�أ ّنه مل يقر�أ القر�آن .ونرى �أكرث امللحدين اجلدد،
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الرسالة وعلم الطبيعيات والتيارات الروحانية
والعقالنية للكاتب الهندي فيصي

ويالبوراتو عبد الكبير *
من الدرا�سات العميقة التي �صدرت يف الآونة الأخرية بلغة «مااليامل� ،إحدى اللغات املحلية الهندية« ،الر�سالة وعلم الطبيعيات والتيارات الروحانية والعقالنية
«للكاتب في�صي ،والكتاب ي�ستحق قراءة جادة ويدعو �إىل حوار هادئ بني الإميان والعلم .يتناول الكاتب مو�ضوع الدين والعلم احلديث يف ُعمقه ولكن ب�أ�سلوب �سهل
بناء يتجاوز البيانات ال�سطحية بردود مقنعة على �أطروحات الفل�سفات الإحلادية التي تكت�سي باكت�شافات العلم
ي�صل مدارك اخلا�ص والعام مع ًا ويتَّخذ منهج ًا ً
احلديث .وقد �سبق للكاتب كتاب �آخر حتت عنوان «درا�سة نقدية عن التكوين والتطور يف �إبداع الكائنات احلية» الذي �صدر من نف�س دار الن�شر الإ�سالمي التي
ن�شرت الكتاب بني �أيدينا.
ومو�ضوع كتابه ال�سابق هذا كان ينح�صر يف الرد على نظرية االرتقاء لـ داروين و�أخطارها ال�سلبية يف احلياة الإن�سانية بتكثيف ال�ضوء على التطورات العلمية
اجلديدة التي تطرح �أ�سئلة �أمام تلك النظرية الفر�ضية .ولكن كتابه اجلديد يحتوي مزيدً ا من املعلومات التي طر�أت يف نظرية التطور كما يتناول مو�ضوعات
�أخرى من �أهمية الر�سالة للإن�سان وتيارات روحانية وعقالنية معا�صرة.

وبعد �صدور كتاب « �أ�صل الأن ��واع» لـ داروي��ن عام 1859
ما زالت نظرية الن�شوء واالرتقاء مفهوماً جدلياً وحمل
نزاع لي�س لدى امل�ؤمنني بوجود اهلل فقط بل لدى بع�ض
ال�ع�ل�م��اء �أي �� �ض �اً ب��ال��رغ��م م��ن قبوليتها ل ��دى ك�ث�ير من
العلماء .كان �أكرث جانب جديل لعلم الأحياء التطوري
ه��و � ّأن مفهوم تطور الإن���س��ان يقرتح �أن الإن���س��ان لديه
�أ�� �س �ل�اف م �� �ش�ترك��ة م ��ع ال� �ق ��ردة و�أن ال� �ق ��وى ال�ع�ق�ل�ي��ة
والأخالقية للإن�سانية تعود لنف�س النوع من امل�سببات
الطبيعية التي �شكلت ال�سمات الوراثية عند احليوانات.
امل�سيحيون يف الغرب كانوا يف مقدمة احلملة ال�شر�سة
�ضد ه��ذه النظرية ،وجملة « بلني ت��روث Plain ( -
 ) Truthال �� �ص ��ادرة يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة يف �أواخ� ��ر
ال�ستينات يف القرن املا�ضي والتي تنتمي لهذه الطائفة
كان جل همها داروين و»نظريته الهدامة» .ومن�شوراتها
ب�صفحاتها الالمعة و�أغلفتها الفاخرة التي ت�صلنا نحن
الطالب عرب الربيد جما ًنا ال تزال يف ذاكرتي حتى الآن.
