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مقدمة سماحة السيد

بسم الله الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على المصطفى وآله الطيبين الطاهرين

املتوّقد،  الذكاء  الباحث صاحب  العزيز وقّرة عيني،  كتبه ولدي  ما  قرأت  لقد   
العلم  عالقة  حول  ملحارضايت  تقريٍر  من  وتسديده-،  توفيقه  -دام  الدبوس  اهلل  عبد 
والدين، وأدّلة وجود اخلالق تعاىل، ونقد اإلثارات املطروحة من قبل أقالم امللحدين، 
وتوثيق  املضمون  ودقة  الفكر  وعمق  البيان  سالسة  بني  جامًعا  وافًيا  تقريًرا  فوجدته 

املعلومة، وقد قام بتقسيم املحارضات عىل فصول ثالثة:

العلمية  بالرباهني  تعاىل  الباري  خالقية  وإثبات  اإلحلاد  نقد  يف  األول:  الفصل   
والفلسفية، وقد تم اعتامد عدة مراجع يف هذا املجال، منها عىل سبيل املثال: كتاب )خرافة 
اإلحلاد( للدكتور عمرو رشيف بعد فرز مصادره وتنقيحها وتوثيق املفيد منها، وكتاب 
)لغة اإلله( لفرانسيس كولنز ترمجة الدكتور صالح الفضيل، وكتاب )فقط ستة أرقام( 
للدكتور مارتن ريس، وبعض كتب الدكتور جون لينيكس نحو )هل دفن العلم اإلله؟( 
الصدر  باقر  حممد  للسيد  املنطقية(  و)األسس  )فلسفتنا(  وكتايب  اإلله(،  و)استهداف 

)قّدس رّسه(.

الفصل الثاين: يف رضورة الدين وأمهيته يف بناء اإلنسان وإعامر احلياة.  

الفصل الثالث: يف مراجعة نقدية دقيقة ألفكار كتاب وهم اإلله لريشارد دوكنز،   
وإبراز معامل املدرسة الدينية وفلسفتها للوجود.

أسأل اهلل تعاىل للولد املقرر كامل التوفيق ألن يصبح من خدمة الدين ومدرسة   
أهل البيت b، وحتقيق أمنياته الكبرية إنه سميع الدعاء قريب جميب.

ا�ز �ب
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29 مجادى الثاين، 1439هـ



مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على المصطفى وآله الطيبين الطاهرين

أّيامه األوىل، واستمر عىل ذلك آلالف السنني،  الدين منذ  لقد اعتنق اإلنسان   
واليوم هنالك من يرى أّن هناية هذا االعتقاد باتت وشيكة، إذ مع تطّور اإلنسان وتراكم 
معلوماته واكتشافاته العلمية، قام بالتخلص من مجلة من األفكار واألساطري التي كانت 
حتول دونه ودون تقدمه احلضاري وال تنسجم مع العقالنية واملنطق، ومآل فكرة وجود 

إله هو نفس ذلك حسب نظرهتم.

فعندما نرجع إىل عرص التنوير، نجد أن بعًضا من مفكري هذا العرص كديفيد   
هيوم وإيامنويل كانظ قد قاموا بانتقاد أدلة وجود اهلل، ويف القرن التاسع عرش أعلن نيتشيه 
اإليامن  يرى  فكان  فرويد  وأما  واضمحالهلا،  اهلل  وجود  فكرة  موت  أي  اإلله،  موت 
باخلالق جمرد أوهام، وال ننسى تشارليز داورن الذي طرح يف القرن نفسه نظرية التطور 
وآلية االنتخاب الطبيعي لُيفّس بذلك التنوع احليوي املوجود عىل األرض، مما دفع بعض 
العرشين  القرن  شهد  وقد  اهلل،  بوجود  القول  عن  لالستغناء  هبا  االستعانة  إىل  األقالم 
ازدهار فيزياء الكم عىل يد ماكس بور ورشودينجر وغريهم، والتي كان البعض يرى أن 
قوانينها تصطدم مع مبدأ العّلية، وعاش يف هذا القرن الفيلسوف الريايض براترند راسل 

والذي كان له موقف رافض لإليامن باخلالق.

وأما يف عرصنا هذا فقد نشأت حركة ُتدعى بـ )اإلحلاد اجلديد(، ُيعد من أبرز   
رجاالهتا ريشارد دوكنز الذي نرش كتابه )وهم اإلله( يف 2006م، وسام هاريس الذي 
أّلف كتاب )هناية اإليامن( يف عام 2004م، وال ننسى كتاب كروستيفر هيتشنز )اهلل ليس 
عظياًم( والذي ُنرش عام 2007م، وستيفن هوكينج وإن كان ال يشاركهم نفس األفكار 
العظيم( يصب يف نفس املصب. وقد حصل صدى  أّن كتابه )التصميم  إاّل  والطريقة، 



عن  معلنني  الشاّبة  الفئة  من  العديد  فخرج  واإلسالمي،  العريب  عاملنا  يف  األفكار  هلذه 
التواصل  مواقع  ويف  التقليدي  اإلعالم  شاشات  يف  عنه  ومدافعني  اإلحلاد  اعتناقهم 

االجتامعي.

إاّل أّن هذه ليست الصورة الكاملة للمشهد، فهذه األصوات مل تكن هي الوحيدة   
لوك  النهضة وهو جون  أبو هذه  النهضة، كان  فمنذ عرص  الفكرّية،  الّساحة  امُلغّردة يف 
إذ  للتسامح غري متسامح هنائيًّا مع اإلحلاد،  الرغم من دعوته  بل كان عىل  باهلل،  متدّينًا 
يقول: )وأخرًيا ال يمكن التسامح عىل اإلطالق مع الذين ينكرون وجود اهلل، فالوعد 
بالنسبة للملحد،  والعهد والقسم من حيث هي روابط املجتمع البرشي ليس هلا قيمة 
فيزيائيًّا  نيوتن  يكن  ومل  األشياء())(،  مجيع  يفكك  فقط  بالفكر  كان  لو  حتى  اهلل  فإنكار 
ورياضيًّا بارًعا وحسب، بل كانا عامل دين كذلك، وقائمة الفيزيائيني املؤمنني باهلل يف تلك 
احلقبة تطول، إذ هي تشمل كيبلر وباسكال وبويل وفراداي ومندل وغريهم العديد)2(، 

وأّي صاحب اّطالع بسيط عىل العلوم الطبيعّية يعرف حجم إسهامات هذه األسامء.

ويف القرن التاسع عرش برزت نظرّية االنفجار العظيم، والتي تؤّكد وجود بداية   
للكون، مما يدعم موقف اإليامن باهلل ويؤّيده، وتم كذلك قياس بعض الثوابت الفيزيائّية 
واكُتشف أهّنا مضبوطة بدقة لتسمح بنشوء احلياة الذكّية، مما يصب كذلك يف صالح فكرة 

اإليامن باهلل.

ولذا فإّنك جتد يف وقتنا املعارص العديد من علامء الطبيعة ممن يدافع عن اإليامن   
 Antony-باخلالق ويرى أن العلم يدعم اإليامن باهلل ويؤّيده، فالفيلسوف )أنطوين فلو
بمجموعة  موقفه  عن  مدفًعا  األول  اإلحلاد  كرمز  حياته  أغلب  عاش  والذي   ،)flew
االكتشافات  وكانت  األخرية  سنواته  يف  باهلل  آمن  قد  واملحارضات،  الكتب  من  كبرية 
إيامنه بحسب كالمه، وقد نرش كتاًبا حيكي عن هذه األسباب  الدافع نحو  العلمية هي 
 Francis-أسامه )هناك إله(، وعامل األحياء ورئيس مرشوع اجلينوم )فرانسيس كولنز
collins( حيمل قّصة مشاهبة، إذ هو يتحدث عن أّنه كان مرتعرًعا يف بيئة ملحدة ولكنّه 

))( كتاب )رسالة في التسامح( لجون لوك، ترجمة منى أبو سنه، ص57. 
)2( راجع كتاب )God’s Undertaker, Has Science Buried God( صفحة 20.



)لغة  بعنوان  كتاًبا  العلمية من أسباب ذلك، وقد نرش  آمن الحًقا وكانت االكتشافات 
اإلله-Language of God( استعرض فيه بعض الدالئل العلمية عىل وجود اهلل.

باهلل يف حقول علمية خمتلفة،  املدافعني عن اإليامن  العلامء  العديد من  وهنالك   
 )Owen Gingerich-جينجريش )أوين  ستنافورد  فيزيائي  هنالك  الفيزياء  ففي 
بولكينجورن- صاحب كتاب )كون اهلل-God’s Universe(، والفيزيائي )جون 

John Polkinghorne( والذي كتب العديد من الكتب يف جمال العالقة بني العلم 
والدين، ويف جمال نظرية التطور يمكن ذكر عاملة األحياء التطورية )جوان روغاردن-

يف  اهلل  خالقية  عن  املدافعني  التطور  علامء  عىل  كمثال   )Joan Roughgarden
كتبهم وحمارضاهتم.

وكان من طليعة املدافعني عن الدين يف عاملنا اإلسالمي: سامحة العاّلمة احلجة   
السيد منري بن السيد عدنان اخلباز القطيفي -دامت فيوضاته-، والذي أثرى املحتوى 
فوائد  بني  امتزجت  والتي  اإلسالمي،  والفكر  العقيدة  يف  املحارضات  بمئات  العريب 
فلسفّية وكالمّية وعرفانّية وعلمّية، وكانت أبحاث إثبات وجود اهلل والعالقة بني العلم 
والدين ونقد إثارات اإلحلاد من األبحاث املهّمة التي تتطرق هلا سيدنا املنري، فجمعت 
نتاجاته املتحورة حول هذا املوضوع، وقّررهتا بحيث تصبح عىل هيئة كتاب، فكانت مادة 

الكتاب األساسّية تتكّون من:

حمارضات سامحة السيد يف حمرم عام 437)هـ يف لندن. ●

حمارضات سامحة السيد يف حمرم عام 438)هـ يف الكويت. ●

حمارضات سامحة السيد يف حمرم عام 439)هـ يف الكويت وأمريكا. ●

مباحث الوضعية املنطقية وهي جمموعة بحوث حوزوّية. ●

تقريرها  ● تم  ثم  صوتيًّا  بإلقائها  السيد  سامحة  قام  الكتاب  هبذا  خاّصة  حمارضات 
وإضافتها للكتاب.



وتم إضافة بعض اهلوامش والصور التوضيحّية إمتاًما لكالم سامحة السيد تارًة،   
امُلوّفق  العزيز  األخ  إىل  اجلزيل  بالشكر  أتقّدم  اخلتام:  ويف  أخرى))(،  تارًة  له  وتوضيًحا 
مهدي بن احلاج عبد العزيز العبكري -دام تسديده-، عىل جهوده الكبرية يف تفريغ جزء 
من حمارضات هذا الكتاب، وكذلك إىل مجيع من ساهم يف إخراج هذا العمل خصوًصا 

األخ العزيز السيد إياد بن السيد هادي اخلباز.

وس د الله الد�ب ع�ب

29 مجادى الثاين، 1439هـ

))( وقد نشرت مجلة )دراسات علمية( جزًءا من الكتاب في شهر رجب 439)هـ، بمناسبة استضافتها لسماحة السيد 
إللقاء سلسلة محاضرات تحت عنوان )الشبهات المعاصرة في اإللحاد وسبل التصّدي لها(.





الفصل األول

دالئل وجود الله
في العلم َوالفلسفة





دالئل وجود اهلل يف العلم َوالفلسفة
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بنا بحثهام واإلجابة عليهام قبل اخلوض يف أبحاث  بدايًة، لدينا سؤاالن حريٌّ   
الكتاب:

؟  السؤال األول: ما الذي حيّفزنا للبحث عن اهلل عزَّ وجلَّ

وأمارس  عميل،  أمارس  إذ  حيايت،  يف  مستقر  أنا  فيقول:  اإلنسان  يتساءل  قد   
وظيفتي، بال حاجة إىل أن أؤمن باهلل، فام الذي يدعوين إىل أن أبحث عن فكرة وجود اهلل 
ألعرف أهنا صحيحة أم خاطئة؟ وما الذي حيّفزين لقراءة هذا الكتاب أو أي كتاٍب آخر، 

وأرصف وقًتا يف التأمل يف هذه القضية؟

ز نحو كّل القضايا املصريية واخلطرية، فنحن  ز للبحث عن اهلل هو املحفِّ إّن املحفِّ  
الدراسة؟  نحو  لك  ز  املحفِّ هو  وما  الزواج؟  نحو  لك  ز  املحفِّ هو  ما  إنسان:  أي  نسأل 
ز هلذين األمرين؟ للُمحّفز  فالدراسة قضية مصريية، والزواج قضية مصريية، فام هو املحفِّ

جانبان:

اجلانب األول: دفع اخلطر املحتمل.

إىل  أحتاج  إنسان  فإين أحتمل اخلطر، ألنني  أتزوج  مل  لو  إّنني  وتوضيح ذلك:   
العالقة العاطفية، وأحتاج كذلك إىل عالقة جنسية، فلو مل أتزوج فإين أحتمل أنني أقع يف 
اخلطر  دفع  هو  الزواج  نحو  يل  ز  فاملحفِّ وعليه:  واجلنسية،  العاطفية  الناحية  من  خطٍر 
املحتمل. وكذلك احلال يف الدراسة، فأنا أدرس ألنني أحتمل اخلطر لو أصبحت عاطاًل، 
سواًء كان اخلطر علميًّا أو اجتامعيًّا، وصيانًة لشخصيتي عن اخلطر العلمي وعن اخلطر 
أن  دماغّية عىل  برجمة جينّية  اإلنسان مربمج  إنَّ  الدراسة.  نحو  أتوّجه  فإين  االجتامعي، 
يدفع اخلطر عن نفسه، فاإلنسان إذا احتمل خطًرا كهربائًيا يف طريٍق معنٍي فسيجتنبه، وإذا 

احتمل خطًرا جتارًيا يف معاملة معينة فإنه سوف يرتك االستمرار فيها.

ز نحو البحث عن اهلل تبارك وتعاىل، فأنا أبحث عن  ز هو املحفِّ ونفس هذا املحفِّ  
اهلل لدفع اخلطر املحتمل، أليّن لو مل أبحث عن اهلل قد أقع يف خطر روحي، ولعّلني أقع يف 
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خطر يف عامل آخر، إذ ُمّدعى املؤمنني باهلل هو أّن هنالك عامًلا آخر، ويف ذلك العامل أقع يف 
زين للبحث عن اهلل هو صيانة شخصيتي  خطر لو مل أبحث عن اهلل، وعليه: إن الذي حيفِّ
ا يف عامل آخر. عن الوقوع يف اخلطر، واخلطر إما أن يكون روحيًّا يف عاملنا هذا، أو جسديًّ

اجلانب الثاين: السعي نحو الكامل.

فإّنه  نفسه،  عن  اخلطر  دفع  عىل  جينيًّا  ُمربمج  هو  كام  اإلنسان  إن  وخالصته:   
ُمربمج كذلك عىل السعي نحو الكامل، إذ جيد اإلنسان يف نفسه دائاًم إحساًسا بالنقص، 
لرتميم  حياته  طول  يسعى  فهو  ولذا  معرفيًّا،  أو  عاطفيًّا  أو  ا  ماديًّ يكون  قد  والنقص 
شخصّيته وسد أبواب النقص فيها بطلب الكامل والسعي إىل حتصيله، وهذا هو امُلحّفز 
امُلصاحب لإلنسان يف دراسته أو عمله أو عالقته، وهو نفسه حُمّفز أيًضا للبحث عن اهلل، 
من  اإلنسان  فهم  وإشباع  واملعريف،  الروحي  للكامل  وصواًل  إليه  الوصول  يف  فلعل 

النواحي املختلفة، وترميم روحه وشخصيته.

السؤال الثاين: ما الفرق بني فكرة »اهلل« وبني األساطري القديمة؟

يف   )Richard Dawkins-دوكنز )ريشارد  التطّورّية  األحياء  عامل  أشار   
أننا  إال  اهلل،  دلياًل عىل وجود  نملك  أننا ال  الرغم من  أّنه عىل  إىل:  اإلله))(،  كتابه وهم 
نملك ما جيعل وجود اهلل ُمهماًل من حيث البحث عنه، بحيث يكون لنا احلق يف التعبري 
عن عدم إيامننا بوجوده، ليكون حاله حال سائر األمور اخليالية التي ُتذكر يف األساطري 
القديمة، حيث أننا ال نملك دلياًل عىل عدم وجودها، ومع ذلك ال نجد مشكلة يف التعبري 
عن عدم إيامننا هبا، فاهلل حاله حال تلك األساطري القديمة، وهنا سنغض النظر عن قضّية 
حق امللحد يف التعبري عن عدم إيامنه بوجود اهلل، ولكّن قضّية وجود اهلل ليست مهملة 

أبًدا، وختتلف عن كل األساطري، ولربهنة ذلك نذكر أمرين:

األمر األول: إن االنتقال من الصنع إىل الصانع، ومن الفعل إىل الفاعل، كانتقال   
الذهن من التأمل يف جهاز السيارة إىل وجود صانعها، وانتقال الذهن من وجود الضوء 

))( كتاب وهم اإلله لريشارد دوكنز، ترجمة بسام البغدادي، الطبعة الثانية، ص55-54.
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إىل وجود الشمس، هو النظام املعريف الفطري لدى اإلنسان، ولذلك فاجتاه اإلنسان إىل 
النظام  مع  يتطابق  حكيم  منظم  وجود  عىل  دقيق  بنظام  املخلوقات  بوجود  االستدالل 
الفطري الطبيعي لدى اإلنسان يف التعرف عىل األشياء وربط الظواهر واألحداث بعللها 
وأسباهبا، ومن هنا يكون إمهال البحث عن وجود اهلل من خالل برهان النظم شذوًذا عن 
النظام املعريف الفطري لدى اإلنسان يف ربط الظواهر بعللها وأسباهبا، فال أقل من أن هذا 

النظام جيعل البحث عن وجود اهلل مهاًم، ال أنه كالبحث عن األساطري واخلياالت.

األمر الثاين: إن األدلة عىل وجود اهلل قائمة يف علم الالهوت لدى أغلب األديان،   
املثبتة  األدلة  عىل  مالحظات  هناك  وإنام  وجوده،  عدم  عىل  أدلة  توجد  ال  املقابل  ويف 
لوجوده، وبالتايل إذا الحظ اإلنسان أّن هناك أدلة يف علم الالهوت عىل وجود اهلل ومل 
النفي هو التصدي  بالثبوت أو  َيُقم دليٌل عىل عدمه، كان مقتىض املوضوعية يف احلكم 
املتخصصني  العلامء  بمراجعة  أو  املختص هبا،  يدرسها يف حقلها  بأن  إما  األدلة،  لتلك 
فيها، كام هو الشأن يف أي فكرة تطَرح يف أي علم من العلوم، حيث يرى اإلنسان أن تلك 
العلمية أو العملية فإنه إما يدرس أدلتها يف جماهلا أو  الفكرة إذا كان هلا مساس بحياته 
يف  أدلة  وجود  مع  اهلل  وجود  يف  البحث  إمهال  أن  يعني  مما  فيها،  للمتخصصني  يرجع 
حقلها املختص هبا بعيد عن إطار املوضوعية، ومما يدعم ذلك: العدد الكبري للفالسفة 
املؤمنني بوجود اهلل عىل مّر التاريخ، وإذا ُضمَّ له الفالسفة املحدثون الذين يثبتون وجود 
، فإّن هذا ُمؤّكٌد عىل أّن إمهال البحث ليس منطًقا  اخلالق أو يرون أن البحث فيه رضوريٌّ

علمًيا.

  وبعد اإلجابة عىل هذين السؤالني، دعنا -أّيا القارئ الكريم- نخوض رحلة 
فكرية يف أنحاء الوجود لنستكشف من خالهلا هل أنه يدل عىل وجود خالق مدّبر؟ أم أن 
عدم وجود اهلل هو األقرب؟ وذلك باملرور عىل عدة حمّطات، سنبتدئ من نشأة الكون، 
من  الفراغ  وعند  العدم؟  إىل  الوجود  من  انتقل  وكيف  الكون؟  هذا  نشأ  كيف  لنسأل: 
ذلك، سنبحث يف خصائص الكون والقوانني التي حتكمه، لنستنتج حينها هل يمكن أن 
حيدث صدفة أم ال؟ ثم بعد ذلك نسّلط عىل الضوء عىل ظاهرة احلياة لنرى ما املوقف 

املالئم معها، هل هو موقف املؤمن أم امللحد؟
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نشأة الكون

نتحّدث عن نشأة الكون من خالل أربع نقاط:  

النقطة األوىل: األدلة عىل وجود بداية للكون.

 ، أزيلٌّ الكون  السنني: هل  آالف  منذ  ُتْطَرح  زالت  وال  كانت  التي  األسئلة  من   
بمعنى أّنه ال بداية له، أم هو حادٌث، بمعنى أّنه كان معدوًما فأصبح موجوًدا؟ وقد كانت 
عندما  )آينشتاين(  أنَّ  حتى  أزيل،  الكون  أنَّ  هي  الغرب  فالسفة  لدى  السائدة  الذهنية 
يتمّدد  الكون  أنَّ  نظريته  عرب  اكتشف  5)9)م  عام  العامة  النسبية  نظرية  إىل  توّصل 
وينكمش، وهذا يعني أنَّ الكون له بداية، واألقرب أنه كان يعتقد بأنَّ الكون ال بداية له، 
م الكون،  تأثري اجلاذبية وحيجِّ ليتخّلص من  الثابت الكوين  لذلك وضع ضمن معادلته 
بحيث يكون حجم الكون ثابًتا ال يتغرّي، وذلك منسجٌم مع اعتقاده بأزلية الكون، إال أّنه 
اكتشف بعد ذلك خطأ معتقده، ثم أصبحت الثقافة السائدة يف األوساط العلمية هي أنَّ 
كام  العلمي،  بالدليل  ذلك  إثبات  ويمكن  كان،  ثم  يكن  مل  أّنه  بمعنى  بدايٌة،  له  الكون 
يمكن إثباته بالدليل العقيل، ونحن نذكر هنا دليلني من األدلة املبنية عىل املقاييس العلمية، 

ثم نعطف الكالم عىل أحد األدلة العقلية:

الدليل األول: ظاهرة )اإلزاحة احلمراء - Red-shift( للمجّرات.

اإلزاحة  ظاهرة   )Edwin Hubble  - هابل  )إدوين  الفلكي  اكتشف  لقد   
ا يف حالة  احلمراء للمجّرات عام 929)م، ومن خالهلا اكتشف أنَّ املجّرات تتباعد، وأهنَّ

متّدد وتوسع.

ولنفهم هذه الظاهرة وداللتها، نذكر أربع نقاط:  

). موجات الضوء املرئي هي املوجات الكهرومغناطيسّية القابلة للرؤية بواسطة   
 wave - العني البرشية، وُتشاهد هذه املوجات بعدة ألوان، وكل لون له )طول موجي
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املوجي  الطول  بينام  موجي،  طول  أكرب  صاحب  هو  األمحر  واللون  حُمدد،   )length
اخلاص باللون البنفسجّي هو األصغر.

بني  الفاصلة  الزمنية  الفرتة  فإن  ثابًتا،  للموجات  امُلرسل  املصدر  كان  إذا   .2  
استقبال موجتني متتابعتني، هي نفس الفرتة الزمنية بني إرساهلام من املصدر. ولكن إذا 
حتّرك املصدر ُمبتعًدا عن حمل االستقبال، فإن الفرتة بني استقبال املوجتني ستكون أطول 
مقارنة  املستقبل  إىل  لتصل  أطول  طريًقا  ستسلك  املوجة  ألن  إرساهلام،  بني  الفرتة  من 

باملوجة السابقة هلا، إذ إن املصدر مستمر يف االبتعاد عن املستقبل.

3. بسبب ثبات رسعة الضوء، ستبدو املوجة عند املستقبل أطول، ويمكن أن   
أسبوع  كل  مكتبه  إىل  رسائله  يرسل  جتارة  يف  ُمسافًرا  أّن  هب  التايل:  باملثال  ذلك  ُيفهم 
بشكل منتظم، ولكن عندما يتحرك يف السفر مبتعًدا عن املكتب، فإن كل رسالة ستأخذ 
أكثر من أسبوع لتصل إىل املكتب، عىل الرغم من أن امُلسافر مستمر باإلرسال كل أسبوع 
الرسالة  سلكتها  التي  املسافة  من  أطول  مسافة  ستجتاز  ألهنا  وذلك  الوقت،  نفس  يف 

السابقة هلا، طاملا أن املسافر يف ابتعاد عن مكتبه.
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4. بمالحظة أطياف املوجات الضوئية القادمة من عدد من املجرات األخرى،   
لوحظ أن هنالك زيادة يف الطول املوجي، مما يعني أّن هذه املجّرات يف تباعد عنّا، وألن 
أطوال الضوء املوجية الكبرية تبدو أكثر امحراًرا، ُسّميت هذه الظاهرة باإلزاحة احلمراء.

وإذا كانت املجّرات تتباعد فمعنى ذلك أّننا لو رجعنا للوراء يف الزمن سنصل   
إىل نقطة تكون املسافة فيها بني املجّرات صفًرا، وعندما تنعدم املسافة وتتحّول إىل صفر 
فهذه هي النقطة التي بدأ منها الكون))(، وقد أّدى هذا االكتشاف الفلكي إىل تغيري معتقد 

)آينشتاين(، حيث تنازل عن معتقده يف أزلية الكون)2(.

الدليل الثاين: القانون الثاين من قوانني الديناميكا احلرارية.

وهذا القانون يقتيض أنَّ الكون ال يكتسب حرارة، بل يفقد حرارته باستمرار،   
أي أنَّ درجة حرارة الكون يف تناقص مستمر، إىل أن يفقد حرارته ويموت)3(، وهذا يعني 
أنَّ الكون له بداية، إذ لو مل تكن له بداية وكانت حرارته يف تناقص دائم لَفنَِي منذ زمن 
بعيد، فالكون لو كان أزلًيا لفقد حرارته وانقرض منذ زمن سحيق، ولكنّه ما زال باقًيا، 

ممّا يدّل عىل أنَّ له بدايًة انطلق من خالهلا من العدم إىل الوجود)4(.

))( الستزادة ومراجعة المعلومات المذكورة، يمكن الرجوع لكتاب )الدقائق الثالث األولى من عمر الكون( للفيزيائي 
ستيفين واينبيرج، وتحديًدا الفصل الثاني المعنون بـ )توّسع الكون(.

د الدين ويسحب البساط من تحته، وال يسع المقام للوقوف على الدعاوى واحدًة  م العلم يهدِّ عى بأن تقدُّ )2( دائًما ما يُدَّ
م العلم في مجال الفيزياء الكونية أثبت العكس تماًما، فقد كان الملحدون يُريحون أنفسهم  واحدة لمناقشتها، ولكن تقدُّ
باّدعاء أن الكون قديٌم ال بدايَة له، ليتجنبوا البحث عن أي تفسير له، إلى أن جاءت االكتشافات المتعلقة بنظرية االنفجار 
 )Antony Flew -الكوني العظيم لتشير إلى أن الكون له بداية، وهذا ما سبب حرًجا للملحدين، يحكي لنا )أنتوني فلو
-أحد أشهر المالحدة سابًقا- كيف كان يتعامل مع وجود الكون في كتبه التي كتبها أثناء إلحاده، وكيف صدمته نتائج 
علم الكونيات بإشارتها لحدوث الكون، يمكن مراجعة كالمه في كتاب )هنالك إله-There is a God( في الصفحات 

34)- 36) من النسخة اإلنجليزية.
للكون - The heat death of the Universe(، ووفًقا  الحراري  )الموت  بـ  الفيزياء  الفكرة في  يُطلق على هذه   )3(
للفيزيائي )بيتر كولس - Peter Coles(، فإن فكرة الموت الحراري للكون ال زالت صحيحة على ضوء الفيزياء الكونية 
الحديثة، لمراجعة حيثيات هذه المسألة وبعض تفاصيلها، ولمراجعة ما استشهد به من كالم كولس، يمكن مراجعة كتابه 

)The Routledge Companion to the New Cosmology(، الصفحة 320.
)4( ويمكن الوصول للنتيجة ذاتها ولكن بطريقة أخرى بيانها: »إن األصول العلمية أثبتت نفاد الطاقات الموجودة في 
الكون باستمرار، وتوجهها إلى درجة تنطفئ معها شعلة الحياة، وتنتهي بسببه فعالياتها ونشاطاتها، وهذا -نفاد الطاقات 
وانتهاؤها- يدل على أن وصف الوجود والتحقق للمادة ليس أمرًا ذاتيًا لها، إذ لو كان الوجود والتحقق أمرًا ذاتيًّا لها، 
لزم أن ال يفارقها أزاًل وأبًدا، فنفادها وزوال هذا الوصف عنها خير دليل على أن الوجود أمر عرضيٌّ للمادة، غير نابع من 
صميم ذاتها، ويلزم من ذلك أن يكون لوجودها بداية، ألن الزم عدم البداية كون هذا الوصف أمرًا ذاتيًّا لها كما هو شأن 

كل ذاتي، ولو كان ذاتيًّا لها لوجب أن ال يكون لها نهاية، مع أن العلم أثبت لها هذه النهاية«، اإللهيّات )ج)، ص73(.
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الدليل الثالث: الدليل العقيل.

حتت  جزيء  أصغر  من  وجوده  صميم  يف  احلركة  يعيش  كّله  الكون  أن  وبيانه   
الذري إىل أكرب جمرة، وكل حركة فال بد هلا من بداية وهناية، إذ ال يعقل أزلّية احلركة، 
وهذا الدليل نقله الشيخ الطربيس يف كتاب االحتجاج عن النبي 9، حيث قال خماطًبا 
الدهريني الذين يعتقدون بأزلية الكون: )أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه أم غري 
متناه؟ فإن قلتم إنه غري متناٍه فقد وصل إليكم آخر بال هناية ألّوله، وإن قلتم متناٍه فقد 

كان وال يشء منهام())(.

9 نقول: إذا كنّا اآلن نعيش يف  وتوضيًحا هلذا االستدالل الوارد عن النبي   
النهار فقد سبق هذا النهار ليٌل، فهل الليل الذي سبق هنارنا كان متناهًيا أم غري متناٍه؟ إذا 
كان غري متناٍه - بمعنى أّنه ال أّول له - فمعنى ذلك أنَّ الليل الذي سبق هنارنا )آخر بال 
بّد من أن يكون له أّول، ألّن  هناية ألّوله(، وهذا ليس معقواًل، إذ كل يشء له آخر ال 
املوجود أّما أن يكون وجوده نابًعا من ذاته أو ال، وإذا كان وجوده نابًعا من ذاته فال ُيعقل 
انقراضه وزواله، وإّما أن يكون وجوده ُمستنفًدا من عامل آخر، وإذا كان كذلك فوجوده 
له بداية وهناية، والنتيجة: إن كّل ما له هناية فهو قابل للفناء والزوال، وما كان قاباًل للفناء 

))( االحتجاج للشيخ الطبرسي، منشورات الشريف الرضي، ص28.
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بداية لكان وجوده واجًبا، وكان وجوده واجًبا فال  له  إذ لو مل يكن  بداية،  له  فال حمالة 
ُيعقل زواله.

من  متناٍه  هو  آخره  ناحية  من  املتناهي  الليل  أن  حديثنا  حمل  عىل  ذلك  وتطبيق   
ناحية أوله، فكيف يكون الليل غري متناٍه ومع ذلك له آخر، حيث انقىض وأتى النهار 
الذي نحن فيه؟! فبام أنَّ الليل قد انقىض فمعنى ذلك أنَّ له هناية، وإذا كانت له هناية فال 
بّد من أن تكون له بداية أيًضا، وبذلك يثبت أنَّ الكون له بداية، وليس غري متناٍه كام يقول 

الدهريون.

وأّما إذا كان الليل الذي سبقنا متناهًيا، فال بّد من أن يكون قبله هنار، والنهار متناٍه، وقبله 
السؤال: هل  نفس  فنطرح  زمني،  أّول فصل  إىل  إلخ، وهكذا حتى نصل  متناٍه...  ليل 

ذلك الفصل الزمني متناٍه أم غري متناٍه؟

وجتيبنا عن ذلك القاعدة العقلية التي ال مناص منها التي تقول: )يف الوجودات   
التدرجيية ال حيدث الثاين حتى ينقيض األول(، ويمكن تقريب هذه القاعدة بمثال مبّسط، 
وهو الكالم الذي نتلّفظ به، فإّنه وجود تدرجيي ال يمكن حتّقق الثاين فيه حتى ينقيض 
األول، فلو قال قائل: »رسول« ملا استطاع أن يقول الالم قبل الواو، بل ال توجد الالم 
حتى تنقرض الواو، وال يوجد الواو حتى تنقرض السني، وال توجد السني حتى تنقرض 

الراء.

فالليل الذي نحن فيه مل يوجد حتى انقىض النهار الذي قبله، والنهار مل يوجد   
حتى انقىض الليل الذي قبله، وهكذا إىل أن نصل إىل نقطة إّما أن يكون هلا آخر أو ال، فإن 
والليل  النهار  بوجداننا  نرى  ألنَّنا  الوجدان،  خالف  ذلك  لكان  آخر،  هلا  ليس  قلنا: 
يتعاقبان، وإذا قلنا: هلا آخر، فكّل ما له آخر يكون له حتاًم أّول، وهكذا يثبت أنَّ للكون 

بداية.
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-وهو  فامُلّدعى  للحركة،  مصداًقا  لكونه  هنا  ُذِكر  إّنام  والنهار  الليل  وتعاقب   
حدوث الكون- ال يثبت فقط بتعاقب الليل والنهار، بل أصل وجود احلركة يؤّدي إىل 
صغري  ميكروسكويب  مستوى  عىل  احلركة  هذه  كانت  سواًء  الكون،  بحدوث  القول 
كحركة اإللكرتونات، أو عىل مستوى كبري كحركة األجرام الساموّية، ألن احلركة حتتاج 
ك إذ ال ُيعقل حصول احلركة بدون سبب، فإذا انطلق الكون من نقطة التفرد عرب  للمحرِّ
التفرد  إذا ُوجدت نقطة  ك، وبعبارة أخرى:  امُلحرِّ احلركة كانت هذه احلركة مفتقرة إىل 

متحركة فقد نشأت ال حمالة عن حُمّرك.

النقطة الثانية: كيفية نشأة الكون.

نشأ  كيف  هنا:  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  فإنَّ  بدايًة،  للكون  أنَّ  ثبت  أن  بعد   
الكون؟ وقبل الرشوع يف رسد قصة نشأة الكون، ال بد من الوقوف عىل مطلبني فيزيائيني 

مهمني:

املطلب األول: ُبنية الذرة.

تتكّون الذرة -حسب النموذج املعياري- من عدد من اجلسيامت حتت الذرية:  

 اإللكرتون )Electron(: وهو جسيم ذو شحنة سالبة وكتلة صغرية جًدا قيمتها  ●
)31-10×9.11( كيلو جرام.
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الربوتون )Proton(: وهو جسيم ذو شحنة موجبة، وكتلة تعادل 836) ضعف  ●
من كتلة اإللكرتون بقيمة )27-10×1.6929( كيلو جرام.

النيوترون )Neutron(: وهو جسيم بال شحنة، بكتلة 839) ضعف من كتلة  ●
اإللكرتون، أو )27-10×1.6929( كيلو جرام.

يف  تدور  فهي  اإللكرتونات  أّما  الذّرة،  نواة  والنيوترونات  الربوتونات  ل  ُتشكِّ  
مدارات حول هذه النواة، ويتكّون كل من الربوتونات والنيوترونات من جسيامت أولية 
أولية،  جسيامت  ذاهتا  بحد  فهي  اإللكرتونات  أّما   ،)Quarks( بالكوراكات  تسّمى 
األجسام  بني  من  األولّية  اجلسيامت  هي  فقط  واإللكرتونات  الكوراكات  أنَّ  والنتيجة 

املذكورة.

املطلب الثاين: القوى األساسّية.

وهي القوى الطبيعية األربع التي حتكم الكون:

أو طاقتها،  كتلتها  األجسام حسب  تتأّثر هبا  التي  القوة  اجلاذبية: وهي  قوة   .1  
وتعد األضعف بني القوى األربع.

املشحونة  األجسام  بني  تعمل  التي  القوة  وهي  الكهرومغناطيسية:  القوة   .2  
اختالف  عند  البعض  لبعضهام  اجلسمني  إما بجذب  املغناطيسّية،  األجسام  أو  كهربائيًّا 

شحنتيهام، أو بطردمها عن بعضهام البعض عند تطابق الشحنات.
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يف  بعضها  مع  بالكواركات  متسك  التي  وهي  الشديدة:  النووية  القوة   .3  
الربوتونات والنيوترونات، وكذلك متسك بالربوتونات والنيوترونات داخل النواة.

4. القوة النووية الضعيفة: وهي القوة املسؤولة عن النشاط اإلشعاعي، وتلعب   
ر. دوًرا يف تكوين العنارص يف النجوم، ويف الكون امُلبكِّ

يف  تلخيصها  ويمكن  الكون،  نشأة  كيفية  عن  لإلجابة  نعود  املقدمة،  هذه  بعد   
ثالثة بنود))(:

البند األول: لقد متّت بداية الكون عرب انفجار أعظم، حدث يف حلظة قبل 3.7)   
بليون سنة تقريًبا، وكان حجم الكون نقطة ال هناية لصغرها وال لكثافتها، وُيَعربَّ عنها – 
أي عن النقطة التي هي مبدأ انفجار الكون- باملتفردة )singularity(، وفور حدوث 
االنفجار متّدد الكون بسعة أرسع من الضوء بمليار مليار مرة، ومزامنًا لذلك تشّكلت 
– نتيجة برودة الكون – املادة األولية، وهي اجلسيامت حتت الذرية املتمّثلة يف الكواركات 
واإللكرتونات، وسامهت يف تكوين الربوتونات والنيوترونات، التي سامهت أيًضا يف 
النويات اإللكرتونات يف  َأرَست هذه  اهليليوم واهليدروجني، وقد  ذّرات  نويات  ختليق 

مدارات حوهلا فتشّكلت الذّرات.

البند الثاين: إنَّ هذه العملية مل حتدث إال ضمن أربع قوى: أّوهلا قوة اجلاذبية التي   
ببعضها  الكواركات  ربطت  التي  الشديدة  النووية  القوة  وثانيها  الكون،  لتبعثر  لوالها 
حتى تشّكلت الربوتونات والنيرتونات، وثالثها القوة املغناطيسية، ورابعها القوة النووية 

اخلفيفة، فهذه القوى األربع ُوِجَدت مع االنفجار، وسامهت يف توجيه مسرية الكون.

جزٌر  فتشّكلت  الكون،  أرجاء  يف  ختّلقت  التي  املادة  انتثرت  لقد  الثالث:  البند   
ر بواحد إىل مئة  كالسحب، ألنَّ فيها كثافة تزيد عىل غريها من املناطق بنسبة ضئيلة تقدَّ
ألف جزء، وكانت هذه اجلزر هي بداية نشأة املجّرات، وقد مرَّ الكون أثناء تشّكله بتمّدد 
بروتونات  إىل  مادة،  إىل  طاقة،  إىل  مفردة  من  تطّور  حيث  وتطّور،  وتكّشف  وترّبد 
ونيرتونات، إىل نويات، إىل ذّرات، إىل أن نشأت املجّرات، إىل أن تشّكل اجليل األول من 

))( كتاب خرافة اإللحاد ص04)، نقالً عن كتاب )موجز تاريخ الكون من االنفجار العظيم إلى االستنساخ البشري(.
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النجوم، إىل عنارص اجلدول الدوري، إىل أن تشّكل اجليل الثاين والثالث من النجوم، إىل 
أن ُولَِدت املجموعة الشمسية، إىل أن استقر كوكب األرض الذي نعيش عليه.

إن قصة نشأة الكون تستبطن لغزين بحاجة إىل حل:  

اللغز األول: لغز الغموض.

1 ) من الثانية – كيف 
43

ر بـ  (10 ففي تلك اللحظة من عمر الكون الوليد – والتي تقدَّ  
 Charles - هو كانت طبيعة الكون حينها؟! ولذلك، )كارلز تاونز  )Townes

فيزيائي أمريكي حاصل عىل جائزة نوبل، يقول: )ال توجد إجابة علمية إىل اآلن تفسِّ لنا 
الدينية  التفسريات  فإّننا نرجع إىل  كيف نشأ االنفجار، وما دمنا ال نملك إجابة علمية 
والغيبية، ومن ثم فأنا – تاونز – أؤمن باإلله اخلالق الذي خلق هذا الكون ومتّت بقدرته 

قضية االنفجار())(. 

ِذيَن َكَفُروا  فهذا لغز الغموض حيتاج إىل تفّكر وإجابة، كام قال تعاىل: ﴿َأَومَلْ َيَر الَّ  
.﴾ ٍء َحيٍّ ا َوَجَعْلنَا ِمَن امْلَاِء ُكلَّ يَشْ اَمَواِت َواأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقنَامُهَ َأنَّ السَّ

)(( Making Waves, American Physical Society, 1995
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اللغز الثاين: السري من الالانتظام إىل االنتظام.

لكنَّ  والالانتظام،  واالنتثار  البعثرة  خيّلف  وإنام  انتظاًما،  يوّلد  ال  االنفجار  إذ   
الكون من خالل االنفجار سار من الالنتظام إىل االنتظام بطريقة تكاملية، حيث تطّور 
هذه  أنَّ  الواضح  ومن  كلها،  احلضارة  هذه  أبدعت  التي  العاقلة  احلياة  إىل  وصل  حتى 

املسرية حتتاج إىل منظِّم عامل قادر ينقل الكون من الالانتظام إىل االنتظام.

النقطة الثالثة: هل يمكن أن حيدث يشٌء صدفة؟

ثبت لدينا أن الكون حادث، واآلن نتساءل: هل يمكن أن حيدث اليشء وينتقل   
العّلية،  مبدأ  نبحث يف  أن  من  بّد  السؤال ال  هذا  بدون سبب؟ إلجابة  للوجود صدفة 
ومبدأ العلية هو عبارة عن إيامن اإلنسان بالبداهة بأّنه ال يمكن أن حيدث اليشء صدفًة، 
بل ال بّد له من سبب، ومع بداهة مبدأ العّلية، إاّل أن هناك عّدة منّبهات عىل رضوريته، 
منها كون االستدالل عىل نفي مبدأ العّلية إقراًرا واعرتاًفا بمبدأ العّلية! وذلك ألن أّي 
حُماولة إلقامة دليل عىل نفي مبدأ العّلية -بغض النظر عام هو الدليل- فإهّنا ترتكز عىل 

مبدأ العّلية نفسه، وإليك توضيح ذلك:

ا وصحيًحا فهو  إنَّ االستدالل عىل نفي مبدأ العّلية يعني أنَّه إذا كان الدليل تامًّ  
الذي  العّلية  إقرار ضمني بمبدأ  العّلية باطاًل، وهذا كام ترى  سبب لإلقرار بكون مبدأ 
ينص عىل أّنه ال يمكن أن حيدث يشٌء صدفًة، بل ال بّد من وجود سبب، ولذا يفرتض 
النافون ملبدأ العّلية أن دليل نفي مبدأ العّلية سبٌب للعلم واإلقرار ببطالن مبدأ العّلية. 
ال  أنه  يعني  العّلية  مبدأ  نفي  عىل  لالستدالل  شخص  أّي  سعي  إن  أخرى:  جهة  ومن 
يمكننا أّن نّدعي بطالن مبدأ العّلية بدون سبب، بل ال بّد من وجود سبب جيعل من مبدأ 
ا وصحيًحا فهو سبب  العّلية باطاًل، وهذا السبب هو الدليل، وبالتايل إذا كان الدليل تامًّ

لإلقرار بكون مبدأ العّلية باطاًل.
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أدّلة النافني لرضورة السببّية:

ولكننا سنغضُّ الطرف عن هذه النقطة، وسنتعّرض لبعض أدّلة النافني لرضورة 
السببية لنناقش ُكالًّ منها عىل حدة، وقبل اخلوض يف ذلك ال بد أن ننوه بأن السببية عىل 
النسبية،  والسببية  العامة،  السببية  الغربية:  الفلسفة  يف  امُلصطلح  بحسب  ثالثة  أنواع 
والسببية املعرفية، فالسببية العامة عبارة عن حاجة احلادث للعلة، والسببية النسبية عبارة 
احلديد ومتدده،  حرارة  بني ظاهرة  االّطراد  كقانون  الظاهرتني،  بني  االّطراد  قانون  عن 
نبدأ  ذلك  وبعد  للنتيجة،  الصحيحة  املقدمة  استلزام  عن  عبارة  هي  املعرفية  والسببية 

بمناقشة أدّلة النافني لرضورة السببية:

الدليل األول: تعارض مبدأ العلية مع الفيزياء احلديثة.

ثبت  مما  السببية  مبدأ  بأنَّ   )Bertrand Russell-راسل )بريتراند  رّصح 
خالفه، فقد نقل عنه يف كتاب )الوضعية املنطقية())( عن كتاب )مدخل إىل امليتافيزيقا( 
لعزمي إسالم: إّن مجيع الفالسفة يف كّل مدرسة فلسفية يتصّورون السببية عىل أهنا إحدى 

))( الوضعية المنطقية في فكر زكي نجيب محمود، ص422.
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البدييات أو املصادرات األساسية يف العلم، لكن من الغريب حًقا أن كلمة سبب ال ترد 
هو يف  البحث عن األسباب  الفيزياء عن  والسبب يف توقف  املتقّدمة،  العلوم  مطلًقا يف 

الواقع أن ال وجود ملثل هذه األشياء، أي األسباب.

وقد تبعه يف ذلك الدكتور زكي نجيب حممود كام يف كتابه )موقف من امليتافيزيقا())(، 
بغري حتمية،  داخلًيا  تتحرك  واملوجبة  السالبة  بكهارهبا  الصغرية  الذرة  كانت  إذا  فقال: 
فكيف نتصور حتمية يف الكائنات وهي يف النهاية تتكون من ذرات؟ وهو يشري هبذا إىل 
نقطة االستدالل عىل إنكار مبدأ السببية الوجودية بنتائج أبحاث ميكروفيزيائية، حيث 
إن الفيزياء الذرية قررت أّن نشاط الذرة يتضّمن حوادث ال يمكن ضبط علل هلا، كام أّن 
علامء الذرة ال يمكنهم التنبؤ بحركات اإللكرتونات أينام وجدت، ألن حركة اإللكرتون 
ال ختضع لقوانني احلركة امليكانيكية، فال يمكن القول بأن اإللكرتون سيّتبع حركة ُمعّينًة 
حتاًم، بل يبقى األمر عىل نحو االحتامل فقط، وهذا يتعارض -حسب امُلّدعى- مع مبدأ 

العّلية القائل بأّن املعلول حيدث بنحو حتمي إذا متّت عّلته.

وبالتايل ذكر )ريشني باخ( كام نقل عنه يف كتاب )الرضورة واالحتامل بني الفلسفة 
والعلم(: نحن نعلم من أبحاث ميكانيكا الكم أّن احلوادث الذرية ال تقبل تفسرًيا سببًيا، 
الالحتمية  مبدأ  يف  ُصنعت  التي  النتيجة  وهذه  فحسب،  االحتامل  قوانني  حتكمها  بل 
 ،)Heisenberg-هايزينبريغ( عند  املشهور   )uncertainty principle(
وهي الدليل عىل أّن من الالزم التخيل عن فكرة السببية، وأن قوانني االحتامل أصبحت 

تشغل املكان الذي كان حيتله من قبل قانون السببية.

أن  ويرى  الكم،  فيزياء  يف  الالحتمية  يعارض  أنه  آينشتاين  عن  ُنقل  املقابل  ويف 
إىل  نصل  مل  كنا  وإن  الذرية  حتت  اجلسيامت  سلوك  حتكم  للغاية  دقيقة  قوانني  هناك 

حتديدها)2(.

))( موقف من الميتافيزيقا، ص66.
قام  ولذا  المزدوج،  الشق  كتجربة  ما،  نوًعا  غامضًة  تُعد  التي  والظواهر  التجارب  ببعض  الكم  فيزياء  لنا  خرجت   )2(
الفيزيائييون بوضع عدة تفسيرات للربط بين الواقع وبين هذه الظواهر والتجارب، وكان من أشهر هذه التفسيرات: 
أّن  المتن- على  التفسير -كما ذُكر في  أقطابها، ينص هذا  يُعد بور وهايزينبيرغ من  تفسير مدرسة كوبنهاجن والتي 
الواقع ذا طبيعة احتماليّة، فال يمكن القول بأن اإللكترون سيتّبع حركة ُمعيّنًة حتًما ، وتفسير كوبنهاجن وإن كان األشهر، 
 Bohm’s( إاًل هنالك تفسيرات علميّة أخرى ومنها ما هو حتمّي يتوافق مع مبدأ العليّة والمبادئ العقليّة كتفسير بوم

.)interpretation
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واملالحظة األولية عىل هذه الفكرة – وهي أن نتيجة أبحاث النشاط الذري عدم 
القول بمبدأ السببية – أّن العجز عن حتديد ما هي العلة أو قصور املنهج التجريبي عن 
التنبؤ بمسار املعلول يف النشاط الذري ال يبطل مبدأ السببية عقاًل، إذ بعد التسليم بأن 
مبدأ السببية مبدأ عقالين قبيل فمجرد قصور املنهج التجريبي عن حتديد ما هي العلة يف 

النشاط الذري املعني ال ينتج بطالن مبدأ السببية، كام سيأيت بيان ذلك.

يف  فقال:  اإلحلاد())(،  )خرافة  كتابه  يف  رشيف  عمرو  الدكتور  هلذا  تعّرض  وقد 
الفيزياء الكالسيكية عندما يكون لدينا جسم له موضع ورسعة وكتلة يف الزمن )ن(، فإن 
موضعه ورسعته وكتلته عند الزمن )ن+)( ستكون هلا قيم حمددة يمكن التنبؤ هبا، ولكن 
يف الفيزياء احلديثة يف ضوء الالحتمية لن يكون للجسيامت عند )ن( و)ن + أ( قيم حمددة، 
بل يكون هناك احتاملية خمتلفة لصفات كل جسيم، أي جمموعة الهنائية من االحتامالت 

لكل منها نسبته.

ورضب مثالني لتوضيح هذا األمر: إذا سقط مئة فوتون عىل مرآة فإن حوايل %95 
فوتون  إذا سقط  لكن  املرآة،  وتنفذ 5% خالل  الصورة،  لنرى  أعيننا  تنعكس جتاه  منها 
واحد عىل املرآة فلن نستطيع أن نجزم هل ينعكس هذا الفوتون أم سريتد، غاية ما يمكننا 
قوله هو أّن هناك احتاماًل مقداره 95% أن يرتد، واحتامل مقداره 5% أن ينفذ. أيًضا ذّرات 
العنارص املشعة كاليورانيوم تفقد نصف قدرهتا عىل اإلشعاع وتتحول إىل عنارص خاملة 
يف فرتة أطلق عليها الفيزيائيون نصف العمر، لكن أقىص ما نستطيع أن نقوله: إن أمام 
كل ذرة مقدار 50% أن تتوقف عن اإلشعاع وتتحول لذرة خاملة من دون حتمية يف 

البني.

واملالحظ أنَّ الدكتور عمرو رشيف أراد أن يستفيد من هذا املبدأ – مبدأ الالحتمية 
– يف إثبات القدرة اإلهلية، وأنه إذا سّلمنا بمبدأ الالحتمية يف عامل اجلسيامت واملوجات 
نجزم  ال  ذلك  مع  املعني  املسار  هذا  حلدوث  السبب  توفر  مع  حتى  أنه  ذلك  فمعنى 
بحدوثه، إذ لعل اليد اإلهلية تتدخل فيكون له شأن آخر وتكون له صورة أخرى، فمبدأ 

الالحتمية يسهم يف إثبات القدرة اإلهلية، ال أن مبدأ الالحتمية يلغي قانون السببية.

))( خرافة اإللحاد، ص0))
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وهذا ما ذكرناه يف البداية، أن العجز عن حتديد العلة يشء وبطالن مبدأ السببية 
يشء آخر، ولكن الدكتور عمرو رشيف كأنه يريد أن يقول: إّن العالقة يف عامل اجلسيامت 
واملوجات بني ما يعّد سبًبا وما يعّد معلواًل ليس عالقة حتمية وإنام عالقة اقتضاء، أي أّن 

هذا العنرص جمرد مقتٍض لتلك احلركة وليس علة تامة.

التايل: إذا وضعنا  املثال  التاّمة وبني املقتيض، نرضب  العلة  الفرق بني  ولتوضيح 
باملاء، فلن  الورقة مبتلة  الورقة، وإذا كانت  النار لن حترق  فإّن  الورقة،  بعيدًة عن  النار 
حترقها النار حتى لو اقرتبت من النار، وبالنتيجة: فإن النار ليست عّلة تاّمة لإلحراق، أي 
أهّنا ال حُتتِّم إحراق الورقة، بل هي مقتٍض لإلحراق، وذلك ألنَّه يلزم أن ترتفع بعض 
املوانع كبلل الورقة لكي تؤّثر النار، ويلزم كذلك أن تتوّفر بعض الرشوط كاقرتاب النار 
من الورقة لتحرقها النار، وعند توّفر مجيع الرشوط، وارتفاع مجيع املوانع يصبح االحرتاق 

علة تامة، وإاّل فهو يف نفسه ليس إاّل مقتضًيا لإلحراق.

يعّد  ما  بني  واملوجات  اجلسيامت  العالقة يف عامل  يتضح مقصدنا من كون  وهبذا 
سبًبا وما يعّد معلواًل ليست عالقة حتمية -أي ليست عىل نحو العّلة التاّمة- وإنام عالقة 
تامة  العامل إىل علة  العالقة بني أي مسبب وسبب يف ذلك  إنام تتحول  اقتضاء، وبالتايل 
بعنرص غيبي، فليس هناك إلغاء ملبدأ السببية، وإنام السببية يف هذا العامل عىل نحو االقتضاء 
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العنرص حتت  التامة، فتحتاج إىل ضميمة عنرص آخر كي يؤثر هذا  السببية  ال عىل نحو 
الذري أثره.

وهذا شبيه بام يذكره كثري من املتكلمني املسلمني يف مسألة اإلعجاز، حيث يرون 
العلمي،  املنطق  املادي، بمعنى أن اإلعجاز ال خيرج عن  السبب  يفتقر إىل  أّن اإلعجاز 
نحو  عىل  املادي  العنرص  أن  هناك  ما  غاية  واملعلول،  العلة  بني  الرضورة  عالقة  وهو 
االقتضاء ال عىل نحو العلية التامة، فتأثريه يف حدوث هذا املعجز اخلارق للطبيعة بضميمة 
مبدأ غيبي، أي بضميمة رشط غيبي ينضم هلذا العنرص لكي يتم تأثريه، ال أن مبدأ السببية 

مستثنى يف هذه املوارد.

الدليل الثاين: شهادة الوجدان.

 David-هيوم )ديفيد  اإلسكوتلندي  الفيلسوف  قّدمها  التي  األدّلة  من  وهو 
إنَّ الوجدان شاهٌد  الدليل:  السببية، ومضمون هذا  Hume( يف سبيل إنكار رضورة 
نا إذا رجعنا إىل آفاق احلّس مل نجد أنَّ احلّس يدرك  عىل عدم وجود رضورة سببية، ألنَّ

رضورًة بني الظاهرتني املتتابعتني. 

نراه هو أنَّ  إنَّ كّل ما  هنا يقول )زكي نجيب حممود( يف كتابه )ديفيد هيوم())(: 
الثانية  فإنَّ  كانت ساكنة  كرة  ما صدمت  إذا  البليارد  كرة  أّن  فنرى  تتبع سببها،  النتيجة 
تتحّرك، كذلك إنَّ الذي ينطبع يف حواسنا الظاهرة كرة تتحرك وكرة تعقبها، وليس هناك 
من احلواس الباطنة ما ينطبع بانطباع آخر حتى يقال بأنَّ هناك رضورة بني احلادثتني، إذن 
العالقة  أو  القّوة  بفكرة  يوحي  بانطباع  تأتينا  الباطنة  احلواس  وال  الظاهرة  احلواس  ال 

الرضورّية.

، يتبع يشٌء منها شيًئا يف تعاقب  ويتابع ذلك فيقول: إنَّ مشاهد الكون دائبة التغريُّ
ال ينقطع، غري أّننا ال نعلم أّن هذه األشياء املتتابعة وراءها يشء، وال نملك بحال من 
هذا  وراء  إنَّ  لنقول:  وراءها  ما  نستطلع  بحيث  املشاهدة،  حدود  نجاوز  أن  األحوال 

التتابع قّوة خفّية تربط ربًطا رضورًيا بني السابق والالحق.

))( ديفيد هيوم، ص86-85.
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ويرى أنَّ ما نسّميه نحن برضورة العلّية جمّرد انطباع شعوري، ففي كتاب )نحو 
فلسفة علمية( لزكي نجيب حممود، يقول ما مضمونه: أّنه عندما يكون لنا حدث )أ(، 
عندما  اإلنسان  فإن  ُدخان،  حدوث  وليكن  )ب(،  آخر  وحدث  نار،  حدوث  وليكن 
يالحظ حصول احلدث )ب( بعد احلدث )أ( بشكل متكرر، ينقدح يف ذهنه أّن حدث )أ( 
سبٌب حلدث )ب( نتيجة اعتياده عىل مشاهدة تعاقب وتتابع احلدثني، فالعادة يف ذلك 
هي سبب االنطباع بعالقة العّلية حسب وجهة نظر هيوم))(. ولكننا نناقش هيوم، ونبنّي 

مواضع اخللل يف استدالله من خالل عدة مالحظات:

املالحظة األوىل: ليس املعيار يف اكتشاف السببية أو عدمها هو احلواس وال التتابع 
بالسببية،  العقل  حكم  يستلزم  ال  الوجود  يف  التتابع  إن  ذلك:  وتوضيح  احلدوث،  يف 
والشاهد عىل ذلك أن اإلنسان يرى ُمتتابعات يف الوجود ولكنه ال حيكم بوجود السببية 
بينهام، فها هو يرى أن ذهاب النهار يتبعه جميء الليل بشكل متكرر ودائم، ولكنّه مل حيكم 
بأن النهار هو علة لليل، فالتتابع احلّس أعم من العّلية، ألّنه قد حيصل بني أمرين دون أن 

يكون بينهام عّلية.

اإن حكم العقل بال�شببية ال ين�شاأ ملجرد تتابع احلوادث

الأننا ن�شاهد ما يتتابع كالليل والنهار وال نحكم ب�شببية اأحدهما

ون�شاهد حركات متزامنة ال تتابع بينها، كحركة اليد واملفتاح والقفل مًعا ونحكم باأنها علل لبع�شها

))( نحو فلسفة علمية، ص294.
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املالحظة الثانية: أّن هيوم من خالل هذا الدليل يسلِّم بمبدأ السببية من حيث ال 
يريد، ولذلك قال )جون فال( منتقًدا )هيوم( كام يف كتاب )املعرفة يف اإلسالم())(: عند 
ا نتيجٌة للعادة، قد اعرتف )هيوم( بطريقة ضمنية بصّحة مبدأ  تفسريه فكرَة العلّية عىل أهنَّ
العلية، ألنَّ العادة والتوّقع مها عّلة فكرة معنى العلية، ولوال العادة والتوّقع ملا كان لدينا 
املعرفية،  بالسببية  ضمنًا  يسلِّم  لكنه  السببية  مبدأ  ينكر  أن  يريد  فهو  العلية،  لفكرة  علٌة 

والسببية املعرفية كام ذكرنا هي عبارة عن استلزام املقدمة الصحيحة للنتيجة.

الواقع  ، ويف  عيّلٌ قانون  نفسه  العادة هو  قانون  هيوم:  فكرة  ناقًدا  )راسل(  وقال 
يمكن رسُم نظرية )هيوم( رساًم كروًيا عىل النحو التايل: )أ( عّلة )ب( تعني انطباع )أ( 
السببية  من  فررت  ألّنك  موّفق،  غري  جهد  -كتعريف-  وهذا  )ب(،  فكرة  عّلة  هو 

الوجودية إىل السببية املعرفية)2(.

الدليل الثالث: السببية سبق زمني.

وقد طرحه زكي نجيب حممود يف كتابه )املنطق الوضعي( )3(،وبيانه: حسب النظرة 
من  جمموعة  إىل  تنحّل  أهّنا  نرى  مًعا  احلادثتني  بتحليل  نقوم  عندما  احلديثة،  العلمية 
– يندجمان مًعا يف خط  – االتصال باحلرارة، ومتّدد احلديد مثاًل  التفاعالت، فاحلادثتان 
واحد، فليس هناك حسب النظرة العلمية احلديثة حادثتان متالحقتان، سبب ومسبَّب، 
بل هناك خطٌّ واحٌد من أحداث متصلة هتيب بسببها احلادثة األوىل بالثانية، بحيث نسّد 
الثغرات التي نفرتض وجودها يف سلسلة األحداث، وإذا فعلنا ذلك انساب السبب يف 
السببية  النظر عن فكرة  نغّض  أن  إال  أمامنا  فليس  انسياًبا جيعله خيًطا متصاًل،  املسبَّب 
إطالًقا، ألننا ال نجد إال خيًطا واحًدا متصاًل من األحداث، يندمج بعضها يف بعض، من 
خمتلفتني  ظاهرتني  يفرتض  العّلية  مبدأ  بينام  فواصل،  أو  ثغرات  بينها  حتصل  أن  دون 
إحدامها سبٌب لألخرى، واملعلول يسبق علته، فمرجع ما يسّمى بمبدأ العلية إىل السبق 

الزمني، وقد ثبت عدم وجود سبق زماين يف العلم احلديث، فبذلك يسقط مبدأ العلية.

))( المعرفة في اإلسالم، ص445.
)2( تاريخ الفلسفة الغربية، ص262.

)3( المنطق الوضعي، الجزء الثاني، ص272.
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وهذا الدليل يالَحظ عليه أّنه ناتٌج عن عدم فهم مبدأ العلّية والسببّية، فإّنه ليس 
مبدأ العلّية والسببية قائاًم عىل االنفصال بني العّلة واملعلول، بحيث نقول: ينتهي وجود 
العلة عند حّد كذا ليبدأ وجود املعلول، بل بالعكس متاًما، إنَّ مبدأ العلّية يعني أنَّ املعلول 
ممّا  العّلة،  وجود  عن  منفصاًل  وجوًدا  املعلول  وليس  العّلة،  وجودات  من  نازٌل  وجوٌد 
املعلول يف رمحها  فإذا كان  منفصاًل عنها،  العّلة، وليس شيًئا  املعلول يف رحم  أنَّ  يعني 
فليس هناك وجودان منفصالن كي يقال بأننا نرى بحسب التحليل العلمي خيًطا واحًدا، 
وهذا يعني إلغاء مبدأ العلية، بل إنَّ هذا التسلسل الذي عرّب عنه باالنسياب والتداخل 
د ملبدأ السببية، كام أن السببية ال ترتبط بالسبق الزمني حتى ُيقال إن  واالتصال هو املؤكِّ
الطبيعّية  العلة  ألّن  بذلك،  العلية  مبدأ  فزال  الزمني  السبق  ألغت  العلمية  املعطيات 
واملعلول متعارصان زمنًا، فمثاًل حركة اليد وحركة املفتاح متعارصان زمنًا ولذلك كانت 

إحدامها علة لألخرى.

الدليل الرابع: السببية ليست متكررة.

إنَّ السببّية لو كانت صحيحًة لتكّرر السبب وتكّرر املسبَّب، وهذا ليس صحيًحا، 
فعند القيام بالتحليل العلمي ال نجد حادثة تتكّرر أبًدا. يقول زكي نجيب حممود يف كتابه 
)املنطق الوضعي())(: احلادثة الواحدة حتدث مّرة واحدة، ثم متيض لغري عودة، فالسبب 
ال يعود أبًدا، واملسبَّب ال يعود أبًدا، إّن حادثات الطبيعة فريدة وإن تشاهبت، فخذ مثاًل 
يف عامل اإلدراك الفطري لألمور نقول: انفجار البارود يشعل احلريق، والزرنيخ يسبِّب 
املوت، وهكذا، فكأّنام انفجار البارود كائٌن بسيٌط واحٌد يتكّرر كّلام تكّرر سببه، واحلال 
ُمدَركات  هذه  كّل  كثرية،  مقّومات  بني  كثرية  تفاعالت  ذات  عملية  إال  هناك  ليس  أّنه 
منها  أّن كّل واحد  الوقوع، مع  يتصّورها مكّررة  الفطري بسيطة، حتى  إدراكنا  حيسبها 

د من عّدة أحداث. ب معقَّ مركَّ

ويالَحظ عىل هذا الدليل الرابع أنَّ فيه خلًطا بني السببية بني الطبيعتني والسببية 
بني أفراد الطبيعتني، نعم الذي ال يتكّرر وال يعود هو السببية الفردية أي بني فرد من النار 

))( المنطق الوضعي، الجزء الثاني، ص273
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من  فرد  أو  احلريق،  اشتعال  من  وفرد  البارود  انفجار  من  فرد  أو  اإلحراق،  من  وفرد 
االتصال باحلرارة وفرد من متّدد احلديد، فإنَّ كّل فرد من السبب وكّل فرد من املسبَّب ال 
العلة  السنخية بني  الطبيعتني بمقتىض برهان  السببية بني  يعود، لكن هذا ال يلغي مبدأ 
املعّينة وفق رشوط وظروف  أنه متى وجدت هذه الطبيعة بخصائصها  واملعلول، وهو 

معّينة أنتجت الطبيعة الفالنية بخصائصها املعّينة.

النقطة الرابعة: احلاجة للخالق.

بعد أن تقّرر لدينا أنَّ للكون بداية ))(، وعرفنا استحالة حدوث اليشء بال سبب، 
فإنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا: بام أنَّ الكون له بداية، فمن الذي نقله من العدم إىل 

الوجود؟ وهنا أطروحتان: األطروحة الدينية، واألطروحة املادية.

األطروحة األوىل: األطروحة الدينية.

له من قوة أوجدته، بمقتىض  بدَّ  إذن ال  بداية،  للكون  أنَّ  بام  تقول:  التي  وهي   
قانون السببية القائل: لكل مسبَّب سبٌب، وهذا امُلوجد يتمّتع بأربع صفات:

الصفة األوىل: أنَّ هذا امُلوجد واجب الوجود، بمعنى أّنه ال سبب له.

من الذي خلق اهلل؟!

إذا كان اهلل قد خلق الكون فمن الذي خلق  ُتْطَرح:  التي كثرًيا ما  من األسئلة   
اهلل؟! وبعبارة أخرى: إذا كان مبدأ السببية مبدأ ثابًتا، فلامذا ال خيضع اهلل لنفس القانون 

فيكون له خالق؟ 

))( هنالك محاوالت لالعتماد على بعض النماذج والنظريات الجديدة للتخلص من افتراض بداية للكون، كالتي تشير 
إلى أن االنفجار العظيم لم يكن إال ارتداًدا من كوٍن سابٍق منهار، إال أنَّ الفيزيائي وعالم الكونيات )ألكسندر فيلينكن-

Alexander Vilenkin( يؤكد بأن كل هذه النظريات ال زالت بحاجة إلى افتراض وجود بداية للكون. ففي مقال بعنوان 
)لماذا ال يمكن للفيزيائيين تجنب حدث الخلق؟-Why physicists can›t avoid a creation event( منشور في موقع 
)new scientist(، يقف فيلينكن على أشهر هذه النظريات ليثبت حاجتها إلى افتراض بداية، ثم يختم بهذه المقولة: 

»كل األدلة التي بحوزتنا تقول بأن الكون له بداية«.
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واجلواب عن هذه الفكرة بوجوه:

الوجه األول: ليس املقصود بمبدأ السببية هو أن )لكل موجود سبب(، بل هو   
)لكل موجود حادث سبب(، فاحلادث هو الذي حيتاج إىل سبب، وهو املوجود الذي مل 
يكن فكان، وعليه: هل اهلل حادث حتى حيتاج إىل حُمدث؟! هل اهلل مل يكن ثم كان حتى 
يمده  سبب  إىل  حيتاج  حتى  بحادث  ليس  اهلل  الوجود؟!  عليه  يفيض  من  إىل  حيتاج 

باحلدوث، فاهلل قّوة أزلية أبدية، مل يسبقها عدٌم وال يلحقها عدٌم.

فلو كانت هناك  العلل مستحيل،  التسلسل يف  الفلسفة:  ُيقال يف  الثاين:  الوجه   
أسباب ال هناية هلا، بأن يكون سبب قبل سبب قبل سبب قبل سبب إىل ما ال هناية ملا ُوِجد 
يشٌء يف الكون أصاًل، فنحن نحتاج إىل سبب، فإذا كان السبب أيًضا حيتاج إىل سبب، 
وكان سبب السبب حيتاج أيًضا إىل سبب، وهكذا، ومل تقف السلسلة عند سبب ال سبب 
له، أي مل تقف الوجودات عند موجود وجوده نابع من ذاته، فسوف تتسلسل األسباب 
إىل ما ال هناية، وإذا تسلسلت إىل ما ال هناية مل يوَجد يشء، ألّن كل سبب ال يوجد حتى 
يوجد السبب الذي قبله، فـ)أ( ال يوجد حتى يوجد )ب(، و)ب( ال يوجد حتى توجد 
)ج(، و)ج( ال توجد حتى يوجد )د(، و)د( ال توجد حتى يوجد )هـ(، وهكذا إىل ما ال 
أنَّ  عىل  دليٌل  وهذا  موجوًدا،  الكون  نرى  ولكننا  يشء،  يوجد  لن  بالنتيجة  إذن  هناية، 

السبب يف وجوده سبٌب ال سبب له، أي سبٌب تنتهي عنده األسباب.

الوجه الثالث: إنَّ السببية إما عقلية، وهي حكم العقل باستحالة الصدفة، وإما   
سببية وجودية، وهي عبارة عن والدة املسبَّب من رحم السبب، كوالدة احلرارة من رحم 
النار، ووالدة الضوء من رحم الشمس، وهذه السببية الوجودية خملوقة، وبام أهّنا خملوقة 
فال يعَقل أن خيضع هلا الباري تبارك وتعاىل، وهبذا يكون السؤال خاطٌئ من أساسه، ألنَّ 

اهلل هو الذي خلق قانون السببية، فكيف خيضع لقانون خملوق له؟! 
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فهذا اإلشكال باطٌل من عّدة جهات، إذ من جهٍة: موضوع قانون السببّية هو   
احلادث ال كّل موجود، ومن جهة أخرى: إنَّ التسلسل يف األسباب مستحيٌل، ومن جهة 

ثالثة: إنَّ السببّية الوجودّية خملوقٌة، فال يمكن أن خيضع هلا خالقها))(.

واملادة، ألنَّ  والطاقة  واملكان  الزمان  متحّرٌر من  املوجد  أنَّ هذا  الثانية:  الصفة   
ا  أهنَّ هذه األشياء األربعة حدثت باالنفجار، وأّما قبل االنفجار مل يكن يشء منها، فبام 
ٌر  حدثت باالنفجار إذن فمن أوجد االنفجار أوجدها، ومن أوجدها فهو منّزٌه عنها متحرِّ

منها، فال حيّده زمن وال مكان وال طاقة وال مادة.

الثالثة: أنَّ هذا املوجد مريد وقادر، حيث حدث االنفجار قبل 3.7)  الصفة   
بليون سنة ومل حيدث قبل ذلك، وهذا معناه أنَّ املوجد ذو إرادة واختيار، إذ أراده يف هذا 
أن  اختار  ولذلك  يفعل،  وأال  يفعل  أن  عىل  قادر  فهو  آخر،  ظرف  يف  يرده  ومل  الظرف 

حيدث االنفجار يف ظرف حمدد.

واحلكمة  بالعلم  مليًئا  كوًنا  أوجد  ألنه  كامل،  املوجد  هذا  أنَّ  الرابعة:  الصفة   
واإلبداع واحلياة، ولوال أنه كامل حّي عليم قادر ملا أعطى علاًم وحياة وقدرة وحكمة، 

))( إشكال )من خلق الله؟!( من اإلشكاالت المتكررة بكثرة من قبل أقالم الملحدين، انظر مثالً كتاب )التصميم العظيم( 
لستيفين هوكنج ترجمة أيمن أحمد عياد، الصفحة 206، و)لماذا لست مسيحيًّا( لبريتراند راسل، ترجمة عبد الكريم 

ناصيف، الصفحة 8)، وغيرهم.
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فإنَّ فاقد اليشء ال يعطيه.

– نعتقد أنَّ مقتىض أنَّ للكون بداية أنَّ هناك  الدينيني  – نحن  نا  واحلاصل: فإنَّ  
موجًدا، وهذا املوجد كامل حي، قادر مريد، ليس له سبب، متحرر من الزمان واملكان 

والطاقة واملادة، وهذا الدليل هو ما يعربَّ عنه يف كلامت املتكلِّمني بربهان احلدوث))(.

األطروحة الثانية: األطروحة املادية.

