الالهوت املعارص
يعنی بتحليل ونقد الالهوت الغريب
وتأثريه يف العامل اإلسالمي

()3

الدين والعلوم التجريب ّية

K

هوية الكتاب

الالهوت املعارص
يعنی بتحليل ونقد الالهوت الغربي
وتأثيره في العالم اإلساليم

()3

الدين والعلوم التجريب ّية
رئيس التحرير
محسن الموسوي

مدير التحرير
محمد رضا الطباطبائي

مجموعة مؤلفين
تد بیترز ،جون بولکینغهورن ،روبرت س .وایت ،ارنست لوکاس ،بیتر هاریسون ،دیفید لین�دبیرغ،
رودنی د .هولدر ،ارنان ماکمولین ،وسلی ولدمان ،رونالد کول تورنر ،سید حسین نصر ،مظفر
اقبال ،الشیخ مرتضی فرج و . ...

التعريب
ّ
حسن علی مطر ،أسعد مندی الکعبي ،هبة ناصر ،حسن بلويش ،حسن الصراف ،مريم شحوري،
زينب ناصر  ،حيدر نجف ،طارق عسيلي ،إيمان سويد.

الناشر
العتب�ة العباسية المقدسة /المركز اإلساليم للدراسات اإلستراتيجية
الطبعة :األولی  2019م 1440 /هـ

فهرس املحتويات
مقدمة المركز 7.........................................................................................................
ـ دراسة تحليل ّية للتعارض القائم بين نظر ّية التكامل ونظام الخلق

فروغ السادات رحيم بور و فائزة زارعيان9...................................................................
ـ المبدأ اإلنساني وجدل العلم والدين

جون بولكينغهورن39....................................................................................................
ـ عمر األرض

روبرت س.وايت53........................................................................................................
ـ التط ّور و اإللحاد

أحمد السيد67..............................................................................................................
ـ الداروين ّية

الشيخ مرتىض فرج 87....................................................................................................
ـ النظر ّيات العلم ّية وآيات خلق اإلنسان األول في القرآن الكريم

حميد آريان و مراد عيل شورگشتي 147...........................................................................
ـ العلم والدّين من منظور علم األحياء التط ّوري العالم اإلسباني

هاله عبد اللهي راد ،و محسن جاهد183.........................................................................
ـ العلم الحديث وأث ُره في البرهان على وجود اهلل

صابرين زغلول السيد209...............................................................................................
ـ القرآن الكريم واالتجاهات الجديدة في نظر ّية التط ّور

إبراهيم كالنرتي ،وروح الله رضايئ241.............................................................................
ـ تفسير سفر التكوين في القرن الواحد والعشرين

إرنست لوكاس 271.........................................................................................................
ـ اإلسالم ،المسلمون والعلوم الجديدة

مظفر إقبال وسید حسین نرص287..................................................................................

فهرس املحتويات
ـ العالقة بين المسيحية المبكرة والعلوم الطبيعية

بيرت هاريسون وديفيد ليندبريغ317.................................................................................
ـ الالهوت اللزومي (الشرطي) في رؤية نانسي مورفي للعالقة بين العلم والدين

هادي وكييل 349............................................................................................................
ـ اإلعجاز الفيزيائي في القرآن

حسني أميدياين و عيل مواليئ 375....................................................................................
ـ العالقة بين القضايا القرآنية والقضايا العلمية

حميد فغفور مغريب399.................................................................................................
ٌ
تأمالت في دعوة القرآن إلى األمور الطبيعية والعلمية
ـ

محمد زبیر عباسی ،باکستان 431....................................................................................
ـ الالهوت الطبيعي في الكتاب المقدس

رودين د .هولدر449.......................................................................................................
ـ قضية غاليليو

إرنان ماكمولني465.........................................................................................................
ـ العلم واألخالق والدين عند فيرنر هايزنبرغ بالنظر إلى الفيزياء الحديثة

شهرام تقي زاده أنصاري 483..........................................................................................
ـ العالقة بين علم الفيزياء والدين برؤية جون بولكينغهورن

نيام نرمياين511..............................................................................................................
ـ العلم واألنثروبولوجيا الدينية

وسيل ولدمان 535..........................................................................................................
ـ التكنولوجيا البيولوجية

رونالد كول تورنر579.....................................................................................................
علم الوراثة
ـ ُ

تِد بيرتز595...................................................................................................................

مقدّمة المركز:

يتمحـور البحـث يف أ ّول جـزء مـن سلسـلة مقـاالت الالهـوت املعارص حول دراسـة
وتحليـل مواضيـع عا ّمـة ومفاهيـم أساسـية على صعيـد الالهـوت املعـارص ،وموضـوع
العلـم والديـن هـو الثـاين يف هـذه السلسـلة ،حيـث تـ ّم تخصيـص ثالثـة أجـزاء لـه.
وأ ّمـا هـذا الجـزء فقـد طرحـت فيـه مباحـث تتمحـور حـول الـر ّد على رأي مـن ا ّدعى
وجـود تعـارض بين العلـوم التجريبيـة والديـن ،وكما هـو معلـوم فأصحـاب الفكـر
اإللحـادي هـم الذيـن ير ّوجون لهذا الرأي بشـكلٍ عا ٍّم؛ ويف هذا السـياق طرح الباحثون
تفاصيـل البحـث اعتامدا ً على اآلراء التي يتب ّناهـا علامء الالهوت واملفكّـرون املتديّنون
من مسـلمني ومسـيحيني.
ومـن جملـة املواضـع املطروحـة على طاولـة البحـث والتحليـل يف هـذا الجـزء ،مـا
يلي :نظريـة التطـ ّور ،بدايـة الخلقـة ،عمـر األرض ،الداروينيـة ،التقابـل الكائـن بين
الطبيعـة والعلـم مـن جهـة والنصـوص املق ّدسـة مـن جهـ ّة أخـرى مثـل القـرآن الكريم
والتـوراة واإلنجيـل والعهديـن ،موقـف املسـلمني إزاء العلـوم الحديثة ،مسـألة اإلعجاز
العلمـي ،تأريـخ التقابـل الديني بني الكنيسـة الكاثوليكية ومواضيع العلـوم التجريبية
مثـل الفيزيـاء واألنرثوبولوجيـا والبيولوجيـا وعلـم الوراثة.
هـذا الجـزء يتض ّمـن مجموعـة من مختلـف النظريـات والنتاجات الفكريـة املد ّونة
بخصـوص مـا ذكـر عىل يـد باحثين ومفكّرين مـن مختلـف التو ّجهات الفكريـة ،حيث
حـل ملسـألة التعـارض بين العلـوم
تض ّمنـت آثارهـم مسـاعي علميـة هدفهـا وضـع ٍّ
التجريبيـة والدين.

8

الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

وكما هـو معهـود فاملركـز اإلسلامي للدراسـات االستراتيجية ضمـن التزامـه مببادئ
األمانـة العلميـة ،قـام املعنيـون بالشـأن فيـه بجمـع املقـاالت التي وقـع عليهـا االختيار
رص ٍف ،لكـن غاية مـا يف األمر ذكرت
واسـتعرضها بين يـدي القـ ّراء الكـرام دون تغييرٍ وت ّ
الخاصـة التي ت ّم
بعـض وجهـات النظـر االنتقاديـة وجملة من اإليضاحـات يف املق ّدمات ّ
لـكل مقالـة عىل حـدة تحت عنـوان «كلمـة التحرير».
تدوينهـا ّ
نتقـ ّدم بالشـكر الجزيـل لكتّـاب املقـاالت التـي وقـع عليهـا االختيـار يف هـذه
السلسـلة ،ونرجـو مـن القـ ّراء والباحثين الكـرام إتحافنـا بانتقاداتهـم وآرائهـم القيّمـة.
النجف األرشف
رئيس املركز  /هاشم امليالين
رمضان املبارك  1440هـ

دراسة تحليل ّية للتعارض القائم بين نظر ّية
التكامل ونظام الخلق من وجهة نظر كيث وارد

[[[

فروغ السادات رحيم بور[[[ و فائزة زارعيان

[[[

الغر� كيث وارد له دور بارز ف ي� الالهوت المعارص ،ومعظم
المفكّر ب ي
ت
تنصب ف ي� مجال التدين
ال� س ّلط الضوء عليها بالبحث والتحليل
ّ
المواضيع ي
ف
تطرقت الباحثتان ف ي�
ومفهوم إ
الله وقضايا جديدة ي� علم الالهوت ،لذلك ّ
هذه المقالة إىل تحليل آرائه ونظرياته بصفته عالماً
مسيحياً.
ّ
وجه
كيث وارد ضمن كتابه المعنون (ّ )God, Chance and Necessity
تز
االخ�الية -بالنسبة إىل الدين تحتجراء رؤيته التقليلية
نقداً الذعاً إ
لللحاد ّ
ذريعة العلم ،وقد نال هذا الكتاب استحسان أشهر المفكّرين المعارصين
أ
ت
ال� دافع عنها وارد
من أمثال جون بولكينغهورن .ومن جملة السس الفكريّة ي
التطور الداروينية ،حيث أيّد فحواها عىل الرغم من
ف ي� كتابه هذا نظريّة
ّ
ت
ال� تعارضها ،وعىل ضوئها سعى إىل التنسيق
وجود ي
الكث� من وجهات النظر ي
أ
ين
والموحدين.
ب� آراء ونظريات علماء الحياء
ّ
[[[

[[[ .املصدر:
رحيم بور ،فروغ السادات ،زارعيان ،فائزة« ،برريس تحلييل تعارض ميان نظريّة تكامل ونظام آفرينش از ديدگاه كيث وارد» ،مجلّة الهيات تطبيقي
املعنية بشؤون البحث العلمي ،السنة األوىل ،العدد األ ّول ،ربيع 1389هـ .ش2010( .م) ،الصفحات .76 - 59
تعریب :حسن علی مطر
[[[ .أستاذ مساعد يف قسم اإللهيات يف جامعة إصفهان.
من جملة آثارها العلمية ما ييل :معناشناسی کینونت عقلی جمعی نفس و تبیین آن در فلسفه ی صدر املتألهین شیرازی ،عوامل مساعدت کننده
عمل در جهت استکامل نفس از دیدگاه مال صدرا ،فرجام نفوس انسانی پس از مرگ بدن در اندیشه ابن سینا ،سهروردی و مال صدرا.
[[[ .طالبة عىل مستوى املاجستري يف حقل الفلسفة والكالم اإلسالمي يف جامعة إصفهان.
من جملة آثارها العلمية ما ييل :فرضیه خدا باوری در استدالل استفان هاوکینگ ،مال صدرا  -ابن سینا و کیث وارد ،اثبات وجود خداوند از طریق
نظریه تکامل با تکیه بر آرای کیث وارد.
[4] Keith Ward

 10الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

تقليليةً ت ز
اليةً وال
بأن المفكّرين الملحدين يتب ّنون رؤًى
كيث وارد يعتقد ّ
اخ� ّ
ّ
أ
محدودة للغاية ،وعىل هذا الساس
تصور ٍات
ٍ
يعرفون شيئاً عن الحقيقة سوى ّ
ّ
بنحو ما.
استدل بأنّهم يعانون من جهل علمي ٍ
تقليليةً
عقليةً
تب� نزعةً
وبما أنّه متديّ ٌن
مسيحي ،فهو بطبيعة الحال ن ّ
ّ
ّ
ٌّ
استناداً إىل ما تفرضه عليه تعاليم دينه.
مؤاخذة ترد عىل هذه المقالة هي عدم طرحها
أهم
عىل الرغم من ّ
ٍ
أن ّ
َ
وتفاصيل شاملة حول وجهات النظر المؤيّدة للنظرية الداروينية
إيضاحات
ٍ
تتضمن تحليال ً دقيقاً ومقبوال ً لما طرحه
عام
بشكل ٍّ
ّ
والمعارضة لها ،إال أنّها ٍ
تعارض ي ن
ب� العلم والدين عىل ضوء نظريّة
كيث وارد إلثبات عدم وجود
ٍ
التطور الداروينية.
ّ

				

كلمة التحرير

الخالصة

يف الفرتة الواقعة بني القرن َْي السابع عرش والتاسع عرش للميالد ،شهد العامل ظهور
علوم جديدة ،وقد قام كل واحد من هذه العلوم بوضع تحديّات أمام األصول االعتقاديّة
للموحدين ،وأع ّد األرضية لحصول التعارض بني العلم والدين .ومن بني النظريّات العلم ّية
التي ظهرت يف القرن التاسع عرش للميالد وشكلت تحدياً أمام االعتقاد بالله ،هي نظريّة
التكامل التي قال بها تشارلز دارون .وسوف نسعى يف هذه املقالة بعد اإلشارة املقتضبة
للتداعيات الفلسف ّية-الكالمية لنظريّة التكامل ،إىل البحث يف التعارض بني نظريّة التكامل
واالعتقاد بالله -بوصفها واحدة من بني تلك التداعيات -بااللتفات إىل برهان النظم ،مع
دراسة أسباب حدوث هذا التعارض ،وطريقة حله من وجهة نظر الفيلسوف املعارص
كيث وارد .ويف هذا الشأن يعمل كيث وارد بوصفه شخصاً متديناً ضمن تأييده لنظرية
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التكامل ،من جه ٍة عىل إصالح فهم املوحدين ألصول نظريّة التكامل ،وال سيام االنتخاب
الطبيعي ،كام يسعى من جهة أخرى إىل بيان خطأ علامء األحياء يف فرض قيمة أخالق ّية
عىل األصول التكامل ّية ،لرفع التعارض املفرتض بني نظريّة التكامل وبرهان النظم ،وذلك
من خالل العمل عىل تعديل تلك األصول التكامليّة وإصالحها .وعىل هذا األساس فإن
كيث وارد ال يرى تعارضاً بني نظريّة التكامل واإلميان بالله ،بل يعترب فرضية وجود الله
أي فرض ّية أخرى.
تؤيد نظام الخلق القائم عىل التكامل أكرث من ِّ
المقدمة