بينما ات�خ��ذ اخللقيون امل�سيحيون م��وق�ف�اً �سلبياً نحو
نظرية التطور لأ ّن�ه��ا تعار�ض ما ورد يف العهد القدمي
ع��ن ال�ت�ك��وي��ن واخل �ل ��ق ،وح ��اول ��ت ط��ائ�ف��ة �أخ� ��رى منهم
ال�ت��وف�ي��ق ب�ين معتقداتهم ون�ظ��ري��ة ال�ن���ش��وء واالرت �ق��اء
بوا�سطة مفاهيم مثل التطور الربوبي.
وعموماً يعتقد �أن �شارلز داروين هو �أول من �صاغ نظرية
ال�ت�ط��ور يف �إب ��داع الكائنات احل�ي��ة بوا�سطة اال�صطفاء
الطبيعي .ول�ك��ن ال��دك�ت��ور حم�م��د حميد اهلل العالمة
الهندي ال�شهري ال��ذي هاجر �إىل باري�س من حيدر�أباد
ب�ع��د ��س�ق��وط�ه��ا ب ��أي ��دي احل�ك��وم��ة ال�ه�ن��دي��ة ق��د �أ� �ش ��ار يف
«خطاباته البهاولبورية» �إىل �أن إ�خ��وان ال�صفا هم رواد
هذه النظرية حيث ورد ذكرها يف ر�سائلهم امل�شهورة .وقد
ن�سخ ابن خلدون يف مقدمته نف�س ما ورد يف ر�سائلهم يف
هذا املو�ضوع ب��دون �أي� إ��ش��ارة �إليهم هكذا� « :إن ال��ذوات
يف �آخ ��ر ك��ل �أف ��ق م��ن ال �ع��وامل م�ستعدة لأن تنقلب �إىل



ال��ذات التي جتاورها من الأ�سفل �إىل الأعلى ا�ستعداداً
طبيعياً ،كما يف العنا�صر اجل�سمانية الب�سيطة ،وكما يف
النخل والكرم آ�خ��ر أ�ف��ق النبات مع احللزون وال�صدف،
وك�م��ا يف ال �ق��ردة ال�ت��ي ا�ستجمع فيها الكي�س والإدراك
مع الإن�سان �صاحب الفكر والر�ؤية» (�ساطح احل�صري،
درا�سات يف مقدمة ابن خلدون � ،ص  .) 302وممن حاول
من امل�سلمني التوفيق بني نظرية االرتقاء وق�صة اخللق
يف ال�ق��ر�آن العالمة امل�صري حممد فريد وج��دي .وقد
كتب يف « دائ��رة املعارف « عن هذا املو�ضوع بالتف�صيل.
يعتقد �أنه لو ثبتت نظرية التطور فال تتعار�ض مع ما
ورد يف الكتب ال�سماوية عن النظام الربوبي للكون وال
ينق�ضي دور الأديان حتى ت�صبح خرب كان .يكتب :الأمر
يف نظرنا يحتاج ل�شيء من الت�ؤدة وال�سكون ،ف�إن ن�صرة
العقائد يف ك��ل زم ��ان وم�ك��ان ال ت�ك��ون اال بتقم�ص روح
الع�صر خريها و�شرها وحتليلها حتلي ً
ال منا�س ًبا لدرجة
امل��درك��ات والآراء ال���س��ائ��دة و�إال ان�ع��زل ال��دع��اة للخري،
و��ص��اروا طائفة متميزة تقف حيث ه� ��ي ...........ماذا
على حفظة العقائد لو در�سوا مذهب الن�شوء واالرتقاء
درا�� �س ��ة ��ص�ح�ي�ح��ة ب � ��أن ج �ع �ل��وه م ��ن م� �ق ��ررات م ��واده ��م
العلمية لي�شاركوا �أهل الع�صر فيما ي�ؤثر على �أذهانهم
ث��م ينتحلون ب�ع��د ذل ��ك جميع امل ��درك ��ات ال�ت��ي �ستتبعه
فيعطون الأمة علماً �سائغاً ال ي�شوبه �شك �أو يقفوا على
م�ستوى عالٍ ي�شرفون منه على احلقائق الراهنة �إ�شراف
ع��دل و�إن�صاف ،كما هو منطوق الدين ومطلوب احلق
الذي حظ الإن�سان من هذه احلياة� .إنني �أ�صرح ب�أعلى
�صوتي �أن الن�شوء واالرتقاء ،و�إن كنت ال �أقول للآن ،هو
�أقرب املذاهب �إىل العقل و�أدناها �شبها بفعل النوامي�س
الظاهرة و�أ�شبهها ب�سنة اخلالق يف تدريج اخللق يف عامل
الكون».