وهي التي يؤمن أصحاهبا بأنَّ للكون بداية، إال أهّنم يقولون: ليس بالرضورة أن   
نذهب إىل فرضية اإلله، بل يوجد بديل هلذه الفرضية يغنينا عن افرتاض خالق، ومن أهم 
كتابه  يف  مبثوثة  أفكاره  وجتد  هوكينغ،  ستيفني  الفيزيائي  هو  األطروحة  هلذه  امُلنّظرين 

التصميم العظيم)2(. 

))( يُستخدم هذا الدليل على نطاق واسع بواسطة المؤمنين في العالم الغربي، وذلك في محاورتهم ومناظراتهم مع 
المالحدة، ويُطلق عليه: )حجة الكالم الكونية-The Kalam Cosmological Argument(، و«الكالم« هنا نسبة إلى علم 

الكالم عند المسلمين، وفي ذلك اعتراٌف وإشادة بمستوى البحوث العقلية في علم الكالم.
 ،)The Grand Design( العظيم  التصميم  كتابه  بخصوص  الفيزيائيين  زمالئه  بعض  من  انتقادات  هوكينغ  نال   )2(
بها  يحلم  كان  التي  الموّحدة  النظرية  بأنها  إيّاها  )نظرية-M(، واصًفا  نظرية-م  الكتاب عن  يتحدث هوكينغ في هذا 
آينشتاين، وأنه على ضوئها يمكن أن يخلق الكون نفسه )التصميم العظيم، ص 6)2-7)2(، وفي لقاء للفيزيائي الكبير 
Unbe-( والذي عمل جنبًا لجنب مع هوكينغ لفترات طويلة-، في لقاء له في برنامج- )Roger Penrose -)روجر بنروز

?lievable(، يتحدث بنروز عن كيفية عرض هوكينغ لـ نظرية-م )نظرية-M( فيقول: )ما أطلق عليه ]هوكينغ[ نظرية-م 
هي في الواقع ليست بنظرية من األساس، بل هي مجموعة من األفكار واآلمال والطموحات!...أعتقد أن الكتاب مضلل 
بهذا الخصوص، ألنها تعطي انطباًعا بأن هنالك نظرية جديدة باستطاعتها تفسير كل شيء، ولكنها ليست كذلك أبًدا، 
أعتقد أن الكتاب يعاني أكثر بكثير من كتٍب أخرى!(، أما الفيزيائي )بيتر ويت-Peter Woit( فعلّق على الكتاب في مقال 
له بعنوان )هوكينغ يستسلم-Hawking Gives Up( قائاًل: »اّدعاء الكتاب بأن وجود الله غير ضروري لتفسير الفيزياء 
وعلم كونيات الكون الُمبّكر أعطته شهرته، أنا من المؤيدين للمذهب الطبيعي وترك اإلله خارج الفيزياء، ولكن إذا أردت 

خوض حرب الدين والعلم، فإن أخذك سالًحا مشكوكًا فيه مثل نظرية-م يحيّرني«.
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إن األطروحة املادية -التي طرحها هوكينغ وغريه- هلا عدة معامل:  

املعلم األول: الطاقة الكّلية للكون صفر.

فبحسب التجارب املختربية: ال يوجد يف الكون فضاٌء فارٌغ خاٍل من الطاقة، بل   
كّل الكون طاقة، وكّل الكون ماّدة، ونحن عندما نعربِّ بالطاقة أو بالكتلة نعني هبام شيًئا 
واحًدا، وذلك بناًء عىل نظرية )آينشتاين( املشهورة: الطاقة هي الكتلة مرضوبة يف مربع 

رسعة الضوء: 

كتلة أي  أنَّ  معناه  واّتساع، وهذا  متّدد  الوجود هي يف حال  املبثوثة يف  فالطاقة   
ا لو كانت حتمل إشارة سالبة ملا متّددت، إذ الطاقة السالبة  جسم حتمل إشارة موجبة، ألهنَّ
هي التي حتدث االنكامش، بينام الطاقة املوجبة هي التي حتدث التمّدد واالّتساع، فكّل 

كتلة حتمل إشارة موجبة ألهّنا تتمّدد وتّتسع. 

ويف املقابل، توجد اجلاذبية التي اكتشفها نيوتن، وهي بحسب قانونه: قّوٌة بني   
جسمني تشّد أحدمها إىل اآلخر بنسبة تساوي حاصل رضب الكتلتني مقسوًما عىل مربع 

املسافة بني هذين اجلسمني:

F = Gm1m2
r2  

وهذه اجلاذبية طاقة سالبة وليست طاقًة موجبًة، ألهنا جتذب األجسام لبعضها   
البعض، ولوال اجلاذبية ملا بقيت املدارات واملجموعات الشمسية عىل أبعادها من دون 

ختّلف، وملا استطعنا أن نحّدد مكاًنا وال زماًنا.

واالتساع،  التمدد  عىل  تبعث  موجبة  طاقة  طاقتان:  فيه  الكون  أنَّ  يعني  وهذا   
التجاذب والتقارب واالنكامش، وقد حصل االنفجار  التي تبعث عىل  وطاقة اجلاذبية 

نتيجة التعادل بني الطاقة املوجبة والطاقة السالبة.

وبعبارة أخرى: عندما نرجع إىل الكتلة األوىل – املعربَّ عنها بنقطة التفرد – التي   
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بدأ االنفجار منها، نجد أهّنا كانت ختتزن يف نفسها طاقة موجبة تساعدها عىل أن تتمّدد 
وتّتسع، وكذلك طاقة سالبة مساوية هلا يف املقدار ومعاكسة هلا يف االجتاه، ونتيجة تعادل 
القوتني املوجبة والسالبة حصلت احلالة املعربَّ عنه بالصفر، فبام أن جمموع طاقة الكون 
الطاقة  إضافة  يف  تكمن  خلالق  احلاجة  أّن  إذ  ممكٌن،  أمٌر  تلقائيًّا  وجوده  فإن  صفر،  هو 

للكون، ومّلا كانت قيمة الطاقة صفًرا، انتفت احلاجة للخالق))(.

ونحن نناقش هذه النقطة فنقول: ال جيدي يف املقام أن يقال: جمموع الطاقة صفر،   
فإنَّ كون جمموع الطاقة صفًرا يف املعادلة الفيزيائية ال يلغي الوجود، وإنَّام هذا هو جمّرد 

مبدأ ريايض ُيْسَتْخَدم من أجل القياس.

وهذا من قبيل قوهلم: املكان الفالين يرتفع عن سطح البحر عرشة أمتار، حيث   
ون عن هذا املبدأ بأّنه صفٌر، مع أنَّ كونه صفًرا  يعتربون سطح البحر مبدًأ للمسافة، ويعربِّ
ال يعني أّنه ال وجود له، بل هو موجوٌد، ولكن يعربَّ عنه بالصفر ألنَّه ُيْعَترَب مقياًسا لوحدٍة 

معّينٍة.

وجود  فرضنا  فلو  السالبة،  الطاقة  مع  املوجبة  الطاقة  تعاكس  يف  احلال  كذلك   
جزيئني متساويني يف املقدار متخالفني يف الشحنة، فإنَّ حاصل تعادهلام صفٌر، ولكن ليس 
املقصود بالصفر أنَّ الوجود انعدم، بل ال زال موجوًدا، وإنَّام معنى الصفر أنَّ هذا مبدٌأ 

ليشء آخر، ال أّنه إلغاٌء للوجود.

ا صفٌر  وبالتايل، فإنَّ الكتلة التي انفجر منها الكون حتى إذا افرتضناها صفًرا فإهنَّ  
أو  نفسه  أوجد  إما  الوجود  الواقع وجوٌد، وهذا  ا يف  أهنَّ إال  الفيزيائية،  املعادلة  بحسب 
أوجده غريه، ومن الواضح أّنه ال يمكن لليشء أن يوجد نفَسه، فال بدَّ من سبب أوجد 

هذه الكتلة.

وجيدر أن ُننّبه بأن هناك فرق بني التعبري بالصفر هنا، وبني التعبري به يف حديثنا   
حول نفي أزلية الكون، حيث ذكرنا هناك معلومة وهي: بام أّن املجرات يف حال توسع 
ومتدد دائم منذ البداية، فالزم ذلك أننا لو رجعنا إىل الوراء لكانت النتيجة هي الصفر 

))( كتاب التصميم العظيم لستيفين هوكنج ترجمة أيمن أحمد عياد، ص6)7-2)2.
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بمعنى العدم، ألنه متى ما فرضنا وجود  يشء يف حال توسع وامتداد، فال مبدأ للتوسع 
إال  بوقوف السلسلة عند ما ليس شيًئا، فإن ما ليس شيًئا ال يقبل التمدد والتوسع، وهذا 
يعني العدم،  بينام الصفر هنا جمرد رمز ريايض لتعادل الطاقة السالبة واملوجبة عند نقطة 
التفرد، وعدم غلبة أحدامها عىل األخرى، وليس عدًما حمًضا سابًقا عىل نقطة التفرد كام 

يف املورد السابق.

املعلم الثاين: إمكانّية والدة اليشء من الاليشء.

تبنّى هذه  الاليشء، وقد  ُولِد اليشء من  وإنَّام  له،  الكون ال موجد  أنَّ هذا  أي   
 Lawrence-الفرضية بعض الفيزيائيني املعارصين مثل: الفيزيائي )لورانس كراوس
Krauss(، والفيزيائي ستيفني هوكينغ، يقول كراوس: إن العلم أظهر أن والدة كون 
من اليشء ليس أمًرا مُمكنًا فحسب، بل هو أمٌر ُمرّجح، وال حيتاج يف ذلك لوجود أي قوة 

.)Supernatural force( فوق طبيعية

ويميض ليفّصل يف فكرته فيقول: عندما ندمج ميكانيكا الكم مع النسبية، فإن   
ألّنه  وذلك  نتصّورها،  التي  البساطة  هبذه  ليس  الشيًئا-  يبدو  -والذي  الفارغ  الفضاء 
يتكّون من جسيامت افرتاضية )virtual particles( متذبذبة، تستمر يف الوجود ثم 

ا بحيث ال يمكننا مالحظتها وال قياسها. العدم يف وقت قصري جدًّ

الفارغ سيبدأ يف  الفضاء  بالعمل، فإن  انتظرنا مّدة كافية لنسمح للجاذبية  وإذا   
إنتاج جسيامت حقيقية، فالاليشء يف احلقيقة غري مستقر، ومن املضمون ظهور يشء من 
الاليشء إذا انتظرنا وقًتا كافًيا، بل إن الفضاء الفارغ يمكنه أن ينتج جسيامت كافية لتعلل 
وجود مئة مليار جمرة، ولربام تقول ]والكالم ال زال لكراوس[ أن الفضاء الفارغ ليس 
عدًما، ولكن إذا ُطّبقت ميكانيكا الكم عىل اجلاذبية، فسيصبح كٌل من الفضاء والزمان 
متغريات كمومية، وحينئٍذ: كون بأكمله ُيمكن أن ُيوجد، بفضائه وزمانه ومادته وطاقته، 

بدون انتهاك أي قانون من قوانني الفيزياء))(. 

))( لتفصيل أكثر راجع كتاب كراوس المعنون بـ )كون من الشيء-A Universe from Nothing(، أما كالمه المنقول 
.)https://www.youtube.com/watch?v=ynWKQcjznQU( التالي:  الرابط  فمصدره 

https://www.youtube.com/watch?v=ynWKQcjznQU
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ويف املقابل، يناقش هذه الفكرة فيزيائي آخر، وهو الربوفسور باسل الطائي، وما   
يمّيز الطائي هو أّن ختصصه الدقيق متعلق باإلشكال، فقد نرش أبحاًثا علمية يف جمالت 
فهو  ولذا  وطاقته،  بالفراغ  متعلقة   )The Physical Review( قبيل  من  حُمكمة 
مؤهل خلوض هذا النقاش: إن الدكتور الطائي لديه ثالث مالحظات عاّمة عىل طرح 

كراوس، وهي:

). كراوس يتجاهل بعض التفاصيل املهمة يف قصة نشأة الكون.  

2. كراوس خيلط بني مفاهيم فيزيائية أساسية.  
3. بعض اّدعاءاته باطلة من األساس.  

اليشء،  من  الكون  والدة  رجحان  بل  إمكانية  أثبت  العلم  أن  كراوس  اّدعى   
ولكّن الدكتور الطائي ينّبه عىل أن كراوس جتاهل نقطة مهمة، فالعلم أثبت إمكانية والدة 
الكون من اليشء إذا أّثرت اجلاذبية عىل الفراغ، فإذا كان الاليشء ال حيتاج خالًقا لكونه 
متتلك  ال  الفيزياء  نفسه:  عىل  الطائي  الدكتور  جييب  اجلاذبية؟!  أتت  أين  فمن  الشيًئا، 
جواًبا عىل هذا السؤال، فعندما قمنا بإجراء أبحاث متعلقة بطاقة الفراغ يف السبعينات، 
افرتضنا تأثري اجلاذبية عىل نسيج الزمكان، وبدون هذا االفرتاض لن يكون هناك طاقة 

ليتم إجراء األبحاث حوهلا.

ويؤكد الدكتور الطائي أن اجلسيامت االفرتاضية يف الفراغ ال يمكن أن تتحول   
إىل جسيامت حقيقية دون تدّخل جمال طاقة خارجي وهو اجلاذبية، فإذا فرضنا جداًل أن 
الفراغ ليس بحاجة خلالق ألنه اليشء، فمن خلق اجلاذبية؟! ومن جعلها تقوم بدورها؟! 

)انتهى كالم الدكتور الطائي())(.

فهذه الفرضية غري معقولة من األساس، بل العقل يكّذهبا، ألنَّ العدم اليشء،   
والاليشء ال يولِّد شيًئا. ولذلك ورد تعبرٌي علمٌي دقيٌق وعظيٌم يف خطبة الزهراء )عليها 
السالم(، حيث قالت: »ابتدع األشياء ال من يشء كان قبلها«، ومل تقل: ابتدع األشياء من 

اليشء، إذ إنَّ هذا التعبري خاطٌئ، ألنَّ الاليشء ال ينتج شيًئا.

))( لمراجعة الكالم المنقول، يمكن الرجوع لمحاضرة الدكتور الطائي على الرابط التالي: 
.)https://www.youtube.com/watch?v=GgHvJHUCqWw(

https://www.youtube.com/watch?v=GgHvJHUCqWw


الدين بين معطيات العلم وإثارات اإللحاد

42|

د خلق، بل هو ابتداٌع،  وقد عرّبت باالبتداع ال باخللق، ألنَّ إجياد اهلل ليس جمرَّ  
بمعنى أّنه أوجد شيًئا ال مثيل سابق له، بينام اخللق قد يكون مصداقه إجياد يشء له مثيل 
ِمْن  بِآَيٍة  ِجْئُتُكْم  َقْد  j: ﴿َأينِّ  مريم  بن  الكريم عن عيسى  القرآن  قال  السابق، كام  يف 
ا بِإِْذِن اهللَِّ﴾، فام فعله  رْيِ َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيً ُكْم َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّ َربِّ
عيسى كان خلًقا ألّنه أوجد طرًيا، وهذا يشٌء له مثيل، حيث توجد طيوٌر أخرى كثريٌة، 
مثيل  له  ليس  شيًئا  أوجد  أّنه  بمعنى  ابتداٌع،  فهو  اخللق،  جمّرد  من  أعظم  اهلل  إجياد  بينام 

قبله))(.

املعلم الثالث: كفاية القوانني يف تفسري نشوء الكون.

يف  امُلتحّكمة  القوانني  ُعِرَفت  إذا  أّنه  املعلم  هذا  يف  وغريه   )2( هوكينغ  ومّدعى   
مسرية الكون فلسنا بحاجة إىل أن نفرتض وراء القوانني خالًقا، بل القوانني تسي بال 
وال  املطر،  يرون  السابق  يف  الناس  كان  لقد  نقول:  الفكرة،  تقريب  أجل  ومن  خالق. 
يعلمون ما هو سببه، فكانوا يقولون: اهلل خلق املطر، واحلال أنَّ هناك قانوًنا من وراء هذه 
سحاب،  إىل  يتحّول  ثم  فيتبّخر،  املاء،  عىل  الشمس  تسطع  حيث  الطبيعية،  الظاهرة 
والرياح تثري هذا السحاب فرتيقه ماًء، ثم تديره مّرة أخرى، وهكذا أوجد هذا القانون 

الطبيعي الصارم – الذي ال خيتلف وال يتخّلف – ظاهرة املطر.

فالعدم  العدم،  مصطلح  استخدام  أساء  أنّه  منها:  كراوس،  طرح  على  ُسّجلت  أخرى  مالحظات  هنالك  الواقع  في   )((
المقصود عند الفالسفة هو العدم المطلق والذي يعني عدم وجود أي شيٍء بتاتًا، بينما العدم عند كراوس يحتوي على 
افتراضيّة، وعلى قوانين فيزيائيّة وغيرها من األمور، وبالتالي فال يمكن أن ينقض كراوس -وهوكنج كذلك-  جسيمات 
المسلّمة العقليّة القائلة باستحالة نشوء الشيء من العدم، ألّن ما افترض كونه عدًما ليس كذلك، وإن كان بصدد تفسير 
 )George Ellis-وجود الكون بهذه األفكار، بحيث يكون هذا التفسير بدياًل عن وجود الله، فالفيزيائي )جورج إليس
يشير إلى أن كراوس تجاهل عدة أمور عليه اإلجابة عليها ليصل إلى النتيجة التي يتوخاها، فعليه أواًل أن يفّسر لنا سبب 
وجود هذه القوانين الفيزيائيّة، إذ ُمّدعى كراوس هو وجود بعض القوانين الفزيائيّة التي كانت حاكمة بحيث أّدت إلى 
نشوء الكون من الالشيء! ولكّنه لم يتحّدث عن سبب وجود هذه القوانين من األساس، وال سبب وجودها بهذا الشكل 
المحدد دون القوانين الممكنة األخرى، وال عن كيفية وجود القوانين قبل الكون وهو األمر الذي ال بد أن يعتقد به إذا 
كان يرى أن القوانين هي التي أّدت إلى نشوء الكون، ويصف إليس ما قّدمه كاروس من أفكار بأنّها غير مختبرة علميًّا، 
Is Lawrence Krauss a Physicist, or Just a Bad Phi- )بل هي ال تعدو عن كونها تخمينات فلسفيّة، راجع مقال 

.)Scientific American( المنشور على موقع مجلة )losopher
)2( يقول مثالً في صفحة 6)2 من كتاب التصميم العظيم: )ألّن هناك قانون مثل الجاذبيّة، فإّن الكون يمكنه أن يخلق 

نفسه من الشيء(.
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وكذلك حال اخلسوف والكسوف والزالل والرباكني، فقد كان الناس يف الزمن   
السابق يعتقدون بأنَّ هذه الظواهر وراءها أسباٌب غيبية، فكانوا يربطوهنا باإلله، واحلال 
أهّنا جمّرد ظواهر طبيعية ترجع إىل قوانني صارمة ال ختتلف وتتخّلف، فال تبقى حاجٌة 
لالعتقاد بوجود اإلله بعد اكتشاف هذه القوانني. وما دام الكون منذ أن حدث االنفجار 
خيتزن قوانني طبيعية صارمة، بحيث متى ما حصل القانون حصلت آثاره، لذا ال نحتاج 

أن نفرتض خالًقا وراء هذه القوانني ))(.

ببيان  تلغي احلاجة هلل، ويتضح ذلك  القوانني ال  إن معرفة  نقول:  ولكن نحن   
ثالثة أوجه:

القوانني حتتاج إىل مكان تعمل  القوانني ملحتضن، أي أن  الوجه األول: حاجة   
فيه، فكيف تكون هي املوجدة للمكان؟! فالقانون حتى يتفّعل ويعمل حيتاج إىل زمن 
ومكان وطاقة ومادة، وبدون هذه العنارص األربعة ال يمكن أن يعمل القانون، فكيف 
يكون القانون هو املوجد هلا واحلال أنه حيتاج إليها يف عمله وفعاليته؟! وهذا من قبيل أن 
يقال: )+)=2 قانوٌن ُيوِجد أشياء! واحلال أنَّ القانون ال يوجد شيًئا، وإنَّام حتى يتفّعل 

حيتاج إىل مكان يعمل فيه.

نا نؤمن بأنَّ الكون يسري وفق أنظمة دقيقة،  الوجه الثاين: حاجة القانون إىل مقنن، إنَّ
ولكننا نسأل: من الذي أودع هذه القوانني الذكية الدقيقة يف ذّرات الكون وطاقاته؟! 
فمثاًل: عندما نأخذ بذرة ونضعها يف الرتبة، فإهّنا تتحّول إىل شجرة، وال شكَّ يف أنَّ هذه 

))( إن هنالك فعالً اعتقاًدا ال زال شائًعا بأن الحاجة لله تكمن في تفسير الظواهر الطبيعية، وبالتالي فكلما اكتُشفت 
التقلص، ويظهر أن هذا هو تفسير كلمات بعض أقالم  لله تأخذ في  الحاجة  الظواهر فإن  التي تحكم هذه  القوانين 
الملحدين التي تشير إلى أن العلم يهدد الدين ويقلل من مساحته، ومما يُذكر في هذا السياق: قّصة العالم البالس مع 
الحاكم نابليون، والتي ترجع بدايتها إلى نيوتن عندما الحظ أن هنالك تغيّرًا بطيئًا في مدارات الكواكب، وقد يسبب 
تراكم هذه التغيّرات نتائج كارثيّة، فذهب إلى أن الله يتدخل بين فترة وأخرى إلصالح النظام الكوني ووضعه في المسار 
الصحيح، ولكن وبعد حدود قرن، قام العالم البالس بإيجاد تفسير علمي لهذه المشكلة دون الحاجة للتدّخل اإللهي، 
وعندما زار الحاكم نابليون وأهداه نسخًة من كتابه المعنون بـ )ميكانيكا األجرام السماوية(، سأل نابليون البالس: لماذا 
ال أرى ذكرًا لله في كتابك؟ فأجابه البالس: ال أحتاج إلى هذه الفرضية! ولكن أكان من المتوقع من األساس أن نجد الله 
في معادالت البالس؟! بالطبع ال، فالله ليس قوًة أو قانونًا داخل المعادالت، ولذا ال نتوقع أن نجده في كتب الفيزياء 
والرياضيات، إن اإللهي يعتقد بأن الله أجرى األمور بأسبابها الطبيعية، وعليه: فإن إيمانه ال يتزلزل عندما يُكتشف القانون 
ُمنظّم ومحكوم  -يا البالس-  الكون  الخاطئ، كان عليه أن يسأل: لماذا  السؤال  نابليون فقد سأل  أما  للظاهرة  الُمفّسر 
بقوانين نستطيع أن نصيغها بمعادالت رياضية أنيقة كالتي كتبتها؟ حينها سيكون من الصعب على البالس االستغناء عن 

»فرضية اإلله«.
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البذرة حتمل قوانني ذكّية هي التي أّدت إىل حتّوهلا إىل شجرة، ولكن من الذي أودع فيها 
هذه القوانني الذكية؟! وكذلك حال النطفة، فإهّنا تتحّول إىل إنسان عرب قوانني مودعة 
فيها، ولكن من الذي أودع فيها رشارة احلياة عرب هذه القوانني التي حتّوهلا إىل إنسان؟! 
فوجود القوانني الذكية التي حتكم الكون ال يعني االستغناء عن اخلالق احلكيم، ألنَّ هذه 

القوانني الذكية حتتاج إىل بذرة ومنطلق وذلك املنطلق حيتاج إىل من يفيضه ويبه ))(.

العّلة حاجة  إىل  املعلول  إنَّ حاجة  لعلته،  الذاتية  املعلول  الثالث: حاجة  الوجه   
ذاتّية، تستمر حدوًثا وبقاًء، وليست جمّرد حاجة حدوثية، فمثاًل: الضوء له عّلة، وهي 
القوة الكهربائية، ولو انفصل الضوء عن هذه القّوة حلظًة واحدًة النتفى. وكذلك عالقة 
ضوء الشمس بالشمس، فإّنه لو انفصل عن الشمس ولو للحظة النتهى. وهذا يعني أنَّ 
عالقة العّلة باملعلول هي عالقة الفيض واملدد، فال بدَّ من أن يبقى فيض العّلة متواصاًل 

ال ينقطع عن املعلول، وإال ال يمكن أن يبقى املعلول.

وبالتايل فإنَّ هذا الكون كله ال ينفك عن سببه حلظة واحدة، إذ عالقة اخلالق هبذا   
الكون عالقة الفيض والعطاء يف كل آٍن، ال أنَّ اهلل أوجد الكون وأودع فيه قوانني ذكّية 
ثم جعله يسري لوحده عىل طبق تلك القوانني، فالكون يف كّل حلظة مرهوٌن باملدد والفيض 

اإلهلي.

وأّما إذا آمنّا بأنَّ الكون ال حيتاج إىل فيض اخلالق، فهذا الضوء إذن ال حيتاج إىل   
ثم  أّول حلظة منه،  تتوّلد يف  الغاز، بل  إىل  النار ال حتتاج  الكهربائية! وهذه  القّوة  فيض 
تستغني عنه بعد ذلك! ومن الواضح أنَّ هذا املنطق منطق غري عقيل، ألنَّ حاجة املسبَّب 
للسبب حاجة ذاتية كامنة يف صميم وجوده وسارية ال تنفّك حلظة واحدة، فالكون كله 

ال ينفّك عن اخلالق وعن املعطي املفيض حلظة واحدة.

))( إن االستناد إلى وجود قوانين فيزيائية لالستغناء عن وجوب وجود خالق، شبيه بشخص درس آلية عمل جهاز ما، 
وعندما تمكن من فهم هذه اآللية، استنتج عدم الحاجة الفتراض مهندس قام بتصميم هذه اآللية ليعمل الجهاز على 
ضوئها، بدل أن تكون هذه الدراسة سببًا لإلذعان بوجود من صمم هذه اآللية، فهنالك خلٌط بين مسألتين: )أ( كيفية 
عمل الجهاز، وهو ما توّضحه اآللية المدروسة، )ب( تفسير كون الجهاز يعمل وفق هذه اآللية الدقيقة، وهو ما يلزم 

افتراض وجود مهندس صمم هذا الجهاز.



دالئل وجود اهلل يف العلم َوالفلسفة

|45

وهذا ما حتّدث عنه القرآن يف سورة الواقعة، حيث قال: ﴿َأَفَرَأْيُتْم َما مُتْنُوَن *   
َنْحُن  َأْم  َتْزَرُعوَنُه  َأَأْنُتْم   * ُرُثوَن  حَتْ َما  ﴿َأَفَرَأْيُتْم  اخْلَالُِقوَن﴾،  َنْحُن  َأْم  ُلُقوَنُه  خَتْ َأَأْنُتْم 
ُبوَن * َأَأْنُتْم َأْنَزْلُتُموُه ِمَن امْلُْزِن َأْم َنْحُن امْلُنِْزُلوَن﴾،  ِذي َترْشَ اِرُعوَن﴾، ﴿َأَفَرَأْيُتُم امْلَاَء الَّ الزَّ
تِي ُتوُروَن * َأَأْنُتْم َأْنَشْأُتْم َشَجَرهَتَا َأْم َنْحُن امْلُنِْشُئوَن﴾، فكّل هذه اآليات  ﴿َأَفَرَأْيُتُم النَّاَر الَّ

د عىل أنَّ حاجة املخلوق إىل اخلالق حاجٌة ذاتيٌة. تؤكِّ

املعلم الرابع: فرضية خلق املفردة لنفسها.

وهي التي طرحها )بيرت آتكنز-Peter Atkins( الذي هو من كبار املالحدة،   
حيث قال: الزمكان شّكل ذاته، بمعنى أنَّ النقطة املفردة التي منها توّلد الكون هي التي 

خلقت نفسها. 

جامعة  يف  سابق  بروفسور   –  )Keith Ward-وارد )كيث  املقابل،  ويف   
ا عىل )آتكينز(: من املستحيل أن يؤثر يشٌء وهو بعُد مل يوجد، فكيف  أكسفورد – يقول ردًّ
ختلق النقطة نفسها قبل أن توجد؟! وإين ألعجب هم يفرتضون لكل يشء سبًبا لكن إذا 
جاؤوا إىل أول يشء وهو أول حادث – وهو انفجار الكون – يقولون ال سبب له! إذا 
إذا  نظريٌة، فكيف  ُاْبُتِكَرت  ُبنَِي علٌم وال  ما  السببية  يرون لكل يشء سبًبا، ولوال  كانوا 
جاؤوا إىل أهّم يشء – وهو بداية الكون – يقولون: هذه النقطة التي منها انبثق الكون ال 

سبب هلا وأوجدت نفسها بنفسها؟!))(.

أنَّ وراء إجياد  الدينية، وهو  إنَّ الصحيح هو ما تطرحه األطروحة  واخلالصة:   
َواأْلَْرَض  اَمَواِت  السَّ َأنَّ  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َيَر  الكون خالًقا عامًلا قديًرا، كام قال تعاىل: ﴿َأَومَلْ 
﴾، وقال يف آية أخرى: ﴿إِنَّ يِف َخْلِق  ٍء َحيٍّ ا َوَجَعْلنَا ِمَن امْلَاِء ُكلَّ يَشْ َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقنَامُهَ
النحو من  اأْلَْلَباِب﴾، وهذا  آَلَياٍت أِلُويِل  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ َواْختاَِلِف  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ

. االستدالل باألثر عىل املؤثِر يعربَّ عنه يف الفلسفة بالدليل اإليّنّ

)(( God, Chance and Necessity. 
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برهان النظم والضبط الدقيق

بعدما بحثنا يف نشأة الكون، وداللتها عىل وجود خالق، فإن التسلسل املنطقي   
له  الربهان  وهذا  اهلل،  وجود  عىل  داللته  وعن  الناشئ،  الكون  هذا  يف  للبحث  يقودنا 
عناوين خمتلفة، ففي الفلسفة يستدل عىل وجود اهلل بربهان العناية، ويف علم الكالم ُيعرّب 
عنه بربهان النظم، ويف الفيزياء ُيعرّب عنه بربهان الضبط الدقيق، وهذه الرباهني باختالفها 

ترتكز عىل نقطة واحدة، وهي أن الفعل املحكم يدّل عىل أّن الفاعل دقيق وحكيم.

قانون  ثالثة عنارص:  إىل  بحاجة  نفعله  الذي  الفعل  إن  نقول:  ذلك  ولتوضيح   
فمثاًل:  مفيدة،  هليئة  املاّدة  لتطوير  القانون  بتطويع  يكون  املحكم  والفعل  وهيئة،  وماّدة 
عندما نمر بلوحة فنية بديعة معّلقة عىل احلائط، فإّننا نحكم عىل الفعل بأّنه فعل حمكم، 
حيث إن صناعة اللوحة الفنية متّت باالستفادة من القوانني الطبيعية لتطوير املادة الصبغية 
حتى تتحول إىل لوحة جّذابة، وهبذا تكون اللوحة فعاًل حُمكاًم، والفعل املحكم يدّل عىل 
أّن وراء اللوحة فنّاًنا قديًرا. وجهاز الكمبيوتر كذلك فعٌل حمكم، يدل عىل صانع دقيق 
فجمع  الفيزيائّية،  القوانني  من  استفاد  إّنه  حيث  الكمبيوتر،  صنع  الذي  املهندس  وهو 

اإلشارات الكهربائّية ورّتبها بحيث شّكل هذا النظام اخلازن للمعلومات واملربمج هلا.

وعليه: هل الكون فعٌل حمكٌم يدل عىل صانع حكيم وراءه؟  

إن البحث حول هذه النقطة يمكن أن يكون من عدة نواٍح، ولكننا نختار الناحية   
وهذه  حمددة،  فيزيائية  لثوابت  خيضع  الكون  إن  يقولون  الفيزياء  علامء  فإن  الفيزيائية، 
بمقدار  نقصت  أو  زادت  لو  ا بحيث  نطاق ضّيق جدًّ قيمها يف  أن تكون  الثوابت جيب 
هذه  بعض  يف  فالتغيري  متاًما،  خمتلًفا  الكون  من  جتعل  خطرية  نتائج  حلدثت  ا  جدًّ ضئيل 
الكواكب،  وال  النجوم  وال  املجرات  فيه  تتشكل  ال  عقياًم  الكون  من  جيعل  الثوابت 
والتغيري يف بعٍض آخر من الثوابت جيعل من املستحيل للحياة الذكية أن تتطور عىل أي 
كوكب، أي لوال دقة القوانني الفيزيائية وثوابتها ملا أمكن لإلنسان أن يتكّون، ولذا يقول 
أنَّنا  يعلم  كان  الكون  أنَّ  )يبدو   :)Freeman Dyson-دايسون )فريامن  الفيزيائي 
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قادمون())(! أي أنَّ الكون سار هبذه الطريقة إىل أن أصبح قاباًل للحياة وكأّنه كان يعلم 
أنَّ البرش قادمون إليه.

أّدى  ما  وهذا  ذكي،  مصمم  وجود  عىل  تدل  حمكم  فعل  املتناهية  الدقة  وهذه   
الدقيق )Fine Tuning Argument( كدليل عىل وجود  الضبط  برهان  لظهور 
اهلل، واألمر املميز هبذا الدليل: أن من يرّوج إىل أن الكون وثوابته مضبوطة بدقة هم علامء 
 Martin-فيزياء من الطراز األول، كرئيس اجلمعية امللكية الربوفسور )مارتن ريس
Rees( يف كتابه )ستة أرقام فقط - Just six numbers(، ومدير معهد ستانفورد 
كتبه  من  عدد  يف   )Leonard Susskin-ساسكيند )ليونارد  النظرية  للفيزياء 
 Paul ديفيز-  )بول  الفيزيائي  قال  حتى  العديد،  العديد  وغريهم  وحمارضاته، 
Davies(: )هنالك اتفاق واسع النطاق بني الفيزيائيني وعلامء الكونيات بأن الكون يف 

عدة نواٍح مضبوط بدقة ليسمح بوجود احلياة( )2(. 

الفيزياء  علامء  بكلامت  باالستعانة  الفيزيائّية  الثوابت  سنستعرض  ييل:  وفيام   
أنفسهم، ومن ثم سنبحث عن التفسري املناسب لوجود هذه الثوابت باالستعانة بدليل 

حساب االحتامالت، ومن ثم سنناقش اإلشكاالت امُلثارة حول برهان النظم.

األمر األول: استعراض بعض الثوابت الفيزيائية.

إليك أّيا القارئ بعض الثوابت الفيزيائّية املضبوطة بدقة:  

.) ε = الثابت األول: الكفاءة النووية) 0.007

ويتعلق هذا الثابت بالطاقة الصادرة من النجوم، إذ ال خيفى أنَّ الشمس تصدر   
طاقة، وهذه الطاقة تأيت من االندماج النووي بني ذّرات اهليدروجني يف قلب الشمس 
الذي يؤدي -أي االندماج- إىل تكّون ذرات اهليليوم. نحن نعلم أن ذرة اهليدروجني هبا 
بروتون واحد يف نواهتا، ولو كانت الكفاءة النووية تساوي 0.008 بداًل من 0.007 

)(( Disturbing the Universe, 1979, pp. 250-251.
 )International Journal of Astrobiology( المنشور في )How bio-friendly is the universe( راجع مقال )2(

في أبريل عام 2003.
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ألصبحت القوة التي تربط بني الربوتونات شديدة بحيث ال تبقي عىل بروتون واحد إال 
من  يتكّون  اهليدروجني  أن  ذكرنا  فقد  أثر،  للهيدروجني  يبقى  ال  وهبذا  بآخر،  وربطته 
بروتون واحد يف نواته، وزيادة الكفاءة النووية إىل 0.008 ال تسمح بأن يبقى بروتون 
بدون أن يرتبط بآخر وعند غياب اهليدروجني عن الكون فلن نحصل عىل املاء يف أي 

جزء من الكون، إضافة إىل أنه لن يكون هناك وقود للشمس.

وإذا قّلت الكفاءة النووية عن 0.007 إىل 0.006 فإن القوة لن تكون كافية   
لربط مكونات اهليليوم ببعضها البعض، وحينها سيكون الكون عندنا كوًنا بسيًطا يتكون 

من اهليدروجني فقط، ونتيجة ذلك هي موت النجوم وحتوهلا إىل رفات ))(.

الثابت الثاين: الثابت الكوين. 

ويمكن تعريفه عىل أّنه قّوة مضادة للجاذبّية، وقد ذكرنا أن ثابت الكفاءة النووية   
ا، ولكن  ال يمكن أن يتغرّي ولو بمقدار )0.00، وكان ذلك كاشًفا عن ضبط دقيق جدًّ
الثابت الكوين حيمل مفاجأة أكرب بكثري، فهذا الثابت ال يمكن أن يتغرّي ولو بمقدار0)-22)، 

أي ال يمكن أن يزيد وال ينقص ولو بمقدار:

0.00000000000000000000000000
0000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000
0000000000001

 

))( كتاب ستة أرقام فقط، إصدار مركز براهين، ص)72-7.
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التكّون، وذلك ألن  النجوم من  الضئيل ستمنع  املقدار  الزيادة ولو هبذا  إن  إذ   
النجوم تتكّون ألن قوة اجلاذبّية جتذب أجزاءها لبعضها البعض، والقوة املضادة للجاذبية 
التي عرّبنا عنها بالثابت الكوين كان بإمكاهنا أن متنع هذا التجاذب، ومتنع تكّون النجوم 
ا، ولو كانت هذه  ا جدًّ والكواكب لو كانت أكثر من مقدارها احلايل بمقدار ضئيل جدًّ
القوم أكرب بـ 0)-22) ملنعت من تكّون النجوم والكواكب، وبالتايل ملنعت من وجودنا، 
واخلالصة: إن علامء الفيزياء مل يتوصلوا أبًدا للس وراء هذه الدقة، إذ إن هذا القدر من 

ا ال بد من التأمل فيه ))(. الدقة ألمر حمرّي جدًّ

 Is the Universe( عنوان ،)Leonard Susskind-( راجع محاضرة بروفيسور الفيزياء في جامعة هارفرد )ليونارد ساسكند((
.)Fine-Tuned for Life and Mind
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.) N = الثابت الثالث: النسبة بني القوتني الكهرومغناطيسية واجلاذبية ) 1036

جتذب  التي  الكهرومغناطيسية  القوة  منها  العامل،  حتكم  قوى  عدة  هنالك   
القوة  نسبة  وإن  املعروفة،  اجلاذبية  وقوة  لبعضها،  الشحنات  املختلفة  اجلسيامت 
نقصت  ولو  وتساوي0)36،  ا  جدًّ مهمة  نسبة  هي  اجلاذبية  قوة  إىل  الكهرومغناطيسية 
حجم  إىل  حيوان  أي  ينمو  ولن  سيتقّلص،  الكواكب  عدد  فإن  املقدار  هذا  عن  النسبة 
يتجاوز حجم احلرشة بكثري، ألن اجلاذبية ستسحق أي أجسام بحجم جسم اإلنسان، 
واحلرشات وإن مل تسحقها اجلاذبية، إال أهّنا ستحتاج أرجاًل سميكة لتحملها عىل الرغم 
من صغر وزهنا، وذلك لشدة قوة اجلاذبية يف هكذا كون، وستكون أعامر النجوم قصرية 
وباقي اإلنسان  ويتطّور  التطّور،  حيدث  أن  املمكن  من  يكون  لن   بحيث 

املخلوقات احلّية ))(.

.)D = الثابت الرابع: عدد األبعاد املكانّية ) 3

إن عدد األبعاد يف هذا الكون هو ثالثة فقط، وهلذا الرقم خصوصيته وتبعاته   
التي منها أن القوى مثل اجلاذبّية والكهرباء ستخضع لقانون الرتبيع العكس، واملقصود 
أن قوة اجلاذبّية بني جسمني-مثاًل- تتناسب عكسيًّا مع مرّبع املسافة بينهام، وهذه العالقة 
نفسها موجودة كذلك بني اجلسمني املتجاذبني كهربائيًّا. وإّن قانون الرتبيع العكس هو 
العكس،  الرتبيع  قانون  لتغرّي  األبعاد  عدد  زاد  فلو  ثالثة،  املكانية  األبعاد  لكون  نتيجة 
والنتيجة املأساوّية هلكذا تغرّي هي عدم استقرار الكواكب، وكذلك عدم وجود الذّرات، 
وذلك ألن اإللكرتونات لن تكون مستقّرة يف مداراهتا إذا مل يكن هنالك قانون الرتبيع 

العكس )2(.

إذن عند زيادة عدد األبعاد فلن يكون هنالك ذّرات وال كواكب مستقّرة، ولكن   
ماذا سيحدث لو كان الكون ذا بعدين فقط؟! واجلواب عن ذلك: إن إحدى النتائج هو 
تكون  أن  بّد  ال  ألنه  وذلك  اهلضمي،  كاجلهاز  جهاز  لإلنسان  يكون  أن  سيستحيل  أّنه 

))( كتاب ستة أرقام فقط، إصدار مركز براهين، ص50.
)2( المصدر السابق، ص70)-72).
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أعضاء هذا اجلهاز جُمّوفًة، وهو مما يستحيل حتققه يف كون ذي بعدين.

األمر الثاين: تفسري دقة الثوابت الكونّية.

إن لزوم كون الثوابت يف نطاق ضّيق من أجل أن تسمح بتطّور الكون ووجود   
أّن هنالك  الضّيق، دليٌل عىل  النطاق  الثوابت عىل قيم مناسبة يف هذا  احلياة، وحصول 
خالًقا عاقاًل حكياًم خلق الكون هبذه الكيفّية، وتوضيح ذلك باملثال التايل: هب أن هنالك 
مريًضا يف حالة خطرة، وهو بحاجة إىل دواء بمقدار معنّي بحيث لو زاد بمقدار )0.000 
حلصلت هلذا املريض مضاعفات خطرية، ولو قّل الدواء بمقدار )0.000 ملا كان كافًيا 
لشفاء املريض، وبعد ذلك عرفنا أن املريض ُأعطي هذا الدواء بالفعل، فإننا سنحكم بأّن 
الدقيق  املقدار  هبذا  الدواء  إىل  املريض  حاجة  اكتشف  قد  ودقيًقا،  حاذًقا  طبيًبا  هنالك 
واحلرج، وأعطاه إّياه، ولكن ماذا لو كان الدواء بحد حرج بحيث ال يمكن أن يزيد أو 
ينقص ولو بمقدار 0)-22)، فحينها سيزيد يقيننا وتأكدنا بأن هنالك طبيًبا حاذًقا قد قام 

بإعطاء املريض هذا الدواء، وأن إعطاءه الدواء مل يكن صدفة.

تعقيب: إن استداللنا يف املثال السابق عىل وجود الطبيب كان بربهان حساب   
حساب  وبرهان  الكونّية،  الثوابت  دقة  لتفسري  سنستخدمه  ما  وهو  االحتامالت، 
النتائج  إلثبات  املختلفة  العلوم  جماالت  يف  ُيستخدم  ريايض  دليل  هو  االحتامالت 
الفرضيات، والتناسب  الظواهر، واملقارنة بني  واحلقائق، وذلك بخطوات ثالث: مجع 

العكس بني هذه الفرضيات من حيث درجة االحتامل.

النقطة األوىل: توضيح دليل حساب االحتامالت.

من أجل توضيح هذا الدليل، نرضب مثااًل، وهو: هل الكواكب التسعة السّيارة   
-أو  السديم  من  تشّكلت   – األرض  كوكب  وخصوًصا   – الشمس  حول  تدور  التي 
السحابة الكونية- نفسه الذي تشّكلت منه الشمس، أم كانت وجوًدا مستقاًل عن وجود 
الشمس من أول األمر، ال تربطها هبا أي رابطة أو أصل مشرتك؟ ومن أجل اإلجابة عن 

هذا التساؤل نطبِّق اخلطوات الثالث.
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اخلطوة األوىل: مجع الظواهر.

حركة  وثانًيا:  الشمس.  عمر  يساوي  األرض  عمر  فأواًل:  ظواهر:  عّدة  وهنا   
األرض حول نفسها وحول الشمس منسجمٌة مع حركة الشمس حول نفسها، إذ كالمها 
األرض  حركة  رسعة  درجة  بني  تناسٌب  يوجد  وثالًثا:  الرشق.  إىل  الغرب  من  يسريان 
ودوراهنا حول نفسها ودرجة رسعة دوران الشمس حول نفسها. ورابًعا: إنَّ العنارص 
التي تتكّون منها األرض تتكّون منها الشمس أيًضا، فعنرص اهليدروجني مثاًل هو العنرص 
احلاكم يف كليهام. وخامًسا: إنَّ حرارة باطن األرض حرارٌة عاليٌة جًدا كام هو باطن جرم 

الشمس.

اخلطوة الثانية: املقارنة بني الفرضيات.

األصل  يف  الشمس  مع  مشرتكًة  األرض  تكون  أن  إما  فرضيتان:  أمامنا  وهنا   
-وهو السديم-، وإما أن تكون األرض موجوًدا مستقاًل متاًما، ومن الواضح أنَّ الفرضية 
األوىل صاحلٌة لتفسري الظواهر التي مجعناها، ألنَّ األرض إذا كانت تشّكلت من السديم 
العمر  يف  متساويتني  لكانتا  عنه،  كالمها  وانفصل  الشمس  منه  تشّكلت  الذي  نفسه 

والسعة واجتاه احلركة... وهذا يعني أنَّ هذه الظواهر تصّب يف صالح هذه الفرضية.

وأّما الفرضية األخرى فهي ترى أنَّ األرض ُوِجَدت مستقّلًة من بداية األمر،   
لكنها تساوت صدفًة مع الشمس يف السعة، ويف احلركة، ويف احلرارة، ويف العنارص، 
ألنَّ  ضئياًل،  احتاماًل  مستقاًل  موجوًدا  األرض  كون  احتامل  جتعل  فرضيات  كّلها  فهذه 

حتّقق هذا االحتامل يبتني عىل فرض ُصَدٍف متعّددٍة.

اخلطوة الثالثة: التناسب العكيس.

احتامل  درجة  تضاءلت  كلام  أّنه  الفرضيتني  بني  عكس  تناسب  وجود  ومعنى   
الفرضية الثانية، وهي فرضية االستقالل، تصاعدت درجة احتامل الفرضية األوىل، وهي 
– ضئيلٌة بحيث  – وهي االستقالل  فرضية االشرتاك، فإذا افرتضنا أنَّ الفرضية الثانية 
تكون نسبة حتّققها )% فإنَّ احتامل الفرضية األوىل يصل إىل 99%، وهذا يعني أنَّ الفرضية 
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العلمية الصحيحة هي األوىل.

ومن هنا يّتضح أنَّ دليل حساب االحتامالت ال يؤّدي إىل اليقني بمعنى مطابقة   
اليقني  اليقني العلمي، وهو  باليقني الريايض أو  الواقع 00)%، بل يؤّدي إىل ما يسّمى 
يف  عليه  وُيْعَتَمد  إليه  ُيْسَتنَد  دليٌل  فهو  االستنتاج،  أجل  من  العلم  جماالت  يف  به  املعتّد 

جماالت العلوم املختلفة ))(.

النقطة الثانية: تطبيق دليل حساب االحتامالت عىل الكون.

حتّصل ممّا ذكرناه: أنَّ الكون فيه ستة ثوابت رياضية هلا حدوٌد دقيقٌة ال تزيد وال   
تنقص، فهل حصلت مجيع هذه الثوابت هبذه األرقام الرياضية الدقيقة صدفًة؟! 

ولإلجابة عن ذلك، نرجع إىل دليل حساب االحتامالت، فنقول: يوجد عندنا   
أن تكون هذه  وإما  نشأت عن مصمم ذكي،  قد  الظواهر  أن تكون هذه  إّما  احتامالن: 
الظواهر قد نشأت صدفًة، بمعنى أنَّ وجود كّل ظاهرة منها صدفة! وكوهنا هبذه النسب 
الرياضية الدقيقة صدفة! واجتامعها يف كون واحد صدفة! والتناسق فيام بينها يف العمل 

اًم ذكيًّا.  صدفة! ومن الواضح أنَّ هذا االحتامل ال قيمة له، فيثبت أنَّ هلذا الكون مصمِّ

الرياضية  الثوابت  هذه  وجود  يكون  أن  احتامل  نقارن  عندما  أوضح:  وبعبارة   
السّتة صدفة، وحدودها الدقيقة صدفة، واجتامعها صدفة، والتناسق فيام بينها صدفة، 
م ذكي، نجد أنَّ االحتامل األول ضئيٌل  مع احتامل أن يكون كّل ذلك من تصميم مصمِّ
ا، بينام االحتامل الثاين كبرٌي، وبام أنَّ بينهام تناسًبا عكسًيا فإّنه كلام قّل احتامل فرضية  جدًّ
مستوى  إىل  االحتامل  درجة  تصل  أن  إىل  القدير،  اخلالق  فرضية  احتامل  ارتفع  الصدفة 

اليقني الريايض.

))( يجدر بالذكر أن كون الثوابت الفيزيائية مضبوطة بدقة قد أّرق كُتّاب اإللحاد وأزعجهم، ونسوق لك -أيّها القارئ 
العزيز- مثالين: ُسِئل ريشارد دوكنز: هل يوجد أي دليل لإليمان بالله بحيث يُمثِّل تحديًا لإللحاد، مما جعلكم تتوقفون 
الضبط  دليل  قوة  إلى  إشارًة  تفسير،  إلى  بحاجة  الكونية  الثوابت  ضبط  مسألة  بأن  دوكنز  فأجاب  فيه؟  وتتأملون 
)https://www.youtube.com/ :)55:50 التالي )دقيقة الرابط  المنقول، يمكن االطالع على  الكالم  الدقيق، لمراجعة 
الجدد وهو )كريستوفر هيتشينز اإللحاد  كُتّاب  يقول كاتب آخر من   )watch?v=n7IHU28aR2E. وفي مقطع آخر 

مت ضدنا من الطرف اآلخر ]أي من الطرف المؤمن بالله[،  -Christopher Hitchens(: »نُسأل أحيانًا عن أفضل حجة قُدِّ
أنا أعتقد أننا كلنا سنختار دليل الضبط الدقيق، إنه ليس تافًها فيجب أن تقضي وقتًا للتفكير فيها والعمل على حلّه«، 

.)https://www.youtube.com/watch?v=E9TMwfkDwIY( :يمكن مشاهدة المقطع من خالل الرابط التالي

https://www.youtube.com/watch?v=n7IHU28aR2E
https://www.youtube.com/watch?v=n7IHU28aR2E
https://www.youtube.com/watch?v=E9TMwfkDwIY
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ًطا، وهو: لو أخذ شخٌص عرشة  ومن أجل تقريب الفكرة، نرضب مثااًل مبسَّ  
أوراق، ورّقمها من ) إىل 0)، ثم خلطها ووضعها يف جيبه، ثم أراد أن يضع يده يف جيبه 
عىل ورقة من تلك األوراق بشكل عشوائي، فحينئٍذ يكون احتامل أن يصيب الورقة التي 
مكتوٌب عليها رقم ) يف املّرة األوىل هو )/0)، واحتامل أن يضع يده يف املّرة الثانية عىل 
الورقة التي عليها رقم 2 هو )/00)، واحتامل أن يضع يده عىل الورقة املكتوب عليها 
3 يف املّرة الثالثة هو )/000)... واحتامل أن يضع يده عىل الورقة التي مكتوٌب عليها 

0) يف املّرة العارشة هو ) عىل عرشة ماليني، وهذا احتامٌل ال قيمة له رياضًيا.

الدقيقة والقوانني  الثوابت  وهكذا هو حال الكون، فإنَّ احتامل أن تكون هذه   
سوى  ليس  عمياء  ماّدة  انفجار  عرب  صدفًة  كّلها  حصلت  قد  الكون  تدير  التي  الذكّية 
ا بوجود قوة  احتامل ال قيمة له رياضًيا، ألنَّ كّل ثابت من ثوابت الكون يعطي احتاماًل قويًّ
أن  إىل  االحتامالت  ترتاكم  فسوف  بعضها،  يف  االحتامالت  هذه  رضبنا  وكّلام  حكيمة، 

نصل إىل حّد اليقني الريايض بوجود قّوة حكيمة.

 )Robin Collins-كولينز )روبن  أنَّ  السابقة  األبحاث  يف  ذكرنا  ولذلك،   
يقول: إنَّ تأثري ثبات القيم يف نشأة احلياة صدفة احتامله )) × 0)-23)(، وهذا الرقم ال 
يمكن حتى كتابته فضاًل عن حتّققه! فال مقايسة أصاًل بني احتامل الصدفة وبني احتامل 

اخلالق القدير.

اَمَواِت  وكّلام تأّملنا يف الكون زاد يقيننا بذلك، كام قال تعاىل: ﴿إِنَّ يِف َخْلِق السَّ  
ْيِل َوالنََّهاِر آَلَياٍت أِلُويِل اأْلَْلَباِب﴾، وقال يف آية أخرى: ﴿َسنُِريِْم  َواأْلَْرِض َواْختاَِلِف اللَّ
ٍء  ُه َعىَل ُكلِّ يَشْ َأنَّ بَِربَِّك  َيْكِف  َأَومَلْ  احْلَقُّ  ُه  َأنَّ هَلُْم   َ َيَتَبنيَّ َأْنُفِسِهْم َحتَّى  آَياتِنَا يِف اآْلَفاِق َويِف 

َشِهيٌد﴾ ))(.

))(  إن بعض العلماء الذين ذُكِرَت أسماؤهم كليونارد ساسكيند ال يقولون بأن الله هو من ضبط هذه الثوابت، وإنما 
يميلون إلى تفسير الضبط الدقيق بفرضية األكوان المتعددة )Multiverse(، وهذه الفرضية تنص على أنّه ال يوجد كوننا 
فحسب، بل هنالك عدد هائل من األكوان، وكل كون يحمل قيًما مختلفة للثوابت الفيزيائية، وبهذا يمكن تفسير الضبط 
الدقيق، حيث أنه ليس من المستغرب أن يظهر كوننا بالقيم المناسبة من بين عدد هائل من األكوان بالقيم المختلفة، 

ولمناقشة هذه الفكرة نذكر عدة أمور:
األمر األول: إن هنالك مناشئ متعددة لفرضية األكوان المتعددة في الفيزياء الحديثة، منها فرضية الـ )التضّخم األبدي-
Eternal inflation( التي تنص على أن التضّخم الذي حصل في بداية االنفجار العظيم مستمر، ومن نتائج هذا االستمرار 
هو توليد أكوان جديدة تنشأ من الكون السابق على شكل فُقاعة، ولكن هذا المنشأ وكل المناشئ الباقية ال تعدو عن 
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األمر الثالث: مناقشة التساؤالت املتعلقة بربهان النظم.

التساؤل األول: كيف نستكشف الضبط الدقيق بدون مقارنة؟

ُنسب إىل هيوم أّنه أشكل عىل برهان النظم بأن النظام الدقيق ال يمكن استنتاج   
وجوده إاّل باملقارنة، فعندما نشاهد منزاًل، فإننا ال نستطيع أن نحكم بأن هذا املنزل بناؤه 
دقيق وحمكم إاّل عندما نقارنه بمنزل آخر، ونرى أن أحدمها أفضل من اآلخر بناًء ودقة، 
حينها سنستنتج بأن وراء املنزل مهندًسا دقيًقا، ولكن هذا متعّذر بالنسبة للكون، إذ أننا 
ال نشاهد إال كوًنا واحًدا ال غري، فال يمكن مقارنة هذا الكون بآخر لنقول إّنه يتمّيز عليه 

بالدقة، ونستنتج حينها وجود مصمم. 

ولكننا نقول إن برهان النظم وبالتحديد برهان الضبط الدقيق يبتني عىل دليل   
الذي  الطبيب  عىل  حكمنا  فنحن  باملقارنة،  عالقة  أي  له  وليس  االحتامالت،  حساب 
عالج املريض يف ذلك املثال باحلكمة والذكاء إلدراكه أن املريض حيتاج جرعة من الدواء 
ال يمكن أن تزيد وال تنقص ولو بمقدار )0.00، ومل نحتج يف حكمنا عليه باحلكمة 
وبحساب  حمكم،  فعل  أّنه  عىل  يدل  هذا  فعله  فنفس  آخر،  بطبيب  نقارنه  أن  والعقل 
االحتامالت يدل عىل أّن الفاعل دقيق، وكذلك الكون هو يف حد ذاته قائم عىل ثوابت 
فيزيائية ال تزيد وال تنقص، فهو يف حد ذاته يدل بحساب االحتامالت عىل أن فاعله دقيق 

وحكيم وعاقل.

كونها فرضيات تفتقر لألدلة، بل إنّه يتعّذر اختبار هذه الفرضية والتأكد من صحتها، ألن األكوان األخرى ستكون خارجة 
قابلة  أنّها غير  إذ  التجريبي  العلم  إلى  للفلسفة والميتافيزيقا منها  الفرضية أقرب  التجربة، وهذا ما يجعل  عن نطاق 
للتخطئة، ولذا نجد العديد من كبار الفيزيائيين قد وقفوا موقف المعارضة لفرضية األكوان المتعددة، منهم على سبيل 

.)George F. Ellis-جورج إليس( ،)Roger Penrose-روجر بنروز( ،)Paul Davis-المثال: )بول ديفيز
األمر الثاني: غياب الُمرّجح لهذه الفرضيّة، إذا إنّه ليس من المنطقي تفسير الضبط الدقيق بـ 0)500 كون -كما يقول 
هوكينغ مثاًل- عوًضا عن القول بوجود ضابط دقيق، فإذا رأينا كوبًا من الشاي بمقدار سّكر مناسب فإننا سنحكم بأن 
هنالك من وضع كمية مناسبة من السكر في كوب الشاي، ولن نفترض وجود عدد هائل من أكواب الشاي بمقادير سكر 
مختلفة وحصلنا مصادفة على كوب الشاي بمقدار السكر المناسب! بدون أن يكون لدينا أي ُمرّجح لفرضية األكواب 
المتعددة! ولذا نجد العديد من العلماء قد عابوا على تفسير الضبط الدقيق باألكوان المتعددة كونه يخالف مبدأ علميًّا 
ا وهو )شفرة أوكهام-Occam’s razor(، والذي ينص على أنّه عند وجود أكثر من فرضية لتفسير قضية معينة، فإن  هامًّ

الفرضية األبسط والتي تحمل عدًدا أقل من االفتراضات هي ما يجب أن نختاره.
األمر الثالث: يشير روبين كولنز إلى أن توليد األكوان المتعددة في مختلف نسخ فرضية األكوان المتعددة يكون نتيجة 
تفاعل قوانين متعددة مع بعضها البعض، وهذا بحد ذاته بحاجة لمصمم، ويشير كذلك إلى أن هنالك قوانين حاكمة ال 
تتغير من كون آلخر، ففي التضخم األبدي: قوى الجاذبية والنووية موجودة في كل األكوان، ولذا فإن الفرضية ال تفسر 

اختيار هذه القوانين دون غيرها، ويمكن مراجعة مقاالت ومحاضرات كولنز لالستزادة. 
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التساؤل الثاين: ما اهلدف من هذا الكون الواسع؟

كّله  للكون  الكوكب  هذا  نسبة  ولكن  األرض،  كوكب  يف  نعيش  كبرش  نحن   
كنسبة حبة رمل لألرض كّلها، فلامذا خلق اهلل كّل هذا الكون الواسع؟! أمل يكن يكفي 
أن نعيش يف جمرتنا درب التبانة فقط؟! أليس يف وجود هذا الكون الشاسع عبث ينايف 

كون الفاعل دقيًقا؟

ونجيب عىل هذا التساؤل بأّنه يوجد يف علم الكالم بحثان أحدمها عن دقة اخلالق واآلخر 
عن هدفيته، وما نحن بصدده يف برهان النظم والضبط الدقيق هو البحث األول، وال 
شك أّن الثوابت الفيزيائّية بحدودها الدقيقة داّلة عىل أن اخلالق دقيق، وأّما حتديد اهلدف 

من هذا الكون الواسع فهو بحث آخر لسنا بصدده اآلن.

ولكننا نشري إىل أمر، وهو أن النجوم التي نشاهدها يف الكون الشاسع دخيلة يف   
يف  تصنع  الكبار  النيرتونّية  فالنجوم  األرض!  كوكب  عىل  وأنت  اإلنسان  أيا  حياتك 
أفراهنا الذرّية املادة الثقيلة الداخلة يف تكوين جزيئات املادة احلّية عىل األرض، والنجوم 
هبذا  متأثرة  كبرش  حياتنا  إذن  هلا،  القريبة  الكواكب  يف  احلياة  حفظ  يف  دخيلة  الصغرية 

الكون الشاسع من حولنا وليست منفصلة عنه حتى ُيقال إّن خلقه عبث.

التساؤل الثالث: كيف نفّس التصميم السيِّئ؟

هنالك من يقول: كام أّن الكون به ضبط دقيق، هنالك ضبط سيِّئ كذلك، وكام   
أن هنالك جوانب هبا تصميم حسن، نشاهد كذلك جوانب أخرى هبا تصميم سيِّئ، 
وهذا يعني أن املصمم خيطئ أحياًنا ويصيب يف أحياٍن أخرى، وقد مثلوا للتصميم السيِّئ 
أهّنا تضم عرش  إال  السجائر، ومع رقتها  العني بسمك ورقة  إن شبكّية  فقالوا:  بالعني، 
بينام السطح اخللفي  العصبّية، والسطح األمامي هلا يواجه اخلارج،  طبقات من اخلاليا 
يواجه طبقة من األوعية الدموية، واإلشكال هو: أن هذه الطبقات تشتت الضوء قبل أن 
يقع عىل البقعة احلساسة للضوء، وهذا ما أّدى إىل وجود بقعة غري حساسة للضوء ُيطلق 
عليها البقعة العمياء، فهذه البقعة ال يوجد هبا مستقبالت للضوء حتى تشعر به، وهذا 
يف  الضوء  مستقبالت  تكون  أن  هو  نظره  يف  والصحيح  املستشكل،  نظر  يف  خطأ  يعترب 
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اجلزء األمامي حتى ال يتشتت الضوء وال توجد البقعة العمياء.

ويف مقام اإلجابة نشري إىل أمرين:  

األمر األول: إن الطب إىل اآلن مل يكتشف الفائدة من هذه البقعة العمياء، ال أّنه   
اكتشف خطأ وجود البقعة العمياء، وفرق بني األمرين، واملستقبل أمامنا، والعلم يتقدم 

ويتطّور.

األمر الثاين: إننا عندما نبحث يف مبادئ التصميم لدى الرشكات الكربى، نجد   
أهّنم يضعون يف عني االعتبار عّدة أمور أثناء التصميم، فمن يريد تصميم جهاز حاسب 
حممول )البتوب( فإنه ال يرّكز عىل أن تكون الشاشة أفضل الشاشات، بل عىل أن تكون 
أجزاء الالبتوب متكاملة خيدم بعضها بعًضا، فيفّكر املهندس الذي يصمم الالبتوب يف 
حجمه، وكيف يكون مناسًبا لالستخدام، وكذلك يف املادة التي يصنع منها بأن تكون 
مادة غري خطرة وقابلة لالشتعال، إضافة إىل أّنه ينظر نظرة مستقبلية ويفكر كيف يمكنه 
أن يصمم اجلهاز بحيث يكون قاباًل للصيانة والتدارك يف املستقبل، وال بد أن يضع يف 

حسبانه سعر اجلهاز وكيف يمكن تروجيه بسعر متوسط ومناسب.

إذن فالتصميم الذكي للحاسب املحمول وكل تصميم ذكي حيصل عندما تكون   
مجيع العنارص متكاملة خيدم بعضهم بعًضا، ال بأن تكون الشاشة أكرب وأفضل شاشة، 
واألمر هو نفسه فيام خيض اإلنسان، فجسم اإلنسان مصمم بحيث خيدم بعضه بعًضا، 
األجزاء  بقية  فإن  منه  جزء  مرض  إذا  الواحدة،  كاألرسة  فرتاه  بعًضا،  بعضه  ويكمل 
تتفاعل معه، وهذا يعني أن الفعل امُلحكم الذي يكشف عن كون الفاعل دقيًقا هو الفعل 
ابتكر  الذي  ُمنسجاًم مع اهلدف  الفعل متناسق األجزاء  املتكامل ال األكمل، فكلام كان 
ألجله، وخادًما للوضع اإلنساين، كان فعاًل حُمكاًم ألّنه متكامل، وليس برشط أن يكون 

األكمل.



دالئل وجود اهلل يف العلم َوالفلسفة

|59

الحياة رسالة المبدع الحّي

قد  الفيزيائّية  الثوابت  أن  لوال  لتنشأ  ما كانت  احلياة  إن  السابق  البحث  قلنا يف   
ضبطت بدقة، وحان الوقت لنسّلط الضوء عىل هذه الظاهرة لنرى هل تدل عىل خالق 
مبدع أم ال، وقبل ذلك كّله ال بد أن نبحث يف ماهّية احلياة، فإننا عندما نريد أن نحلِّل 

حقيقة احلياة، نجد أن هلا ثالثة معاٍن:

املعنى األول: املعنى القرآين.

إّن الرؤية التي يطرحها القرآن الكريم يف حتليل مفهوم احلياة ترتكز عىل وجود   
، ففي الوقت الذي  مساوقٍة بني الوجود واحلياة، بمعنى أنَّ كل ما هو موجوٌد فهو حيٌّ
نعترب فيه بعض األشياء مّيتة ال حياة فيها، يرى القرآن أنَّ كّل يشء له وجوٌد له حياٌة أيًضا. 
فمثاًل: نحن نرى أنَّ احلجر ال حياة فيه، ألّنه ال ينمو، بينام القرآن يرى أنَّ كّل يشء ما دام 

موجوًدا فهو حيٌّ أيًضا، حتى الصخرة الصاّمء.

ومن أجل توضيح هذه الرؤية القرآنية، نقول: إنَّ كّل يشء يف هذا الوجود املاّدي   
– حتى احلجر – يتأّلف من عنرصين: عنرص ملكي، وهو الصورة املادّية لليشء، وعنرص 
قوله: يف  األول  العنرص  إىل  القرآن  أشار  وقد  لليشء.  الغيبي  العنرص  وهو   ملكويت، 

صورها  يف  املتمثِّل  امللكي  عنرصها  هو  األشياء  ملك  إذ  امْلُْلُك﴾،  بَِيِدِه  ِذي  الَّ ﴿َتَباَرَك 
ٍء﴾، إذ  ِذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ يَشْ املادية، وأشار إىل العنرص الثاين يف قوله: ﴿َفُسْبَحاَن الَّ
ملكوت كّل يشء هو العنرص الغيبي اخلفي الذي يربط اليشء بخالقه، وإنَّام تأخذ األشياء 

حياهَتا من هذا العنرص امللكويت الذي يربطها برهّبا.

ٍء إاِلَّ ُيَسبُِّح بَِحْمِدِه َوَلِكْن اَل  وقد حتّدث القرآن عن ذلك يف قوله: ﴿َوإِْن ِمْن يَشْ  
َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم﴾، فكل يشء له تسبيٌح، وبالتايل له لغٌة، واللغة فرع احلياة، إذن لكل 
ِذي َأْعَطى  يشء نصيٌب من احلياة، ولكن نحن ال ندرك تلك احلياة. ويقول القرآن: ﴿الَّ
ٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى﴾، ومن الواضح أنَّ امليِّت ال يتدي، لذا فاهلداية دليل عىل وجود  ُكلَّ يَشْ
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نصيب من احلياة لكّل يشء. 

َجاَرِة َأْو  ويقول القرآن يف آية ثالثة: ﴿ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َفِهَي َكاحْلِ  
ُق َفَيْخُرُج ِمنُْه امْلَاُء َوإِنَّ  قَّ ُر ِمنُْه اأْلهَْنَاُر َوإِنَّ ِمنَْها مَلَا َيشَّ َجاَرِة مَلَا َيَتَفجَّ َأَشدُّ َقْسَوًة َوإِنَّ ِمَن احْلِ
ِمنَْها مَلَا َيْبُِط ِمْن َخْشَيِة اهللَِّ﴾، وال يمكن أن خيشى احلجُر اهللَ لوال وجود درجٍة من احلياة 
ًعا ِمْن  َأْنَزْلنَا َهَذا اْلُقْرآَن َعىَل َجَبٍل َلَرَأْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ عنده. ويقول يف آية رابعة: ﴿َلْو 
َخْشَيِة اهللَِّ﴾، أي أنَّ اجلبل خيشى اهلل، وال شكَّ يف أنَّ اخلشية فرع احلياة. وإذا كان لكّل 
موجوٍد لغٌة وهدايٌة وخشوٌع بنظر القرآن الكريم، فهذا يعني أنَّ احلياة باملنظور القرآين 

تساوق الوجود.

املعنى الثاين: املعنى العريف.

م األشياء إىل مجادات وأحياء، فنقول:  وهو املعنى املرتكز يف أذهاننا، حيث نقسِّ  
، وأّما ما ال  ، ألنَّ احلياة تعني النمو، فكل ما ينمو فهو حيٌّ احلجر مجاٌد بينام النبات حيٌّ

ينمو فهو مجاٌد.

املعنى الثالث: املعنى العلمي.

عام  املتحدة  بالواليات   )Brandeis-برانديز( جامعة  يف  مؤمتٌر  ُعِقَد  لقد   
فت احلياة نتيجة هذا املؤمتر تعريًفا كيميائًيا،  993)م لتعريف احلياة تعريًفا علمًيا، فُعرِّ
وهو أنَّ احلياة جمموعة عمليات كهروكيميائية تتسم هبا الكائنات احلية البسيطة واملعّقدة، 

وتتسم بالتغذية والنمو والتكاثر.

أن نقف  احلياة، ومن اجلميل  يقابل هذه  ما  احلياة، واملوت هو  هذه هي معاين   
وقفة قرآنية عىل املوت يف القرآن الكريم، إذ نجد أّنه قال: ﴿َخَلَق امْلَْوَت َواحْلََياَة﴾، وال 
ريب يف أنَّ احلياة يشء وجودي، فيمكن خلقه وإجياده، ولكنَّ املوت فناٌء وعدٌم، فكيف 

يتعّلق اخللق به؟ 

ويمكن اإلجابة عن هذا التساؤل بثالث إجابات:  

إذ هو عبارة عن   ، إنَّ املوت ليس عدًما، بل هو يشٌء وجوديٌّ اإلجابة األوىل:   
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سفر من عامل إىل عامل آخر، وانتقال من مرحلة إىل مرحلة أخرى، وإذا كان سفًرا وانتقااًل 
فهو أمٌر وجوديٌّ يمكن أن يتعّلق به اخللق. 

وجوديٌة،  صيغٌة  اإلمساك  أنَّ  مع  باإلمساك،  عنه  يعربِّ  القرآن  نجد  هنا،  ومن   
تِي  الَّ َفُيْمِسُك  َمنَاِمَها  يِف  مَتُْت  مَلْ  تِي  َوالَّ َمْوهِتَا  ِحنَي  اأْلَْنُفَس  َيَتَوفَّ  تعاىل: ﴿اهللَُّ  قال  حيث 

ى﴾. َقىَض َعَلْيَها امْلَْوَت َوُيْرِسُل اأْلُْخَرى إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ

ا عن هذا املعنى: ً ي معربِّ ويقول أبو العالء املعرِّ  

للنف��اِدُخِل���ق النا����س للبق���اء ف�شّل���ت يح�ش��بونهم  اأّم��ٌة 
ر�ش��اِداإّنم���ا ينقل���ون م���ن دار اأعم���اٍل  اأو  �ش��قوٍة  دار  اإل��ى 

 

اإلجابة الثانية: إنَّ املقصود بخلق املوت واحلياة هو خلق أسباهبام، فكام أنَّ احلياة   
أبويه، فكذلك املوت  نتيجة عالقة بني   – – مثاًل  هلا أسباب، حيث تنشأ حياة اإلنسان 
أيًضا له أسباب، فيكون معنى خلق احلياة هو خلق األسباب التي تنتج احلياة، ومعنى 

خلق املوت هو خلق األسباب التي تفني احلياة وتعدمها.

اإلجابة الثالثة: وهي ترتكز عىل أنَّ حرف الواو يف قوله: ﴿َخَلَق امْلَْوَت َواحْلََياَة﴾   
ليس واو العطف، وإنَّام هو واو اجلمع، إذ قد يكون مفاد الواو هو العطف، كام يف قول 
القائل: مشيُت أنا وأخي، بمعنى أّنه مشى وأخوه أيًضا مشى، وقد يكون مفاد الواو هو 
أكل كل  أّنه  بينهام، ال  أنَّه مجع  بمعنى  واجلبَن،  اخلبَز  أكلُت  القائل:  قول  اجلمع، كام يف 
واحد منهام عىل حدٍة. فإذا كانت الواو يف اآلية هي واو اجلمع، فحينئٍذ يكون معناها: هو 
خلق  بمعنى  واحلياة  املوت  خلق  أنَّ  أي  واحٍد،  كياٍن  يف  واحلياة  املوت  بني  مجع  الذي 
االقرتان واالجتامع بينهام، كام يف جسم اإلنسان مثاًل، فإنَّ هذا اجلسم مّيٌت وحيٌّ يف آٍن 
واحٍد، إذ يف كّل حلظة متوت من جسم اإلنسان ماليني اخلاليا وحتيا فيه ماليني اخلاليا، 

فهذا الكيان الواحد يعيش موًتا وحياًة يف كّل حلظٍة وآٍن. 
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عالقة احلياة باملبدع احلّي

نريد  إننا  بمعنى:  احلي،  باملبدع  عالقتها  حيث  من  احلياة  ندرس  أن  هنا  ونريد   
توضيح كيف تكون احلياة دلياًل عىل اخلالق احلي تبارك وتعاىل، وسيكون ذلك يف جهتني:

اجلهة األوىل: دراسة عنارص احلياة.