يُع ّد ظهور الحياة وتط ّورها عىل األرض من املسائل التي متت ّد بجذورها الطويلة
يف عمق تاريخ التفكري البرشي ،بحيث نجد الكثري من النظريّات املتن ّوعة يف مختلف
املراحل بشأن ظهور الحياة وكيفيّة ات ّساعها .ومن بني أهم تلك النظريّات نظريّة أصل
األنواع التي صدع بها تشارلز دارون يف القرن التاسع عرش للميالد .فقد خلقت هذه
النظريّة -طبقاً ملعتقد املوحدين -أربعة تعارضات رئيسة بالنسبة إىل العقائد الدين ّية،
وميكن بيان هذه التعارضات األربعة عىل النحو اآليت:
1ـ التعارض مع تفسري كيف ّية الخلق املذكورة يف األديان اإلبراهيم ّية.
2ـ ظهور وتبلور األخالق التكامل ّية.
3ـ الخدش يف برهان النظم.
4ـ التشكيك يف هدفية الخلق.
وحيث ال ميكن تناول جميع هذه األنواع من التعارض بالتفصيل ضمن مقالة واحدة،
سوف نقرص البحث يف هذه الدراسة عىل بيان تعارض نظريّة التكامل وأصل األنواع مع
نظام الخلق .لقد كان برهان النظم ميثل الجرس الرئيس الرابط بني العلم واإللهيات طوال
القرون الثالثة -من القرن السابع عرش إىل القرن التاسع عرش للميالدـ ومصدرا ً لنرش
العلم وترويجه .كام كان برهان النظم يسمح للمتكلمني بالدفاع عن الدين واإلله ّيات
يف مواجهة بعض أنواع اإللحاد .لقد كان تقديم الكثري من النامذج العين ّية عن وجود
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النظم والتدبري يف عامل الطبيعة من قبل وليم بيالي ،وجهود بعض العلامء ،من قبيل:
رسائل برج ووتر يف بداية القرن التاسع عرش للميالد ،يبرش ببداية حركة لتدوين الكتب
العلمية القامئة عىل إثبات النظم يف عامل الطبيعة ،حتى جاءت نظريّة تشارلز دارون
لتقلب األمور رأساً عىل عقب ،وتو ّجه رضب ًة قاسي ًة ّللهوت الطبيعي وبرهان النظم،
األمر الذي أدى إىل ظهور مقدمات اإللحاد وعدم اإلميان بالله .ذلك أن نظريّة التكامل
من خالل طرحها ملبدأ الصدفة يف حصول التغيري ،قد عملت عىل إلغاء الهدفية من علم
األحياء ،وأبدلت ذلك بناظم مبارش للطبيعة اسمه (أصل االنتخاب الطبيعي) ،لتؤكد
عىل أنه مل يعد هناك موضع لفرضية اإلميان بالله.
جدير بالذكر أن نظريّة التكامل عىل الرغم من تع ّرضها للكثري من املشاكل إثر تط ّور
العلوم ،ولكن يجب االلتفات إىل أ ّن أهميّة هذه النظريّة هي بحيث ال ميكن للكثري من
العلوم الطبيعية يف الوقت الراهن أن تواصل بقاءها من دون نظريّة التكامل .ومن هنا
يجدر بنا تناول التعارضات بني نظريّة التكامل واإلميان بالله برؤية جديدة ،من أجل
العمل عىل رفع تلك التعارضات التي مل يت ّم حلها -بحسب الظاهرـ عىل نحو جاد .ويف
هذا اإلطار سوف نسعى إىل بحث هذه التعارضات من وجهة نظر الفيلسوف املعارص
كيث وارد[[[ .فقد قام هذا الفيلسوف -وهو من األساتذة البارزين يف كلية الالهوت يف
موسعة يف حقل البحث الديني ،وأصدر مختلف الكتب
جامعة أوكسفوردـ بدراسات ّ
يف هذا الشأن .وقد أ ّدت منهجية كيث وارد يف إزالة التعارضات بني نظريّة التكامل
والتعاليم الدينية إىل متيّزه من سائر الباحثني يف الشأن الديني؛ إذ أنه بدالً من أن يوجه
النقد -بوصفه متديناًـ إىل نظريّة التكامل فقط ،عمل عىل معالجة املشكلة من كال
الطرفني ،مبعنى أنه يذهب إىل االعتقاد بأن الكثري من األفهام الخاطئة لدى املوحدين
بشأن نظريّة التكامل ،وكذلك يقول بأ ّن التوقعات العلم ّية عىل األصول التكامل ّية من
قبل علامء األحياء ،هي التي أدت إىل حدوث هذا النوع من التعارضات .ومن هذه
الناحية فإنه من خالل التتبع الدقيق لجذور التعارض القائم بني نظريّة التكامل واإلميان
بالله ،يثبت من جهة أن أهمية نظريّة التكامل تفوق ما يذهب إليه تص ّور املوحدين،
[1]. Keith Ward.
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ويثبت من جهة أخرى أن تفسري املوحدين للعلوم الطبيع ّية والتكامل ميكن له أن يق ّدم
لنا التوضيح األكمل ألسباب خلق العامل عىل هذه الشاكلة.
وليك ندرس التعارض بني نظريّة التكامل وبرهان النظم من وجهة نظر كيث وارد،
ال بد يف البداية من اإلشارة -بشكل مقتضب -إىل نظريّة التكامل والعنارص املك ّونة لها،
لنتع ّرض بعد ذلك إىل بيان الطرح اإلجاميل للتعارضات بني نظريّة التكامل واإلميان
بالله ،واإلجابة عىل تلك التعارضات .ثم نعمد من بني جميع هذه التعارضات إىل اختيار
خصوص التعارض بني نظريّة التكامل وبرهان النظم فقط ،وبعد دراسة برهان النظم
ورشح النسبة الدقيقة بينه وبني اإلميان بالله من جهة ،وتعارض نظريّة التكامل وبرهان
النظم من جهة أخرى ،نعمل عىل بيان رؤية كيث وارد حول هذه املسائل ،لنثبت بعد
أي تعارض بني نظريّة التكامل واإلميان بالله ،بل إن فرضيّة وجود الله
ذلك عدم وجود ّ
تؤيد حدوث التكامل يف عامل الطبيعة أيضاً.
1ـ بيان نظريّة التط ّور لـدارون
أفضل ،ال بد من اإلشارة
ليك ندرك التعارض بني نظريّة التط ّور واإلميان بالله بشكل َ
إىل نظريّة التط ّور وأه ّم عنارصها ،وذلك عىل النحو اآليت:
1 /1ـ نظريّة التط ّور الدارونية
يُع ّد تشارلز دارون[[[ من أقوى املنظرين لفكرة التكامل والتط ّور ،حيث قام برشح
هذه النظريّة برؤية خاصة إىل تطور الحياة الطبيع ّية ،وقدم تقريرا ً قيامً بشأن كيفية
وطريقة تكامل أنواع الكائنات الح ّية من أجدادها وأسالفها األوائل .فقد تن ّبه دارون
التغي يف مختلف املناطق،
خالل إبحاره عرب املحيطات إىل قابلية الكائنات وقدرتها عىل ّ
التغي الحاصل لدى الكائنات الحية يف الحالة الطبيع ّية.
وسعى إىل اكتشاف أسباب هذا ّ
وقد متكن من خالل دراسته لكتاب مالتوس تحت عنوان (رسالة يف حقل السكان)[[[ ،من
التوصل إىل أرسار تح ّول الكائنات الحية يف الحالة الطبيعية .تقوم خالصة رؤية مالتوس
ّ
[1]. Charles Darwin.
[2]. Essay on the Principle of Population.
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عىل أن أعداد السكان وإن كانت تتزايد عىل شكل نسبة املتوالية الهندسية الثابته ،إال
أن مصادر الطعام -طبقاً لهذه القاعدةـ تتزايد عىل نحو األعداد التصاعدية .مبعنى أننا
لو افرتضنا -عىل سبل املثال -أن عدد السكان عىل أمد أربعة أجيال ،يرتفع عىل النحو
اآليت 2 :ـ  4ـ  8ـ  ،16يحتمل أن ترتفع مصادر الطعام خالل هذه الفرتة عىل النحو اآليت:
 2ـ  4ـ  6ـ  ،8وبذلك سوف نواجه ندرة يف مصادر الطعام[[[ .وقد توقع مالتوس أنه إذا
أريد للحياة أن تبقى عىل األرض ،فإن امليل الطبيعي لدى الكائنات الح ّية نحو التكاثر،
لن يعمل عىل تعديله غري الكوارث الطبيعية املتالحقة ،ونزعة الكائنات إىل االقتتال
ترسخت فكرة الحروب املتواصلة من أجل البقاء الورايث يف ذهن
فيام بينها .وبذلك فقد ّ
دارون بعد قراءة هذا الكتاب[[[.
تغي الكائنات الحية يف الحالة الطبيعية
وبذلك فقد أمكن لـ دارون أن يدرك رس ّ
من خالل قراءته لكتاب مالتوس ،بحيث أمكن له بعد ذلك بفرتة أن يكتشف العامل
الذي يؤدي إىل تناغم الكائن الحي مع الظروف والرشائط البيئية .وقد أطلق عىل هذا
العامل تسمية (أصل االنتخاب الطبيعي) ،حيث ميكن القول أنّه يُشكّل الركن األساس أو
العمود الفقري لنظرية دارون .يرى دارون أن التزايد الالمحدود يف أعداد الكائنات الحية
والنباتات ،يؤدي إىل عدم توفر مقادي َر كافية من الطعام والسكن لجميع الكائنات .ومن
حي أن يخوض كفاحه الخاص يف مواجهة املنافسني والعنارص
هنا يتعني عىل ِّ
كل كائنٍ ٍّ
غري املؤاتية يف الطبيعة من أجل الحصول عىل الطعام ،وأن يقاوم السقوط بني براثن
املوت والفناء .وقد أطلق دارون عىل هذه الظاهرة مصطلح (الرصاع من أجل البقاء)[[[.
وعىل ح ّد تعبري دارون:
هناك قانون عا ٌّم يؤدي إىل تطور جميع الكائنات الطبيعية ،يقوم
عىل أساس قانون البقاء لألقوى ،حيث تبقى الكائنات القوية عىل
قيد الحياة ،وتأخذ الكائنات الضعيفة طريقها نحو الفناء[[[.
[1]. Lewns, Tim. (2007). “Darwin Routledge”, England. P. 42.
[2]. Ward, Kith. (1998). “God’ Chance and Necessity” England: One world Publications. P. 62.
[3]. Eugenie, Carol Scott. “Evolution versus creationism” United States of America: Greenwood Press. (2004). P. 23.
[4]. Ward, Kith. (1998). “God’ Chance and Necessity” England: One world Publications. P. 62.
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ومن البديهي أن الذين يتمتعون بالصفات النافعة يف الرصاع من أجل البقاء،
سيبلغون غاياتهم يف هذا الرصاع ،وأولئك الذين ال ميتلكون الوسيلة الرضورية يف الكفاح
والنظام سيحكم عليهم بالفناء والزوال .وعليه تكون نتيجة الرصاع من أجل البقاء هي
البقاء لألصلح ،مبعنى أن الطبيعة تختار للبقاء من تتوفر فيه الصفات املمتازة للبقاء
والتناسل والتامهي مع الظروف[[[.
يرى دارون عندما تؤدي صفة نافعة إىل بقاء شخص ،فإن ذلك الشخص سوف
يعمل عىل نقل تلك الصفة إىل ذريته عرب الجينات الوراثية .ثم إن هذه الصفة املمتازة
تشت ّد وتقوى عرب التناسل جيالً بعد جيل ،وتتجىل عىل شكل صفة بارزة جديدة ،وتوفر
مقدمات امتياز تلك املجموعة من أسالفها .كام ميكن لألنواع الجديدة بدورها أن
ت ُق ّدم عىل هذه الشاكلة أنواعاً جديدة إىل الوجود ،وهكذا يواصل هذا املسار التكاميل
تق ُّدمه[[[ ،وعىل ح ّد تعبري دارون:
كل تغيريٍ مهام كان
بسبب النزاع املتواصل من أجل الحياة ،فإن َّ
طفيفاً ...إذا بلغ حدّ اً يكون معه نافعاً للنوع ...سيكون سبباً لحفظ
ذلك النوع ،ويتح ّول إىل عامل ورايث من طريق التناسل[[[.
2 /1ـ العنارص املؤلفة لنظريّة التكامل لـ دارون
أـ التغريات التي تحدث مصادفة :لقد عرث دارون عىل الكثري من الشواهد
التغيات الطفيفة إىل التوارث ،ويبدو أنها تنتقل عرب األجيال بشكل
عىل قابلية ّ
تلقايئ[[[ .إن التغريات التي تحدث مصادفة هي عبار ٌة عن تغ ّيات عشوائية يف
تكرث الجينات يف الجامعات الصغرية التي ميكن لها أن تنتقل عرب األجيال .حيث
ٌ
احتامل أن يحدث التكامل من خالل املتغريات التي تحدث مصادف ًة[[[.
يوجد
[1]. Lewns, Tim. (2007). “Darwin Routledge”, England. P. 42 - 43.
[2]. Ward, Kith. (2006). “Pascal’s Fire” England: One world Publications. P. 50.
[3]. Ward, Kith. (1998). “God’ Chance and Necessity” England: One world Publications. P. 63.
[[[ .إيان باربور ،علم ودين ،ص  ،11ترجمه إىل اللغة الفارسية :بهاء الدين خرمشاهي ،مركز نرش دانشگاهي ،طهران1372 ،هـ ش.
[[[ .أصغر خانقاه عسكري ومحمد رشيف كاميل ،مقدمه اي بر انسان شنايس زيستي ،ص  ،33انتشارات توس ،ط  ،2طهران1372 ،هـ ش( .مصدر
فاريس).
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ب -الرصاع من أجل البقاء :إن عدد الكائنات الحية -بشكلٍ عا ٍّم -أكرث
من أعداد تلك التي ميكنها أن تصل إىل مستوى التناسل .وعىل هذا األساس
فإن الكائنات تعيش رصاعاً متواصالً مع سائر األفراد من أجل البقاء عىل قيد
الحياة[[[.
ج -بقاء األصلح :لقد ت ّم تعريف مصطلح (األصلح) ـفي الحقيقةـ للتناغم
األفضل مع البيئة كنتيجة المتالك الذرية .وبذلك فإن األفراد -الذين يتمتعون
بصفات ممتازة للبقاء والتناغم مع البيئة والظروف الطبيعية للحياةـ تتجاوز
أعامرهم الح ّد املتوسط ،وهم أكرث تناسالً من غريهم ،ولذلك فإنها تتكاثر عىل
نحو متسارع .وعىل األمد الطويل سيؤ ّدي هذا املسار إىل االنتخاب الطبيعي
التغيات غري املطلوبة حتى تزول
التغيات ،ومبوازاة ذلك تنخفض تلك ّ
لهذه ّ
وتضمحل نهائ ّياً ،إىل الح ّد الذي يحدث معه التح ّول التدريجي لألنواع[[[.
د ـ االنتخاب الطبيعي :إن اآللية األصلية لنظرية التكامل تتمثل يف االنتخاب
الطبيعي[[[ الذي يشتمل عىل التحوالت غري املنظمة ،والرصاع من أجل البقاء،
وانتخاب األصلح .وإن االنتخاب الطبيعي ميثل العنرص الرئيس الذي يح ّدد
التغيات التكامل ّية[[[.
جهة ّ
 .2تعارض نظريّة التط ّور مع األديان اإلبراهيم ّية
إن مسألة تكامل األنواع أو الدارونية التي قال بها تشارلز دارون يف القرن التاسع
عرش للميالد ،أثارت عىل أمد الزمن موجة من اإلشكاالت حول العقائد الدينية .ويف هذا
القسم سوف نذكر التعارضات التي خلقتها نظريّة التكامل واألفهام الالحقة لها تجاه
الدين واملتدينني من وجهة نظر كيث وارد.
[1]. Lewns, Tim. (2007). “Darwin Routledge”, England. P. 42.
[2]. Darwin. Charls, (1985). “The origin of Species by Means of Natural Selection” Penguin: Harmondsworth. P. 69 – 170.
[3]. natural Selection.
[4]. Eugenie, Carol Scott. “Evolution versus creationism” United States of America: Greenwood Press. (2004). P. 23.
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1 /2ـ أهم عوامل تعارض نظريّة دارون مع العقائد الدين ّية
أـ مسألة الخلق :لقد عملت نظريّة التكامل الدارونية عىل تحدي القول
بالخلق عىل أساس ثبات األنواع الذي هو معتقد سائد يف جميع األديان
اإلبراهيمية منذ القدم .وعىل ح ّد تعبري دانيل دنت:
لقد عملت نظريّة دارون عىل دفع ِ
“سفر التكوين” نحو حقل
األساطري املمتعة[[[.
ب -التشكيك يف برهان النظم :يذهب دارون إىل االعتقاد بأن النظم الذي
نراه يف عامل الكائنات الحية ،ليس من قبيل النظم املخطط له مسبقاً ،وإمنا قد
لتغيات وتح ُّوالت تحققت عىل األمد الطويل وعىل نحو الصدفة.
حدث نتيجة ُّ
ويرى بعض املوحدين أن هذه النظريّة تعني أن ما يجري يف عامل الطبيعة هو
مجر ُد أمور تأيت من باب الصدفة الالعقالنية ،وإن نظريّة التكامل هي عبار ٌة
عن مسار فاقد للهدف ،فهي مجرد ظاهرة عشوائية تعارض القول بأ ّن وراء
هذا الكون والخلق صانعاً ومدبّرا ً حكيامً.
ج -األخالق التكامل ّية :تذهب بعض تفسريات االنتخاب الطبيعي إىل
االعتقاد بأن التكامل هو عبار ٌة عن رصاع ظامل وجائر من أجل البقاء ،وهو
الرصاع الذي يرث فيه األقوى حكم األرض ،وأما الكائن األضعف فحكمه الفناء
التام .وعىل هذا األساس يت ّم السعي إىل تقييم األصول األخالقيّة بحسب سهمها
يف البقاء ،مبعنى أن كل سلوك يرفع من مستوى احتامل البقاء ،يعترب جيدا ً،
وكل يشء يعمل عىل خالف هذا االتجاه يعترب أمرا ً سيئاً .ونتيجة لهذا الفهم
يذهب املوحدون إىل تص ّور مفاده أن نظريّة التكامل والتطور إذا كانت عبار ًة
عن رشح متكامل ملسار الخلق ،فإنها عاجزة قطعاً عن بيان املفاهيم الدينية،
التي هي من قبيل :الحب والتواضع واإليثار وما إىل ذلك.
د -عدم هدفية عامل الخلق :يذهب علامء األحياء إىل االعتقاد بأن السبب
[[[ .مهدي گلشني ،علم ودين ومعنويت ،ص  ،13بژوهشگاه علوم انساين ومطالعات وفرهنگي ،طهران 1383 ،هـ ش.
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يف حدوث التكامل ،هو عامل االنتخاب واالختيار الطبيعي الذي يتوىل مه ّمة
اختيار األمثل واألصلح للبقاء .وعىل هذا األساس يذهب املوحدون إىل االعتقاد
بأن االنتخاب الطبيعي [الذي تنادي به نظريّة التط ّور] دليل عىل أن العامل ال
ككل شامل لإلنسان أيضاً هي حصيلة
يبايل بالحياة واإلنسانية ،وإن الطبيعة ٍّ
الصدفه ،وأنها ت ُعترب ظاهرة فاقدة للهدف والغاية واملعنى ،ألنها ال تقوم عىل
مخطط مع ّد مسبقاً منذ بدء الخليقة[[[.
2 /2ـ كيث وارد ودراسة تعارضات نظريّة التط ّور مع اإلميان بالله
ومن بني التعارضات التي ذكرناها بني نظريّة التكامل والعقائد الدينيّة -غري املورد
األول وهو مسألة الخلق -ثالثة أمور أخرى ،وهي :الصدفة ،والرصاع من أجل البقاء،
تعب عن عامل يتعارض مع فرض ّية وجود
واالنتخاب الطبيعي غري الهادف ،وهذه كلها ّ
الله؛ إذ عند تحقق التعارض بني الكتب املق ّدسة ونظريّة التط ّور ،ال يكون إنكار الكتب
املق ّدسة مستلزماً إلنكار الله تعاىل ،حيث ميكن لإلنسان ألّ يؤمن بأي من الكتب
الساموية ،ومع ذلك يبقى مؤمناً بالله .لقد وجد علامء ومفكرون من أمثال :إستون
وينربغ ،ويت .إتش .هاكسيل ،وإرنست هائيكل ،وكارل ماركس ،وفريدريش نيتشه،
وسيغموند فرويد يف فكر دارون ما يوافق إلحادهم ،وادعوا أن نظريّة التط ّور ترد
االعتقاد بالله بشكل أمىض من علم الفيزياء[[[.
3 /2ـ ثالثة تعارضات وثالثة إجابات مقتضبة من كيث وارد
كام تق ّدم أن ذكرنا فإن فهم بعض املوحدين لنظرية التط ّور قد أ ّدت بهم إىل القول
بوجود تعارض بني هذه النظريّة وبني االعتقاد بوجود الله .وقد ذكر كيث وارد -قبل
الدخول يف تفاصيل هذه التعارضات -ثالثة أجوبة مخترصة يف هذا الشأن:
أـ لقد أجاب كيث وارد عىل القول بأن نظريّة التط ّور واالختيار الطبيعي
تتعارض مع حكمة الصنع واتصاف الخلق بالتدبري ،قائالً :ال رضورة للذهاب إىل
[1]. Ward, Kith. (1998). “God’ Chance and Necessity” England: One world Publications. P. 63 - 64.