ويدعي م�ؤلف دائرة املعارف أ� َّن اال�ست�شكاالت التي تطرح
على هذه النظرية ال تدح�ض �أ�صال واحدا من الأ�صول

العلمية الطبيعية التي اعتمد عليها �أ�صحاب نظرية
الن�شوء واالرتقاء .وال يرى ب�أ�سا يف اع�تراف النظريات
ال�ت��ي �أق �ع��د عليها ال��داروي �ن �ي��ون م��ذه�ب�ه��م ب�ع��د در��س�ه��ا
و�إدراك م�غ��ازي�ه��ا مت��ام الإدراك م��ن ال��وج�ه��ة العلمية.
وي�ب�رر نف�سه ب ��أ ّن��ه الع�ت�ق��ادن��ا ب�صحة م�ق��دم��ات مذهب
داروين نف ًعا عظي ًما لأنها تقرب منا الذين ي�شذون ع ّنا
زاعمني �أننا جامدون و�أننا عن مقررات العلم بعيدون.
وب��ال��رغ��م ع��ن حما�سته ال�ب��ال�غ��ة ه��ذه يف ت�بري��ر نظرية
االرت�ق��اء ن��رى يف موقفه تذبذبا ما بني �سطوره؛ حيث
يقول �إن��ه ال ب��أ���س يف �أن ن�شك يف نتيجة تلك النظرية
كما ي�شك �أ�صحابها لأنهم يعرتفون �أن نظريتهم ال تزال
فر�ضا علميا ي�ع��وزه الدليل احل�سي و�إمن��ا مت�سكهم به
لأ ّنه الطريق العلمي الفذ الذي تدرك به حقائق اخلليقة
و�أدوار التكوين الطبيعي .وهمه احلقيقي يت�ضح مزيداً
من كالمه التايل « :ول�سنا جنزم ب�صحة مذهب داروين
ولكننا نهدئ روع الذين يخ�شون من حتقق هذا املذهب
يف ي��وم م��ن الأي ��ام على الإ��س�لام فنقول ل�ه��ؤالء ليهدئ
روع�ك��م ف��إن كل ما ورد يف خلق �آدم عليه ال�سالم ميكن
�صرفه عن ظاهره على مقت�ضى �أ�سلوب القر�آن نف�سه،
ف�إن قام الدليل على �صحة مذهب داروي��ن فال يتزعزع
من امل�ؤمنني �إال من كان جامدًا� ،أما الذين هداهم اهلل
ب�ن��ور العلم وب��ث فيهم روح الإ� �س�لام احل��ق ف�لا يخ�شى
على ع�ق��ائ��ده��م ...واخل�لا��ص��ة � ّأن على علماء امل�سلمني
ومر�شديهم �أال ينقطعوا عن جمموع الأم��ة بل عليهم
�أن ي�شاركوا الع�صريني يف �أبحاثهم و�أال يجعلوا ن�صيبهم
من املُناق�شة جمرد التكذيبات والإ�شكاالت اخلالية من
القيمة العلمية فيتغلب عليهم خ�صومهم فيلحدون»
( دائ��رة املعارف القرن الع�شرين ،املجلد الأول ،حرف
الأل��ف  -ان�س� ،ص  ، 735 - 730مطبعة دائ��رة املعارف،
الطبعة الرابعة ()1967
وللعالمة حممد ف��ري��د وج��دي �شركاء حتى يف ك�يراال