وكال  جوهري،  وعنرص  بيولوجي،  عنرص  عنرصين:  من  تتأّلف  احلياة  إنَّ   
العنرصين يداّلن عىل اخلالق احلي. ويمكن أن يتضح الفارق إذا تأّملنا يف اللوحة الفنّية 
املعّلقة عىل احلائط، فإّننا تارًة ندرس اخلصائص املادية للوحة، من قبيل: ما هي األصباغ 
املستعملة فيها؟ وما هي أنواع اخلطوط املستخدمة فيها؟ وهل احلائط حديدي أم خشبي 
أم قاميش؟ فهذه الدراسة املادية هي الدراسة البيولوجية. وأّما عندما ندرس اللوحة من 
حيث مضموهنا، لنعرف ما هي املضامني التي أراد الفنان أن يوحيها من خالل اللوحة؟ 
وما هي املشاعر التي تتجىل من خالهلا؟ فهذه تسّمى دراسة جوهرية. وهكذا هو حال 
احلياة أيًضا، فقد ندرسها دراسًة بيولوجيًة ماديًة، وقد ندرسها دراسًة مضمونيًة جوهريًة.

الدراسة األوىل: الدراسة البيولوجية املادية.

ونريد هنا أن ندرس احلياة دراسًة بيولوجيًة لكن بحيث تدّلنا عىل وجود اخلالق   
احلي تبارك وتعاىل، فنقول: إنَّ اخللية احلّية هلا نمطان: أحدمها هو النمط الظاهري، وهو 
املساهم يف لون البرشة، وطول القامة، ووظائف األعضاء... إلخ، وال يّمنا هذا النمط 
يف املقام. وأّما النمط اآلخر فهو النمط اجليني، املتمّثل يف اجلينات )Gens( املوجودة 
النووية املعربَّ عنها  نة من سالسل من األمحاض  داخل نواة اخللية، وهذه اجلينات مكوَّ
الوراثية من  الصفات  ونقل  مترير  إيه-DNA( وهي مسؤولة عن  إن  )الدي  بجزيئات 

اآلباء إىل األبناء إىل األحفاد.
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ومن أجل أن نصل إىل الداللة عىل اخلالق احلي من خالل التأّمل يف هذه اجلينات،   
نذكر ثالث نواٍح:

الناحية األوىل: إنَّ طول سلسلة DNA يف أصغر خلية هو حوايل 2 مرت، ويوجد   
يف جسم اإلنسان مئة مليار خلية، فيكون طول سالسل جزيئات DNA يف جسم اإلنسان 
هو حوايل 2 مليار كيلو مرت، وهذا يساوي مقدار املسافة بني األرض والشمس 365) 
مرة! وكل ذلك مستودٌع يف اخللّية احلّية يف جسم اإلنسان الذي حيسب أّنه جرٌم صغرٌي 
وفيه انطوى العاملُ األكرُب! ولذلك، يقول القرآن: ﴿َويِف اأْلَْرِض آَياٌت لِْلُموِقننَِي * َويِف 
وَن﴾، ومل يقل: أفال تعلمون، إذ هذه اآليات ال نصل إليها عرب التعّقل  َأْنُفِسُكْم َأَفاَل ُتْبرِصُ

والتأّمل، وإنَّام نصل إليها باحلّس والتجربة واملخترب.

الناحية الثانية: كرت املعلومات، حيث يـرث اإلنـسـان مـن األب واألم سـتة   
انتقال  نسبة  أنَّ  يبدو  وقد  بيكو،  مليار  ألف  واجلرام  جرام،   ) 6 × 10−12 ( بيــكو 
ا، ولكنَّ اجلرام الواحد من DNA حيمل  الصفات الوراثية من اآلباء إىل األبناء ضئيلٌة جدًّ
من املعلومات ما يعادل مليون مليون قرص مضغوط من املعلومات، ولو أخذنا من هذا 
اجلرام نقطة بحجم رأس الدبوس لرأيناها حتمل ما يعادل بليون مرة من فالشة سعتها 4 
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غيغا، وكّل هذا الرصيد اهلائل من املعلومات مرصوٌد يف اخللية احلّية جلسم اإلنسان ))(.

الناحية الثالثة: يتّم مترير هذه املعلومات ونقلها من خالل القواعد النيرتوجينية،   
األربعة احلروف  عرب  ومكتوبة   ،DNA جزيئات  يف  رة  مشفَّ املعلومات  هذه  إنَّ   إذ 

)T,،G,،C,،A( املعربَّ عنها بالقواعد النيرتوجينية، بحيث ُيمّثل كل تسلسل هلذه احلروف 
معلومة معّينة، مثلام ُيمّثل تسلسل احلروف األبجدّية معنًى معّينًا، وهذه املعلومات هبا 

تعليامت لكيفية تصنيع الربوتني.

.DNA �القواعد النيرتوجينّية يف ال

إىل  اجلينات  من  املعلومات  انتقال  خالل  من  الربوتني  تصنيع  عملّية  وتتّم   
املسّمى النووي  احلمض  وهو  بينهام  رسوٍل  عرب   )Ribosomes(  الريبوزمات 
وتستخدم  الشفرة،  وتفّك  املعلوماِت،  الريبوزماُت  فتستقبل   ،)RNA-إيه إن  )آر  بالـ 
الذي  هو  والربوتني  الربوتني،  لتوليد  النووي  احلمض  يف  املوجود  املعلومايت  املحتوى 

يقوم بتوزيع الوظائف عىل أعضاء اجلسم.

))( كيف بدأ الخلق للدكتور عمرو شريف، ص05)-06).
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تو�شيح لعملية ت�شنيع الربوتني

وإذا الحظنا هذه النواحي ودرسناها كمجموع، نجد أنَّ نشأهتا صدفًة أو من   
ر دليل حساب االحتامالت أّنه كلام  ماّدة عمياء ال عقل هلا وال إدراك أمٌر غري ممكن، إذ يقرِّ
تراكمت الظواهر واألرقام التي ترشد إىل وجود مبدأ للحياة، حيصل تناسٌب عكسٌّ بني 
فرضية نشوء هذه الظواهر من مصدر حي، وفرضية نشئها من الصدفة أو املادة العمياء، 
فكلام قوي احتامل نشئها من املصدر احلي تضاءل احتامل نشئها من الصدفة أو من املادة 
ا،  ا جدًّ العمياء، حتى يصل الرقم إىل درجة يكون فيها احتامل الصدفة احتاماًل ضئياًل جدًّ
البيولوجية  الظواهر  جمموع  فإنَّ  وبالتايل  علميٌة،  قيمٌة  له  ليست  احتاماًل  يكون  بحيث 
ِذي َخَلَق  للخلية احلّية يرشدنا إىل أهّنا إبداٌع من اخلالق احلي جّل وعال، كام قال تعاىل: ﴿الَّ
يِف  آَياتِنَا  ﴿َسنُِريِْم  أخرى:  آية  يف  وقال  َعَماًل﴾،  َأْحَسُن  ُكْم  َأيُّ لَِيْبُلَوُكْم  َواحْلََياَة  امْلَْوَت 

ٍء َشِهيٌد﴾. ُه َعىَل ُكلِّ يَشْ ُه احْلَقُّ َأَومَلْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ َ هَلُْم َأنَّ اآْلَفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

الدراسة الثانية: الدراسة اجلوهرية.

ويف هذه الدراسة، نحتاج أن ندرس القدرة اإلدراكية يف شخصية اإلنسان، فإنَّ   
جوهر احلياة يتمّثل يف هذه احلياة اإلدراكية املوجودة عند اإلنسان، والتي يتمّيز هبا عىل 
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ِذيَن َيْسَتِمُعوَن  ْ ِعَباِد * الَّ غريه. وقد حتّدث القرآن الكريم عن هذه القدرة يف قوله: ﴿َفَبرشِّ
ِذيَن َهَداُهُم اهللَُّ َوُأوَلِئَك ُهْم ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾، وقوله يف آية  اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه ُأوَلِئَك الَّ
اَمَواِت  ُروَن يِف َخْلِق السَّ ِذيَن َيْذُكُروَن اهللََّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعىَل ُجنُوهِبِْم َوَيَتَفكَّ أخرى: ﴿الَّ

نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطِاًل ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر﴾.  َواأْلَْرِض َربَّ

وقد ذكرت املدرسة االستبطانية يف علم النفس أنَّ القدرة اإلدراكية لدى اإلنسان   
تتمّيز بثالث سامت:

أ. السمة األوىل: القدرة عىل التغيري، فإنَّ اإلنسان هو الكائن احلّي الوحيد القادر   
 عىل البناء وتأسيس احلضارات. نعم، مجيع الكائنات احلّية هلا جمتمعاٌت، كام قال تعاىل:
ْطنَا يِف اْلِكَتاِب ِمْن  ٍة يِف اأْلَْرِض َواَل َطاِئٍر َيطِرُي بَِجنَاَحْيِه إاِلَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم َما َفرَّ ﴿َوَما ِمْن َدابَّ
ٍء﴾، ولكن هذه املجتمعات جمتمعات ذات تشكيلة معينة ال تتغري، بينام اإلنسان قادٌر  يَشْ
هذه  له  ثبتت  أين  فمن  خمتلف،  اجتامعي  وكيان  حضارة  بناء  وعىل  جمتمعه،  تغيري  عىل 
نا إذا قارّنا بني مّخ اإلنسان العادي ومخ  القدرة؟ هل هي من املادة أو الصدفة؟! مع أنَّ
آينشتاين نجد أهّنام ال خيتلفان يف اخلصائص املادية أبًدا، بل اجلميع يتكّون من نفس املواد 
أنَّ  عىل  دليٌل  فهذا  يمتلك؟!  ال  ذاك  بينام  بنّاًء  ا  تغيرييًّ عقاًل  هذا  يمتلك  فلامذا  األولية، 
جوهر احلياة ال توّلده املادة وال الصدفة، وإال ملا كان مخٌّ يتمّيز بقدرة إدراكية عىل مخٍّ 

آخر رغم اشرتاك اجلميع يف مادة واحدة.

ب. السمة الثانية: القدرة عىل التحّكم، ومن أجل بياهنا نقول: إنَّ اإلنسان عندما   
م جهاًزا فإنَّ استمرار هذا اجلهاز حيتاج إىل أربعة عنارص، حيث ال بدَّ له من صانع  يصمِّ
يصنعه، ومن مربمج يربجمه، ومن طاقة متّده، ومن صيانة تصلحه وتتابع مسريته. وأّما 
والطاقة  الصنع  أي:   – األربعة  العنارص  هذه  يف  التحّكم  يمتلك  جهاٌز  فهو  اإلنسان 
والربجمة والصيانة – بشكل واٍع ومدرك، وهذا من سامت القدرة اإلدراكية لدى اإلنسان.

وتوضيح ذلك: إنَّ اإلنسان يصنع مولوًدا حيًّا – وإن كان ال خيلق حياته – عن   
وعي وإدراك، بخالف بقية احليوانات، ولذلك نراه خيطِّط ملستقبل نسله وذّريته بشكل 
وعي  يف  فتتمّثل  الطاقة،  جتديد  عىل  القدرة  وأّما  الصنع.  عىل  القدرة  هي  وهذه  معنّي، 
اإلنسان عند اختيار الغذاء املناسب يف الظرف املناسب بالطريقة املناسبة لتجديد طاقة 
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التي  واألفكار  باملعارف  لعقله  اإلنسان  برجمة  يف  يتمّثل  فهو  الربجمة،  عنرص  وأّما  بدنه. 
اإلنسان يف صيانة جسده  فتتمّثل يف حتّكم  الصيانة،  وأّما  صه ولصاحله.  تصّب يف ختصِّ
بالطرق التي حيفظ هبا حياته. فاإلنسان ليس كسائر األجهزة، بل من قدرته اإلدراكية أنه 
يقدر عىل التحّكم يف عنارص البقاء األربعة، وهذه السمة تكشف عن قدرة إدراكية لدى 

اإلنسان يتمّيز هبا عىل غريه من الكائنات األخرى.

ج. السمة الثالثة: الوحدة املركزية، وهي بمعنى أنَّ أجزاء العقل اإلنساين تعمل   
كوحدة واحدة عن وعي وإدراك، وألجل توضيح هذه السمة نبنيِّ مصطلح )فناء الكثرة 
امللّقحة  والبويضة  ملّقحة،  بويضة  من  ن  يتكوَّ اإلنسان  إنَّ  فنقول:  باملثال،  الوحدة(  يف 
تنقسم إىل ماليني اخلاليا، وهذه اخلاليا تتوّزع فتقوم كّل جمموعة منها بوظيفة خمتلفة عن 
املجموعة األخرى، إىل أن تتكّون األنسجة، واألنسجة هلا وظائف متاميزة، فتتكّون منها 
وظيفة  ال  متعّددة  وظائف  له   – واليد  كاللسان   – األعضاء  من  عضو  وكّل  األعضاء، 
يتكّون من خاليا وأنسجة  اإلنسان جمموع كثرات، حيث  أنَّ  يعني  واحدة فقط، وهذا 
وأعضاء ووظائف، إال أنَّ هذه الكثرات كّلها تصّب يف وحدة مركزية معّينة، وهي )أنا(، 
الوحدة  هو  )أنا(  بكلمة  إليه  واملشار  أنا،  يقول:  أنت؟  من  ُيْسَأل:  عندما  اإلنسان  فإنَّ 
املركزية التي جتمع هذه الكثرات وتنصّب مجيعها يف خدمتها بوعي والتفات من اإلنسان.

وهذا األمر كام ينطبق عىل القوى اجلوارحية، ينطبق أيًضا عىل القوى اجلوانحية،   
فإنَّ اإلنسان يمتلك قّوة متخّيلة، ويمتلك ذاكرة، وخيااًل، وقّوة احلدس، وقّوة التفكري، 
وهذه القوى اخلمس كثرات لكنّها كّلها تصّب يف خدمة )أنا(، وهذا يعني أنَّ الكثرات 

تفنى وتذوب يف وحدة مركزية، أال وهي )أنا(.

هي  املتعّددة  املتنّوعة  بسامهتا  اإلنسان  لدى  اإلدراكية  القدرة  فإنَّ  واحلاصل:   
العنرص اجلوهري للحياة، وهي التي تربز ماهية احلياة، وهي التي تدّل عىل أنَّ وراء احلياة 
مصماًم حكياًم، ال أنَّ احلياة ُولَِدت صدفة، وال أنَّ احلياة جاءت عن طريق املادة التي ال 

عقل هلا، إذ كيف للامدة التي ال عقل هلا أن تنتج عقاًل وإدراًكا؟! 
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اجلهة الثانية: عالقة احلياة باملعلومات.

ال إشكال يف أنَّ هناك حاجًة ماّسًة إىل املعلومة يف بناء احلياة، إذ هناك حاجٌة إىل   
ناهتا، وهناك حاجٌة إىل املعلومات يف الشفرة الوراثية  املعلومات يف بناء اخللية احلية ومكوِّ
لتقوم بإسهامها يف توجيه اخللية احلّية، وهذا يعني أنَّ املعلومات ركيزٌة أساسيٌة يف خلق 
التي   – احلياة وصنعها، ولكنَّ بعض العلامء ذهب إىل أكثر من ذلك، فقالوا: إنَّ احلياة 

نراها متمّثلًة يف الكائنات احلّية – ظاهرٌة معلوماتيٌة قبل أن تكون ظاهرًة كيميائيًة.

ويمكن تقريب الفكرة بالروبوت يف مصنع السّيارات، فإّنه يقوم بتجميع قطع   
خمتلفة من أجل تكوين سّيارة من خالل تطبيق برنامج كمبيوتري فيه، ولوال وجود هذا 
ه عمل الروبوت ملا استطاع الروبوت فعل يشء.  الربنامج الذي حيمل املعلومات ويوجِّ
وهكذا هو حال الكون، فإنَّ أول بذّرة فيه – وهي الطاقة – ال يمكن أن جتري لتتحّول 
املعلومة هي  أنَّ  يعني  التحول، وهذا  قانون  هها يف  إىل مادة لوال وجود معلومات توجِّ
أصل الوجود، وليس أصل الوجود هو الطاقة أو املادة. ولذلك أيًضا يقول )بول ديفيز-

Paul Davies(: )لقد اعتدنا أن نعربِّ عن الكون بأنه ظاهرٌة فيزيائيٌة، وأن نعربِّ عن 
معلوماتيٌة())(،  ظاهرٌة  احلياة  أنَّ  أثبت  العلم  تقّدم  لكن  كيميائيٌة،  ظاهرٌة  ا  بأهنَّ احلياة 
فاملعلومة قبل القانون الفيزيائي، وقبل التفاعل الكيميائي، فهي البذرة، وهي األصل، 

وإنَّام جاءت املادة لتجسيد تلك املعلومة ومتثيلها.

ومن هنا، استفاد بعض العلامء من مسألة أصالة املعلومة يف حتليل قوله تعاىل:    
اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾، حيث تثري هذه اآلية املباركة تساؤاًل يف  ﴿إِنَّ
األذهان، وهو: ملاذا عرّبت اآلية بالقول وجعلته واسطًة يف اإلجياد؟ وبعبارة أخرى: ملاذا 

مل تقل اآلية: إنَّام أمره إذا أراد شيًئا أن يوجده؟

واجلواب عن هذا التساؤل: إنَّ توسيط القول تعبرٌي عن املعلومة، بمعنى أنَّ اهلل   
تعاىل ال يوجد شيًئا حتى يغرس معلومة الوجود يف عّلته قبل إجياده، إذ لكّل يشء عّلة، 
واهلل يغرس املعلومة يف العّلة وعىل أساس هذه املعلومة تقوم العلة بإجياد املعلول، فالبذرة 

))( راجع مقال صحيفة الجارديان )The Guardian( المعنون بـ 
.)The secret of life won’t be cooked up in a chemistry lab(
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مثاًل متتلك معلومات تسري عىل ضوئها حتى تتحّول إىل شجرة. وباختصار: معنى ﴿َأْن 
َيُقوَل َلُه﴾ هو: أن يعطيه املعلومات لكي يسري عىل ضوئها فيتشّكل ويتجّسد.

وكيفام كان، فسواء اعتربنا املعلومات أصل احلياة، أو اعتربنا املعلومات ركيزًة   
من ركائز احلياة، فالنتيجة واحدٌة، وهي أنَّ املعلومة ركٌن يف احلياة، فال يمكن صنع احلياة 

بدون معلومات.

الربط بني املعلومة وانطالق احلياة من املبدع احلي.

ومن أجل استيضاح الفكرة جيًِّدا))(، نذكر ثالثة أمور:  

األمر األول: هل تدّل البصمة املعلوماتية عىل وجود مصّمم ذكي؟

هنالك فيلم خيال علمّي ُأخرج عام 997)م اسمه )Contact( أي التواصل،   
الفلم حول عاملة  تدور أحداث هذا  لكارل ساغان،  بنفس االسم  ُمستوحى من رواية 
وذلك  الفضاء،  مع  التواصل  سبيل  يف  جّبارة  بجهود  قامت  التي  أروي(  )إييل  الفضاء 
إلثبات أنَّ يف الفضاء حياًة ذكّيًة أخرى غري حياتنا عىل كوكب األرض. ومن التجارب 
التي قامت هبا: إرسال إشارات إىل الفضاء وانتظار إجابتها، فكانت املفاجأة أنَّ إحدى 
 ،)Prime Numbers( اإلجابات قد جاءت عىل شكل تتابع طويل لألرقام األولية
والرقم األّويل هو الرقم الذي ال يعتمد عىل مرّكب رقمي قبله، بمعنى أّنه ال ينقسم إال 
عىل ) أو عىل نفسه، من قبيل: )2، 3، 5، 7، ))، ...، )0)... إلخ( وهكذا استنتجت 

هذه العاملة -حسب أحداث الفلم- أنَّ هناك حياًة ذكّيًة يف الفضاء.

ُمتفّرًدا،  إنَّ استنتاج وجود حياة ذكّية راجٌع لكون األرقام األولية متّثل تعقيًدا   
وهذه اخلاّصية تتحقق بعنرصين: التعقيد والتفّرد، وقد توّفر العنرصان يف سلسلة األرقام 
األولّية، فأما بالنسبة للتفّرد، فإنَّ األرقام األولية تتمّيز بأهّنا أرقام متفّردة ال تعتمد عىل 
تكرار  عىل  تعتمد  والتي   ،)32  ،(6  ،8  ،4( األرقام:  كسلسلة  ليست  فهي  آخر،  رقم 
الرقم 2، وأّما التعقيد فقد حتّقق من التتابع الطويل، حيث مل ختطئ هذه األرقام خالل 

))( راجع كتاب خرافة اإلحاد للدكتور عمرو شريف.
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كّل  بل  تارًة أخرى،  أويل  تارًة ورقٌم  أويل  رقٌم غري  فيها  يكون  أبًدا، بحيث  التتابع  هذا 
َتَمل أّنه حدث صدفًة. التتابع من سنخ األرقام األولية، وهذا ال حُيْ

ومن هنا، اعتربت هذه العاملة هذه االستجابة الفضائية معلومًة، واملعلومة بصمة   
ذكاء، فمتى ما ُوِجَدت املعلومة كشفت عن أنَّ وراءها مصماًم ذكًيا، وبالتايل توجد – بناًء 

عىل بصمة املعلومات التي وصلتنا – حياٌة ذكّيٌة يف الفضاء وراء هذا العامل.

األمر الثاين: عالقة الشفرة الوراثية باحلروف األربعة.

إنَّ من أعظم إنجازات القرن العرشين: ما توّصل إليه علامء البيولوجيا اجلزيئية   
من أنَّ احلروف األربعة ACGT الدخيلة يف تكوين الشفرة الوراثية ترتاص يف جمموعات، 
وتلك املجموعات هي اجلينات، واجلينات هي املسؤولة عن تكوين الربوتينات، إذ كل 
الربوتني  إجياد  عن  املسؤولة  هي  واجلينات  املعلومات،  من  هائل  كم  عىل  حيتوي  جني 
توّلد  إىل  يؤّدي  بتتابع معني  أهنا تكون  إذ  تأيت وظيفة احلروف األربعة،  وتشفريه، وهنا 

بروتني معنّي.
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األمر الثالث: تطبيق التعقيد املتفّرد عىل اجلينوم.

التعقيد   – التي ذكرناها يف األمر األول  وحمور كالمنا هنا هو: تطبيق اخلاصّية   
د – عىل ما تقوم به احلروف األربعة ACGT يف توجيه اجلينوم للتشفري للربوتني.  املتفرِّ

جامعة  يف  اللغويات  علامء  أحد  ذكره  ما  إىل  نرجع  الفكرة،  تقريب  أجل  ومن   
كلامت،  عرش  من  نة  مكوَّ مجلة  كتابة  اإلنسان  أراد  إذا  قال:  حيث  أمريكا،  يف  )هاواي( 
ولنقل أهّنا كانت: )أنا مسلٌم حمٌب للرسول حممد صىّل اهلل عليه وآله(، فإنَّ اجلملة ذات 
النمط  هذا  خيتار  اإلنسان  فإنَّ  ذلك  ومع  بنائي،  نمط   3628800 هلا  العرش  الكلامت 
املعنيَّ من بني مجيع هذه األنامط والصيغ، وهذا يدلَّ عىل أنَّ العقل فيه آليٌة فطريٌة ذكيٌة 

هتدي اإلنسان إىل اختيار هذا النمط املعنيَّ دون غريه.

ويضيف هذا العامل قائاًل: إنَّ هذه اآللية الفطرية الذكية املوجودة يف عقولنا هي   
معلومٌة من املعلومات، وإال ملاذا خيتار اإلنسان هذا الرتكيب بالذات من بني ثالثة ماليني 
تركيب؟! فوجود هذه اآللية الفطرية الذكية عند اإلنسان معلومة، وهذه املعلومة بصمة 
التصميم  فينا هذا  قد خلقنا، وأودع  تعاىل  فاهلل  ذكًيا،  أنَّ وراءها مصماًم  تدّل عىل  ذكاء 

الذّكي الذي يدينا الختيار اجلمل ذات املعاين الصحيحة دون غريها من األنامط.

د بروتينًا، ووظيفة  وهكذا هي مسألة اجلينوم متاًما، حيث يراد من اجلني أن يولِّ  
احلروف األربعة هي توجيه اجلني يف لبناء الربوتني، ولو فرضنا أنَّ أصغر بروتني يمتلك 
مئة محض أميني مثاًل، لكان أمام احلروف األربعة 0) 30) بديل مطروح، ومع ذلك فإنَّ 
احلروف األربعة تتابع بشكل ُمعنّي يؤّدي هبذا اجلني إىل توليد هذا الربوتني املعنيَّ دون 
البدائل  هذه  مجيع  وجود  رغم  ذلك  إىل  األربعة  بحروفه  اجلني  يتدي  فكيف  غريه، 
املطروحة؟! وال يمكن أن حيدث ذلك صدفًة، ألنَّ احتامل الصدفة ) × 0)-50)، فهو 

احتامٌل ال يعتنى به.

وإذا مل يكن هذا نتيجة الصدفة، فكيف اهتدت احلروف األربعة يف تتابع معنّي   
ه اجلني للتشفري هلذا الربوتني؟! وال  من بني عدد هائل من البدائل واالحتامالت أن توجِّ
 ، جواب عن ذلك إال أنَّ هناك آلية ذكية فطرية ُدِمَغت يف اجلني ليهتدي إىل التشفري املعنيَّ
اآللية  البدائل، وهذه  بني ماليني  املعنى من  ذات  الصحيحة  اجلملة  إىل  العقل  كاهتداء 
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اَم  الذكية بصمة معلومات، وبصمة املعلومات تدّل عىل مصّمم ذكي، كام قال تعاىل: ﴿إِنَّ
َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن﴾ أي يعطيه املعلومة ﴿َفَيُكوُن﴾ عىل طبق تلك املعلومة، 
تبارك  احلي  املبدع  للحياة وبني  املعلوماتية  الركيزة  بني  وثيق  ارتباط  يعني وجود  وهذا 

وتعاىل))(.

))( قد يُقال: إّن ما قُّدم من أدلّة في هذا الفصل قد تضمن مغالطة إله الفراغات )God of gaps(، بمعنى أننا نستغل 
الفراغات التي لم يستطع العلم أن يمألها، والظواهر التي لم يستطع أن يفّسرها، لكي نُقحم فكرة اإلله فيها، ونثبت 
وجوده بذلك، كما كان اإلنسان البدائي يجهل األسباب الطبيعية للرعد والبرق فيقول: إن الله فعلها، والمالحظة األولى 
على هذا اإلشكال هو أنّه يبتني على أّن العلم سيفّسر في المستقبل كل ما يُمكن التفكير فيه، وهذا إيمان أعمى ال نجد 
له مستند منطقي، إذ إن نجاح العلم في تفسير الكثير من الظواهر الطبيعية، ال يعني أنّه سيجيب على كل األسئلة ولو 
كانت في غير مجاله. أما المالحظة الثانية فهي أّن المقارنة خاطئة من األساس، إذ القول بوجود خالق ال يشغل محل 
التفسير العلمي، بل هو في الواقع تفسير للتفسير العلمي، إذ التفسير العلمي يرتكز على القوانين، ووجود الخالق يفّسر 
وجود القانون ويفّسر تأثيره كما تقّدم، فعندما نشاهد النظام الكوني بضبطه الدقيق، والنظام الحيوي في الخلية، نحكم 
بأن وراء ذلك خالًقا، وهذا ال يعني بالضرورة أن هذا الخالق قد تدّخل تدّخاًل مباشرًا لخلق هذا النظام، بل يمكن أنه أودع 
ذلك في قوانين الطبيعة، إذ يمكن تشبيه ذلك بجهاز آلي صممه مصممه ليصنع شيئًا معيًّنا، وفي المقابل: إّن عدم وجود 
تفسير ماّدي لهذه األمور يمثّل ثغرة لدى المادي، ألن رؤيته تنص على أنه يمكن تفسير كل ما في الكون بتفسير مادي.
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برهان الصّديقين

الفيزيائّية  العلوم  ويف  الكون،  يف  التأّمل  أن  كيف  السابقة  األبحاث  يف  رأينا   
واحليوّية، يقودنا لالعتقاد بوجود خالق حكيم، ونريد اآلن أن نرى ما قّدمت أبحاث 

علَمي الفلسفة والكالم يف هذا املجال.

يف علم الكالم توجد عّدة أدّلة إلثبات وجود اخلالق، منها دليل القّوة والفعل،   
احلركة،  دليل  ومنها  والوجوب،  اإلمكان  دليل  ومنها  والبساطة،  الرتكيب  دليل  ومنها 
ومنها دليل النظام، ومجيع هذه األدّلة تشرتك يف عنرصين: األول: أنَّ ما بالعرض يعود 
للزم  وإال  عنه  سلبه  يمكن  ال  بالذات  الوصف  يمتلك  ما  أنَّ  والثاين:  بالذات،  ما  إىل 

التناقض، ولرشح ذلك ال بّد من ذكر نقطتني:

النقطة األوىل: الفرق بني الثبوت بالعرض والثبوت بالذات.

وبيانه أنَّ أّي يشء يّتصف  بالذات،  بالعرض والثبوت  الثبوت  هناك فرٌق بني   
بأّي وصف فال بدَّ أن نتساءل هل أنَّ اّتصافه هبذا الوصف نابٌع من ذاته من دون حاجة 
إىل منشأ خارجي، أم أّن اّتصافه هبذا الوصف مستنٌد ملنشأ وسبب خارج عنه؟ فإذا كان 

اّتصافه هبذا الوصف نابًعا من ذاته، فهذا ما يسّمى بالثبوت بالذات. 

مثاًل: اّتصاف املاء بالسيولة اّتصاف بالذات، أي أّن حقيقة املاء تقتيض السيولة،   
ر دهن بدون  ر ماء بدون سيالن، وحقيقة الدهن تقتيض الدسومة، فال ُيتصوَّ فال ُيتصوَّ
يقال: ماء ليس  يعَقل سلب هذا الوصف عنه، فال يمكن أن  دسومة. فألجل ذلك ال 
عنه  السيولة  فسلب  املاء  حلقيقة  مة  مقوِّ السيولة  دامت  ما  إذ  تناقٌض،  هذا  فإنَّ  بسائل، 

يساوي سلب املائّية عنه، فكأننا قلنا: ماء وليس بامء، وهذا تناقض، والتناقض حمال.

أما الثبوت بالعرض فهو الثبوت الناشئ عن منشأ خارجي، ولذلك يصّح سلبه   
عنه عقاًل، مثاًل: اّتصاف املاء باحلرارة ليس نابًعا من ذاته، واّتصاف املاء بالسخونة ليس 
ليس بساخن، فصّحة  ليس بحار، وماء  ماء  نقول:  أن  لنا  فلذلك يصّح  ذاته،  نابًعا من 
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سلب السخونة واحلرارة عنه شاهٌد عىل أنَّ احلرارة ثابتة له بالعرض ال بالذات، أي أّن 
هذا االّتصاف طارٌئ عليه وليس مقّوًما حلقيقته، فلذلك يصّح السلب عنه.

النقطة الثانية: مناشئ االّتصاف بالعرض.

فإذا قيل لنا: ما هو الشاهد والدليل عىل أنَّ االّتصاف بالعرض وليس بالذات؟   
نقول: هنالك ثالثة مناشئ:

ب من عنرصين: إنسانية  املنشأ األول: الرتكيب، فمثاًل: لنفرتض أنَّ اإلنسان مركَّ  
ًبا فاّتصافه بالعقل أو اّتصافه بأّي وصف آخر إّنام هو طارٌئ  وعقل، فنقول: ما دام مركَّ
عليه، والدليل عىل ذلك أّنه مل يكن مركًبا فصار مركبًّا، إذ الرتكيب فرع وجود جزأين 
ينضّم أحدمها لآلخر فيتحّقق املرّكب، وهذا يعني أنَّ الرتكيب طارئ وليس ذاتًيا هلذا 

ب. اليشء املركَّ

املنشأ الثاين: التحّرك، فإنَّ الزمن مثاًل ُمتحّرك، فنستطيع أن نقول بأنَّ هذا الزمن   
مل يكن لياًل فأصبح لياًل، أو أّن هذه الشمس املتحّركة مل تكن يف النقطة الكذائية فأصبحت 
بعد  يأِت  مل  الذي  للمشوار  فاقد  فاملتحّرك  )ب(،  نقطة  يف  كانت  أن  بعد  )ن(  نقطة  يف 

وواجٌد للمشوار الفعيل.
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-أي  القوة  من  ينتقل  بحيث  نقًصا  يعيش  يشء  كّل  إذ  النقص،  الثالث:  املنشأ   
اإلمكان- إىل الفعل -أي الوجود احلقيقي- فثبوت الوصف له بالعرض وليس بالذات، 
مثل: الشجرة، حيث كانت موجودة يف ضمن البذرة بالقّوة وأصبحت موجودة بالفعل، 

إذن اّتصاف البذرة بالشجرة مل يكن ثابًتا فأصبح ثابًتا.

فكّل يشء نضع أيدينا عليه إذا وجدناه مرّكًبا أو متحّرًكا أو ناقًصا – بمعنى أّنه   
– يعني أّن مجيع هذه األشياء إّنام اّتصفت  كان موجوًدا بالقّوة فأصبح موجوًدا بالفعل 
وليس  خارجي،  منشأ  بسبب  عليها  طارئ  فالوصف  بالذات،  ال  بالعرض  بأوصافها 

الوصف نابًعا من ذاهتا.

بيان برهان الصّديقني

نأيت اآلن إىل الوجود نفسه، فإنَّ كلمة الوجود تعني التحّقق والصريورة، فهل   
اّتصاف الوجود بالوجود ناشٌئ من ذاته أم من عامل خارج عنه؟ نقول: إن اتصافه ناشٌئ 
ليس  الوجود  نقول:  أن  الوجود عنه، فال يصّح  الوجود ال يصّح سلب  ذاته، ألنَّ  من 
عنه  نسلب  فكيف  وجود  أّنه  فرضنا  أن  بعد  إذ  واضح،  تناقض  هذا  فإنَّ  بموجود، 

املوجودّية؟! فإنَّ هذا تناقض ومجع بني النفي واإلثبات، وهو حمال.

نحو  عىل  بالوجود  يّتصف  إّنام  فهو  العامل  هذا  يف  ما  كّل  نقول:  ذلك  فألجل   
العامل يصّح أن نسلب عنه الوجود، فنقول: مل يكن  االّتصاف بالعرض، ألّن كل ما يف 
موجوًدا فصار موجوًدا، إذ قبل االنفجار العظيم مل يكن هذا الكون – بمجّراته ونجومه 
إّنام هو  بالوجود  فاّتصافه  – موجوًدا فأصبح موجوًدا،  وكواكبه وذّراته ومجيع جزئياته 
اّتصاف بالعرض ال بالذات، أي أّن اّتصافه بسبب منشأ خارج عن ذاته، وليس اّتصافه 
نابًعا من ذاته، فإذا كان كذلك فال بدَّ من أن نبحث عن ذلك املنشأ الذي أوجب اّتصاف 

هذا العامل بالوجود، فام هو ذلك املنشأ؟

وإذا رجعنا لذلك املنشأ نتساءل: هل اّتصاف ذلك املنشأ بالوجود نابٌع من ذاته   
بالذات، وهو منشأ هذا  املوجود  ذاته فهو  نابًعا من  فإن كان  أم من سبب خارج عنه؟ 
العامل كّله، وإن كان ناشًئا من سبب خارج عنه رجعنا للمنشأ الثالث، وهكذا، فال بدَّ من 
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أن تنتهي سلسلة املوجودات إىل موجود يكون الوجود نابًعا من ذاته ال من سبب خارج 
عنه.

بداية  التسلسل  التسلسل والذهاب إىل ما ال هناية، وإذا مل يكن هلذا  للزم  وإال   
فسوف لن يوجد يشء، ألّن كل موجود نفرضه حيتاج إىل سبب خارج عنه، فام مل يكن 
هناك سبب ال حيتاج وجوده إىل منشأ خارج عنه فلن يوجد يشء من األشياء، وبام أنَّ 
التسلسل باطٌل إذن فأّول منشأ هلذا الكون – وهو الذي يّتصف بالوجود بذاته – هو ما 

نسّميه اهلل.

صورة 9)

وبتوضيح آخر نقول: بعد أن ثبت لنا أنَّ هناك ما هو موجود بالعرض وما هو   
موجود بالذات، نقول: قطًعا يف هذا العامل يوجد يشء موجود، إذ ال يمكن القول بأّنه ال 
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يشء موجود يف هذا العامل وأن كّل ما يف العامل هو عدم حمض، فإنَّ هذا يتناف مع الوجدان 
موجود  هو  ما  وجود  يعني  املوجود  فذلك  موجوًدا  العامل  هذا  يف  كان  فإذا  القطعي، 
اّتصافه للوجود  إّما أن يكون  العامل  إليه يف هذا  بالذات، ألّن ذلك املوجود الذي نشري 
بذاته، وهو املطلوب، أو يكون اّتصافه للوجود بالعرض، أي بسبب خارج عنه، بحيث 
يكون لدينا موجودان: )أ( و)ب(، ويكون وجود املوجود )أ( مستنًدا فعاًل لذلك املوجود 
يكون  أو  ذاته،  من  نابًعا  وجوده  يكون  أن  إما  )أ(  موجود  كّل  إذ  )ب(،  وهو  بالذات 
وجوده فعاًل مضاًفا ملا هو موجود ويكون ذلك املوجود وجوده نابًعا من ذاته، وال يعَقل 
نابٌع من  قسٌم ثالٌث، فحيث إنَّ يف الكون ما هو موجود إذن ذلك املوجود إما وجوده 
ذاته، وهو اهلل، وهو املطلوب، أو يكون وجوده مستنًدا لغريه، فيكون وجوده فعاًل مضاًفا 
من قّوة متتلك الوجود بالذات ال بسبب خارج عنها، وهي -أي تلك القّوة- اهلل تبارك 

وتعاىل.
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هل هنالك إله أم آلهة؟

نتحدث عن وحدانية اهلل من خالل منظورات ثالثة:  

املنظور األول: املنظور الوجودي.

ذكر علامء الكالم أنَّ اهلل تعاىل واحٌد يف ذاته، فال مثل له يف الوجود الواجبي،   
وواحٌد يف صفاته بمعنى أنَّ صفاته عني ذاته وأن الصفات ختتلف مفهوًما وهي متحدة 
له يف فعله. كام  أفعاله، فال رشيك  له يف صفاته، وواحٌد يف  مصداًقا، ولذلك فال نظري 
نا إذا أردنا أن نتعّرف عىل وحدة  ذكروا أنَّ وحدته يف فعله مظهٌر لوحدته يف ذاته، بمعنى أنَّ

ذاته فعلينا أن ننظر إىل وحدة فعله، ولكن كيف نتعّرف عىل وحدة فعله؟

هذا  خالل  من  الفعلية  الوحدة  اكتشاف  كيفية  هو  هنا  عنه  التحّدث  نريد  وما   
الوجود، وعن طريقها نصل إىل الوحدة الذاتية، فكيف نلمس الوحدة ملًسا حسًيا، ونصل 
عىل  دلياًل  لتكون  فعله  يف  متجّسدًة  اهلل  وحدانية  نرى  بحيث  وجدانًيا،  وصواًل  إليها 
إىل  نظرية  فكرة  من  الوحدة  ل  نحوِّ كيف  أخرى:  وبعبارة  وصفاته؟  ذاته  يف  وحدانيته 

ل التوحيد من مسألة اعتقادية إىل قضية حّسية نشعر هبا؟  شعور وجداين؟ وكيف نحوِّ

ومن أجل اإلجابة عن هذا التساؤل، نتحّدث عن مبدأ تزاوج الكثرة والوحدة،   
صحيفة  نقرأ  أن  نحتاج  املبدأ  هذا  إىل  نصل  وحتى  الوحدة،  يف  تفنى  الكثرة  أنَّ  بمعنى 
نا بالنظر األويل نرى كثرًة، حيث نرى ماًء  الوجود قراءًة علميًة فيزيائيًة رياضيًة دقيقًة، فإنَّ
وناًرا، ونوًرا وظالًما، ومجااًل وحرًبا، فكيف جيتمع كّل ذلك؟! ولكن بالنظر التحلييل 
الدقيق نرى هذه الكثرة تذوب وترجع كّلها إىل الوحدة، إذ مجيع املوجودات التي نراها 
كثريًة هي متوّحدٌة يف األصل والقوى والقوانني والعنارص، فهذه أربعة مظاهر للوحدة 
نستطيع أن نصل إليها فيزيائًيا ورياضًيا، وبالتايل يمكن أن نرى الوحدة – وحدة الفعل 

اإلهلي – متجّليًة فيها.
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املظهر األول: الوحدة يف األصل.

بمعنى أنَّ مجيع الكائنات تشرتك يف لبنٍة واحدٍة، ويف نمٍط بنائيٍّ واحٍد، ويف منبٍع   
واحٍد. أّما اللبنة الواحدة فهي الذّرة، إذ مجيع الكائنات ترجع إليها. وأّما النمط البنائي 
الواحد فهو ما يتحّقق بدوران اإللكرتونات حول النواة، بل حتى املجموعات الشمسية 
أهّنا  هي عبارة عن كواكب تدور حول نجم واحد، ولقد نرشت )ناسا( عام ))20م 
رصدت بعض الكواكب التي تدور حول نجمني ال حول نجم واحد، ولكّن هذا ال خيّل 
بام ذكرناه من أنَّ النمط البنائي واحٌد، إذ سواء كان املركز – كالنجم أو النواة – واحًدا أو 
الكواكب  أو  الوجود واحًدا، وهو دوران اإللكرتونات  البنائي يف  النسق  يبقى  متعّدًدا 

حول ذلك املرّكز.

وأّما املنبع الواحد فهو الطاقة، حيث ذكر علامء الفيزياء أنَّ الطاقة واملاّدة وجهان   
إىل طاقة، وذلك بحسب  تتحّول  املاّدة  أنَّ  ماّدة، كام  إىل  تتحّول  فالطاقة  لوجود واحد، 
معادلة )آينشتاين( املعروفة: )e = mc2(، أي أنَّ الطاقة تساوي الكتلة رضب مربع 

رسعة الضوء، وهذا القانون حيكم الطاقة واملاّدة يف مجيع الكائنات.

املظهر الثاين: الوحدة يف القوى.

إذ كّل الكائنات – من أصغر ذّرة إىل أعظم جمّرة – تؤثر عليها نفس القوى، وهي   
القوى األربع التالية: 

القّوة األوىل: قّوة اجلاذبية، وهي التي جتعل األجسام تسقط عىل األرض، وهذه   
أضعف القوى األربع، وهي ال حتكم التفاحة التي تسقط عىل األرض فقط، بل حتكم 
ا  ألهنَّ والكواكب،  والنجوم  املجّرات  ل  تشكِّ أهّنا  وظيفتها  إذ  جمّرة،  وأعظم  نجم  أكرب 

متسكها يف مداراهتا وأفالكها.

التي تربط الكواركات ببعضها من  النووية الشديدة، وهي  القّوة  الثانية:  القّوة   
أجل تكوين اجلسيامت حتت الذرية املعربَّ عنها بالربوتونات والنيرتونات، كام تقوم أيًضا 
ينبثق منها  إذا حّطمها اإلنسان  الذّرة  الذّرة، وهذه  نواة  لتشكيل  بحفظ هذه اجلسيامت 

جزٌء من القوة النووية الشديدة التي تدّمر األرض ومن عليها.
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اإلشعاعي  النشاط  عن  املسؤولة  وهي  الضعيفة،  النووية  القوة  الثالثة:  القّوة   
للعنارص املشّعة، حيث إنَّ العنارص املشّعة تتحّول من عنرص إىل آخر، فاليورانيوم مثاًل قد 

يتحّول إىل رصاص، واملسؤول عن هذا التحّول هو القوة النووية الضعيفة.

إلكرتونات  حفظ  عن  املسؤولة  وهي  الكهرومغناطيسية،  القّوة  الرابعة:  القّوة   
انتشار  دوًرا يف  وتلعب  الشحنة،  املوجبة  النواة  حول  مدارها  الشحنة يف  السالبة  الّذرة 
الضوء، كام تلعب دوًرا يف املوجات الطويلة والقصرية املستخدمة يف اإلرسال التلفزيوين 

والتلفوين مثاًل.

املظهر الثالث: الوحدة يف القوانني.

ما زال علامء الفيزياء يعتقدون بأنَّ هذه القوى األربع حمكومٌة بقوانني واحدة،   
الكهرباء مع  بتاممها حتى اآلن، وإنَّام توّصلوا إىل مجع قوانني  إليها  يتوّصلوا  أهّنم مل  إال 
قوانني املغناطيس يف وحدة عرّبوا عنها بالقوانني الكهرومغناطيسية، كام توّصل فيزيائيٌّ 
القّوة  مع  الضعيفة  النووية  القّوة  مجع  إىل  السالم(  عبد  )حممد  اسمه  مسلم  باكستاينٌّ 
الكهرومغناطيسية يف إطار واحد، ونال بسبب ذلك جائزة نوبل يف الفيزياء عام 979)م.

وهنا يأيت دور النظرية املعربَّ عنها بنظرية األوتار، وخالصتها: أنَّ الطاقة هلا أوتاٌر   
دقيقٌة، وهذه األوتار تتذبذب يف ترّددات، فتارًة تظهر عرب ترّدد معني فتصبح إلكرتونات، 
ثالث  ترّدد  يف  تظهر  ثالثًة  وتارًة  كواركات،  فتصبح  آخر  ترّدد  يف  تظهر  أخرى  وتارًة 
فتتحّول إىل قوة نووية ضعيفة... وهكذا. فالطاقة الواحدة – التي هي منبع الكون كّله 
– نفسها تتحّول إىل عّدة صور وألوان، ومن خالل هذه النظرية يطمح علامء الفيزياء أن 
جيمعوا القوى األربع يف إطار واحد، كام كانت عند انفجار الكون، حيث كانت جمتمعًة، 
واحد  إطار  يف  مجعها  يريدون  وإنَّام  مًة،  متقسِّ تدرجيي  بشكل  توّلدت  االنفجار  بعد  ثم 
– أي: مجعها يف إطار  العتقادهم بوجود قوانني موّحدة حتكمها بتاممها، وقد كان هذا 

واحد – هو حلم )آينشتاين( الذي أراد حتقيقه قبل أن يموت.
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املظهر الرابع: الوحدة يف العنارص.

ومركز  والنشاط،  ن،  واملكوِّ األصل،  أربعة:  الكون  فيها  يّتحد  التي  والعنارص   
املعلومات. 

1. عنرص األصل: بمعنى أنَّ مجيع الكائنات – سواء كانت حّية أو غري حّية –   
كالكربون  واحدة،  األولية  والعنارص  نات  املكوِّ أنَّ  وهو  واحٍد،  أصٍل  يف  تشرتك 

والنيرتوجني واهليدروجني واألكسجني... إلخ.

ن: بمعنى أنَّ مجيع الكائنات احلّية – كاإلنسان واحليوان – هلا بنيٌة  2. عنرص املكوِّ  
أساسيٌة تشرتك فيها، وهي الربوتينات.

3. عنرص النشاط: إذ بدأ الكون قبل 3.7)مليار سنة، لكنَّ احلياة بدأت قبل   
ماليني  وبعد  البكترييا،  وهو  واحدة،  خلية  ذي  بكائن  وذلك  سنة،  مليار   3.7 حوايل 
د اخلاليا، كاإلنسان واحليوان، ولكنَّ الكائنات – سواًء كانت  السنني جاء الكائن متعدِّ
واحلركة  التغّذي  وهو  واحٌد،  نشاٌط  هلا   – اخلاليا  دة  متعدِّ كانت  أو  واحدة  خلية  ذات 

والتنّفس والتكاثر.

 – واإلنجازات  العبقرية  صاحب   – العظيم  فاإلنسان  املعلومات:  مركز   .4  
مركز  للرشكة  أنَّ  فكام  واحد،  معلومات  مركز  يف  الصغرية  احلرشات  مع  حتى  يشرتك 
معلومات، وللدولة مركز معلومات، يوجد هلذا الكون أيًضا مركز معلومات، كام قال 
مْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوى﴾، واالستواء بمعنى السيطرة، كام يف قول الشاعر: تعاىل: ﴿الرَّ

م��ن غي��ر �ش��يٍف ودٍم مه��راِقثم ا�ش���توى ب�ش���ر على العراِق
 

الكون،  معلومات  مركز  هو  فالعرش  حرب.  غري  من  العراق  عىل  سيطر  أي:   
وكام أنَّ الذي يسيطر عىل مركز املعلومات يف رشكٍة أو دولٍة يسيطر عىل تلك الرشكة أو 

الدولة، فإنَّ الذي يسيطر عىل مركز معلومات الكون يسيطر عىل الكون. 
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وكيفام كان، فإنَّ لكّل يشء يف هذا الكون مركَز معلومات، فاإلنسان له مركز   
معلومات، والبعوضة هلا مركز معلومات، ودودة األرض هلا مركز معلومات... إلخ، 
ولكن ما هو بالتحديد الدقيق مركز املعلومات للكائنات احلّية؟ واجلواب عن ذلك: إنَّ 
مركز  الوراثية  الشفرة  فهذه   ،)DNA )جزيء  الوراثية  الشفرة  هو  املعلومات  مركز 
معلومات لكّل كائن حي، كبرًيا كان أو صغرًيا، فلو فرضنا أنَّ احلوت هو أكرب كائن حي، 
والبعوضة هي أصغر كائن حي، واإلنسان بينهام، فإنَّ مجيع هؤالء هلم مركز معلومات 
ه مسريته،  واحد، وهو الشفرة الوراثية، وهذا املركز حيمل معلومات هذا الكائن، ويوجِّ

وينقل صفاته الوراثية إىل ذّريته ونسله.

واحلاصل: فإنَّ هذا الكون واحٌد يف أصوله وعنارصه ونشاطه ومركز معلوماته،   
وبالتايل فهو واحٌد يف عنارصه، وهذا يعني أنَّنا عندما نقرأ الكون قراءًة فيزيائيًة نتوّصل 
إىل أنَّ الكثرة فيه راجعٌة إىل الوحدة وفانيٌة فيها، وهكذا نصل إىل وحدة الفعل اإلهلي، 
ًدا، إذ ما صدر منه وجوٌد ترجع كثراته إىل وحدة يف  بمعنى أنَّ فعل اهلل واحٌد وليس متعدِّ
األصل والقوى والقوانني والعنارص، ففعله كثرٌي بالنظر األّويل، إال أّنه بحسب القراءة 
الفيزيائية التحليلية واحٌد، وهذه الوحدة يف فعله تكشف عن الوحدة يف ذاته )عز وجل(، 
ُه احْلَقُّ َأَومَلْ َيْكِف  َ هَلُْم َأنَّ كام قال تعاىل: ﴿َسنُِريِْم آَياتِنَا يِف اآْلَفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

ٍء َشِهيٌد﴾. ُه َعىَل ُكلِّ يَشْ بَِربَِّك َأنَّ

وإىل ذلك أشار قوله تعاىل: ﴿َلْو َكاَن فِيِهاَم آهِلٌَة إاِلَّ اهللَُّ َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اهللَِّ َربِّ   
اْلَعْرِش َعامَّ َيِصُفوَن﴾، أي: لو كان فيهام آهلة إال اهلل لرأينا أفعااًل متعددة، وقواننَي متعددة، 
واحد  اإلله  ألنَّ  لكن  الكون،  خراب  يعني  وهذا  متعددة،  وعنارَص  متعددة،  وأصواًل 

فالفعل واحد، ولذلك يسري الكون بانتظام وثبات وقانونية.

املنظور الثاين: املنظور الفلسفي.

إن واجب الوجود ال يشوبه حد، وهذا يقتيض وحدانيته، إذ أنه إذا افرتضنا إهلًا   
آخر، فيعني ذلك وجود )واجب وجود( آخر ال حد له، وهذا حُمال، إذ يستحيل أن يكون 
اآلخر  فإن  له،  حد  ال  أحدمها  أن  ثبت  فإذا  له،  حد  ال  منهام  كل  وجود  واجبا  هنالك 
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سيصبح حمدوًدا بالنتيجة، وعليه: فهو ليس بواجب وجود وال بإله، إذن فاهلل جل وعال 
واحد، ولتوضيح ذلك ووضع النقاط عىل احلروف، نقول: إن الوحدة تنقسم إىل أربعة 

أقسام: قسامن ال جيوزان عىل اهلل، وقسامن مها وصٌف هلل )سبحانه وتعاىل(.

القسم األول: الوحدة العددية.

وهي الوحدة بمعنى األّول، فعندما يقال لك: كم ولد عندك؟ فتجيب: لدّي   
ولٌد واحٌد، فمعنى ذلك أنَّ هذا هو أّول ولد، ولكن من املمكن أن يأيت له ثاٍن وثالث يف 
املستقبل، وكذلك عندما يقال لك: هل جاء الضيوف؟ فتجيب: مل يأِت إال واحد، فإنَّ 

معنى جوابك أنَّ هذا الضيف قد يأيت له ثاٍن.

وهذه الوحدة العددية ال جتوز عىل اهلل )عز وجل(، ألنَّ الواحد العددي يقابله   
ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َثالُِث  اثنان وثالثة، واهلل تعاىل ليس له ثاٍن، كام قال تعاىل: ﴿َلَقْد َكَفَر الَّ
َثاَلَثٍة﴾، وقال: ﴿اهللَُّ اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم﴾، وقال أيًضا: ﴿َوإهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد اَل إَِلَه 

إاِلَّ ُهَو﴾، فهو واحٌد لكن ال إله إال هو، أي: ال يمكن أن يكون له ثاٍن.

القسم الثاين: الوحدة احلّدية.

عندما  فمثاًل:  السلبية،  الفقرية  بالوحدة  الفالسفة  بعض  عنها  يعرّب  التي  وهي   
يقال: اليتيم وحيد، فإنَّ الوحدة هنا بمعنى الفقر، إذ اليتيم قد ُسِلب عنه ما عند غريه، 

فغريه له أٌب بينام هو ليس له أٌب. 

ومجيع املمكنات عندها هذه الوحدة السلبية، فاحلجر واحد ألنه ليس له ما عند   
النبات، والنبات واحد ألنه ليس له ما عند احليوان، واحليوان واحد ألنه ليس له ما عند 
اإلنسان، واإلنسان واحد ألنه ليس له ما عند املَلك... وهكذا، فكل ممكن من املمكنات 

يعيش وحدًة سلبيًة فقريًة، بمعنى أّنه ليس له ما عند غريه من كامل.

وهذه الوحدة السلبية الفقرية يتنّزه عنها الباري )تبارك وتعاىل(، وهو القائل:    
ا  ﴾، فاهلل ال يّتصف هبذه الوحدة ألهنَّ َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إىَِل اهللَِّ َواهللَُّ ُهَو اْلَغنِيُّ َا النَّاُس  ﴿َيا َأيُّ
وحدة قهرية، إذ النبات مثاًل مقهوٌر عىل أن يبقى نباًتا، ولو أراد أن يصبح إنساًنا ملا قدر 
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عىل كذلك، وكذا هو حال احليوان واإلنسان وسائر املمكنات، وهذا يعني أنَّ الوحدة 
هذه  القرآن  يفنِّد  ولذلك   ، حدٌّ حيّده  ال  اهلل  بينام  احلد،  من  منتزعٌة  قهريٌة  وحدٌة  السلبية 
اُر﴾، فاهلل هو القّهار  ُقوَن َخرْيٌ َأِم اهللَُّ اْلَواِحُد اْلَقهَّ الوحدة السلبية فيقول: ﴿َأَأْرَباٌب ُمَتَفرِّ

الذي ال يقهره حدٌّ حتى يّتصف بالوحدة احلدية القهرية السلبية.

القسم الثالث: الوحدة األحدية.

وهي التي حتّدث عنها القرآن الكريم يف سورة اإلخالص، حيث قال: ﴿ُقْل ُهَو   
بأّنه واحٌد، كام يف  آيات أخرى  بينام وصفه يف  أحٌد،  بأّنه  تعاىل  اهلل  َأَحٌد﴾، فوصف  اهللَُّ 
قوله: ﴿َوإهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو﴾. ومعنى وصفه باألحدية هو أنَّ هويته الوحدانية، 
ب من شيئني: ماهية ووجود، فاإلنسان  بينام هوية غريه االثنينية، إذ كّل وجود ممكن مركَّ
يشٌء ووجوده يشٌء آخر، ولذا مل يكن ثم كان، أي: كان معدوًما ثم صار موجوًدا، وهذا 
االثنينية  فهويته هي هوية  عليه،  زائٌد  اثنينيًة، ألنَّ وجوده  يعيش  اإلنسان  أنَّ  دليٌل عىل 
والرتكيب. وأّما اهلل )سبحانه وتعاىل( فليس شيًئا له الوجود، بل وجوده عني ذاته وليس 
أّن  بمعنى  األحد،  وهو  الوحدانية،  فهويته  له  ذاتًيا  الوجود  كان  ومن  ذاته،  عىل  زائًدا 

وجوده ذايتٌّ له فال حيّده حدٌّ وال يشوبه عدٌم.

القسم الرابع: الوحدة القيومية.

وهي عبارة عن إحاطة الالمتناهي باملتناهي، ومن أجل توضيح الفكرة نرضب   
مثااًل تقريبًيا، وهو: لو وضعنا قطرة ماء يف البحر الحتواها البحر وأحاط هبا، وكذلك لو 
ألنَّ  به،  وحييط  النهر  هذا  يأخذ  املحيط  فإنَّ  هنر،  أو  بجدول  مثاًل  اهلادي  املحيط  قارّنا 

الالمتناهي حييط باملتناهي وييمن عليه. 

حمدوٌد،  مثاًل  اإلنسان  فوجود  متناهيٌة،  كّلها  املمكنة  الوجودات  أنَّ  خيفى  وال   
وعلمه حمدوٌد، وقدرته حمدودٌة، وحياته حمدودٌة، فهو يعيش املحدودية من مجيع جهاته، 
وبالتايل فهو متناٍه. وأّما اهلل تعاىل فهو وجوٌد ال حدَّ له، وعلٌم ال حدَّ له، وقدرٌة ال حدَّ هلا، 
وحياٌة ال حدَّ هلا، فهو المتناٍه، والالمتناهي حميٌط باملتناهي ومهيمٌن عليه، ألنه لو مل حيط 
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ُْم  به لصار حمدوًدا يف قدرته. ولذلك، يشري القرآن الكريم إىل هذه النقطة فيقول: ﴿َأاَل إهِنَّ
ُه َعىَل  يٌط﴾، ويقول أيًضا: ﴿َأَومَلْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ ٍء حُمِ ُه بُِكلِّ يَشْ ِْم َأاَل إِنَّ يِف ِمْرَيٍة ِمْن لَِقاِء َرهبِّ

ٍء َشِهيٌد﴾، ويقول يف آية ثالثة: ﴿اهللَُّ اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َلُه اأْلَْساَمُء احْلُْسنَى﴾. ُكلِّ يَشْ

وهذا التقسيم الذي ذكرناه مستفاٌد من روايٍة علويٍة رشيفٍة، حيث ورد أنَّ أعرابًيا   
قام يوم اجلمل إىل أمري املؤمنني j، فقال: يا أمري املؤمنني، أتقول: إّن اهلل واحد؟ فحمل 
الناس عليه، قالوا: يا أعرايب، أما ترى ما فيه أمري املؤمنني من تقّسم القلب؟! فقال أمري 
املؤمنني j: »دعوه، فإنَّ الذي يريده األعرايب هو الذي نريده من القوم«، ثم قال: »يا 
أعرايب، إنَّ القول يف أنَّ اهلل واحٌد عىل أربعة أقسام: فوجهان منها ال جيوزان عىل اهلل عز 
وجل، ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان ال جيوزان عليه فقول القائل: واحٌد يقصد به باب 
األعداد، فهذا ما ال جيوز، ألنَّ ما ال ثاين له ال يدخل يف باب األعداد، أما ترى أنه كفر من 
قال: ثالث ثالثة. وقول القائل: هو واحٌد من الناس، يريد به النوع من اجلنس، فبهذا ما 
فيه  يثبتان  اللذان  الوجهان  رّبنا عن ذلك وتعاىل. وأما  تشبيٌه، وجل  ال جيوز عليه ألنه 
فقول القائل: هو واحٌد ليس له يف األشياء شبٌه، كذلك رّبنا، وقول القائل: إّنه عّز وجّل 
عز  رّبنا  كذلك  وهٍم،  وال  عقٍل  وال  وجوٍد  يف  ينقسم  ال  أنه  به  يعني  املعنى،  أحدّي 

وجل«))(.

املنظور الثالث: املنظور الروحي.

هل نحن من الذين يرون اهلل دائاًم، أم نحن من الذين ال يرون اهلل إال بضع ثواٍن   
أثناء الصالة؟ وكيف نصل إىل درجة رؤية اهلل يف كل يشء، والشعور بوجوده وحضوره 

يف كل األوقات واآلنات؟ 

فكّل  قلوبنا،  نوًرا يف  وّزع  )تبارك وتعاىل(  اهلل  إنَّ  التساؤل:  واجلواب عن هذا   
(، فقد مأل السامواِت  إنسان – حتى امللحد – توجد يف قلبه رشحٌة من نور اهلل )عزَّ وجلَّ
ُنوِرِه  َمَثُل  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ ُنوُر  ﴿اهللَُّ  تعاىل:  قال  كام  بنوره،  فيهام  ومن  واألرض 
ِمْن َشَجَرٍة  ُيوَقُد  يٌّ  ُدرِّ َكْوَكٌب  َا  َكَأهنَّ َجاَجُة  الزُّ ُزَجاَجٍة  امْلِْصَباُح يِف  ِمْصَباٌح  فِيَها  َكِمْشَكاٍة 

))( كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، ص83.
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ِقيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُييِضُء َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه َناٌر ُنوٌر َعىَل ُنوٍر َيِْدي  ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة اَل رَشْ
َح اهللَُّ َصْدَرُه لإِْلِْساَلِم َفُهَو َعىَل ُنوٍر  اهللَُّ لِنُوِرِه َمْن َيَشاُء﴾، وقال يف آية أخرى: ﴿َأَفَمْن رَشَ

ُلاَمِت إىَِل النُّوِر﴾. ِذيَن آَمنُوا خُيِْرُجُهْم ِمَن الظُّ ِمْن َربِِّه﴾، ويف آية ثالثة: ﴿اهللَُّ َويِلُّ الَّ

فالنور اإلهلي موجوٌد يف قلوبنا، لكنّنا نحتاج إىل أن نصل إىل ذلك النور، وأن   
نكتشفه ونستوقد منه، فإنَّ الناس عىل قسمني: قسم شغلته الكثرة عن الوحدة، وقسم 
الوحدة، وهذه  الكثرة عن  الذي شغلته  القسم  الكثرة، وأغلبنا من  الوحدة عن  شغلته 
َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبننَِي  َن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ رها القرآن يف قوله: ﴿ُزيِّ الكثرة هي التي يصوِّ
َمَتاُع  َذلَِك  َواحْلَْرِث  َواأْلَْنَعاِم  َمِة  امْلَُسوَّ َواخْلَْيِل  ِة  َواْلِفضَّ َهِب  الذَّ ِمَن  امْلَُقنَْطَرِة  َواْلَقنَاطِرِي 
عن  واألشكال  األلوان  هبذه  مشغولون  فنحن  امْلَآِب﴾،  ُحْسُن  ِعنَْدُه  َواهللَُّ  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة 

اكتشاف النور يف قلوبنا.

ث القرآن الكريم  وهذا االنشغال يبقى – مع األسف – إىل يوم املامت، وقد حتدَّ  
ْنَيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوِزينٌَة َوَتَفاُخٌر َبْينَُكْم َوَتَكاُثٌر يِف اأْلَْمَواِل  اَم احْلََياُة الدُّ عنه يف قوله: ﴿اْعَلُموا َأنَّ
اكتشاف  عن  واألشكال  باأللوان  ومشغولون  بالتكاثر،  مشغولون  فنحن  َواأْلَْواَلِد﴾، 
نور الوحدة اإلهلية، إىل أن تأيت ساعة االنتقال إىل اهلل، فننتبه من الغفلة، وحينئٍذ خياطبنا 
أخرى: آية  يف  القرآن  ويقول  امْلََقابَِر﴾،  ُزْرُتُم  َحتَّى   * التََّكاُثُر  ﴿َأهْلَاُكُم  وعال:  جّل   اهلل 

َك اْلَيْوَم َحِديٌد﴾. ﴿َلَقْد ُكنَْت يِف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَكَشْفنَا َعنَْك ِغَطاَءَك َفَبرَصُ

ويف املقابل، يوجد أناٌس شغلتهم الوحدة عن الكثرة، فهم ال يرون الدنيا وألواهنا   
قد  أرواحهم،  يف  ويشعشع  قلوهبم  يف  يتألأل  الوحدانية  نور  إال  يرون  ال  بل  وكثراهتا، 
شغلهم نور اهلل عن كل يشء، وهذا ما جّسده احلسني j، حيث ورد يف دعائه: »أنت 
أزلَت  الذي  وأنت  ووّحدوك،  عرفوك  حتى  أوليائك  قلوب  يف  األنوار  أرشقت  الذي 
أنَّ نورك مأل قلوهبم، وشعشع  األغياَر من قلوبك أحبابك حتى مل حيّبوا سواك«، أي 

أرواحهم، فانشغلوا بك عن غريك.

بحث فلسفي حول نفي البنّوة عن اهلل

علامؤنا  ذكر  فقد  اهلل عز وجل،  الولدّية عن  بنفي  يتعلق  فلسفي  هنالك بحث   



دالئل وجود اهلل يف العلم َوالفلسفة

|87

بنّوة  أو  حقيقية،  بنّوة  إما  البنّوة  بالبنّوة، وذلك ألّن  اهلل  يتصف  أن  يستحيل  أّنه  األبرار 
اعتبارية، وكالمها مستحيل يف حقه تبارك وتعاىل:

البنّوة احلقيقّية

أما البنّوة احلقيقية فألهنا تقتيض اشتقاق وجود من وجود، وهذا يقتيض املشاركة   
يف سنخ الصفات، ولذلك فإن الولد إذا اشتق من أبيه شاركه يف صفاته فتنعكس عليه 
صفات أبيه قهًرا، ولذا ورد عن اإلمام زين العابدين j يف رسالة احلقوق: »وأما حق 
اشتقاق من  اشتقاق من صفاته وسامتك  أنه أصلك«، أي أن صفاتك  تعلم  فأن  أبيك 

سامته.

فلو كان هلل تعاىل بنّوة حقيقّية، للزم أن يكون ولده املفروض مشارًكا له يف صفاته   
سبحانه، فكام هلل تعاىل علم مطلق، فللولد علم مطلق، وكام له قدرة مطلقة، فللولد قدرة 
هو  االشتقاق  مقتىض  إّن  حيث  مطلقة،  حياة  فللولد  مطلقة،  حياة  له  وكام  مطلقة، 
إن  أخرى:  وبعبارة  مناٍف لإلطالق.  واحلد  احلدود،  تقتيض  الرشاكة  االشرتاك، ولكن 
الوجود اإلهلي -وجود اهلل عز وجل- وجود ال حدود له من جهة علمه وقدرته وحياته، 

فهو عني اإلطالق وعني عدم احلد.

فلو افرتضنا أن هناك موجوًدا آخًرا يملك نفس الصفات، فالزم ذلك حمدودية   
املوجود األول باملوجود الثاين، فكل مثل حمدود بمثله، إذ ال يمكن أن يمتد وجود مثيله 
وهذا  اآلخر،  إىل  االمتداد  بعدم  حمدود  مثيله  ووجود  سبحانه  اهلل  من  كل  فوجود  له، 
يقتيض أن وجوده ليس مطلًقا، بل حمدوًدا، ففرض املثيل يعني املحدودية، وهذا مناٍف 
ولد  له  يكون  أن  يعقل  فال  وعليه:  املطلق،  الوجود  عني  وتعاىل  تبارك  اهلل  بأن  للقول 

حقيقي أو مثيل.

البنّوة االعتبارّية

أما البنّوة االعتبارية فمعناها أّن اهلل اعترب أحد خلقه ولًدا، كام اختذ حممًدا رسواًل،   
وعليًّا إماًما b، فهذه البنّوة مع أهنا اعتبارية، إاّل أهنا مستحيلة، وذلك ألّن اعتبار زيٍد 
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من الناس ولًدا - كام ادُّعي للنبي عيسى j - يكسبه الرشف اإلهلي قهًرا، ألّن االنتساب 
إىل اإلله موجب الكتساب رشف اإلله نفسه.

ولّكن إحدى صفات اهلل التي وصف هبا نفسه هي كونه قّهاًرا، والقّهار هو الذي   
ال يستقل كامله عن سلطته، فأي كامل للكون فهو خاضع لسلطنته، ويستطيع أن يعطيه 
من يشاء ويمنعه عمن يشاء، ولكن إذا اعترب اهلل أحًدا من خلقه ولًدا له، فإّنه يكتسب 
يقول: الكريم  القرآن  نجد  ولذا  وتعاىل،  سبحانه  لقاهريته  مناٍف  وهذا  قهًرا،   الرشق 

اُر﴾،  ُلُق َما َيَشاُء ۚ ُسْبَحاَنُهۖ  ُهَو اهللَُّ اْلَواِحُد اْلَقهَّ ْصَطَفٰى مِمَّا خَيْ ْو َأَراَد اهللَُّ َأن َيتَِّخَذ َوَلًدا الَّ ﴿لَّ
وببيان آخر: إن اختاذ شخص ولًدا أو صاحبة إما حلاجة أو بدوهنا، فإن كان حلاجة فهو 
مناٍف لغناه تبارك وتعاىل، وإن مل يكن حلاجة فالفعل لغو، واللغو ال يصدر عن احلكيم 

تبارك وتعاىل.
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إشكاالت حول وجود اهلل

بعد أن أثبتنا وجود اهلل، وبدا لنا قّوة الرباهني الداّلة عىل ذلك، بقي أن نتعّرض   
لبعض اإلشكاالت واالستفهامات املثارة حول قضية وجود اهلل، والتي يف نفسها ال تلزم 
فهي  القضية،  هذه  حول  استفهام  عالمات  ترسم  ولكن  اهلل،  وجود  عدم  ثبتت-  -إن 

بحاجة لبحث وتوضيح، فلنتعّرض هلذه اإلشكاالت واحًدا واحًدا:

اإلشكال األول: ملاذا خلق اهلل الرشور؟

ال يكتمل البحث يف هذا امليدان دون التعرض جلدلّية الرشور، والتي طرحها   
ل هذا اإلشكال أنَّ الرش  الفيلسوف اليوناين )أبيقور( يف القرن الرابع قبل امليالد، وحمصَّ
موجوٌد يف هذا الكون، حيث توجد كوارُث طبيعيٌة - كالزالل والرباكني والفيضانات 
عّدة  توجد  فحينئٍذ  موجودًة  الرشور  كانت  وإذا  منترشٌة،  وأوبئٌة  معديٌة  وأمراٌض   -

احتامالت:

إّما أنَّ اإلله ال يريد هذه الرشور، وهو قادٌر عىل منعها، فمن أين أتت؟ ●

ون - رّشيٌر! ● وإّما أّنه قادٌر عىل منعها، لكنّه يريدها، وهذا يعني أنَّ اإلله - كام يعربِّ

وإّما أّنه ال يريد الرش، إال أّنه ليس قادًرا عىل منعه، وهذا معناه أّنه ليس مّتصًفا  ●
بالقدرة املطلقة.

ومن جهٍة أخرى:  

إذا كان من حّق اإلنسان عىل اهلل أال يوقع به الرش، فإيقاع الرش به ظلٌم له. ●

وإذا مل يكن لإلنسان حقٌّ عىل اهلل، لكنَّ اهلل يوقع الرش به عبًثا، فهذا اإلله ليس  ●
بحكيم.

وإذا كان اهلل يوقع الرش باإلنسان ال عبًثا - بل لغرٍض من األغراض - لكنّه يمكن  ●
استبداله بطريق آخر، فهذا اإلله ليس برحيم.
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وهذا يعني أنَّ جدلّية الرشور ترضب إّما يف عدالة اخلالق، أو حكمته، أو رمحته،   
وأّما االعتقاد بإلٍه عادٍل حكيٍم رحيٍم فهو ال ينسجم – بنظر هؤالء – مع وجود الرشور 
بعضهم  أنَّ  حتى  اإلشكال،  هبذا  يتمّسكون  اآلن  إىل  امللحدون  زال  وال  العامل.  هذا  يف 
يقولون: إن أدنى زيارة يقوم هبا اإلنسان ملستشفى رسطان األطفال توجب له أن يلحد، 
إذ ما هو ذنب الطفل حتى يوَلد ومعه مرض السطان؟! ومن أجل أن يّتضح اجلواب 
عن هذه الشبهة جيًِّدا، سوف نقوم بتحليلها وتفكيكها إىل عّدة أسئلة لنجيب عنها سؤااًل 

سؤااًل.