[[[ .جان هات ،علم ودين از تعارض تا گفتگو ،ص  89ـ  ،91ترجمه إىل اللغة الفارسية :بتول نجفي ،انتشارات طه ،ط  ،1طهران1382 ،هـ ش.
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هذا الفهم بشأن املسار التكاميل؛ إذ ميكن القول بأن الله هو الذي جعل من
االختيار الطبيعي طريقة إىل تحقيق أهداف وغايات بعينها ،بحيث ال ميكن
لهذه الغايات أن تحصل من طريق آخر غري االختيار الطبيعي .وعليه يكون
الخطأ الذي ارتكبه املوحدون هو الخلط بني تفسري خاص لنظرية االختيار
خاص للدين ،يف حني أنّه إذا كان التكامل يف واقع األمر مسارا ً
الطبيعي ،وتفسري ٍّ
اعتباط ّياً وغ َري هادف يقع عىل نحو مج ّرد الصدفة ،سيقع التضاد والتعارض ال
محالة بني القول بنظريّة االنتخاب الطبيعي وذلك الفهم الخاص للدين[[[.
ب -وقد أجاب كيث وارد عن اإلشكال القائل بأن الرصاع القائم من أجل
البقاء ينطوي عىل ظلم مؤسس يف العامل ال س ّيام ض ّد الضعفاء ،قائالً:
ال بد من القبول بأن االختيار الطبيعي ال يعني أن يرضخ اإلنسان
ملثل هذا التفسري الظامل ،بل ميكن اعتبار االختيار الطبيعي بوصفه
طريقاً للتعاون فيام بيننا وأن يحب بعضنا بعضاً[[[.
يذهب كيث وارد إىل االعتقاد ـطبقاً لتص ّور دارون لعامل الطبيعة بوصفه
مجموع ًة المتناهي ًة من الكائنات الطبيعية ذات االرتباط املتبادل -بإمكانية
الوصول إىل تص ُّور مختلف للعامل متام االختالف .ففي هذه الرؤية يُنظر إىل
العامل بوصفه شبكة من التواصل بني األجزاء املتناغمة فيام بينها عىل نحو
جميل ودقيق للغاية من أجل التط ّور واالنسجام املعقد[[[.
ج ـ إن االختيار الطبيعي ـ طبقاً لرؤية املوحدين -ينتقي من خالل عمله
الالعقالين العنارص األكرث قابلية للبقاء ،وهذا يعني أن نظريّة التط ّور واالختيار
الطبيعي ال تبدي أي اهتامم بالحياة اإلنسان ّية .ومن البديهي أن هذا الفهم لنظريّة
أي رؤية دين ّية ،بيد أن الحقيقة هي أن نظريّة
االختيار الطبيعي يتعارض مع ِّ
التط ّور تستهدف وجود الكائنات العاقلة (اإلنسان) بواسطة االختيار الطبيعي يف
[1]. Ward, Kith. (1998). “God’ Chance and Necessity” England: One world Publications. P. 63 - 64.
[2]. Ibid, p. 63 – 64.
[3]. Ibid, p. 56 - 57.
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اإلطار التكاميل ،وال ميكن لهذه النظريّة أن تتعارض مع الرؤية والتعاليم الدين ّية،
ألن الدين بدوره قد جعل من الكائنات العاقلة هدفاً له يف مسار الخلق ،سواء
أي طريق آخ َر[[[.
أكان ذلك من طريق االختيار الطبيعي أو من ِّ
3ـ برهان النظم
تقدم الكالم بشأن التعارض بني نظريّة التطور واإلميان بالله .وفيام ييل سوف نتح ّدث
من بني تلك العنارص عن التعارض بني نظريّة التكامل وبني التدبري الذي يحكم عامل
الخلق .إن الفهم الصحيح للتعارض بني نظريّة التط ّور وبرهان النظم ،يستلزم ع ّد َة أمور،
ومن بينها :بيان موقع برهان النظم يف الالهوت الطبيعي والالهوت باملعنى الخاص،
وإن بيان برهان النظم يقوم عىل تقرير العلة الغائية.
1 /3ـ مكانة برهان النظم يف الالهوت الطبيعي
إن الالهوت الطبيعي ـ يف ثقافة املتكلمني -له وظيفتان رئيستان ،وهام:
1ـ الالهوت باملعنى العام.
2ـ الالهوت باملعنى الخاص.
والالهوت الطبيعي باملعنى العام ناظر إىل كافة الرباهني الدين ّية املتخذة من العقل
والنقل والطبيعة .هذا يف حني أن الالهوت الطبيعي باملعنى الخاص إمنا يشتمل عىل
الرباهني الدين ّية ذات املنشأ الطبيعي فقط[[[.
هناك برهانان يف دائرة شمول الالهوت الطبيعي باملعنى الخاص ،وهام:
الخاصة يف التوصيف العلمي:
أـ االستدالل عىل وجود الله من طريق املنافذ ّ
يتوصل العلم التجريبي يف وصف األحداث الطبيع ّية ،إىل علل ماديّة،
عندما ال ّ
سوف يعمل عىل رشح تلك الظواهر من خالل االستعانة بتدخل الله ،وبذلك
يثبت وجوده ،وهو األسلوب املعروف بتدخل الله[[[.
[1]. Ibid, p. 64.
[[[ .إيان باربور ،علم ودين ،ص  ،64ترجمه إىل اللغة الفارسية :بهاء الدين خرمشاهي ،مركز نرش دانشگاهي ،طهران1372 ،هـ ش.
[[[ .املصدر أعاله ،ص  22ـ .24
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ب -االستدالل عىل وجود الله من خالل اللجوء إىل النظم الطبيعي :وهذا
عب عنه بـ (برهان النظم) ،وقد ت ّم تح ّديه بجدية عىل
هو اإلطالق الذي يُ ّ
نحو جاد بعد إطالق نظريّة التطور يف حياة الكائنات يف القرن التاسع عرش
للميالد[[[ .ويف هذا الربهان يتم االستناد أحياناً إىل طرح وتركيب خصائص
كل عنرص طبيعي ،ويتم االهتامم أحياناً بتنظيم مجموع نظام الوجود ،وكِال
األمرين يُع ُّد من مصاديق برهان النظم.
إن تقرير برهان النظم من قبل ديفد هيوم يف كتاب (حوارات بشأن الدين الطبيعي
عىل لسان كليانتس[[[) ،يُعترب من النوع األول .وإن تقرير برهان النظم من قبل وليم
ٌ
استدالل بالشكل الثاين .والنموذج البارز لهذه الرواية
بيل يف كتاب (الالهوت الطبيعي)
هو التمثيل بالعني ،حيث يُستند إليها بوصفها شاهدا ً عىل وجود مدبّر حكيم وعاقل[[[.
3 /3ـ تقرير برهان النظم القائم عىل العلية
هناك تقاري ُر متن ّوع ٌة لربهان النظم ،من قبيل :تقرير كانت ،والتقرير القائم عىل
الجامل ،والتقرير القائم عىل االحتامالت ،والتقرير القائم عىل العلية .وبسبب اتساع
رقعة البحث فإننا سوف نُحجم عن ذكر وتوضيح جميع التقارير ،ونكتفي مبج ّرد البحث
يف التقرير القائم عىل العلية الذي ت ّم خدشه بنظرية التط ّور.
ويف هذا القسم سوف نعمل ـ ضمن توضيح السبب يف اختيار تقرير العليةـ عىل
ذكر أنواع العلية ،وسوف نبني ما هو املراد من العلية يف برهان النظم من بني أنواع
العلل األربعة.
ومن بني أنواع النظم الذي ميكن لنا أن نقيمه بني أعضاء مجموعة من الكائنات
والتي-هي عبار ٌة عن :النظم الصناعي ،والنظم االعتباري ،والنظم التكويني -يُع ُّد
النظم التكويني هو الذي يقع موردا ً للبحث يف برهان النظم ،وهو رهن بالرتابط العيل
واملعلويل بني أجزاء مجموعة ما ،ألن النظم الصناعي والنظم االعتباري الذي ال يقوم
[[[ .املصدر أعاله ،ص  64ـ .65
[[[ .إن كليانتس شخص يدافع عن برهان النظم.
[[[ .إيان باربور ،علم ودين ،ص  ،47ترجمه إىل اللغة الفارسية :بهاء الدين خرمشاهي ،مركز نرش دانشگاهي ،طهران1372 ،هـ ش.
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بني أجزائهام ارتباط عيل ومعلويل ،وال نشاهد بينهام نظامً حقيق ّياً ،يعتربان خارجان عن
بحث برهان النظم.
كام يشتمل النظم العيل واملعلويل بدوره عىل ثالثة أنواع من النظم الحقيقي ،وهي
عبار ٌة عن :النظم بني العلة الفاعل ّية واملعلول ،والنظم بني العلل الداخل ّية أي املادة
والصورة ،والنظم بني العلة الغائية واملعلول .وإ ّن النظم بني العلة الغائية واملعلول هو
النوع مورد البحث يف برهان النظم من بني األقسام التي تقدم ذكرها .إن أكرث تقارير
برهان النظم شيوعاً يف الفلسفة اإلسالم ّية والغرب ّية هو هذا التقرير ،والذي يتم التعبري
عنه بعناوين ،من قبيل :برهان النظم ،وبرهان الطرح والتدبري[[[ ،وبرهان إتقان الصنع
أو برهان املعرفة الغائية[[[ أيضاً[[[.
أفضل عن النظم مورد البحث يف برهان النظم ،ال بد من االلتفات
بغية تقديم تص ّور َ
إىل هذا التوضيح :يتم تصوير أربع علل للظواهر الصناعية والطبيعية املوجودة يف
عامل الوجود ،وهي :العلّة املاديّة ،والعلّة الصورية ،والعلّة الفاعليّة ،والعلّة الغائية.
وعند إثبات وجود الناظم للعامل استنادا ً إىل النظم والنظام يف الوجود ،ليس املراد هو
إثبات العلة املاديّة أو العلة الصورية أو العلة الفاعلية للوجود ،وذلك ألن إثبات العلل
املذكورة ال يؤدي من الناحية املنطق ّية إىل إثبات الصانع الحكيم لهذا العامل ،ثم إن
وجود العلل املاديّة والصورية والفاعلية للعامل ،مورد قبول واعرتاف جميع املفكرين
األعم من اإللهيني واملاديني .إن النظم الذي يُستند إليه يف اإلله ّيات والذي يوصلنا إىل
وجود الصانع الذي يتصف بالعلم والشعور ،هو النظم الناشئ من العلة الغائية ،مبعنى
أن الفاعل الذي ميتلك القدرة والشعور ،كانت له غاي ٌة من الخلق ،وقد قام باالختيار
لتحقيق هذه الغاية[[[ .وعىل هذا األساس فإن الذي يحظى باالهتامم يف التقرير الدقيق
لربهان النظم ،هو االستدالل باألنظمة املوجودة يف العامل عىل وجود قصد وغاية يف أمر
[1]. design for argument.
[2]. teleological argument.
[[[ .بول إدواردز ،خدا در فلسفه ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :بهاء الدين خرمشاهي ،ص  ،79بژوهشگاه علوم انساين ومطالعات فرهنگي ،طهران،
1384هـ ش.
[[[ .مهدي گلشني ،علم ودين ومعنويت ،ص  49ـ  ،53بژوهشگاه علوم انساين ومطالعات فرهنگي ،طهران1385 ،هـ ش.
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الخلق ،واالستدالل من هذا الطريق عىل وجود صانع يتصف بالعلم والشعور والتدبري
للعامل ،والذي ال ميكن تفسري الوجود من دون أخذ هذا املوجود بنظر االعتبار بأي وجه
من الوجوه.
ويتم التعبري عن هذا التقرير يف بعض املوارد بالربهان الغايئ القائم عىل التمثيل
أيضاً ،ألن هذا الربهان يقوم رصاحة أو تلويحاً عىل التمثيل الذي هو من صنع يد
اإلنسان .كام قام بييل مبقارنة العني مع الساعة ،حيث استدل بأن الشخص إذا عرث عىل
ساعة يف جزيرة نائية ومنعزلة ،من حقه أن يقول بوجود كائن ذيك وعاقل قد صنع هذه
الساعة .وبذلك يحق لإلنسان بعد دراسته آللية عمل العني أن يستنتج أنها من صنع
قائال :إن
كائن عاقل[[[ .كام قام بييل بتشبه عامل الطبيعة بالساعة ،حيث كان يستدل ً
يعب عن نظم أكرث تعقيدا ً من جميع أنواع الساعات .وعىل هذا األساس
عامل الطبيعة ّ
ميكن لنا أن نستنتج رضورة وجود خالق عاقل هو املسؤول عن هذا النظم الدقيق يف
عامل الطبيعة.
وباختصارٍ :إن برهان النظم يقول إننا من خالل مشاهدتنا لعامل الطبيعة نصل إىل
وجود الخالق .طبقاً لربهان النظم القائم عىل تقرير العلية يكون وجود نو ٍع من االرتباط
املنطقي بني ظواهر عامل الطبيعة ومجموع نظام الطبيعة والغايات التي تتحرك نحوها
سبباً يف إيجاد النسبة بني الطبيعة وخالقها .ويف هذه الحالة يحكم العقل بوضوح بوجود
نوع من النظم املنطقي بني التناغم والوعي أو الهدفية والشعور .وعىل هذا األساس
يذهب املوحدون إىل االعتقاد بأن خلق العامل وأحداثه وارتباط هذه األحداث بأهدافها
تقوم بأجمعها عىل وجود طرح ومخطط كان موجودا ً عند الله قبل خلق العامل ،وإن
بغضالله قد خلق الكون عىل أساس ذلك املخطط .وطبقاً لهذ الرأي يكون لكل كائن ّ
النظر عن الغاية التي رصد لها يف إيصال العامل إىل هدفه املتمثل يف وجود البرشـ هدف
وغاية مستقلة من أجل وجوده.
ومن أجل الوصول إىل فهم صحيح للتعارض بني نظريّة التكامل وبرهان النظم ،من
املهم أن نلتفت إىل النقاط اآلتية:
[1]. Dawkins, Richard. “The bilind watch marek”: England: Oxford, 1996. P. 3 – 6.
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ـ إن برهان النظم القائم عىل تقرير العلية يستند إليه يف التعارض القائم بني نظريّة
التط ّور وبرهان النظم.
ـ إن العلّة الغائية هي وحدها التي واجهت تحدياً ـمن بني العلل األربعةـ بسبب
طرح نظريّة التط ّور.
ـ إن العلة الغائية تعني أن بنية كل ظاهرة تتناسب مع الهدف الذي يتجه الكائن
نحوه.
ـ إن تناسب كل ظاهرة مع الهدف الذي تتجه نحوه ،يعني وجود النظم الدقيق يف
العامل.
التوصل إىل وجود الناظم.
ـ من خالل وجود النظم يت ّم ّ
ـ إن الله الذي هو خالق العامل ،كان له مخطط لعامل الخلق ،وقد خلق الكائنات طبقاً
لذلك املخطط الذي تم رسمه مسبقاً.
ـ إن كل موجود بااللتفات إىل وجوده الشخيص ،وكذلك بااللتفات إىل كل عامل
الوجود ،يتجه نحو غاية مح ّددة.
4ـ تقابل نظريّة التط ّور وبرهان النظم
نسعى يف هذا البحث إىل دراسة وبحث التقابل بني نظريّة التطور وبرهان النظم.
ولهذه الغاية سوف نعمل أوالً عىل بيان بعض النقاط بشأن أهمية الغاية منذ عرص
سقراط وحتى مرحلة ظهور نظريّة التط ّور لـ دارون ،وبعد ذلك سوف نتع ّرض لتحليل
برهان النظم ونظرية التط ّور ،يك نعمل من خالل ذلك عىل تنقيح موضع النزاع.
1 /4ـ مكانة العلة الغائية قبل نظر ّية التط ّور
قبل ظهور نظريّة التط ّور لـ دارون ،كان الهاجس الرئيس يتمثل بتفسري األشياء
ذات الصلة بالغرض الغايئ .لقد كان لـ سقراط ،وأرسطو رؤية غائية إىل عامل الطبيعة.
وإن هذه الخصيصة الغائية كانت -إىل ح ٍّد ماـ نتيجة للتص ّور القائل بأن كل يشء يف
الخاصة ،ألنه مخلوق من ِقبل إله له قصد وغاية.
سلسلة مراتب الوجود يتمتع مبكانته
ّ
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ويف املراحل الالحقة نجد االعتقاد باملبدأ األزيل اإللهي والوصول إىل حكمته من خالل
مشاهدة البنية املذهلة للطبيعة يف اعرتافات أوغسطني ،وتنقيح برهان النظم ،واالعتقاد
باملكانة الرفيعة لالهوت الطبيعي بعد الالهوت الوحياين من قبل توما األكويني ،الذي
رقي وتعايل مكانة هذا الربهان يف العصور الوسطى والفلسفة املدرسيّة.
يحيك عن ّ
ويف عرص النهضة عمد العلم الحديث -من خالل التخيل عن البحث يف الغايات-
إىل االكتفاء مبجرد تفسري ورشح الظواهر فقط .ويف هذه املرحلة تع ّرض الكثري من
تعاليم العصور الوسطى إىل االهتزاز من الناحية األسلوبية واملضمونية .ويف مرحلة عرص
النهضة قام كوبرنيق ،وكوبلر ،وغالييل بطرح األدلة الرياض ّية واملشاهدات التجريبية،
وأحلوا العالقات الرياضية الكمية محل العالقات الكيفية األرسطية .كام أن التفسري
الغايئ أخىل مكانه لصالح التفسري الوصفي ،بحيث أخذ اهتامم العلامء ينرصف إىل
االهتامم باملستقبل وليس إىل العلل الغائية ،وأصبح ينظر إىل ماهية األشياء ،ال إىل العلل
الصورية ،بل إىل العلل الفاعلية .إن هؤالء كانوا يأخذون جانباً محدودا ً من طريقة أداء
الظواهر الطبيعية ،ويعملون عىل توصيفه مبعزل عن أي نوع من النظام امليتافيزيقي
الجامع والشامل .ويف هذه املعمعة ذهب سبينوزا إىل أبعد مام ذهب إليه اآلخرون،
حيث تخىل عن املفهوم التقليدي لإلله ،واعترب الوجود بر ّمته مفتقرا ً إىل الغرض والغاية؛
وذلك العتقاده بأن كل يشء يقوم عىل أساس القوانني العين ّية الثابتة للعلية واملعلول ّية
التي ال تعرف التغيري والتب ّدل .وعىل الرغم من ذلك كان مييل إىل إطالق تسمية اإلله
عىل األساس أو النظام الثابت والكوين الالمحدد .وبالتايل ت ّم نبذ الفلسفة األرسطيّة بعد
الثورة العلمية بقيادة نيوتن ،وحلت املناهج التجريب ّية محل املناهج القياس ّية ،وت ّم
إرساء الدعائم الفلسفية غري الالزمة من بنية العلوم الطبيع ّية ،ل ُيقام نو ٌع من الفلسفة
الطبيع ّية[[[.
2 /4ـ تحليل نظريّة التط ّور وبرهان النظم
وبعد ظهور نظريّة التط ّور اختلف الكثري من آليات عامل الطبيعة التي كان يت ّم
تحديدها يف السابق من خالل االلتفات إىل العلة الغائية والهدفية املحددة .وبعد
[[[ .مهدي گلشني ،علم ودين ومعنويت ،ص 19 :ـ  ،25بژوهشگاه علوم انساين ومطالعات فرهنگي ،طهران1385 ،هـ ش.
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طرح نظريّة التط ّور ذهب البعض إىل االعتقاد بأن االنتخاب الطبيعي الذي يؤكد عليه
دارون ميكنه أن يؤدي إىل النظم ،دون أن يكون هناك ناظم يف البني .إن نظريّة االختيار
الطبيعي لـ دارون املك ّونة من مفاهيم من قبيل :التغريات االتفاق ّية ،والرصاع من أجل
رض بربهان النظم ،إ ْذ أن مستند هذا الربهان هو انسجام بناء
البقاء ،وبقاء األصلح ،قد أ ّ
قابل للتعليل من خالل عنرص
بدن الكائنات الحية مع وظائفها النافعة ،وهذا االنسجام ٌ
االختيار الطبيعي دون حاجة إىل افرتاض وجود تخطيط أو تدبري مسبق .ويف الحقيقة
املتغياتُ االتفاق ّي ُة دورا ً رئيساً يف تكامل
فإنه عىل أساس فرضية التكامل والتط ّور تلعب ّ
األنواع الحيوية .يذهب دارون إىل االعتقاد بأن السبب الوحيد يف وجود أنوا ٍع متكنت إىل
وخصائص
اآلن من البقاء عىل قيد الحياة يف رصاعها من أجل البقاء هو امتالكها لصفات
َ
تفتقر إليها سائر األنواع األخرى التي مل تستطع املقاومة والبقاء ،وزالت عن صفحة
الوجود عند خضوها لهذا الرصاع .كان دارون يتص ّور أن صفات األنواع األفضل واألقوى
وتغي الظروف البيئية ،إىل الحد الذي يجعلها مختلفة عن أسالفها
تتغي مبرور الزمن ُّ
ّ
األقدمني إىل ح ّد كبريٍ .يقوم االعتقاد العلمي لـ دارون عىل أن مسار ظهور هذا النوع
التغيات مل يكن قامئاً عىل أساس مخطط سابق ،وإمنا الطبيعة قد اتجهت من تلقاء
من ّ
ذاتها إىل هذا املسار الراهن صدفة .وعليه ليست هناك نسبة بني وجود ظاهرة والهدف
املاثل أمامها ،وهذا يعني أن الظواهر الطبيعية ليست هي وحدها التي ال تنشد هدفاً
خاصاً ،بل حتى حركة مجموع عامل الوجود ال تحتوي عىل جهة خاصة أيضاً.
رضت بها نظريّة التطور هي العلة الغائية ،ولكن يجب
إن املراد من العلة التي أ ّ
عدم الغفلة عن هذه النقطة الرضورية وهي أن الرضر الذي يلحق بالعلة الغائية،
ينقل العدوى إىل العلة الفاعلية أيضاً ،حيث يتم التشكيك فيها بفعل الهزة االرتدادية
الناجمة عن الرضر الذي لحق بالعلة الغائية .وفيام يتعلق بالعلة الفاعلية ـبغض النظر
عن املعتقدات الشخصية لـ دارون حيث تع ّرضت للتغريات املتعارضة يف فرتة حياته،
وبغض النظر عن مبدأ ظهور الوجودـ يجب االلتفات إىل أن الذي يؤدي إىل تح ّول
وتكامل الكائنات طبقاً لنظرية التطور ،ليس هو العلة الغائية مبعنى اإلله ،وإمنا هو
رص اختيار الكائنات األصلح يف
حل ّ
أصل االختيار الطبيعي الذي ّ
محل اإلله ،ويُع ُّد هو عن َ
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حلبة الرصع من أجل البقاء .وبهذا فإن نظريّة التطور من خالل حذفها للخطة املع ّدة
مسبقاً للخلق ،بواسطة عامل املتغريات االتفاقية (الصدفة) ،وإحالل علّ ٍة مبارش ٍة لنظم
الطبيعة باسم االختيار الطبيعي ،ال ت ُبقى مجاالً للتوسل بفرضية وجود الله[[[.
إن الظهور التدريجي لألنواع من طريق تحول األنواع األكرث بساطة ـطبقاً لهذه
النظريّةـ ره ٌن باألرض ّيات السابقة لألنواع القدمية والظروف القامئة .ويف هذه الصورة ال
يكون مج ّرد القبول بالظهور االتفاقي لألنواع محتمالً فحسب ،بل حتى ظهور اإلنسان
من دون تدخل عنرص عاقل سوف يكون أكرث احتامالً .وعىل هذا األساس فإن نظريّة
التط ّور تثبت أن داللة النظم عىل وجود الناظم إمنا تكون إذا مل يكن لدينا علم برشائط
الظهور االتفاقي لتلك الظاهرة ،ولكن عندما نكون عىل اطالع باحتامالت ظهور ظاهرة
ما ،ميكن إحالل اآللية املادية محل التفسري الغايئ[[[.
إن التفس َري العلِّ َّ  ،الذي يت ّم تقدميه يف فرضية تط ّور األنواع من العامل الطبيعي،
هو بحيث يُغني العلامء عن الحصول عىل التفسري الغايئ ،ويفتح الطريق أمام التفسري
االتفاقي يف عامل الحياة .إن النظم الراهن -طبقاً لنظرية التط ّورـ هو حصيل ٌة تدريج ّي ٌة
واتفاق ّي ٌة للقوانني العمياء والصامء التي تعمل دون أي تدبري أو تخطيط حكيم .وعىل
هذه الشاكلة تتجىل الصدفة عىل شكل نقيض للتخطيط والتدبري.
يُع ّد ريتشارد دوكينز من بني علامء األحياء املعارصين ،وله الكثري من األبحاث يف
حقل التط ّور والتكامل .يذهب دوكينز إىل االعتقاد باستحال تحقيق االتفاق بني نظريّة
التطور واإلميان بالله أبدا ً .حيث يقول:
بأن األدلّة القدمية لـ وليم بيالي مهام كانت مقنعة يف إثبات
التخطيط والنظم يف عامل الطبيعة قبل ظهور نظر ّية دارون ،إال أنها
قد اندحرت مبج ّرد ظهور هذه النظريّة واكتشاف أصل االختيار
الطبيعي .والدليل الذي يقدّ مه دوكينز عىل هذا األمر هو أن دارون
قد قدم تفسرياً آخر لوجود الخطة والهدف يف عقل علم األحياء،
[[[ .جان هات ،علم ودين از تعارض تا گفتگو ،ص  91ـ  ،92ترجمه إىل اللغة الفارسية :بتول نجفي.
[[[ .أحد فرامرز قرامليك ،موضع علم ودين در خلقت انسان ،ص  25ـ  ،26انتشارات آرايه ،ط  ،1طهران1373 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
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وهو يقوم عىل أداء االختيار الطبيعي عىل أساس القفزات االتفاقية
خاص ٍة من التط ّور[[[ .ويف هذه الحالة فإن
التي ال تتو ّجه نحو جه ٍة ّ
ٍ
ساعات بصري -عىل
جميع خطط الطبيعة بدالً من أن تُ ثّل صان ِع
ٍ
ساعات أع َمى
ما كان يتم التمثيل به يف برهان النظم -تُ ثّل بصانع
متمثلٍ بالقوى الفيزيائ ّية الطائشة التي يتم توظيفها عىل نحو خاص
جدّ اً .والسبب الذي يدفع دوكينز إىل اختيار عنوان صانع الساعات
صانع الساعات الحقيقي مبرص ويقوم
األعمى يكمن يف أنه يرى أنّ
َ
خاص ،بحيث
بوضع اإلبزميات وحزوز العجالت والنوابض بشكلٍ ٍّ
ميكن القول إنه قد وضع يف ذهنه خطة هادفة ملا ستكون عليه هذه
الساعة يف املستقبل ،يف حني أن أصل االختيار الطبيعي الذي وضعه
تشارلز دارون لتفسري جميع أنواع الحياة والشكل الظاهري الهادف
أي
أصل تلقا ٌّيئ
لها ،هو ٌ
ُ
عديم الهدف والشعور ،ال يحمل يف ذهنه َّ
ٍ
هدف أو غاي ٍة .وهو يرى أن االختيار الطبيعي ال ميتلك عيناً بصرية،
وال ميكنه التخطيط للمستقبل[[[ .وعىل هذا األساس ميكن القول :إن
أي نوع من اللجوء املنطقي لفرضية وجود الله؛
هذه النظر ّية ترفض َّ
صانع ساعات يف األساس ،فإنه ال يكون إلهاً ذك ّياً ،بل
إذ لو كان هناك ُ
هو مسار لالختيار الطبيعي غري هادف ،وقد تط ّور عرب ماليني السنني
من االختبار والخطأ والصواب حتى وصلت الطبيعة إىل ما وصلت
إليه من الجامل الخالب والكامل املبهر[[[.
5ـ التعارض بني نظريّة التط ّور وبرهان النظم من وجهة نظر كيث وارد
تع ّرض الفيلسوف املعارص كيث وارد -من خالل التدقيق يف املسائل الدين ّية وعلم
حل التعارض القائم بني نظريّة التط ّور وبرهان النظم بأسلوب
األحياء التكاميل -إىل ّ
[1]. Dawkins, Richard. “The bilind watch marek”: England: Oxford, 1996. P. 312; Dawkins, Richard. “The bilind watch marek”:
England: Oxford, 1996. P. 6.
[2]. Dawkins, Richard. “The bilind watch marek”: England: Oxford, 1996. P. 21 – 42.
[3]. Ibid. p. 3 – 6.
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بديع .حيث يذهب إىل االعتقاد بأن حدوث مثل هذا التعارض ميتد بجذوره من جهة يف
فهم املوحدين ألصول نظريّة التكامل والتط ّور ،ومن جهة أخرى يف فرض التوقعات غري
العلمية عىل عنارص هذه النظريّة من قبل علامء األحياء .كام أنه يذهب إىل االعتقاد بأن
كل يشء عىل معرفتنا بأن مراد علامء األحياء من عدم
رفع التعارض املفرتض يتوقف قبل ِّ
الهدفية يف مجموع عامل الوجود ،والتع ّرف عىل ماهية جميع الظواهر املوجودة فيه.
التغيات االتفاق ّية أو ما يصطلح عليه بـ (الصدفة) أو (الطفرة)،
يرى وارد أن مفهوم ّ
إمنا هو ناظر إىل عدم هدفية أجزاء عامل الوجود وآلية االختيار الطبيعي ،يرتبط بعدم
الهدفية يف مجموع عامل الوجود .وعليه يجب الخوض أوالً يف بيان املراد من عدم هدفية
التغيات االتفاق ّية واالختيار الطبيعي يف منطق علم األحياء التكاميل ،وبعد ذلك يتم
ّ
التغيات االتفاق ّية
رفع موارد حدوث التعارض من خالل بحث خطأ املوحدين يف فهم ّ
وعدم هدفية عامل الوجود عىل أساس نظريّة التط ّور .ويف هذا املسار سوف يتضح من
خالل الدراسة العلمية ألصل االختيار الطبيعي أن بني االختيار الطبيعي وفرضية وجود
الله ،ما هو األصلح لتفسري هدفية عامل الوجود.
1 /5ـ املراد من الهدفية يف نظريّة التطور
إن مجموع أجزاء عامل الطبيعة ـطبقاً لتقرير برهان النظم القائم عىل العلة الغائيةـ
يسري نحو هدف وغاية محددة عىل أساس خطة موضوعة ومرصودة من قبل الباري
تعاىل .ويف املقابل يذهب دارون والكثري من علامء األحياء إىل االعتقاد بأن تكامل عامل
التغيات االتفاقية ومبدأ (الصدفة) .وحيث
الطبيعة وتط ّور الكائنات يقوم عىل أساس ّ
أن الصدفة ال تسري باتجاه محدد ،ميكن لنا أن نستنتج أ ّن عامل الطبيعة ال يتحرك عىل
التغيات
أساس مخط ٍَّط مح ّد ٍد عىل نح ٍو مسبقٍ  .ويف هذه الحالة من خالل استبدال ّ
االتفاقية وأصل االختيار الطبيعي بالتخطيط الهادف ،ال يبقى هناك موضع لالعتقاد
بفرض ّية وجود الله[[[.