ا حمًضا؟ السؤال األّول: هل خلق اهلل رشًّ

ا حمًضا، وذلك ألمرين: إن اهلل سبحانه مل خيلق رشًّ  

األمر األول: الرشور عدمية نسبية.

ا ألهّنا  يعترب احلرشة رشًّ فاإلنسان  وليس وجوًدا،  نسبية  الرش مسألة عدمية  إن   
تؤذيه وُتكّدر راحته، ولكن احلرشة يف حد ذاهتا طاقة نافعة، واإلنسان كذلك طاقة نافعة، 
والرش حيدث نتيجة عدم االنسجام بني احلرشة وبني بعض خاليا اإلنسان، فالرش ناشئ 

من قضية عدمية وهي عدم االنسجام بني هذين املخلوقني.

فرتجع  النباتات،  من  العديد  تلقيح  يف  تساهم  احلرشات  أن  نجد  املقابل:  ويف   
بالنسبة  خري  احلرشة  ألن  نسبية،  قضية  إذن  فالرش  لبقائها،  الرضورية  بالفائدة  عليها 
، وإنَّام الرّش ناشٌئ  للنباتات، يف حني هي رش بالنسبة لبني البرش، فليس هنالك رشٌّ حقيقيٌّ
عن مقارنة وعن عدم انسجام وجود مع وجود آخر، وإن كان هذا الوجود قد ينسجم مع 

وجود ثالث.

j، حيث كان جالًسا مع املنصور  ومن الطريف ما ورد عن اإلمام الصادق   
العبايس يوًما من األيام، فمّرت ذبابة عىل أنف املنصور، وكلام أبعدها عادت إليه، فالتفت 
أنوف  به  ليذّل   :j فقال  الذباب؟!  اهلل  خلق  ملاذا  اهلل،  عبد  أبا  يا  له:  وقال  اإلمام  إىل 
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ذّلته  ُيْظِهر  حتى  الصغري  املخلوق  هذا  من  يتأّذى  العظيم  السلطان  فحتى  اجلبابرة!))( 
وضعفه. 

، كالزالزل والرباكني مثاًل،  ا رشٌّ وهكذا حال الظواهر الكونية التي قد نتصّور أهنَّ  
ا، واحلال أنَّ فكرة الرّش نشأت عن عدم  فإنَّنا عندما نقارن بينها وبني اإلنسان نعتربها رشًّ
انسجام الزلزال مع اإلنسان القريب منه، وأّما لو مل يسكن اإلنسان بالقرب منه ملا كان 
ا بالنسبة إليه، فالزلزال رشٌّ بالنسبة إىل هذا اإلنسان، ولكنّه خرٌي بالنسبة إىل كوكب  رشًّ

األرض، ألنَّه منسجٌم مع العوامل الطبيعية الدخيلة يف استقرار األرض وانتظامها.

وقد ُيْعرَتَض عىل هذا اجلواب الفلسفي بأنَّ هناك جمموعة من الرشور ليس فيها   
خرٌي أبًدا، بل هي رشوٌر حمضٌة، كالسطان مثاًل، إذ أي خرّي يف أن يوَلد الطفل مصاًبا هبذا 

املرض؟!)2(.

ولكنَّ هذا االعرتاض مبنيٌّ عىل اخللط بني الرشور املنتسبة إىل اهلل تعاىل والرشور   
كونًيا  حدوًثا  حتدث  التي  الطبيعية  الرشور  هو  هنا  الكالم  حمور  إذ  العباد،  إىل  املنتسبة 
طبيعًيا، كالزالزل والرباكني واحلرشات الضاّرة، وأّما الرشور التي تنشأ عن خلل برشي 

فهي راجعة للبرش، وال عالقة هلا باخلالق احلكيم تعاىل.

المكتبة  منشورات  ص496،  الذباب،  تعالى  الله  خلق  أجلها  من  التي  العلة  باب  الصدوق،  للشيخ  الشرائع  علل   )((
الحيدرية.

في  األبحاث جارية  تزال  وال  األطفال،  عند  السرطان  لمرض  المسببة  العوامل  العلم في طريقه الكتشاف  يزال  ال   )2(
سبيل ذلك، ولكن توجد دراسات تربط بين بعض أمراض السرطان وبين تعرض الطفل إلى األشّعة -كأشعة X-بشكل 
غير اعتيادي أثناء حمل أمه به مثاًل، وبعٌض آخر من األبحاث تشير إلى أن تدخين الوالدين يزيد من احتمالية اإلصابة 
بالمرض، وغيرها من العوامل، والحاصل: إن هذا المرض الخبيث ال يمكن فصله عن تصرفات وأعمال اإلنسان وإيعاز 
األمر إلى الخالق جّل وعال، ولالستزادة فيما يخض أسباب مرض السرطان لألطفال ومراجعة المعلومات المذكورة، يمكن 
بالسرطان  أو )جمعية أطفال مصابون   )American cancer society-األمريكية السرطان  إلى موقع )جمعية  الرجوع 

 .)Children with Cancer UK-البريطانية
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ومن الواضح أنَّ انتقال املرض من األب املريض إىل أبنائه -مثاًل- إنَّام هو نتيجة   
تأثري العوامل البيئّية أو الوراثية، وهذه العوامل إّنام ترجع خللل برشي، فمثاًل: ورد يف 
الذي  أنَّ  فقد قطع رمحها«))(، أي  »من زّوج كريمته من شارب مخر  النبوي:  احلديث 
فلو  الوراثية،  العوامل  بمقتىض  وذّريته  نسله  عىل  يؤثر  واملسكرات  اخلمور  عىل  يعيش 
اهلل سبحانه  إىل  ذلك  نسبة  يصّح  فحينئٍذ ال  األمراض  ببعض  أصيبت  ذّريته  أنَّ  فرضنا 

وتعاىل)2(.

األمر الثاين: النظرة الشمولّية للوجود.

إنَّ اإلنسان ال يمكن أن يكتشف وجود رشٍّ حمٍض يف هذا الكون، والّس يف ذلك   
هو أنَّ الكون كتلٌة واحدٌة وأرسٌة متواصلٌة، فمن يقوم بقراءة الكون قراءًة جتزيئيًة سريى 
الزلزال حدًثا مستقاًل، ويرى انتشار احلرشات يف موضع ما حدًثا مستقاًل، ويعربِّ عن كّل 
، وأّما من يقرأ الكون قراءًة جمموعّيًة فلن يستطيع أن يضع يده عىل  ما يؤذيه ويؤمله بأنه رشٌّ
ل أرسًة واحدًة  ما يسّمى رًشا حمًضا، وهذه هي القراءة الصحيحة، حيث إنَّ الكون يشكِّ
متنع  واجلاذبية  ُحب،  السُّ تقهر  والشمس  لواقح،  الرياح  فمثاًل:  بعًضا،  بعضها  يكمل 
الطريان، فهذا التصادم الذي نراه ليس حالة سلبية، بل هو تكامٌل، حيث إنَّ كّل حلقة 

من هذا الكون تكمل احللقة األخرى.

))( وسائل الشيعة للحر العاملي، ج20، باب كراهة تزويج شارب الخمر، ص79، تحقيق مؤسسة أهل البيت b إلحياء 
التراث.

)2( إن اإلنسان بتصرّفه في الكون قد تسبب في تخريبه، وتسبب في الكوارث واألمراض:
اإلنسان، قد تسببت  الطاقة، وغيرها من نشاطات  يُحرق إلنتاج  الذي  والوقود  المصانع،  تتركها  التي  المخلفات  إن   .(
في تلّوث البيئة، وسنويًّا: 8.4 مليون شخص يموت بسبب أمراض ناشئة عن تلوث البيئة، مما يجعل التلوث أكبر سبب 
 )The Global Alliance on Health and Pollution( للموت في الدول المتوسطة والضعيفة الدخل، راجع تقرير

في عام 4)20م. 
2. والجانب اآلخر المظلم من الثورة الصناعية هو تسببها في )االحتباس الحراري-Global warming( وهذا االحتباس 
المسجلة قد  الكوارث  الكوراث كاألعاصير والفيضانات، فقد لوحظ أن أعداد  تبعات خطيرة، منها: زيادة  الحراري ذو 
الزيادة هو  الرئيسي في هذه  العلماء أن السبب  ازدادت من 78 في عام 970)م إلى 384 في عام 2004م، ويعتقد 
الطاقة  أن هذه  إلى  باإلضافة  أغلبها،  المحيطات  الحرارة، وامتصت  زيادة في درجة  نتج عنه  الحراري، فقد  االحتباس 
الحرارية تسببت في إذابة الثلوج التي على اليابسة -كالقطبين الجنوبي والشمالي- مما نتج عن ارتفاع في مستوى البحر، 
 وبذلك ازدادت الكوارث كالفيضانات واألعاصير، راجع مقال منظمة الـ )Union of Concerned Scientists( بعنوان:
 )Launched the Emergency Events Database )EM-DAT(( وكذلك ،)Hurricanes and Climate Change(

لمراجعة اإلحصائية المشار إليها. 
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وألجل ذلك، فام نراه من رّش كالزلزال أو الربكان هو تكميٌل لطاقة جيولوجية   
من جهة أخرى))(، مّما يعني أنَّ العقل ال يستطيع أن حيكم بأنَّ اخلالق ال يملك التدبري 
واحلكمة، ألنه ال يمكنه أن يتعّرف عىل احلكمة والتدبري إال من خالل القراءة املجموعية 
بعضها  يكمل  متكاملة  أرسة  الوجود  أنَّ  تظهر  للوجود  املجموعية  والقراءة  للوجود، 

بعًضا، وما نسّميه تصادًما فهو يف الواقع تواؤٌم.

السؤال الثاين: ما السبب يف خلق الرشور اإلضافية؟

بعد أن سلَّمنا بكون الرشور جمّرد أمور نسبّية إضافّية، وليس هلا وجوٌد حقيقيٌّ   
، فإنَّ السؤال الذي يطرح نفسه: ملاذا مل خيلق اهلل الكون خالًيا حتى من هذه الرشور  ذايتٌّ
اإلضافّية؟ واجلواب عن ذلك: ال ريب يف أنَّ اهلل تعاىل قادٌر عىل أن خيلق كوًنا بال كوارث 
هو  الرشور  من  خاٍل  بنحٍو  الدنيا  عامل  خلق  هل  هي:  املهّمة  النقطة  وإنَّام  مشاكل،  وال 

 Natural( :إن الظواهر الطبيعية التي قد تؤذي اإلنسان، تحمل في طياتها فوائد جّمة لإلنسان نفسه يُطلق عليها )((
ا في توازن درجات الحرارة حول األرض، حيث أنّها تنقل الهواء  Service Function(، فالرياح واألعاصير تلعب دوًرا مهمًّ
أنّها مصدر أساسي لألمطار والثلوج في أمريكا وكندا  القطبية، إضافة إلى  المناطق  المناطق االستوائيّة إلى  الحار من 
مثاًل، خصوًصا في المناطق الجافة، وال ننسى أن األعاصير تحمل معها النباتات والكائنات الحية المجهرية لتوزّعها في 
 Natural Hazards,( :أنحاء األرض، وبذلك تحافظ على تنّوع الكائنات الحية في األنظمة البيئية، راجع المرجع العلمي
Earth’s Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes( في الصفحة 0)))، أما الزالزل فتساهم بشكل 
لتصبح  واأللماس  والفضة  كالذهب  األرضية  المعادن  تجميع  في  وكذلك  األرض،  تحت  الجوفية  المياه  تهيئة  في  كبير 
صالحة لالستخراج، باإلضافة إلى تشكيل وبناء التضاريس كالجبال، وإن سألت عن الحمم البركانية فهي تجعل من التربة 
المحيطة بها بيئة زراعية خصبة وكذلك تُنشئ الجزر، كجزر هاواي التي نشأت بشكل كامل بسبب البراكين، راجع نفس 

المصدر السابق صفحة 29).
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مقتىض احلكمة؟ واجلواب عن ذلك بالنفي، وذلك ألن الرشور اإلضافّية تؤّدي فوائد 
أساسية ورضورّية لتحقيق اهلدف من وجود اإلنسان وهو: الوصول إىل الكامل، وهي:

الفائدة األوىل: الشعور بالفقر الوجودي.

ذكر علامء السلوك أنَّ اهلل تعاىل هو الكامل املطلق، وليس حمتاًجا خللقنا، كام قال   
﴾، فإذا كان غنًيا عنّا، ومل تكن  َا النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إىَِل اهللَِّ َواهللَُّ ُهَو اْلَغنِيُّ تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
هناك فائدٌة تعود له من َخْلقنا، فلامذا َخَلقنا؟ وجييبنا عن ذلك احلديث القديس الرشيف 
القائل: »كنُت كنًزا خمفًيا، فأحببُت أن ُأْعَرف، فخلقُت اخللق لكي ُأْعَرف«، أي أنَّ اهلل 
اًل منه وامتناًنا لكي يتعّرف عليه، إذ معرفة اإلنسان برّبه كامٌل  تعاىل خلق اإلنسان تفضُّ
آَياتِنَا يِف اآْلَفاِق  لإلنسان ومصلحٌة تعود لإلنسان نفسه. ولذلك، قال تعاىل: ﴿َسنُِريِْم 
َويِف َأْنُفِسِهْم﴾، وقال يف آية أخرى: ﴿َويِف اأْلَْرِض آَياٌت لِْلُموِقننَِي * َويِف َأْنُفِسُكْم َأَفاَل 

وَن﴾. ُتْبرِصُ

وال ريب يف أنَّ إيصال اإلنسان إىل اهلدف من خلقه هو مقتىض الرمحة، إاّل أنَّ   
النقطة التي ينبغي االلتفات إليها هنا هي أنَّ معرفة اهلل تعاىل – التي هي اهلدف من وجود 
– تتوّقف عىل معرفة قسمني من صفاته: صفات اجلالل من ناحية، وصفات  اإلنسان 

اجلامل من ناحية أخرى.

والفرق بينهام: أنَّ الصفات اجلاللية هي الصفات التي تكون مظهًرا المتياز اهلل   
عن خلقه، فإنَّه تعاىل يتمّيز عن خلقه بأّنه قاهٌر جّباٌر قويٌّ عزيٌز، بينام الصفات اجلاملية 
هي التي تكون مظهًرا لصلته بخلقه، إذ هو رحيٌم كريٌم مفيٌض خالٌق رازٌق. وقد أشار 
القرآن إىل هذين القسمني يف قوله: ﴿ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن * َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلَاَلِل 

ْكَراِم﴾، فاجلالل إشارة للصفات اجلاللية، واإلكرام إشارة للصفات اجلاملية. َواإْلِ

وحتى نتعّرف عىل اهلل من خالل جالله ومجاله، ال بدَّ من أن يوجد لنا مظاهر   
تعكس مجاله، كالربيع والزهور والورود، وعبقرية العقل البرشي، كام ال بدَّ من أن يوجد 
لنا مظاهر تعكس جالله أيًضا، وهذه املظاهر هي التي نسّميها نحن رشوًرا، كالزالزل 
اهلل  جلربوت  مظاهر  الكوارث  هذه  فإنَّ  الطبيعية،  الكوارث  من  ونحومها  والرباكني 
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وقاهريته وألوهيته.

وقد يكون اليشء الواحد مظهًرا للجالل واجلامل باعتبارات خمتلفة، فالشمس   
مثاًل مظهٌر جلالل اهلل بلحاظ كوهنا مصدًرا للحرارة القاتلة، كام أهّنا مظهٌر جلامله بلحاظ 

كوهنا مصدًرا للحياة عىل األرض.

بالفقر  الفالسفة  عنه  يعربِّ  بام  اإلنساَن  ُتْشِعر  التي  هي  اجلاللّية  املظاهر  وهذه   
الزالزل  يرى  حيث  وجوده،  بضعف  يشعر  ذهب  أينام  اإلنسان  أنَّ  بمعنى  الوجودي، 
والرباكني والفيضانات فيشعر من خالل هذه املظاهر اجلاللية أّنه فقرٌي وحمدوٌد بالبالء، 
ا َخَلْقنَا  َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا * إِنَّ ْهِر مَلْ  ْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ كام قال تعاىل: ﴿َهْل َأَتى َعىَل اإْلِ
ْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتِليِه َفَجَعْلنَاُه َسِميًعا َبِصرًيا﴾، فاإلنسان ُخِلق حماًطا بالكوارث  اإْلِ
، وإذا عرف مقدار حجمه ومدى فقره  ن أّنه فقرٌي حمتاٌج ذليٌل أمام اهلل عزَّ وجلَّ حتى ُيَلقَّ

وضعف حيلته أذعن هلل تعاىل بالعبودية.

اهلل  جلالل  مظاهر  تكون  أن  هو  الرشور  خلق  من  اهلدف  أنَّ  ذكرناه  ممّا  فتبنيَّ   
فقره، حتى  بمقدار صغر حجمه وشّدة  اإلنسان  لتعريف  تكون طريًقا  وأن  وجربوته، 
يعرف موقعه يف الوجود، وأّنه جمّرد عبد ذليل، ولوال استشعار ذلك ألصيب بالغرور 
نطفة،  أوله  وإنام  والفخر؟!  آدم  البن  »ما   :j املؤمنني  أمري  عن  ورد  وقد  والعجب. 
بينهام حيمل  ما  »أوله نطفة قذرة، وآخره جيفة مذرة، وهو   :j وآخره جيفة«، وعنه 
العذرة«، فاإلنسان املعجب بنفسه هو يف احلقيقة برميل من األوساخ والقذارات، إال أنَّ 
غروره قد حيجب عنه رؤية نفسه عىل واقعها وحقيقتها، وهكذا ال يصل إىل الغاية من 

خلقه، مع أنَّ وصوله إىل الغاية من خلقه من أعظم مظاهر الرمحة وأمّهها.

الفائدة الثانية: تطوير قدرات اإلنسان.

هنالك آثاٌر تربوّيٌة واجتامعّيٌة مهّمة ترتّتب عىل الرشور، وهذه اآلثار من مظاهر   
الرمحة باإلنسان، فقد ذكر )أنتوين فلو( – الذي كان ملحًدا يف النصف األول من القرن 
ا تستفّز قدرة  العرشين، ثم رجع يف النصف الثاين منه إىل اإليامن – أنَّ الرشور إجيابيٌة ألهنَّ
اإلنسان العقلّية، فإّنه ملا عرف أنَّ هناك كوارث طبيعية تطّور عقله لكي خيرتع ما حيميه 
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أمراًضا مزمنًة وأوبئًة منترشًة تطّور عقله حتى  أنَّ هناك  الكوارث، وملا عرف  من هذه 
اخرتع األدوية التي تنجيه من ذلك، وهذا يعني أنَّ الرشور تستفّز القدرة العقلية املوجودة 

عند اإلنسان حتى يبدع وينتج.

كام أنَّ الرشور تستفّز – من ناحيٍة أخرى – القدرة االجتامعية لدى اإلنسان، فإّنه   
يعطي  لكي  االجتامعية  روحه  ذلك  يستفّز  وفقراء  وضعفاء  مرىض  أمامه  يرى  عندما 
روح  اإلنسان  عند  كانت  ملا  والضعفاء  واملرىض  الفقراء  هؤالء  وجود  ولوال  ويبذل، 

إجيابية للعطاء والبذل والنفقة.

النفسية  القدرة  تستفّز  الرشور  إنَّ  فنقول:  أيًضا،  ذلك  نضيف عىل  أن  ويمكن   
لدى اإلنسان، حيث تعلِّمه عىل الصرب وقّوة اإلرادة، فإنَّ اإلنسان ال بد أن يعيش رصاًعا 
بني النعم واملحن، وبني الربح واخلسارة، حتى يبلغ الكامل بكفاءة وجدارة، فيوًما تراه 
رابًحا يف جتارته، ويوًما خارًسا يف عالقاته مع اآلخرين، ويوًما مرتاًحا سعيًدا، ويوًما متأمًلا 

مريًضا.

فالذي يعيش حياة مرتفة منّعمة ال يستطيع أن يتحمل أمل إبرة وال وخز بعوضة!   
بخالف الذي يعيش حياًة صعبًة، فإّنه يكون أكثر صرًبا وحتّماًل، وهذا يعني أنَّ الكوارث 
شخصية  ُتصقل  فال  قوّية،  حديدية  إرادة  صاحب  بطاًل  اإلنسان  من  توّلد  والرشور 
تعاىل: قال  كام  واخلسارة،  الربح  وبني  والراحة،  األمل  بني  برصاع  يمر  حتى   اإلنسان 

 ِ َوَبرشِّ َوالثََّمَراِت  َواأْلَْنُفِس  اأْلَْمَواِل  ِمَن  َوَنْقٍص  َواجْلُوِع  اخْلَْوِف  ِمَن  ٍء  بيَِشْ ﴿َوَلنَْبُلَونَُّكْم 
َعَلْيِهْم  ُأوَلِئَك  َراِجُعوَن *  إَِلْيِه  ا  َوإِنَّ إِنَّا هللَِِّ  َقاُلوا  ُمِصيَبٌة  َأَصاَبْتُهْم  إَِذا  ِذيَن  الَّ ابِِريَن *  الصَّ

ِْم َوَرمْحٌَة َوُأوَلِئَك ُهُم امْلُْهَتُدوَن﴾. َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ
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ويكفي اإلنسان لكي يتعّرف كيف تصنع الكوارُث األبطاَل أن ينظر إىل كربالء،   
لريى كيف استفّزت املعركة قدرات أبطال الطّف الروحية وطاقاهِتم اإليامنّية، فسّجلوا 
أروع الصور واملثل يف الصرب واإلرادة واإلباء والعّزة يوم عاشوراء، بل حّتى األطفال 
هلم  يطأطئ  عظاًما  أبطااًل  األحداث  هذه  صنعتهم  حيث  املواقف،  أروع  سّجلوا  منهم 
التاريخ إجالاًل واحرتاًما، وكذلك احلال يف النساء، إذ لوال واقعة كربالء – وإن كانت 
مأساة عظيمة – ملا عرف التاريخ عظمة زينب )عليها السالم( وبطولتها، فهي وإن كانت 
بغّض النظر عن مواقفها يف كربالء امرأًة عظيمًة وعاملًة غري معّلمة، إال أنَّ مأساة الطف 

هي التي أبرزت عظمتها للتاريخ.

الفائدة الثالثة: استقرار النظام الكوين.

حركة  إحدامها  احلركة:  من  بلونني  إال  تنتظم  أن  يمكن  ال  الكون  مسرية  إنَّ   
هو  بل  ثابًتا،  ليس  الوجود  أنَّ  عن  تكشف  وهي  جوهرّية،  حركة  واألخرى  عرضية، 

ك سّيال، فهو يتحّرك يف صميمه حركًة ذاتيًة يعربَّ عنها باحلركة اجلوهرية. متحرِّ

واملهّم يف املقام هو أنَّ احلركة اجلوهرية يف هذا الكون كّله قائمٌة عىل التزاوج بني   
األضداد، بحيث لوال هذا التزاوج الندثر الكون وانقرض منذ زمن سحيق. ومن أجل 

توضيح الفكرة، نرضب بعض األمثلة:
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القّوة  نحو  عىل   – ماّدي  موجود  كّل  حيتوي  حيث  املاّدة،  يف  تزاوٌج  هناك   .(  
– عىل ماّدة وماّدة مضادة، ولوال احتواؤه عليهام ملا توّلدت القوة  والقابلية، ال الفعلّية 
النووية القوية، ولوال هذه القوة ملا كانت هناك ذّرٌة وال طاقٌة، وبالتايل ملا ُوِجد الكون. 
﴾ يشري هلذا املعنى، فتكون اآلية عاّمًة  ٍء َخَلْقنَا َزْوَجنْيِ ولعّل قوله تعاىل: ﴿َوِمْن ُكلِّ يَشْ

جلميع املوجودات املادّية، إذ ال خيلو يشٌء ماّدي من زوجني: ماّدة وماّدة مضاّدة.

2. وهناك تزاوٌج بني الّلطافة والكثافة، حيث توجد بعض املوجودات يف شّدة   
اللطافة، كالغازات واملوجات الطويلة، بينام بعض املوجودات األخرى يف شّدة الكثافة، 

كالثقوب السوداء والنجوم النيرتونية. 

التمّدد واالنكامش، إذ بعض النجوم يف حالة متّدد، بينام  3. وهناك تزاوٌج بني   
بعضها يف حالة انكامش، وهذا يعني أنَّ الكون بني قبٍض وبسٍط، كام قال تعاىل: ﴿َواهللَُّ 

َيْقبُِض َوَيْبُسُط َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾. 

4. وهناك تزاوٌج بني احلرارة والربودة، إذ بعض الكواكب متّثل أتوًنا من احلرارة   
لقرهبا من النجوم، بينام بعض الكواكب متّثل درجة الصفر املطلق. 

امْلَيِِّت  ِمَن  احْلَيَّ  ِرُج  ﴿خُيْ تعاىل:  قال  كام  واملوت،  احلياة  بني  تزاوٌج  وهناك   .5  
﴾، فال حياة بدون موت، وال موت بدون حياة، بل ال تكون حياة  ِرُج امْلَيَِّت ِمَن احْلَيِّ َوخُيْ
ِذي  إال وأمامها موت، وال يكون موت إال وأمامه حياة. ولذلك، قال تعاىل: ﴿َتَباَرَك الَّ
ِذي َخَلَق امْلَْوَت َواحْلََياَة﴾، أي: خلق تزاوًجا بني  ٍء َقِديٌر * الَّ بَِيِدِه امْلُْلُك َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

املوت واحلياة. 

 ، ويمكن توضيح الفكرة بجسم اإلنسان، فإنَّ هذا اجلسم يف آٍن واحٍد هو ميٌِّت وهو حيٌّ
إذ متوت فيه آالف اخلاليا وحتيا آالف اخلاليا يف حلظة واحدة. 

إىل  يتحّول  أن  إما  مات  إذا  مثاًل  فاحليوان  احلّية،  الكائنات  سائر  حال  وهكذا   
غازات تندثر يف اهلواء، أو يتحول إىل عنارص فتندثر يف الرتاب، ولكنَّ هذا املوت يولِّد 
حياًة، حيث تأيت كائنات حّية أخرى وتتغّذى عىل جسم هذا احليوان أو عىل النبات أو 

حتى اإلنسان، وهكذا نموت ثم يولِّد رميمنا حياًة. 
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ي بقوله: وهذا ما عربَّ عنه أبو العالء املعرِّ  

���ف ال���وطء م���ا اأظ���ن اأدي���م االأر���سِ اإال م��ن ه��ذه االأج�ش��اِدخفِّ
االأ�ش��داِدُربَّ لحٍد قد كان �شار لحًدا مراًرا م��ن تزاح��م  �شاح��ًكا 

باطنه  يعيش يف  العظيم  النجم  فإنَّ هذا  التزاوج،  تعيش هذا  الشمس  بل حتى   
الوقت  نفس  أنَّه يف  إال  للموت واهلالك،  باطنه مصدٌر  فهو يف  النووي،  االندماج  بآلية 

مصدٌر للحياة عىل كوكب األرض.

ومن جمموع ما ذكرناه يّتضح أنَّ نظام الكون ال يستقر إال بتزاوج األضداد، فهو   
قائٌم عىل التزاوج بني املوت واحلياة، وبني احلرارة والربودة، وبني القبض والبسط، وبني 
اللطافة والكثافة، وبني املاّدة واملادة املضاّدة، وإذا كان كذلك فمن الطبيعي أن نرى خرًيا 
ا يف جهة أخرى، ففي جهة نرى بركاًنا، ويف جهة أخرى نرى ربيًعا مثمًرا،  يف جهة ورشًّ
وكالمها  اخلري،  عنرص  يقابله  عنرًصا  دام  ما  الرّش  وجود  عىل  لالعرتاض  معنى  وال 

يتزاوجان من أجل استقرار الكون واستمرار احلركة اجلوهرية يف نظام الوجود.

بعًضا،  بعضه  يكمل  متكاماًل  الكون  خلق  كامٌل  اخلالق  ألنَّ  نقول:  هنا  ومن   
فوجود هذه األضداد التي يكمل بعضها بعًضا هو مقتىض كامل اخلالق، وليس دلياًل عىل 

نقصه أبًدا.

الفائدة الرابعة: رضورة األضداد للنظام املعريف.

أنَّ  املعاين، بمعنى  ُيعرّب عنها بظاهرة تداعي  هنالك ظاهرة ذهنية عند اإلنسان   
اإلنسان يرى نفسه بطريقة تلقائية ينتقل من معنى إىل معنى آخر، وهذه الظاهرة رضورية، 
إذ ال خيفى أنَّ اإلنسان ال يمكن أن يعيش يف هذا الكون وينتج ويبدع حتى يكون مّتكًئا 
عىل مقياس من املعرفة ملا حوله، وهذا املقياس هو عبارة عن االنتقال من فكرة إىل فكرة 

أخرى.
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ثالثة:  ألسباب  ترجع  هذه  التداعي  ظاهرة  أنَّ  )هيوم(  الفيلسوف  ذكر  وقد   
التشابه، واجلوار، والعلّية. فبطبيعة اإلنسان إذا رأى الشبيه انتقل إىل شبيهه، وإذا رأى 

املجاور انتقل إىل ما جاوره، وإذا رأى العّلة انتقل إىل معلوهلا، وبالعكس. 

مبدأ   – بالعامل  اإلنسان  ملعرفة  رضورية  هي  التي   – الظاهرة  هذه  مبادئ  ومن   
التضاّد بني األشياء، حيث يستحيل عىل اإلنسان أن ينتقل لضّد ما مل يتعّرف عىل ضّده، 
فال يمكنه أن يعرف حقيقة املوت حتى يتعّرف عىل حقيقة احلياة، وال يمكن أن يعرف 
حقيقة املرض حتى يتعّرف عىل الصحة، وال يمكن أن يعرف الفرح حتى يتعّرف عىل 
مل  ما  احلرارة  يعرف  أن  يمكن  وال  الظلمة،  يَر  مل  ما  النور  يعرف  أن  يمكن  وال  احلزن، 

يتذّوق الربودة.

فبام أنَّ بناء احلضارة يتوّقف عىل نظام ذهني للمعرفة، والنظام الذهني يبتني عىل   
إىل  فكرة  من  الذهن  انتقال  أسباب  عىل  تعتمد  الظاهرة  وهذه  املعاين،  تداعي  ظاهرة 
أخرى، ومن بني هذه األسباب التضاّد، حيث ال يمكن أن يتعرف اإلنسان عىل الضّد إال 
واحلركة  والظلمة،  كالنور  باألضداد،  مملوًءا  الكوَن  اهلل  خلق  ضّده،  معرفة  خالل  من 
والسكون، واللذة واألمل، والفرح واحلزن، كي يكون ذلك طريًقا لإلنسان للوصول إىل 
عن  عائًقا  تشّكل  التي  األضداد  وحيذر  معيشته،  يف  عليها  يعتمد  التي  األضداد  معرفة 
األشياء  قيل:  وكام  أموره،  وينجز  مسريته  يبرص  أن  يستطيع  وهكذا  ملعيشته،  املواصلة 
تعَرف بأضدادها، ممّا يعني أنَّ وجود الرشور اإلضافّية يصّب يف مصلحة اإلنسان، فهو 

مقتىض احلكمة والتدبري.

وهبذا تبنّي أن خلق الدنيا بنحٍو ال يسمح بوجود الرشور اإلضافّية عىل خالف   
احلكمة، وقد خلق اهلل تعاىل اجلنة يف اآلخرة عامًلا مثالًيا خالًيا من الرشور، إال أّنه ال يبها 
لإلنسان بال عمل، بل ال بدَّ من أن يصل اإلنسان إليها عن جدارة واستحقاق، فلو فرضنا 
أنَّ طفاًل ذا مخس سنوات قد ُأْعطِي شهادة دكتوراه جاهزة من غري أّي جهد أو عناء، فهل 
إذ  بالنفي،  ذلك  اجلواب عن  أنَّ  الواضح  من  الكامل؟!  هذا  بطعم  الطفل  هذا  سيشعر 
بني من  فشتان  إليه عن جدارة واستحقاق،  إذا وصل  الكامل  بطعم  يشعر  إّنام  اإلنسان 
حيصل عىل راتبه بعد جهد وعناء، أو عىل منصب مرموق بعد سنوات من التعب والسهر، 
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وبني من حيصل عىل منصب بالرشاوى، أو حيصل عىل مبلغ مايل ضخم بالوراثة، من غري 
أن يبذل أدنى جهد يف ذلك، فإنَّ اليشء الذي يصل إليه اإلنسان بجهد وتعب هو الذي 

يشعر بالسعادة عند التفاعل معه. 

ولذلك، أراد اهلل تبارك وتعاىل أن نصل إىل العامل املثايل – وهو اجلنة – عن جدارة   
ِذي بَِيِدِه امْلُْلُك َوُهَو َعىَل ُكلِّ  واستحقاق، وعن إرادة وجماهدة، كام قال تعاىل: ﴿َتَباَرَك الَّ
ُكْم َأْحَسُن َعَماًل﴾، فجعل اهلل الرشور  ِذي َخَلَق امْلَْوَت َواحْلََياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ ٍء َقِديٌر * الَّ يَشْ
بجدارة  وجوده  من  اهلدف  وحيّقق  اإلنسان  يتكامل  أن  أجل  من  منعها  عىل  قادٌر  وهو 

وإرادة وكفاءة.

السؤال الثالث: هل وجود الرشور اإلضافّية ينايف الرمحة؟

بعد أن ثبت أنَّ وجود الرشور اإلضافّية هو مقتىض احلكمة اإلهلّية، فإنَّ السؤال   
الذي يطرح نفسه هنا: أليس وجود الرشور اإلضافّية منافًيا للرمحة اإلهلّية؟ فكيف يكون 

اهلل رحياًم واآلالف من خلقه تقايس اجلوع والفقر واألمراض واآلفات؟

ويمكن اإلجابة عن هذا التساؤل بالتايل:  

إنَّ قراءة الكون املاّدي قراءًة منفصلًة عن تسلسل العوامل للحكم عىل اخلالق بأّنه   
ناقص أو غري رحيم قراءٌة قارصٌة غرُي موضوعّية، فإنَّ الوجود الذي خلقه اهلل خلقه ذا 
امللكوت، وهي عامل  العقول، ومنها مرحلة  منها مرحلة اجلربوت، وهي عامل  مراحل، 
النفوس، ومنها مرحلة الوجود املادي املعرّب عنه بعامل الناسوت، ومنها مرحلة الوجود 
الربزخي، وهو ما بعد موت اإلنسان، ومنها مرحلة الوجود األخروي الذي تتقّرر فيه 
نتائج مسرية اإلنسان، وبالتايل فاالقتصار يف حتديد صفات اخلالق عىل قراءة العامل املادي 
منفصاًل عاّم سبقه من العوامل وعاّم يلحقه قراءة ناقصة ال يمكن احلكم هبا عىل كون اخلالق 

مدبًرا حكياًم رحياًم أم ال.

فإنَّ ما نجده من الرشور يف العامل املاّدي يعادله امتالء العامل الربزخي واألخروي   
بصورة  إال  احلقيقة  يف  رشور  فال  املادة،  عامل  رشور  عن  عوًضا  تقع  التي  اخلريات   من 
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مرحلّية، وإال فكّل رضر أو أمل يتّم تعويضه بام هو أفضل منه بدرجات بحيث ال يسّمى 
رًشا.

فإن قال قائٌل: أنا ال أؤمن بالوجود األخروي أصاًل حتى أحكم عىل األمل الذي   
أجده يف هذا العامل الدنيوي بأنه ليس برّش ألنه معّوض يف اآلخرة بعوض واٍف.

قلنا: حيث ال قدرة لك عىل اإلحاطة بتامم العوامل السابقة والالحقة لعامل املادة،   
وكان السبق واللحوق مؤثرين يف إنتاج عامل املادة بالنحو الذي نراه، فمن غري العقالنية 
التدبري والرمحة مع عدم قدرتك عىل تصّور  أن حتكم عىل خالق الكون بالنقص وعدم 
العوامل األخرى التي هلا دخٌل يف أحداث عامل املادة، مما جيعلنا نحتمل أّنه لو انكشف لنا 

الغطاء حلكمنا بأهنا خرٌي حمٌض.

ويمكن توضيح مسألة التعويض األخروّي بااللتفات إىل ثالث جهات ذكرها   
علامء الكالم:

فمن جهٍة: توجد مصالح فردية ومصالح اجتامعية، وغالًبا ما تتعارض املصالح   
الفردية مع املصالح االجتامعية، بحيث ال يمكن اجلمع بينهام، وبيان ذلك أّن هناك أنظمة 
املصالح  النحوين من  بني  توفيًقا  أنظمة تصنع  فقط، وهناك  الفردية  املصالح  تصب يف 
الفردية واالجتامعية، فمثاًل: النظام البنكي العاملي قائٌم عىل الفائدة الربوية، وهذا النظام 
هذا  ولكن  الفردية،  املصالح  ضمن  يف  فهو  إشكال،  بال  للفرد  مصلحًة  حيّقق  الربوي 
النظام خيلق من جهة أخرى مفاسد اجتامعّية ألّنه يؤدي لتقسيم املجتمع لفئتني متباعدتني: 
فئة رأساملّية متلك روافد اإلنتاج وموارد االستثامر يف مقدار الفائدة الربوّية وحجمها، 
املهلكة،  القروض  عىل  تعيش  أن  إاّل  تستطيع  ال  االستهالك،  مظلة  حتت  كادحة  وفئة 
حتقيق  أجل  من  ولذلك  الربوّية،  الفوائد  تسديد  أجل  من  تكدح  عمرها  طوال  وتظل 
هذا  فإنَّ  املضاربة،  نظام  إىل  نحتاج  االجتامعية  واملصلحة  الفردّية  املصالح  بني  التوفيق 
النظام يوّفر أواًل يًدا عاملة، وحيّقق ثانًيا نصيًبا من الربح لصاحب رأس املال، وحيّقق ثالًثا 
نصيًبا من الربح للعامل يف التجارة من دون أن يثقله بضامن رأس املال، فنظام الربا يرّسخ 
املصلحة الفردية، بينام نظام املضاربة حيّقق توازًنا بني مصلحة اجتامعية ومصلحة فردّية، 

وهكذا يتباين النظامان لتعارض املصلحتني.
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ك  املحرِّ أنَّ  بمعنى   ، أناينٌّ التكوينية  بطبيعته  اإلنسان  فإنَّ  أخرى:  جهٍة  ومن   
املصلحة  عن  البحث  ال  الفردية،  مصلحته  عن  البحث  غالًبا  هو  لإلنسان  األسايس 
تكوينيٌة  نزعٌة   – الذات  حّب  بغريزة  عنها  املعربَّ   – األنانية  النزعة  وهذه  االجتامعية، 

مٌة هبا. متأّصلٌة ال يمكن اقتالعها من شخصية اإلنسان، ألنَّ إنسانّيته متقوِّ

ضامن  عىل  يتوّقف  االجتامعية  احلياة  استقرار  أنَّ  يف  ريب  ال  ثالثة:  جهٍة  ومن   
املصالح العامة. 

لإلنسان  الفردية  املصالح  بني  التوفيق  ميزان  هو  ما  امُللح:  السؤال  ُيثار  لذلك   
واملصالح العاّمة؟ حيث يقع تناقٌض واضٌح بني النزعة الذاتية لدى اإلنسان التي تدعوه 
للمصالح الفردّية، وبني املصالح االجتامعية التي يتوّقف عليها نظام حياة املجتمع، ومن 
الواضح أنَّنا ال نستطيع إلغاء غريزة حّب الذات، كام ال نستطيع أيًضا أن هنمل املصالح 
العاّمة. ولذلك، نرى الفالسفة منذ أيام أفالطون حياولون الوصول إىل صيغة توفِّق بني 

النزعة األنانية واملصالح العاّمة، فام هي الصيغة التي طرحها الّدين هنا؟

واجلواب عن ذلك: إنَّ الصيغة التي طرحتها السامء حلّل هذا التعارض هي أنَّ   
الفرد عليه أن يسعى للمصلحة العامة، لكنَّ السعي للمصلحة العامة هو مصلحٌة خاصٌة 
لإلنسان يف احلياة وما بعد املوت، فالدين يغريِّ املفهوم السائد يف األذهان ويقول لإلنسان: 
عىل  ال  لكن  خاصة،  مصالح  الواقع  يف  هي  لتحقيقها  ندعوك  التي  العامة  املصالح  إّن 
املدى القصري فحسب، بل عىل املدى الطويل، إذ هنالك حياتان: حياة قصرية، وحياة 
طويلة هي احلياة األساسية، فمن أجل أن نضمن عدم التناقض بني النزعة املتأّصلة يف 
ينبغي لإلنسان أن  العامة،  املصالح  – وبني حتقيق  الذات  – وهي غريزة حب  اإلنسان 
– مصالح  األمر  واقع  – يف  والتي هي  عاّمة،  يعتربها  التي  املصالح  حيرص عىل حتقيق 
َوَمْن  َيَرُه *  ا  ٍة َخرْيً َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  خاّصة له عىل املدى الطويل، كام قال تعاىل: ﴿َفَمْن 
ُْم َأينِّ اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنُْكْم  ا َيَرُه﴾، وقال: ﴿َفاْسَتَجاَب هَلُْم َرهبُّ ٍة رَشًّ َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى﴾.

روح  عىل  قائمة  حضارة  يف  إلنجازها  اإلنسان  يسعى  التي  العاّمة  فاملصالح   
فِيَها﴾، وقال تعاىل: َواْسَتْعَمَرُكْم  اأْلَْرِض  َن  مِّ َأنَشَأُكم   تعاونّية حيث يقول تعاىل: ﴿ُهَو 
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ْزِقِه﴾، وقال سبحانه:  ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يِف َمنَاِكبَِها َوُكُلوا ِمن رِّ ﴿ُهَو الَّ
ْثِم َواْلُعْدَواِن﴾، ويف آية أخرى: ﴿َوُقِل  ﴿َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبِّ َوالتَّْقَوٰىۖ  َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِ
اَم امْلُْؤِمنُوَن إِْخَوٌة﴾، ومن الواضح  ى اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َوامْلُْؤِمنُوَن﴾، ﴿إِنَّ اْعَمُلوا َفَسرَيَ
أن الكرم والتضحية واإليثار يف سبيل إنجاز احلضارة حمقق للمصلحة العامة واملصلحة 
اخلاصة، ألّنه يوّفر لإلنسان العيش الكريم واألمن والسلم االجتامعي والعلم واملعرفة يف 

ظل تعبه وكدحه وتعاونه مع أبناء جنسه يف بناء الكيان اإلنساين.

الّدين، فمن  بثالثٍة من أصول  ترتبط  الكالم  التي طرحها علامء  الصيغة  وهذه   
للمصلحة  السعي  ملا ضمن  تعاىل عادٌل  اهلل  أنَّ  لوال  إذ  اإلهلي،  العدل  تثبت  ناحيٍة هي 
تعبرٌي عن  الضامن  فهذا  الطويل،  املدى  بمصلحة خاصة عىل  القصري  املدى  العامة عىل 
العامة  للمصلحة  اسَع  لإلنسان:  يقول  أن  وهو   – التعويض  وهذا  اإلهلية،  العدالة 
وسأحّوهلا لك إىل مصلحة خاصة عىل املدى الطويل – هو مقتىض عدالته، ومن ناحيٍة 
أخرى: ترتبط هذه الصيغة بالنبّوة، ألنَّ التوفيق بني املصالح اخلاّصة واملصالح العاّمة إّنام 
يتّم عرب النظام الذي نزل من السامء عىل يد األنبياء والرسل. ومن جهٍة ثالثٍة: تقتيض هذه 
اخلاّصة،  باملصلحة  العاّمة  للمصلحة  السعي  تعويض  فيه  يتّم  آخر  يوم  وجود  الصيغة 

وهذا هو يوم املعاد.

إشكالّية  عن  جواٌب  هو  بام  أيًضا  الكالمي  الدليل  هذا  من  اخلروج  ويمكن   
الرشور، بأن يقال: كام أنَّ السعي لتحقيق املصلحة العاّمة هو مصلحٌة خاّصٌة لإلنسان 
عىل املدى الطويل، فكذلك حتّمل الرشور واآلفات والكوارث هو مفسدٌة خاصٌة عىل 
الطويل  املدى  عىل  خاّصٌة  مصلحٌة   – عليه  اإلنسان  صرب  إذا   – أّنه  إال  القصري،  املدى 
بصدق  احلضارة  بناء  ألعباء  ُمتحماًل  صامًدا  اجتامعيًّا  عضًوا  اإلنسان  جيعل  فالصرب 
وإخالص، كام أّنه باب للثواب املوعود واحلياة اخلالدة اهلانئة، كام قال تعاىل: ﴿َوَلنَْبُلَونَُّكْم 
ابِِريَن﴾،  الصَّ  ِ َوَبرشِّ َوالثََّمَراِت  َواأْلَْنُفِس  اأْلَْمَواِل  ِمَن  َوَنْقٍص  َواجْلُوِع  اخْلَْوِف  ِمَن  ٍء  بيَِشْ
ابُِروَن  الصَّ ُيَوفَّ  اَم  ﴿إِنَّ ثالثة:  آية  يف  وقال  اَلِة﴾،  َوالصَّ رْبِ  بِالصَّ ﴿َواْسَتِعينُوا  أيًضا:  وقال 
َأْجَرُهْم بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾، فالصرب فيه أملٌ موضعيٌّ مؤّقٌت قد يستمر لثالثني أو مخسني أو 
ا ومفسدًة خاّصًة وقتية نسبّية إال أّنه مصلحٌة  سبعني سنة، ولكنَّ هذا األمل وإن كان رشًّ
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خاّصٌة دائمٌة، فال يكون خالف العدل، وال خالف الرمحة، وال خالف احلكمة.

السؤال الرابع: هل يمكن أن خيلق اهلل الكون خالًيا من الرشور متاًما؟

ويمكن اإلجابة عن هذا التساؤل بأحد وجهني:  

الطبيعة سنجد أنَّ  الرّش ومصداقه يف عامل  إذا دّققنا يف معنى  إّننا  الوجه األّول:   
حقيقته تؤول إىل سلب اليشء كامَل يشٍء آخر، كام تصنع اجلاذبية يف سلب اإلنسان القدرَة 
عىل الطريان، وبناء عىل ذلك فإنه ال يمكن ألّي يشء أن يسلب كامل يشء آخر ما مل يكن 
– خصوصية تكوينية تقتيض السلب، وما مل يكن يف  – وهو السالب  يف الطرف األول 
اليشء الثاين – وهو املسلوب – خصوصية تكوينية تقتيض خلّوه من الصفة املسلوبة عنه 
عن  عبارة  هي  الرشور  عن  الكون  بخلو  فاملطالبة  وبالتايل  أقوى،  لعامل  تعّرضه  عند 

املطالبة بأن ُيسلب من الكون خصائصه الذاتية، وهبذا يكون الكون شيًئا آخر.

فمثاًل: إنَّ املطالبة بفصل املاء عن األكسجني واهليدروجني مطالبٌة باملحال، فال   
يصّح أن يقال: إذا كان اهلل قادًرا عىل كّل يشء فكيف ال يقدر عىل فعل ذلك؟! فإنَّ هذا 
وبالتايل  فليس بيشء،  املحال  وأّما  اليشء،  قادٌر عىل  اهلل  أساسه، ألنَّ  من  خطٌأ  السؤال 

ًقا للقدرة. فليس متعلَّ

فالدعوة إىل خلو الكون عن الرشور اإلضافية طلٌب ألمر مستحيل، ألننا فرضنا   
أنَّ الرش يؤول إىل اقتضاء جزء من الكون بمقتىض خصوصيته سلَب كامل للجزء اآلخر 
تغيري  عن  عبارة  هو  فتغيريمها  اآلخر،  اجلزء  ذلك  خصوصية  بمقتىض  الكون  من 
اخلصوصية املقّومة حلقيقة اليشء مع التحّفظ عىل ماهيته، وهذا مرجعه إىل سلب اليشء 
عن ذاته، وسلب اليشء عن ذاته حمال، نظري أن ُيطلب سلب الزوجية عن العدد أربعة، 
ا يف نفس الوقت، ومن الواضح كون ذلك حُمااًل، فاملطالبة  فيكون العدد قيمته أربعة وفرديًّ
بتخلية الكون عن الرشور أمٌر حماٌل ما دامت األشياء تقتيض بطبعها سلَب غريها صفة 

من صفات كامهلا.

ولو تّم تغيري هذا الكون بتاممه، لتغرّي اإلنسان نفسه، ألنه فاعٌل ومنفعٌل، وجزٌء   
ال يتجّزأ من أرسة الكون، ولو أتى خملوق آخر يف ذلك الكون اجلديد اخلايل من التضاد 
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للمطالبة  إليه، وحينئٍذ ال يكون  بالنسبة  رًشا  العاملَ  املخلوُق ذلك  لرأى ذلك  واملنافرة، 
بخلو الكون من الرشور معنى حمّصل.

الوجه الثاين: هل املطالبة برفع الرشور هي يف احلقيقة مطالبٌة بتخلية الكون من   
عوامل الرشور من دون تغيري ملفاهيم اإلنسان، أم هي مطالبٌة بتغيري ملفاهيم اإلنسان من 
دون تغيري لواقع األسباب والعلل الكونية؟ فإن كان املنظور هو األول، بمعنى أن تتم 
عملية التغيري بأن تصبح األرض خالية من الزالزل والرباكني، من دون أن يتغرّي مفهوم 
يرفع  فلن  يقع  تغيري  أي  ألنَّ  جيدي،  ال  هذا  فإنَّ  خرًيا،  يراه  وما  رًشا  يراه  عاّم  اإلنسان 
، فلو  اعرتاض اإلنسان بوجود الرشور، حيث إنَّ اإلنسان يرى أنَّ ما يؤمله ويؤذيه فهو رشٌّ
حدث تغيري للكون من دون تغيري ملفاهيم اإلنسان حول اخلري والرش فسيبقى االعرتاض 

عىل خالقية اخلالق وحكمته وتدبريه قائاًم، وبالتايل فهذا النحو من التغيري لغٌو.

وإن كان املنظور هو تغيري مفاهيم اإلنسان، بأن يتحّول اإلنسان من خملوق يرى   
ملفاهيم  تغيري  أو  الواقع،  يتغرّي  أن  الزلزال خرًيا، من دون  يرى  إىل خملوق  رًشا  الزلزال 
كي  كاماًل  ليس  التغيري  من  النوع  فهذا  خرًيا،  واألوبئة  األمراض  يرى  بحيث  اإلنسان 
يكشف عن كون اخلالق كاماًل، ألنَّ تغيري التصور الذهني مع إبقاء الواقع عىل ما هو عليه 

نوٌع من اخلداع من دون وجود كامل واقعي وراء ذهن اإلنسان.

فام هو مطلوب هذا اإلنسان الذي يستدّل عىل عدم كون اخلالق مدبًرا حكياًم بام   
يعتربه رًشا ألنَّه يؤمله ويؤذيه؟ فإن كان املطلوب أن يتغرّي الواقع من دون أن يتغرّي ذهنه 
ومفاهيمه ومصطلحاته يف اخلري والرّش، فهذا التغيري لغٌو، ألنه لن حيل املشكلة ما دامت 
املفاهيم هي املفاهيم، إذ سوف يرى اإلنسان خلو األرض من أي زالزل أو براكني رًشا 
ألنه ال حيدث له نشاًطا وال تغيرًيا، وأما إذا كان املقصود تغيري مفاهيم اإلنسان دون تغيري 

الكون نفسه فهذا نوع خداع وليس كاماًل كي يكشف عن كون اخلالق مدّبًرا كاماًل))(.

 Free( فيما يخص الشرور غير الطبيعية: يمكن اإلجابة عليها بجواب آخر يسّمى في األدبيات الفلسفية اإلنجليزية بـ )((
will defence(، ومحّصل هذا الجواب: هو أن وجود الشرور الصادرة من اإلنسان كالقتل والسرقة ومختلف االعتداءات 
إنما هو ناتج عن خلق الله اإلنسان بإرادة حرة، ومنع الله الشرور األخالقية يعني بالضرورة خلق اإلنسان مجبوًرا على 
فعل الخير وغير قادٍر على فعل الشر، أي إنسان آلي ال يملك إرادة حرة، وخلق اإلنسان بإرادة حرة هو بال شك أفضل.
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اإلشكال الثاين: ملاذا ال يؤمن بعض العلامء باهلل؟

انسجاٌم  بينهام  أم  وتنافٌر  رصاٌع  بينهام  هل  والعلم،  اإليامن  بني  العالقة  هي  ما   
ينقسمون إىل فريقني: فريق  العلامء  التساؤل، نجد  وتالؤٌم؟ ويف مقام اإلجابة عن هذا 
ا للعلم، وفريق آخر يرى أنَّ هناك انسجاًما بني اإليامن والعلم.  يرفض اإليامن ويعتربه ضدًّ

فمن أقوال الفريق األول:

كتاب  ● صاحب   )Richard Dawkins  - )ريشارد دوكنز  األحياء  قول عامل 
)وهم اإلله(: إذا كان اإليدز من األخطار التي هتّدد البرشية، فإنَّ اإليامن بإله هو أحد 
أكرب الرشور، مثل اإليدز! إنَّ اإليامن رذيلة يف كل دين، ألنه اعتقاٌد ال يقف وراءه دليٌل))(. 

قول )بيرت آتكنز - Peter Atkin(: إنَّ العلم والدين ال يمكن أن يتعايشا، إما  ●
علم، إما دين)2(.

ومن أقوال الفريق اآلخر:  

●  :)Owen Gingerich-جينجريش )أوين  هارفارد  جامعة  فيزيائي  قول 
بالنسبة يل: االعتقاد باهلل يعطي فهاًم ُمتامسًكا لقضية أن الكون مصمم لنشوء حياة ذكية)3(.

يؤمن  ● العلم  إنَّ   :)John T. Houghton  - هوفتن  )جون  املناخ  عامل  قول 
باإلله، أنَّ اإلله هو الذي يقف وراء قصة هذا العامل. إذا الحظنا النظام، الدقة، االتساق، 

األساس الريايض، التعقيد املذهل، كّل ذلك ليس إال ممارسات اإلله)4(. 

العلمية  ● إنَّ دراسايت   :)Ghillean Pranc برانس -  البيئة )جيليان  قول عامل 
لسنوات عديدة أثبتت يل أنَّ اإلله هو مصّمم الوجود)5(.

.)American Humanist( ( جاءت هذه المقولة في خطاب له عام 996)م في جمعية((
)2( The Limitless Power of Science in “Nature’s Imagination - The Frontiers of Scientific Vision”.
)3( God’s Planet, p149.
)4( Big science Big God, pp. 6-7, published by The John Ray Initiative.
)5( God and the Scientists, compiled by Mike Poole.
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اإلله،  بوجود  مؤمنون  إنجلرتا  يف  امللكية  اجلمعية  مؤّسس  من   %90 أنَّ  كام   
ويوجد الكثري من كبار علامء الفيزياء – كـ)آينشتاين( و)بالنك( – مؤهلون))(.

ووئاٌم،  انسجاٌم  بينهام  أم  فعاًل،  رصاٌع  واإليامن  العلم  بني  هل  نعرف  وحتى   
نتحّدث يف حمورين:

املحور األول: ما هو منشأ رفض اإليامن؟

ملاذا يرفض بعض العلامء – مع أهنم علامء متضلعون – اإليامن ويعتربونه خطًرا   
ا للعلم؟ ومن أجل اإلجابة عن هذا التساؤل، يمكن إرجاع منشأ رفض اإليامن إىل  وضدًّ

ثالثة أسباب:

السبب األول: إنَّ اإليامن جمرد مشاعر.

للحساب  ختضع  أن  يمكن  ال  الوجدانية  واملشاعر  مشاعر،  جمرد  فاإليامن   
وللمقياس العلمي، ومن هنا ُاْعُترِب اإليامن أجنبًيا عن العلم، بل هو ضّد العلم. ولذلك 
يقول )كريستفور هيتشنز - Christopher Hitchens(: كلام ازداد اإليامن بيشء 
قّلت فرصة أن يشتمل ذلك اليشء عىل احلقيقة. ونحن نذكر ملناقشة هذا السبب ثالث 

مالحظات:

ومها:  إنجليزيتني،  مفردتني  بني  الفرق  إىل  االلتفات  ينبغي  األوىل:  املالحظة   
)Faith( و)Belief(، والفرق بينهام هو أنَّ )Faith( عبارة عن اإليامن األعمى الذي 
ال يسنده دليل، بينام )Belief( عبارة عن اإليامن الناشئ عن املناشئ العقالئية، ونحن 

))( هنالك اعتقاد سائد بين الناس بأن أغلب علماء الطبيعة لديهم موقف عدائي تجاه الدين، ولكن دراسة إحصائية 
حديثة قام بها باحثون في جامعة )رايس – Rice( أثبتت خطأ هذه الفكرة. تعد هذه الدراسة فريدة من نوعها، إذ 
أنها أول دراسة -في هذا المجال- تشمل عدة دول حول العالم، وقد أشارت إلى حقائق صادمة نوًعا ما: )أ( في هونج 
كونج وتايوان: نسبة المؤمنين بين العلماء أعلى من نسبة المؤمنين بين بقية الشعب، أي أن العلماء في هذه الدول 
أكثر إيمانًا بالله من عامة الشعب. )ب( الغالبية الساحقة من العلماء في إيطاليا، تركيا، الهند، هونج كونج، تايوان هم 
مؤمنون بوجود قوة عليا، بينما تمثل نسبة العلماء الملحدين في تركيا مثاًل 6% فقط. في أمريكا نسبة العلماء الملحدين 
الالأدريين  من  نسبة  لوجود  إضافة  األعلى،  هي  المؤمنين  العلماء  نسبة  تبقى  ولكن  ذكرها،  السابق  الدول  من  أكثر 
)Agnostics(، بينما فرنسا وبريطانيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان شملتهما الدراسة وكانت نسبة العلماء الملحدين 
وأمريكا  بريطانيا  فيها  –بما  الدول  جميع  في  العلماء  من  العظمى  الغالبية  )ج(  المؤمنين.  العلماء  عن  تزيد  فيهما 
البحثية: الورقة  مراجعة  يمكن  لالستزادة  والدين.  العلم  بين  والتعارض  والتضاد  الصراع  بوجود  يعتقدون  ال   وفرنسا- 

.)Religion among Scientists in International Context(
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التي  األطروحة  تّدعي  كام  األعمى  اإليامن  حتت  مندرًجا  ليس  باإلله  اإليامن  أنَّ  نعتقد 
ذكرناها، بل هو مندرٌج حتت اإليامن العقالئي الذي يسنده الدليل والربهان.

املالحظة الثانية: إنَّ هذه الفكرة – وهي كون اإليامن باإلله إيامًنا أعمى ال يسنده   
– ترجع إىل مقالة تقول: )كل يشء ال خيضع للمقياس العلمي التجريبي فهو ال  دليٌل 
اًم استندوا إليه إلثبات كون اإليامن بالغيب ممّا  قيمة له(، ويعتربها القائلون هبا مبدأ مسلَّ
ال قيمة له))(، واحلال أنَّ هذه املقالة نفسها ال ختضع للمقياس العلمي، فإن صدقت فقد 
نقضت نفسها بنفسها، وإن كذبت فال قيمة هلا، فال يصّح االستناد إىل مثل هذا املبدأ لنفٍي 

وال إلثباٍت.

))( يمكن أن نقول أيًضا: أن هذه المقالة تجعل من النظريات العلمية نفسها بال قيمة بالنسبة لكثيرين، وذلك بمالحظة 
التالي: إن كل نظرية علمية تتكئ على معطيات حّسية أو تجريبية كاألدلة الجينية في نظرية التطّور، وانزياح األطياف 
الضوئيّة نحو اللون  األحمر في نظرية تمدد الكون، وكل هذه األدلة الحّسية لم يقم كل فرد بتفحصها بنفسه، بل اعتمد 
على غيره في ذلك، فكل عالم بحث وقام بتجربة عدد محدود من النظريات، بينما اعتمد على تجارب غيره من العلماء، 
ومن هنا نتساءل: ما هو المبرر لقبول تجارب اآلخرين وافتراض صحتها من دون مباشرة التجربة، فإذا كانت القيمة 
المعرفية منحصرة في التجربة، فهو لم يقم بنفسه بتجربة النظريات العلمية، إذ انزياح األطياف الضوئية نحو اللون 
األحمر ال تعدو عن كونها ادعاء يدعيه العلماء، وال يثبت هذا االدعاء إال بالتجربة، وبالتالي فإنها تبقى ليست ذات قيمة 
حتى يجربها بنفسه، وأما نحن فنعتمد على بحوث العلماء عن طريق التسليم بالتواتر كأداة للمعرفة، فيستحيل تواطؤ 
كل العلماء وطالب الجامعات في مختلف األزمنة واألمكنة الذين قاموا بمشاهدة أطياف الضوء القادمة من المجرات 
األخرى وقالوا أن هنالك انزياًحا نحو اللون األحمر، أو من قام بالتفاعالت الكيميائيّة فشاهد ذات النتائج، أو من قام برصد 
حركة األجرام السماوية بالتيليسكوب فالحظ انطباقها مع الفيزياء اآلينشتانية، فيستحيل تواطؤ كل هؤالء على الكذب.
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من  درجة  يف  اإليامن  أنَّ  ننكر  ال  فإنَّنا  اإليامن،  أسباب  تعدد  الثالثة:  املالحظة   
درجاته هو شعوٌر، ولكنَّ هذا الشعور له أسباٌب ومناشئ متعّددٌة، وال ينحرص سببه يف 
العلم فقط، فال يصّح أن يقال: إما أن خيضع اإليامن للمقياس العلمي التجريبي وإال فال 

سبب له! بل له أسباب أخرى، منها:

كّل  إذ  ومشاعره،  وأفكاره  بوجوده  اإلنسان  كإيامن  الوجدان،  األول:  املنشأ   
مقياٌس  يوجد  ال  أنه  مع  اجلهل،  ويبغض  العلم  حيّب  وبأّنه  موجود،  بأّنه  يؤمن  إنسان 
علميٌّ يثبت كّل ذلك، وإنَّام مرجع هذا اإليامن إىل الوجدان، فال يصّح أن يقال لشخٍص: 
بام أّنك تؤمن بوجودك من غري أن يكون عندك مقياس علمي، إذن إيامنك بوجودك إيامٌن 
يقال:  دليٌل أعظم من ذلك، وكام  الوجدان، وال يوجد  فإنَّ هذا اإليامن يسنده  أعمى! 

الوجدان يغني عن الربهان.

ومن هنا نرى )جون لينوكس - John Lennox( يرّد عىل )هيتشنز( الذي   
يقول: كلام ازداد إيامنك بيشء قّلت نسبة احلقيقة، فيقول له: هل تؤمن بوجودك أم ال؟ 
فإن مل تؤمن بوجودك فأنت سفسطائي، وإذا كنت تؤمن بوجودك إذن كلام ازداد إيامنك 
بوجودك قّلت فرصة احلقيقة يف وجودك، فامذا تقول يف ذلك؟! فليس كلُّ إيامن ال قيمة 

له ))(.

حتى  واحد  حمور  عىل  القرائن  مجع  بمعنى  االحتامالت،  حساب  الثاين:  املنشأ   
العلمية،  التخّصصات  برضورة  يؤمن  كمن  املحور،  بذلك  اليقني  مرتبة  إىل  الوصول 
كالطب والفيزياء والرياضيات، وذلك عرب قراءة الظواهر التي نشأت عن هذه العلوم، 

ومن خالل قراءهتا يذعن بأمّهيتها ورضورهتا.

 j وهذا ينطبق عىل اإليامن بالشخصيات أيًضا، كمن يستقرئ مواقف احلسني  
فليس  نتيجة االستقراء وتراكم االحتامالت،  به  إيامٍن راسخ  أن حيصل عىل  إىل  وقيمه، 
اإليامن باحلسني إيامًنا أعمى، بل هو إيامن يسنده دليل حساب االحتامالت. وهذا ما عرّب 

عنه اجلواهري يف قصيدته )آمنت باحلسني( بقوله:

 )Gunning for God, Why the New Atheists are Missing the Target(راجع كتاب جون لينوكس المعنون بـ )((
ص)4.
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اأّدع��يفي���ا ب���ن البت���ول وح�ش���بي به���ا م��ا  كّل  عل��ى  �شماًن��ا 
تر�ش��ِعوي���ا ب���ن الت���ي ل���م ي�ش���ع مثله���ا ول��م  �ش��بًل  كمثل��ك 
بطن���ٍة ب���ل  البطي���ن  ب���ن  وي��ا ب��ن الفت��ى الحا�ش��ر االأن��زِعوي���ا 
خاط���ري ف���ي  يوَم���ك  م�ش��معيتمّثل���ُت  ف��ي  �شوَت��ك  ورّددُت 
اأرته���ب ل���م  اأم���َرك  اأخ��دِعومّح�ش���ُت  ول��م  ال��رواة  بنق��ل 
الق���رون ط���لَء  اأزح���ُت  المخ��دِعولّم���ا  ع��ن  الخ��داع  و�ش��تَر 
ذاته���ا ف���ي  الحقيق���ة  تطب��ِعاأري���د  ل��م  الطبيع��ة  بغي��ر 
اأرع ل���م  �ش���ورة  ف���ي  اأروِعراأيت���َك  وال  منه��ا  باأعظ��م 
االأرب��ِعتقّحم���َت �ش���دري وري���ب ال�ش���كوك بجدران��ه  ي�ش��ّج 
مع��يوجاز بي ال�ش���ّك فيم���ا مع الجدود فيم��ا  ال�ش��ّك  اإل��ى 
الدلي���َل علي���ه  اأقم���ُت  اأن  م�ش��بِعاإل���ى  ب��دٍم  مب��داأ  م��ن 
القي���اد اإلي���ك  طوًع���ا  المهط��ِعفاأ�ش���لم  اإذعان��ه  واأعط��اك 
ي���رى ال  م���ن  اإيم���اَن  �ش��وى العقل في ال�ش��ّك م��ن مرجِعواآمن���ُت 

 

املنشأ الثالث: التجربة، كإيامننا أن الكون يتمدد مثاًل، ونحو ذلك من القضايا الطبيعية 
التي قام املقياس العلمي عىل ثبوهتا.

فتحّصل ممّا ذكرناه: أنَّ اإليامن ليس له سبب واحد، بل له أسباب متعددة، فليس   
كل إيامن ال يسنده املقياس العلمي التجريبي فهو أعمى وال قيمة له، بل قد تكون له أدلة 

موضوعية أخرى، فتكون له قيمة.

السبب الثاين: اإليامن باإلله ذو دوافع غريزية.

فإنَّ اإلنسان بغريزته يشعر باخلوف والقلق، ولذلك يلجأ إىل فكرة اإليامن، حتى   
جيعل لنفسه قّوًة حتميه وتوّفر له األمان، فإذا كان اإليامن ناشًئا عن دوافع غريزية ال عن 
 )Freud– )فرويد  عنه  عرّب  ما  وهذا  له.  علمية  قيمة  ال  أّنه  ذلك  فمعنى  علمية  أدّلة 
بقوله: اإليامن ال يمكن الوثوق به، ألنه إسقاٌط لرغبات طفولية باألصالة! ومقصوده أنَّ 

اإليامن جمّرد رغبات طفولية شديدة الواعية تسعى لتحصيل احلامية واألمان.
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ونحن نذكر كمالحظة عىل هذا السبب أن قيمة اليشء بآثاره ال بدوافعه، فعندما   
نتأّمل يف كالم )فرويد( القائل: )اإلنسان منذ طفولته يشعر باخلوف والقلق، فيلجأ إىل 
فكرة اإليامن لتأمني خوفه، وإذا كانت دوافع اإليامن طفولية فال قيمة له(، نجد أّنه ليس 
منجزات  توجد  إذ  بدوافعه،  ال  وآثاره  بعطائه  اليشء  قيمة  ألنَّ  علمًيا،  صحيًحا  كالًما 
والتربيد  والتدفئة  النقل  كوسائل  اخلوف،  بدافع  اإلنسان  اخرتعها  كثرية  حضارية 
والطهي... إلخ، ومع ذلك ال يصّح أن يقال: إنَّ هذه الوسائل التي اخرتعها اإلنسان ال 

قيمة هلا ألّنه إّنام اخرتعها بدوافع غريزية. 

غريزة  أنَّ  بمعنى  غريزية،  اإليامن  دوافع  أنَّ  فرضنا  لو  حتى  ذلك،  عىل  وبناًء   
اخلوف – مثاًل – هي التي دفعتنا لإليامن، فإنَّ قيمة اإليامن تبقى بعطائه، وبغّض النظر 
عن دوافعه، فاملهّم هو تأثري اإليامن عىل كيان اإلنسان وشخصيته وسلوكه. ولذلك، قال 
ا عىل )فرويد(: إنَّ نشوء اإليامن عن دوافع نفسية ال يعني  )بول فيتز – Paul Vitz( ردًّ
إيامن أعمى، فاإلنجازات احلضارية دوافعها نفسية من أجل محاية اإلنسان، ولكن  أنه 

هذا ال يلغي قيمتها ))(.

السبب الثالث: القضايا الفلسفّية ال معنى هلا.

الفالسفة  فمثاًل:  هلا،  معنى  ال  كّلها  الفلسفّية  القضايا  أنَّ  العلامء  بعض  يرى   
يقولون: لكّل جوهر وجوٌد وراء أعراضه، فالتفاحة هلا أعراٌض معّينٌة، كاللون والطعم 
والرائحة، ولكن يوجد وراء هذه األعراض وجوٌد هو وجود اجلوهر. لكنَّ هذه القضّية 
الفلسفية ال معنى هلا بنظر هؤالء، إذ ال يمكن إثباهتا باملعطيات احلّسية، وهكذا هو حال 

سائر القضايا الفلسفّية)2(.

))( بول فيتز هو عالم نفس معاصر، حاصل على الدكتوراه من جامعة ستانفورد، نشأ مسيحيًّا، ثم ألحد في شبابه، ليعود 
إلى المسيحيّة ثانية بعد برهة من الزمن. فيتز يتحدث عن نفسه فيصف الدوافع التي أّدت به إلى اإللحاد في تلك 
الفترة بالسطحيّة، وغير المنطقيّة، وقد درس حالته الخاصة بعد عودته إلى اإليمان فوجد أن العوامل االجتماعية والراحة 
 “The Theory of Defective الشخصية كانت األسباب األبرز في إلحاده. يُعرف فيتز بكتابته في علم نفس اإللحاد، وبـ
”Father أو »نظرية التقصير األبوي«، والتي تربط بين خيبة أمل االبن في أبيه وإلحاده. للوقوف على معالم النظرية 
التالي:  الرابط  والهامش، يمكن مراجعة مقال The psychology of atheism على  المتن  تم ذكره في  ما  ومراجعة 

www.leaderu.com/truth/1truth12.html
التقّدم العلمي الذي أحرزه االتجاه  المتأخرة إلى ثالثة أسباب: )(  القرون  الماديّة في  النزعة  )2( يعزو السيد الصدر 
التجريبي، مما أسدل الستار عن حقائق كثيرة أتاحت لإلنسانيّة استثمارها في الحياة العلمية، فخلق ذلك لها قدسيّة في 

http://www.leaderu.com/truth/1truth12.html
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وبام أنَّ وجود اخلالق من القضايا الفلسفية، فهذه إذن من القضايا التي ليس هلا   
معنى، وليس هلا أي أمهّية، إذ حّتى لو أنكرنا وجود خالق للكون فإنَّ الكون سيسري عىل 
كّل حال طبق أنظمة وقوانني تسرّيه، فسواء فرضنا خالًقا أو مل نفرضه تبقى قضية وجود 

اخلالق قضية بال معنى، ألنَّ مضموهنا ال يمكن إثباته بالتجربة وال باملعطيات احلّسية

ونذكر نقطتني ملناقشة هذه األطروحة:

النقطة األوىل: هل القضية الفلسفية – ال سّيام القضية األوىل: اهلل خالق الكون   
– فعاًل ال معنى هلا، أم هي قضية يمكن إثبات صدقها؟

يناقش الفالسفة املسلمون هذه األطروحة، فيقولون: ما هو امليزان يف أن يكون   
للقضية معنى؟ 

ويف مقام اإلجابة عن هذا التساؤل، يوجد احتامالن:  

أ. االحتامل األّول: أن يكون امليزان هو أن تكون القضية قضّيًة حّسيًة، وإال ال   
يكون هلا معنى، فمثاًل: نحن نرى املطر ينزل يف الشتاء، فهذه قضيٌة ذات معطى حّس ))(، 
ولذلك يمكن إثبات صدقها، وأّما القضية التي معطاها غري حّس فهي – بحسب هذا 
االحتامل – قضّيٌة غري صادقة! وإذا كان هذا هو مقصود املدرسة الوضعية فال يمكن إذن 
إثبات القوى األربعة التي حتكم الكون، ألنَّ هذه القوى ال نرى هلا معطى حّسًيا، فهل 

يمكن إنكارها ألنه ليس هلا مضمون حّس؟! 

العقليّة العامة. 2( كانت جملة من األفكار والمعتقدات تحوز درجة عالية من الوضوح والبداهة، على الرغم من أنّها 
لم تكن تتكئ على أساس فلسفي أو منطقي قوي، فلّما انهارت هذه العقائد في ظل التجارب الصحيحة، تزعزع اإليمان 
العام، وسيطرت روح الشك على األذهان، وخير مثال على ذلك هو االعتقاد بمركزية األرض. 3( روح التمرّد والسخط 
على بعض ممثلي الدين في تلك األزمان الذين استغلوه لمصالحهم الشخصيّة. راجع كتاب فلسفتنا ص56-57، طبعة 

دار التعارف.
الحّسي  بالدليل  الله  إثبات وجود  تحصر طريقة  إذ  الطريقة،  بهذه  الله  قضية وجود  الملحدين  أقالم  بعض  تورد   )((
اإللهي هو  الموضوعي، وذلك ألّن مّدعى  الباحث  به  يتّصف  أن  التعّنت ال يجب  نوًعا من  يُعد  األول، وهذا  بالمعنى 
أن واجب الوجود )الله( منزٌّه عن المادة، فطلب الملحد الدليَل الحسي ال يتناسب مع التصّور الذي وضعه اإللهي لما 
يريد إثباته، وعدم التناسب هذا يمكن تشبيهه بطلب المريض من الطبيب رؤية الجراثيم التي سببت له المرض بعينه 
ا ال تُرى بالعين المجردة، أو أن  المجرّدة مع أن علماء األحياء والطب ينّصون على أن الفيروسات هي كائنات صغيرة جدًّ
يُطلب من علماء التطور إرشادنا إلى تطّور كبير )macro-evolution( لنعاينه بأنفسنا ونشاهد مراحل تطوره مع أنّهم 
ينّصون على أن هذا النوع من التطور ال يتم إال عبر ماليين السنين، بحيث ال يمكن معاينته في ظل ظروف اإلنسان 

االعتيادية، فالدليل الذي يُطلب من الُمّدعي ينبغي أن يتناسب مع التصّور الذي وضعه لمّدعاه. 
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ب. االحتامل الثاين: أن يكون امليزان هو وجود أثر حّس للقضية، وإن مل تكن   
القضية نفسها ذات معّطى حّس، كاجلاذبية مثاًل، فإهّنا ليست أمًرا حسيًّا، ولكن هلا أثٌر 
 ، حّسٌّ أثٌر  وهذا  اجلاذبية،  بسبب  األرض  إىل  األعىل  من  األشياء  تسقط  حيث   ، حّسٌ
ولذلك إنَّام نعترب اجلاذبية قضية صادقة ألهّنا وإن مل يكن هلا مضموٌن حسٌّ إال أنَّ هلا أثًرا 

حّسًيا.

خالق  )اهلل  قضية  فإنَّ  األطروحة،  هذه  أصحاب  مقصود  هو  هذا  كان  وإذا   
ا وإن مل تكن مضموًنا حّسًيا إال أنَّ هلا آثاًرا حّسيًة،  الكون( تنطبق عليها هذه الضابطة، ألهنَّ
وبالتايل تكون قضيًة صادقًة. ومن أجل توضيح هذه النقطة، نرجع إىل الربهان الريايض 
املعربَّ عنه بدليل حساب االحتامالت، فإنَّ هذا الربهان يفرتض أنَّ وراء اآلثار احلّسية 
)برهان  أثبتناه خالل بحث  ما  اهلل، وهذا  قّوًة حكيمًة، وهي  الكون  نراها يف هذا  التي 

الضبط الدقيق(.

فمن الذي أعطى هذه الرشوط كلها؟! ومن الذي وهب هذه النسب الدقيقة   
اجتمعت هذه  الكون؟! هل هذا حدث صدفًة؟! هل  احلياة ومات  ملاتت  التي لوالها 
قّوة حكيمة؟! وهذا  العوامل والرشوط صدفًة وأصبحت هكذا من دون سبب، وبال 
حساب  بدليل  صدقها  إثبات  ويمكن  حسية،  آثار  هلا  خالق(  )اهلل  قضية  أنَّ  يعني 

االحتامالت.

بّد للتجارب احلّسّية أن تستند إىل مبادئ فلسفّية، فأصحاب  الثانية: ال  النقطة   
هذه األطروحة يؤمنون بأنَّ القضية ما مل تكن حّسية جتريبية فال قيمة هلا، ولكنَّ الفلسفة 
اإلسالمية تقول يف املقابل: ال يمكن للتجربة أن تثبت قانوًنا واحًدا ما مل تستند إىل مبادئ 
فلسفية، فهذا الكون يقوم عىل جمموعة من القوانني الذكّية، وهذه القوانني الذكية نحن 
بأربعة  إال  الذكية  القوانني  هذه  تثبت  أن  يمكن  ال  التجربة  أنَّ  إال  بالتجربة،  نكتشفها 

مبادئ فلسفية: العلّية، واحلتمّية، والسنخّية، واحلاجة الذاتّية.

الذكّية  القوانني  من  إنَّ  فنقول:  مثااًل،  نرضب  الفكرة،  توضيح  أجل  ومن   
املوجودة يف هذا الكون أنَّ )كّل ماء تبلغ درجة حرارته مئة فإّنه يغيل يف الظروف العادّية(، 
وقد اكتشف البرش هذا القانون بالتجربة، إال أهّنم مل يقيموا التجربة عىل كّل ماء يف هذا 
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الكون، وإّنام أقاموها عىل مليون عّينة مثاًل، فكيف وصلوا إىل هذه القضية الكلّية املرتبطة 
يف  سيكون  أو  املاء،  فيه  اهلل  خلق  يوم  أول  منذ  كان  أو  زماننا،  يف  كان  سواء  ماء،  بكّل 
املستقبل، وسواء كان يف رشق األرض أم يف غرهبا؟! وبعبارة أخرى: كيف صّح تعميم 
هذا احلكم – وهو الغليان عند وصول درجة احلرارة إىل مئة – عىل كّل ماء مع أّن التجربة 
ال تثبت سوى انطباقه عىل بعض العّينات؟! فهذا منبٌِّه عىل أنَّ التجربة ال تنتج القوانني 
الكلّية، وإّنام نستطيع الوصول إىل التعميم وإىل القضايا الكلّية عرب أربعة مبادئ فلسفية، 

وهي:

املبدأ األّول: السببية، وهي أنَّ اليشء ال يمكن أن يوَلد من اليشء، ومن هنا ال   
بدَّ للغليان من سبب، وهو وصول درجة احلرارة إىل مئة، ومن غري اإليامن بمبدأ السببية 
ال يمكن الوصول إىل القانون القائل: كّلام بلغت درجة حرارة املاء مئة -وفق الظروف 
الطبيعية- فإّنه يغيل، إذ يمكن أن يبلغ املاء درجة الغليان بدون أن يغيل إذا مل يكن قانون 

السببية صحيًحا.

املبدأ الثاين: احلتمية، فلو كان هذا القانون املبنّي عىل العلّية غري حتمي – بمعنى   
أّنه يصيب تارة وخيطئ أخرى بشكل عشوائي – ملا أمكننا أن نؤمن بالقوانني الكلّية، فال 
بلغت درجة  فكّلام  تتخّلف،  العلّية علّية حتمية ال ختتلف وال  بأنَّ  اإليامن  أيًضا من  بدَّ 

حرارة املاء فإّنه يغيل حتاًم، لوجود حتميٍة بني العّلة واملعلول.

املبدأ الثالث: السنخّية، فال يمكن أن خترج التفاحة من نعجة، وال أن تلد النعجة   
تفاحًة، وال أن خترج نعجٌة من بطيخة، وال أن خيرج إنساٌن من نعجة... إلخ، بل ال بدَّ من 
وجود تناسٌب بني العّلة واملعلول، وهذا معنى القاعدة الفلسفية القائلة: لكّل معلول عّلٌة 
من سنخه، وقد عرّب عنه السيد الصدر يف كتابه )فلسفتنا( بـ: أنَّ األشياء املتفقة يف حقيقتها 

متفقة يف عللها ونتائجها))(.

ولوال اإليامن بالسنخّية ملا استطعنا أن نستنتج القوانني الكلّية أيًضا، إذ قد يقول   
قائل: يمكن أن يصدر غليان املاء من حركة الرياح، أو من حركة املكائن الكهربائية! وال 
يمكن نفي ذلك إال باالستناد إىل مبدأ السنخية، فإنَّ الغليان تسانخه احلرارة ال احلركة، 

))( كتاب فلسفتنا، طبعة در التعارف، ص352.
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وألنَّ الغليان من سنخ احلرارة قلنا: الغليان معلوٌل للحرارة، وليس ليشء آخر، فلوال 
السنخية لصدر كّل يشء من أّي يشء.

املبدأ الرابع: إنَّ حاجة املعلول إىل العّلة حاجة ذاتّية، وليست جمّرد حاجة حدوثية،   
فمثاًل: الضوء له عّلة، وهي القوة الكهربائية، ولو انفصل الضوء عن هذه القّوة حلظًة 
واحدًة النتفى. وكذلك عالقة ضوء الشمس بالشمس، فإّنه لو انفصل عن الشمس ولو 
للحظة النتهى. وهذا يعني أنَّ عالقة العّلة باملعلول هي عالقة الفيض واملدد، فال بدَّ من 

أن يبقى فيض العّلة متواصاًل ال ينقطع عن املعلول، وإال ال يمكن أن يبقى املعلول.

ولذلك )ماركس بورن( نقل عنه صاحب كتاب )األسس امليتافيزيقية للعلم(   
التقليدية،  األفكار  من  كثرًيا  طّورت  أو  احلديثة  الفيزياء  استبعدت  لقد  التعبري))(:  هذا 
لكنّها لن تكون علاًم لو نبذت البحث عن علل الظواهر. أي ما مل تبتِن عىل مبدأ السببية 
يف  حتى  أساسية  بعقائد  دائاًم  نبدأ  إّننا  آينشتاين:  عن  ونقل  علاًم.  الفيزياء  عّد  يمكن  ال 

البحث العلمي، منها السببية واملوضوعية واالنسجام بني الظواهر.

املحور الثاين: مظاهر التزاوج واالنسجام بني اإليامن والعلم.

انتهينا من املحور األول إىل نتيجٍة مفادها أنَّ اإليامن والعلم ليس بينهام رصاٌع   
انسجاٌم  والعلم  اإليامن  بني  فنقول:  نرتّقى،  أن  املحور  هذا  يف  نريد  ولكنّنا  ومضادٌة، 
وتزاوٌج، فال إيامن بال علم، وال علم بال إيامن. وحتى نثبت أنَّ اإليامن متالئٌم ومتزاوٌج 

مع العلم، نذكر عّدة ثوابت يقوم عليها العلم رغم أهّنا ركائز إيامنية:

))( األسس الميتافيزيقية للعلم، ص24.
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الثابت األول: القانونية.

إنَّ اإليامن بمبدأ القانونية – بمعنى أنَّ مجيع مسارات الكون خاضعٌة لقوانني –   
ثابٌت من الثوابت التي ال يقوم العلم إال هبا، إذ لوال إيامن العلامء بأنَّ الكون يسري طبق 
قوانني ملا استطاعوا أن يقوموا بالتنّبؤ والتفريع واالستنتاج، ممّا يعني أنَّ النظريات العلمية 
ال يمكن بناؤها إال بعد اإليامن بأنَّ الكون مقنَّن))(. وعن ذلك حتّدث )ريتشارد فاينامن 
- Richard Feynman( حينام قال: )وجود قوانني منضبطة أمٌر معجٌز ال تفسري 

ننا من التنّبؤ( )2(. له، لكنه ُيَمكِّ

ويقول آينشتاين: )إنَّ أكثر األمور استعصاًء عىل الفهم أنَّ الكون قابٌل للفهم. إنَّ   
البديية لالنفجار  النتيجة  التنّبؤ بمساره هو  إدراك أحداثه وال  كوًنا فوضوًيا ال يمكن 
الكوين األعظم، فالنظام والقابلية للفهم والتوّقع الذي تظهره جاذبية )نيوتن( مثاًل مبهٌر 

ومعجزٌة ال يمكن توّقعه من سيناريو بداية الكون()3(.

انفجار،  بدايته  أنَّ  نجد  الكون،  بداية  إىل  نظرنا  إذا  نا  أنَّ الكالم:  هذا  ومعنى   
كون  حدوث  هي  املتوّقعة  النتيجة  فكانت  الفوىض،  هي  لالنفجار  الطبيعية  والنتيجة 
حيث  ذلك،  عكس  حصل  الذي  أنَّ  إال  ومسارته،  بأرساره  التنّبؤ  يمكن  ال  فوضوي 
ا،  حدث كوٌن منظٌَّم قابٌل للفهم يمكن التنّبؤ بأحداثه ومساراته، وهذه معجزٌة مبهرٌة جدًّ
إذ ال يوجد تناسٌب بني النتيجة والسبب، فالسبب انفجار يوّلد فوىض، والنتيجة نظام 
كوين يقبل الفهم والتحليل، وهذه اجلهة – أي: جهة عدم التناسب – هي جهة اإلعجاز 

يف هذا الكون.

))( يعتبر العديد من الباحثين أن اإليمان بالله كان ُمحرّكًا وملهًما الكتشاف قوانين الكون، ولهم على ذلك شاهدان:
الشاهد األول: إن الطليعة األولى من علماء الطبيعة الذين ابتدؤوا الثورة العلمية كان كثيٌر منهم مؤمنين بالله، ليس هذا 
فحسب، بل نجدهم يصرحون بأن اإليمان بالله كان ُملهًما لهم في اكتشافاتهم العلمية، فالفلكي كبلر مثاًل يقول: )السبب 
األساسي لكل أبحاثنا في الكون الخارجي يجب أن يكون الكتشاف النظام البديع الذي وضعه الله(، وال ننسى العلماء 

المسلمين الذين مهدوا للثورة العلمية ووضعوا حجر األساس لها كالبيروني والشيخ الطوسي والذين كانوا علماء دين.
الشاهد الثاني: في المقابل نجد أن مجتمعات أخرى لم تُعرف بالتديّن كالمجتمع الصيني قد أصيب بالدهشة لّما وصلها 
في القرن الثامن عشر أن األوربيين اكتشفوا أن الكون محكوم بقوانين بسيطة، لقد بدا لهم ذلك عجيبًا كما يذكر ذلك 
 God’s Undertaker, Has( راجع كتاب ،)Joseph Needham-الباحث في التاريخ العلمي الصيني )جوزيف نيدهام

Science Buried God( صفحة 20، وهذا يرّجح أن اإليمان بالله كان ُملهًما الكتشاف القوانين الطبيعية.
)2( The Meaning of it all, P.23.
)3( Letters to Solovine, p.131.
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وليس ذلك بحسب، بل الكون قابل للفهم الريايض، أي أننا يمكن أن نصوغ   
قوانني هذا الكون بصيغ رياضية، وهذا ما حتّدث عنه بول ديفيز فقال: ليس الكون قاباًل 
للفهم فحسب، بل هو قابٌل للفهم الريايض، بمعنى أنَّ بإمكاننا أن نتوّصل إىل قوانني 
مع  تتطابق  املعادالت  هذه  أنَّ  نرى  ذلك  ومع  أذهاننا،  يف  موجودة  رياضية  بمعادالت 
الكون بنجاح،  للتطبيق عىل  قابلة  أهّنا  ُوِجَد  التي  الرياضيات  الكون، فالكثري من  واقع 
استنبطها بنجاح علامء الرياضيات كتامرين نظرية جمردة قبل تطبيقها عىل العامل احلقيقي 

بفرتة طويلة))(.

الثابت الثاين: االنتظام.

بعد اإليامن بوجود قانون، ما الذي يثبت أّنه سيستمر غًدا؟ فاجلاذبية مثاًل قانون،   
ولكن رّبام تتخّلف غًدا، ما مل نؤمن باالنتظام، بمعنى أنَّ القوانني ستبقى منتظمة، وستسري 
أي:   – املفردتني  هاتني  إىل  حيتاج  العلم  كان  وإذا  تتغرّي.  وال  تتخّلف  ال  وتريهتا،  عىل 
تعاىل: قال  ولذلك  اإليامن.  عنرص  إىل  العلم  حاجة  د  يؤكِّ فهذا   – واالنتظام   القانون 

ْرَناُه َمنَاِزَل َحتَّى َعاَد  ِري ملُِْسَتَقرٍّ هَلَا َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم * َواْلَقَمَر َقدَّ ْمُس جَتْ ﴿َوالشَّ
ْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ يِف  ْمُس َينَْبِغي هَلَا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم * اَل الشَّ
َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ َواْختاَِلِف  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  ﴿إِنَّ  وقال:  َيْسَبُحوَن﴾،  َفَلٍك 

آَلَياٍت أِلُويِل اأْلَْلَباِب﴾.

)(( The Mind of God, p. 150.
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الثابت الثالث: االنسجام بني العقول البرشية والقوانني الكونية.

د عليها )روجور  هنالك توافق بني العقل البرشي والكون، وهي الصفة التي يؤكِّ  
بنروز-Roger Penrose(، حيث يقول: )أنا ال أستطيع أن أقتنع أنَّ هذه النظريات 
الرائعة نشأت بشكل تلقائي -أي: صدفًة، أو باالنتخاب الطبيعي- فإهنا األنسب جًدا، 
فال يمكن نسبتها للتلقائية، إذن ال بدَّ من أن يكون هناك سبب ضمني أعمق يربط بني 

الفيزياء والرياضيات())(.

نكتشف  فعندما  الكون،  وبني  عقولنا  بني  توافًقا  نالحظ  أنَّنا  كالمه:  ومعنى   
نظريات بحسابات رياضية نجدها تتطابق مع الكون، وعندما نقرأ الكون نجده يتطابق 
له،  بّد من وجود سبٍب  التوافق ال يمكن أن حيدث صدفًة، بل ال  مع حساباتنا، وهذا 
ونحن نقول: أن هذا السبب هو وجود عقٍل ذكيٍّ قد صنع الكون وصنع عقولنا، بحيث 

تتوافق خمرتعات عقولنا الرياضية مع واقع الكون. 

وبعبارة أخرى: هناك عقٌل ربط بني الفيزياء والرياضيات، فالفيزياء عبارة عن   
القوانني، والرياضيات عبارة عن املعادالت التي خترتعها أذهاننا، فهناك توافٌق وتناسٌب 
بني معادالٍت ذهنيٍة وبني قواننَي فيزيائيٍة، وهذا يدّل عىل وجود مصّمم ذكي ربط الفيزياء 

بالرياضيات، وربط الكون بعقولنا.

ا ال بّد له من إجابة، وهو: من  واحلاصل: فإنَّ هذه الثوابت تطرح تساؤاًل ملحًّ  
الذي صّمم الكون بشكل يسري عىل قانون، بشكل منتظم، بحيث يكون هناك انسجاٌم 
بني عقول البرش وبني الكون؟ أليس وراء هذا التصميم مصّمٌم عاملٌ؟ وجييبنا عن هذا 
التساؤل القرآن الكريم قائاًل: ﴿َلْو َكاَن فِيِهاَم آهِلٌَة إاِلَّ اهللَُّ َلَفَسَدَتا﴾، أي: لو مل يكن هنالك 
وال  تتغرّي  ال  قوانني  طبق  عىل  يسري  الكون  وجدنا  ملا  له  رشيك  ال  واحٌد  عاملٌ  ٌم  مصمِّ
وقوانينه  الكون  مع  ومتوافقًة  منسجمًة  عقولنا  كانت  وملا  منتظاًم،  رأيناه  وملا  تتخّلف، 
 املنتظمة، ولكنَّ الذي صّمم عقولنا هو الذي صّمم الكون وقوانينه، وهو الذي أوجد

)(( The Emperor’s New Mind, 1991.
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 انسجاًما بني عقولنا وبني الكون))(.

مع  منسجمة  متوافقة  منتظمة  ثابتة  لقوانني  خاضًعا  الكون  رؤية  أن  والنتيجة   
عقولنا يؤّكد لنا ثالثة أمور:

وجود االنسجام والرتابط بني العلم واإليامن، إذ لوال اإليامن بالقوانني املنتظمة . )
الثابتة املوافقة لعقولنا مل نستطع الظفر بمعلومة، وال اخرتاع جهاز، وال وضع نظرّية، بل 

أصابنا الرتاجع والتلكؤ واإلحباط.

أن وراء هذه الظاهرة من التقنني والثبات واالنتظام واالنسجام مصماًم عاقاًل.. 2

الوحدانية، بمعنى أن ال تعدد يف املصمم، وإاّل ملا كانت القوانني هبذه الصفات . 3
الدقيقة. 

))( إذا كان العلم ُمرشًدا لإليمان بالله، فلماذا ال يؤمن بعض علماء الطبيعة؟ هنالك أسباب يمكن ذكرها كإضافة إلى ما 
ذُكر سابًقا، وهذه األسباب ال تختص بعلماء الطبيعة وحدهم، بل بمختلف الناس:

)أ( إشكاالت معرفية حول صفات الله: فالعديد من الكتّاب يصرّحون بعدم تقبّلهم لإلله الشخصي )personal god( وهو 
بحسب كالمهم: الذي يستمع إلى دعاء عبيده، ويراقب عباداتهم، ويظهر مشاعر كالغضب والفرح أحيانًا اعتماًدا على ما 
يشاهده من أعمال عبيده، ولكن رفضهم لأللوهية بناًء على هذه اإلشكاالت ناتج من عدم االطاّلع الكافي، فأمثال هذه 
المسائل العقائدية لها ميادينها، ولها أبحاثها المفصلة التي يجب الرجوع لها، وال يمكن البناء على القراءة المسيحيّة 
لهذه الصفات فحسب، فالفلسفة اإلسالمية مستفيدًة من هدي الوحي قد بحثت هذه األمور، وخرجت بنتائج مختلفة 
عن القراءة المسيحيّة فقالت مثاًل: إن الله سبحانه منزّه عن االنفعاالت والعواطف، فغضب الله ليس كغضب البشر كما 

قد يُتوّهم. 
)ب( الخروج عن نطاق التخصص: فكون بعض الفيزيائيين أذكياء مبدعين في تخصصاتهم ال يعني فهمهم لكل ما يجري 
في الكون، ويمكن فهم ذلك بالتالي: إن مسألة وجود الله وإن كانت فطرية، إاّل أّن وجود اإلشكال قد يخفف من وضوح 
المسألة، فيلزم االطالع على بعض المسائل في العلوم العقدية والعقليّة لفهم لوازم ونتائج المعطيات العلمية وفهم أدلّة 

وجود الله، إضافة إلى أن الذكاء متعدد ومتنوع بحسب بعض نظريات علم النفس وليس نوًعا واحًدا.
)ج( االستياء من سلوكيات معتنقي األديان: فهنالك أسباب سيكلوجية تجعل من فكرة الدين فكرة مستوحشة، ومنها 
االستياء من سلوكيات معتنقي األديان، فهنالك منهم من هو خشن التعامل، عديم األمانة وغيرها، من األمور، في حين كان 
حريًا بهم االلتزام بالدين والعمل به، وهذه المشكلة راجعة للتفاوت بين مقام التنظير ومقام التطبيق، فال يلتزم المرء 
عمليًّا بكل ما يراه واجبًا نظريًّا، وذلك لشدة صعوبة االلتزام العملي، وهذا األمر ال ينحصر بالدين، فاإلحصائيات تشير إلى 
أن نسبة الُمدّخنين بين األطباء عالية، على الرغم من أنّهم يعلمون بأضرار التدخين ويحذرون غيرهم منها، ففي دراسة 
أجريت في إيطاليا على متخصصي الرعاية الصحية من أطباء وطلبة طب وممرضين، ُوجد أن نسبة المدخنين بينهم هي 
 44%، مما يجعل التدخين منتشرًا بين متخصصي الرعاية الصحية بشكل أكبر من عامة الشعب، راجع الورقة البحثية:
   .)Tobacco use prevalence, knowledge and attitudes among Italian hospital healthcare professionals(
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لماذا وجود الدين ضروري؟

هناك اجتاه فكري يؤمن بأنَّنا يمكن أن نفصل بني اإليامن باهلل واإليامن بالدين،   
فيمكن لإلنسان أن يؤمن بوجود اإلله، ولكن ال يؤمن بوجود دين، وال بأنَّ هناك رساًل 
ا مسؤواًل عن ترّصفاته بنفسه، من دون  أو أنبياء، فاهلل خلق الكون وخلق اإلنسان حرًّ
حاجة إىل وجود دين أو نظام ساموي، فام الذي يدعو اإلنسان إىل أن يؤمن بأنَّ هناك دينًا 

عليه أن يتدّين به ويسري عليه؟ 

وهنا نطرح دليلني إلثبات رضورة وجود الدين:

الدليل األول: هدفّية اخلالق تعني وجود نظام.

نحن نؤمن بأنَّ اخلالق الذي نعتقد بوجوده خالٌق هادٌف وليس خالًقا بال هدف،   
فاملوجودات عىل قسمني: موجودات هادفة وموجودات غري هادفة، فغري اهلادفة هي من 
قبيل: الشمس التي ترسل أشّعتها من دون ختطيط وال هدف يف داخلها، بينام اإلنسان 
ُيمّثل أنموذًجا للموجود اهلادف، فهو ينجز مشاريعه، ويقوم بخطواته هلدف مرسوم، 
فهل اهلل عزَّ وجلَّ خالق هادف، أم خالق غري هادف؟ نحن نقول: اهلل خالق هادف، فام 

هو الشاهد عىل أنَّ اهلل تعاىل خالق هادف؟ نذكر هنا شاهدين:

الشاهد األول: النظام الكوين.

إن الكون يسري طبق أنظمة دقيقة ال يشّذ عنها وال يتخّلف، وهذا النظام الدقيق   
يف  دّقة  بال  مبعثًرا  الكون  خللق  هدف  للخالق  يكن  مل  فلو  هادف،  اخلالق  أّن  إىل  يرشد 
النظام، وعليه: فإّن اختيار النظام الدقيق يدّل ويرشد إىل أّن اخلالق هادف، وإال خللق 
دقيق،  فيزيائي  نظام  ضمن  الشمسية  املجموعات  أوجد  قد  فاخلالق  مبعثًرا،  كوًنا 
بطريق  املجموعات  هذه  كل  لوجدت  هدًفا  له  أن  ولوال  باهرة،  رياضية  ومعادالت 
مبعثرة، فإذا كان له هدف من وجود النظام الفيزيائي املحكم، فمن املستحيل أال يكون 
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له هدف من خلق اإلنسان.

وكذلك نقول: أن الذي أوجد كل عوامل احلياة يف الكون بدقة رياضية بارعة،   
يعني ذلك أن له هدًفا من إعطاء احلياة، إضافة إىل ما ذكرناه سابًقا من أّن الكون قابٌل 
للفهم  قابٌل  الكون  بل  فحسب،  هذا  وليس  آينشتاين،  تعّجب  أثار  ما  وهو  للفهم، 
أنيقة،  رياضّية  بمعادالت  صياغته  يمكن  دقيق  فيزيائي  نظام  عىل  يسري  فهو  الريايض، 
بحيث تتطابق هذه املعادالت مع قوانني الكون، فهناك من ربط بني الفيزياء والرياضيات، 
أليس هذا عقاًل هادًفا؟ إذن العقل الذي أوجد الكون بنظام فيزيائي دقيق، ثم صاغ عقل 
الرياضية، فهو  املعادالت  اإلنسان صياغة رياضية، بحيث يتوّصل إىل فهم الكون عرب 

بالتأكيد عقٌل دقيٌق هادٌف له غاية.

الشاهد الثاين: خصائص اإلنسان.

ًنا من عنارص ثالثة: عقل وإرادة وقدرة، فلامذا خيلقه هبذه  اهلل خلق اإلنسان مكوَّ  
العنارص الثالثة؟ إن معنى ذلك أنه ُخِلق لعملية بناء، ألن البناء حيتاج إىل عقل، وحيتاج 
إىل إرادة، وحيتاج إىل قدرة، لذلك ترى اإلنسان موجوًدا هادًفا، يستخدم عقله للتخطيط، 
ويستخدم إرادته للتصميم، ويستخدم قدرته لإلنجاز، واملوجود اهلادف يكشف عن أّن 

خالقه هادف، إذ فاقد اليشء ال يعطيه.

وإذا أثبتنا أنَّ اخلالق هادف، فيجب أن يضع نظاًما لضامن وحتقيق اهلدف الذي   
يتوخاه، ونحن نرى كيف أنَّ اإلنسان العادي إذا كان عنده هدٌف فإّنه ال خيتار أّي وسيلة، 
فال  تعاىل؟!  احلكمة  بمصدر  فكيف  هدفه،  لتحقيق  املضمونة  الوسيلة  عن  يبحث  بل 
يوجد هادف ال خيطِّط وال يضع نظاًما حتى يضمن الوصول إىل هدفه، وذلك النظام هو 

الدين، فليس الدين إال نظاًما لضامن الوصول إىل اهلدف من وجود الكون واإلنسان. 

ولذلك ترى القرآن الكريم ذكر أربعة أهداف لوجود اإلنسان:  

كياًنا  وينتج  الكون  يعمر  لكي  اإلنسان  ُخِلق  فقد  الكون،  إعامر  األول:  اهلدف   
أي  فِيَها﴾،  َواْسَتْعَمَرُكْم  اأْلَْرِض  َن  مِّ َأنَشَأُكم  ذلك، ﴿ُهَو  يرّص عىل  والقرآن  حضارًيا، 
َأنَّ اهللََّ  َتَرْوا  تبارك وتعاىل: ﴿َأمَلْ  ُجِعلتم وُخِلقتم إلعامر األرض والكون، فعندما يقول 
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اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَباطِنًَة﴾، فإّنه يثري  ا يِف السَّ َر َلُكم مَّ َسخَّ
لدينا سؤااًل وهو: إذا مل يكن لنا عالقة بالساموات واألرض فكيف سّخرها لنا؟! إذن 
نحن مطالبون ببناء حضارة تسيطر عىل الساموات واألرض، وإال لو مل نكن مطالبني ببناء 
لنا شجرة  يسّخر  أن  يكفينا  الساموات وما يف األرض؟!  ما يف  لنا  فلامذا سّخر  حضارة 
تفاح، وشجرة برتقال! فإىل اآلن مل يصل اإلنسان إىل الساموات كلها، وإىل اآلن اإلنسان 
يبِن  ومل  أرضية،  حضارة  بنى  فاإلنسان  وخرياته،  وطاقاته  الكون  كنوز  عىل  يسيطر  مل 

حضارة كونية، واهلدف أن يبني هذه احلضارة الكونية.

اهلدف الثاين: تطبيق العدالة، ﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَزْلنَا َمَعُهُم اْلِكَتاَب   
َوامْلِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط﴾، أي أنزل اهلل دينًا هبدف تطبيق العدالة.

ِذي َخَلَق  اهلدف الثالث: أن يتحىّل اإلنسان بالقيم املثىل، قال تبارك وتعاىل: ﴿الَّ  
ُكْم َأْحَسُن َعَماًل﴾، أي أحسن عماًل وقياًم وأخالًقا، ويقول جل  امْلَْوَت َواحْلََياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ
َعِن  َوَينَْهٰى  اْلُقْرَبٰى  ِذي  َوإِيَتاِء  ْحَساِن  َواإْلِ بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  اهللََّ  ﴿إِنَّ  أخرى:  آية  يف  وعال 

اْلَفْحَشاِء َوامْلُنَكِر َواْلَبْغِي﴾.

نَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾. نَّ َواإْلِ اهلدف الرابع: العبادة، ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ  

إىل  اإلنسان، حيتاج  يراد حتقيقها، فحتى حيّققها  أهداف  عّدة  هناك  أنَّ  بام  إذن،   
البرشية  إن  والنتيجة:  الدين،  هو  النظام  وذلك  األهداف،  هذه  حتقيق  إىل  يوصله  نظام 
وُخِلق  اإلنسان  ُخِلق  التي  اإلهلية  األهداف  يضمن  نظام  الدين  ألن  الدين،  إىل  حتتاج 
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املجتمع البرشي من أجلها. 

وال  الربملانات  حُتققه  ال  العدالة  مبدأ  ولكن  العدالة،  هو  األهداف  هذه  وأحد   
القوانني التي ُترّشعها الربملانات، حيث أّن حتقيق العدالة يتوّقف عىل نظام متكامل جيمع 
والتعويض  اجلزائية،  الرذيلة، والقانون احلقوقي، والالئحة  أربعة: احلاجز عن  عنارص 

ًقا للعدالة. األخروي، وبدون هذه العنارص األربعة ال يكون النظام نظاًما متكاماًل حمقِّ

بالدين مل يكن أمامه  الرذيلة، فلو مل يؤمن اإلنسان  العنرص األول: احلاجز عن   
حاجٌز عن االنقياد لشهواته وغرائزه، وبالتايل يندفع اإلنسان نحو الظلم تلبيًة لغريزته 
وشهوته، وال حيجزه عن ممارسة الظلم حجًزا حُمكاًم سوى اإليامن باهلل الواحد القّهار، 
ولذلك وضع اإلسالم جمموعة من العبادات كالصالة والصوم واحلّج والزكاة ألجل أن 
تشّكل هذه العبادات كارًسا للشهوة، وحاجًزا عن الرذيلة، ومانًعا من الوقوع يف الظلم، 
فاإلنسان حيتاج إىل العنرص األول الذي يكس شهوته ويعيقه عن اإلقبال واإلقدام عىل 

الظلم، وهذا العنرص إّنام يوّفره الدين.

العنرص الثاين: القانون احلقوقي، حيث نحتاج إىل نظام حقوقي متكامل، يوّضح   
لنا حقوق الرجل، وحقوق املرأة، وحقوق األوالد، وحقوق األبوين، وحقوق اجلار، 
حقوقي  نظام  هناك  يكن  مل  فام  السليم،  وحقوق  املريض،  وحقوق  املجتمع،  وحقوق 
متكامل كام أشار إليه اإلمام زين العابدين j يف رسالته رسالة احلقوق، فسوف نفقد 

العنرص األسايس لتطبيق العدالة.

الالئحة اجلزائية، فلو مل تكن هناك الئحة عقوبات، كاحلدود  الثالث:  العنرص   
والديات، الرتكب الظلم بأبشع صوره.

العنرص الرابع: عنرص التعويض، فإّن هنالك سؤااًل واضًحا وهو: ما الذي يدفع   
العقل  بني  التوازن  تعني  النفس  مع  العدالة  إّن  نفسه؟  يكون عاداًل مع  أن  إىل  اإلنسان 
والشهوة، وهذا التوازن حيتاج إىل تضحية، والتضحية ال يقدم عليها اإلنسان ما مل يوَعد 
بعوض يف عامل آخر، وكذلك العدالة مع الناس، كإعطاء الناس حقوقهم، فهي حتتاج إىل 
لذلك  تعويض،  دون  من  التضحية  هذه  عىل  اإلنسان  يقدم  وال  اإلنسان،  من  تضحية 
لتضحية  ضامنًا  ليكون  األخروي،  التعويض  عنرص  وهو  الرابع،  العنرص  إىل  نحتاج 
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اإلنسان نحو الوفاء باحلقوق والبعد عن الظلم.

الدليل الثاين: حاجة اإلنسان للنظام.

ذكر الفالسفة أنَّ سعة الوجود تستلزم سعة احلاجة، فكلام كان املوجود أوسع   
حاجات  من  بكثري  أكثر  اإلنسان  حاجات  نجد  ولذلك  أكثر،  حاجاته  كانت  مساحًة 
مساحة  فتتسع  وجودمها،  مساحة  من  أوسع  وجوده  مساحة  ألنَّ  والنبات،  احليوان 
حاجاته تبًعا المتداد مساحة وجوده. ومن الواضح أنَّ اإلنسان ال يستطيع أن يوفِّر مجيع 

حاجاته بنفسه، ومن هنا احتاج إىل تكوين املجتمع لتلبية هذه احلاجات. 

ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن  َا النَّاُس إِنَّ ث عنه القرآن الكريم يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ وهذا ما حتدَّ  
ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا  َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا﴾، وقوله: ﴿َخَلَق َلُكم مِّ
التزاوج يستطيع اإلنسان تلبية  َوَرمْحًَة﴾، فمن خالل  ًة  َودَّ َبْينَُكم مَّ إَِلْيَها َوَجَعَل  َتْسُكنُوا  لِّ
أغلب حاجاته، إاّل أنَّ دخول اإلنسان يف املجتمع األرسّي أّدى إىل أن تصبح احلاجات 
أكثر وأعظم من حاجاته الفردّية، وبالتايل احتاج اإلنسان إىل املجتمع املديّن لتغطية هذه 

احلاجات األرسّية أيًضا.

ولذا فاإلنسان يف مأزق التزاحم بني املصالح واحلاجات، إذ أنَّه ال يستطيع تلبية   
بعض حاجاته إال عىل حساب حاجات اآلخرين، فتوفري حاجاته الشخصّية سيكون عىل 
حاجات  حساب  عىل  سيكون  أرسته  حاجات  توفري  أنَّ  كام  أرسته،  حاجات  حساب 
يلزم  وبالتايل  واملجتمع،  األرسة  حاجات  مع  الفرد  حاجات  تتزاحم  وهكذا  جمتمعه، 
الفردّية  املصالح  بني  التوفيق  ويضمن  احلاجات،  استخدام  يقنِّن  عادٍل  نظاٍم  وجود 
النظام هو  البعض اآلخر، وهذا  واألرسّية واالجتامعّية، من غري أن يطغى بعضها عىل 

الدين.

وهذا ينقلنا إىل ما ذكره علامء الكالم حيث قالوا: وجود الدين لطف، واللطف   
رضوري واجب عىل اهلل تعاىل، فام معنى ذلك؟ إن املقصود من أّن اللطف واجب عىل 
اهلل تبارك وتعاىل هو أّن املجتمع البرشي حيتاج إىل النظام العادل، واهلل تعاىل خالق البرش، 
فهو أعرف بام حيتاجون، لذلك فعدم إرسال النظام إما جلهله تعاىل باحلاجة، واهلل عليم 
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بكل يشء، أو لعجزه عن تلبية احلاجة، واهلل قادر عىل كل يشء، أو لعبثه، وهذا يتناف مع 
حكمته، فجميع الوجوه ال ُتتعّقل يف حّق اهلل عز وجل، والنتيجة أن مقتىض علمه وقدرته 

وحكمته إرسال النظام، وهذا هو معنى اللطف الواجب عىل اهلل تبارك تعاىل.

وبعد أن ثبت رضورة وجود النظام، فإنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ملاذا ال   

إنَّ  ا؟ واجلواب:  النظام سامويًّ ميزة كون  البرشي؟ وما  العقل  النظام من اخرتاع  يكون 
النظام الساموّي يتمّيز عىل النظام األريض – الذي اخرتعه ماركس ولينني ونحومها من 

فالسفة البرش – بميزتني مهّمتني:

امليزة األوىل: إنَّ النظام األريض خمرَتٌع عىل ضوء املسافة الزمنّية املحدودة التي   
املدنّية واالقتصادّية واألرسّية والسياسّية مقنَّنٌة  أنَّ قوانينه  نعيشها عىل األرض، بمعنى 
عىل أساس احلياة املادّية فقط، بينام النظام الساموّي يرى املسرية البرشّية أطول من ذلك 
بدأت  بل  فحسب،  سنة  سبعني  أو  بخمسني  حمدودًة  اإلنسان  مسرية  فليست  بكثري، 
مسريته منذ عامل الذّر وستستمر إىل ما بعد املوت، واإلنسان طوال هذه املسرية الشاّقة 
ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إىَِل َربَِّك َكْدًحا َفُماَلِقيِه﴾،  َا اإْلِ يكدح باستمرار، كام قال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
وبالتايل فال بدَّ من أن يكون النظام منسجاًم ومتناسًبا مع املسرية اإلنسانّية الطويلة، ال مع 

املسرية الدنيوّية القصرية.

ويمكن توضيح الفرق بني النظامني بمثاٍل من احلياة االقتصادّية، حيث يقول   
أجل  من  السوق  إىل  يدخل  أن  وأراد  أمواٌل،  اإلنسان  عند  كانت  إذا  األريض:  النظام 
استثامرها، فإنَّ حركة االستثامر تبتني عىل املوازنة بني مستوى اإلنتاج ومستوى التوزيع 
من ناحيٍة، وعىل املوازنة يف مرحلة التوزيع بني العرض والطلب من ناحيٍة أخرى، فإذا 
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حتّققت هاتان املوازنتان كانت حركة االستثامر حركًة ناجحًة بنظر النظام األريّض.

وأّما النظام الساموّي فريى أنَّ حتّقق هاتني املوازنتني ليس بكاٍف، بل ال بدَّ أيًضا   
من أن تكون هناك موازنٌة بني املستوى االقتصادي واملستوى الروحي عند اإلنسان، فهو 
يف الوقت الذي يستثمر فيه أمواله يف السوق عليه أال يغفل عن أنَّ له روًحا، وبالتايل ال 
فال  السامء،  مع  الروحّية  وعالقته  الطبيعة  مع  االقتصادّية  عالقته  بني  يوازن  أن  من  بدَّ 

يكون يف السوق منفصاًل عن املحراب، وال يشغله االستثامر عن تلبية نداء الروح.

بني  املوازنة  وحّقق  أموالك،  استثمر  لإلنسان:  يقول  اإلسالم  نجد  هنا،  ومن   
اإلنتاج والتوزيع، وبني العرض والطلب، ولكن ال تنَس أال تكذب، وأال حتتكر، وأال 
وأنَّ عليك صدقًة وحقوًقا  عبادًة وصالًة،  هناك  أنَّ  تنَس  بالربا، وال  تقوم  وأال  تغش، 
ورضائَب مالّية للمحتاجني... إلخ، فهذه كّلها بنوٌد اقتصادّيٌة يريد النظاُم السامويُّ من 

خالهلا أن يربط املسرية القصرية لإلنسان باملسرية الطويلة.

يف  أنَّ  ذكرنا  فقد  اإلنسان،  عند  الداخلّية  األجهزة  مع  االنسجام  الثانية:  امليزة   
ولَّدت  واحلاجات  احلاجات،  ولَّدت  التي  هي  األجهزة  وهذه  أجهزًة،  والعقل  البدن 
وجود املجتمع، واملجتمع ولَّد وجود نظاٍم يقنِّن كيفّية تلبية احلاجات، وبالتايل فمقتىض 
كيفّية  لنا  ويبنيِّ  احلاجات  يقنِّن  الذي   – االجتامعّي  النظام  يكون  أن  اإلنسانّية  الفطرة 

احلصول عليها – منسجاًم مع بدن اإلنسان وعقله والنظام الداخيّل املوجود عنده.

فمثاًل: اإلنسان عنده جهاٌز من املشاعر والشهوات، وهذا اجلهاز ال يناسبه إال   
الزواج، كام قال تعاىل: ﴿َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم لَِتْسُكنُوا إَِلْيَها﴾، فقوله: »من أنفسكم« 
يعني: بام يتناسب مع أجهزتكم الداخلّية وكيانكم النفس. وكام أنَّ اجلهاز اهلضمّي عند 
اإلنسان يتناسب معه نوٌع من الغذاء، وكام أنَّ اجلهاز النفّس الشهوي الغريزي العاطفي 
ولعقله  اإلنسان  لبدن  الداخيّل  اجلهاز  فكذلك  األرسة،  مؤّسسة  تكوين  معه  يتناسب 
، فلسنا نحتاج إىل أّي نظام، وإن مل يكن منسجاًم مع أجهزتنا  يناسبه نظاٌم اجتامعٌي معنّيٌ
الداخلّية، وإنَّام نحتاج إىل نظام ينسجم مع بنية اإلنسان البدنّية والعقلّية، وينسجم مع 
نظام  وجود  يستدعي  ما  وهذا  جمتمع،  وكل  عرص  كل  يف  املتجددة  اإلنسان  حاجات 
كل  يف  للبرشّية  املناسب  ألّنه  وميوهلم،  البرش  بحاجات  أعرف  هو  من  وضعه  شمويل 
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عصورها، بخالف النظام الصادر من العقل البرشي املحدود، فإّنه قارص عن تقنني حياة 
ُة﴾. رَيَ َتاُر ۗ َما َكاَن هَلُُم اخْلِ ُلُق َما َيَشاُء َوخَيْ اإلنسان وإشباع حاجاته، قال تعاىل: ﴿َوَربَُّك خَيْ

والنتيجة أن املجتمع حمتاج للنظام العادل املناسب جلميع الفئات البرشية، وبام   
الوافية  الوسيلة  اختيار  يف  وحكيم  تلبيتها،  عىل  وقادر  االجتامعية،  باحلاجة  عامل  اهلل  أن 
النظام من اخلالق احلكيم عىل املجتمع البرشي عن  إنزال  بتحقيقها، فمقتىض ذلك هو 
طريق الرسل واألنبياء لتحقيق العدالة الفردية واالجتامعية، كام قال تعاىل: ﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا 

ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَزْلنَا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط﴾، أي العدالة.
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أي دين نّتبع؟!

لقد عرفنا أن العقل حيكم برضورة وجود النظام وهو الدين، ورضورة أن ينزل   
اهلل هذا الدين عىل عباده، ولكن أّي ديٍن؟ فام هو هذا الدين الذي أنزله اهلل اهلادف ليحقق 
اهلدف الذي يتوّخاه؟ وما هو هذا الدين الذي يمّثل النظام الذي حتتاجه البرشّية؟ وكيف 
نعرف الدين امُلنزل من اهلل لنفّرق بينه وبني الدين امُلختلق من قبل البرش؟ هذا هو السؤال 
أن  بد  فال  دينًا،  أنزل  اهلل  أن  ثبت  أن  فبعد  املرحلة،  هذه  يف  عليه  اإلجابة  نحتاج  الذي 

نبحث عن هذا الدين لكي ُنؤمن وُنصّدق به.

إشكالّية كثرة األديان

ولكن هل ُيمكننا هذا فعاًل؟ أي هل باستطاعتنا البحث عن الدين الصحيح بني   
هذا العدد امَلهول من األديان؟ هناك أطروحة يطرحها بعُض الُكّتاب، حيث يقول: إنَّ 
اإلنسان بطبعه ينقاد إىل الدين الذي يكتسب من والديه أو من بيئته، وهذا ما يقوده إىل 
اإلنسان  طبيعة  ألن  خطئها،  أو  حقانيتها  يف  البحث  وعن  األخرى  األديان  عن  الغفلة 

جتعله رسيع االعتقاد جازم اليقني بمعتقد آبائه وأجداده وبيئته.

ومن جهة أخرى: إننا إذا استقرأنا األديان املنترشة يف العامل وجدنا عددها كبرًيا   
ا))(، فلو كلف اإلنسان بالدين الصحيح للزم من ذلك أن يستغرق عمره يف البحث  جدًّ

))( من يطرحون هذا اإلشكال يذكرون عادًة أن عدد األديان يصل إلى 5000 دين، بدون أن يرشدونا إلى مصادر تضع 
موقع شخصي  موقع )adherents.com(، وهو  على  اعتمدوا  أنّهم  المرّجح  ولكن  آالف،  الخمسة  األديان  بهذه  قائمة 
يسعى لجمع اإلحصائيات حول االنتماءات الدينية، وبغمض النظر عن موثوقيّة الموقع كمصدر، إاّل أن الهدف من الموقع 
هو جمع اإلحصائيات -كما ذكرنا- ال تقدير عدد األديان، وقد ُوضع فيه قائمة بحوالي 4300 انتماء ديني، بيد أن هذه 
القائمة لم تحمل 4300 دين متقابلين ومتعارضين كما يُتوّهم، بل شملت المذاهب والمنظمات الدينيّة بل والعرقيّات 
في كل دين، فتجد من ضمن الـ 4300 انتماء: انتماءات معنونة بـ )المسلمون العرب(، )المسلمون السود(، )المسلمون 
المستبصرون(، )المسلمون المحافظون(، )جمعية المؤتمر اإلسالمي(، وهكذا، وكما هو واضح فإّن هذه القائمة ال تُمثّل 
أديانًا بل انتماءات وعرقيات دينيّة، فيمكن أن يكون الشخص الواحد داخاًل ضمن مئة انتماء في الوقت نفسه، ولذا فإن 
االعتماد على هذا الموقع في تقدير عدد األديان بـ 4300 دين فكرة غير موفقة نهائيًّا، وفي المقابل: يذكر مركز أبحاث 
)بيو-Pew(، أن 93% من البشر هم إما مسيحيّون أو مسلمون أو يهود أو بوذيّون أو هندوسيّون أو الدينيّون، إضافة 
لوجود بعض الديانات العرقيّة والمحليّة كالديانات الصينية، وبعض الديانات األخرى والتي ذكروا منها في التقرير 5) 

.)The Global Religious Landscape( ديًنا، راجع تقريرهم المعنون بـ

http://adherents.com
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عن أدلة األديان كلها، ولن يستطيع أن يصل إىل آخرها يف البحث والتحقيق. فبمالحظة 
هاتني اجلهتني يكون تكليف اإلنسان بدين إهلي واحد تكليًفا بام ال يطاق، والتكليف بام 

ال يطاق قبيح عقاًل، إذن فاإلنسان ليس مكلًفا بذلك الدين اإلهلي الواحد.

واجلواب عن هذه الفكرة يّتضح بذكر أمور:  

األمر األول: إّننا إذا راجعنا آيات القرآن الكريم وجدناها حتث وبشكل واضح   
عىل اعتامد العقل الفطري، فتجدها تكرر عبارات من قبيل: أفال يعقلون، أفال يعلمون، 
يتفكرون، وتذم تقليد اآلباء واألجداد بشكل واضح، مما يعني أن املنطق القرآين يتطابق 
مع املنطق الفطري لإلنسان، وهو أن يسعى يف الوصول إىل املهامت يف حياته عن طريق 
الصاحلة،  والزوجة  الصاحلة،  الدراسة  خيتار  أن  أراد  إذا  فاإلنسان  التقليد،  ونبذ  العقل 
والوظيفة الصاحلة، وسائر املهامت يف حياته، فإنه خيتارها عرب منطق العقل وذم التقليد، 
العلمية  املهامت يف حياته  إنجاز  إىل  الوصول  املقياس يف  العنرصان مها  كان هذان  فإذا 
والعملية فهام نفس املقياس الذي يرّكز عليه العقل الفطري ويرّكز عليه املنطق القرآين يف 

الوصول إىل الدين الصحيح، واإلجابة عن األسئلة املصريية لدى اإلنسان.

إذن، فام ُطِرح من أّن تكليف اإلنسان بالبحث عن الدين الصحيح تكليف بغري   
املقدور ليس إشكااًل صحيًحا، ألن ما هو مكلف به اإلنسان أن يعتمد عىل عقله الفطري 
وأن يتخّلص من ربقة التقليد للبيئة واآلباء واألجداد، فإذا اعتمد عىل هذين العنرصين 

فام يصل إليه باستخدامها هو الذي يسّجل له موقًفا معّذًرا أمام ربه تبارك وتعاىل.

األمر الثاين: كام أّن اإلنسان ال يغفل عن إنجاز مهامت حياته، أو عن السعي إىل   
حتصيلها، فإن هناك جمموعة من األسئلة املصريية الثالثة تطرأ عىل ذهنه بمجرد أن يتفتح 
ذهنه وتنبثق فطرته، وهي: )من أين؟( و)يف أين؟( و)إىل أين؟(، والتي تشّكل مفاتيح 
التوحيد والنبّوة واملعاد، وهي أصول الدين الثالثة، فإن اإلنسان بطبعه يسأل أنا من أين 
وما هو مصدر وجودي؟ وأنا يف أين؟ أي هل الطريق الذي أسري فيه هو الطريق الصحيح 
الذي يؤمن يل النجاة يف عامل آخر إن كان هناك عامل آخر؟ وإىل أين؟ أي ما هو مصريي 
بعد مفارقتي هلذا العامل املادي؟ وهذه األسئلة يطرحها كل إنسان عىل ذهنه، وهي أمور 
يتحرك  أن  الطبيعي  فإذا كان من  الذهني،  ا كان مستواه  أيًّ إنسان  منغمسة يف فطرة كل 
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اإلنسان نحو إنجاز معيشته وزواجه ومهامت حياته فمن باب أوىل أن يسعى لتحصيل 
اإلجابة عن هذه األسئلة املصريية التي ترد عىل ذهنه، وهذا يعني أن اإلنسان حتى لو 
عاش يف بيئة مغلقة، أو عاش يف دين صارم من قبل اآلباء واألجداد، فإن هذا اجلو لن 
يطبق عىل عقله بحيث يصبح مغفاًل جاهاًل ال يعرف كيف يبحث وكيف يفحص عن 
الدين الصحيح، فإنه ما دامت هذه األسئلة الثالثة ترد عىل ذهنه فإنه غري معذور يف أال 
يصل إىل اإلجابة الصحيحة عىل هذه األسئلة ولو استغرق حتصيل ذلك عمره كله، فإنه 

ما دام يسري يف البحث فهو معذور أمام ربه عز وجل.

األمر الثالث: إّن فكرة أّن الدين واحٌد وأن البحث عن ذلك الدين الواحد من   
وتعاىل  تبارك  اهلل  ألن  صائبة،  غري  فكرة  مقدور  غري  أمر  األديان  من  املهول  العدد  بني 
ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم  ِذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوصَّ ٰ بِِه ُنوًحا َوالَّ يِن َما َوصَّ َن الدِّ َع َلُكم مِّ يقول: ﴿رَشَ
ُقوا فِيِه﴾، حيث ذكر أن الدين الذي أنزله عىل  يَن َواَل َتَتَفرَّ َوُموَسٰى َوِعيَسٰىۖ  َأْن َأِقيُموا الدِّ
أنبياء اهلل إبراهيم وموسى وعيسى هو دين واحد، ولكنه ذكر يف آية أخرى: ﴿لُِكلٍّ َجَعْلنَا 
َعًة َوِمنَْهاًجا﴾، أي أنَّ الرشائع ومناهج العبادة ختتلف من دين إىل آخر، فألجل  ِمنُكْم رِشْ
ذلك مل يكن من الصعب عىل اإلنسان أن يبحث عن الدين الواحد الذي نّزله اهلل، وهو 
والعقائد  األديان  عن  ويمّيزه  واملعاد،  والنبوة  والعدل  التوحيد  أي  لألصول،  اجلامع 

البرشية اخلاطئة.

فإذا بحث وثبت له الدين باألدلة والرباهني، جاءت اخلطوة التالية وهي مسألة   
العبادة، ألّن اإلنسان بحاجة للعبادة حاجة ذاتّية ملا فيها من رادع عن الرذيلة وحافز نحو 
لذلك كام كان  بالنفس،  والثقة  الصرب والعزيمة  اإلنسان  تلهم  الفضيلة، وطاقة روحية 
العقل الفطري حيث اإلنسان عىل البحث عن الدين لإلجابة عن أسئلته الفطرية، كذلك 

دور العقل الفطري هو احلث عىل كيفية العبادة التي تلبي حاجة اإلنسان الذاتية.

والعبادة منها رضوريات ومنها نظريات، فالرضورات ما ثبتت بالتواتر القطعي،   
فال صعوبة يف حتصيها، وأما التفاصيل النظرية يف كيفية العبادة فإهنا ختتلف حتى يف الدين 
من  حاالته،  وباختالف  اإلنسان،  ظروف  باختالف  اإلسالمي،  الدين  وهو  الواحد، 
وااللتفات، فألجل  والغفلة  والعلم واجلهل، واالختيار واالضطرار،  والسفر،  احلرض 
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ذلك كان املطلوب منه أن يبحث عن أصول الدين املشرتكة وأن حيصل اليقني له بذلك 
عىل قدر وسعه وطاقته، بحيث لو مل يصل إىل متام احلقائق لقصوره كان معذوًرا، لقوله 
َواَل  ِحيَلًة  َيْسَتطِيُعوَن  اَل  َواْلِوْلَداِن  َوالنَِّساِء  َجاِل  الرِّ ِمَن  امْلُْسَتْضَعِفنَي  ﴿إاِلَّ  وجل:  عز 
َيَْتُدوَن َسبِياًل﴾، وأن يبحث عن كيفية العبادة باتباع الدليل القائم عىل بيان كيفية العبادة، 
ولو كان هذا الدليل هو الوثوق بالعلامء العارفني بمقتضيات الترشيع وبأدلته وبراهينه.

وكلام بحث اإلنسان يف هذه األصول -وهي التوحيد والعدل والنبوة واملعاد-   
عرب الرباهني، سيتبنّي له خطأ األديان البرشّية وصحة الدين اإلهلي تدرجييًّا، فحينام يبحث 
يف التوحيد مثاًل، ويثبت أّن اهلل واحٌد ال رشيك له، وذلك لقيام الرباهني العقلّية الفلسفّية 
عىل ذلك، فإّنه سيثبت خطأ الكثري من األديان التي تعتقد بتعدد اآلهلة، وحينام يبحث يف 

صفات اهلل سيتبنّي له خطأ األديان الوثنية، وهكذا.

واحلاصل: أن البحث يف أصول الدين سيثبت خطأ العديد من األديان يف نفس   
الوقت، دون احلاجة إىل البحث فيهم واحًدا واحًدا، فمن ثبت له أّن اهلل واحٌد، فال داعي 
إىل أن ينظر يف أدّلة الديانات الرشكّية، إذ كوهنا تعتقد بأكثر من إله كاٍف للحكم ببطالهنا.

إذن، هنالك دين إهلي جاء لتنظيم احلياة البرشية، وعىل الناس أن يتبعوه، والذي   
نعتقده أّن هذا الدين هو اإلسالم الذي جاء بن النبي 9، ولكن القارئ قد يتساءل عن 
وإليك  بالسامء؟  واتصاله   9 النبي  دعوى  صدق  ُنثبت  كيف  أي  ذلك،  عىل  الدليل 

-أّيا القارئ العزيز- الدليل عىل ذلك:

إثبات نبوة النبي حممد 9:

حتّدثنا يف بعض األبحاث السابقة عن دليل حساب االحتامالت، وكام استفدنا   
منه يف إثبات وجود الصانع، نستطيع االستفادة منه يف إثبات النبّوة، إذ من مجلة بنوده: 
النتيجة أكرب حجاًم من العوامل املوضوعّية، فإنَّ العقل يكتشف أنَّ هناك  عندما تكون 

. عاماًل آخر تدّخل يف صياغتها. ويمكن توضيح الفكرة بمثالني: علميٍّ وعريفٍّ

1. املثال العلمي: وهو ما يرتبط بمسألة اكتشاف اإللكرتونات، حيث قام العامل   
أنبوب مغلق، ثم وضع قطبني كهربائيني حول  بإيقاد نوع معنّي من األشّعة يف  املخترِب 
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القطب  إىل  تنجذب  األنبوب  داخل  األشّعة  أنَّ  فالحظ  وسالب-،  -موجب  األنبوب 
املوجب دون القطب السالب، مع أنَّ كل واحد من القطبني بحسب الظروف االعتيادية 

ال جيذب ضوًءا وال شعاًعا، فلامذا جذب هذا النوع من األشّعة؟

ال�شعاع منحرًفا نحو القطب املوجب

وهنا، قام هذا العامل بمقارنٍة بني النتيجة واملقّدمات، ورأى أّنه ال عالقة بينهام،   
إذ وجود نوع من األشّعة داخل األنبوب ال يقتيض أن ينجذب الشعاع إىل أحد القطبني، 
النوع من  أنَّ هناك عاماًل آخر ساعد عىل االنجذاب، وهو أنَّ يف هذا  وبذلك اكتشف 
هي  اجلسيامت  وهذه  املوجب،  القطب  جذهبا  التي  هي  دقيقًة  جسيامٍت  األشّعة 

اإللكرتونات، وهكذا توّصل إىل اكتشاف اإللكرتون عرب هذه التجربة))(.

2. املثال العريف: لو وصلتك رسالٌة من ابن أخيك، وكان طفاًل يدرس يف الصّف   
الثالث االبتدائّي مثاًل، إال أنَّ رسالته كانت عبارة عن مقطوعة أدبّية باهرة، تضّم معاين 
مات  مات، فيجد أنَّ املقدِّ ا، فحينئٍذ يقارن عقلك بني النتيجة واملقدِّ ومضامني رائعة جدًّ
هي: طفٌل مل يتعّلم قواعد األدب، ومل يمتد به العمر إىل أن يكتسب جتربة أدبّية ناضجة، 
ولكن النتيجة مقطوعة أدبّية رائعة، وهذا يعني أنَّ النتيجة ال تناسب املقّدمات أبًدا، بل 
هي أكرب حجاًم منها، وبالتايل يوجد – بحسب دليل حساب االحتامالت – عامٌل مطويٌّ 
وراء هذه املقّدمات هو الذي ساهم يف صياغة هذه النتيجة، كأن يكون معّلم الطفل يف 

املدرسة هو الذي تدّخل يف كتابة املقطوعة األدبّية وصياغتها مثاًل.

 

))( لالستزادة حول هذا الموضوع يمكن مراجعة المصادر العلمية، منها على سبيل المثال: كتاب )الفيزياء: المبادئ 
والتطبيقات( لمؤلفه )دوغالس جيانكولي - douglas c. giancoli(، ص 754.



الدين بين معطيات العلم وإثارات اإللحاد

136|

وكذلك نستطيع تطبيق دليل حساب االحتامالت عىل نبّوة النبي حمّمد 9، إذ   
توجد عندنا ثالث مقّدمات:

العريب  ● املجتمع  إذ مل يكن  ا،  ا وفكريًّ حمّمٌد رجٌل عاش يف جمتمع متخّلف حضاريًّ
ال  قبلًيا  جمتمًعا  كان  وإّنام  مثاًل،  الفاريس  أو  الروماين  كاملجتمع  حضارًة،  يملك  آنذاك 
يملك فكًرا علمًيا، وليست لديه خمرتعات علمية، وإن كان يمتلك فكًرا أدبًيا، كاملعّلقات 

السبع أو العرش.

كان حمّمٌد رجاًل أّميًّا، بمعنى أّنه مل يكن يقرأ وال يكتب، كام قال تعاىل: ﴿َوَما ُكنَْت  ●
ُه بَِيِمينَِك﴾.  َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َواَل خَتُطُّ

، إذ مل حيرض عند مؤّرخ حتى يكتسب  ● مل يكن ملحّمٍد سنٌد تارخييٌّ وال علميٌّ وال أديبٌّ
الرياضّيات وال يف أّي علم  الّدين وال يف الطّب وال يف  التاريخ، وال عند عامل يف  قّصة 
آخر، كام مل حيرض عند أديٍب حتى يتعّلم األدب، ولذلك مل يشاِرك يف أّي موسم أديّب من 

مواسم اجلاهلّية، وال ُعِرف عنه الشعُر وال أّي نوع من أنواع األدب. 

القرآن  هي  كانت  األّمّي  املتخّلف  املجتمع  ابن  هبا  جاء  التي  النتيجة  ولكن   
الكريم، وهو:

كتاٌب حيمل تفاصيل قّصة اإلنسانّية من يوم آدم j إىل يوم حمّمد 9، فمن أين  ●
أتى هبذه القّصة املفّصلة، مع أّنه ال يوجد وال مؤّرخ واحد ينقل أّنه قد حرض عند علامء 

اليهود والنصارى، واستفاد منهم يف جمال التاريخ، خصوًصا أّنه كان أّميًّا؟!

كتاٌب من حيث املاّدة القانونّية يعترَب بالنسبة إىل زمانه – عىل األقل – كتاًبا فريًدا  ●
ا، إذ يتضّمن ترشيعات مرتبطة بالعبادات واملعامالت، وفيه تفاصيل عن القصاص  جدًّ
لة التي تنظِّم حياة الفرد  والديات واملرياث، ومن الواضح أنَّ هذه املاّدة القانونّية املفصَّ

؟! واملجتمع حتتاج إىل عقل متخّصص يف القانون، فمن أين أتى هبا وهو أّميٌّ

كتاٌب من الناحية الرتبوّية وضع أسًسا لرتبية النفس وهتذيب السلوك، بأساليب  ●
خمتلفة ومتنّوعة، كالرتغيب والرتهيب والتمثيل واالستقراء. 

كتاٌب من الناحية العلمّية يتحّدث عن حقائق علمّية مل يكتشفها اإلنسان إال بعد  ●
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أن  غري  من  اآليات  بعض  يقرأ  متامدية  قرون  طوال  العريّب  كان  حيث  السنني،  مئات 
مَلُوِسُعوَن﴾، ومل يكن العرب يفهمون  ا  َوإِنَّ بَِأْيٍد  َبنَْينَاَها  اَمَء  يفهمها، كقوله تعاىل: ﴿َوالسَّ
حول  ودوراهنا  األرض  كروية  عن  متحّدًثا  تعاىل  قوله  وكذلك  السامء.  توسعة  معنى 
ُكلَّ  َأْتَقَن  ِذي  الَّ اهللَِّ  ُصنَْع  َحاِب  السَّ َمرَّ  مَتُرُّ  َوِهَي  َجاِمَدًة  َسُبَها  حَتْ َباَل  اجْلِ نفسها: ﴿َوَتَرى 
َخَلْقنَا  ٍء  يَشْ ُكلِّ  ﴿َوِمْن  والسالب:  املوجب  بني  التزاوج  عن  متحّدًثا  وقوله  ٍء﴾،  يَشْ
﴾، وكذا قوله: ﴿َفاَل ُأْقِسُم بَِمَواِقِع النُُّجوِم﴾، إذ مل يكن العريّب يفهم الفرق بني  َزْوَجنْيِ
النجم وبني موقع النجم، وال يعرف أنَّ موقع النجم يقاس بالسنني الضوئية الفاصلة بينه 

وبني األرض.

فتبنّي ممّا ذكرناه: أنَّ الكتاب الذي أتى به النبّي حمّمٌد 9من الناحية التارخيّية ال   
ينسجم مع شخصيته، ومن الناحية العلمّية ال يتالءم مع املستوى املعروف عن معلوماته، 
القانونّية  الناحية  ومن  زمانه،  يف  املعهود  الرتبوي  املستوى  يفوق  الرتبوّية  الناحية  ومن 
يتجاوز حجم املؤهالت الفردية واالجتامعية. وإذا قارن العقل بني النتيجة واملقّدمات، 
الكتاب  هذا  أخرى صاغت  يًدا  مات  املقدِّ وراء هذه  أنَّ  يقيني  بشكل  فحينئٍذ سيحكم 

وهي يد الغيب.))(.

))( من اإلشكاالت التي يكثر تداولها: لماذا كان االقتصار في وجود األنبياء على منطقة الشرق األوسط، ولم يكن هناك 
أنبياء ومرسلون إلى بلدان أخرى، كالصين واألمريكتين وأستراليا وأوربا وغيرها، والتي كانت تعج بالشعوب والحضارات 

القديمة والعريقة؟ ودعوى عدم الوجود هذه تتكئ على أحد أمرين:
)-عدم توثيق هذه الشعوب لوجود أنبياء عاشوا فيها ال حسب علوم التاريخ، وال في اآلثار والمخطوطات التي درسها 
وحلّلها علماء األنثروبولوجيا )والذين يدرسون مسيرة اإلنسان(، والُمّدعى أن تاريخ بعض هذه الحضارات موثق بشكل 

دقيق وواسع، وقد وصلنا منه الكثير الكثير، ومع ذلك لم يصلنا أي خبر عن وجود نبي مرسل لهم.
2-األنبياء المذكورون في القرآن والسنة المعصومية هم من الشرق األوسط فقط.

وأما النتيجة التي يتوخاها المستشكل، فهي اإلشكال على العدل اإللهي، حيث لم يتعامل الخالق مع جميع األمم بأسلوب 
واحد، أو اإلشكال على نبوة األنبياء بأنّها دعاوى نجحت في الشرق األوسط لضعف ثقافته، ولم تنجح في المجتمعات 

األخرى، وفي مقام الجواب يمكن ذكر وجوه:
الوجه األول: أن القرآن الكريم ذكر أن تعذيب األقوام لعدم إيمانهم متوقف على بعث رُُسٍل تقيم عليهم الحجة، كما هو 
ِبيَن َحتَّٰى نَبَْعَث رَُسواًل﴾، وقد بلغ عدد هؤالء األنبياء حسب روايات العترة أكثر من  مضمون اآلية الكريمة: ﴿َوَما كُنَّا ُمَعذِّ
مئة ألف نبي، وال يسع القرآن أن يتعرض لقصص هؤالء واحدة واحدة، وإنما اقتص منها ما يتناسب ويتالءم مع هدفه 
وهو الهداية، الفتًا إلى وجود غيرهم من األنبياء لم يتم ذكرهم، يقول جل جالله: ﴿َولََقْد أَرَْسلَْنا رُُساًل ِمْن قَبْلَِك ِمْنُهْم َمْن 

قََصْصَنا َعلَيَْك َوِمْنُهْم َمْن لَْم نَْقُصْص َعلَيَْك﴾.
الوجه الثاني: أن توثيق الحضارات األخرى لألنبياء المرسلين إليهم إنما يكون متوقًعا إذا كان الُمّدعى هو أّن هذه األقوام 
أنبيائه  القرآن نفسه يُصّرح بأن دعوة كثير من  تأثرت بدعوة األنبياء، ونتج من ذلك إيمان أعداد غفيرة منهم، ولكّن 
قوبلت باإلنكار والجحود عند غالب الناس، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿قُْل ِسيُروا ِفي اأْلَرِْض فَانظُُروا كَيَْف كَاَن َعاِقبَُة 
ْشرِكِيَن﴾، ﴿فَأَبَٰى أَكْثَُر النَّاِس إاِلَّ كُُفوًرا﴾، وقد وردت عبارة: ﴿أَكْثََر النَّاِس اَل يُْؤِمُنوَن﴾ 3)  الَِّذيَن ِمن قَبُْل كَاَن أَكْثَرُُهم مُّ
مرة في القرآن، والحاصل: أن األنبياء وإن كانوا بمنزلة رفعية وعالية من وجهة نظرنا كمؤمنين، إال أن تلك األقوام كانوا 



الدين بين معطيات العلم وإثارات اإللحاد

138|

اإليمان بالغيب

إنَّ اآلية املباركة تقول: ﴿امل * َذلَِك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾، فمن   
ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب﴾، فاإليامن بالغيب هو  هم املتقون؟ جتيبنا اآلية الالحقة بقوهلا: ﴿الَّ
ركيزة اإليامن والتقوى، ولذلك رّكز عليه القرآن الكريم كثرًيا، كام يف قوله تعاىل: ﴿َعامِلُ 
ْكَر َوَخيِشَ  َبَع الذِّ اَم ُتنِْذُر َمِن اتَّ َهاَدِة اْلَكبرُِي امْلَُتَعاِل﴾، وقوله يف آية أخرى: ﴿إِنَّ اْلَغْيِب َوالشَّ
اَمَواِت َواأْلَْرِض َواهللَُّ َبِصرٌي باَِم  مْحََن بِاْلَغْيِب﴾، ويف آية ثالثة: ﴿إِنَّ اهللََّ َيْعَلُم َغْيَب السَّ الرَّ

َتْعَمُلوَن﴾، ولكن ما هو معنى الغيب؟

إنَّ القرآن الكريم عندما يتعّرض لعنوان الغيب جيعله يف مقابل الشهادة، فيقول:   
َهاَدِة َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾، فإذا كان الغيب مقابل  وَن إىَِل َعامِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ ﴿ُثمَّ ُتَردُّ
الشهادة، فام هو عامل الشهادة كي نتعرف عن طريقه عىل عامل الغيب؟ إن عامل الشهادة هو 
عامل املادة، ألن عامل املادة هو الذي يمكن أن يناله اإلنسان بإحساسه -بالسمع وبالبرص 

وبالشم وبالذوق وباللمس- فعامل املادة هو عامل الشهادة، وما سواه هو عامل الغيب.

وبناًء عليه: فعامل الغيب هو عامل املجردات الذي توجد به األشياء وجوًدا جمرًدا   
ال وجوًدا مادًيا، إذ أن هناك ما يكون وجوده وجوًدا مادًيا له أبعاد أربعة -طول وعرض 
هذه  له  ليس  ما  وهنالك  باإلحساس،  اإلنسان  إليه  يصل  أن  ويمكن  وزمن-،  وعمق 
األبعاد، لعدم كونه ماّدة فليس له ال طول وال عرض وال عمق وال زمن، فهو يسّمى 

وجوًدا جمّرًدا.

ثْلَُنا َوإِن نَّظُنَُّك لَِمَن الَْكاِذِبيَن﴾، فلم تكن تلك األقوام تعطيهم أي  ينظرون بنظرة مخالفة ومغايرة: ﴿َوَما أَنَت إاِلَّ بََشٌر مِّ
وزن، وال تعير لهم أي اهتمام حتى تكون قضية وجود األنبياء قضية محورية بالنسبة لهم يلزم ذكرها في التاريخ.