[1]. Ward, Kith. (2002). “God, Faith & The new millennium” England: One world Publications. P. 111 - 122.
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املتغيات االتفاقية ناظر إىل عدم هدفية أجزاء عامل الوجود؟
2 /5ـ هل وقوع
ّ
يذهب كيث وارد إىل االعتقاد بأن هدفية الطبيعة ميكن توضيحها عىل نحوين:
1ـ هدفية آحاد وأجزاء ظواهر عامل الوجود.
2ـ هدفية مجموع نظام الخلق.
يرى كيث وارد أن علينا أن نفهم قبل كل يشء السبب الذي يدفع بعلامء األحياء
نحو القول بعدم هدفية نظريّة التكامل .إ ّن الكثري من علامء األحياء يذهبون ـطبقاً ملا
وتوصل إليه علامء األحياء التكامليون مؤخرا ًـ
قاله دارون بشأن أصل االختيار الطبيعيّ ،
إىل االعتقاد بأنه ما دام الكائن مل يبلغ مرحلة التناسل ،ال يع ّد هادفاً ،ويعترب أمرا ً زائدا ً
يف منظومة الخلق .وعىل أساس أداء أصل االختيار الطبيعي ،يتم من بني ساللة كائنٍ ما
اختيار أولئك الذين ينسجمون مع البيئة املحيطة بهم أكرث من غريهم ،وهؤالء وحدهم
الذين سيكون لهم الحظ األوفر يف الحياة وتحقيق الفوز يف حلبة الرصاع من أجل البقاء.
إن الكائنات التي يتم اختيارها من قبل الطبيعة ،تواصل تناسلها ،ومن خالل نقلها أفضل
صفاتها إىل األجيال الالحقة عرب جيناتها الوراثية ،سيكون نوعها من بني أفضل األنواع.
وعليه فإن الهدف من وجهة نظر علامء األحياء يكمن يف تحقيق االنتصار يف حلبة
الرصاع من أجل البقاء والتناسل من أجل الحفاظ عىل النوع[[[.
فإن كائنا كاإلنسان -عىل سبيل املثال -ما دام ال يتوالد يُع ُّد من ناحية االختيار
الطبيعي كائناً هامش ّياً واعتباط ّياً يف نظام الخلق ،إذ مل يتمكن من الحفاظ عىل ساللته
بني سائر الكائنات ،مام ميكنه من الحفاظ عىل بقاء نسله .إن هذا الكائن قد أصبح
مغلوباً يف حلبة الحياة والرصاع من أجل البقاء ،وال ميكن له أن يقع موردا ً الختيار
الطبيعة بوصفه الكائن األفضل .واملثال اآلخر هي الكائنات التي تع ّرض نسلها لالنقراض.
يذهب علامء األحياء التكامليون إىل االعتقاد بعدم إمكان افرتاض حيا ٍة هادف ٍة للكائنات
املنقرضة ،ألنها مل تقع موردا ً لالختيار الطبيعي ،ولهذا السبب واجهت مصريها وانقرضت.
ذات ٍ
كائنات غ َري ِ
ٍ
هدف ،ألن نسلها قد تع ّرض لالنقراض.
ومن هنا تعترب الدينصوراتُ
[1]. Ibid, p. 115 – 117.
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وعىل هذا األساس ميكن القول :إن مراد علامء األحياء من عدم وجود الهدف يف أجزاء
ٍ
كائنات يف مسار تكامل الحياة تأيت
عامل الوجود وتبعاً لذلك مجموع العامل ،هو أ ّن هناك
إىل الوجود دون أن يكون لوجودها أو عدمه أي تأثري يف توجيه الحركة التكامل ّية لعامل
الخلق ،وال ميكن للوجود أن يستفيد من وجودها يف سياق هدف محدد[[[ .إال أن كيث
وارد ينتقد نظريّة علامء األحياء فيام يتعلق باملراد من الهدف ،ويذهب إىل االعتقاد
بأنه عىل الرغم من إمكان ّية القول بهذا االدعاء طبقاً ألصل االختيار الطبيعي ،بيد أن
تناسب ليست غ َري هادف ٍة ،ألن هذا اإلنسان ال يرى
الحياة اإلنسانية التي ال تشتمل عىل
ٍ
سبب وجوده يف هذه الدنيا منحرصا ً بالتوالد والتناسل .ولو وضعنا آلية أصل االختيار
الطبيعي مب ًنى لهدفية الخلق ،وجب علينا اإلذعان عندها بأ ّن جميع الكائنات التي ال
ذات ٍ
تتوالد أو الكائنات املنقرضة غ ُري ِ
هدف ،وأ ّن نظا َم الوجود كان بإمكانه أن يواصل
حفظ نظامه دون وجود مثل هذه الكائنات أيضاً ،يف حني أن مثل هذا االدعاء ال ميكن
أن يكون مقبوالً .ميكن لنا القول بأن الكائنات التي مل تتناسل أو التي انقرضت ،مل تقع
موردا ً الختيار الطبيعة ،ولكن ال ميكن لنا القول بأن وجود هذه الكائنات غ َري ذي ٍ
هدف،
لكل كائنٍ -كُتب له أن يخلق يف نظام الطبيعةـ نوعني من الوجود ،فمن ناحية
إ ْذ أ ّن ِّ
يكون لوجوده قيم ٌة لنفسه ،ومن ناحية أخرى يتوىل دورا ً مؤثرا ً يف مجموعة عامل الوجود.
بغضيذهب كيث وارد إىل االعتقاد بأن وجود جميع الظواهر يف عامل الوجود
ّ
النظر عن قيمة البقاء والتناسل -هو ذو قيمة بالنسبة إىل الله ،وأ ّن الله وحده هو
الذي يستطيع أن يدرك قيمة األشكال املتن ّوعة للحياة .وعىل هذا األساس عندما يكمن
الهدف يف األشكال املتن ّوعة واملعقدة للحياة ،عندها ال يكون وجودها عديم الهدف،
وإن الهدف الذي ميكن اعتباره هنا يكمن يف مسار التكامل .وطبقاً لهذه الرؤية فإن
الدينصورات مل تتعرض أبدا ً للخسارة ،بل هي التي خرجت املنترصة من ساحة الحياة[[[.
3 /5ـ هدف مجموع نظام الخلق
يذهب علامء األحياء التكامليون إىل االعتقاد باستحالة القول بهدفية ظواهر عامل
[1]. Ibid, p. 113.
[2]. Ibid, p. 114.
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التغيات االتفاق ّية ،وحيث أ ّن وجو َد املجموعة يشء غ ُري منفصل
الوجود عىل أساس ّ
عن وجود أجزائها ،فعندما ال يكون وجود األجزاء هادفاً ،ال ميكن ملجموع نظام الخلق
أن ينشد هدفاً أيضاً .وعىل هذا األساس فإن أصل االختيار الطبيعي الذي يعمل عىل
التغيات االتفاقية ،ال ميكن أن يستتبع هدفاً من اختيار الكائنات املتناغمة
طبق آلية ّ
مع طبيعة الوجود .يذهب ريتشارد دوكينز إىل االعتقاد بأن أصل االختيار الطبيعي
ٍ
هدف ،فإنه يقوم بعملية االختيار دون تخطيط
حيث يكون عنرصا ً أع َمى وغ َري ذي
مسبق[[[ .ويف هذه الحالة ال ميكن لنا أن نتوقع من مجموع العامل أن يسري نحو غاية
محددة .ويف هذا اإلطار يذهب دارون  -بل وحتى الكثري من علامء األحياء التكامليني
من أمثال ستيفان غولد ـ إىل االعتقاد بأن عامل الوجود لو كُتب له أن يوجد م ّرة ثانية،
لكان بإمكانه أن يطوي مسارا ً مختلفاً عن املسار الراهن .ويف املقابل يذهب أتباع
كل ظاهر ٍة يف عامل الوجود هادفة فحسب ،بل
األديان اإلبراهيمية إىل االعتقاد بأنه ليس ُّ
حتى مجموع عامل الوجود يسعى إىل تحقيق غاية وهدف محدد ،ويعتقدون بأن وجود
اإلنسان هو الهدف من خلق عامل الوجود.
إن كيث وارد وإن مل يكن بوارد بحث وجود اإلنسان بوصفه هدفاً للخلق من وجهة
نظر األديان اإلبراهيمية ،بيد أنه يهتم بظهور اإلنسان عرب مسار التكامل برؤية جديدة،
ويستفيد منه يف إطار إثبات هدفية مسار التكامل عىل أساس آلية االختيار الطبيعي.
يذهب كيث وارد إىل القول بأنه عىل الرغم من أن علامء األحياء ال يُنكرون حدوث
الصدفة يف تركيبة الجينات الوراثية ،ولكن ال ميكن اعتبار آلية االختيار الطبيعي أمرا ً
اتفاق ّياً ،إ ْذ إ ّن االختيار الطبيعي -الذي يتكرر عرب مسار طويل من الزمن -يؤدي بالتدريج
تجسد وجود التخطيط يف عامل الوجود .وعىل هذا األساس فإن
إىل ظهور آليات طبيعية ّ
السؤال الكامن هنا يقول :لِ َم تختار الطبيعة مسارا لتط ّورها وتكاملها بحيث يؤدي إىل
وجود الوعي واإلدراك .إن هذا االستدالل الذي يعرف بـ (برهان اإلدراك الذايت) ،يبني
أننا حتى إذا مل نشأ اعتبار ظهور الكائنات الواعية واملدركة دليالً عىل وجود الله ،يجب
علينا االعرتاف بأن تكامل الحياة الطبيعية يف حقل الطبيعة التي تؤدي إىل ظهور الوعي
[1]. Dawkins, Richard. “The bilind watch marek”: England: Oxford, 1996. P. 15.
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واإلدراك ،تحتاج إىل استقامة مجموعة الطفرات التي تحدث ولها مجموعة من العنارص
املحيطة يك تتمكن من إيصال الحياة العقالن ّية إىل حلبة الظهور[[[.
جدي ٌر بالذكر أ ّن االلتفات إىل برهان اإلدراك الذايت يف تصحيح فهم املوحدين ألصول
نظريّة التطور -الذي أ ّدى إىل التعارض مع اإلميان بالله -يحظى بأهمية كبرية .وقد
ذهبت مجموعة من املوحدين -انطالقاً من ادعاء علامء األحياء القائم عىل وقوع
الصدفة يف تبلور الظواهر وانعدام الهدف يف مجموعة عامل الوجود -إىل استنتاج مفاده
أن نظريّة التط ّور ال ميكن أن تنسجم مع اإلميان بوجود الله .وقد ذهب كيث وارد إىل
االعتقاد بأن غفلة املوحدين عن عدد من النقاط هو الذي أ ّدى بهم إىل االعتقاد بهذا
التعارض ،وميكن بيان هذه النقاط عىل النحو اآليت:
1ـ إن مسار التكامل والتط ّور من أهم أصول العلم الحديث ،وإ ْن الكثري من
العلوم ال ميكن لها أن تواصل وجودها دون االلتفات إىل هذا األصل.
2ـ عدم االلتفات إىل اآللية العملية ألصل االختيار الطبيعي.
3ـ فهم املوحدين ألصل االختيار الطبيعي.
وعليه يعمد كيث وارد إىل محاولة إثبات أن مسار التكامل -خالفاً لفهم املوحدين-
ليس هادفاً فحسب ،بل ميكن اعتباره دليالً إلثبات وجود الله.
4 /5ـ ظهور الكائنات املدركة دليل عىل هدفية مجموعة عامل الخلق
نبدأ هذا البحث بطرح سؤال ميثل مقدمة لهدفية عامل الخلق وإثبات وجود الله
تعاىل .هل ميكن اعتبار ظهور الكائنات املدركة والعاقلة واألخالقية (اإلنسان) من خلية
غريِ واعية أمرا ً هادفاً؟
لو ألقينا نظرة عىل أشهر نظريّة لظهور الحياة ،وهي النظريّة املعروفة باالنفجار
الكبري أو الـ بيغ بانغ[[[ ،سوف ندرك ما هو املعنى املراد من عدم وجود مرحلة باسم
الوعي واإلدراك وما إىل ذلك .إن عامل الخلق -طبقاً لنظرية االنفجار الكبريـ قد ُوجد
[1]. Ward, Kith. (2002). “God, Faith & The new millennium” England: One world Publications. P. 113.
[2]. Big Bang.
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من ذرات ارتبطت ببعضها بالتدريج .ويف هذه املرحلة ال معنى للقول بالوعي واإلدراك،
ولكن بااللتفات إىل املرحلة الراهنة من الخلق نجد بعض الكائنات التي متثل النموذج
الكامل والتامل للوعي واإلدراك والشعور .وعىل هذا األساس يكون اإلنسان قد جاء إىل
احل كانت تفتقر إىل الوعي واإلدراك .وهنا ندخل يف صلب اإلجابة
دائرة الحياة نتيجة مر َ
عن السؤال الذي ذكرناه يف بداية البحث .يذهب كيث وارد إىل االعتقاد بأن كل مسار
ينتج عنه كائن عاقل من خلية غريِ عاقل ٍة ،يبدو أنه مسار هادف .فمن خالل االلتفات إىل
هذا املعيار ذهب وارد إىل القول بأن مسار التكامل هو عبار ٌة عن مسار هادف ،وذلك ألن
أي نو ٍع من الوعي واإلدراك ،ثم
مسار التكامل والتطور يبدأ بدوره من حالة ال يوجد فيها ُّ
رص طبيع ّي ٌة تحصل
تدخل من خالل أداء القوانني الفيزيائية الدقيقة مرحل ًة ت ُولد فيها عنا ُ
[[[
عىل الوعي واإلدراك والشعور ،وتكتسب هذه القدرة يك توجد القيمة الذاتية والجوهرية
يجسد
وتعمل عىل توظيفها واالستفادة منها .وعليه فإن مسار التكامل ميثل تيارا ً هادفاً ّ
الهدف من التكامل منذ بدء الخلق من خلية أوىل إىل ظهور الكائنات العاقلة[[[.
5 /5ـ بيان الهدفية بأصل االختيار الطبيعي أو فرض ّية وجود الله؟
سبق أن ذكرنا أن علامء األحياء يذهبون إىل االعتقاد بأن نظريّة التكامل واالختيار
الطبيعي فاقدة للهدف ،ويف املقابل فإن برهان اإلدراك ّ
يدل بوضوح عىل هدفية نظام
الخلق عىل أساس نظريّة التط ّور .وعىل هذا األساس ،فمن جه ٍة إلثبات هدفية عامل
الخلق ورفع التعارض بني نظريّة التكامل وبرهان النظم -خالفاً لتصور بعض املوحدين-
ال حاجة إىل رفض نظريّة التطور واالختيار الطبيعي ،ومن ناحة أخرى ليس من الرضوري
القبول مب ّدعى علامء األحياء القائم عىل االختيار الطبيعي غري الهادف واعتباره أصالً
ُمسلَّامً ال يقبل النقاش .وعليه إذا قبلنا اآلن بأن نظريّة التط ّور هي عبار ٌة عن مسار
هادف ،ال نزال نواجه مسألة أساسية أخرى وهي القول :ما هو اليشء أو الشخص الذي
ميكنه تفسري هذا الهدف يف مسار التكامل والتط ّور؟ هل هو أصل االختيار الطبيعي أم
فرض ّية وجود الله؟
[1]. Intrinsic valu.
[2]. Ward, Kith. (1998). “God’ Chance and Necessity” England: One world Publications. P. 65 - 69.
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يرى املعتقدون بالله أن وجود الله هو الذي أوجد الهدف يف الحركات التكاملية ،ويف
املقابل يذهب امللحدون إىل نسبة عامل تفسري الهدفية يف مسار التكامل إىل االختيار
الطبيعي ،ويعتقدون أنه عىل فرض هدفية مسار التكامل ،إال أ ّن أصل االختيار الطبيعي
هو وحده الذي يستطيع تربير الهدف وتعقيدات نظام الخلق .تذهب هذه الجامعة
التي تنترص للداروينية بش ّد ٍة -إىل االعتقاد بأن األصل األبسط واألكرث علمي ًة -وهواملتمثل باالختيار الطبيعي -ميكنه تفسري هدفية مسار التكامل قبل فرضية وجود الله[[[.
ويف الحقيقة فإن تص ّور هؤالء يقوم عىل القول بأن أصل االختيار الطبيعي هو وحده
الذي يستطيع تفسري جميع حقائق علم األحياء .وعىل هذا األساس لسنا بحاجة إىل
فرضية وجود الله لتفسري عامل الخلق .يقول ريتشارد دوكينز يف كتابه (صانع الساعات
األعمى):
يكفي القول بالصدفة واالختيار الطبيعي املقرون بالفرتة الزمنية
الطويلة لتفسري جميع أصناف تن ّوع الحياة ومن بينها حياتنا .وعليه
ليس من الالزم أن نأخذ فرضية وجود الله بنظر االعتبار[[[.
يذهب كيث وارد إىل االعتقاد بأننا يف إثبات نقص أصل االختيار الطبيعي وأفضلية
فرضية وجود الله يف تفسري هدفية مسار التكامل ،علينا أن نأخذ مسألتني بنظر االعتبار،
وهام:
1ـ إن كل ادعاء يذهب إىل القول بأن فرضية االختيار الطبيعي ميكن
مالحظتها بوصفها تفسريا ً لجميع الحقائق ،هو ادعاء وقح وجريء ،إ ْذ طبقاً
ملباين علم األحياء التكاميل ال يزال هناك الكثري من الظواهر التي مل تأخذ
حظها من االهتامم يف هذا العلم ،وال يزال هذا العلم عاجزا ً عن تقديم تفسري
لوجودها .وعىل هذا األساس فإ ّن كالم هؤالء األشخاص هو مج ّر ُد ادعاء مل يت َّم
إثباته بع ُد ،وال يشبه االستدالل بيشء أبدا ً[[[.
[1]. Ibid, p. 70 – 77.
[[[ .جان هات ،علم ودين از تعارض تا گفتگو ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :بتول نجفي ،ص .93
[3]. See: Ward, Kith. (1998). “God, Chance and Necessity” England: One world Publications. P. 65.
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2ـ طبقاً ملا يذهب إليه علامء األحياء من االعتقاد العلمي ،عىل الرغم من
إمكان ّية ع ّد تحقق الكائنات الواعية يف زمرة أنشطة أصل االختيار الطبيعي،
إال أن هذا العنرص ال يستطيع التك ّهن أو التن ّبؤ بظهور هذه الكائنات .وبعبارة
أخرى :حتى لو أمكن لفرضيّة االختيار الطبيعي أن تقدم تفسريا ً للحقائق
مناسب متاماً ،إال أن التفسري والتن ّبؤ بحركة الكائنات نحو
املعروفة بأسلوب
ٍ
التطور واملزيد من التعقيد ،وصوالً إىل ظهور الكائنات املدركة والواعية خارجاً
عن وظائف ومهام هذا األصل[[[.
وبهذا التوضيح ميكن لنا أن نستنتج أن فرضية وجود الله هو أكرث جدارة لتفسري
هدفية عامل الخلق من أصل االختيار الطبيعي .وبذلك فإن برهان النظم ونظرية التكامل
ليسا متعارضني أبدا ً ،بل هام متعاضدان ومتامهيان.
النتيجة