الوجه الثالث: إّن التعريف الذي وضعه المشكل للنبي، والذي على ضوئه انتهى إلى أّن التاريخ يثبت عدم وجود أنبياء، 
هو أن النبي هو الشخص الذي يدعي االتصال بالله، ولذلك حيث لم ينقل التاريخ قصص من يّدعي االتصال بالله فال 
أنبياء، ولكن الجواب عنه: إن من ضمن الفروق التي يذكرها بعض العلماء بين النبي والرسول، أن األول ينزل عليه الوحي، 
بينما الثاني مأمور بتبليغ الرسالة، وعليه: فإن النبي لن يدعي اتصاله بالغيب أو بالله، وإنما سيدعو إلى عبادة ربه الخالق 

الواحد األحد الفرد الصمد، من دون الحاجة لدعوى االتصال بالسماء، بل يقوم ببيان الطريق الصحيح للعبادة.
الوجه الرابع: ذكر بعض الباحثين أن كثيرًا من الشخصيات الفكرية التاريخية كبوذا وسقراط وكونفوشيوس وغيرهم قد 
كانوا أنبياء بالفعل، ولكن عقائدهم ُحرِّفت كما وقع التحريف في المسيحية، وأُلِّه بعضهم كما ألّه النصارى نبي الله 

عيسى. 
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وبعد أن عرفنا ما هو عامل الغيب، نتحّدث عنه يف أربع نقاط:  

النقطة األوىل: مؤرّشات وجود عامل الغيب.

ونذكر هنا ثالث ظواهر الحظها علامء النفس، وال يوجد هلا تفسري مادي، بل ال   
تفسري هلا إال الغيب، وهي:

الظاهرة األوىل: الشعور باأللفة. 

قد يلتقي شخٌص بإنسان ويشعر بأّنه يعرفه منذ زمن، مع أنَّ هذه هي املرة األوىل   
التي يلتقيان فيها، أو يلتقي مع إنسان وينسجم معه بسعة، وكأّنه التقى به من قبل، بل 
كأّنه يعرفه منذ سنني، فام هو رّس الشعور باأللفة؟ وكيف يألف اإلنسان شخًصا التقى به 

ألول مّرة؟ 

ويف مقام اإلجابة عن هذا التساؤل، حاول بعض املاديني أن جيد تفسرًيا مادًيا   
هلذه الظاهرة، فذكر أنَّ النصف األول من املخ يدرك قبل النصف الثاين بجزء ضئيل من 
الثانية، ونتيجة هذا التقدم الزمني يشعر اإلنسان بقدم معرفته بالشخص الذي يألفه من 

اللقاء األول، مع أّنه مل يعرفه إال قبل جزء ضئيل من الثانية. 

وال خيفى أنَّ هذا التوجيه ال يتطابق مع الوجدان، فإنَّ اإلنسان بوجدانه يشعر   
بأّنه يعرف هذا الشخص منذ سنني، ال منذ ثانية أو جزء ضئيل منها، فال يصّح تفسري 
هذه الظاهرة هبذا التفسري املادي، وإنَّام يمكن تفسريها بالغيب، فإنَّ مصدر هذا الشعور 
باأللفة هو اللقاء يف عامل آخر قبل هذا العامل، حيث ورد عن النبي 9: »األرواح جنوٌد 
أنَّ اإلنسان قد يرى  تناكر منها اختلف«))(، بمعنى  ائتلف، وما  ما تعارف منها  جمنّدٌة، 

أرواًحا ألول مرة فيقبل عليها، بينام يرى أرواًحا أخرى ألول مّرة فيشمئز منها.

ورّس ذلك هو اللقاء يف العامل اآلخر، والذي أشار إليه القرآن الكريم يف قوله:   
ٍة﴾، فإنَّ هذه اآلية تبنيِّ أنَّ اإلنسان قد ُخِلق  َل َمرَّ ﴿َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكاَم َخَلْقنَاُكْم َأوَّ
مّرتني: مرًة حني جاء إىل الدنيا يف وسط اجتامعي من أب وأم، ومرًة أخرى ُخِلق فيها 

))( كتاب االعتقادات للشيخ الصدوق، باب االعتقاد في النفوس واألرواح، ص48.
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مفرًدا من غري أب وال أم وال عشرية وال جمتمع، وذلك يف عامل قبل عاملنا هذا، حيث ُخِلق 
واألم  األب  من  يتحّرر  املوت  وبعد  الذّر،  عامل  يف  وهتّلله  اهلل  تسّبح  روًحا  اإلنسان 

واألنساب فيأيت ربَّه مفرًدا كام ُخِلق أّول مّرة.

الظاهرة الثانية: الرؤيا الصادقة.

وهذه الظاهرة يعيشها كّل البرش، فحتى اإلنسان الذي ال يؤمن بدين متّر عليه   
يراه فعاًل عىل أرض  ثم  النوم شيًئا،  أّنه يرى يف عامل  أثناء حياته أحالٌم صادقٌة، بمعنى 
الواقع بعد شهر أو شهرين مثاًل، فام هو التفسري املاّدي هلذه الظاهرة؟ وكيف يمكن رؤية 

يشء مل حيصل بعد؟ وهل يمكن بحسب املقاييس املادية استرشاف املستقبل؟

ال يمكن تفسري ذلك بوجهة نظر ماّدية، ولكن من يؤمن بالغيب فإّنه يستطيع أن   
يفسِّ هذه الظاهرة، إذ الرؤيا رمٌز للواقع، ولذلك ما يراه اإلنسان يف النوم قد يرى تفسريه 
عىل أرض الواقع يف املستقبل، فرؤية املاء الصايف مثاًل رمٌز للخري والرزق والربكة، ورؤية 
تساقط األسنان رمٌز لفقدان اإلخوان واألصدقاء، وإذا رأى يف منامه ذئاًبا تفرتسه فهذا 
رمٌز لوجود مكيدة ضّده... وهكذا. وهذا ال يعني أنَّ مجيع الرؤى صادقة، بل قسٌم منها 
إّما بشارٌة من الرمحن، أو  »الرؤيا ثالث:   :j صادٌق، حيث ورد عن اإلمام الصادق 

حتذيٌر من الشيطان، أو أضغاث أحالم«))(.

فالرؤيا الصادقة ال يوجد تفسرٌي ماديٌّ هلا، وإنَّام يمكن تفسريها من خالل اإليامن   
الصور  فيه  فرتى  النوم،  أثناء  النفس  إليه  ترتقي  املادي،  العامل  هذا  وراء  عامل  بوجود 
الصادقة، وهكذا تكتشف املستقبل قبل وقوعه. وقد حتّدث القرآن عن ذلك: ﴿اهللَُّ َيَتَوفَّ 
َوُيْرِسُل  امْلَْوَت  َعَلْيَها  َقىَض  تِي  الَّ َفُيْمِسُك  َمنَاِمَها  يِف  مَتُْت  مَلْ  تِي  َوالَّ َمْوهِتَا  ِحنَي  اأْلَْنُفَس 
يأِت حني  إذا مل  النفس ترتقي إىل عامل آخر، ولكن  أنَّ  ى﴾، أي  ُمَسمًّ َأَجٍل  إىَِل  اأْلُْخَرى 

موهتا فإهّنا عادت للعمل مع اجلسد مّرة أخرى إىل أجل مسّمى.

))( كتاب الكافي للشيخ الكليني، باب األحالم والحجة على أهل ذلك الزمان، منشورات الفجر، ص52.
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الظاهرة الثالثة: ظاهرة رؤية ما بعد املوت.

وقد الحظ هذه الظاهرة بعض األطباء الذين أجروا دراسًة عىل عدٍد من املرىض،   
حيث توّقفت قلوب هؤالء املرىض عن النبض، وُحِكم عليهم إكلينيكًيا باملوت، ولكن 
قلوهبم عادت إىل النبض مّرة أخرى، فسألوا عدًدا من هؤالء املرىض عاّم رأوا بعد املوت، 
فذكروا أهّنم ارتفعوا عن أجسادهم ورأوها ممّددة عىل األرسة، ورأوا األطباء واملمرضني 
توّقف  الذي  هذا  رآه  الذي  فام  وإنعاشها))(.  إسعافها  حماولني  األجساد  بتلك  حييطون 
قلبه؟ وهل يوجد تفسرٌي ماديٌّ هلذه الرؤيا التي رآها عندما فارق قلبه احلياة؟ وال يوجد 
تفسرٌي ماديٌّ لكل هذه الظواهر إال اإليامن بالغيب، فمن خالل اإليامن بوجود عامل وراء 
هذا العامل املادي نستطيع أن نفسِّ الرؤيا الصادقة، والشعور باأللفة، وال تصديق هذه 
الدراسات املتعّلقة بإحياء القلب بعد موته)2(، فعامل املاّدة هو عامل امللك والشهادة، وعامل 
الغيب هو عامل امللكوت، والوصول إىل عامل امللكوت يؤّدي إىل حصول اليقني بالواقع، 
ِمَن  َولَِيُكوَن  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َمَلُكوَت  إِْبَراِهيَم  ُنِري  ﴿َوَكَذلَِك  تعاىل:  قال  كام 

امْلُوِقننَِي﴾، أي أنَّ رؤية اخلليل j للملكوت كانت طريًقا لوصوله إىل مرتبة اليقني.

النقطة الثانية: الربهان الفلسفي عىل وجود عامل الغيب.

ومفتاح الربهان هو البحث يف النفس البرشّية، هل هي كائٌن ماديٌّ أم جمّرد؟ فإذا   
امُلجّردات هو عامل  امُلجّردات، وعامل  النفس وجود جُمّرد، فقد ثبت وجود عامل  أثبتنا أن 
والدليل عىل  جُمّرد،  النفس وجود  إّن  يقول:  الفلسفي  والرأي  ذكرنا سالًفا،  كام  الغيب 
غري  الصفتان  وهاتان  جُمّرد،  فهو  وإال  بصفتني  يتمّتع  أّن  بّد  ال  املادّي  الوجود  أّن  ذلك 

))( انظر مثالً:
“A qualitative and quantitative study of the incidence, features and aetiology of near death experiences 
in cardiac arrest survivors”, Resuscitation, February 2001.
)2( أُجريت العديد من التجارب واألبحاث حول »تجربة االقتراب من الموت« أو ”near-death experience“، وكان 
في  حوله  والحوادث  واألصوات،  األشخاص،  بدقة  وصف  للتجربة  الخاضعين  بعض  أن  للدهشة  إثارة  األمور  أكثر  من 
الجهاز  أنه تم استخدام  المرضى –مثاًل- أخبر  قلبه ودماغه، فأحد  إلى توقف عمل  الطبية تشير  وقت كانت األجهزة 
الطبي »automated external defibrillator« معه مرتين، مما يتطابق تماًما مع سجالته الطبيّة، وقام بوصف أحد 
أفراد الطاقم الطبي الذي أشرف عليه بدقة، وفي صباح اليوم التالي تمّكن المريض من تعيين الشخص الذي وصفه، 
ا في ذلك. وهذا ما حدا بعدد من الباحثين كعالم النفس واألعصاب )بيتر فينويك-Peter Fenwick( إلى  وقد كان ُمحقًّ
 االعتقاد بأن وعي اإلنسان يمكن أن يبقى بعد موته، للمزيد مع المعلومات يمكن مراجعة الورقة البحثيّة الُمَحّكمة:

.“AWARE – AWAreness during REsuscitation–A prospective study”
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موجودتني يف النفس، فإذن النفس جُمّردة.

الصفة األوىل: صفة التغرّي.

وحركته  للحركة،  خاضع  يشء  كل  ألن  التغري،  لقانون  خاضٌع  ماديٍّ  كل  إنَّ   
تقتيض تغريه من حال إىل حال، ولكن هل النفس متغرية؟ حتى نعترب النفس موجوًدا 

مادًيا أم ال؟

وهنا ال بد أن نلفت النظر إىل أنَّ التغري يف الصفات خيتلف عن التغري يف اهلوية،   
ناضج  ثم  التجربة  وقليل  عامًلا،  ثم  جاهاًل  فيكون  الوقت،  مع  صفاته  تتغرّي  فاإلنسان 
التجربة، ولكن هذا التغرّي حاصل يف الصفات، بينام ما نقصده من تغرّي النفس هو تغرّي 
اهلوية، فقبل عرشين سنة عندما كنت ُأسأل: من أنا؟ كان اجلواب: أنا روح تلقب بفالن 
بن فالن، وبعد عرشين سنة سأسأل: من أنا؟ وسيكون اجلواب هو نفسه: أنا روح تلقب 
بفالن ابن فالن، فرغم أن البدن تتغرّي هويته، إال أنَّ هذا اليشء الذي نعرب عنه بكلمة 
)أنا( ثابت ال يتغري، فبام أن املادي يتغري، واهلوية النفسية ال تتغري، إذن النفس ليست شيًئا 

مادًيا، وإال خلضعت لقانون التغري.

الصفة الثانية: صفة االنقسام.

إنَّ كل مادي يقبل االنقسام، فحتى لو كان جزيًئا حتت الذرة، فإننا نستطيع أن   
نقسمه بخيالنا، وإن مل تستطع أن تقسمه باآللة، فنستطيع أن نقول: هذه اجلهة هي يمني 
هو  إذ  للقسمة،  قابل  كذلك  اإلنسان  وبدن  وهكذا،  شامله،  هي  اجلهة  وهذه  اجلزيء، 
النفس  امُلعرّب عنها بكلمة )أنا(؟ واجلواب: إن  النفس  موجود مادّي، ولكن ماذا بشأن 
غري قابلة لالنقسام، بينام املادي يقبل االنقسام، فهذا دليل آخر عىل أن النفس ليست شيًئا 

مادًيا.

فتبنّي أن النفس جمّردة وليست مادّية لعدم توّفر صفتي املادة فيها، وننوه أن هذا   
البحث حُمرر يف علم الفلسفة بالتفصيل، وإّنام ذكرناه هنا إجياًزا.
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النقطة الثالثة: احلاجة لإليامن بعامل الغيب.

ما اجلدوى من اإليامن بعامل الغيب؟! فنحن نرى أمامنا أن من يأكل طعاًما ملّوًثا   
يمرض، ومن يرشب سامًّ يموت، ومن يرضب نفسه بسكني جيرح جسمه، سواًء آمن 
هؤالء بعامل الغيب أو مل يؤمنوا، وهناك متفّوقون وهم من امللحدين، وهناك من املؤمنني 
من هو فاشٌل يف احلياة، وهناك من يعيش مرتاًحا وليس بمؤمن، ومن هو مؤمن وليس 
بمرتاح. فلم يبَق فرٌق بني املؤمن بالغيب وعدمه يف اخلوضوع للقوانني الطبيعّية، والتأّثر 

بالسنن االجتامعّية، فام هو أثر عامل الغيب؟

ونجيب عىل ذلك بأن احلاجة ملا وراء املادة -وللخالق تبارك وتعاىل بالتحديد-   
هي حاجة ذاتية كام ذكرنا يف األبحاث السابقة، ألن عامل املادة عامل متحرك، فكل يشء فيه 
يتحرك، واحلركة تعني االنتقال من وجود إىل وجود، ومن مرحلة إىل مرحلة، ومن شكل 
إىل شكل آخر، فجسدنا هذا يف كل حلظة متوت منه مئات اخلاليا، وحتيى يف الوقت نفسه 
مئات اخلاليا، كام هو مقرر علميًّا، وما دام اإلنسان يف حالة حركة دائمة، فهو حيتاج إىل 
اهلل  إىل  اإلنسان  بالعطاء، ولذا كانت حاجة  يواكب حركته ويمّده يف كل حلظة  مصدر 

حاجة ذاتّية.

، كاحلاجة  وإضافة لذلك: هناك عّدة حاجات يمّدنا هبا عامل الغيب، بعضها نفسٌّ  
، كحاجة الفرد واملجتمع للتواصل والتعاطف عرب  لألمن، وبعضها سلوكيٌّ واجتامعيٌّ
الصدقة وصلة الرحم وبّر الوالدين، وبعضها من األمور املصريّية اخلطرية، كاملعارضة 

واملواجهة.

احلاجة األوىل: األمن النفيس.

أحد علامء اإلدارة وهو )ماسلو-Maslow( ))( يقول: هناك عّدة احتياجات   
أساسية لإلنسان، ومن ضمنها: حاجته لألمن، فال يستطيع اإلنسان أن ينتج أو يعطي أو 
آمنًا مطمئنًا، وال نعني بذلك األمن االجتامعي، بل املقصود هنا هو  إذا كان  يبدع، إال 
األمن النفس، فحاجة اإلنسان إىل األمن النفس حاجة أولّية، ولذا حيتاج اإلنسان إىل 

.)A Theory of Human Motivation( :( راجع الورقة البحثية التي نشرها ماسلو نفسه في عام 943)م بعنوان((
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اإليامن بالغيب، ألّنه حماٌط بالقلق من كّل حدب وصوب، فهو يعيش قلًقا من األمراض 
واملجاعات،  الفقر  من  قلًقا  ويعيش  والدمار،  احلروب  من  قلًقا  ويعيش  واألخطار، 

فيحتاج إىل الشعور بالسكينة واالطمئنان.

آَمنُوا  ِذيَن  وعال: ﴿الَّ جل  يقول  الغيب،  بعامل  اإليامن  يوفرها  احلاجة  وهذه   
اَم امْلُْؤِمنُوَن  َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوهُبُْم بِِذْكِر اهللِ َأاَل بِِذْكِر اهللِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب﴾، ويف آية أخرى: ﴿إِنَّ
ِْم  َرهبِّ َوَعىَل  إِياَمًنا  َزاَدهْتُْم  آَياُتُه  َعَلْيِهْم  ُتِلَيْت  َوإَِذا  ُقُلوهُبُْم  َوِجَلْت  اهللُ  ُذِكَر  إَِذا  ِذيَن  الَّ

ُلوَن﴾، فاإليامن بالغيب يكسبك حالة من االطمئنان واهلدوء واالستقرار. َيَتَوكَّ

بينام اإلنسان املادي الذي ال يؤمن بغيب، فبمجرد أن يصيبه مرض أو خوف، أو   
أن تصيبه مشكلة أو ظرف مستعٍص، فإّنك تراه يعيش حالة من القلق والتوتر، وحالة 
من االهنزام والرتاجع واإلحباط))(، ويف املقابل: نجد املؤمن مستقًرا مطمئنًا، ألنه يؤمن 
ا * إِنَّ َمَع اْلُعْسِ  بأن هناك غيًبا يمده باحلركة والنشاط، ويؤمن بأّن ﴿َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِ ُيْسً
ْل َعىَل اهللِ َفُهَو َحْسُبُه﴾، وبأن: ﴿َلْن ُيِصيَبنَا إاِلَّ َما َكَتَب اهللُ  َيَتَوكَّ ا﴾، وبأن: ﴿َوَمْن  ُيْسً
بال  أّنه  ال  اإلنسان،  شخصية  استقرار  عىل  أثًرا  بالغيب  لإليامن  أنَّ  بذلك  وتبنّي  َلنَا﴾، 

جدوى.

))( ولذا فإنّك تجد:
)-أن نسبة االنتحار عالية في بلدان متقدمة على الصعيد العلمي والحضاري كاليابان وكوريا الجنوبية والسويد وفنلندا 
ا  وفرنسا وهي التي تعتبر شعوبًا غير متدينة، في حين أن نسبة االنتحار في بلدان متدينة كبعض الدول العربية قليلة جدًّ
)راجع مثاًل إحصائيات World Health Organization على الموقع اإللكتروني الخاص بهم(، مما شّجع الباحثين على 
دراسة العالقة بين التديّن واإلقدام على االنتحار، وبالفعل جاءت نتائج دراسات متفرقة مشيرًة إلى أن الدين يلعب دوًرا 
مهًما وكبيرًا في المنع من االنتحار والوقاية منه، حيث أن محاوالت االنتحار بين المنتسبين إلى الدين كانت أقل من غير 
المنتسبين له، وقد روعي في هذه األبحاث إزالة تأثير العوامل األخرى التي قد تسهم في تغيير نسبة االنتحار، بحيث 
Re- )تكون المقارنة بين الفئتين -المتدينة وغير المتدينة- دقيقًة، لالستزادة يمكن االطالع على األوراق البحثية التالية: 
 Does( ،)Religious Affiliation and Suicide Attempt( ،)ligion and Completed Suicide: a Meta-Analysis
?Religiosity Mediate Suicidal Tendencies(، وغيرها الكثير، ويجدر بالذكر أن الدراسة األخيرة قامت بالتركيز على 

المسلمين دون الديانات األخرى، وأتت بنتائج إيجابية كسابقاتها.
2-أن التديّن يقلل من االكتئاب، ويبعث على السعادة، فقد قام الدكتور )هارولد كينينغ-Harold Koenig( بمراجعة 93 
بحث علمي بهذا الصدد فاستنتج أن األشخاص األكثر تديًّنا كانوا أقل كآبة من غيرهم، وعلّق قائاًل: »إن األشخاص األكثر 
التزًما بالدين يتأقلمون مع الضغط والتوتر بشكل أفضل، ومن أسباب ذلك هو كون الدين يعطي اإلنسان هدفًا ومعًنى 
للحياة، وهذا ما يساعدهم على استيعاب األمور السيئة التي تحدث لهم« راجع مقال )?God Help Us( في موقع 
)Live science(، وقد قام )موريرا ألميدا-Moreira-Almeida( وزمالؤه بمراجعة أخرى لألبحاث العلمية حول عالقة 
الدين بالصحة النفسية، بعنوان )Religiousness and mental health: a review(، وجدوا فيها أن الغالبية العظمى من 
الدراسات العلمية تشير إلى أن التديّن مرتبط بصّحة نفسيّة أفضل، فالتديّن -حسب كالمهم- مرتبط بقناعة أكبر بالحياة، 

وروح معنويّة أقوى، وسعادة أكبر، واكتئاب أقل. 
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احلاجة الثانية: تأثري السنن الترشيعية عىل السنن التكوينية.

الشهيد  بذلك  أم ال؟ -كام عرّب  الكونية  السنن  تأثري عىل  الترشيعية  للسنن  هل   
هنالك  ليس  بأّنه  جييب  فاملادي  الغيب،  بعامل  املؤمن  عن  املادي  خيتلف  وهنا  الصدر- 
أثر  فال  أتصدق،  مل  أو  تصدقت  سواًء  بالدواء،  إال  يل  شفاء  فال  مرضت  إن  فأنا  تأثري، 
للسنن الترشيعية عىل السنن الكونية، وال تأثري للصدقة، وال للدعاء، وال للنافلة، وال 

لدعاء الوالدين.

تتأثر  كام  وصحتي،  وراحتي  ورزقي  عمري  فيقول:  الغيب  بعامل  املؤمن  أما   
بالعوامل املادية، فإهّنا تتأثر كذلك بالسنن الترشيعية، فقد ورد يف األثر: )الصدقة تدفع 
البالء املربم فداووا مرضاكم بالصدقة())(، وورد أيًضا: )صلة األرحام تزكي األعامل، 
وتنمي األموال، وتدفع البلوى، وتيّس احلساب، وتنسىء يف األجل()2(، وهذا يعني أنَّ 

عامل الغيب يؤّثر عىل البنية السلوكّية واالجتامعّية.

إذن هنالك جدوى لإليامن بعامل الغيب فهو حيفزك عىل: الصدقة، والنافلة، وبر   
الوالدين، وصلة الرحم، وغريها من األمور املعنوية، وذلك ألن هلا تأثرًيا عىل حياتنا، 
بل  إليامنه،  يرجع  ال  املؤمن  يف  فالفشل  وبالتايل  وعمرنا،  وصحتنا،  ورزقنا،  وتوفيقنا، 

لعامل خارجّي قسّي، والتفّوق يف غريه كذلك.

احلاجة الثالثة: اإليامن بيوم الفضيلة.

بالنتيجة أّن األسباب املادية هي الوحيدة  من ال يؤمن بعامل الغيب، فإّنه يؤمن   
بانتصار الفضيلة، فإذا تقابل معسكر  املؤثرة يف الكون، وعليه: فإّنه ال رضورة لإليامن 
احلق ومعسكر الباطل، فإن قراءة املادي ستختلف عن قراءة اإلهلي، فاملادي يرى أّنه ال 
األسلحة  متتلك  فئة  كل  تكن  مل  فام  املادية،  باألسلحة  إال  فئة  عىل  فئة  تنترص  أن  يمكن 

الكافية لالنتصار فلن تنترص.

))( كتاب وسائل الشيعة، الجزء الثاني صفحة 648، طبعة دار الحياء ببيروت.
)2( كتاب بحار األنوار، باب صلة الرحم، الجزء الواحد والسبعون صفحة )))، طبعة دار إحياء التراث.
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أما املؤمن بعامل الغيب فهو يؤمن بأن هناك نرًصا للفضيلة قد وعد اهلل به يف حمكم   
لِْلُمتَِّقنَي﴾، َوُرُسيِل﴾، ﴿َواْلَعاِقَبُة  َأَنا  أَلَْغِلَبنَّ  اهللُ  اآليات: ﴿َكَتَب   كتابه، كام ترشد هذه 

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنَِي﴾،  ِذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ ﴿َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعىَل الَّ
احِلَاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم يِف اأْلَْرِض َكاَم اْسَتْخَلَف  ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصَّ ﴿َوَعَد اهللُ الَّ
َأْمنًا  َخْوفِِهْم  َبْعِد  ِمْن  َلنَُّهْم  َوَلُيَبدِّ هَلُْم  اْرَتىَض  ِذي  الَّ ِدينَُهُم  هَلُْم  نَنَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ
لُِيْظِهَرُه  احْلَقِّ  َوِديِن  بِاهْلَُدى  َرُسوَلُه  َأْرَسَل  ِذي  الَّ َشْيًئا﴾، ﴿ُهَو  يِب  ُكوَن  ُيرْشِ اَل  َيْعُبُدوَننِي 

ُكوَن﴾. ِه َوَلْو َكِرَه امْلُرْشِ يِن ُكلِّ َعىَل الدِّ

من  يوًما  حتاًم  سينترص  واحلق  الفضيلة  بأن  يؤمن  فهو  بالغيب  يؤمن  فمن  إذن   
األيام، وهذا ال يعني إنكار كون االنتصار بحاجة إىل إعداد مادي، ولكن األسباب املادية 
ليست وحدها العامل احلاسم للمعركة، فـ ﴿َكْم ِمْن فَِئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثرَِيًة﴾، وهذا 
يعني أنَّ لإليامن بالغيب تأثرًيا حتى عىل املسار احلضارّي واالجتامعّي، واختاذ قرارات 

مصريّية يف حياة الفرد والكيان االجتامعّي.

ولذلك نجد األبطال الذين أسهموا يف نرش مبادئ العدل والكرامة واحلرّية مل   
مؤمنًا  كان  حيث   j احلسني  اإلمام  فمثاًل:  وحدها،  املادّية  األسباب  عىل  يعتمدوا 
بالغيب، فقد غاض املعركة يف قتال جيش الباطل، وإال فليس عنده سوى 72 شخص، 
وأمامه جيش ساحق، لكنه كان مؤمنًا بأنَّ صوت مبادئه سينترص، وبأن دمه سينترص، 

وبأن قضيته ستنترص.

احلاجة الرابعة: احلضارّية.

وميادينها  وحقوهلا  وجامعاهتا  مدارسها  يف  شعارها  يكون  التي  احلضارة  إنَّ   
وبرامج إعالمها شعارات مادّية تربط حياة املجتمع باألسباب املادّية فقط، تتحّول إىل 
جمتمع آيل ميكانيكي، يتعامل بعضه مع البعض اآلخر بلغة الربح واخلسارة املاديني فقط، 
التي  احلضارة  بينام  واإلحسان،  والعطف  الرمحة  نحو  البرشّية  النزعة  تتضاءل  بحيث 
تكّرس الشعارات اإلنسانّية بحوافز غيبّية تتحّول ملجتمع أخوّي يرتبط بعضه ببعض عىل 
ْحَساِن َوإِيَتاِء  ركيزة اإلحسان والعطاء بال مقابل، كام قال تعاىل: ﴿إِنَّ اهللََّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
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ِذي اْلُقْرَبٰى َوَينَْهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َوامْلُنَكِر َواْلَبْغِي﴾.

أنَّ  عىل  حتفّزنا  واجتامعّية،  وسلوكّية  نفسّية  آثاًرا  بالغيب  لإليامن  أنَّ  والنتيجة   
قوانني الطبيعة والسنن االجتامعّية ليست عائًقا أمام الوصول لألهداف النبيلة.
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هل الدين منشأ للحروب والصراعات البشرّية؟

سوى  شيًئا  األديان  من  جتِن  مل  البرشّية  أنَّ  وامللحدين  احلداثّيني  بعض  يطرح   
هي  للحروب  جة  املؤجِّ العوامل  أنَّ  املتدّينون  يرى  حني  ففي  والرصاعات،  احلروب 
عوامل خارجة عن إطار الدين، يرى هؤالء أنَّ الدين هو الذي زرع بذرة الرصاعات، 
وفتح باب احلروب عىل مرصاعيه بني البرش، فاحلروب الطاحنة عىل مدى التاريخ التي 
حدثت بني الكاثليك والربوستات، وبني املسلمني واليهود، كان منشؤها هو الّدين))(، 

ويوجد شاهدان واضحان يداّلن عىل ذلك:

– نجده  الكريم  القرآن  – وهو  الدين اإلسالمي  إىل كتاب  عندما نرجع  أّواًل:   
ِض امْلُْؤِمننَِي َعىَل اْلِقَتاِل﴾، ﴿َيا  َا النَّبِيُّ َحرِّ ز أتباعه عىل الرصاع، حيث يقول: ﴿َيا َأيُّ حيفِّ
َحْيُث  ِكنَي  امْلُرْشِ ﴿َفاْقُتُلوا  َعَلْيِهْم﴾،  َواْغُلْظ  َوامْلُنَافِِقنَي  اَر  اْلُكفَّ َجاِهِد  النَّبِيُّ  َا  َأيُّ
ُه هللَِِّ﴾، ونحو ذلك من  يُن ُكلُّ َوَجْدمُتُوُهْم﴾، ﴿َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

د أنَّ الّدين هو مصدر احلروب. آيات اجلهاد املوجودة يف هذا الكتاب الساموّي، ممّا يؤكِّ

ثانًيا: عندما نراجع سرية قادة الدين نجدها سريًة حربيًة، فقد قاتل النبّي 9   
قبيلته يف بدر وأحد وحنني، وقاتل اليهود يف خيرب، وقاتل الروم يف مؤتة، وهكذا اصطنع 

حروًبا، فكانت سريته سريًة قتالّيًة. 

يذكرون  البرشّية،  للرصاعات  منشًأ  الدين  كون  رّس  احلداثّيون  حيلِّل  وعندما   
ثالث قضايا خيتلف فيها االجتاه احلداثي عن االجتاه الديني، ويرون إطفاء شعلة احلروب 

ًفا عىل تفكيك هذه القضايا ومعاجلتها، وهي: عىل وجه األرض متوقِّ

أ. احتكار احلقيقة: إذ املتدّينون يعتقدون بأنَّ دينهم حقيقٌة مطلقٌة ال تقبل النقد   
قاتلوهم،  وإال  أجابوا  فإن  اآلخرين،  عىل  يفرضونه  ولذلك  التشكيك،  وال  الرّد  وال 

))( قام المؤلفان )شارلس فليبس-Charles Phillips( و)أالن أكسيلرود-Alan Axelrod( بتوثيق تواريخ الحروب في 
الحروب-Encyclopaedia of Wars( في ثالث مجلدات، ومن ضمن قائمة من 763)  بـ )موسوعة  المعنون  كتابهما 
حرب، فقط 23) حرب كانت متضمنة لسبب ديني، أي أن نسبتها لمجموع الحروب هي أقل من 7%، ونسبة القتلى فيها 

للمجموع هي فقط %2.
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حقيقٌة  املسيحية  بأنَّ  يعتقد  املسيحي  بينام  مطلقٌة،  حقيقٌة  اإلسالم  بأنَّ  يعتقد  فاملسلم 
دينه  يفرض  أن  واحد  كل  حياول  ذلك  وألجل  احلقيقة،  احتكار  يّدعي  فكلٌّ  مطلقٌة، 

ومذهبه عىل اآلخر، وهكذا تنشأ الرصاعات وتشتعل احلروب.

ويف املقابل، يرى احلداثّيون أنَّ احلقيقة ليست مطلقًة، بل هي نسبّيٌة، بمعنى أنَّ   
كّل اجّتاٍه فكريٍّ قد أدرك نصيًبا من احلقيقة، فاألديان واملذاهب هي ورود ختتلف ألواهنا 
فال  واالجتاهات،  واملذاهب  األديان  مجيع  قبول  ينبغي  وبالتايل  وعطورها،  وروائحها 

يكون حينها أّي داٍع الفتعال احلروب والرصاعات.

بوجود  يعتقد  احلداثي ال  بينام  املقّدس،  بوجود  يعتقد  الدين  إذ  التقديس:  ب.   
النقد  باب  إىل سّد  يؤّدي  االعتقاد بوجود مقّدس  أنَّ  احلداثّيون  يرى  بل  يشء مقّدس، 
وتضييق اخلناق عىل احلرّية الفكرّية، كام لو اعتقد املسلمون بأنَّ النبّي إنساٌن مقّدٌس، أو 
اعتقد أصحاب كّل دين بأنَّ دينهم فكٌر مقّدٌس، واحلال أنَّ القداسة ال وجود هلا، فال 

س(. س هو أن ال مقدَّ يوجد شخٌص مقّدٌس، وال فكٌر مقّدٌس، وإنَّام )األصل املقدَّ

ولذلك، يقول )كانت(: أّول خطوة يف طريق اكتساب املعرفة أن تكون جريًئا يف   
نقد املقدسات. ويقول الدكتور )رسوش(: نحن أهل التحليل ال أهل التجليل. فوظيفتنا 
س ونجلِّل، بل وظيفتنا هي أن نحلِّل وندقِّق وننقد، من غري أن نعترب أّي  ليست أن نقدِّ
قداسٍة ألّي أحٍد وألّي فكٍر، وإذا نفينا القداسة عن كّل يشء فحينئٍذ تنطفئ احلروب، 

وتنتهي املشاكل بني املجتمع البرشّي.

ج. حمورّية اإلنسانّية: بمعنى أنَّ قيمة اإلنسان بإنسانّيته ال بدينه، وأّما إذا قلنا بأنَّ   
قيمة اإلنسان بدينه فسوف تنشأ احلروب بحّجة أنَّ هذا مسلم وذاك غري مسلم، وهذا 
سوف  وإال  للبرش،  تقويمنا  يف  والعقيدة  الدين  ندخل  أال  فينبغي  سنّي،  وذاك  شيعي 
اإلنسان  قيمة  واعتربنا  التقويم  هذا  ألغينا  إذا  بينام  اخلالفات،  وتنشأ  احلروب  تشتعل 

بإنسانّيته ال بدينه فسوف تنطفئ احلروب وتنتهي املشاكل.

الدينّي  االجّتاه  إىل  نرجع  احلداثّية،  األطروحة  هلذه  املوجز  العرض  هذا  وبعد   
الذي ال يرى أنَّ الدين هو منشأ احلروب والرصاعات البرشّية، ونعرضه من خالل بيان 

أربع ركائز مهّمة:
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الركيزة األوىل: الكرامة وحدود استخدام القّوة. 

وحمور البحث يف هذه الركيزة هو: هل أنَّ الدين اإلسالمّي قائٌم عىل التمييز بني   
الناس بحسب أدياهنم ومعتقداهتم، أم ال؟ وهنا توجد ثالثة بنود:

أ. البند األول: الكرامة لكّل إنسان مسامل، وهو ما قّرره القرآن الكريم يف قوله   
ْلنَاُهْم  يَِّباِت َوَفضَّ ْمنَا َبنِي آَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ تعاىل: ﴿َوَلَقْد َكرَّ
َعىَل َكثرٍِي مِمَّْن َخَلْقنَا َتْفِضياًل﴾، وهذه اآلية مطلقٌة، فتشمل مجيع أفراد بني آدم، وال ختتّص 
دينه  عن  النظر  بغّض  كرامة،  مسامل  إنسان  لكّل  أنَّ  ومفادها  باملؤمنني،  وال  باملسلمني 
وعقيدته، وهذه الكرامة تشمل الكرامة التكوينية، بمعنى أنَّ كّل إنسان قد ُأْعطَِي عقاًل 
وإرادًة، وتشمل الكرامة الترشيعية، بمعنى أنَّ لكّل إنسان مسامل حرمًة يف دمه وعرضه 

وماله ما دام حمرتًما للعقود أو املعاهدات واملواثيق املرتكزة عىل تبادل السلم واألمان. 

ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن  َا النَّاُس إِنَّ وهذا ما حتّدث عنه القرآن الكريم أيًضا يف قوله: ﴿َيا َأيُّ  
َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا﴾، ومفادها أنَّ اهلدف من وجود البرشّية 
هو التعارف وتالقح األفكار والطاقات، وليس اهلدف من وجودهم هو االقتتال، وهذا 
يعني عدم التمييز يف الدين بني أبناء البرشية املساملني يف الكرامة، وإال ملا كان الغرض من 
وجود البرشّية هو التعارف. وهذا ما قّرره اإلمام أمري املؤمنني j يف عهده ملالك األشرت، 
حيث قال: »وأشعر قلبك الرمحة للرعية واللطف هبم، وال تكونن عليهم سبًعا ضارًيا 

تغتنم أكلهم، فإنَّ الناس صنفان: إّما أٌخ لك يف الدين، أو نظرٌي لك يف اخللق«.

ب. البند الثاين: حدود حالة اجلهاد يف الدين اإلسالمّي، إذ ليس القتال مرشوًعا   
يف كّل وقت، بحيث يقتل كّل مسلم من شاء من الناس الذين ال دين هلم، وإال لصارت 
احلياة فوىض عارمة، بل هناك حدود وأسس هلذا الباب، وتفصيل ذلك ليس حمل كالمنا 

يف هذا البحث. 

فاإلسالم ال يمنع املسلم من أن يقيم عالقًة إنسانّيًة مع إنساٍن غري مسلم ما دام   
ِذيَن  مسامًلا، وإنَّام يمنع اإلسالم من مواالة املعتدين، كام قال تعاىل: ﴿اَل َينَْهاُكُم اهللُ َعِن الَّ
وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللَ حُيِبُّ  خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ يِن َومَلْ  ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ مَلْ 
يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا  ِذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الدِّ اَم َينَْهاُكُم اهللُ َعِن الَّ امْلُْقِسطِنَي * إِنَّ
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ُْم َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاملُِوَن﴾. ْوُهْم َوَمْن َيَتَوهلَّ َعىَل إِْخَراِجُكْم َأْن َتَولَّ

وممّا ذكرناه يّتضح أنَّ لغة القرآن الكريم هي لغة الكرامة اإلنسانّية، فال يصّح   
ِض  َا النَّبِيُّ َحرِّ التمّسك ببضع آيات وترك آيات أخرى، كالتمّسك بقوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
َعَلْيِهْم﴾،  َوامْلُنَافِِقنَي َواْغُلْظ  اَر  اْلُكفَّ النَّبِيُّ َجاِهِد  َا  َأيُّ اْلِقَتاِل﴾، وقوله: ﴿َيا  امْلُْؤِمننَِي َعىَل 
َعت  من أجل إثبات أنَّ الدين اإلسالمي حيّث أتباعه عىل احلرب، مع أنَّ هذه اآليات رُشِّ
اجلهات  من  عليهم  الواردة  اهلجامت  وصّدهم  أنفسهم،  عن  املسلمني  دفاع  مقام  يف 

األخرى، ألنَّ القتال مسألة استثنائّية))(.

بني  قتاٌل  فلو حدث  االجتامعّي،  السلم  بعقد  الوفاء  الثالث: وجوب  البند  ج.   
املسلمني وغريهم فإنَّ احلل الذي يدعو إليه القرآن الكريم هو السلم، كام قال تعاىل: ﴿

ِكنَي  امْلُرْشِ ْل َعىَل اهللِ﴾، وقال أيًضا: ﴿َوإِْن َأَحٌد ِمَن  ْلِم َفاْجنَْح هَلَا َوَتَوكَّ َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ
ينبغي له أن يعطيه األمان، ويكون  باملسلم  الكافر  َفَأِجْرُه﴾، فعندما يستجري  اْسَتَجاَرَك 
عليه،  والتمّرد  نقضه  جيوز  فال  اإلسالم،  بنظر  حمرتًما  الزًما  عقًدا  السلمّي  العقد  هذا 
وتتأّكد احلاجة إىل هذا العقد يف املجتمعات التي تضّم أدياًنا ومذاهب خمتلفة، كالعراق 

ولبنان مثاًل.

الركيزة الثانية: هل احلقيقة مطلقٌة أم نسبّيٌة؟

وهنا ال بدَّ من التفريق بني النسبّية الواقعّية والنسبّية اإلدراكّية، فهل النسبّية يف   
؟ نفس الواقع، أم أنَّ الواقع غري نسبي إال أنَّ فهمنا وإدراكنا له نسبيٌّ

فمثاًل: عندما  يتغرّي،  نسبيًّا، ألنَّه ال  أن يكون  الواقع ال يمكن  أنَّ  الواضح  من   
نسأل شخًصا: هل األرض كروّية أم غري كروّية؟ ال يصّح له أن يقول: إنَّ احلقيقة نسبّيٌة! 

))( هنالك مشكلة فكريّة يمكن أن نُطلق عليها )مشكلة المثال السيِّئ(، وهي أن اإلنسان يُحاكم فكرة معينة أو مفهوًما 
محّدًدا بالنظر إلى أحد مصاديقه وأمثلته السيئة التي ال تعكس مضمونه الحقيقي، فترى بعض األشخاص يشمئز من ذكر 
القرآن للجهاد لما طرأ في ذهنه من المجازر الشنيعة التي ارتكبها بعض المسلمين، وآخر يرفض إعجاز القرآن ألنّه تصّور 
اإلعجاز الُمّدعى على أنّه إعجاز األرقام، أو اإلعجاز العلمي بمعنى تجيير بعض اآليات القرآنية لصالح نظريّة علميّة على 
طريقة بعض المعاصرين، ومن هذا القبيل الحديث عن وجود عالم آخر يُسّمى بعالم الجّن، فما هو إاّل خرافة بنظر بعض 
الناس ألنّهم شاهدوا ما يُمارس من دجل في هذا الموضوع فاستبعدوا أصل الفكرة، ولعل سبب هذه المشكلة هو نفس 
سبب )الصور النمطية-Stereotype( التي يخلقها العقل حول الشعوب والمجتمعات، وهو أن هذا يساعد على تبسيط 

العالم من حولنا ويقلل من عملية التفكير حينما يواجه فكرة جديدة. 
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بل األرض يف الواقع إّما أن تكون كروّية أو غري كروّية. كذلك عندما نسأل: هل نزل 
الوحي عىل النبّي حمّمد 9 أم ال؟ فاجلواب عن ذلك إّما بالسلب أو باإلجياب، فهو إّما 
ًدا،  نزل أو مل ينزل، وال يصّح أن يقال هنا: إنَّ احلقيقة نسبّيٌة! إذ الواقع واحٌد وليس متعدِّ

سواء أدركناه بعقولنا أو مل ندركه.

التفريق بني قسمني من احلقائق:  بدَّ من  بالنسبّية اإلدراكّية، فال  يتعلق  وأّما ما   
كة -أي هلا درجات ومراتب- تقبل النسبّية يف إدراكها، وهناك حقائق  فهناك حقائق مشكِّ
دة،  كة ال جمال للنسبّية فيها، فمثاًل: معرفة اهلل يشٌء متفاوٌت ذو درجات متعدِّ غري مشكِّ
فقد ندرك نحن درجًة من معرفة اهلل، ويدرك العلامء درجة أكرب، ويدرك األولياء درجة 
أعىل، ويدرك األنبياء درجة أسمى، فال يمكن جلميع البرش أن يعرفوا اهلل بدرجٍة واحدٍة، 
بل كّل واحٍد منهم من هذه املعرفة بمقدار طاقته وقابلّيته، وبالتايل فنحن نؤمن باإلدراك 

كة. النسبّي يف مثل هذه احلقائق املشكِّ

ولكنَّ بعض احلقائق ال توجد فيها نسبّيٌة، بل هي إّما مثبتٌة أو منفّيٌة، فمثاًل: هل   
حممد نبّي أم ال؟ هذه املعرفة ليست متفاوتًة، وال ختتلف العقول يف إدراكها، بل هي إّما 
صحيحٌة أو خاطئٌة، فمن أدركها أصاب، ومن مل يدركها أخطأ، وال معنى للقول بالنسبّية.

ليست  املعارف  أنَّ  كام  مطلقٌة،   – الدينّي  االجّتاه  بنظر   – فاحلقيقة  واحلاصل:   
بتاممها تقبل النسبّية يف اإلدراك، وبالتايل فمن حّق املسلم الذي لديه براهني عىل أنَّ حمّمًدا 
9 رسوُل اهلل أن يقول: أنا مصيٌب وغريي خمطٌئ، إذ هذه التخطئة تنسجم مع كون 
ًدا، وإنَّام النسبّية يف خصوص إدراك بعض املعارف التي تقبل  الواقع واحًدا وليس متعدِّ

التفاوت.

وقد ذكرنا أنَّ اإلسالم ال يرشعن قتال الكافر بال قيود، بل يكون القتال للمعتدي   
وإن مل يكن كافًرا، وبالتايل فاالعتقاد بكون احلقيقة مطلقًة ال يؤّدي إىل افتعال احلروب 
والرصاعات، ألنَّ من يعتقد بأّنه يملك احلقيقة ال جيوز له – بنظر الّدين – قتل الكافر 

ملجّرد كفره.
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الركيزة الثالثة: الفرق بني الّدين الواقعّي والّدين الظاهرّي.

منشٌأ  فالدين  وبالتايل  بعًضا،  بعضهم  ُيكّفر  الدين  رجال  إنَّ  قائٌل:  يقول  قد   
للرصاع والقتال.

وال خيفى أنَّ هذا الكالم فيه خلٌط بني الدين الواقعّي والدين الظاهرّي، إذ فتوى   
قلب  عىل  السامء  من  نزل  ما  هو  الواقعّي  الدين  وإنَّام  واقعيًّا،  دينيًّا  ليست  الدين   رجل 
النبي 9، وأّما فهم رجال الدين لآليات والروايات فهو دين ظاهرّي، أي: ما يظهر 

هلم من الدين بحسب فهمهم وحتليالهتم، وليس هو الدين نفسه.

وبعبارة أوضح: يوجد قسٌم من الدين وصل إلينا بأدّلة قطعّية وبطرق متواترة،   
الدين،  فروع  بعض  وكذلك  ومعاد،  وإمامة  ونبّوة  وعدل  توحيد  من  الدين  كأصول 
كوجوب الصالة واحلّج والصيام ونحوها ممّا تسامل عليه الفقهاء والعلامء من األحكام يف 
التي  الفتاوى  وأّما  الواقعّي.  بالدين  عنه  يعربَّ  القسم  فهذا  واملعامالت،  العبادات  باب 
أن نحاكم  الدين، وال يصّح  الدين وليست هي  نظرّيٍة فهي ظاهر  أدّلٍة ظنّّيٍة  ُبنَِيت عىل 
الدين الواقعّي نفسه عىل أساس هذه الفتاوى، فنقول بأّنه حيّث عىل الرصاع بسبب وجود 
الواقعي  الدين  بني  واضٌح  خلٌط  املحاكمة  هذه  يف  يوجد  حيث  مثاًل،  تكفريّية  فتاوى 

والدين الظاهري.

الركيزة الرابعة: مبدأ القداسة.

سات، ولكنَّ املشكلة التي  ال شكَّ يف أنَّنا كمسلمني نؤمن بوجود مجلة من املقدَّ  
حتدثت غالًبا عند طرح مسألة القداسة هي عدم حتديد مفهومها بدّقة، حيث ينفي أحد 
س ويثبته طرٌف آخر، من غري أن يّتفقا عىل معنى جيّل ومعيار واضح  الطرفني وجود مقدَّ
ًسا؟ ومن أجل  س عن غريه، فام هو معنى القداسة؟ ومتى يكون اليشء مقدَّ لتمييز املقدَّ

اإلجابة عن هذين التساؤلني، نذكر ثالثة أمور:

س ال جيوز  األمر األّول: إنَّ القداسة هي عدم إمكان اخلدش، ال بمعنى أنَّ املقدَّ  
جرحه، بل بمعنى أّنه ال يمكن أصاًل ألحٍد اخلدشة فيه، فمثاًل: إنَّ البرشية بجميع أدياهنا 
ا مفاهيم  سٌة، بمعنى أهنَّ ومذاهبها وألواهنا تقول: إنَّ العدالة واألمانة والصدق أموٌر مقدَّ
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ٌس، بمعنى  ال يمكن هدمها، واحلداثّي نفسه يعرتف بأنَّ الكرامة اإلنسانّية مثاًل أصٌل مقدَّ
أّنه فوق النقاش، فال يقبل اجلرح وال اخلدش.

(، كام قال تعاىل: ﴿ُيَسبُِّح هللَِِّ َما  س احلقيقّي هو اهلل )عزَّ وجلَّ األمر الثاين: إنَّ املقدَّ  
مملوٌء  فيه  نعيش  الذي  الكون  فهذا  وِس﴾،  اْلُقدُّ امْلَِلِك  اأْلَْرِض  يِف  َوَما  اَمَواِت  السَّ يِف 
بالكامالت، من حياٍة وقدرٍة وطاقٍة وعلٍم، وإنَّام اكتسب الكون هذا الكامل من وجوٍد هو 
ٌس  س احلقيقّي، فاهلل مقدَّ الكامل املطلق، وألنَّ ذلك الوجود هو الكامل املطلق فهو املقدَّ
وصف  كام  فهو  خدشه،  وال  جرحه  وال  هدمه  يمكن  ال  والكامل  الكامل،  مصدر  ألنه 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصَباٌح﴾. نفسه: ﴿ُنوُر السَّ

األمر الثالث: بام أنَّ املقدس احلقيقّي هو اهلل، فام ينتسب إىل اهلل يكتسب القداسة   
منه، وتصبح له قداسٌة اكتسابّيٌة، فمثاًل: الدين الواقعّي من اهلل )سبحانه وتعاىل(، ولذلك 
ذاتّيٌة.  قداسٌة  اهلل  قداسة  بينام  اكتسابّيٌة،  قداسٌة  الدين  فقداسة  منه،  قداسًة  يكتسب  فإّنه 
وارتباطهم  انتساهبم  بلحاظ  اكتسابّية  قداسة  هلم  فإنَّ  واألئمة،  األنبياء  حال  وكذلك 

بالقّدوس )سبحانه وتعاىل(.

مقّدسًة،  أيًضا  اجلامدات  تكون  قد  االكتسابّية،  القداسة  معيار  هو  هذا  وألنَّ   
النداء: ﴿َفاْخَلْع  أتاه  بحذائه  وادي طوى  تراب  يطأ  أن   j أراد موسى  فمثاًل: عندما 
ِس ُطًوى﴾، فلامذا كان هذا الرتاب املحيط باجلبل الذي كّلم اهلل  َنْعَلْيَك إِنََّك بِاْلَواِد امْلَُقدَّ
فيه موسى مقّدًسا؟ وما هي ميزته عىل باقي الرتاب؟ واجلواب عن ذلك: إنَّ هذا املكان 
ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه  ( عليه نوًرا من نوره، كام قال تعاىل: ﴿َفَلامَّ جَتَىلَّ َربُّ قد أفاض اهلل )عزَّ وجلَّ
ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا﴾، أي ألنَّ هذه احلبيبات من الرتاب تضّمنت نوًرا من نور اهلل  َدكًّ

أصبحت تراًبا مقدًسا. 

ٌس، كام قال تعاىل: ﴿فِيِه  j مثاًل، فإّنه مكان مقدَّ وكذلك حال مقام إبراهيم   
 ،﴾ ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلًّ َبيِّنَاٌت َمَقاُم إِْبَراِهيَم﴾، وقال يف آية أخرى: ﴿َواختَّ آَياٌت 
ورّس قداسة هذا املكان هو أنَّ أبا األنبياء قد وطأه، وبنى الكعبة املرّشفة – بيت العبادة هلل 

عزَّ وجلَّ - وهو عليه، فاكتسب قداسًة بسبب ذلك.



الفصل الثالث
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ر وجوُد اهلِل النظاَم في الكوِن؟ الوقفة األولى: هل ُيفسِّ

هنالك إشكال يردده ريشارد دوكنز))( عىل دليل النُظم، وهو: إن املؤمنني يرون   
يف  التعقيد  ذلك  كان  سواء  حمتمل،  غري  أمٌر  هو  صدفًة  املعقدِة  الكائناِت  وجود  أن 
املخلوقات احلية كاإلنسان، أو يف هيئة الكون من حولنا بكواكبه ونجومه وجمراته والتي 
تبدو كأهنا مصممة لغاية، ويستدلون بذلك عىل وجود مصمم، ولكن دوكنز يعرتض 
ويقول: إنَّ هذا ال حيل املشكلة، فأي إله قادر عىل تصميم هذا الكون جيب أن يكون كائنًا 
غري حمتمل بنفس الدرجة أو أكثر، فاإلله القادر عىل خلق كل هذا الكون جيب أن يتمتع 
عن  البحث  يستدعي  مما  اآلخر،  هو  حُمتمل  غري  أمًرا  وجوده  جتعل  عديدة  بخصائص 

تفسري له هو اآلخر)2(.

وملناقشة هذا اإلشكال نتعّرض هنا لنقاط ثالثة:

أنَّ وجه  يبدو من كالم دوكنز  إذ  للتفسري؟  احلاجة  ما هو وجه  النقطة األوىل:   
ًدا يف وجوده ونظامه فهو بحاجة  احلاجة للتفسري بنظره هو التعقيد، فإذا كان اليشء ُمعقَّ
للتفسري، وكل ما يمتلك خصائص وصفات مميزة فهو يفتقر لتفسري، وهذه الفكرة ليست 
صحيحًة، ألنَّ وجه احلاجة للتفسري يكمن يف الربط بني أشياء ال ربط هلا، واجلمع بني 

أشياء ال اجتامع هلا.

تارخييًّا: كان )ويليام بايل-William Paley( من أوائل من طرح مصطلح   
التعقيد عندما شبَّه الكون بالساعة املعّقدة، وذكر يف استدالله عىل وجود الصانع تعاىل أّنه 

))( نال دوكنز انتقادات عدة لرأيه المتشدد تجاه العالقة بين العلم والدين، ففي دراسة أقامها علماء لبحث فهم الناس 
للعلم، قام الباحثون بمقابلة 37) عالًما لسؤالهم أسئلة تخص البحث، وعلى الرغم من أن السؤال عن دوكنز لم يكن 
العلم والعلماء في كتبه  بأنّه يشّوه صورة  لها، قام حوالي 40 عالًما بذكر اسمه مصرّحين  المخطط  جزًءا من األسئلة 
وخطبه، مضيفين أنه يعطي انطباًعا خاطئًا بخصوص حدود العلم. يأتي هذا مضافًا إلى انتقادات سابقة وجهها علماء 
آخرون كالفيزيائي )بيتر هيجز-Peter Higgs( الذي وصف تعامل دوكنز مع المؤمنين بالله بـ »المحرج«، مؤكًدا نفيه 
للرأي القائل بعدم توافق العلم والدين، واألحيائي )ويلسون-EO Wilson( الذي وصف دوكنز بمجرد صحفي ناقل آلراء 
 British scientists don’t like Richard العلماء. لالستزادة يمكن مراجعة مقال صحيفة »اإلنديبندانت« المعنون بـ

.Dawkins
)2( كتاب وهم اإلله لريشارد دوكنز، ترجمة بسام البغدادي، الطبعة الثانية، ص5)).
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كام أنَّ التعقيد يف صنع الساعة يكشف عن وجود مصّمم ذكّي هلذا النظام املعّقد، فكذلك 
الكون املعّقد يكشف عن وجود تصميم ذكّي، وسار كثرٌي من العلامء بعده عىل مصطلحه، 

وهو أّن التعقيد حيتاج إىل تفسري من خارجه.

ولكّن الصحيح أّن وجه احلاجة إىل التفسري هو الربط بني عّدة أشياء ال ارتباط   
فإذا اجتمعت عوامل هي يف ذاهتا ال  بينها،  بينها واجلمع بني عّدة أشياء ال اجتامع  فيام 
تلك  حصول  إىل  يؤّدي  ترابطّية  تفاعلّية  بكيفية  اجتامعها  ولكّن  معّينًة،  نتيجًة  تقتيض 
النتيجة، فهذا يكشف عن وجود عنرص إضايف وراءها تكّفل باجلمع والتنسيق والرتابط 
بينها، بحيث تتفاعل بكيفية معّينة لتصنع النتيجة املطلوبة، وذلك العنرص اإلضايف هو 

التدبري الذكّي اهلادف.

ال  وحدها  البذرة  ولكّن  مثمرة،  شجرة  إىل  تتحّول  أن  تقتيض  البذرة  فمثاًل:   
تستطيع أن حتّقق هذا اهلدف، إال إذا انضّمت عوامٌل أخرى هلذه البذرة، كاملاء والرتاب 
أهّنا يف حّد ذاهتا ال تؤّدي إىل  العوامل مع  فإّن هذه  والسامد واهلواء وبعض احلرشات، 
اجتمعت  إذا  ولكن  اآلخر،  بالعامل  له  ربط  ال  منها  كلٌّ  إذ  املطلوبة،  النتيجة  حصول 
املطلوب، وهذا  اهلدف  معّينة فسوف حتّقق  بكيفية  وترابطها  تفاعلها  إىل  تؤّدي  بطريقة 
بكيفّية  بينها  فيام  والربط  باجلمع  تكّفل  الذي  إضافًيا وراءها هو  هناك عنرًصا  أّن  يعني 

تؤّدي إىل النتيجة املطلوبة.

فالنظام البديع سواء كان معّقًدا أم بسيًطا، وسواًء كان يف الكائنات احلّية أو يف   
غريها، فإّنه عبارة عن اجتامع عوامل ال اجتامع بينها بكيفية معّينة أّدت لتحّقق هذا النظام 
وترابطت  اجتمعت  كيف  التايل:  السؤال  يف  تكمن  لتفسريها  فاحلاجة  وبالتايل  البديع، 
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وتفاعلت بحيث أّدت إىل النتيجة املطلوبة؟ إّن هذا ال يمكن أن حيصل صدفة، بل هو 
يستند إىل سبب وراءها، فإنَّ لكل مسبَّب سبًبا، وبام أنَّ هذه العوامل يف حّد ذاهتا ال سببية 
هلا حلصول النتيجة املطلوبة ما مل تقرتن بكيفّية معّينة تؤّدي إىل تلك النتيجة، فهذا يعني أنَّ 
هناك عنرًصا وراءها أعطاها تلك الكيفية املعّينة التي تتفاعل هبا لتنتج لنا اهلدف املرسوم 

وهو املدّبر احلكيم جل جالله.

النقطة الثانية: إنَّ العقل الفطري كام حيكم بقانون السببية، وهو أنَّ لكّل مسبَّب   
سبًبا، فإّنه حيكم بقانون املسانخة، وهو أنَّ لكّل مسبَّب سبًبا يسانخه ويشاكله، وإال لُوِجد 
كّل يشء من كّل يشء، وهو حماٌل وممتنٌع، وانطالًقا من قانون املسانخة نصل إىل النتيجة 
املطلوبة، وهي أنَّ النظام الكوين البديع يكشف عن أّن سببه إبداٌع من مبدع، وأنَّ الدّقة 
واإلتقان يف النظام الكوين يكشف عن وجود تصميم دقيق متقن من مصّمم دقيق، وأّن 
املرتسمة يف  اهلدفية  املصّمم، وأّن  الكون يكشف عن مجال  البارز يف أرجاء هذا  اجلامل 
الكون تكشف عن كون املصّمم هادًفا، فإّن ذلك مقتىض املسانخة بني املسبَّب والسبب 

بشكل واضح.

تفسري،  إىل  الكون حيتاج  نظام  التعقيد واإلبداع يف  إنَّ  ُيقال:  قد  الثالثة:  النقطة   
وتفسريه أنَّ هناك صانًعا مبدًعا أوجد هذا الكون، ولكن هذا يعيد السؤال إىل الصانع 
اجلامل  هذا  اكتسب  أين  فمن  تفسري،  إىل  حيتاج  ومجاله  إبداعه  أنَّ  فنقول:  نفسه،  املبدع 

واإلبداع؟

واجلواب عن هذه النقطة يكمن يف فهم القانون العقيل وهو: )أنَّ ما بالعرض   
يرجع إىل ما بالذات وأنَّ ما بالذات ال يعلَّل( وقد رشحناه يف بحث )برهان الصديقني(، 
ونعيد رشحه هنا عن طريق طرح بعض األمثلة: إذا ُوِضع املاء عىل النار فاكتسب احلرارة، 
فإّنه يقال: بام أنَّ املاء ليس حاًرا بذاته، إذ إّنه لو ُتِرك وحده مل يكن حاًرا، لذلك فاتصافه 
باحلرارة حيتاج إىل تفسري، ملا ذكرناه سابًقا من أنَّ وجه احلاجة للتفسري أنَّ كّل يشء فاقد 
يف حّد ذاته لوصٍف معنيَّ فإّنه إذا اّتصف بذلك الوصف احتجنا إىل تفسري له من خارجه، 
وهو من أين اكتسب هذا الوصف مع أّنه فاقٌد له يف حّد ذاته؟ أي أنَّ هذا االّتصاف ليس 
ذاتًيا للامء وإنام هو عارٌض وطارٌئ عليه، فاّتصافه باحلرارة اّتصاٌف بالعرض، فال بدَّ من 
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أن يرجع هذا االّتصاف إىل سبب آخر، وسبب ذلك هو النار.

وعندما نعود للنار ونتساءل: ما هو سبب اّتصاف النار باحلرارة؟ فاجلواب هنا   
أنَّ السؤال خطأ، ألنَّ اّتصاف النار باحلرارة ذايتٌّ للنار، فالنار مل تكتسب احلرارة من يشء 
خارجها، وإنام هي متقّومة باحلرارة، بحيث لو ُفِصَلت عنها احلرارة مل تكن ناًرا وخرجت 
املاء  اّتصاف  إنَّ  حيث  بالذات،  ما  إىل  يعود  بالعرض  ما  أنَّ  يعني  وهذا  حقيقتها،  عن 
فاالّتصاف  بالذات،  اّتصاٌف  باحلرارة  النار  اّتصاف  بينام  بالعرض،  اّتصاٌف  باحلرارة 
بالعرض ال بدَّ له من تفسري، ألّنه فاقد يف نفسه هلذا االّتصاف، وأّما االّتصاف بالذات فال 

حيتاج إىل التفسري، ألنه متقّوم هبذا الوصف يف حقيقته وواقع ذاته.

فألجل ذلك يتبنّي لنا أنَّ االّتصاف الذي حيتاج إىل التفسري هو ما كان اّتصاًفا   
بالعرض، وأّما ما كان اّتصاف بالذات فإّنه ال حيتاج إىل التفسري، وهذا هو معنى القانون 
القائل: الذايت ال يعلَّل، أي: ليست له عّلٌة خارجة عن ذاته، ألنه متقّوم هبذا الوصف، 

وليس الوصف طارًئا عليه كي حيتاج إىل البحث عن عّلة ترّبر وجوده.

وهذا القانون ينطبق عىل مجيع القوانني الطبيعّية التي استكشفناها من التجارب   
احلّسية، فمثاًل: عندما نقول بأنَّ احلديد يتمّدد باحلرارة، يصّح لنا أن نتساءل: ما هو سبب 
اّتصاف احلديد بالتمّدد، مع أنَّ احلديد يف حّد نفسه ال يقتيض التمّدد، وإنام هو فاقٌد له يف 
حّد ذاته، فاّتصافه بالتمّدد اّتصاٌف طارٌئ عليه، وبام أّنه اّتصاف طارئ عليه فهو حمتاٌج 
للتفسري والتربير بعّلة خارجة عن ذاته، فام هي تلك العّلة التي أوجبت اّتصاف احلديد 

بالتمّدد؟ إهّنا احلرارة املستقاة واملكتسبة من النار. 

النار  اّتصاف  بأّن  لنا  فيقال  باحلرارة،  النار  اّتصاف  إىل  بالسؤال  نعود  وعندما   
باحلرارة ال حيتاج إىل التفسري، ألّنه اّتصاف بالذات، أي أّن ذات النار وحقيقتها متقّومة 
ا يف هذا الوجود، وهو أّن كّل اّتصاف بالعرض  باحلرارة، وهذا يعني أنَّ هناك قانوًنا عامًّ

يرجع إىل اّتصاف بالذات، وأّن االّتصاف بالذات ليس له تفسرٌي.
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كّله  الكون  اّتصاف  إنَّ  نقول:  الكون،  عىل  القانون  هذا  بتطبيق  نقوم  وعندما   
بالنظام البديع الدقيق املعربَّ عنه بالتعقيد اّتصاٌف طارٌئ وليس اّتصاًفا بالذات، حيث إّن 
كّل جزء من أجزاء هذا الكون – من شمس أو أرض أو شجر أو حجر أو نبات أو إنسان 
– يف حّد ذاته ال يّتصف باإلبداع واإلتقان، وإّنام يكتسب هذا الوصف من يشء خارج 

عنه.

وأما عندما نأيت لتلك القّوة والقدرة التي أبدعت هذا الكون، فنقول بأنَّ إبداع   
والذكاء،  واهلدفية  وباجلامل  باإلبداع  تّتصف  القدرة  أنَّ  عىل  دليٌل  للكون  القدرة  هذه 
إىل  حمتاٌج  هو  هل  واإلبداع  واجلامل  بالذكاء  الكون  أبدعت  التي  القّوة  هذه  فاّتصاف 
التفسري أم ال؟ اجلواب أنه ال حيتاج إىل التفسري، ألنه اّتصاف بالذات، وذكرنا أننا نحتاج 
للتفسري عندما يكون االتصاف بالعرض، فنحتاج إىل تفسريه بتحديد سبب خارج عنه، 

وأّما إذا كان اّتصافه بذاته فسببه ذاته، وال حاجة إىل تفسري ذلك بسبب خارج.

وبام أنَّ تلك القّوة املعربَّ عنها باهلل متتلك اجلامل واإلبداع بنفسها وبذاهتا بحيث   
لو ُفِصل عنها اإلبداع واجلامل مل تكن هي هي، فهذا االّتصاف بالذات ال حيتاج إىل تفسري، 
بل تفسريه هو أّنه هو هكذا وهذه هي حقيقته، مضاًفا إىل أّننا لو أرجعنا كّل اّتصاف إىل 
سبب  إىل  تنتهي  لن  واملسبَّبات  واألسباب  االّتصافات  من  السلسلة  فإنَّ  قبله  اّتصاف 
مبدئي، والتسلسل باطٌل، حيث إنَّ التسلسل يعني تصاعد األسباب واملسبَّبات إىل ما ال 
هناية له، فإذا مل تكن له هناية فام هو املبدأ الذي أفاض الوجود من ذاته من دون حاجة إىل 

سبب خارجي؟!
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الوقفة الثانية: هل للدعاء أيُّ تأثير في حياتنا؟

حتدث دوكنز يف كتابه )وهم اإلله( وبالتحديد يف فصل )فرضية اإلله( عام أطلق   
للشفقة،  ومثرية  ُمسّلية  جتربة  دوكنز-  -بحسب  وهي  الكربى(،  الدعاء  )جتربة  عليه: 
ُأجريت الختبار فاعلية الدعاء يف حتسني حالة املرىض قام هبا أحد املراكز العلمية، وفيها 

تم تقسيم 802) مريضا يف ست مستشفيات إىل ثالث فئات:

فئة يدعى هلا، ولكن ال تعلم بذلك.. )
فئة ال يدعى هلا.. 2
فئة يدعى هلا، وتعلم بذلك.. 3

وكانت املقارنة بني الفئتني األوىل والثانية ملعرفة فاعلية الدعاء، أما الفئة الثالثة   
فكانت ملعرفة التأثري النفس الناتج من معرفة املريض بأن أحًدا يدعو له، أما الدعاء فكان 
يف جتمعات يف ثالث كنائس، وأعطي الداعون االسم األول وأول حرف من اسم عائلة 
املريض ليقوموا بالدعاء له. وكانت النتيجة: أن ال فرق بني من دعي له وبني من مل يدع 

له))(.

عىل  جوهري  أثر  عليها  يرتتب  ال  نفسّية  إحيائّية  عملية  الدعاء  فإن  وبالنتيجة:   
اإلنسان، ولكن املدرسة الدينية ترى للدعاء مركزية وحمورية أساسّية، ولرتسيخ رؤيتها 

هذه، نتحّدث عن الدعاء من خالل حمورين:

املحور األول: فلسفة الدعاء.

ولفلسفة الدعاء جانبان:  

اجلانب األول: هنالك فكرة يطرحها علامء الفلسفة واملنطق والسلوك، ويطلق   
فإّنك  )ورد(،  كلمة  تسمع  عندما  التايل:  باملثال  الفكرة  هذه  وتتضح  )الفناء(،  عليها 

))( كتاب وهم اإلله لريشارد دوكنز، ترجمة بسام البغدادي، الطبعة الثانية، ص63.
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مبارشة ينتقل ذهنك للشكل اجلميل، من دون أن تلتفت إىل شكل الكلمة املكّونة من 
الواو والراء والدال، وعندما تسمع كلمة )اختناق( ينتقل ذهنك إىل صورة قامتة، وهي 
ضيق النفس، من دون أن تلتفت إىل خصائص اللفظ، وهذا ما يعربَّ عنه يف علم املنطق 

بفناء اللفظ يف املعنى، بحيث ال يلتفت الذهن إىل احلروف بل ينتقل للمعنى.

باحلنان  الشعور  يغمرك  تلقائي  بشكل  فإّنك  حمبوبك  تتصّور  عندما  وكذلك   
اخلطري  عدّوك  تتصّور  وعندما  وجهه،  تصّورت  وإّنام  بعينك  تره  مل  أّنك  مع  والدفء، 
فإّنك تصاب بالرعب أو االشمئزاز، مع أّنك مل تره، وكّل ذلك مثال لفناء الصورة يف ذي 
النفس واملشاعر مع ذي الصورة وتتجاهل وجود الصورة يف  تتفاعل  الصورة، بحيث 

الذهن.

أباك، فإّنك ال تشعر  ولتوضيح أكثر حينام تتصّور شخصية حمبوبة لك ولتكن   
بك  متّر  عندما  إذ  واقع،  مع  تتعامل  إّنك  بل  صورة،  وذي  صورة  مع  تتعامل  بأنك 
الذكريات، وتتذكر حنانه ورأفته وعطفه، فإّنك ال تشعر بأّنك تتعامل مع فلم أو رشيط 
ذي  يف  فنت  الذهنية  فالصورة  )الفناء(،  يعني  وهذا  واقع،  مع  تتعامل  إّنك  بل  صور، 
الصورة، وعملية الفناء تعني ذوبان يشء يف يشء آخر، فاليشء األول ال تبقى له شيئّية، 

بل يذوب بيشء آخر.

من  نخاف  فعندما  اخلوف،  وهو  آخر  بمثال  وأكثر  أكثر  املعنى  نوّضح  دعنا   
شخٍص ما، فإننا ال نتصّور إال ذلك الشخص املخيف، فيشغلنا ذلك عن كل جوانب 
ذابت  فقد  للفناء،  آخر  مثال  وأطفالنا، وهذا  وعيالنا  ونومنا  أكلنا  لننسى حينها  احلياة، 

أنفسنا وعقولنا يف تصّور ذلك الشخص املخيف، فرصنا ال ُنفكر إال فيه.

ترجع  الدعاء  حقيقة  أن  إذ  الفناء،  مصاديق  من  آخر  مصداق  أيًضا  والدعاء   
الوجودي إىل فقر روحي، فجميع املخلوقات ومنها اإلنسان هي  للفقر  لكوهنا حتوياًل 
ينفك عن حاجته  املصباح ال  أن ضوء  استقاللية، فكام  أية  بال  باهلل  والتعلق  الفقر  عني 
للطاقة الكهربائية، فإن وجود اإلنسان كذلك مرتبط باهلل عز وجل، فلو رفع اهلل يده عن 
َا  َأيُّ القرآن: ﴿َيا  الفقر والربط له، ولذا يقول  لنا وجود، فنحن عني  املدد حلظة ملا كان 

النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراُء إىَِل اهللَِّ ۖ َواهللَُّ ُهَو اْلَغنِيُّ احْلَِميُد﴾.
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بالفقر  إحساس  إىل  وحتويله  الوجودي  الفقر  هذا  جتسيد  يف  الدعاء  دور  ويأيت   
باالحتياج  يشعره  فإّنه  اهلل  يدي  بني  بالدعاء  اإلنسان  يتوّجه  فعندما  واملسكنة،  والذلة 
j يف  الفقر الوجودي إىل فقر روحي، ولذلك نجد اإلمام عيل  والربط باهلل، فيحّول 
أنت  موالي  يا  موالي  الفقري،...،  وأنا  الغني  أنت  موالي  يا  )موالي  يقول:  مناجاته 
وقوة  عزة  واهلل  وضعف،  فقر  اإلنسان  أن  هي  الدعاء  فحقيقة  الضعيف(،  وأنا  القوي 
الفقر الوجودي  وحياة، وعليه: فالدعاء حيّسسك بواقعك وحجمك احلقيقّي بتحويله 
إىل فقر روحي، وهو معنى فناء الروح يف خالقها حال الدعاء، لتعّلقها به وافتقارها إليه، 

وإحساسها أن ال يشء هلا سواه.