إن التعارض بني نظريّة التطور وبرهان النظم -طبقاً لرؤية كيث واردـ والذي يؤدي
إىل املادية ورفض وجود الله ،يعود سببه إىل األمور اآلتية:
التغيات االتفاق ّية التي تحدث صدفة،
1ـ تفسري املوحدين الخاطئ لعنارص ّ
وكذلك الفهم الخاطئ لالختيار الطبيعي يف نظريّة التط ّور.
2ـ عدم التفات املوحدين إىل أهمية نظريّة التط ّور وأصل االختيار الطبيعي
يف العلم الحديث.
3ـ الخلط بني معنى الهدف ّية يف منطق علم األحياء التكاميل والالهوت
الطبيعي.
4ـ االدعاءات غري العلمية من قبل علامء األحياء التكاميل ،والقامئة عىل
متكُّن أصل االختيار الطبيعي يف تفسري جميع ظواهر عامل الوجود والتن ّبؤ
بالتقدم والحركة نحو املزيد من التعقيد ،إىل الح ّد الذي يؤدي إىل ظهور
الكائنات املدركة والواعية.
[1]. See: Ward, Kith. (2002). “God, Faith & The new millennium” England: One world Publications. P. 83.
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5ـ عدم االلتفات إىل مساحة نظريّة التط ّور وبرهان النظم ،إ ْذ إ ّن نظريّة
التط ّور ناظرة إىل إثبات العلل الطبيعية واملبارشة لعامل الوجود ،إال أن برهان
النظم إمنا يسعى إىل إثبات وجود عنرص ميتافيزيقي واع ومدرك وشاعر لعامل
الطبيعة.
وعىل هذا األساس من خالل التدقيق يف محتوى برهان النظم والتأ ّمل يف مفاد
أي تعارض حقيقي بني نظريّة التط ّور
نظريّة التط ّور ،ميكن لنا أن نستنتج عدم وجود ّ
وبرهان النظم .ومن خالل هذه الرؤية ال ميكن للموحدين االحتفاظ بفرض ّية التكامل
فحسب ،بل ميكنهم من خالل إثبات فرض ّية وجود الله بوصفه عنرصا ً لتفسري هدفية
عامل الطبيعة القائم عىل أصول التكامل أن يعززوا ويدعموا اعتقادهم القائل بوجود
املصدر امليتافيزيقي الذي يفيض الفيض عىل عامل الخلق يف كل لحظة.
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[[[ .املصدر:
Polkinghorne, John, ‘’The Anthropic Principle and the Science and Religion Debate’’, The Faraday Papers, published by the
Faraday Institute for Science and Religion, St Edmund’s College, Cambridge.
تعريب :حسن بلويش
القس الدكتور جون بولكينغهورن عمل يف الفيزياء النظريّة للجسيامت األولية ملدة  ٢٥عاماً وكان قبل ذلك أستاذا ً للفيزياء الرياضية
[[[ .عن املؤلفّ :
املؤسس للجمع ّية الدول ّية للعلم والدين (- ٢٠٠٢
يف جامعة كيمربج وبعد ذلك رئيساً لكلية كوين يف جامعة كمربيدج .الدكتور بولكينغهون كان الرئيس ّ
 )٢٠٠٤وهو مؤلف للعديد من الكتب يف مجال العلم والدين ،مبا يف ذلك العلم والالهوت ،الصادر عن (.)London: SPCK, 1998
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عام ،يف حالة فريدة
نشأ الكون الذي نالحظه اليوم ،قبل ما يقرب من الـ  1307مليار ٍ
من الكثافة العالية والحرارة الشديدة جدا ً التي عند العا ّمة من الناس نسميها «اإلنفجار
الكبري» .كان الكون يف بدايته األوىل من الناحية الرتكيب ّية بسيطاً ج ّدا ً ،موجودا ً تقريباً
متوسعة موحدة من املادة /الطاقة .أحد األسباب التي تسمح لعلامء
عىل هيئة كرة ّ
الكونيات بالتحدث بدرجة معقولة من الثقة عن العهد األول للكون هو أ ّن األشياء
كانت غ َري معقد ٍة ،وبالتايل من السهولة نَ ْ َذ َجتُها .لكن بعد ما يقارب األربعة عرش مليار
عام من الصريورة التطوريّة فإ ّن الكون أصبح شديد الرتكيب ،مبا يحتويه من م ّخ اإلنسان
ٍ
(بخالياه العصبية الـ  1011وأكرث من  1014من الوصالت) ،ذلك النظام األكرث تعقيدا ً
الذي صادفه العلم يف مسرية استكشافه للعامل.
تتضمن الصريورة التطوريّة تفاعالً بني ناحيتني من العامل الطبيعي التي ميكن ،عىل
طريقة الشعار ،تسميتها «الصدفة والرضورة» .نسب ٌة قليل ٌة ج ّدا ً فقط مام هو ممكن
نظريّاً حدث فعل ّياً ومتثل «الصدفة» التفاصيل املحتملة لألحداث الفعل ّية .فعىل سبيل
املثال ،يف بداية الكون األوىل كانت هناك تقلبات قليلة يف توزيع املادة .ق ّدمت عدم
التجانسات هذه البذور العشوائية التي منها ستنمو يف النهاية البنيّة ال ُحبُوبية للمجرات
والنجوم .التفاصيل الفعل ّية لهذه البن ّية الكون ّية كانت مسأل َة صدف ٍة ،لكن الصريورة
كذلك تضمنت «الرضورة» القانون ّية التي متثلت يف فعل الجاذب ّية .فقليل من املا ّدة
استقطاب جاذيب باتجاه «هنا» ،ت ُنشئ صريورة متضاعفة من،
«هنا» تتضمن قليالً من
ٍ
خاللها تتكثّف املجرات.
الرؤية املركزية للمبدأ اإلنساين[[[ هي أ ّن الطبيعة الخاصة للرضورة القانونية يلزم أ ّن لها
الص ْنع»[[[ لقوانني الطبيعة .هذا
صورة خاصة ج ّدا ً عادة ما يُعرب عنها بصورة مجازية «إتقا ُن ُ
إذا كان ما سيؤول إنسان ّياً[[[ ممكناً أساساً عىل أمد التاريخ الكوين .بعبارة أخرى ،االستكشاف
التطوري البسيط ملا ميكن أن يكون (صدف ًة) لن يكون كافياً إذا ما كان االنتظام القانوين
ّ
)[1]. Anthropic Principle (AP
[2]. fine-tuning
[[[ .إنسانياً  :anthropoiاالستعامل اليوناين للبرشية  -وهنا ليس بالرضورة حرفياً أن يعني اإلنسانية بخصوصيتها التامة ،بل باملعنى العام لتعقيد الحياة
الكربونية.
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للكون (الرضورة) مل يأخذ صور ًة مح ّدد ًة جدا ً كانت مطلوبة لإلمكان ّية الحيات ّية .كان عمر
الكون مليارات السنوات قبل ظهور الحياة فيه ،لكنه كان محموالً بتلك اإلمكانية من
البداية.
العديد من الرؤى العلمية تتشارك يف املسري نحو هذه النتيجة غري املتوقعة .تتصل
احل متع ّدد ٍة من التاريخ الكو ّين ،من اللحظات
هذه الرؤى بالصريورات التي حدثت يف مر َ
األوىل النشطار الثانية بعد اإلنفجار الكبري ،مرورا ً بالجيل األول للنجوم واملجرات ،إىل
الصريوروات الفاعلة اليوم يف الكون .سيكون كافياً أن نشري إىل بعض األمثلة التي ت ّوضح
نو َع التأمالت امل ُتضمنة .وللمعالجات التفصيل ّية والشاملة ،ميكن الرجوع إىل عدد من
الدراسات التفصيل ّية[[[.
التحديد اإلنساني