اجلانب الثاين: فناء األنانية يف الغريية، يذكر علامء النفس يف املدرسة التحليلية:   
أن أقوى غريزة عند اإلنسان هي غريزة حب الذات، ولذا جتده حيب التملك واالستئثار 
واالستحواذ، فهي غريزة جتعل اإلنسان أنانيًّا ال يفكر إال يف نفسه، ولكي يتحّول اإلنسان 
من األنانية إىل الغريية، فيصبح ضمرًيا حيًّا يشعر بآهات الناس ومهوهم وأزماهتم، فإنه 
حيتاج أن يدعو لغريه، فقد روي عن اإلمام احلسن الزكي j: رأيُت أّمي فاطمة )عليها 
بح،  السالم( قامت يف حمراهبا ليلة مُجعتها، فلم َتَزل راكعًة ساجدة حّتى اّتضح عموُد الصُّ
لنفسها  تدعو  وال  هلم،  الدعاء  وُتكثر  وُتسّميهم  واملؤمنات  للمؤمنني  تدعو  وسمعُتها 
بيشء، فقلُت هلا: يا ُأّماه، ال َتدعني لنفسك كام َتدعني لغريك؟ فقالت: يا ُبنّي، اجلار ثّم 

الدار))(.

وهذا النّص شاهٌد عىل أنَّ إزالة عقدة األنانية والرغبة يف االستئثار باخلري حيتاج   
إىل عملية روحية، تسهم يف تطهري القلب من براثن األنا واحلومان حول الذات، وعملية 

الدعاء للغري من عوامل انصهار القلب بالرمحة واحلنان عىل اآلخر.

))( كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، الجزء األول، الصفحة 80)، نشر دار المرتضى.
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املحور الثاين: سببية الدعاء.

ذكر دوكنز )جتربة الدعاء الكربى())( وتساءل عن دور الدعاء يف شفاء املرىض،   
ونحن نجيب عنه من خالل ذكر جهتني:

اجلهة األوىل: فاعلية الدعاء.

ويف الواقع وقع دوكنز -ومن استدل هبذه التجربة لنفي فاعلية الدعاء- يف عدة   
أخطاء:

اخلطأ األول: تطبيق مقاييس مادية عىل قضايا غيبية، فالدعاء وفاعليته أمٌر غيبي،   
لذلك ال يمكن تطبيق املقاييس املادية عليه.

اخلطأ الثاين: اعتبار الدعاء سبًبا حتميًّا للشفاء، وعدم أخذ رشوط الدعاء بعني   
االعتبار، فالدعاء -كسائر األسباب املادية- حتققه مرهون بتوّفر رشائطه، فالطبيب حينام 
يصف دواًء ملرض ُمعنّي، فإّنه خيرب املريض -مثاًل- أن يتناول كبسولًة كل ثامن ساعات، 
وأن يستمر يف رشب الدواء ملدة مخسة أيام -مثاًل-، فتحقق الشفاء غري مطلق بل ال بد 
لنا  نقلتها  حتققها،  من  بد  ال  رشائط  له  الدعاء،  حال  وكذلك  معينة،  رشائط  توّفر  من 

روايات أهل البيت، منها:

 اإلخالص، فعندما ُنرِصّ عىل اهلل تعاىل أن يستجيب دعاءنا، ال بد أن نتساءل: هل ).
الذنوب  عن  اإلقالع  يف  خالصة  نية  إىل  حيتاج  فالدعاء  به؟  أمرنا  ملا  له  نحن  استجبنا 

in-( إن الدراسة التي أشار لها دوكنز ليست هي الوحيدة التي سعت لدراسة أثر دعاء اآلخرين على صحة المريض )((
tercessory prayer(، بل هنالك العديد من الدراسات األخرى التي جاء عدد منها بنتائج إيجابية، أي بأن صحة المريض 

تتحسن فعاًل بدعاء اآلخرين له، منها:
)-الدراسة التي قام بها )راندولف بيرد-Randolph C. Byrd( في عام 988)، والتي شملت 393 مريض قسموا إلى 
فئتين: فئة يُدعى لها بدون علمها، وفئة ال يُدعى لها، وكانت النتيجة حسب القائمين على الدراسة هي أن الدعاء كان له 
 Positive therapeutic effects of intercessory prayer( :فعاًل أثر عالجي إيجابي على المرضى، راجع الورقة البحثية

.)in a coronary care unit population
2- الدراسة التي قام بها )ويليام هاريس-William Harris( وباحثون آخرون في عام 999) والتي شابهت في طريقتها 
الدراسة السابقة من حيث تقسيم المرضى إلى فئتين: فئة يُدعى لها، وفئة ال يدعى لها، وعدم علم الفئة المدعو لها 
بأن هنالك من يدعي لها، شملت هذه الدراسة 3)0) مريًضا، وكانت نتيجتها أن دعاء اآلخرين للمرضى له أثر إيجابي، 
 A randomized, controlled trial of the effects of remote, intercessory prayer on( :البحثية راجع الورقة 

.)outcomes in patients admitted to the coronary care unit
فإذا كانت الدراسات العلمية هي المعيار، فلماذا تؤخذ بعض الدراسات ويُعرض عن األخرى؟!
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واملعايص، وإىل نفس نقية وطاهرة وخملصة له تعاىل. 
 حضور القلب أثناء الدعاء، فيخرج الدعاء من قلب الداعي عن خشوع وذّلة.2.
 الذكر واالستغفار.3.

 :j الصادق  فقد ورد عن اإلمام   ،b البيت  له روايات أهل  ما تشري  وهذا   
قال: »قال أمري املؤمنني j: ال يقبل اهلل عز وجل دعاء قلب اله، وكان عيل j يقول: 

إذا دعا أحدكم للميت فال يدعو له وقلبه اله عنه، ولكن ليجتهد له يف الدعاء«))(.

ويف رواية أخرى للصادق j، يقول الراوي سألت اإلمام: آيتان يف كتاب اهلل   
عز وجل أطلبهام فال أجدمها، فقال اإلمام: وما مها؟ قلت: قول اهلل عز وجل: ﴿اْدُعويِن 
َأْسَتِجْب َلُكْم﴾، فندعوه وال نرى إجابة، قال: أفرتى اهلل عز وجل أخلف وعده؟ قلت: 
ال، قال: فمم ذلك؟ قلت: ال أدري، قال: لكني أخربك: من أطاع اهلل عز وجل فيام أمره 
ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه، قلت وما جهة الدعاء؟ قال: تبدأ فتحمد اهلل وتذكر نعمه 
9 ثم تذكر ذنوبك فتقر هبا ثم تستعيذ منها،  عندك، ثم تشكره، ثم تصيل عىل النبي 
فهذا جهة الدعاء، ثم قال: وما اآلية األخرى؟ قلت: قول اهلل عز وجل: ﴿َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن 
ِلُفُه﴾، وإين أنفق وال أرى خلًفا، فقال: أفرتى اهلل عزوجل أخلف وعده؟  َفُهَو خُيْ ٍء  يَشْ
املال من حله  اكتسب  أحدكم  أن  لو  قال:  أدري،  قلت ال  ذلك؟  فمم  قال:  قلت: ال، 

وأنفقه يف حله مل ينفق درمًها إال أخلف عليه)2(.

َعنِّي  ِعَباِدي  َسَأَلَك  فاتضح أن الدعاء له رشوط، ولذا فإّن قوله تعاىل: ﴿َوإَِذا   
الدعاء احلقيقي اجلامع لرشائطه،  َدَعاِن﴾ يقصد منه  إَِذا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  ُأِجيُب  َقِريٌب  َفإيِنِّ 
وهذا سيدنا وموالنا زين العابدين j، قد سّطر لنا يف صحيفته السجادية ثروة عظيمة 

يف جمال الدعاء، ليعّلمنا كيف نرقق أرواحنا فنستمطر رمحة اهلل.

اخلطأ الثالث: الربط بني عدم استجابة الدعاء وعدم فاعلية الدعاء، وهذا أمٌر   
خاطئ، فقد تتوفر مجيع رشائط الدعاء ولكن اهلل ال يستجيبه، وذلك لوجود مصلحة يف 
الوالد العطوف الذي ال يستجيب  تأخري الدعاء تعود عىل املدعو له، وهذا حاله حال 

))( كتاب الوسائل للحر العاملي، تحقيق مؤسسة أهل البيت إلحياء التراث، الجزء السابع، ص54.
)2( كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني، الجزء الثاني، منشورات الفجر، باب الثناء قبل الدعاء، ص265.



وقفات نقدية مع كتاب وهم اإلله

|167

لطلب ابنه أحياًنا، ولكن ذلك ال يعني عدم اهتامم الوالد بولده، بل يعني أّن هذا الوالد 
العطوف يرى أن مصلحة ابنه يف عدم استجابة طلبه، وكذلك اهلل، فكام أن اهلل يوصف 
أال  حكمته  ومقتىض  باحلكمة،  كذلك  ُيوصف  فإّنه  الدعاء،  وإجابة  والعطاء  بالرمحة 

يستجيب للدعاء إذا كان بخالف مصلحة عبيده.

اجلهة الثانية: أثر الدعاء عىل الصحة النفسية واجلسدية.

إن للدعاء أثًرا إجيابيًّا عىل الدماغ البرشي ينعكس عىل الصحة البدنية والنفسية   
جامعة  يف  األعصاب  لعامل  نرجع  فعندما  األعصاب،  علامء  يذكر  ما  حسب  لإلنسان 
بنسلفينيا )أندري نيوبرق-Andrew Newberg(، يف كتابه الذي كتبه خصيًصا يف 
هذا املوضوع وهو كتاب )كيف يغرّي اهلل عقلك: نتائج مفاجئة من عامل أعصاب رائد(، 
يقول نيوبرق: )بعض الطقوس الدينية ال تفعل شيئا أكثر من جعلك مسرتخًيا، والبعض 
اآلخر يساعد عىل جعلك مركًزا ومنتبًها، ولكن عدًدا منها يأخذ املامرسني يف عاملٍ متعاٍل 
من التجربة الروحية، يتم فيها تغيري حياهتم كلها،...، أثبت فريق البحث لدينا يف جامعة 
بنسلفانيا أن اهلل هو جزء من وعينا، وأّنه كّلام تفكرنا يف اهلل، كلام تغريت الدوائر العصبية 
يف أجزاء معينة من الدماغ، ولذا فإنني أقول -بكل ثقة- أن اهلل يمكن أن يغري دماغك())(.

الدعاء  من  خمتلفة  أنواًعا  أن  العصبية  العلوم  يف  أبحاثنا  نتائج  أظهرت  )وقد   
والتأّمل تؤثر عىل أجزاء خمتلفة من الدماغ بطرق خمتلفة، ويبدو أن لكل واحد منها تأثرًيا 
مفيًدا عىل أدائنا العصبي، وعىل الصحة البدنية والعاطفية، ...، وهكذا: كلام شاركنا يف 

املامرسات الروحية، كلام ازدادت سيطرتنا عىل اجلسم والعقل واملصري()2(.

وُيعّرج عىل دوكنز وُزمالئه يف موضع آخر من كتابه فيقول: )يف اآلونة األخرية   
لريشارد  اإلله  وهم  كتاب  بينها  من  للدين،  املعادية  الكتب  من  جمموعة  هنالك  كانت 
دوكنز، وكتاب هناية اإليامن لسام هاريس، وكتاب اهلل ليس عظيام لكريستوفر هيتشنز، 
املستوى  وعىل  الشخيص  املستوى  عىل  خطرية  الدينية  املعتقدات  إن  تقول  والتي 
االجتامعي، ولكن البحث -كام سنوضح يف هذا الكتاب- يشري بشدة إىل خالف ذلك، 

)(( How God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist, p15.
)2( How God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist, p77.
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كام أننا ال نعتقد أن هؤالء املؤلفني يمثلون آراء الغالبية العظمى من العلامء أو امللحدين())(.

كارل- )أليكسيس  الربوفسور  وهو  الدعاء  عن  حتّدث  آخر  عامل  وهنالك   
بـ  املعنون  كتابه  يف  يقول  الطب،  يف  نوبل  جائزة  عىل  احلاصل   )Alexis Carrel

)الدعاء(: )نستطيع أن نعّرف الدعاء -أيًضا- عىل أنه ارتفاع بالنفس نحو اهلل(.

ويتحّدث عن تأثري الدعاء فيقول: )كام أن تأثري الدعاء يمكن أن يقارن بشكل   
بتأثري الغدد الصامء ذات الفرز الداخيل كالغدة الدرقية والغدة الكظرية.  من األشكال 
يوم،  بعد  يوًما  يتقدم  التحول  والعضوي، هذا  الذهني  التحول  من  نوع  يقوم عىل  فإنه 
حتى يمكن القول بأن شعلة وهاجة تتأجج يف أعامق الوعي اإلنساين، فريى اإلنسان يف 
ضوئها نفسه عىل حقيقتها، فيكتشف أنانيته وجشعه، كام يّطلع أيًضا عىل خطأ األحكام 
بواجبه  القيام  عىل  لالنكباب  به  حيدو  مما  وتغطرسه،  بعجرفته  مدفوًعا  يصدرها  التي 
اخللقي، إنه حياول أن يكتسب اخلشوع النفس، وهكذا تنفتح أمامه مملكة النعمى اإلهلية. 
يف  االنسجام  من  ونوع  الباطنية،  الطمأنينة  من  نوع  عنده  يصبح  فشيًئا  شيًئا  وهكذا 
الفقر،  لتحمل  الكبري  التجلد  من  نوع  عنده  يقوم  كام  واألخالقية،  العصبية  النشاطات 
قدرة روحية ال  عنده  وتتولد  املريبة،  للهواجس  استسالم  النميمة، وعدم  والرتفع عن 
ترتكه يتضعضع أو يضعف أمام فقدانه ألحد من ذوي قرباه، وال يون أمام األمل واملرض 

واملوت(.

ويف موضع آخر من الكتاب يقول: )إن املكتب الطبي التابع لـ Lourdes أدى   
خدمة كبرية للعلم عندما برهن عىل أن حقيقة شفاء كثري من األمراض املستعصية كان 

بفضل الدعاء وحده()2(.

)(( How God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist, p18.
)2( راجع ترجمة كتاب الدعاء بقلم الدكتور محمد كامل سليمان، والمنشورة في مجلة النجف، العدد الثامن عشر. 
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الوقفة الثالثة: ما هي معالم الشخصّية الصالحة؟

تتقوم  ال  الصاحلة  الشخصية  أن  اإلله-  وهم  كتابه  يف  أشار  -كام  دوكنز  يرى   
باإليامن باهلل، بل يمكن أن يتصف املجتمع اإلحلادي كذلك بالصالح، لوجهني:

الوجه األول: إّن بعض القيم واألخالق اإلنسانّية عاملية، وليست ذات حدود   
املؤمن  بني  فرق  أّنه ال  كام  باهلل،  باإليامن  لربطها  معنى  فال  دينّية،  أو  ثقافية  أو  جغرافية 

وامللحد من ناحية اختاذ القرار األخالقي الصحيح))(.

الوجه الثاين: إن ربط الصالح باإليامن باهلل يعني أن السبب الوحيد الذي يأمله   
املؤمن حينام يلتزم باألخالق الصاحلة هو احلصول عىل مكافأة اهلل واالتقاء من عقوبته، 
ا للقتل والسقة يف حني  ولو وافق شخص عىل وجهة النظر هذه، فإّنه سيكون مستعدًّ
غياب اهلل، فهو يكون بذلك شخًصا غري أخالقي ينبغي احلذر منه)2(، فاألخالق املوجودة 

حتى مع غياب الرقابة هي أكثر صدًقا من تلك التي تتبّخر فور غياب الرقابة)3(. 

إذن فاملّدعى عند دوكنز هو أن الصالح غري مرتبط باهلل، ولكن املدرسة الدينية   
باهلل، وال يوجد صالح  باإليامن  املتقوم  بأن الصالح احلقيقي هو  ترفض ذلك وتقول: 

حقيقي إال باإليامن باهلل، وذلك ارتكاًزا عىل منطلقات مخسة:

املنطلق األول: اعتبار اإلحسان حًقا ال طبًعا.

إّن قيمة اإلحسان إىل اآلخرين تعد من أهم القيم اإلنسانية، ومعنى اإلحسان   
هو: العطاء بال مقابل، كأن تعطي من وقتك وجهدك وروحك من دون مردود مادي، 
هو  املحّرك  هل  اإلحسان؟  نحو  لنا  املحّرك  هو  ما  نفسه:  يطرح  الذي  السؤال  ولكّن 
املادّية  الدينّية واملادّية، فاملدرسة  النظرة احلقوقّية؟ وهنا ختلف املدرستان  الطبع، أم هو 

))( كتاب وهم اإلله لريشارد دوكنز، ترجمة بسام البغدادي، الطبعة الثانية، ص223.
)2( المصدر السابق، ص228-227.

)3( المصدر السابق، ص)23.
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فإّنه سوف حُيسن وُيعطي،  الطبع، بمعنى أن من كان طبعه سلياًم،  أّن املحّرك هو  ترى 
ومن مل يكن ذا طبٍع سليم، فسوف يستأثر بالوقت وباجلهد، فال يعطي غريه بال مقابل، 

فاإلحسان بحسب املدرسة املادّية هي مسألة طبعّية بحتة.

أما املدرسة الدينّية فال ترى أن اإلحسان لآلخرين جمّرد طبع، بل هو حق عىل   
اإلنسان جتاه اآلخرين سيسأل عنه وحُياسب عليه. لذلك، إّن ما يمّيز الفلسفة الدينّية يف 
هذه النقطة هو أهّنا ال ترى اإلنسان جمرد كتلة مادّية تعيش بني زمانني مها امليالد واملوت، 
الذي يعيش حول اإلنسان حقوًقا  للمحيط  أن  بل هو شخصّية حقوقّية، ومعنى ذلك 

عليه تأديتها، فللطبيعة حق، وللمجتمع حق.

َن  مِّ َأنَشَأُكم  القرآن الكريم: ﴿ُهَو  أّكد عليه  الطبيعة حق عىل اإلنسان  فاستثامر   
اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها﴾، واإلحسان لآلخرين حق آخر عليه، فالقرآن يقول: ﴿َواهللَُّ 
حُيِبُّ امْلُْحِسننَِي﴾، والتعاون لبناء احلضارة حق عىل اإلنسان أيًضا، قال تعاىل: ﴿َوَتَعاَوُنوا 
ْثِم َواْلُعْدَواِن﴾، فإذا قارّنا بني املدرستني من هذه  َعىَل اْلرِبِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِ
اجلهة، فأّي املدرستني ستكون أكثر ضامًنا؟ هل املدرسة التي ترتبط بالطبع، أم املدرسة 

التي ترتبط باحلق؟ 

الطبع،  عىل  القضّية  تعّلق  ال  ألهّنا  ضامًنا،  أكثر  الدينّية  املدرسة  إن  واجلواب:   
فيدور اإلنسان مدار طبعه، إن كان حسنًا عمل بُحسنه، وإن كان سّيًئا عمل بسوئه، بل 

هنالك حقوق عليه االلتزام هبا يف كلتا احلالتني))(.

ُتكّرس حب  التي  األنانية  بني غريزتني: غريزة  يعيش رصاًعا  بطبعه  فاإلنسان   
الذات، وغريزة الغريية التي ُتكّرس حب اخلري للناس، ولذا فإن املدرسة الدينّية تقول: 

))( ولذا فإن ما قد يُعتبر تطّوًعا، يراه الدين اإلسالمي حًقا، يؤكّد على إقامته بأشد العبارات، نذكر نماذًجا لذلك:
). حقوق الفقراء والمساكين: ُروي عن أمير المؤمنين علي بين أبي طالبj: )إن المسكين رسول الله إليكم، فمن 
منعه فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله(، راجع الوسائل للحر العاملي، تحقيق مؤسسة أهل البيت إلحياء التراث، 

ص420.
 :9 األعظم  الرسول  الله(، وعن  كالمجاهد في سبيل  عياله  على  )الكاّد   :j الصادق  ُروي عن  األسرة:  2. حقوق 
)ملعون ملعون من يضيع من يعول(، راجع الوسائل للحر العاملي، تحقيق مؤسسة أهل البيت إلحياء التراث، ص68-67. 
3. حقوق الجار: فُروي عن الرسول األعظم 9 قوله: )ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع(، وُروي عن الصادق 
j أنّه قال: )اعلموا أنّه ليس مّنا من لم يحسن مجاورة من جاوره(، راجع كتاب الكافي، نشر دار الكتب اإلسالمية، 

الجزء الثاني، ص 668.
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إننا إذا أردنا أن ننترص عىل غريزة األنانية، وأن نضمن األخالق والقيم، فيجب أن نحّوهلا 
إىل حقوق، أما االتكال عىل الطبع فقد جيعل اإلنسان أسرًيا لغريزة األنانّية.

املنطلق الثاين: تقييم العمل بأثره ودوافعه مًعا.

هنالك فرق بني املدرسة املادّية واملدرسة الدينّية يف تقويم العمل، ففي حني ترى   
املدرسة املادّية قيمة العمل بأثره عىل أرض الواقع، ترى املدرسة الدينّية أن قيمة العمل 
تكون بأثره ودوافعه مًعا، فإذا قام أحٌد ببناء مدرسة لأليتام، وشّيد آخٌر مستشًفى للفقراء، 
وقام ثالٌث بإنشاء رشكة تضم العاطلني عن العمل، فهؤالء األشخاص عظامء بحسب 
املدرسة املادّية بغض النظر عن دوافعهم، فال يم لو كان دافعهم يف ذلك حب الشهرة 

والربوز، ألّن لعملهم أثًرا مادًيا عىل األرض، وهو املهم بنظرة هذه املدرسة.

بينام نجد املدرسة الدينية هتتم باألثر وتطالب به، ولكنها ال جتده كافًيا، بل ال بد   
أن  بد  فال  أنشأت مستشًفى -مثاًل-  فإذا  قلبه،  أفق  الدوافع يف  تطهري  اخلري من  لفاعل 
يكون الدافع خالًصا هلل، ولذا نجد القرآن يقول: ﴿َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة احْلَاجِّ َوِعاَمَرَة امْلَْسِجِد 
احْلََراِم َكَمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَجاَهَد يِف َسبِيِل اهللَِّۚ  اَل َيْسَتُووَن ِعنَد اهللَِّ﴾، فهذه اآلية 
تشري إىل حادثة وقعت أيام النبي 9، ففي يوم من األيام اجتمع شيبة واحلمزة والعباس 
بن عبداملطلب وعيل بن أيب طالب j، فقال العّباس: أنا أفضل ألن سقاية احلاج بيدي! 
عامرة  ألن  أفضل،  أنا  احلمزة:  وقال  بيدي،  البيت  حجابة  ألن  أفضل،  أنا  شيبة:  فقال 
البيت بيدي، فقال عيل بن أيب طالب j: أنا أفضل، آمنت قبلكم ثم هاجرت وجاهدت، 

فنزلت اآلية املباركة التي ذكرناها))(.

املهّم  هو  احلاج  وسقاية  احلرام  املسجد  كعامرة  األثر  ترى  ال  الدينّية  فالنظرة   
بني  االفرتاق  وهذا  الدوافع،  عنرص  وهو  آخر  عنرص  إضافة  من  بد  ال  بل  باستقالله، 
املدرسة الدينية واملدرسة املادّية راجٌع إىل االختالف يف جواب سؤاٍل مهم، وهو: هل 
القيم سلوك أم هي حياة؟ فاملدرسة املادّية ترى القيم سلوًكا، ولذا تراها ال تعري اهتامًما 
للدوافع، فاإلنسان عظيم بسلوكه الظاهر، وإن كان حمًبا للشهرة وحمًبا للربوز، فإن ذلك 

))( تفسير القمي، ص284.
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ال قيمة له ما دام قد أنشأ مدرسة لأليتام! أو أنشأ مستشًفى للفقراء! 

بينام املدرسة الدينية ترى القيم حياة، ولذلك تى تعيش القيم حياة جيب أن تطّهر   
القلب من الدوافع املادية ليكون خالًصا هلل، ومتى أصبح العمل خالًصا هلل، أصبحت 
القيم حياة، فمن ينشئ مدارَس لأليتام بغرض الشهرة، فإن دوره ينتهي متى ما حصل 
عىل الشهرة، ألنه نظر للقيم كسلوك مؤقت، فامرسها وانتهى دوره، وأّما املؤمن الذي 
يرى القيم حياًة ال جمرد سلوك، فإّنه ال ينقطع عن القيم طول عمره، سواًء برز اسمه أو 
مل يربز، وسواًء حصل عىل منصب أو مل حيصل، إاّل أّنه سيبقى مع القيم طول حياته، ألّنه 

يعيش القيم حياة يف نومه ويقظته وسلوكه وأهله وأصدقائه.

ولذا جتد املدرسة الدينّية ترّكز عىل صدقة الس، ألن صدقة الس جتعلك تعيش   
نحو  واملادّية  الشهوّية  الدوافع  إلغاء  عىل  وترّبيك  سلوًكا،  ال  حياة  اإلحسان  قيمة 

ا بدوافع نقّية بدون إعالم وضجيج ودعاية وشهرة. اإلحسان، فتامرسه رسًّ

املنطلق الثالث: اعتبار اإلنسان خليفًة ال أصياًل.

واآلمر  واألخري،  األول  فهو  األصيل،  هو  اإلنسان  أن  ترى  املادّية  املدرسة   
الدينية ترى أن اإلنسان جمرد  بينام املدرسة  والناهي، ولذا فمن حقه أن يعمل ما يريد، 

خليفة، والفرق يف النتيجة بني األصالة واخلالفة يتضح من خالل مبادئ ثالثة:

املبدأ األول: الثروة ليست ملًكا لإلنسان.

اإلنسان جيمع ثروته من خالل أتعابه وجهوده، ولكن هل يملك هذه الثروة؟   
جتيب املدرسة املادّية باإلجياب فرتى أن الثروة ملك لإلنسان، وذلك ألهنا جاءت بأتعابه، 
فله احلق يف أن يعطي وأن يمنع، بينام املدرسة الدينية ترى أن الثروة ليست ملًكا لك أّيا 
اإلنسان، فأنت وكيل ولست أصياًل، ولذا فإن الثروة أمانة بيدك ال ملك لك، وبناًء عىل 
ذلك: فاملدرسة املادّية ترى أن من حق الغني أال يتصدق عىل الفقراء، ألن الثروة ملكه، 
بينام املدرسة الدينية تقول: أن الثروة أمانة عندك فليس من حقك أن متنع، بل لآلخرين 
ْسَتْخَلِفنَي  حٌق فيها، ولذا نجد القرآن يقول: ﴿آِمنُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َوَأنِفُقوا مِمَّا َجَعَلُكم مُّ
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ِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَأنَفُقوا هَلُْم َأْجٌر َكبرٌِي﴾، وورد عن الصادق j: )إنام أعطاكم اهلل  فِيِهۖ  َفالَّ
هذه الفضول من األموال لتوجهوها حيث وجهها اهلل ومل يعطكموها لتكنزوها())(.

املبدأ الثاين: الثروة أداة وليست غاية.

املدرسة املادّية ترى الثروة أو املنصب أو اللقب أو الشهادة اجلامعّية هدًفا ُيسعى   
إليه، ألّنه مثاٌل للموقع االجتامعّي الذي هو طموح إنسايّن لكّل شخص، بينام املدرسة 
الدينّية ترى الثروة وسائر العناوين األخرى جمرد وسيلة خلدمة املجتمع، فمتى ما كانت 
ثروتك مثاًل أداًة لإلسهام يف بناء املجتمع املتكافل، أو حتقيق العدالة يف توزيع الثروة لكّل 
نعمة حمرتمة ذات  الثروة  الكريمة، فهذه  احلياة  بناء  أو  إنتاجه وجهده،  بمقدار  شخص 
ُينِْفُقوَن﴾، وقد سبق ذكر بعض النصوص يف  َرَزْقنَاُهْم  قيمة ساموية، قال تعاىل: ﴿َومِمَّا 

املبدأ األّول.

املحافظة عىل  فإهّنا تؤخذ منك من أجل  املجتمع،  ثروتك عبًأ عىل  وإذا كانت   
تِي َجَعَل اهللَُّ  َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّ روافد احلياة الكريمة، يقول القرآن الكريم: ﴿َواَل ُتْؤُتوا السُّ
ْعُروًفا﴾، وهذا التعبري )جعل اهلل  َلُكْم ِقَياًما َواْرُزُقوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا هَلُْم َقْواًل مَّ
للمجتمع،  قياًما  تكون  أن  واملال  الثروة  من  اهلدف  أنَّ  عىل  الداللة  واضح  قياًما(  لكم 
احلرّية  بذريعة  وإهدارها  تبذيرها  الثروة  بيده  ملن  حيّق  فال  باحلضارة،  للنهوض  وركنًا 
للمجتمع  العاّمة  املصلحة  يف  تصّب  كانت  إذا  إنسانّية  قيمة  احلرّية  فإنَّ  الشخصّية، 

اإلنسايّن، ال مطلًقا.

املبدأ الثالث: بقاء األموال يف إنفاقها.

هل تبقى األموال عند اإلنسان؟ ترى املدرسة املادية أن األموال تبقى لإلنسان،   
الدينية ترى أن  املدرسة  بينام  يديه، وإن مات أوص هبا ملن حيب،  فام دام حيًّا فهي بني 
األموال ال تبقى إاّل إذا أنفقتها! فقد ورد عن النبي حممد 9: )ليس لك من مالك إال 
ن  ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وأعطيت فأبقيت()2(، وقال تعاىل: ﴿َوَما َأنَفْقُتم مِّ

))( كتاب الكافي، طبعة دار الكتب اإلسالميّة، الجزء الرابع، ص32.
)2( بحار األنوار، العالمة المجلسي، ص356.
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ِلُفُه﴾، ويف آية أخرى: ﴿َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ ُيَوفَّ إَِلْيُكْم﴾. ٍء َفُهَو خُيْ يَشْ

بصورهتا  األشياء  بقاء  أنَّ  وهي  الظواهر،  هذه  من  أعمق  لفلسفة  يرجع  وهذا   
الشكلّية املادّية أم بمضموهنا وجوهرها العميل؟ فإذا نظرنا لألشياء نظرة سطحية مادية 
بحتة، فسوف نقول: إّن بقاء الشجرة ببقاء ساقها وأغصاهنا، وبقاء الثروة ببقاء العقارات 
واألسهم والرشكات، وأما إذا دّققنا النظر فسوف نخرج برأي آخر، وهو أّن بقاء اليشء 
بمقدار تفاعله مع الطبيعة واحلياة، وبمقدار عطائه وأثره الواقعي، ولذلك فبقاء الشجرة 

بنتاجها وامتداد آثارها يف احلياة، وبقاء املال بمقدار إنتاجه احلضاري واإلنساين.

وال شك يف أّن هذه املبادئ الدينّية الثالثة جتعل الفرق شاسًعا بني املدرستني،   
وجتعل املدرسة الدينّية أكثر عطاًء وأكثر بذاًل.

املنطلق الرابع: التفريق بني الصالح النسبي واحلقيقي.

نعرّب عن كثري من األشياء بأهّنا نسبّية وأحياًنا نعترب أهّنا حقيقّية، ومثال ذلك هو:   
جهده  عىل  معتمًدا  ذاتيًّا  تعلّياًم  يتعّلم  اإلنسان  كان  لو  كام  نسبًيا  يكون  فأحياًنا  التعّلم، 
ليس  التعّلم  من  النوع  هذا  ألن  وذلك  مدرسة،  أو  جامعة  يدخل  أن  دون  الشخيص، 
مضموًنا، بينام التعّلم داخل أروقة اجلامعات واملدارس هو تعّلٌم مضمون، ألّنه خيضع إىل 
نظام علمي صارم مبني عىل التجربة والبحث واالختبار، فالفرق بني احلقيقي والنسبي 

هو أن األول مضمون بينام اآلخر ليس كذلك.

املاّدية  املدرسة  به  تنادي  الذي  الطبعي  فالصالح  الصالح،  مع  األمر  وكذلك   
ليس مضموًنا، إذ أّنه يعتمد عىل شخصية وطبيعة الفرد، ومقدار فهمه للحياة وإحساسه 
ليكون  باهلل  يرتبط  أن  جيب  الصالح  أن  ترى  الدينية  املدرسة  بينام  جتاهها،  باملسؤولّية 
ابِِئنَي  ِذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرٰى َوالصَّ ِذيَن آَمنُوا َوالَّ حقيقيًّا مضموًنا، يقول جل وعال: ﴿إِنَّ الَّ
ِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل  َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرهبِّ
َزُنوَن ﴾، ومفاد اآلية أنَّ اإليامن باهلل يساوق اإليامن باليوم اآلخر، واإليامن باليوم  ُهْم حَيْ

اآلخر يعني اإلحساس باملسؤولّية، وهو املحّفز نحو العمل الصالح.
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ويقول تعاىل: ﴿ ُقْل إيِنِّ َأَخاُف إِْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم ﴾، وهذا يرشدنا   
إىل أنَّ الصالح احلقيقّي املضمون ما كان مرتكًزا عىل حمّفزات روحّية مستمرة ودائمة، 
املحاسبة  يوم  اآلخر  واليوم  بالغيب  اإليامن  مبنًيا عىل  كان  ما  املستمر  الروحّي  واملحّفز 

واملؤاخذة، واإلحساس باملسؤولّية سوف جيعل اإلنسان صاحلًا سواًء شاء أم أبى.

املنطلق اخلامس: التفريق بني كربيات القيم وصغرياهتا. 

هنالك فرق بني كربيات املفردات األخالقية وبني صغرياهتا، فكل البرشّية تؤمن   
بأن العدل مجيل وحسن، ولكن االختالف يقع حينام نسأل مثاًل: متى يكون تعاملك مع 
مع  تعاملك  يكون  متى  أو  عدالة؟  الزوجة  مع  تعاملك  يكون  متى  أو  عدالة؟  اجلار 
الصديق عدالة؟ أو متى يكون تعاملك مع الطفل عدلة؟ فمحل النزاع ليس كون العدل 
حسنًا أم ال، إذا نحن ال نختلف مع أحد يف أن العدل مجيل، ولكن السؤال هو: من أين 

نأخذ تطبيقات العدل ومصاديقه؟ 

أنَّ حتديد  يرى  الدينّي  فاملنهج  والدينّي،  املاّدي  املنهجني  بني  الفرق  يتبنّي  وهنا   
مصاديق العدل وتطبيقاته مصدره السامء وليس االستنتاج البرشّي، ألنَّ العقل البرشّي 
أسرٌي لزمانه، وال يمتلك القدرة عىل التخطيط ووضع احلدود ملفردات العدل والكرامة 
للتطبيق يف كّل جمتمع وكّل حضارة عىل مدى احلياة  قانونّيٍة تصلح  واحلرّية، يف الئحٍة 
البرشّية، بينام العقل الترشيعي للخالق تعاىل، - بمالحظة علمه املطلق، وإحاطته بسائر 
وسنخ  ونوازعه  اإلنسان  بميول  ودرايته  احلضارات،  بمختلف  ومعرفته  املجتمعات، 
املؤثرات يف بناء شخصيته - هو اجلدير بتحديد مصاديق العدل والكرامة واحلرية، وهذا 

ُة﴾. رَيَ َتاُر ۗ َما َكاَن هَلُُم اخْلِ ُلُق َما َيَشاُء َوخَيْ هو املقصود بقوله: ﴿َوَربَُّك خَيْ

فعندما يرّصح امللحد بأّن األخالق ال تتوّقف عىل اإليامن بالدين، فإّن علينا أن   
والصدق  كالعدل  العامة  األخالق  يقصد  كان  فإن  األخالق،  من  مقصوده  عن  نسأله 
واإلحسان واألمانة، فإننا نتفق معه يف أن االعتقاد بحسن هذه األخالق ال يتوقف عىل 
اإليامن بالدين، ولكّن هذه األخالق العامة ليس كافية لبناء املجتمع، بل بناء احلضارة 
بحاجة  أبنائها -  بني  األخّوة والصدق واإلخالص  القائمة عىل شيوع روح  العادلة - 
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لتطبيقات هذه األخالق العامة ومصاديقها، وال يمكن أخذها إال من خالق هذا الكون.

الدراسات اإلحصائّية قد أّيدت ما قدمناه من تأثري اإليامن باهلل عىل  ونجد أن   
صالح الفرد وأخالقه، فنجد مثاًل مركز )جالوب-Gallup( األمريكي قد قام بإجراء 
عدة إحصائيات متعلقة باملشاركة يف األعامل العبادية الدينية، منها إحصائية قام هبا خالل 
األعوام 2005م-2009م يف 45) دولة، وكان الغرض هو معرفة العالقة بني السخاء 
والكرم وبني احلضور واملشاركة يف األنشطة الدينية، وقام فريق البحث بسؤال املشاركني 
الفائت؟ )2( هل قمت  العبادية يف األسبوع  سؤالني: ))( هل حرضت أحد األماكن 

بالتربع باألموال، أو التطوع، أو مساعدة الغرباء خالل الشهر املايض؟

فوجدوا أن من حيرض األماكن العبادية ويشارك يف األنشطة الدينية يف األسبوع   
السابق نسبة السخاء بينهم أعىل من نظرائهم املتدينني الذي مل حيرضوا ومل يشاركوا وذلك 
الرسم  يوّضح  واملساعدة-،  والتطوع  التربع  املستعملة -وهي  السخاء  مقاييس  يف كل 

التايل النسب املئوية لكل فئة يف كل حقل))(:
 

قام نفس املركز وهو جالوب بعمل إحصائية أخرى خالل الفرتة من 2006م   
أم  بقوة  أنفسكم كمتدينني  الناس: هل تصنفون  فيها  إىل 2008م يف 40) دولة سألوا 

)(( Religious Attendance Relates to Generosity Worldwide, Gallup.
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أّنكم أقل تدينًا، ثم سألوهم عن األعامل التطوعية والتربعات واملساعدات التي قدموها 
كام يف اإلحصائية السابقة. 

وكانت النتيجة أن النسبة األعىل دائاًم لصالح املتدينني، أي أن األشخاص الذين   
يصفون أنفسهم بأهنم متدينون بقوة تكون نسبة من تربع وتطوع وساعد الغرباء بينهم 

أعىل من النسبة بني نظرائهم األقل تدينًا يف الثالثة حقول )التربع والتطوع واملساعدة(.

أيًضا،  السنوي  املشاركني عن دخلهم  بسؤال  قام  قد  املركز  أن  للنظر  وامللفت   
يبلغ معدل دخلهم  تدينًا حيث  األقل  فقًرا من  أكثر  املتدينني كمعدل هم  أن  واملفاجأة 
كان  ذلك  مع  ولكن  دوالر،   (7500 تدينًا  األقل  بينام  دوالر،  آالف  عرشة  السنوي 

املتدينون بقفرهم أكثر عطاًء وتربًعا مقارنة باألقل تدينًا))(.

 Robert-وهناك دراسة أخرى قام هبا بروفسور جامعة هارفارد )روبرت ُبتنام  
فقط، ومن  أمريكا  ملدة مخس سنوات، وركزت عىل  الدراسة  استمرت   ،)Putnam

ضمن نتائج الدراسة:

األشخاص املتدينون هم جريان أفضل مقارنة بنظرائهم. ●
مستمر  ● بشكل  يتطوعون  العبادية  األماكن  الذين حيرضون  األمريكيني  من   %40

ملساعدة الفقراء وكبار السن، بينام 5)% فقط من األشخاص الذين مل حيرضوا األماكن 
العبادية يف حياهتم قد تطوعوا ملساعدة الفقراء واملساكني.

احلارضون لألماكن العبادية أيًضا أكثر تطوًعا للمدارس والربامج الشبابية بنسبة  ●
36% مقارنة بـ 5)% فقط يف الفئة األخرى.

وهم أكثر تطوًعا للربامج التطوعية اخلاصة باحلي بنسبة 26% مقارنة بنسبة 3)%  ●
فقط يف الفئة األخرى)2(.

ويف املقابل: نجد أن اإلنسان عندما يتجّرد عن اإليامن باهلل، فإن القيم تصل به   
إىل مستوى هابط، ونذكر عىل ذلك مثالني:

الربوفسور امللحد )بيرت سينجر-Peter Singer( يرى أن ممارسة اجلنس مع  ●

)(( Worldwide, Highly Religious More Likely to Help Others, Gallup.
)2( American Grace: How Religion Divides and Unites Us, by David Campbell and Robert Putnam.
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احليوانات أمر ممتع ال ضري فيه وال مشكلة به))(.
الفيزيائي امللحد لورانس كراوس يرى أن الزنا باملحارم أمٌر ال ضري فيه، واملشكلة  ●

مصابني  سيكونون  حمارم  من  امُلنجبني  األطفال  أن  إذ  الوراثية،  القضايا  يف  هي  إنام 
باألمراض، ولكن إذا استعملوا موانع احلمل فإن العمل يصبح ال ضري فيه)2(.

))( راجع مقاله المنشور في مجلة )Prospect( في عام )200.
.)Islam vs. Atheism -2( جاء ذلك في مناظرة له مع أحد المسلمين بعنوان )اإلسالم ضد اإللحاد(
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الوقفة الرابعة: هل انتهك الديُن حقوَق الطفولِة البريئة؟

يستنكر دوكنز يف كتابه وهم اإلله تنشئة الطفل عىل الدين، فيقول: )أليس نوًعا   
من العنف ضد الطفولة أن نفرض عىل األطفال بأن لديم إيامًنا هم يف احلقيقة أصغر من 

أن يتفكروا فيه بأنفسهم())(.

)إن   :)Nicholas Humphrey-هامفري )نيكوالس  زميله  عن  وينقل   
للطفل حقه اإلنساين بأال يتم إعاقة عقله بتعريضه ألفكار مؤذية من اآلخرين، كائنًا من 
يكونون، فاألهل هنا ال يملكون رخصة إهلية حلشو أوالدهم بأفكارهم الشخصية، فال 
أو  والغيبيات  العقائد  من  بيئة  يف  وتربيتهم  ألطفاهلم  املعارف  أفق  من  باحلد  هلم  حق 
اإلرصار عليهم بأن يتبعوا نفس رصاط معتقدهم الضيق والشائك، باختصار: لألطفال 

احلق بأاّل حتشى عقوهلم هبراء ال معنى له()2(.

ويمكن حتليل النّصني السابقني لفهم ُمراد دوكنز، فنقول: إنَّ سبب رفضه لرتبية   
الطفل تربيًة دينّية راجٌع إىل مربرات ثالثة:

إن الطفل غري قادر عىل النقد والتقويم، فمن حقه أال ُيعّلم فِكًرا ال يقدر عىل نقده .)
ويصبح  الطفل  يكرب  عندما  املستقبل  إىل  األمر  يرتك  أن  جيب  وعليه:  تقويمه،  عىل  وال 

مؤهاًل لذلك.
إن الفكر الديني يسبب األذى للطفل، فال جيب تنشئته عليه..2
املبادئ .3 الطفل  ُعّلم  فإذا  طفولته،  أيام  من  التفكري  مبادئ  يكتسب  اإلنسان  إن 

الدينية، فسيبقى أسرًيا هلا بحيث ُيعاق فكره عن االنطالق يف نقد الدين.

بنظر دوكنز، فمن حق  وإعاقة  وإيذاء  الدينية عنف  املبادئ  الطفل  فتعليم  إذن   
ا إىل أن يكرب. ويف امُلقابل: إن املدرسة الدينية ترى أّن من حق الطفل  الطفل أن ُيرتك حرًّ
غرس املبادئ الدينية فيه، فبني االجتاهني بون شاسع، وسنتحّدث هنا عن عدة منطلقات 

))( كتاب وهم اإلله لريشارد دوكنز، ترجمة بسام البغدادي، الطبعة الثانية، ص9)3.
)2( المصدر السابق، ص)33.
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ارتكز عليها االجتاه الديني يف رؤيته.

املنطلق األول: عجز املدرسة املادّية عن وضع احلقوق.

فقبل أن حتكم املدرسة املادّية بأن من حق الطفل أال ُيعّلم املبادئ الدينّية، ال بد   
أن حتدد أواًل ما هو امليزان يف حتديد احلق، وهي مسألة مهّمة ُيتعّرض هلا يف خمتلف العلوم 
اإلنسانّية، فعندما يقول قائل: إن من حق اإلنسان أن يأكل حلم احليوان، أو أن من حق 
الغابات أن حُيافظ عليها، أو أن السجني جيب أال ُيعذب، فإننا نسأله من الذي أعطى هذه 
احلقوق ووضعها؟ ومن هو املخّول يف وضع احلقوق وحتديدها؟ وما هو املناط يف اعتبار 

اليشء حًقا أو عدم اعتباره؟

لعدة  للحقوق،  املادّية عاجزة عن وضع الئحة  املدرسة  إّن  نقول:  فإنَّنا  وهلذا،   
مربرات:

املربر األول: النظرة املادّية لإلنسان.

وهلذه النظرة عّدة شواهد:   

 )Francis ukuyama-الشاهد األول: عندما نرجع لـ )فرانسيس فوكوياما
يف كتابه )هناية التاريخ(، فإّنه يقول: بناًء عىل التفسري املادي للحياة، فإن احلياة طبيعة بال 
من  غريه  عن  له  مائز  ال  مادّية  كتلة  فإّنه  الطبيعّية،  من  جزء  اإلنسان  أّن  وبام  هدف، 
احليوانات، وإذا مل يوجد فارق جوهري بني اإلنسان واحليوان، فإن فوكوياما يتساءل: 
عىل أي أساس يكون من حق اإلنسان أال يقتل وليس من حق احليوان ذلك؟ فكام أن 
لإلنسان حًقا يف البقاء، فإن من حق الفريوسات الضاّرة والطفيليات املعوية أن تعيش 

كذلك، ألن هلا حقوًقا مساوية حلقوق اإلنسان))(.

الشاهد الثاين: أن اإلنسان -عند بعض املاديني- هو جمموعة انفعاالت، كالفرح   
بالئحة  اإلنسان  هذا  ضبط  يمكن  ال  فإّنه  ولذا  والطموح،  واألمل  والغضب  واخلوف 

حقوق، ألّنه مثل احليوان ال يمكن ضبطه إال بالقّوة.

))( كتاب نهاية التاريخ، ترجمة حسين أحمد أمين، ص260-259.
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الشاهد الثالث: هنالك اجتاه رائج بني املادّيني ينكر اإلرادة احلّرة كام فعل سام   
هاريس يف كتابه )وهم اإلرادة احلّرة(، وإذا كان اإلنسان كذلك فال جدوى لوضع الئحة 
عىل  القدرة  لإلنسان  بأّن  التسليم  منه  يلزم  حقوق  الئحة  وضع  ألن  والقيم،  احلقوق 

االلتزام هبذه الالئحة والقدرة عىل تركها.

املربر الثاين: عدم موثوقّية العقد االجتامعي.

إن اخليار الوحيد املوجود أمام املدرسة املادّية هو وضع الئحة حقوق عرب عقد   
اجتامعي، ولكننا نرى أن ذلك ال جيدي، لعّدة أمور:

األمر األول: ما ذكره )بيرت هيتشنز-Peter Hitchens(: من أّنه لو اّدعى   
يمكن  أّنه  روسو  ذكر  -كام  اجتامعي  عقد  عرب  حقوق  الئحة  وضع  باإلمكان  أّن  أحٌد 
احلفاظ عىل السلم االجتامعي عرب عقد اجتامعي- فإن هذا ال يفيد ألن العقد البرشي ال 
يبقى صامًدا، فهو معّرض لالهنيار نتيجة نزوات برشية، أو ضغط حكومي، أو فوىض 
شعبّية، أو إعالم مضاد، بينام الذي يمكن أن يبقى صامًدا هو العقد اإلهلي، أي الئحة 
حقوق إهلية، وإاّل فريد السؤال: ما الذي يلزم اإلنسان بالوفاء بالعقد االجتامعي؟ وهذا 

يعني أّننا نحتاج يف ذلك قانوًنا يقرر لنا أن الوفاء بالعقد حق، وأن خلف العقد ظلم))(.

األمر الثاين: صعوبة التزام اإلنسان باحلقوق يف احلاالت احلرجة، فعندما يكون   
هنالك فقري يف حالة حرجة مع كونه قادًرا عىل السقة دون أن تقع عليه عقوبة أو يرتتب 
عىل فعله رضر، فام الذي يلزمه برتك السقة يف هذه احلالة؟ إنَّ اإليامن باهلل وبيوم احلساب 

ما مل يتحّقق فلن جتد ُملزًما للفقري لاللتزام باألمانة حتى يف احلاالت احلرجة.

األمر الثالث: إّن هنالك نقطة ال بد من االلتفات إليها، وهي أن األخالق عىل   
العاّمة فهي كالعدل والصدق واألمانة، وأّما اخلاصة فهي  فأّما  نوعني: عامة وخاصة، 
احلاالت  يف  العامة  باألخالق  الناس  التزام  فإّن  وبالتايل  والفداء،  واإليثار  كالتضحية 
االعتيادية قد يكون واضًحا، ولكن ما الذي يلزم الناس بالصنف الثاين من األخالق؟ 
فام الذي حيرك الطبيب لكي يزج نفسه يف األجواء املحفوفة باألمراض املعدية لكي يدفع 

))( راجع كتاب )The Rage Against God(، ص04).
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عن املجتمع الوباء؟ وما الذي يدفع باإلنسان ألن يترّبع بإحدى كليتيه ملن حيتاج هلا؟ وما 
الذي يلزم اجلندي بأن يقاتل حتى املوت من أجل وطنه؟ إن فعل الطبيب واجلندي يعترب 
من  الصنف  هذا  فسيزول  فقط  املادّية  املدرسة  رؤية  عىل  وقفنا  وإذا  وتضحية،  إيثاًرا 

األخالق))(.

ومن هنا نقول: إّن املدرسة املادّية ليست قادرة عىل وضع الئحة حقوق تفصيلّية   
قادرة عىل ذلك، ألهّنا حتمل  الدينية  املدرسة  بينام  اإلنسانّية،  احلياة  آفاق  لكّل  مستوعبة 
فلسفة شمولّية للحياة، فالكون له هدف، وهو وضعه أداة لتكامل اإلنسان، واإلنسان له 
اهلدف  وهو  الكون،  يف  اإلنسان  خالفة  أساس  عىل  العادلة  احلضارة  إقامة  وهو  هدف 

َن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها﴾. الذي جتده واضًحا يف القرآن الكريم: ﴿ُهَو َأنَشَأُكم مِّ

عادلة،  تكون  أن  جيب  احلضارة  وهذه  باحلضارة،  ُتعمر  أن  األرض  حق  فمن   
فالقرآن يقول: ﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَزْلنَا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس 
بِاْلِقْسِط﴾، كام أنَّ هذه احلضارة ال تقوم عىل أساس العقل البرشّي وحده، بل عىل أساس 
ِذيَن  ْسَتْخَلِفنَي فِيِه ۖ َفالَّ أن اإلنسان خليفة هلل: ﴿آِمنُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َوَأنِفُقوا مِمَّا َجَعَلُكم مُّ

آَمنُوا ِمنُكْم َوَأنَفُقوا هَلُْم َأْجٌر َكبرٌِي﴾.

العادلة عىل أساس خالفة  القرآن حدد فلسفة للحياة وهو إقامة احلضارة  إذن   
اإلنسان هلل، وعليه: فإن مقياس احلق يف املدرسة الدينية: كل عمل يسهم يف بناء احلضارة 
العادلة عىل أساس خالفة اإلنسان فهو حق من احلقوق، ولذلك فبام أن تعليم الطفل 

))( في الواقع، إن نظرة المدرسة الماديّة للكون بأنّه مادي محض، فال وجود لما سوى المادة كوجود الله مثالً، ونظرتها 
لإلنسان كنتاج محض للتطور واالنتخاب الطبيعي، إّن هاتين النظرتين مجتمعتين تولد إشكاليتين:

اإلشكاليّة األولى: عدم وجود توافق وتالؤم بين النظرة المادية للعالم والقانون األخالقي الملزم، فلماذا نلتزم باألخالق 
إذا فهمنا األخالق على أنّها ظاهرة نشأت تلقائيًّا خالل تطّور اإلنسان؟ فتكون األخالق مجرّد تكيّف أعطى المتّصفين 
بها قيمة إيجابية ساعدتهم على البقاء في بيئتهم، كما هي نظرة أبو علم األحياء االجتماعية )Sociobiology( عالم 
األحياء )إدوارد ويلسون-Edward O. Wilson(، راجع بحث األخالق التطورية )Evolutionary ethics( في الموسوعة 

 )Internet Encyclopedia of Philosophy(.المحّكمة الفلسفية 
نظرة  للكون  نظرنا  إذا  أنه  بالنتينغا-Alvin Plantinga( من  )ألفان  المعاصر  الفيلسوف  له  أشار  ما  الثانية:  اإلشكالية 
مادية، ولإلنسان على أنّه نشأ من خالل تغيّر تدريجي بفعل قوى طبيعية كاالنتخاب الطبيعي والطفرات، فإن ذلك يهدم 
الثقة بالعقل وبأنّه أداة للوصول للحقيقة، وذلك ألن أجزاء اإلنسان وأعضاءه بما فيها دماغه، لم تأِت إال ألنّها تساعد 
اإلنسان على البقاء والتكيُف في بيئته، وعليه: فإن الدماغ تطّور لتلبية متطلبات بقاء اإلنسان، وليس للوصول للحقيقة، 
وهذا يهدم الثقة باألفكار واالعتقادات التي يتوّصل لها الدماغ، إذ أن كون الفكرة تساعد اإلنسان على البقاء ال يعني 

بالضرورة أنّها مطابقة للواقع.
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يف  هلل  اإلنسان  خالفة  أساس  عىل  العادلة  احلضارة  بناء  يف  يسهم  عمل  الدينية  املبادئ 
الكون، فإن ذلك حق للطفل وحق ألبويه.

املنطلق الثاين: فطرية الدين.

ا، لكان تعليم طفلك الدين خالف فطرته، فيكون بذلك  لو مل يكن الدين فطريًّ  
ا، فإن تعليم الدين يكون ترسيًخا وتكاماًل للفطرة،  ُعنًفا وإيذاًء، وأما لو كان الدين فطريًّ
األبحاث  العزيز بعض  القارئ  أيا  وإليك  املنطلق،  إثباته يف هذا  ما نحن بصدد  وهذا 

العلمّية التي تؤّيد فكرة فطرية الدين:

املؤّيد األّول: من أهّم األبحاث العلمّية املرتبطة بمسألة فطرّية الدين، ما طرحه   
اجلينات  أبحاث  وحدة  رئيس   ،)Dean H. Hamer هامر-  )دين  اجلينات  عامل 
أثار  الذي  األلوهّية())(  )جني  كتابه  يف  املّتحدة،  بالواليات  للسطان  القومّي  باملعهد 
ضّجًة ورصاًعا يف وقته، إذ كتب هذا الكتاب بعد عّدة دراسات يف علم النفس، وجينات 
ل إىل أنَّ اإلنسان يرث جمموعًة من اجلينات التي  السلوك، وبيولوجيا األعصاب، فتوصَّ
املعروف اجلني  اجلينات  هذه  ومن  والدين،  األلوهية  لتقّبل  ا  مستعدًّ  جتعله 
 ،)VMAT2( واختصاًرا بـ ،)vesicular monoamine transporter 2( بـ
ا لو ُعِرَضت عىل طفٍل  واملقصود من كون فكرة األلوهّية مسألة استعداد فطرّي هو أهنَّ
الفكرة، وقد  لتقّبل هذه  تؤّهله  اإلنسان  منها  ن  يتكوَّ التي  اجلينات  لتقّبلها بسعٍة، ألنَّ 
جلني  ينظروا  أن  باهلل  للمؤمنني  يمكن  فقال:  األلوهية،  جني  عىل  نفسه  هامر  دين  عّلق 
األلوهية كعالمة عىل براعة اهلل، وذلك ألن هذا اجلني يمّثل طريقة ذكّية ملساعدة البرش 

عىل اعتناق اإليامن باهلل)2(.

نفس سنة صدور هذا  أكتوبر من  رّكزت يف شهر   )Time-تايم( ولكنَّ جملة   
الكتاب – وهي سنة 2004م – يف عددها اخلامس والعرشين عىل هذا املوضوع، ونقلت 
هي  بل  )هامر(،  قال  كام  فحسب  استعداًدا  ليست  األلوهية  أنَّ  يرون  علامء  عّدة  آراء 
املسألة مسألة  إله، وليست  يوَلد وعنده شعوٌر فعيلٌّ بوجود  أنَّ اإلنسان  بمعنى  شعوٌر، 

)(( The God Gene: How Faith Is Hardwired into Our Genes.
)2( Geneticist claims to have found ‘God gene’ in humans, The Washington Times.
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يف  بيولوجّيٌة  بذرٌة  توجد  الفرضني  كال  وعىل  فقط.  األلوهية  فكرة  لتقّبل  مستعدٍّ  جني 
التقّبل  نحو  عىل  أو  الفعيّل،  الشعور  نحو  عىل  إّما  إهلًا،  هناك  أنَّ  إىل  ترشده  اإلنسان 

واالستعداد.

ثالث  ملدة  استمر  إحصائي  بحث  بعمل  أكسفورد  جامعة  قامت  الثاين:  املؤّيد   
دينيًّا  متنوعة  أكادميًّا من عرشين دولة ذات جمتمعات  البحث 57  سنوات، وضم هذا 
وثقافيًّا قاموا بـ 40 دراسة منفصلة، وكان من املرشفني عىل البحث: الدكتور )جوستني 
باريت-Justin Barrett(، واهلدف من هذا البحث هو الوصول إىل جواب سؤال 
حمدد، وهو: هل الدين فطرّي؟ وكانت النتيجة هي أن اإلنسان ُولَِد ولديه استعداد فطري 

بأن يعتقد باهلل وباليوم اآلخر))(.

الدينية  املفاهيم  الطفل  تعليم  فإن  والغريزة،  الفطرة  مع  ينسجم  الدين  أن  وبام   
ليس بإيذاء وال بعنف، بل هو ترسيخ وتكامل لشخصية الطفل ملا هو مدفون وكامن يف 

فطرته.

املنطلق الثالث: الدين جييب عىل األسئلة الفطرية.

ِجئُت  قبيل: كيف  إنسان من  تطرأ عىل كل  أسئلة طبيعّية  الدين جييب عىل  إن   
للحياة؟ وإىل أين سأميض؟ وهل هنالك حياة أخرى أم ال؟ وإجابات هذه األسئلة إّنام 
قّدمها الدين، بينام مل تقم املدرسة املادّية بذلك، فعندما نقول: علينا أن نعّلم الطفل الدين، 
فإن ذلك يعني أّن علينا أن نجيب عىل أسئلته الطبيعّية، فإذا سأل هذا الطفل عن إجابات 
هذه األسئلة الطبيعية، فام هو املفرتض عمله برؤية دوكنز؟ هل نقول له: سنجيب عىل 
أسئلتك إذا كربت؟! إنَّ هذا تعطيٌل لفكره وتقييٌد النطالقة عقله، أم نجيبه عىل خالف 

احلقيقة؟! وهو تشويٌه ملعلوماته.

)(( Humans ‘predisposed’ to believe in gods and the afterlife, Science Daily.
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املنطلق الرابع: صيانة شخصية الطفل.

تعليم  أمهية  نثبت  أن  يمكن  فإننا  فطرية،  الدينية  املبادئ  بأن  نسّلم  مل  لو  حتى   
صيانة  األبوين  حق  من  يقول:  العقل  إن  وهو:  آخر،  طريق  من  الدينّية  املبادئ  الطفل 
شخصية الطفل عن التحول إىل شخصّية مشّوهة ومريضة وإجرامّية، فإن كل املواثيق 
بالنظام، ورضورة  ابنه مبادئ من قبيل: رضورة االلتزام  الوالد تعليم  تشري إىل أن عىل 
وأمهية  اآلخرين،  احرتام  ورضورة  البيئة،  عىل  احلفاظ  ورضورة  االجتامعي،  السلم 
التعليم، وأمهية لغة املحبة واملودة بني الناس، وذلك صيانة له، ومن نفس املنطلق تأيت 
رضورة تعليم الطفل املبادئ الدينية، فإن تعليمه ذلك صيانة لشخصيته، فإن الدين رادٌع 
عن  شخصيته  صيانة  يف  نسهم  الطفل  فبتعليم  والغش،  واخليانة  والظلم  الكذب  عن 

التحول إىل شخصية مريضة أو إجرامّية.

لألمم  العامة  اجلمعية  عن  الصادرة  الطفل  حقوق  اتفاقية  إىل  نرجع  وعندما   
املتحدة بتاريخ 2 سبتمرب عام 990)م، فإننا نجد يف املادة الرابعة عرش ما يؤّكد ما ذكرناه: 
األوصياء  للحالة:  تبًعا  وكذلك  الوالدين  وواجبات  حقوق  األطراف  الدول  )حترتم 
الطفل  قدرات  مع  تنسجم  بطريقة  حقه  ممارسة  يف  الطفل  توجيه  يف  عليه،  القانونيني 
تعليم  يكون  أن  عىل  األطراف  الدول  )توافق  نّصه:  ما  نجد   29 املادة  ويف  املتطورة(، 
اخلاصة،  وقيمه  ولغته  الثقافية  وهويته  الطفل  ذوي  احرتام  تنمية  نحو  موّجًها  الطفل 
والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه(، وأّما يف املادة 30 نجد هذا البند: )يف الدول التي 
توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان األصليني، ال جيوز 
حرمان الطفل املنتمي لتلك األقليات أو ألولئك السكان من احلق يف أن يتمتع مع بقية 

أفراد املجموعة بثقافته، أو اإلجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعامل لغته(. 

ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنّية والسياسّية الصادر عن اجلمعّية العاّمة   
الدول األطراف يف هذا  ُذِكر ما نّصه: )تتعهد  املاّدة 8)،  املتحدة، وبالتحديد يف  لألمم 
العهد باحرتام حرّية اآلباء -أو األوصياء عند وجودهم- يف تأمني تربية أوالدهم دينيًّا 

وُخلقيًّا وفق قناعاهتم اخلاّصة(.
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الوقفة الخامسة: هل االعتقاد بالمعاجز والخوارق يخالف المنطق 
العقلي؟

قد جيد اإلنسان يف نفسه نفوًرا من القبول باملعاجز، كالتي ذكرها القرآن الكريم،   
فدوكنز يقول: )القرن التاسع عرش هو آخر وقت كان يستطيع فيه الشخص املتعلم أن 
يعرتف بإيامنه باملعجزات كحمل العذراء ]يعني محل السيدة مريم بالنبي عيسى[ بدون 
ال  أهنم  لدرجة  خملصون  املسيحيني  املثقفني  من  الكثري  فإن  حيرجون  وعندما  إحراج، 
يستطيعون نفي محل العذراء أو القيامة، ولكن ما حيرجهم هو أن املنطق العقيل يرى بأن 
ذلك غري معقول())(، لذا ال بد من تسليط الضوء عىل املعجزة لُتفهم بشكل أدق، وذلك 
من خالل احلديث عن السبب من وراء املعجزة، هل هو سبب ماّدي أو غيبي؟ وهناك 

اجتاهان يف علم الكالم للجواب عىل هذا السؤال:

االجتاه األول: سبب املعجزة مادي.

وبناًء عىل هذا االجتاه يف فهم املعجزة، فإنَّ عيسى j مل يوجد طرًيا من الطني   
بسبب غيبي، بل بأسباب مادية بحتة، أي أّن عيسى نقل خلية احلياة من طري حي إىل هذا 
الطني فأصبح طرًيا، فهذا االجتاه يرى أّن اهلل عز وجل أطلع عيسى عىل األسباب املادية 
التي من خالهلا يمكن أن يصبح الطني طرًيا، وأطلعه عىل األسباب املادية التي من خالهلا 
اإلعجاز  فمسألة  املعاجز،  من  وغريها  األرض،  وطي  واألبرص  األكمه  إبراء  يمكن 

ترجع إىل قضية علمية مطوية، وليس إىل قضية غيبية. 

مع  سليامن  قصة  عن  حيدثنا  فالقرآن  برخيا،  بن  آصف  قضية  يف  نفسه  واألمر   
نِّ َأَنا  ُكْم َيْأتِينِي بَِعْرِشَها َقْبَل َأْن َيْأُتويِن ُمْسِلِمنَي * َقاَل ِعْفِريٌت ِمَن اجْلِ وزيره آصف، ﴿َأيُّ
ِذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب  آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوإيِنِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمنٌي * َقاَل الَّ
أّن قضّية اإلعجاز  السياق عىل  َطْرُفك﴾، واملنّبه يف هذا  إَِلْيَك  َيْرَتدَّ  َأْن  َقْبَل  بِِه  آتِيَك  َأَنا 

))( كتاب وهم اإلله لريشارد دوكنز، ترجمة بسام البغدادي، الطبعة الثانية، ص59).
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ِذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ  قضّية علمية هي هذه اآلية: ﴿َقاَل الَّ
إَِلْيَك َطْرُفك﴾.

ألرسار  اجلامع  الكتاب  وهو  التكويني،  الكتاب  هو  هنا  بالكتاب  واملقصود   
من  العامل  ذلك  إدارة  تتحّقق  معلومات  مركز  عامل  لكّل  فإنَّ  املاّدة،  عامل  وقضايا  الكون 
خالله، فعامل املاّدة الذي نعيش فيه له مركز معلومات خيتزن كّل احلوادث الواقعة ويضّم 
اَمَواِت  كّل أرسار الوجود وسبل احلياة، وقد عرّب عنه القرآن بالكريس ﴿َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
َواألَْرَض﴾، وللعامل األوسع من عامل االدة املشتمل عىل عوامل أخرى للعقول والنفوس 
قوله  بالعرش، كام يف  املعربَّ عنه  الكون، وهو  إدارة  تنطلق  منه  أوسع،  مركز معلومات 
املعلومايّت جلميع عوامل الوجود هو  املركز  أنَّ  اِْسَتَوى﴾، كام  الُعْرِش  َعىَل  مْحَُن  ﴿الرَّ تعاىل: 

املعربَّ عنه بأّم الكتاب واللوح املحفوظ.

فِيِه  َرْيَب  اَل  اْلِكَتاُب  القرآن، ﴿َذلَِك  كتاًبا ترشيعًيا وهو  إنَّ هنالك  ص:  وامللخَّ  
ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾، وكتاًبا تكوينًيا، كام يف قوله تبارك وتعاىل: ﴿َيْمُحو اهللَُّ َما َيَشاُء َوُيْثبُِت 
ِذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب﴾، أي عنده معرفة بأرسار احلياة  َوِعنَْدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب﴾، ﴿َقاَل الَّ
وبأرسار الوجود استقاها من مصدرها، وهو آصف بن برخيا، فاستخدم هذه األرسار 

واألسباب املادية، ليأيت بعرش بلقيس من اليمن إىل فلسطني.

مادي،  حدث  فاملعجزة  بالعقل:  أما  والنقل،  بالعقل  االجتاه  هذا  عىل  وُيستدلَّ   
تنص  كام  مسبَّب سبٌب من سنخه  مادية، ولكل  الطني قضية  من  أن وجود طري  حيث 

قاعدة السنخية، فبام أّن املسبَّب -وهو وجود طري من طني- مادي إذن السبب مادي. 

وأما من ناحية النقل: فظاهر جمموعة من اآليات أّن كل يشء مادي له قدر معنّي   
َعْل َلُه خَمَْرًجا * َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل  ال خيرج عنه، قال تبارك وتعاىل: ﴿َوَمْن َيتَِّق اهللََّ جَيْ
ٍء َقْدًرا﴾،  ْل َعىَل اهللَِّ َفُهَو َحْسُبُه إِنَّ اهللََّ َبالُِغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اهللَُّ لُِكلِّ يَشْ َتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّ حَيْ
ِعنَْدَنا  إاِلَّ  ٍء  يَشْ ِمْن  ﴿َوإِْن  وتعاىل:  تبارك  وقال  يتعّداها،  ال  مادية  حدوًدا  له  جعل  أي 
َرُه  َفَقدَّ ٍء  يَشْ ُكلَّ  ﴿َوَخَلَق  وتعاىل:  تبارك  وقال  َمْعُلوٍم﴾،  بَِقَدٍر  إاِلَّ  ُلُه  ُننَزِّ َوَما  َخَزاِئنُُه 
املعجزة  أّن  فبام  أّن سببه مادي،  املادية  له حدود، ومن حدوده  إذن كل يشء  َتْقِديًرا﴾، 

يشء مادي فسببها مادي.
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وعليه: فإنَّ ما متّيز به النبي عيسى عن غريه هو أّنه اّطلع عىل بعض أرسار املادة،   
فباب  ذلك،  عىل  يطلع  مل  وغريه  النتيجة،  إىل  وصل  أن  إىل  األسباب  استخدام  وكيفية 
اإلعجاز يرجع إىل نوع من العلم بدقائق فيزياء الكون وأنظمة الطبيعة، وليس ألمر غيبّي 

خفّي.

ولكن قد ُيقال: إذا كان األمر هكذا، فمن املمكن أن يتقّدم العلم غًدا، فيستطيع   
العلامء أن ينقلوا خلية احلياة من طري حي إىل طري طيني، فتصبح معجزة عيسى حينها 
شيًئا عادًيا، أو أن يقدر العلم عىل اخرتاع وسائل نقل شبيهة بام قام به آصف بن برخيا، 
أي نقل عرش من منطقة إىل منطقة بعيدة يف قرابة ثانية واحدة، إذن سوف يصبح اإلعجاز 
أمًرا نسبًيا، بمعنى أّن ما صنعه النبي عيسى كان معجزة بالنسبة إىل زمانه ال بالنسبة لكّل 

زمان، فإذا متّكن العلم من ذلك فسوف خيرج اإلعجاز عن كونه معجزة.

والطريق  العلمي  الطريق  بني  فرًقا  هنالك  أن  إىل  االلتفات  ينبغي  ولكن   
اإلعجازي، فحتى لو وصل العلم إىل جعل الطني طرًيا، إاّل أّن الطريق العلمي طريق 
أّما  وخيطئ،  ُيصيب  قد  ذلك  ومع  والتخطيط،  العمل  من  مراحل  عىل  مبنيٌّ  تدرجييٌّ 
الطريق اإلعجازي فإّنه وإن كان ماّدًيا إال أّنه طريق دفعي يقع حلظة طلبه، وهو يصيب 

وال خُيطئ.

االجتاه الثاين: سبب املعجزة غيبي.

واملتبنون هلذا االجتاه يرون أن اإلعجاز ال ينشأ عن سبب مادي، بل ينشأ عن   
سبب غيبي، وإن كانت املعجزة أمًرا مادًيا، بمعنى أّن سبب اإلعجاز هو أمر ملكويت، 
وهو االتصال الروحي من النفس النبوية القدسية بعامل الغيب بإرادة فانية يف أمر اهلل هي 

العلة والسبب يف والدة املعجزة.

وفلسفة ذلك أّنه ما من موجود يف الكون إال وله عنرصان: عنرص مادي يسّمى   
يسّمى  املادة، وعنرص جتريدي  املوجودات وبني عامل  الرابط بني  امللكي، وهو  بالعنرص 
بالعنرص امللكويت، يمثل الرابط بينه وبني إرادة اخلالق تعاىل، يعرّب عنه القرآن باألمر، كام 
اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأن َيُقوَل َلُه ُكن َفَيُكوُن﴾، وقوله: ﴿َوَما َأْمُرَنا إاِلَّ  يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ
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﴾، كام أشار القرآن الكريم لكال العنرصين بقوله: ﴿َأال َلُه اخْلَْلُق  َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبرَصِ
َواألَْمُر﴾.

وبالتايل فهذا املسّبب الذي أنت تعتربه مادًيا ليس مادًيا حمًضا، فوالدة الطري من   
الطني ليس أمًرا مادًيا حمًضا، بل له عنرص ملكي، وهو أبعاده الثالثة وخالياه وأعضاؤه، 
وله عنرص جتريدي، وهو رشار احلياة ونبعها، وهذا أمر ملكويت، وألنه متضمٌن لعنرص 
الغيبي هو  السبب  مادًيا، وذلك  سبًبا  وليس  غيبي  فيه سبب  يؤثر  أن  فيمكن  ملكويت، 
اتصال النفس القدسية للنبي أو اإلمام باهلل تبارك وتعاىل. وبكال االجتاهني تكون املعجزة 

موافقة للعقل ال خُمالفة له.
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الوقفة السادسة: ماذا قّدم الدين من إنجازات لإلنسانّية؟

الدور  يقللوا من  أن  املادية حياولون  املدرسة  أقطاب  العديد من  أن  اليوم  نجد   
استطاعة  عدم  )إن  يقول:  إذ  اإلله  وهم  كتاب  يف  كام  دوكنز  ومنهم  للدين،  احلضاري 
الدين تقديم أي يشء آخر لإلنسانية ال يعطيه احلق بأن يميل علينا كيف نترصف())(، فقد 
تساءل يف هذا املوضع عن اإلنجازات احلضارية التي أبدعها الدين للمجتمع البرشي، 
الدينية واملجتمعات  املجتمعات  نقارن بني  يتكّرر لدى كثريين، وهو: عندما  والسؤال 
احلياة وتنسف احلضارة،  تدمر  متقاتلة ومتحاربة  الدينية  املجتمعات  أن  نجد  العلامنية، 
بينام املجتمعات العلامنية تقدس احلضارة وحترتم احلياة، وتعيش االزدهار يف جمال العلم 

والتكنولوجيا، إذن فهذا يكشف عن أن دين هو مصدر التخّلف!