إذا كانت الحياة الكربون ّية ممكن ًة ،فإ ّن القوانني التي تعمل يف الكون ستكون
موضوع ًة لجمل ٍة من املحددات.
 .1الطبيعة املفتوحة
حقيقي يعتمد عىل وجود أنظمة ميكن
يعرتف العلم بشكل متصاعد أ ّن ظهور إبدا ٍع
ّ
فوض» .واملقصود من ذلك أ ّن فيها االنتظام واالنفتاح،
القول عنها أنها «عىل حافة ً
النظام والفوىض ،مرتابطون بشكلٍ حاذق .أنظمة حيث يكون فيها النظام الصلب يسيطر
بشكلٍ شديد املرونة ليسمح للظهور الجديد ح ّقاً .إعادة ترتيب العنارص املوجودة أم ٌر
ممك ٌن ،لكنه لن يكون إبداعاً حقيق ّياً ،إال أ ّن األنظمة التي تكون شديدة الفوىض يف
طبيعتها تتعرض لعدم االستقرار وهذا يعني أن ال يش َء جدي َد ميكنه االستمرار إىل األبد.
ّ
والقصة املألوفة للتط ّور البيولوجي ت ُّبي الفكرة التي قدمناها .فإذا مل يكن هناك تغيُّ ٌ
جيني كث ٌري ،فإ ّن
جيني ،فإ ّن الحياة لن تُط ِّور أبدا ً أشكاالً جديدة؛ وإذا كان هناك ُّ ٌ
تغي ٌّ
ٌّ
األنواع لن تتأسس بحيث ميكن لالنتخاب الطبيعي أن يعمل.
[1]. Barrow, J.D. and Tipler, F.J. The Anthropic Cosmological Principle, Oxford University Press (1986); Leslie, J. Universes,
London: Routledge (1989); Holder, R.D. God, the Multiverse, and Everything, Aldershot: Ashgate (2004).
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الطبيعة األساسية لقانون الفيزياء هي امليكانيكا الكموية ،بالنتائج التي تتضمن ك ُّلً
(أي :عدم القابلية للتخمني للعديد من
(أي :استقرار الذرات) واالنفتاح[[[ ّ
من االعتامد[[[ ّ
النتائج) .وإ ّن من املعقول أ ّن هذه املميزات كانت رضورية لظهور الحياة التي كانت
ستكون مستحيل ًة يف كون محكوم بالحتميّة النيوتنية.
الترتيب العام

استقرار املدارات الكوكبية رضور ٌة واضح ٌة لتط ّور الحياة يف أحدهم ،تَنبع من حقيقة
أ ّن الجاذبية تطيع قانون الرتبيع العكيس .فإ ّن قانون التكعيب العكيس يف املقابل ،عىل
سبيل املثال ،كان سيجعل النظام الشميس غري قادر عىل التامسك ولو للحظ ٍة .فإن
الطبيعة الرتبيع ّية العكس ّية للجاذب ّية متّصلة بأبعاد الفضاء ،فلو كان الفضاء ذا أربع ِة
أبعا ٍد بدالً من ٍ
ثالث ،فإن الجاذبية يف الواقع كانت ستكون تكعيبية عكسية.
 .2التحديد العددي
أربع ُة ق ًوى أساس ّي ٍة للطبيعة تعمل يف كوننا .تتحدد قواها الذاتية بقيم أربعة
ثوابت متناظرة للطبيعة .ثابت البناء الدقيق (𝛼) يُحدد القوة الكهرومغناطيسية؛ ثابت
الجاذبية لنيوتن (𝑮) يحدد قوة الجاذبية؛ وثابتان يحددان قو َة القوى النوويّة)s𝑔( ،
للقوة الشديدة التي متسك النواة ببعضها ،و(𝑔 )wللقوة الضعيفة التي تسبّب بعض
االضمحالل النووي وأيضاً تتحكم بتفاعالت النيوترونات .مقادير هذه الثوابت قد
تح ّددت بشكلٍ دقيقٍ ج ّدا ً من أجل متكني الكون عىل انتاج الحياة.
كل ما فيه من
لو أن (𝑔 )wكانت أصغر قليالً ،لكان الكون يف بدايته قد ح ّول َّ
هايدروجني إىل هيليوم قبل أ ّن ت ْ َُبد تحت الدرجة التي تتوقف فيها صريورة الطاقة
النوويّة الكونية .ال يعني هذا فقط أ ّن املاء لن يوجد الذي هو أسايس ج ّدا ً للحياة ،بل
وأيضاً سيعني أنّه لن يكون إال النجوم املحرتقة بالهيليوم ،والتي لن تعيش لفرتة كافية
أي من كواكبها .ولو أ ّن (𝑔 )wكان أكرب بعض اليشء ملا حصلت
لدعم تط ّور الحياة يف ّ
اإلنفجارات النجم ّية العظيمة.
[1]. Reliability.
[2]. Openness.
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نتائج مه ّم ٌة ج ّدا ً بالنسبة للصريورة الدقيقة واملتوازنة بشكلٍ
للحقيقة السابقة
ُ
حس ٍ
اس تلك التي من خاللها تم إنشاء املواد الكمياوية الخام للحياة .ذلك أ ّن الكون
ّ
يف بدايته األوىل كان بسيطاً ،انتج فقط عنرصين بسيطني هام الهايدروجني والهيلوم،
وهام كميائيّاً ال ميكنهام تأسيس حياة بل يتطلب األمر أكرث من عرشين عنرصا ً مميّزا ً،
بخصائص كميائية تسمح لصورة من الجزئيات
عىل رأسهام الكربون ،من التي تتّسم
َ
املرتابطة الطويلة التي تتحمل األساس البيولوجي الكيميايئ للحياة .واملكان الوحيد يف
الكون الذي ميكن فيه صناعة الكربون هو قعر األفران النوويّة للنجوم .كل املخلوقات
الحيّة ُص ِن َعت من غبار النجوم .ف َّك سلسلة التفاعالت النوويّة التي من خاللها ت ّم انتاج
الكربون والعنارص األثقل منه كانت إحدى انتصارات الفيزياء الفلكية للقرن الواحد
والعرشين .فرد هوييل[[[ ،الذي كان رائدا ً يف هذا العمل ،رأى أ ّن إنتاج الكربون النجمي
ممكن فقط أل ّن رنيناً يحدث يف طاقة مع ّينة يف الكربون ،وكذلك هناك ضمور ملثل
هذا الرنني يف األوكسجني الذي حال دون ضياع الكربون ألنّه جعله كلها يتح ّول كلّه
إىل أوكسجني .هذه الخصائص النوويّة التفصيلية تعتمد عىل قيمة (𝑔 ،)sولو أ ّن هذه
القيمة كانت بعض اليشء مختلف ًة ،إذن مل يكن ممكناً وجود الكربون ،وبالتايل الحياة
الكربونية .عندما كَشَ َف عن ذلك ،هوييل ،والذي كان ملحدا ً ،أُ ْس ِن َد إليه أنّه قال أن
الكون كان «مؤامرةً» .مل يكن يستطي ُع تصور أ ّن مثل هذا االتقان البالغ األهمية كان
مجرد حدث عبثي.
ال ميكن داخل النجم إنتاج عنارص بعد الحديد ،األكرث ثباتاً من بني األنواع النووية.
رضوري للحياة ،وكيف ميكن
أثقل ،بعضهم
رص َ
ٌّ
وهنا مشكلتان :كيف ميكن عمل عنا َ
األخف خارج النجم الذي صنعهم؟ اإلنجار النجمي العظيم يعالج
إخراج العنارص
ّ
أثقل
رص َ
املشكلتني ،ذلك أ ّن التفاعالت النيوترينوية التي تصاحبه هي األخرى ت َْص َن ُع عنا َ
من الحديد ،مع األخذ باالعتبار أن (𝑔 )wتتخذ قيمة مناسبة.
للنجوم دو ٌر آخ ُر تؤ ّديه يف متكني الحياة ،وذلك ببساطة من خالل تقديم مصاد َر من
الطاقة طويل ِة األمد (مليارات من السنوات) وثابت ٍة نسب ّياً لتكون وقودا ً للصريورة .وهذا
[1]. Fred Hoyle
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يتطلّب نسب ًة من الطاقة الكهرومغناطيس ّية للجاذب ّية (𝛼) )𝑮 -لتكون ضمن حدو ٍد
قريب ٍة  -عدا ذلك فإن النجوم إما أن تحرتق بشكل شديد بحيث ال ميكن العيش أال بضع
ٍ
مليارات من السنوات أو أن تحرتق بشكلٍ
ضعيف بحيث تكون غ َري قابل ٍة لالستخدام.
العديد من املح ّد دات اإلنسان ّية األخرى ميكن ذكرها أيضاً .إحدى تلك
املحددات األكرث دقة تلك التي تتصل بالثابت الكوين (𝞴) ،املعامل الذي ينتمي
للنوع املضاد للجاذبية ،الذي يقوم بتنافر املادة .ش ّخص آنيشتاين إمكانية
الالصفر لـ 𝞴 )𝞴  )non erezلكن العلامء من بعد تَ ّنظروا أنه لو وجدت أساساً
فإنها ستكون صغري ًة ج ّدا ً ،ألن البديل عن ذلك هو أ ّن الكون كان سينفجر بشكل رسيع
ج ّدا ً .ونحن نعلم اليوم ،أن قيمة 𝞴 يلزم ألّ تكون أكرث من  120- 10مام يفرتض أن
الصنع الرضوري.
يكون من قوتها املتوقعة .وهذا ميثل درجة استثنائ ّي ًة ج ّدا ً إلحكام ُ
 .3الظروف األوىل وغريها
التاريخ الكو ّين ك ٌّر وف ٌّر من حرب بني اتجاهات متقابلة من شد انقبايض للجاذب ّية
(ش ّد املادة ببعضها) ومجموع اآلثار االنبساطية (مثل تلك الرسعات األوىل بعد
اإلنفجار الكبري مع اآلثار األخرى ،مثل تلك الراجعة للحالة الالصفرية لـ 𝞴 .هذان
االتجاهان يلزم أن يكونا متوازنني بشكل قريب ج ّدا ً إذا ما أُريد للكون أ ْن يبقى وال
ينهار برسعة إىل حالة «االنقباض الكبري»[[[ ،أو يُصبح بشكل رسيع جدا ً خفيفاً ج ّدا ً
بحيث تكون الصريور ُة املنتج ُة لتشكّل الكون مستحيل ًة .ويف الواقع ،عندما يعود علامء
الكونيات إىل عرص بالنك ،عندما كان الكون بعمر  10-43ثانية ،فإنّهم يستنتجون أ ّن
االختالف كان ميكن أن يكون فقط جز ًء واحدا ً يف  .10 60سنعود لهذه النقطة تحديدا ً
الحقاً مر ًة أخرى.
يؤكد روجر برنوز[[[ حقيقة أ ّن الكون يبدو أنّه قد بدء يف حالة من النظام العايل ج ّدا ً
متصل بشكلٍ وثيقٍ بخصائص الديناميكية
ٌ
(أو عشوائ ّي ٍة مخفض ٍة)[[[ .هذا ما يُظ ّن أنّه
[1]. big crunch
[2]. Roger Penrose
[3]. low entropy

المبدأ اإلنساني وجدل العلم والدين

45

الحرارية للكون ،بل ومن املمكن أن يكون متصالً بطبيعة الزمن .يُق ّدر برنوز[[[ أ ّن
احتاملية حدوث هذا بالصدفة هو واحد يف عرشة مرفوع بقوة .10123
الرضورة اإلنسان ّية األخرى هي حجم الكون امل ُال َحظ ،مبجراته 10 11كل واحدة منها
نجم .عىل الرغم من أ ّن مثل هذه الضخامة ميكنها يف بعض األحيان
تحتوى مبعدل ٍ 10 11
أن تبد َو ُم ْر ِعبَ ًة للسكان الذي ميثلون نقط ًة يف هذا الغبار الكوين ،لكن علينا ّأل ننزعج
األقل بحجم كوننا يحتاج إىل البقاء ألربعة عرش مليار سنة ليك
من ذلك ،أل ّن كوناً عىل ّ
ميكن البرشيّة من الظهور عىل مرسح الحياة .أما لو كان اليشء أصغر من ذلك بشكل
كثري فسيكون له تاريخ قصري ج ّدا ً.
 .4االعتبارات البيولوج ّية
تعقيد علم األحياء (البيولوجيا) باملقارنة مع الفيزياء يجعل استنباط املحددات
اإلنسانيّة بشكل مبارش من تفاصيل الصريورات البيولوجيّة أمرا ً أكرثَ صعوبة .إال أنه
من الواضح أن الحياة تعتمد من عدة جهات عىل تفاصيل خصائص املادة يف عاملنا[[[.
املثال البسيط لذلك هي الخاصية الغريبة للامء بأنّه يتمدد عند تجميده ،وبالتايل مينع
أي
البحريات من أ ْن تتحول إىل ثلوج صلبة من عمقها إىل أعالها الذي يؤدي إىل قتل ّ
حياة ممكنة داخلها .التغيريات يف قيمة 𝛼 يؤدي إىل تغري يف هذه الخصائص.
ق ّدم هذا القسم مخطّطاً عا ّماً لالعتبارات التي جعلت من الواضح أ ّن الكون اإلنساين
خاص ج ّدا ً يف واقع األمر .كام أنّه من النافع اإللتفات إىل أنّه يف الوقت الذي
هو كو ٌن ٌّ
ت ُح ّدد الرشوط املتع ّددة ثوابت الطبيعة ،فإن هناك مجموع ًة من القيم وبشكلٍ ُمتَّسقٍ
حقائق ملحوظ ٌة يف ح ّد ذاته عن تكوين العامل.
تتناسب معهام جميعاً،
ُ
التفسري
يتّفق جميع العلامء عىل أ ّن النسيج الفيزيايئ للكون عليه أن يتّخذ شكالً مح َّددا ً
إذا ما أُريد للحياة الكربون ّية أن تتط ّور ضمن تاريخ الكون .يبدأ االختالف بينهم عند
همً لهذه الحقائق امللفتة للنظر.
مناقشة ما الذي قد يكون ُم ّ
[1]. Penrose, R. The Emperor’s New Mind, Oxford University Press (1989), pp.339-345
[2]. See Denton, M.J. Nature’s Destiny, New York: The Free Press (1998).
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الصنع الكوين يأيت كصدم ٍة غريِ
مرحب بهاِ .مهن ّياً،
ٍ
بالنسبة للعديد من العلامء ،إحكام ُ
يطمح العلامء نحو التعميم ،وهذا يجعلهم حذرين بشكل مفرط من التخصيص ،وه ْم
مييلون لإلميان بأ ّن كوننا هو مج ّر ُد ع ّينة منطية مام ميكن أن تكون عليه األكوان .لكن
خاص ،واح ٌد من تريليون ،كام
املبدأ اإلنساين يُ ّبي أن املسألة ليست كذلك ،بل إ ّن كوننا ٌّ
يقال .اإلعرتاف بذلك يبدو كأنه مضا ٌّد للثورة الكوبرنكية .صحيح أ ّن اإلنسان ال يعيش
يف وسط األكوان ،لكن البن ّية الفيزيائية الجوهرية للعامل عليها أ ّن تتق ّيد ضمن حدود
ض ّيقة إذا ما أريد لتط ّور الحياة الكربونية أ ْن تكون مالمئ ًة .البعض يخىش أيضاً من أنّهم
يكتشفون هنا خطرا ً غ َري مر َّح ٍب به لإلميان .فإذا كان الكون موهوباً بإمكانية ُمحكم ِة
للص ْنع إله ّياً.
الص ْنع ،فإ ّن هذا يشري إىل أ ّن هنالك ُمح ِكامً ُ
ُ
جة التصميم عىل وجود الله قد أُدرجت يف القامئة.
بذلك ،فإن شكالً جديدا ً ج ّدا ً من ح ّ

الرؤية الداروين ّية قد سلبت ق ّوة الشكل القديم لح ّجة التصميم عىل وجود الله ،والتي
ت ّم تبنيها يف السابق من قبل البعض كجون راي[[[ ووليام بايل[[[ .فهم قد أكدوا عىل
االستعدادات الوظيفية للكائنات الح ّية ،لكن التفكري التط ّوري ّبي كيف ميكن أ ّن
تؤدي تجمعات عرضية وغربالت الختالفات صغرية إىل ظهور تصميم من غري استدعاء
توصل الالهوت ّيون إىل أ ّن النوع السابق لعلم الالهوت
تد ُّخلٍ مبا ٍ
رش من املص ِّمم اإللهيّ .
الطبيعي قد ارتكب خطأً بوضع نفسه منافساً للعلم يف مجاله الرشعي ،وذلك مبحاولة
التعامل مع أسئل ٍة مثل أصل النظام البرصي لعيون الثديات ،التي أجوبتها توجد بشكلٍ
معقو ٍل ضمن القدرة البيولوجية .هذا النقد ال ميكن توجيهه للشكل الجديد للح ّجة،
اإلمكان ّية اإلنسان ّية .فعلم الالهوت الجديد يسعى ليكون متكامالً مع العلم بدالً من
أن يكون منافساً له .ذلك أ ّن اهتاممه هو قوانني الطبيعة ذاتها ،اليشء الذي ال ميكن
للعلم الصادق تفسريه باعتبار أ ّن عليه افرتاضها باعتبارها أسس غري مرشوحة لتفسرياته
التفصيلية للحوادث .جادل ديفيد هيوم بقبول خصائص املادة باعتبارها حقيقة بهام َء،
لكن سمة الطبيعة املحكمة الصنع تجعل األمر غري ُم ْر ٍض فكريّاً أن يتوقف السؤال للفهم
جسم ًة
عند هذه النقطة .إنتقد ديفيد هيوم الشكل القديم لح ّجة التصميم باعتبارها ُم ِّ
[1]. John Ray
[2]. William Paley
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(أو مش ِّبه ًة) ج ّدا ً ،كام لو أ ّن عمل الخالق ميكن أن يقارن بشكل مالئم مع عمل النجارين
يف صنع سفين ٍة .هذا النقد ال ميكن توجيهه للح ّجة اإلنسان ّية ،باعتبار أ ّن املادة املوهوبة
برشي .مبصطلحات الكلامت العربيّة املستخدمة يف
قياس
ٌّ
بإماكنياتها الذاتية ليس لها ٌ
الصنع تتطابق مع كلمة «بارا ً[[[» (الكلمة املختصة بالفعل
العهد القديم ،فإ ّن إحكام ُ
اإللهي) ،بدالً من «آسا[[[» (الصنع ،التي تستخدم لله ولإلنسان).
الصنع هو بالتفريق بني
الخطوة األوىل يف االحتجاج حول تفسري هذا اإلحكام يف ُ
عدة صياغات للمبدأ اإلنساين .الصياغة األكرث اعتداالً هي املسامة بـ «املبدأ اإلنساين
الضعيف»[[[ ،والذي ببساطة يطرح الرؤية اآلتية :إ ّن سمة الكون الذي نالحظه يلزم أن
يكون متناسقاً مع وجودنا كمالحظني له فيه .بالنظرة األوىل ،قد ال تبدو هذه الفكرة
نقطة مثرية فكريّاً مبا فيه الكفاية ،ذلك أنّه من الواضح ،عىل سبيل املثال ،أن من غري
ٍ
كائنات معقدة مثلنا ما كانت
املفاجئ أن نرى كوناً بعمر أربعة عرش مليار سن ٍة ،أل ّن
ميكن أن تظهر ملرسح الحياة يف الحقب األوىل .هذا ،لكننا رأينا يف القسم السابق أ ّن
البحوث العلمية قد ب ّينت أ ّن الرشوط اإلنسانية الكاملة التي تحقق املبدأ بعيدة ج ّدا ً
عن أن تكون بديهي ًة .ومرجع ذلك أنها تتضمن نوعاً من التحديدات التي تجعل الحدود
ضيقة يف القيم املطلوبة من ثوابت الطبيعة التي تحدد النسيج الفيزيايئ للعامل.
آخرون مالوا لتعريف «املبدأ اإلنساين الصلب»[[[ ،الذي يزعم بأ ّن الكون بالرضورة
كان يلزم به أ ّن يكون لديه مثل هذه الخصائص باعتبارها ستسمح بالحياة يف ٍ
وقت ما
أن تتط ّور يف داخله .املشكلة مع هذا الطرح تتمثل يف محاولة النظر يف أنه ماذا ميكن
أن يكون مصدر هذه الرضورة املؤكدة .املبدأ اإلنساين الصلب هو بشدة مقولة غائية.
كمؤمنني متدينني ،سيكونون سعداء بتأسيس هذه الرضورة تحت إرادة الخالق ،لكن
وضع املبدأ اإلنساين الصلب كادعا ٍء علام ٍّين ِص ٍف يُعترب غامضاً ،فهو بالتأكيد ال يبدو
متأسساً يف العلم بذاته.
ِّ
[1]. bara

[2]. asah

[3]. Weak Anthropic Principle ،WAP

([4]. Strong Anthropic Principle )SAP
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هناك صياغتان أُ ْخ َريَان للمبدأ اإلنساين عاد ًة ما تُناقشان .املبدأ اإلنساين التشاريك
بعض ما يطرح هنا
الذي يؤكّد بأ ّن املالحظني ميثلون رضورة إليجاد الكون يف الوجودُ .
كتفسريٍ مستم ٍّر للنظريّة الكمية التي تتحدث بحيث ّية «املالحظ الخالق للواقع»[[[،
لكنه من الصعب االعتقاد بأ ّن الكون مل «يوجد» حتى ظهر املالحظون .هنالك أيضاً
املبدأ اإلنساين النهايئ[[[ ،والذي ي ّدعي بأنّه منذ أن بدأت الصريورة املعلومات ّية الذك ّية
يف الكون[[[ ،فإنه يلزم أن تستمر إىل األبد .وهنا مر ًة أخرى ،يبدو من الصعوبة مبكان
أن نجد مصدرا ً علامنياً لهذه الرضورة املزعومة .املبدأ اإلنساين التشاريك واملبدأ اإلنساين
النهايئ يبدوان أقل إقناعاً من املبدأ اإلنساين الصلب.
[[[

املسار اآلخر من الهجوم عىل االستدالل اإلنساين لخاصية الكون يحاول إبطال مدعى
الخصوصية الكونية ،وذلك بالقول بأننا فعليّاً ليس أمامنا إال كوناً واحدا ً قابالً للدراسة،
فكيف ميكن للمرء أ ّن يستنتج كل ذلك من ع ّينة واحدة؟ إال أنّه بخياالتنا العلم ّية ميكننا
زيارة أكوان ممكنة أخرى تشابه كوننا إىل ح ّد معقول .واالعتبارات التي ُذكرتْ يف القسم
السابق يف املقال عن العوامل التي ثوابتها الطبيع ّية تتخذ قيامً مختلفة عن تلك التي يف
هذا الكون تصلح أن تكون مثاالً عىل إمكانية املعرفة .ومن خالل املجموع النظري من
املعلومات حول العوامل الجارية لنا ،نجد أ ّن مجموع ًة قليلة ج ّدا ً منها فقط ميكنها أن
تشاركنا اإلمكان ّية اإلنسان ّية .وبكل تأكيد فإ ّن هذا ٍ
كاف لتأسيس درجة من التحديد التي
تستدعي نوعاً من الفهم املاوراء علمي[[[ لإلمكان ّية اإلنسان ّية.
مقارب ٌة أخرى تقرتح أنّه يف الحقيقة قد يكون هنالك فقط عاملٌ واح ٌد ممك ٌن ،ذلك
الذي ،بالرضورة ،تتخذ فيه القوى القويّة القيم التي نحن نالحظهاً فعل ّياً .مؤيدو هذه
األطروحة يستندون إىل الصعوبة التي يجدها الفيزيائيون يف الجمع بنجاح بني النظريّة
النسبية العامة والنظرية الكمية ،وهم يقرتحون أنّه من املمكن وجود النظريّة املوحدة
([1]. Participatory Anthropic Principle )PAP

[[[ .ملالحظة نقد هذه األطروحة:
Polkinghorne, J.C., Quantum Theory: A very short introduction, Oxford University Press (2002), pp. 9092-.
([3]. Final Anthropic Principle )FAP

[4]. intelligent information-processing
[5]. metascientific
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الكربى[[[ التي تحقّق ذلك ،والتي تح ّدد قيم كل الثواب الطبيع ّية .حتى لو كان األمر
كذلك -وهو يبدو بالنسبة لكثريين أنه من غري املحتمل أن النظريّة املوحدة الكربى
ستكون كُلّ ّياً متحررة من مقياس امل ُعا ِمالت -فإ ّن عىل املرء أ ّن يق ّدم تفسريا ً عن سبب
ٍ
معطيات مسلم ًة .فهام
كون النظريّة النسبيّة والنظريّة الكميّة يُتعامل معها باعتبارها
بكل ٍ
ٍ
تأكيد يبدوان رضور ٍ
حتميات منطق ّي ًة .مضافاً
بأي مع ًنى
ّ
ات إنسان ّي ٍة ،لكنهام ليسا ِّ
إىل ذلك ،لو كانت هنالك واقع ّياً نظريّ ٌة موحد ٌة كربى متم ّيزةٌ ،فإن الصدفة اإلنسان ّية
األعظم بالنسبة للجميع ستكون بكل تأكيد أ ّن هذه النظريّة املح ّددة عىل أسس التناسق
املنطقي ت ُثبت أيضاً أن تكون أساساً لعامل قابل عىل أن تكون األحياء املتط ّورة قادرة
لفهم ذلك التناسق.
األطروحة األكرث اعتداالً وواقعية هي تلك التي تقرتح أ ّن بعض الصدف اإلنسانية
الصنع .املثال
نتائج لنظرية َ
أعمق ،وبالتايل فهم ال يتطلبون إحكام ُ
ميكنها أن تكون َ
الفعيل لهذا االتجاه رمبا يُق ّدم يف حالة التوازن الحساس بني اآلثارات اإلنبساطية
واالنقباضية يف البدايات األوىل للكون التي ناقشناها سابقاً .إنّه من املعتقد اليوم أ ّن
الكون عندما كان عمره  35 10ثانية قد حدثت مرحلة التح ّول الكوين (نو ٌع ما من مليار
من الفضاء) ،الذي بالنسبة لفرتته القصرية انفجر الكون برسعة مذهلة .هذه الصريورة،
وسعت الكون وخلقت توازناً دقيقاً بني اإلتجاهات
والتي تسمى بالتض ّخم ،قد تكون ّ
التوسعية واالنقباض ّية التي نالحظها اليوم .إال أنّه وعىل الرغم من ذلك ،فإ ّن التض ّخم
ّ
بحد ذاته ،إذا ما كان سيعمل بشكلٍ صحي ٍح ،يتطلّب أ ّن تعمل النظريّة املوحدة الكربى
يف الكون بشكلٍ مح ّد ٍد ج ّدا ً ،وبالتايل فإن الخاصية اإلنسان ّية مل تُفقد لكن دفعت إىل
أعمق يف نسيج العامل.
مست ًوى َ
ميكن للمرء يف املقابل أن ينظر إىل نو ٍع من املبدأ اإلنساين املعتدل[[[ ،الذي يالحظ
ٍ
اعتباطي ،ولذلك فإنها
كحدث
سمة خاصة للكون ويعرتف أنها من املفرتض ألّ تعامل
ٍّ
تتطلّب بعضاً من التفسري.
[1]. Grand Unified Theory
[2]. Polkinghorne, J.C. Reason and Reality, SPCK (1991), pp.77-80.