واجلواب: إنَّ املدرسة الدينية ترّسخ املوقع احلضاري للدين من خالل أمرين:  

األمر األول: ما هو الدين؟ 

فعندما نتساءل عن اإلنجازات التي قدمها الدين، فال بد أن نتساءل عن ماهية   
الدين أواًل لنعرف اإلنجازات املناسبة للدين واملنسجمة مع حقيقته، فإن الدين حركة 
ُسوِل إَِذا  ِذيَن آَمنُوا اْسَتِجيُبوا هللَِِّ َولِلرَّ َا الَّ فاعلة تبني احلياة كام ذكر القرآن الكريم: ﴿َيا َأيُّ
ِييُكْم﴾، وذلك ألن الدين يطرح فلسفة عامة للحياة، تشمل رؤية وجودية  َدَعاُكْم ملَِا حُيْ
هنا  ونحن  البرشي،  للمجتمع  بناء  حركة  الدين  جيعل  ما  وهذا  وقيمية،  واقتصادية 

سنتناول هذه الفلسفات كٌل عىل حدة:

الفلسفة الوجودّية

ومنطق  العلم  منطق  بني  فرًقا  هنالك  أن  إله(  )هناك  كتابه  يف  فلو  أنتوين  ذكر   
الفلسفة، فالعلم يرّكز عىل الكيفية، بينام ترّكز الفلسفة عىل العّلية والغائية، فالعلم يبحث 

))( كتاب وهم اإلله لريشارد دوكنز، ترجمة بسام البغدادي، الطبعة الثانية، ص59.
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فإهّنا ترّكز عىل مصدر هذه  الفلسفة  الذرية، وأما  العالقة بني جسيمني حتت  عن كيفية 
العالقة والغاية منها، وبام أن الدين فلسفة للحياة، فإنه يركز عىل أسئلة غائّية تتبادر إىل 
ذهن كل إنسان عن هذه احلياة وهي: ما هو املبدأ الذي جاء بنا إىل احلياة؟ وما هو املنتهى 
املبدأ واملنتهى؟ فهذه األسئلة  الذي يربط بني  الوسط  املسار  إليه؟ وما هو  ننتهي  الذي 
الطبيعية التي تطرأ عىل اإلنسان ال يمكن للعلم أن جييب عنها، ألهنا خارج جماله، حيث 
إّن جماله البحث عن الكيفية ال العلية والغائية، وأما الدين فلكونه فلسفة للحياة، فإّنه 

يقّدم األجوبة الشافية هلذه األسئلة.

الفلسفة االقتصادّية

ال يوجد فكر أيديولوجي إال وله نظرة اقتصادية، ألن االقتصاد عصب احلضارة،   
اإلنتاج  إىل صلة  نأيت  فعندما  ركائز حمددة،  له  اقتصادًيا  مذهًبا  يمتلك  فالدين  هنا  ومن 
فإننا نجد األول لكونه  الديني،  املادي واالجتاه  الرأساميل  بالتوزيع، ونقارن بني االجتاه 
ا يرى اإلنسان كتلة مادية، ولذا فهو يفصل اإلنتاج عن التوزيع، ويعترب تنمية  اجتاًها ماديًّ
بينام  لإلنسان،  املرفهة  واحلياة  الرخاء  حتقق  اإلنتاج  تنمية  ألّن  ذاته،  بحد  هدًفا  الثروة 
االجتاه الديني يرى تنمية الثروة وسيلة لتفجري طاقات األيدي العاملة وانبثاق مواهبها 

وليس هدًفا بحد ذاته، ولذلك فإنَّ الثروة املكتنزة تعترب ختلًفا ال حضارة.

عّدة  لإلنسان  أن  يقّرر  النفس  علم  إنَّ  نقول:  النقطة،  هذه  توضيح  أجل  ومن   
احتياجات، منها ما هو أويل كحاجة اإلنسان للطعام وحاجته للحب واحلنان، ومنها ما 
األول، فحاجة  النوع  للعمل ضمن  اإلنسان  للتعليم، وتأيت حاجة  ثانوي كحاجته  هو 
ألن  وذلك  أولية،  حاجة  هي  بل  فحسب،  األموال  لكسب  تكون  ال  للعمل  اإلنسان 
العمل حيّرك أنشطة ثالثة: عقيل، وروحي، وبدين، فعندما خترج لتسقي حديقة منزلك 
فإّنك تقوم بنشاط عقيل لتخطط كيفية السقي، وبنشاط بدين لتحريك اجلسم، وبنشاط 
روحي ألن الروح تشعر بالطمأنينة واالستقرار إذا رأت حركة فاعلة يف حياهتا ومسارها، 

ولذا ال يمكن االستغناء عن العمل.
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أن  روي  فقد  العمل،  لغة  عىل  يركز  الديني  االقتصادي  االجتاه  نجد  هنا  ومن   
»طلب احلالل فريضة عىل  9 رأى رجاًل يعمل، فقّبل يده، وقال:  الرسول األعظم 
وتفّرغ  العمل  ترك  رجاًل  أن  سمع  أنه   j الصادق  اإلمام  عن  وروي  مسلم«،  كل 
عبادة  أشد  يقوته  للذي  »واهلل  فقال:  عليه،  ويرصف  يقوته  من  هنالك  وأنه  للعبادة، 
عن  يمنعه  حاجًزا  يكن  مل  ذلك  ولكن  وبدينًا،  كهاًل   j الباقر  اإلمام  وكان  منه«))(، 
العمل، فقد كان يتكئ عىل غالمني وحيرث األرض، فرآه رجل وقال: أنت شيخ من بني 
هاشم! وأنت يف حر الظهرية تطلب الدنيا! فلو جاءك املوت يف هذه احلالة فام هو عذرك؟! 
فأجابه اإلمام الباقر j: »لو جاءين املوت وأنا عىل هذه احلال، جاءين وأنا يف طاعة من 

طاعات اهلل عز وجل أكف هبا نفس وعيايل عنك وعن الناس«)2(.

الفلسفة القيمية

هنالك مدارس ثالث يف حتليل القيم واملثل:  

الطبع  يألفه  فام  البرشي،  الطبع  هو  القيم  يف  امليزان  أن  ترى  األوىل:  املدرسة   
البرشي فهو حسن، وما ينفر منه فهو قبيح، فالطبع البرشي يألف مساعدة اليتيم ولذا 

فهو عمل حسن، بينام ينفر من تعذيب احليوان مما جيعله فعاًل قبيًحا.

املجتمع  عليه  يعاقب  فام  والعقوبة،  املثوبة  عىل  املدار  أن  ترى  الثانية:  املدرسة   
البرشي يكون عماًل قبيًحا، وما يثيب عليه يكون عماًل حسنًا.

املدرسة الثالثة: وهي املدرسة الدينية، وهلا معيار آخر يف تقويم العمل، وهو أن   
كل عمل يدخل يف كامل شخصية اإلنسان هو عمل حسن، وكل عمل يسهم يف نقص 
شخصية اإلنسان هو عمل قبيح، ودخالة العمل يف كامل اإلنسان إّنام يكون بتوّفره عىل 
عنرصين: احلسن الفاعيل واحلسن الفعيل، واملراد باحلسن الفاعيل: املقاصد النبيلة التي 
ختتزهنا النفس اإلنسانية، واملراد باحلسن الفعيل: ما يرتكه العمل من آثار حيوية يف بناء 
احلياة االجتامعية، فمثاًل: عملية التضحية واإليثار واإلحسان تتضمن حسنًا فاعلًيا، وهو 

))( كتاب الكافي، طبعة دار الكتب اإلسالميّة، الجزء الخامس، ص78.
)2( كتاب تهذيب األحكام للشيخ الطوسي، طبعة دار الكتب اإلسالميّة، الجزء السادس، ص325.
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حسنًا  وتتضمن  مقابل،  بال  العطاء  عىل  وتربيتها  واالستئثار  األنانية  من  الروح  تطهري 
فعلًيا، وهو اآلثار االجتامعية واحلضارية التي يؤّديا التعاون واإليثار وتبادل اخلربة.

وهذه الفلسفة القيمية للدين مبنية عىل الفلسفة الوجودية للدين، فكام أن الدين   
يرى قوام احلياة بعنارص ثالثة: مبدأ، ومنتهى، وحلقة وصل بني املبدأ واملنتهى، فإن القيم 
ارتباط  تقوية  يف  يسهم  عمل  أي  أن  بمعنى  الثالثة،  العنارص  هبذه  مربوطة  األخالقية 
املبدأ واملنتهى، فهو عمل  اإلنسان بمبدئه ومنتهاه، بحيث يكون هو حلقة الوصل بني 

حسن، وكل عمل يسهم يف نقص ارتباط اإلنسان بمبدئه ومنتهاه فهو عمل سيِّئ.

وتوضيح ذلك: إنَّ الصدق واإلخالص مثاًل بام جيّسده من كامل فاعيل وفعيل   
، وهو بذلك حيّقق االرتباط باملبدأ تعاىل، وكذلك بام  يصبح مظهًرا لكامل اخلالق عزَّ وجلَّ
يتضّمنه من اإلحساس باملسؤولية جتاه املجتمع حيّقق االرتباط باملنتهى، ونتيجة ذلك فهو 
بارتباط  املبدأ واملنتهى، إذن فكامل شخصية اإلنسان يكون  بجوهره حلقة الوصل بني 

اإلنسان بمبدئه ومنتهاه))(.

وعليه: فال معنى ألن يسأل: ماذا قدم الدين للبرشية؟ ألن الدين يقدم فلسفة   
للحياة تبتني عىل الفلسفات الثالث اآلنفة الذكر.

األمر الثاين: التاريخ احلضاري للدين.

يمر  مل  الدين  وكأن  للدين،  احلضاري  للدور  األقالم  بعض  من  جتاهل  هنالك   
بحضارة وليس له تاريخ، بل هو نزعة صحراوية بدوية مل ُيْكَتب هلا تاريخ ومل ُتْرَسم هلا 

))( ال يوجد شك في أّن اإلسالم قد ساهم في دفع عجلة الحضارة نحو القيم اإلنسانية العليا، فبمراجعة تاريخ العرب 
قبل اإلسالم اعتماًدا على كتاب المؤّرخ العراقي الدكتور جواد علي )ُمفّصل تاريخ العرب قبل اإلسالم(، نجد أنّهم كانوا: 
)أ( يرون أن الدماء أقسام ومراتب فإذا قتل الوضيُع أو العبُد شريًفا لم يُقبل بقتل القاتل فحسب، بل على عائلة المقتول 
البحث عن شخص بنفس مكانة المقتول من عشيرة القاتل حتى يُقتل ويُغسل بذلك دم الشريف المقتول. )ب( وبنفس 
المبدأ كانت تُحسب الديات، فدية الملك تقع في القمة، ثم تليها في الثمن دية األشراف كل بحسب منزلته، وأخيرًا دية 
المغمورين فتكون أقلها ثمًنا. )ج( ومبدأ تفاوت الدرجات والمراتب كان يسري أيًضا في التزويج، فلم يكن من المقبول 
تزويج المرأة من رجل دونها في الشرف كغير العرب )راجع الكتاب المذكور ج4، ص542-543(، )د( وكان الحق عندهم 
مرادفًا للقوة، ولّما كان الرجل أقوى من المرأة، فإنّه سلب بعض حقوقها، فمنعها الميراث واختصه بالذكور. )ه( وشّرع 
زواج البدل والشغار، ويشترك االثنان في أنهما ال يكونان بمهر بل بتبادل النساء، كأن يبادل الزوجان زوجتيهما، أو األبوان 
ابنتيهما )نفس المصدر، ج5، ص485( )ز( وكانت والية األب على أبنائه مطلقة، فله أن يرهن ابنه مقابل ديٍن عليه، وكان 

العمل الشنيع وهو وأد البنات -دفنهم أحياًء للتخلص منهم- منطلًقا من هذا المنطلق )نفس المصدر، ج5، ص)49(.
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حضارة، ولكن إذا رجعنا لألقالم املنصفة التي تتحدث عن التاريخ احلضاري للدين، 
هذه  ومن  شاخمة،  وحضارة  تارخًيا  كان  بل  فقط  عبادة  يكن  مل  الدين  أن  نجد  فسوف 
الكتب: )كتاب الرّواد، العرص الذهبي للعلوم العربية( لربوفسور الفيزياء النظرية جيم 

اخللييل، ومن ضمن ما ذكره ))(:

أيام  ● منذ  االقتصادية  النظرية  تاريخ  بدراسة  قام  شومبرت  جوزف  االقتصاد  عامل 
أرسطو، ليبحث عّمن هو أبو العلم االقتصادي، فاملشهور هو أنه هو آدم سميث، ولكن 
أبحاث هذا العامل قادته إىل أن األجدر هلذا الوصف هو بال شك ابن خلدون، فهو أول 
قال  من  أول  إذ هو  الغرب،  قبل علامء  من  كتابتها  قبل  االقتصاد  من حتدث يف أصول 
برضورة تقسيم العمل قبل آدم سميث، وحتدث عن قيمة العمل قبل ديفيد ريكاردو، 
جون  قبل  االقتصاد  يف  الدولة  دور  وعن  مالتوس،  توماس  قبل  السكان  نظرية  وعن 

مانيارد كينز.
املشهور أن أول عامل اكتشف الدورة الدموية يف اإلنسان هو وليام هاريف يف عام  ●

6)6)م، ولكن بالبحث يف مكتبات برلني اكتشف أن أول من حتدث عن ذلك هو ابن 
النفيس.
كتابه  ● يف  بيكون  فرانسيس  يد  عىل  إال  يظهر  مل  احلديث  العلمي  املنهج  أن  ُيزعم 

)املنهج اجلديد(، ولكن الصحيح أنه سبقه عىل ذلك ابن اهليثم والرازي والبريوين بكثري.

ويمكن االستفادة أيًضا من كتاب )تأثري اإلسالم يف أوربا العصور الوسطى(   

للدكتور وليام مونتغمري، والذي ُترجم حديًثا يف عام 6)20م، يقول فيه: 

الطبية  ● الكتابات  عام 300)م حفظت  إىل  عام 800م  من  مخسة عقود  خالل  يف 
العربية بواسطة سبعني كتاب عريب كان أغلب كتاهبا من املسلمني، وكان كتاب القانون 
يف الطب البن سينا كتاًبا أساسًيا يف تعليم الطب يف أوربا حتى القرن السادس عرش، وقد 

ترجم ورشح بعدة لغات منها الالتينية والعربية.

عن  منها  نماذج  على  االطالع  يمكن  والتي  اإلسالمية،  والعمارة  الفنون  اإلسالمية وهو  للحضارة  آخر  بُعٌد  وهنالك   )((
طريق زيارة المتاحف العالمية التي تخصص قاعة للحضارة اإلسالمية، كالمتحف البريطاني في لندن، ومتحف اللوفر 
في باريس، وقد كُتب عند مدخل قاعة المتحف البريطاني: )إن اآلثار المعروضة في هذه القاعة تتراوح تواريخها من 
أواخر القرن األول الهجري لغاية الزمن الحاضر، وتوحي بعمق وثراء الحضارة اإلسالمية من أقصى غربها في األندلس إلى 

أقصى شرقها في الصين(.
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من  ● دقيًقا، وهم  علاًم  اجلرب  احلساب وهم من جعل  العرب هم مؤسسو علم  إن 
عن  توجد  مل  وعلوم  والكروية،  املستوية  اهلندسات  وعلم  التحليلة  اهلندسة  أسس 

اليونانيني.

الرشق  )حكمة  بعنوان  7)20م  عام  يف  جزَأْين  خّصصت  املعرفة  عامل  وجملة   
وعلومه: دراسة العربية يف إنجلرتا يف القرن السابع عرش(، من تأليف جريالد جيمس 

تومر.

وهنالك إثارة عادة ما ُتثار فيام يتعلق باإلنجازات احلضارية لإلسالم: وهي أن   
أصحاب هذه اإلنجازات مل يكن لديم انتامء حقيقي لإلسالم، بل قد حوربوا من قبل 
امللحدين  من  حفنة  املستشكل-  -حسب  كانوا  إذ  ذاك،  آن  اإلسالمية  املجتمعات 
والزنادقة، فكيف ُيفتخر هبم وُتنسب إنجازاهتم لإلسالم واملسلمني؟! ولكن الشواهد 

التارخيية تشري إىل خالف ذلك متاًما، وإليك أّيا القارئ العزيز بعًضا منها:

الشاهد األول: الكيميائي اجلهبذ جابر بن حّيان يقول يف حق سيده اإلمام جعفر   
الصادق j: »وحق سيدي، لوال أن هذه الكتب باسم سيدي -صلوات اهلل عليه- ملا 
برهة عظيمة من  أنت وال غريك إال يف كل  األبد، ال  وصلت إىل حرف من ذلك آخر 
الزمن، فامحد اهلل الذي أوضح لك هذه السبيل وأبان لك احلق، إّنه فاعل ما يشاء«))(، 
ا،  فهل ُيعقل أن يقول مثل هذا الكالم ملحد أو زنديق؟! وهلذا النص نظائره الكثرية جدًّ
نقل بعضها الدكتور حممد اهلاشمي يف كتابه )اإلمام الصادق ملهم الكيمياء( نقاًل عن 
بأّن  ادُّعَي  وقد  وهومليارد.  كراورس  كـ  املسترشقني  بعض  نرشها  التي  جابر  رسائل 
شخصية جابر شخصّية خيالّية ومهّية ال وجود هلا، ومن شواهدهم عىل هذا االّدعاء هو 
أن علامء الرجال كالنجايش مل يذكروا جابر يف مصنفاهتم، مما ُيشكك يف أصل وجود هذه 

الشخصّية، ولكن هذا الرأي غري تم، وذلك ألمرين:

بن  جابر  إىل  تعّرضت  قد  وحديثة  قديمًة  املصادر  من  العديد  إن  األول:  األمر   
حّيان، فمثاًل تعّرض له ابن النديم املتوّف سنة 384هـ يف كتابه )الفهرست()2(، وقد ذكره 

))( كتاب )اإلمام الصادق ملهم الكيمياء( للدكتور محمد يحيى الهاشمي، ص6)).
)2( كتاب الفهرست البن النديم، ص499.
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كذلك ابن خلكان املتوف سنة 682هـ يف معرض حديثه عن اإلمام الصادق j، فقال: 
)وله كالم يف صناعة الكيمياء والزجر والفأل، وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان 
الصويف الطرسويس قد أّلف كتاًبا يشمل عىل ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق 
وهي مخسامئة رسالة())(، وقد ذكره وأطرى عليه جرجي زيدان يف جملة اهلالل، كام أشار 
إىل قضية تلمذته يف املجلة نفسها)2(، وال ننسى املواضع الكثرية التي رّصح فيها جابر بن 
حيان عن تلمذته عىل اإلمام الصادق j يف رسائله الكيميائّية والتي يمكن أن تراجع 

من كتاب )اإلمام الصادق ملهم الكيمياء( وكتب أخرى.

الرواة، وليس كل  لدينا خاصة برتمجة  املوجودة  الرجال  إن كتب  الثاين:  األمر   
أصحاب األئمة b، فإذا مل يروي الشخص رواية عن أهل البيت b فإن كتب الرجال 
b مل  األئمة  أن مجلة من أصحاب  إذ  بجابر،  له، وهذا ال خيتص  بالتعّرض  تتكفل  ال 
ُيرتمجوا، فهشام املرقال مل يرتجم مع أّنه ُيعد من أجّل تالميذ أمري املؤمنني j، وبرير بن 
خضري هو أحد أنصار اإلمام احلسني j ولكنّه مل ُيرتجم، وهنالك من أصحاب اإلمام 

الصادق من مل ُيذكر يف كتب الرجاليني كهارون املكي ويعقوب بن عثيم. 

الشاهد الثاين: الشيخ نصري الدين الطويس صاحب اإلسهامات العلمية اهلامة   
)جتريد  كتابه  ورشح  دين،  عامل  هو  وغريها  والرياضيات  الفلك  علمي  يف  واملحورية 
االعتقاد( من املقررات احلوزوية التي ال بد أن يمر عليها طالب احلوزة إىل يومنا احلارض.

اجلرب:  كتابه  مقدمة  يف  يذكر  اخلوارزمي  اجلرب  علم  ومؤسس  الثالث:  الشاهد   
»احلمد هلل عىل نعمه بام هو أهله من حمامده التي بأداء ما افرتض منها عىل من يعبد من 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىّل  حممًدا  بعث  املزيد،...،  ويستوجب  الشكر  اسم  يقع  خلقه 
بالنبوة،...، فبرّص به من العمى واستنقذ به من اهللكة،...، ألفت من كتاب اجلرب واملقابلة 
من  إليه  احلاجة  من  الناس  يلزم  ملا  وجليله،  احلساب  للطيف  حارًصا  خمترًصا،  كتاًبا 
مواريثهم ووصاياهم، ويف مقاسامهتم وأحكامهم وجتاراهتم،...، وباهلل توفيقي يف هذا 
وغريه، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم«)3(، إذن فهو يذكر يف هذه القصاصة أن 

))( كتاب وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان، تحقيق الدكتور إحسان عباس، ص327.
)2( مجلة الهالل، الجزء الثامن من السنة العاشرة، الخامس من شوال سنة 9)2) هـ .

)3( الجبر والمقابلة للخوارزمي، تحقيق علي مشرفة ومحمد أحمد، ص5)-6).
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والتجارة  والوصايا  املواريث  الرشعية يف  األحكام  تطبيق  تسهيل  التأليف:  أسباب  من 
وغريها، ويتضح من بدايتها أّنه مؤمن باهلل وبنبيه األكرم حممد 9، وهذا هو املعروف 

من سريته التارخيية.

للفقه  ا  مدرسًّ كان  العلمية  اإلنجازات  صاحب  النفيس  وابن  الرابع:  الشاهد   
الشافعي، وقد ُشهد له بالورع، حتى أّنه يف علته األخرية التي تويف فيها أشار عليه بعض 
األطباء برشب اخلمر لغرض االستشفاء، فأبى ذلك وقال: »ال ألقى اهلل تعاىل ويف بطني 

يشء من اخلمر«))(.

الشاطر فقد قىض أغلب حياته يف رئاسة  ابن  الفلك  أما عامل  الشاهد اخلامس:   
املؤذنني يف مساجد وجوامع دمشق ملا يمتلك من خربة يف توقيت الصلوات)2(.

العلامء  من  البارزة  األسامء  هي  هذه  وإنام  األسامء،  هذه  يف  األمر  ينحرص  وال   
املسلمني، أما بالنسبة ملن اهُتم باإلحلاد والزندقة، فينبغي االتفات إىل أمرين:

الرمي باإلحلاد والزندقة كانت بضاعة رائجة آن ذاك، ومل يسلم منها حتى . ) إن 
بعض رواة احلديث.

إن نسبة الكتب التي تضمنت حمتًوى إحلادًيا إىل أصحاهبا هو حمل إشكال.. 2

عىل  تعتمد  كام  فاحلضارة  املادية؟!  اإلنجازات  يف  احلضارة  نحرص  ملاذا  ولكن   
اإلنجازات املادية، فهي تعتمد كذلك عىل القيم واملثل، وعندما نرجع للدين اإلسالمي، 
نجد أنه يمتلك الئحة حقوقية أوسع مما قدمته املنظامت احلقوقية حتى يومنا هذا، فالدين 
اإلسالمي جيعل حًقا حتى للنطفة يف أول حلظة من حلظات وجودها، وإهدار هذه النطفة 
جريمة وظلم واعتداء، ويرى اإلسالم أن للمؤمن حرمة، فليس لك حتى تسء الظن 
به، فضاًل عن أن تغتابه أو تظلمه بقول أو فعل أو أن تتبع عوراته وزالته، بل إن املدرسة 
احلقوقية للدين تناولت حتى امليت، فال جيوز نبش قربه أو الترصف يف جسده وشؤونه 
وإن كان القرب ليس ملكه، فإنَّ له كرامة، وهذه الكرامة تبقى حتى بعد موته، يقول جل 

يَِّباِت﴾. َن الطَّ ْمنَا َبنِي آَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهم مِّ وعال: ﴿َوَلَقْد َكرَّ

))( مقدمة كتاب الرسالة الكاملية البن النفيس، تحقيق عبد المنعم عمر ص28.
)2( كتاب بناء الفكر العلمي في الحضارة اإلسالمية، ص39
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الوقفة السابعة: هل ينبغي الخوف من شبح الموت؟

يذكر دوكنز يف كتابه وهم اإلله أّن اخلوف من املوت أمٌر غري مرّبر، ويطرح يف   
املقابل نظرتني حول املوت:

 Mark-توين )مارك  عن  ينقل  فهو  الواقعية،  النظرة  وهي  األوىل:  النظرة   
Twain( قوله: )أنا ال أخاف املوت، فلقد كنت ميًتا ملليارات السنني قبل أن ألد، ومل 
يسبب يل ذلك أي حرج())(، ومعنى ذلك أن النظرة الواقعية تقتيض عدم خوف اإلنسان 
من املوت، فاإلنسان قبل أن يوجد كان ميًتا، وما كان خائًفا حينها من املوت، فال ُيوجد 

ما يدعو للخوف منه.

قالوها  امللحدين  )العديد من  يقول:  فنجده  النظرة االستثامرّية،  الثانية:  النظرة   
بشكل أفضل مما قلته أنا، إن معرفتنا بأننا نملك حياة واحدة فقط جيعلها أعظم قيمة، إن 
وجهة النظر اإلحلادية بذلك داعمة للحياة ومعززة هلا،...، متاًما كام قالت كتبت آمييل 
ديكنسون: ألن كل حلظة فيها ال تعود، هذا ما جيعلها هبذه الروعة()2(، فإذا كان امللحد 
الذي ال يعتقد بوجود حياة أخرى غري هذه احلياة الدنيا، فإّن ذلك سيكسب حياته قيمة 
أكرب، فسيبادر إىل العطاء واإلنجاز، إذ ال يوجد أمامه فرصة أخرى لإلنجاز، وأما لو كان 
وعدم  والفشل  باخلمول  سيصيبه  ما  وهذا  أخرى،  حياة  بوجود  سيعتقد  فإّنه  مؤمنًا، 

العطاء.

ويف املقابل: املدرسة الدينية تقرر أن احلياة بعد املوت أمٌر واقع، ولذا فاخلوف   
الدين حول  نظرة  نقاط عن  نتحّدث يف ثالث  أمٌر طبيعي، ولرتسيخ ذلك،  املوت  من 

املوت.

))( كتاب وهم اإلله لريشارد دوكنز، ترجمة بسام البغدادي، الطبعة الثانية، ص359.
)2( المصدر السابق، ص367.
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النقطة األوىل: خطر احلياة بعد املوت.

ونتحّدث عن خطر احلياة بعد املوت من منطلقات ثالثة:  

املنطلق األول: احلياة متطّورة.

إن دارون وفرويد واملال صدرا قد التقوا يف نقطة واحدة، وقد يبدو هذا غريًبا   
للقارئ من أول وهلة، فكيف يلتقي أمثال دارون وفرويد مع فيلسوف إسالمي مثل املال 
صدرا الشريازي؟! ولكن اجلميع فعاًل التقوا يف نقطة واحدة، وهي: أن احلياة متطورة 
وال ترجع إىل الوراء، فاحلياة تعني التطور واالجتاه إىل األمام، إذ إن احلياة متّثل جمموعة 
ولذا  البيئة،  مع  والتفاعل  والتكاثر،  والنمو،  التغذي،  وهي:  كهروكيميائية،  عمليات 
فاحلياة حتتاج إىل معلومات وبرنامج كمبيوتري خيطط هلا ويفّعلها، وهذا الربنامج مودع 
يف الشفرة الوراثّية )DNA(، وذلك عرب حروف أربعة ترتاص يف نسق ريايض خمتلف، 
ويرمز إليها بـ )G,C,T,A( وهي أربع تركيبات كيميائّية، و هذه احلروف األربعة تقوم 
بإعداد معلومات احلياة، كبناء الربوتينات، وتوجيه عمل اخللية، وتوجيه الصفات عرب 
األجيال، إذن فاحلياة طاقة، وهذه الطاقة تتطور وال ترتاجع، وإنام أفق التطور خيتلف من 

عامل إىل آخر، فنحن لدينا ثالثة آفاق:

األفق األول: أفق دارون.

قال دارون: إن احلياة كانت يف كائن بسيط وحيد اخللية، ثم حتولت إىل كائنات   
أخرى أكثر تعقيًدا، وذلك عرب عاملني: 

يف .) طفرات  حدثت  ملا  ولوالها  احلية،  اخللية  يف  موجودة  فيزيائية  خصائص 
الكروموسومات أّدت إىل االنتقال من كائن بسيط إىل كائن أكثر تعقيًدا.

ظرفية .2 تأثريات  وإىل  فيزيائية،  خصائص  إىل  مستندة  بل  عشوائية،  غري  طفرات 
إىل كائنات  تراكم تدرجيي من كائن بسيط  فانتقلت عرب  أّثرت عليها  مناخية وكيميائية 

متعددة اخلاليا.
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فاحلياة عند دارون طاقة متطورة انتقلت من كائن وحيد إىل كائنات متنوعة.  

األفق الثاين: أفق املال صدرا.

إن احلويمن  احلياة تطّورت عرب حركة جوهرية، حيث  إن  املتأهلني:  قال صدر   
املنوي عندما يلتصق بجدار الرحم، فإّنه حيمل طاقة مودعة فيه، وهذه الطاقة تطورت 
واإلدراك،  الوعي  إىل  وصلت  حتى  أعىل  مستوى  إىل  مستوى  من  جوهرية  حركة  عرب 
البداية  يف  كان  حيث  دفعي،  بشكل  ال  تطورية  عملية  عرب  أتى  قد  واإلدراك  فالوعي 
بمستوى احلياة النباتية متقّوًما بالنمو والتغذي، ثم تطور إىل مستوى احلياة احليوانية عرب 
العقل  امتالكه  طريق  عن  وذلك  اإلنسانية  احلياة  مستوى  إىل  ثم  واإلحساس،  الشعور 

والوعي.

ديكارت  عن  خيتلف  هذه  نظريته  يف  صدرا  املال  أن  إىل  االلتفات  من  بد  وال   
والفالسفة القدامى الذين يرون أن اإلنسان يتكون من ثنائية اجلسم والروح، فاجلسم له 
أبعاد وهي الطول والعرض والعمق، بينام الروح ليست كذلك، وبناًء عليه فالروح غري 
اجلسم، واإلنسان يتكون من هذين العنرصين حسب ديكارت، بينام يرفض املال صدرا 
أن  إىل  احلية تطورت  املادة  أن  املادة، حيث  تطّور  ألوان  الروح لون من  أن  ذلك ويرى 
أصبحت روًحا ووعًيا وعقاًل، ولذلك فالروح والعقل والوعي هي أشكال من أشكال 
ُثمَّ  طِنٍي *  ن  مِّ ُساَلَلٍة  ِمن  نَساَن  اإْلِ َخَلْقنَا  القرآنية: ﴿َوَلَقْد  اآلية  فّس  املادة، وقد  تطّور 
ِكنٍي * ُثمَّ َخَلْقنَا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقنَا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقنَا امْلُْضَغَة  َجَعْلنَاُه ُنْطَفًة يِف َقَراٍر مَّ
هبذه  اخْلَالِِقنَي﴾  َأْحَسُن  اهللَُّ  َفَتَباَرَك   ۚ آَخَر  َخْلًقا  َأنَشْأَناُه  ُثمَّ  حَلْاًم  اْلِعَظاَم  َفَكَسْوَنا  ِعَظاًما 
النظرة، حيث قال: أن اآلية املباركة تتحدث عن مراحل لتطور اإلنسان إىل أن يصل إىل 

درجة اخللق اآلخر، وهي مرحلة العقل والوعي.

األفق الثالث: أفق فرويد.

يرى فرويد رائد املدرسة التحليلية يف علم النفس أن احلياة طاقة متطورة، وذلك   
قام  فقد  الباطن،  والوعي  العقل  من  متطور  مرحلة  الظاهر  الواعي  العقل  كون  بسبب 
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مل  ولكنهم  وخالياه،  الدماغ  وتركيب  للجسم  الفسلجية  الوظائف  برشح  األطباء 
يستطيعوا الوصول إىل مناشئ األمراض النفسية، إذ ال يمكن معرفة ذلك إال حينام نعرف 
أن وراء العقل الظاهر عقاًل باطنًا، وهذا العقل الباطن هو الذي حيوي العقد وامليول التي 

تولد األمراض النفسية.

والقانون  متطورة،  طاقة  احلياة  منبع  هي  التي  فالروح  طاقة،  احلياة  أن  وبام   
الفيزيائي ينص عىل أن الطاقة ال تفنى فناًء كلًيا بل تتجدد، وألجل ذلك: فالروح تتطور 
من شكل إىل شكل آخر، ومن عامل إىل عامل آخر، وهذا يعني أن الروح باقية وتتجدد، وأن 

هنالك حياة بعد املوت.

املنطلق الثاين: هدفية احلياة.

إن احلياة انطلقت من خالل تصميم وهدفّية -وهذا ما حتدثنا عنه يف األبحاث   
ثوابت  عدة  قائم عىل  فالكون  الدقيق(-،  الضبط  )برهان  بحث  يف  وبالتحديد  السابقة 
رياضية ال تزيد وال تنقص، و ما كانت احلياة لتنشأ يف الكون لو حدث تغرّي يف قيم هذه 
الثوابت ولو بمقدار ضئيل جًدا، وهذا يدل داللة واضحة عىل وجود ختطيط وهدفية 
لوالدة احلياة، ومن جهة أخرى: عندما نقوم بدراسة احلياة دراسة بيولوجية، نجد أهّنا 
تعني التكاثر والنمو والتأقلم مع البيئة، مما يعني أّن احلياة قد صممت لتبقى ال لتفنى، 

وهذا دليل آخر عىل أّن الستمرار احلياة هدًفا أسمى.

فإذا كانت احلياة هادفة، فهل من اهلدفية أن نعيش حياة واحدة؟! كاّل، حيث إن   
احلياة لو اقترصت عىل احلياة الدنيا القصرية التي نعيشها لكانت عبًثا بال هدف، إذ إن 
مليارات البرش منذ عهد آدم قد عاشوا مظلومني ومضطهدين بال أمنيات وال طموح، 
فلو مل يعيشوا حياة أخرى لكان وجودهم عبًثا، وهذا مما يتناف مع القاعدة السابقة وهي 
أّنه ال بد من حياة أخرى  بناء احلياة، ولذلك فالعقل يقرر  التصميم واهلدفية يف  قاعدة 
تعيش فيها هذه املليارات من البرش فرصة ثانية حتقق فيها أمنياهتا وأهدافها، وهذا ما عرّب 

ُكْم إَِلْينَا اَل ُتْرَجُعوَن﴾. اَم َخَلْقنَاُكْم َعَبًثا َوَأنَّ عنه القرآن الكريم بقوله: ﴿َأَفَحِسْبُتْم َأنَّ
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املنطلق الثالث: خلود احلدث.

عنه  يتحّدث  الذي  الكون  عن  خيتلف  نيوتن  عنه  يتحدث  الذي  الكون  إن   
ُبعًدا متحرًكا، ونظرة نيوتن  ثابًتا، بينام يراه نيوتن  ُبعًدا  آينشتاين، فآينشتاين يرى الزمن 
للزمن هي نفس النظرة العرفية، ومثال ذلك: أننا عندما نستمع ملحارضة معينة وننتهي 
من جزئها األول، فإننا نرى أن اجلزء األول أصبح ماضًيا، وأن اجلزء الثاين هو احلارض 
الذي نعيشه، بينام اجلزء الثالث مستقبٌل سوف يأيت، وهذا يعني أن الزمن بعٌد متحرك 
ينقسم إىل ثالثة أقسام: ماٍض وحارض ومستقبل، وهذا ما ينسجم مع شعورنا، حيث 
املستقبل ما مل يوجد  بأيدينا، وأن  بأن املايض ذهب وانقىض، وأن احلارض هو ما  نشعر 

بعد.

وال  حارٌض  وال  ماٍض  هنالك  فليس  ومًها!  النظرة  هذه  يعترب  آينشتاين  ولكن   
مستقبل، بمعنى أن هذه املحارضة التي نحن نتحدث فيها اآلن هي موجودة دفعة واحدة 
بجميع أجزائها وتفاصيلها، فليس هلا ماٍض وحارض ومستقبل، ومن أجل تعميق هذه 
الفلم بصورة  نشاهد  فإّنا  فلاًم سينامئيًّا،  نشاهد  كنّا  لو  مثااًل وهو:  أكثر، نرضب  الفكرة 
تدرجيّية، بينام املهندس الذي بيده الفلم يراه بصورة أخرى، فنحن مثاًل نرى الفلم متحرًكا 
ينرصف جزٌء منه ليتجدد جزء آخر، فنحن ال ندري عن اجلزء القادم وما به حتى نصل 
إليه، بينام املهندس يرى الفلم رشيط واحًدا ثابًتا موضوًعا يف إطار معني، وكذلك ما نراه 
نحن من الزمن خيتلف عام يراه شخص آخر خارٌج عن نطاق الزمن، فنحن نرى العمر 
متحرًكا، ولو وجد شخص آخر خارج عن نطاق الزمن لرأى كل األحداث ثابًتا دفعة 
واحدة، وهذا يعني أّن الزمن بعد نسبي ألن املايض هو ماٍض بالنسبة لنا، بينام هو حارٌض 

ملن هو خارج عن نطاق الزمن. 

ولتقريب الفكرة نرضب مثااًل: لو كنّا يف لندن، وكنّا نشاهد من خالل الكامريا   
شخًصا يف نيويورك يصعد أول درجة من السلم، لقلنا حينها أن هذا الشخص يصعد 
اآلن الدرجة األوىل من السلم، بمعنى أننا نرى صعود الدرجة األوىل حارًضا، ولو كان 
هنالك رائد فضاء لرأى أن هذا الشخص صعد الدرجة الثالثة، ألنه يعيش يف إطار زمني 
خمتلف عن اإلطار الذي نعيش فيه، ولو كان هنالك رائد فضاء آخر يف اجتاه معاكس، 
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لرأى أن هذا الشخص مل يصل للسلم أصاًل، فام نراه حارًضا يراه آخر ماضًيا، ويراه ثالث 
مستقباًل، ألن املايض واحلارض واملستقبل ما هي إال أبعاد نسبية خيتلف تقديرها باختالف 

اإلطار املرجعي الذي منه تنطلق املشاهدة والتقويم.

وبناء عىل ذلك: فإن األحداث باقية ال تنمحي لكوهنا متموضعة يف نقطة زمنية   
ولو  تدرجيي،  بشكل  ال  واحدة  دفعة  ثابتة  واألحداث  ثابًتا،  أمًرا  الزمن  دام  ما  معينة 
التي  الدينية  احلقيقة  مع  ينسجم  وهذا  هو،  كام  احلدث  لرأينا  للاميض  الرجوع  استطعنا 
تنص عىل أن أعاملنا تتجّسم يوم القيامة فال تنمحي وال تندثر، بل نراها بذاهتا ال بصورهتا، 
ا﴾،  رَْضً حمُّ َخرْيٍ  ِمْن  َعِمَلْت  ا  مَّ َنْفٍس  ُكلُّ  جَتُِد  ﴿َيْوَم  الكريم:  القرآن  عليه  يؤكد  ما  وهو 
والنتيجة من مجيع املنطلقات والرباهني السابقة نستكشف أن هنالك حياة بعد املوت، 
وحتقيق  الستمرارها  احلياة  هدفية  واقتضاء  الروح،  طاقة  فناء  وعدم  األحداث  لبقاء 
نتائجها، وإذا كانت هنالك حياة بعد املوت، فمن الطبيعي أن حيصل لإلنسان خوف من 
ال  فكيف  املجهول،  من  خياف  بطبيعته  اإلنسان  ألن  املوت،  بعد  ما  خطر  ومن  املوت، 

خياف من مصري مبهم، فاخلوف من املوت أمر طبيعي جبيل))(.

النقطة الثانية: دوافع العبادة. 

فإّن  كيانه، وإال  ليبني عىل ذلك  املوت  استثمر اخلوف من  الدين  إن  ُيقال:  قد   
الطبيعية لدى اإلنسان، ولكننا نقول يف قبال  الدين ال أصل له غري استغالل املخاوف 
ذلك: أن العبادة -وهي قوام الدين- ال ترتكز عىل دافع اخلوف فقط، بل هي متنوعة 
الصور والدوافع تبًعا لتنوع اجتاهات البرش وميوله واختالف حاجاته، وخالصة الفكرة 
أن دوافع العبادة ثالثة: خوف، وحب، وتأمل، وكل إنسان يتفاعل مع العبادة من خالل 
متعددة  العبادة وجعلها  أبواب  فتح  تبارك وتعاىل  الباطنية، واهلل  النفسية وتركيبته  بنيته 

األلوان والصور لتتالءم مع الطبيعية البرشية املختلفة يف اجتاهاهتا. 

فهنالك عبادة اخلوف التي يقول عنها القرآن الكريم: ﴿ُقْل إيِنِّ َأَخاُف إِْن َعَصْيُت   
َريبِّ َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾، وهنالك عبادة احلب التي أشار هلا القرآن بقوله: ﴿ َوِمَن النَّاِس 

))( راجع كتاب الكون األنيق لبراين قرين، ترجمة د. فتح الله الشيخ، من ص39. 
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ِذيَن آَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّا هللَِِّّ﴾، وتتضح آفاق  َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللَِّ َأنَداًدا حُيِبُّوهَنُْم َكُحبِّ اهللَِّۖ  َوالَّ
هذه العبادة عندما نقرأ مناجاة املحبني لإلمام زين العابدين j التي قال فيها: )إهلي من 
عنك  فابتغى  بقربك  أنس  الذي  ذا  ومن  بداًل،  منك  فرام  حمبتك  حالوة  ذاق  الذي  ذا 
حواًل(، والصورة الثالثة هي عبادة التأمل، التي يقول عنها أمري املؤمنني عيل j: )ما 

عبتدك طمًعا يف جنتك، وال خوًفا من نارك ولكن وجدتك أهاًل للعبادة فعبدتك())(.

النقطة الثالثة: تأثري الدين يف تفعيل احلافزية نحو العمل.

ذكر دوكنز أن امللحد أكثر إنتاًجا من املتدين ألنه يرى أن الفرصة املتاحة له يف   
جيعل  ما  وهذا  أخرى،  فرصة  هنالك  أن  يرى  املتدين  يرى  بينام  واحدة،  فرصة  احلياة 
شخصيته مرتاجعة مصابة بالكسل واخلمول لتعويله عىل احلياة األخرى، ولكننا نقول يف 
مقابل ذلك: أن املدرسة الدينية هي مدرسة العمل واإلنجاز والعطاء، وليست مدرسة 

اخلمول واالنتظار، وذلك لوجهني:

الوجه األول: إن الدين هو الكدح والعمل، حيث إن احلياة ُخلقت من أجل بناء   
احلضارة واستثامر كنوز الكون، واكتشاف طاقاته وتفعيلها، ومل خُتلق احلياة ملجرد بعض 
الطقوس الدينّية، بل إن العبادة يف نظر املدرسة الدينّية هي عبارة عن بناء احلياة، ولذلك 
نجد القرآن الكريم حيث بحافزية ودافعية شديدة نحو بناء احلياة، ويقول: ﴿ُهَو َأنَشَأُكم 
ى اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َوامْلُْؤِمنُوَن﴾،  َن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها﴾، ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَ مِّ
ِذي  ويقرر أن اهلدف من وجود اإلنسان هو أن يكون متميًزا يف جمال العمل والعطاء ﴿الَّ
َأْحَسُن َعَماًل﴾، ومن أجل توليد احلافزية والدافعية  ُكْم  َأيُّ لَِيْبُلَوُكْم  َواحْلََياَة  امْلَْوَت  َخَلَق 
بالنتائج  احلياة  هذه  يف  العمل  بربط  الدين  يقوم  والعطاء،  العمل  نحو  أسمى  بصورة 
ْيَس لإِْلِنَساِن إاِلَّ َما َسَعٰى  الباهرة يف احلياة األخرى، ولذلك يقول القرآن الكريم: ﴿َوَأن لَّ
َزاُه اجْلََزاَء اأْلَْوَفٰ * َوَأنَّ إىَِلٰ َربَِّك امْلُنَتَهٰى﴾، وهذا يعني  * َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرٰى * ُثمَّ جُيْ
واستثامر  احلضارة  بناء  يف  وجهوده  عطاءه  بأن  أماًل  اإلنسان  داخل  يف  يبعث  الدين  أن 
الكون لن يذهب هدًرا، بل سريى ثمراته ونتائجه يف هذه احلياة واحلياة األخرى، وهنا 

))( كتاب عوالي اللئالي، ص404.
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والبناء  العطاء  يف  وتنافس  عمل  ميدان  أهنا  عىل  الدنيا  تصوير  يف  الدين  فلسفة  تكمن 
لَِك َفْلَيَتنَاَفِس امْلَُتنَافُِسوَن﴾. واإلنجاز، ﴿َويِف َذٰ

الوجه الثاين: لو كان الدين قد بنى كيانه عىل استغالل خوف اإلنسان من املوت،   
أن  نرى  أننا  إال  املوت،  من  اخلوف  عقدة  برتسيخ  مشبعة  الدينية  النصوص  لكانت 
النصوص الدينية تؤكد عىل أّن كيفية املوت ولون املوت هو أمر باختيار اإلنسان، فيمكن 
اإلنسان  أن  فكام  التعيسة،  النهاية  خيتار  أن  ويمكنه  السعيدة،  النهاية  خيتار  أن  لإلنسان 
فاملصري  موته،  هنايته  كيفية  عن  املسؤول  هو  فكذلك  حياته،  نمط  حتديد  عن  مسؤول 
يتحدد لونه وصورته بقرار من داخل اإلنسان، فهو يستطيع أن جيعل من املوت نرًصا 
احلياة  بني  والرتابط  السعادة  لتحقيق  طريًقا  املوت  من  جيعل  أن  ويستطيع  لشخصيته، 

القصرية واحلياة الطويلة.

لذلك نرى عدة نصوص دينية تؤكد عىل أن بعض ألوان املوت هو رشف وعظمة   
القصرية،  احلياة  هذه  يف  اإلنسان  ينلها  مل  التي  واألمنيات  بالطموحات  زاخرة  وحياة 
وذلك ما إذا كان املوت يف جمال العمل والعطاء والبذل دون املبادئ والقيم، فال يمكن 
أن ُيقال: إن الدين يرتكز عىل اخلوف من املوت، وهو يصف املوت دون املبادئ والقيم 
منها: مواضع  عدة  يف  الشهداء  يقدس  الكريم  القرآن  فهذا  والعظمة،   بالرشف 

ِْم ُيْرَزُقوَن﴾، ﴿َواَل َتُقوُلوا  ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواًتاۚ  َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َرهبِّ َسَبنَّ الَّ ﴿َواَل حَتْ
ِكن الَّ َتْشُعُروَن﴾. ملَِن ُيْقَتُل يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواٌت ۚ َبْل َأْحَياٌء َوَلٰ
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الوقفة الثامنة: هل هدمت نظرية التطور الحاجة إلى الخالق المدبر؟

تعريف  يمكن  أّنه   )Jerry A. Coyne( كوين-  جريي  األحياء  عامل  يرى   
نظرية التطّور بجملة واحدة طويلة، وهي: »تطورت احلياة عىل األرض تدرجيًيا من نوع 
مليار سنة  أكثر من 3.5  منـذ  والذي عاش  لنفسه-  ناسخ  بدائي واحد -ربام جزيء 
مضت، ثم تفّرع خالل الزمن ُمنتجًا أنواعًا متنوعة وجديدة كثرية، وآليـة معظم التغري 
التطوري -ولكن ليس كله- هي االنتخاب الطبيعي«))(، إال أّنه تّم استغالل النظرية من 
ولكن  اخلالق،  لفكرة  احلاجة  إنكار  سبيل  يف  امللحدين  أقالم  من  وغريه  دوكنز  قبل 

حماولتهم يف ذلك غري موفقة، ويتضح ذلك من خالل ذكر عّدة نقاط:

النقطة األوىل: توضيح النظرّية.

إننا حينام نذكر التطور، فإننا نقصد منه االنتقال البيولوجي بني أشكال احلياة، ال   
االنتقال الكيميائي من احلياة إىل الالحياة، والتطور هبذا املعنى عىل قسمني:

بعض  اكتساب  عن  عبارة  وهو   :)microevolution( الصغري  التطور   
مناعة ضد بعض  البكترييا  اكتساب بعض  أو  الفريوسات،  مناعة ضد بعض  األجسام 

املضادات.

التطور الكبري )macroevolution(: والذي يعني والدة أعضاء وكائنات   
حية جديدة لتكّون شفرات وراثية جديدة.

ومن الواضح أن التطور الكبري هو حمل بحثنا هنا، وقد ُذكر لنظرية التطور أربع   
عنارص رئيسّية:

ويعني   ،)common ancestor( مشرتك  سلف  وجود  األول:  العنرص   
ذلك أّن كل الكائنات احلية ترجع إىل جد واحد وسلف مشرتك تتفّرع منه.

))( كتاب )لماذا النشوء والتطور حقيقة؟( لجيري كوين، ترجمة لؤي عشري، ص9).
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العنرص الثاين: التدّرجية، بمعنى أن األمر يستغرق أجيااًل عديدة جًدا إلحداث   
تغرّي تطّوري ضخم كتطور الطيور من الزواحف، أما تطور صفات جديدة كاألسنان، 
فإهّنا ال حتدث يف بضع أجيال، بل عادة خالل مئات أو آالف أو حتى ماليني األجيال))(.

أن  ويعني   ،)natural selection( الطبيعي  االنتخاب  الثالث:  العنرص   
عىل  قدرات  يمتلك  الذي  احلي  فالكائن  الصاحلة،  اجلينية  الصفات  تنتخب  الطبيعة 
فإّنه  والتناسل،  التكاثر  عىل  القدرة  ولديه  بيئته،  يف  الظروف  وحتدي  الطبيعية  مواجهة 

سيبقى، وأما غريه فسيندثر.

عن  عبارة  وهي   ،)mutation( اجلينية  الطفرات  حدوث  الرابع:  العنرص   
أخطاء حتدث يف تتابع احلروف التي تكّون الشفرات الوراثية )DNA( ينتج عنها تغيري 
يف تركيبة الشفرة، والطفرات أغلبها ضار أو عديم التأثري، والقليل منها يمكن أن يكون 
مفيًدا للكائن احلي، فتنتخب الطبيعة الكائنات التي حدثت هلا طفرات نافعة، وتضمحل 
من  كذلك  متطّوٌر  فاإلنسان  النظرية،  عىل  وبناًء  الضارة)2(.  الطفرات  ذات  الكائنات 
كائنات أخرى، ولكن ليس من الشمبانزي كام يتوّهم الكثريون، بل من سلف مشرتك 

بني اإلنسان والشمبانزي.

النقطة الثانية: أدّلة النظرية.

الكائنات  النظرية هو وجود السلف املشرتك، فهل فعاًل مجيع  أهم عنرص هلذه   
احلية ترجع إىل سلف مشرتك؟ إننا إذا رّكزنا عىل قضية اشرتاك اإلنسان مع الشمبانزي 

يف األصل، نجد أّنه ُقّدمت عدة أدّلة عىل ذلك، نذكر ثالثًة منها:

الدليل األول: التشابه اجليني.

يذكر الدكتور نضال قّسوم -وهو من املدافعني عن النظرّية- يف حمارضة له هبذا   
الصدد: أّنه لو قمنا بفك الشفرات الوراثية لكل الكائنات احلية املقدرة بعرشات اآلالف 
من الكائنات، لوجدنا أهنا متطابقة بنسبة كبرية جًدا، وخصوًصا بني اإلنسان والشمبانزي، 

))( المصدر السابق، ص20.
)2( المصدر السابق، ص29).
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الكائنني  هذين  أن  لنا  يظهر  التطابق  وهذا   ،%98.7 بنسبة  تطابق  بينهام  هنالك  أن  إذ 
يعيشان نفس النظام اجليني ونفس وحدة العمل، فلو أخذت خلية حية من الشمبانزي 
ووضعتها يف اإلنسان لوجدهتا تعمل بدون أن يشعر اإلنسان، كام يدخل الفريوس جسم 

املريض ويتكاثر وينمو دون أن يكتشفه املريض.

الدليل الثاين: اجلينات الكاذبة.

وهي اجلينات التي فقدت القدرة عىل تأدية وظيفتها، ومن أشهر هذه اجلينات   
هو جني )Glow(، وهو الذي تستعمله الكثري من الثدييات إلنتاج فيتامني )C(، ولكن 
من  عليه  حيصلون  بل  الفيتامني،  هذا  تنتج  ال  والشمبانزي  كاإلنسان  الثدييات  بعض 
خالل غذائهم، وإن مل يتناوله بام فيه الكفاية، فإّن صحتهم تعتل، وقد اكُتِشَف أّن صناعة 
فيتامني )C( تكون يف مراحل أربع، ويف الثدييات عاّمًة توجد جينات نشطة لتأدية هذه 
نفسها  اجلينات  الرئيسيات توجد  بينام يف اإلنسان والشمبانزي وسائر  املراحل األربع، 
كلها، والثالث األوىل ال تزال نشطة، إاّل أن اجلني اخلاص باملرحلة الرابعة -وهو جني 
)Glow(- ُمعّطل نتيجة طفرة جينية، وعليه: فكون اجلني مّيًتا يف نوع ونشًطا يف أقارب 

هذا النوع يعد دلياًل عىل السلف املشرتك لدى علامء التطور))(. 

الدليل الثالث: االندماج الصبغي.

وجود  عىل  دامٍغ  دليٍل  أقوى  مستجري  أمحد  الدكتور  يعتربه  الذي  الدليل  وهو   
سلف مشرتك، وإليك توضيحه: إن عدد الكروموسومات يف الشمبانزي هو 24 زوج، 
بينام عدد األزواج يف اإلنسان 23، وهذا قد يبدو للقارئ من أول وهلة اختالًفا معارًضا 
للنظرية، ولكن عند التدقيق نجد أن الكروموسوم الثاين عند اإلنسان حيتوي عىل حيتوي 
أن  يعني  الشمبانزي، مما  املوجودة عىل كروموسومني من كروموسومات  اجلينات  عىل 
السلف املشرتك بني اإلنسان والشمبانزي كان لديه 24 زوج، ولكن حصل اندماج بني 
زوجني من الكروموسومات يف بعض أبنائه الذي تتطور وصار إنساًنا ، فأصبح اإلنسان 

بـ 23 زوج فقط من الكروموسومات، وهنالك شاهدان عىل حصول االندماج:

))( المصدر السابق، ص29).
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النيرتوجينية  القواعد  من  تتابع  الكروموسوم  طرف  يف  يوجد  األول:  الشاهد   
من  اثنان  ُوِجد  املندمج  الكروموسوم  يف  ولكن   ،)Telomere-تيلومري( عليه  يطلق 

التيلومري مما يشهد عىل حصول االندماج.

الشاهد الثاين: هناك منطقة يف منتصف الكروموسوم ُيطلق عليها )سينرتومري-  
كان  وقد  السينرتومري،  من  اثنان  امُلندمج  الكروموسوم  Centromer(، وشوِهد يف 

أحدمها نشًطا واآلخر خامل))(.

اخللق  نظرّية  أّيدوا  بل  املشرتك،  السلف  هنالك من رفض وجود  املقابل:  ويف   
املبارش، وهؤالء العلامء والباحثون وإن كانوا قّلة قد ُشّكك يف مصداقّية ما كتبوا من قبل 
كاّفة  اآلراء  استعراض  باب  من  كالمهم  نعرض  أننا  إاّل  األحياء،  علامء  من  العديد 

للطرفني، ال من باب تبنّي آرائهم.

فمن الكتب التي عارضت فكرة السلف املشرتك: كتاب )العلم وأصل اإلنسان(   
 ،)Douglas Axe-إكس و)دوجالس   ،)Ann Gauger-جوجر )آن  ملؤلفيه: 

و)كيس ليسكن-Casey Luskin(، ننقل ثالثة موارد من هذا الكتاب:

املورد األول: نقلوا عن عامل األنثروبولوجيا جوناثان ماركس قوله يف نقد دليل   
االندماج الصبغي: )ليس االندماج الصبغي هو الذي منحنا اللغة، أو جعلنا نميش عىل 
فبناًء عىل  الفن(،  أو صناعة  الكبري  الدماغ  منحنا  الذي  أربع، وال هو  من  بداًل  رجلني 
التحليل السابق الذي ذكرناه: إن ال وجود لفرق بني اإلنسان والشمبانزي سوى هذا 
االندماج الذي حصل، ولكن ليس من املعقول أن يكون االندماج الصبغي هو الذي 
أعطى اإلنسان خصائصه التي يتمّيز هبا كالعقل والفن، ولذا قالوا: نحن ال ُنكّذب وجود 
آخًرا  احتاماًل  نحتمل  بل  املشرتك،  السلف  أصله  ليس  االندماج  هذا  ولكن  االندماج، 
وهو: إن اإلنسان البدائي هو من حصل له االندماج بني الكروموسومات وانتقل هذا 

االندماج إىل نسله وهم البرش)2(.

))( راجع كتاب كيف بدأ الخلق للدكتور عمرو شريف، ص290-)29.
)2( راجع كتاب العلم وأصل اإلنسان ترجمة مجموعة الترجمة العلمية، ص79.
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املورد الثاين: حتدثوا عن دليل اجلينات الكاذبة، فذكروا أّنه تم اكتشاف العديد   
من الوظائف هلذه اجلينات، ونقلوا عن علامء أحياء هذه العبارة: )اجلينات الكاذبة التي 
تم فحصها هلا أدوار وظيفّية غالًبا(، إضافة إىل ذلك، فقد صدرت ورقة علمية يف جملة 
)RNA( بعنوان: )اجلينات الكاذبة: هل هي بال وظائف أم أهّنا وظائف تنظيمّية مهمة يف 
املشّفرة  اجلينات  تنظيم  يف  الكاذبة  اجلينات  أمهّية  عن  تتحدث  واملرض؟(  الصحة 

للربوتينات املشاهبة))(.

النقطة الثالثة: موقف الدين من نظرية التطور.

والسنة  الكتاب  يف  الواردة  النصوص  خالل  من  الدين  رأي  عىل  ونتعّرف   
الرشيفة، والنصوص عىل أقسام:

القسم األول: ما كان ظاهًرا يف اخللق املبارش.

وُنمّثل له بمثالني:   

املثال األول: معتربة احللبي عن الصادق j والتي ورد فيها قول اإلمام: »إن   
القبضة التي قبضها اهلل عز وجل من الطني الذي خلق منه آدم j أرسل إليها جربئيل 
j أن يقبضها، فقالت األرض: أعوذ باهلل أن تأخذ مني شيئا، فرجع إىل ربه فقال: يا 
ميكائيل  إليها  فأرسل  مثل ذلك،  فقالت  إليها إرسافيل  فأرسل  مني،  تعوذت بك  رب 
فقالت مثل ذلك، فأرسل إليها ملك املوت فتعوذت باهلل أن يأخذ منها شيًئا، فقال ملك 
املوت: وأنا أعوذ باهلل أن أرجع إليه حتى أقبض منك، قال: وإنام سمي آدم آدم ألنه خلق 

من أديم األرض«)2(. 

))( المصدر السابق، ص77.
)2( بحار األنوار، ج))، ص03)، مؤسسة الوفاء ببيروت.



وقفات نقدية مع كتاب وهم اإلله

|211

املثال الثاين: ﴿إِنَّ َمَثَل ِعيَسٰى ِعنَد اهللَِّ َكَمَثِل آَدَم ۖ َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكن   
َفَيُكوُن﴾، فكام أن عيسى ليس له أب، فآدم ليس له أب كذلك.

فهذه النصوص تؤكد عىل أن آدم ُخلق بقبضة من تراب األرض من دون أب   
تقبل  ال  علمية  حقيقة  أهنا  ويرى  بحذافريها،  التطور  بنظرية  يؤمن  من  ولكن  أم،  وال 
النقاش، فإنه سيقوم بتأويل هذه النصوص الدالة عىل عدم وجود سلف مشرتك بني آدم 
وغريه من الكائنات احلّية، بأن ُيقال أن املقصود من اآلية الكريمة أن عيسى j ليس له 
أب من البرش مثل آدم الذي ليس له أب من البرش، وهذا ال يتناف أن له سلًفا مشرتًكا بينه 
بيان أن  الرواية هو  أّن مقصود  إنسان، كام  أّول  أّنه هو  إاّل  الكائنات احلّية،  وبني بعض 
قبضة من الرتاب كانت ُمعّدة إلجياد آدم، لكن ال بشكل مبارش، بل بمراحل متر بتطورات 

 .j وطفرات تنتهي بكينونة آدم

القسم الثاين: ما يدل عىل أن آدم خلق عىل مراحل.

فقد قال القرآن الكريم يف معرض حديثه عن خلق آدم: ﴿إِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة   
َساِجِديَن﴾،  َلُه  َفَقُعوا  وِحي  رُّ ِمن  فِيِه  َوَنَفْخُت  ْيُتُه  َسوَّ َفإَِذا   * طِنٍي  ن  مِّ ا  َبرَشً َخالٌِق  إيِنِّ 
بمعنى أن هنالك مرحلتني: مرحلة اخللق ومرحلة التسوية، وبني املرحلتني مهلة، ولذا 
ورد عن النبي األكرم أّنه قال: )كنت نبًيا وآدم بني املاء والطني(، وهذا ما يؤّكد كذلك 

عىل وجود املهلة، فحتى ولو مل يكن آدم له سلف مشرتك، ولكّن خلقه مر بمراحل.

كتابه: حُمكم  يف  وعال  جل  يقول  فمثاًل  تعبريها،  يف  التأمل  ُتثري  آيات  وهنالك    
التطّور،  نظرية  تؤّيد  اآلية  أّن هذه  يرى  فهنالك من  َنَباًتا﴾،  اأْلَْرِض  َن  مِّ َأنَبَتُكم  ﴿َواهللَُّ 
بمعنى أّن هذا الطني الذي ُخلق منه آدم حتّول أواًل إىل كائن نبايت، ثّم إىل حيواين، إىل أن 
تشّكلت إنساًنا كاماًل، فحتى لو قلنا أن آدم ليس له سلف مشرتك، إاّل أّن نفس القبضة 
من الطني مرت بمراحل إىل أن تشّكلت إنساًنا كاماًل، وقال يف آية أخرى: ﴿َواهللَُّ َخَلَق 
ٍة ِمْن َماٍء َفِمنُْهْم َمْن َيْميِش َعىَل َبْطنِِه َوِمنُْهْم َمْن َيْميِش َعىَل ِرْجَلنْيِ َوِمنُْهْم َمْن َيْميِش  ُكلَّ َدابَّ

ٍء َقِديٌر﴾. ُلُق اهللَُّ َما َيَشاُء إِنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ َعىَل َأْرَبٍع خَيْ
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القسم الثالث: ما دل عىل وجود برش قبل آدم.

فهنالك نصوص دّلت عىل وجود برش قبل آدم، وينبغي هنا أن ُنفّرق بني عنوانني:   
البرش، واإلنسان، فآدم j كان أول إنسان، ولكنّه مل يكن أول برشّي، فالبرش سبقوا آدم 
عىل األرض، إذ اإلنسان هو الذي يمتلك عقاًل وقدرة لغوّية، فقد روى حممد بن مسلم 
عن الصادق j: )لقد خلق اهلل عز وجل يف األرض منذ خلقها سبعة عاملني ليس هم 
من ولد آدم، خلقهم من أديم األرض())(، ويف رواية أمري املؤمنني: )إن اهلل تبارك وتعاىل 
أراد أن خيلق خلًقا بيده، وذلك بعد ما مىض من اجلن والنسناس يف األرض سبعة آالف 
ْرِض  سنة()2(، وهذا ما تشري إليه اآلية املباركة: ﴿َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إيِنِّ َجاِعٌل يِف األَْ
ُس  َوُنَقدِّ بَِحْمِدَك  ُنَسبُِّح  َوَنْحُن  َماَء  الدِّ َوَيْسِفُك  فِيَها  ُيْفِسُد  َمن  فِيَها  َعُل  َأجَتْ َقاُلوا   ۖ َخِليَفًة 
آدم  قيس  ولذا  للدماء،  كان موجوًدا وكان سّفاًكا  البرش من  هنالك من  أن  أي  َلَك﴾، 

عليهم.

وعلم األحافري الذي يدرس اجلامجم وينقحها قد وصل إىل هذه النتيجة، فقبل   
350 ألف سنة كان هنالك برش عىل األرض اسمه الصناع، وسّمي هبذا االسم ألهنم 
وجدوا بعض املصنوعات التي تدل عىل أن له قدرة عىل الصنع، ولكنّه مل يكن قادًرا عىل 

.j الكالم، وأول قادر عىل الكالم هو أبونا أدم

ونحن هنا نقرتح حاًل جيمع بني نظرية التطور وبني النصوص، فنظرية التطور تقرر 
أن هنالك سلف مشرتك بني آدم وبني الشمبانزي، والنصوص تقول بعدم وجود سلف 
مشرتك بني آدم وغريه، ولكن من املحتمل أن أبناء آدم قد تزوجوا من سالالت برشية 
خضعت للتطور والطفرات اجلينّية، وانحدرت من سلف مشرتك مع الكائنات احلية، 
وكانت تسكن األرض قبل آدم أي أن البرش الذين كانوا يعيشون عىل األرض كان بينهم 
وبني الشمبانزي جد مشرتك، ولكن آدم خلق خلًقا مبارًشا، إاّل أن نتيجة تزاوج أبناء آدم 
العلمية عىل وجود سلف  أّنه ُوجدت يف ذرية آدم الدالئل  مع هذه السالالت البرشّية 

مشرتك بينهم وبني الكائنات احلية األخرى، مع أن آدم مل يأِت من سلف مشرتك قبله.

))( بحار األنوار، ج8، ص374، مؤسسة الوفاء ببيروت.
)2( بحار األنوار، ج))، ص03)، مؤسسة الوفاء ببيروت.
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الدقيق  الفحص  فبعد  الفكرة،  هذه  يؤّيد  ما  العلمية  االكتشافات  من  وهنالك   
البرش  منقرض من  نوع  بينه وبني  تزاوج  أّنه حصل  اكُتشف  احلديث،  اإلنسان  جلينات 
آخر  نوع  مع  تزاوج  حصل  وكذلك   ،)Denisovan-دينيسوفا( إنسان  عليه  ُيطلق 
التي  الفكرة  تكون  وهبذا   ،)Neanderthal-النَِيندرتال( إنسان  وهو  منقرض 

ا))(. ذكرناها واردة جدًّ

النقطة الرابعة: هل اإلنسان نتاج حمض للعشوائّية؟

هنالك وجهة نظر ترى أن اإلنسان هو نتاج حمض للتطور والطفرات العشوائية،   
والطفرات العشوائية كام ذكرنا هي عبارة عن أخطاء حتدث يف تتابع احلروف التي تكّون 
الشفرات الوراثية، فهل يمكن هلذه األخطاء بوحدها أن حُتدث تغيرًيا يؤدي إىل ظهور 

كائنات جديدة؟ إن الصحيح هو عدم إمكان ذلك لعدة أمور:

األمر األول: أن ُمعّدل حدوث الطفرات هو 4 طفرات لكل ألف حيوان منوي،   
ا، وإذا أضفنا إىل ذلك ما ذكرناه سابًقا من كون الطفرات أغلبها  وهو معّدل منخفض جدًّ

ا، فال يمكن أن تنتج وحيدة هذا اإلنسان العظيم. ضار، والنافع منها قليل جدًّ

األمر الثاين: أن هنالك أبحاث أشارت إىل أن الطفرات ليس عشوائّية متاًما بل   
تستند إىل عاملني ومها: اخلصائص الفيزيائّية للشفرة الوراثية، واحلاجة الكامنة يف باطن 
اخللية للحفاظ عىل الوظيفة املهمة للربوتينات، وقال الباحثون إن النتائج يمكن أن تفس 
التطور أرسع بكثري مما لو كانت الطفرات، عشوائية متاًما باعتبار أن رسعة  ملاذا حدث 
التطور وانتظامه يكشف لنا أّنه مل يكن عشوئيًّا بل كان مستنًدا لعوامل فيزيائّية سامهت يف 

حصوله)2(.

))( راجع مقال )Rich sexual past between modern humans and Neandertals revealed( المنشور على موقع 
.)science(

.)Live Science( المنشور على موقع )Evolution Is Not Random )At Least, Not Totally(( راجع مقال )2(
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النقطة اخلامسة: استغالل النظرية إلنكار وجود اهلل.

حاول دوكنز وغريه من املاديني استغالل نظرية التطور لصالح إنكار احلاجلة   
لنا  فّس  قد  الطبيعي  واالنتخاب  التطور  أّن  كام  مؤّداه:  إشكال  فذكروا  اهلل،  وجود  إىل 
القول  وبدون  خالق،  افرتاض  إىل  احلاجة  بدون  احلالّية  هبيئتها  احلّية  الكائنات  وجود 
من  تدرجيي  بشكل  بطيء  تطور  طريق  عن  وذلك  وسط،  بحل  بل  صدفة،  بحدوثها 
تفسرًيا  أن نجد  املستقبل  يمكننا يف  فإّنه  الطبيعي،  االنتخاب  بسيطة عن طريق  كائنات 

مشاهًبا لالنتخاب الطبيعي ولكن يف جمال الفيزياء ليفّس لنا الكون الفزيائي. 

ونحن نجيب عن ذلك بذكر ثالث أمور:  

األمر األول: إن انتظام الكون هبذا النحو املحكم البديع إما أن يكون ناشًئا عن   
خصائص فيزيائية وقوانني حكمت مسرية الكون اىل أن تشكل وحتقق النظام البديع، أو 
اخلصائص  هذه  فوجود  إذن  والصدف،  الطفرات  من  جمموعة  طريق  عن  تشكل  أنه 
الفيزيائية والقوانني املحكمة يكشف عن وجود مصمم مبدع إذ احتامل حدوثها صدفة 
بنظامه  الكون  اختار حتقق  وإذا  للكتابة،  قابلة  بدرجة غري  احتامل ضئيل ورقم موهوم 
حل  واليوجد  بالصدفة،  قول  فهو  حتكمه  قوانني  وال  تقتضيه  خصائص  دون  املذهل 

وسط وهذا ما فر منه دوكنز لرفضه القول بالصدفة.

يف  احلياة  وتطور  للقانون،  مسريته  يف  خاضًعا  الوجود  كان  إذا  الثاين:  األمر   
ملا  احلافظ  هو  فام  تنتجه،  التي  الفيزيائية  للخصائص  ترقيه  يف  خاضًعا  احلية  الكائنات 
مىض؟ وماهو الضامن فيام يأيت لبقاء فاعلية القانون وعدم ختلفه وانتظامه وانسجامه مع 
القوانني األخرى السائدة؟ وما هو الضامن الستمرار تأثري خصائص احلياة وعدم تعثره 
وانتظامه مع عوامل مسرية الكون بأرسه؟ إن هذا السؤال الجواب له ما مل يكن هناك قوة 
حكيمة دورها إمداد الوجود وإفاضة احلياة عرب حفظ القانون وتكييف اخلصائص مع 

مسرية احلياة وهذا ما ُيعرّب عنه بأن حاجة املسبب إىل السبب حاجة ذاتية الحدوثية.

األمر الثالث: لو آمنّا بنظرية التطور بجميع بنودها، فهل يمكن للطفرات البطيئة   
أن تصنع احلياة اإلبداعية؟ إذ ال نقصد باحلياة: اهليكل املادي لبنية اإلنسان وإنام نتسائل 
الفنون واإلبداع والقيم اخللقية  العقلية اخلالقة، ومصدر  القدرة  عن اإلنسان صاحب 
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العظيمة، كاإليثار والتضحية والصمود وقوة اإلرادة، فهل يمكن أن تتولد هذه احلياة 
للفارق  يمكن  وانتخاب طبيعي ساذج؟ وهل  للخطأ  قابلة  الفريدة عن طفرات جينية 
الضئيل بني اإلنسان والشمبانزي أن يكون هو منبع هذه الطاقات والقدرات الضخمة 
يف شخصية اإلنسان؟ إن احتامل ذلك كاحتامل الصدفة من حيث الضآلة والبعد بدرجة 
تصميام  كله  ذلك  كون  معه  املنسجم  وإنام  العلمي،  امليزان  يف  عليها  لالتكاء  قابلة  غري 

للمصمم املبدع.
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