 50الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

ق ّدمت مقاربتان نقضيتان ما وراء-علميتان يف مقابل املبدأ اإلنسان .يروي جون
لسيل[[[ ،الذي يحب أن يتفلسف بالشكل االحتاميل ،قصة تُب ّي بشكل تخطيطي
املسائل[[[ .أنت عىل وشك أن يُنفذ فيك حكم اإلعدام ،وبنادق الخرباء الرماة مص ّوبة
عىل صدرك .أعطى ضاب ٌط األم َر بإطالق النار… ثم تجد نفسك ال تزال عىل قيد الحياة!
هل تقوم ومتيض بعيدا ً فحسب ،وتقول« :كادت أن تقع!»؟ بالتأكيد ال ،وذلك لكون
الحدث ملفتاً ج ّدا ً لالنتباه ،والتايل بكل تأكيد يستدعي تفسريا ً .لسيل يقرتح أ ّن هذا يلزم
أحد شكلني .إما أن هنالك العديد من اإلعدامات جرت يف هذا اليوم ،وألن الرماة عادة
ما يَغفلون عن ٍ
أحد ما ،فأنت بالصدفة ذلك الذي غفلوا عنه من بينهم .وإما أ ّن هنالك
أمورا ً أكرث من ذلك تجري وراء الكواليس وأنت لست واعياً بها  -كأن يكون الرماة يقفون
يف صفك وقد غفلوا عنك عن قصد وسابق ارصار وتصميم .هذه الحكاية الساحرة قد
ترجمت إىل املقاربتني التاليتني يف تناول مسائل املبدأ اإلنساين مبا يناسبها من الجديّة.
 .5األكوان املتعدّ دة.
تقرتح هذه املقاربة أنّه من املحتمل أ ّن يكون هنالك العديد جدا ً من األكوان
كل ٍ
واحد منها يحتوي عىل أنوا ٍع مختلف ٍة من قوانني الطبيعة .يف هذا السجل
املختلفةّ ،
قابل لتط ّوير الحياة الكربون ّية ،وهذا
الهائل للكون ،مبجرد الصدفة هناك كو ٌن واح ٌد ٌ
بالطبع كوكبنا ،حيث أننا نتمتع بحياة كربونيّ ٍة .فاملبدأ اإلنساين الكوين ببساط ٍة هو مج ّر ُد
تذكر ٍة نادر ٍة رابح ٍة يف اليانصيب املتع ّدد الكوين.
النسخة األكرث اعتداالً لهذه الفكرة تفرتض أن هذه العوامل املختلفة هي فعل ّياً
مجاالتٌ ضخم ٌة ضمن كونٍ فيزيا ٍّيئ منفرد .فالطريقة التي من خاللها انشطر تناظر
كتوسع ب ّرد الكون ومن ث َ ّم ولّد ق ًوى ،هي التي تعمل
النظريّة املوحدة الكربى يف بدايتهاّ ،
فعل ّياً اليوم ،ال يلزم أن يُنظر إليها عىل أنّها حرف ّياً كون ّي ٌة عا ّم ٌة لجميع األكوان املحتملة.
ٍ
مجاالت مختلف ٍة بحيث يكون فيها
بل يف املقابل ميكن أن يكون الكون فسيفسا َء من
مفصل ًة مختلف ًة عن األخرى .ونحن غري واعيني لذلك،
انشطار التناظر قد سلك صورا ً ّ
[1]. John Leslie
[2]. Leslie, J. op. cit. [2], pp. 13-14
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بكل مجا ٍل يف ح ّي ٍز خار ٍج عن
والسبب أ ّن التض ّخم الذي حدث للكون األول قد سلك ّ
ح ّيز اآلخر وبالتايل خار ٍج عن مجال رؤيتنا ،ومجالنا الذي نحن فيه هو ذلك الذي بات
نتيج ًة النشطار التناظر الذي يتناسب مع رضورة املبدأ اإلنساين .هذه الفكرة معقول ٌة،
لكنها يف واقع األمر مجرد تعديل إىل درجة ما ملتطلبات الخصوصية ،ذلك أنّه ال يزال
رضوريّاً أن تتخذ النظريّة املوحدة الكربى املتأصلة شكالً ،عندما ينرشط تناظره ،ميكن أن
يُسفر عن ق ًوى قويّ ٍة مناسب ٍة.
أي مقرت ٍح أكرثَ تط ُّرفاً من هذا سيأخذ املرء إىل حقل من التخمني خارج مجال التفكري
ُّ
الفيزيايئ الرصني .هذه املحاوالت املهزوزة تلجأ لقناعات مختل ِة التحديد للكون ّيات
الكموية بالتعاضد مع فرضيات خاصة للفوارق املتطرفة بني السامت القانونية للعوامل
مفرتض ًة عىل أنها تعمل بهذه الطريقة .نظريّة األكوان املتعددة بهذه الصورة ليست أكرث
من تخمني ميتافيزيقي إلرساف وجودي مفرط -يُلجأ إليه ،كام يبدو -بشكلٍ جز ٍّيئ من
أجل منع أن يكون اإلميا ُن ُم ْنتَ ِم ّياً للمقاربة الثانية.
 .6الخلق
ميكن للمؤمن أن يعتقد بأ ّن هنالك كوناً واحدا ً فقط تعكس فيه السامت اإلنسانية
ببساطة هبة اإلمكانية املمنوحة من خالقه من أجل أن يكون للكون تاريخ مثمر .هذه
الفكرة هي األخرى تخمني ميتافيزيقاً لكنه ،يف مقابل نظريّة تع ّدد األكوان ،يؤدي العديد
من الوظائف التفسريية األخرى باإلضافة إىل معالجته ملسائل املبدأ اإلنساين .عىل سبيل
املثال ،فإن قابلة العامل للفهم وروعته األ ّخاذة املدهشة ج ّدا ً للعلامء ميكن فهمها عىل
أنها انعكاس لعقل خالقه .املشاهدات اإلنسانية الشائعة للتجارب التي تتصل بالتالقي
مع الواقع املق ّدس ميكن فهمها عىل أنها نابعة من االستقبال الفعيل للوجود املحتجب
لله .بفهم األمور بهذه الطريقة ،فإن املحددات اإلنسانية لعاملنا ال يُ ّدعى لها أنّها تق ّدم
أحمق ،بل إنّها تساهم بتقديم
ح ّجة صلبة منطق ّياً لإلميان بالله بحيث يُع ّد املن ِك ُر لها
َ
بصرية للحالة الرتاكميّة لإلميان ،وذلك باعتبارها التفسري األفضل لطبيعة العامل الذي
نقطنه.
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[[[

روبرت س.وايت

[[[

مســألة عمــر أ
ت
ـ� يواجههــا ّكل
الرض تُعـ ّـد واحــد ًة مــن
ّ
التحديــات الجــا ّدة الـ ي
ـث حينمــا يتطــرق إىل بيــان واقــع العالقــة بـ ي ن
ـ� العلــم والديــن عــى ضــوء
باحـ ٍ
ّ
ف
فكــرة التعــارض فيمــا بينهمــا ،وعــى أســاس ســفر الظهــور ي� الكتــاب المقـ ّـدس
أ
ـوال 5700
فــالرض قــد خ ُلقــت تزامنـاً مــع خلقــة آدم (عليــه الســام) ،أي قبــل حـ ي
ســنة؛ بينمــا النظريــة الســامية القرآنيــة وطبقـاً للروايــات المنقولــة ف� تفســر آ
الية
ّ إ
ي
ّ
ّ
ي
الثالثـ ي ن
أن خلقــة آدم (عليــه الســام) تزامنــت مــع
ـ� مــن ســورة البقــرة ،تؤ ّكــد عــى ّ
خلقــة الكــون بــأرسه.
أ
تحدياً جا ّداً للقضايا العلمية المطروحة ف ي�
إذن ،مسألة عمر الرض باتت ّ
تطرق كاتب المقالة روبرت وايت ف ي� بادئ
التوراة والعهدين ،ومن هذا المنطلق ّ
أ
أ
المر إىل طرح تحليل مسهب لبيان موقف العلم إزاء تأريخ نشأة الرضّ ،ثم
س ّلط الضوء عىل الموضوع ش
بال�ح والتحليل ف ي� رحاب مبادئ الالهوت المسيحي؛
ف
ف
والنجيل عىل صعيد موضوع البحث
و� الختام أشار إىل ما ورد ي� سفر الظهور إ
ي
وبادر إىل تأويل ما جاء فيهما وأوعز السبب ف ي� عدم علمية أطروحات العهدين ف ي�
أساس حول بيان الغاية من الخلقة وليس
بشكل
هذا المضمار إىل كونها تتمحور ٍ
ي ٍّ
تحديد تأريخ ي ّ ن
مع� لها.
ٍ
ٍ
[[[ .املصدر:
White, Robert FRS, ‘’The Age of the Earth’’, The Faraday Papers, published by the Faraday Institute for Science and Religion, St Edmund’s College, Cambridge.
ـ تعريب :هبة نارص
زميل يف الجمعيّة امللكية يُد ّرس مادة "علم فيزياء األرض" يف كلية علوم األرض يف جامعة كامربيدج حيث يرتأس
[[[ .الربوفسور روبرت وايت هو ٌ
ُ
زميل يف
تتناول قرشة األرض الديناميكية .يتوىل الربوفيسور وايت أيضاً منصب املدير املساعد يف معهد  Faradayللعلم .دين ،وهو ٌ
مجموع ًة بحث ّي ًة
التغي
ٌ
معهد  St.Edmund’sالتابع لجامعة كامربيدج ،وأحد مدراء مبادرة ،John Ray
وزميل يف الجمع ّية الجيولوج ّية ،ومؤلّف كتاب "املسيح ّيةُّ ،
املناخي ،والعيش املستديم" (.)2007
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ولدى طرحه بحثاً علمياً حول عمر أ
الرض ،أجاد ف ي� بيان تفاصيل الموضوع ،لك ّنه
ّ
ف
مسيحي ٍة.
الهوتي ٍة
لم يتمكّن من طرح رأي مقنع ي� إثباته وفق مباد َئ
ّ
ّ

كلمة التحرير

				

«أنا األلف والياء ،األول واآلخر ،البداية والنهاية( ».سفر الرؤيا)22:13 ،
«ال نج ُد أثرا ً للبداية ،وال احتامالً للنهاية».

[[[

ُ
خالصة

يبل ُغ أفضل تقدير لعمر املادة التي تُشك ُِّل األرض  4,566مليون عام ،وهذا تقدير
دقيق بفارق ماليني قليلة من السنني فقط .أ ّما الكون ،فإنّه أقدم من األرض بثالث
م ّرات ،أي أ ّن عمره يبل ُغ  13,700مليون عاماً .ميت ّد وجود اإلنسان الحديث إىل أجزاء
قليلة من األلف املشكِّلة لـ  1%من ُعمر األرض ،إال أ ّن الكائنات الحيّة قد ُوجدت عىل
أناقش القاعدة العلمية للتأريخ
ُ
األرض خالل معظم تاريخها .يف هذه املقالة ،سوف
الجيولوجي ،واآلراء القدمية والحديثة حول ُعمر األرض ،وبعض النتائج الالهوتية التي
ترتت ّب عىل األدلة اإلنجيل ّية والعلم ّية.
قد يبدو أ ّن الحاجة تنتفي يف أ ّول القرن الواحد والعرشين لتقديم ٍ
بحث يتط ّر ُق
لعمر األرض .أ ّدى مفهوم «الزمن العميق» الذي نشأ يف عرص اإلصالح وشهد قبوالً
واسعاً من املثقّفني مع حلول سنوات  1850إىل إحداث تغيريٍ هائل يف النظرة إىل
موقع البرش يف الكون[[[ .وعليه ،مل ينكشف فقط أ ّن اإلنسان هو مجرد ذ ّر ٍة صغرية
يصعب
يحتل جزءا ً ضئيالً للغاية من تاري ٍخ طويل
يف كون شاسعٍ بل ظهر أيضاً أنّه ّ
ُ
تص ّوره ،وده ٍر مل يكن موجودا ً يف متامه تقريباً .يبدو أ ّن الدورات غري املتناهية
ظاهريّاً للعديد من العمليات الجيولوجية -املشار إليها يف اقتباس هاتون يف مطلع
[[[ .جيمز هاتون ( )Huttonيف مؤلَّفه “نظرية األرض” الصادر يف العام  1788ميالدي.
[2] . See Roberts, M. B. ‘Genesis Chapter One and Geological Time from Hugo Grotius and Marin Mersenne to William
Conybeare and Thomas Chalmers (1620 to 1825)’, In Myth and Geology, Geological Society of London Special Publication
(2007) and Gould, S. J. Time’s Arrow, Time’s Cycle: Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts (1987), 222pp.
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ُناقض للوهلة األوىل التق ُّدم التاريخي األحادي االت ّجاه الذي يطب ُع
هذا البحث -ت ُ
الروايات اإلنجيل ّية .عىل الرغم من أنّه قد ت ّم آنذاك استيعاب هذه اآلراء الجديدة يف
الفهم الديني بسهول ٍة من قبل أشخاص يحملون نطاقاً واسعاً من االعتقادات ،إال أنّه
برزت محاوالتٌ من بعض املسيحيني واملسلمني منذ الجزء األخري من القرن العرشين
لتقليص الزمن ومنارصة وجود عم ٍر صغريٍ للغاية لألرض عىل الرغم من األدلة العلمية
الوافرة عىل خالف ذلك.
المنظور العلمي حول تاريخ األرض

ضخم للمواد النيزكية التي
تشكّلت األرض والنظام الشميس بر ّمته من
اصطدام ٍ
ٍ
عت لتُصبح أجراماً كوكبي ًة منفصلة .تعتم ُد أبس ُط مناهج التأريخ الجيولوجي عىل
تج ّم ْ
ترتيب التسلسل الحجري من أجل تحديد نظام التشكّل وهو ما يُعرف بعلم طبقات
األرض ،ويُق ِّد ُم هذا املنهج مفهوماً بسيطاً يُفي ُد أ ّن الصخور األحدث س ّناً تقع غالباً فوق
األقدم خصوصاً إذا كانت طبيعتُها رسوب ّي ًة ،إال إذا متّت بعرثتها يف ٍ
وقت الحق .كذلك،
ُّ
يدل الرتتيب الصخري أنّه ُيكن ربط األحجار املتوازية يف العمر ببعضها بعضاً أينام
تتغي مع مرور الوقت .ت ُعترب
ُوجدتْ حول الكرة األرضية ،وذلك إذا
ْ
حملت عالم ًة فريدة ّ
املتح ّجرات مثاالً ممتازا ً عىل هذه العالمة حيث ُيكن استخدامها لـتحديد تساوي عمر
أحد األحجار مع أعامر جميع األحجار حول العامل التي تحتوي عىل نفس املتح ّجرات.
ٍ
ُيكن أن يكون هذا التأري ُخ َّ
مجموعات من املتح ّجرات املختلفة
أدق فيام لو ت ّم استخدام
ٍ
حقبات متن ّوعة خالل التاريخ
بدالً من فصيل ٍة واحدة أل ّن الفصائل املختلفة تواجدت يف
الجيولوجي .تجد ُر اإلشارة إىل أ ّن هذا األمر ينبئنا عن العمر النسبي للطبقة الصخرية يف
التسلسل العاملي وليس عن عمرها الحقيقي ،باإلضافة إىل أ ّن التأريخ الذي يعتم ُد عىل
املتح ّجرات ال ينف ُع إال ملعرفة آخر  10%من تاريخ األرض.
التغيات الدوريّة كالنمو
يكم ُن أبسط منهج لحساب العمر الحقيقي للصخر يف ّ
السنوي لحلقات األشجار أو التب ّدالت املتوقَّعة يف مدار األرض التي تؤث ّر عىل بعض
خصائص الطبقات الصخريّة املوضوعة ،ومن ث ّم الرجوع إىل الوراء يف تعداد هذه
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كل شجر ٍة عىل ح ّد ٍة وفقاً
يختلف عرض الحلقات يف ّ
الدورات بدءا ً من الزمن الحارض.
ُ
نفسها
للتغيات املحلية يف املناخ .إذا أظهرتْ جمي ُع األشجار يف منطق ٍة مح ّدد ٍة األمنا َط َ
ُّ
التي يتحكّم بها املناخُ ،يكن حساب عمر حلقات األشجار مبا ُ
كل شجر ٍة عىل
يفوق حياة َّ
أخشاب أقدم تُوفّر التداخل الكايف الذي يسمح بربط
ح ّد ٍة وذلك من خالل العثور عىل
ٍ
ترتيب زمني فريد عرب
النمط املتم ّيز لحلقات األشجار من األصغر إىل األكرب .ت ّم إنشا ُء
ٍ
حلقات األشجار املتواجدة يف أملانيا الوسطى التي ترجع إىل ما قبل العام  8,400قبل
ٍ
تسلسالت زمنية ُمشابهة يف أماك َن أخرى.
امليالد باإلضافة إىل تشكيل
ٍ
طبقات سنوية يف حلقات من ّو املرجان ورواسب ال ُبحريات
ُيكن العثور أيضاً عىل
وطبقات الثلوج املتك ِّدسة يف الداخل القطبي كالقمم الجليدية يف غرينالند حيث وصلنا
من خالل الحفر العميق إىل ثل ٍج ُ
يفوق عمره  200ألف عام ،ويف أنرتتيكا حيث أفىض
الحفر مبقدار  3,190مرت إىل ثل ٍج يبل ُغ عمره  740ألف عام[[[ .ال يُع ّد إحصاء الطبقات
السنوية املتواجِدة يف أعىل الثلج أمرا ً صعباً ولكن حينام تتك ّدس الطبقات يف األعامق قد
والطي الحاصل قرب أساس
يت ّم إغفال بعض الطبقات السنوية أو يتس ّبب إعادة الذوبان
ّ
الغطاء الجليدي بتخريب هذه الطبقات .تُفي ُد التقديرات املعتدلة لألخطاء الواقعة يف
عملية ع ّد الطبقات السنوية أ ّن نسبة الخطأ تبلغ  2%عىل مستوى  11ألف عام مىض
وتزيد لتصل إىل  10%عىل مستوى  150ألف سن ٍة خلت.

لعل ما يُثري الدهشة بشكلٍ أكرب هو أ ّن التب ّدالت التي تجري يف مدار كوكب األرض
ّ
ٍ
بدوريات طويلة األمد يف األمناط املناخية وهو ما يُعرف بدورات ميالنكوفيتش .يؤ ّدي
تتس ّبب
االنحر ُاف يف مدار األرض حول الشمس إىل دور ٍ
ات سنوية تبلغ  100ألف و 413ألف ،ويُنتج
ميل محور األرض دور ٍ
ات سنوية تبلغ  40ألف ،بينام تُشكّل الحركة املدارية ملحور دوران
األرض دور ٍ
ُتيح عملية تحديد هذه الدورات عرب تأثريها
ات يف حدود  19ألف و 23ألف سنة .ت ُ
[[[
املناخي املنتظم عىل الرواسب القدمية تحصيل تاريخ دقيق يرج ُع إىل  30مليون عام .
[1] . North Greenland Ice Core Project Members ‘High-resolution record of northern hemisphere climate extending into the
last interglacial period’, Nature (2004) 431, 147–151 (reports ages back to 123,000); EPICA Community Members ‘Eight glacial
cycles from an Antarctic ice core’, Nature (2004) 429, 623–628 (reports ice 740,000 years old sampled at the base of an Antarctic
ice core).
[2] . Hinnov, L. A. ‘Earth’s orbital parameters and cycle stratigraphy’, In Gradstein, F .Ogg, J., and Smith, A., (eds.) A Geologic
Time Scale 2004, Cambridge UniversityPress (2004), pp. 55–62.
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ُيكن االعتامد عىل منوذ ٍج أخري للتب ُّدالت الدورية غري املنتظمة من أجل تأريخ عمر
الصخور وهو :االستقطاب املغناطييس .تُشكّل حركة السوائل يف اللب الخارجي السائل
لألرض قو ًة ت ُث ُري حقالً مغناطيسياً عاملياً ثنايئ القطب متّسقاً مع محور دوران األرض،
كل مليون
ويقو ُم هذا الحقل املغناطييس بعكس قطبيّته مبع ّدل مرتني أو ثالث مرات ّ
تحمل موادا ً ممغنطة ُّ
تدل عىل ات ّجاه الحقل املغناطييس
ُ
عام .مبا أ ّن الصخور التي
ترسبت فيهُ ،يكن تحديد االنقالبات املغناطيسية واستخدامها لتأريخ
يف الزمن الذي ّ
السفلية الربكانية يف قاع البحر منذ  170مليون عام .ساهمت هذه التقنية يف
الطبقة ُّ
مم أ ّدى برسع ٍة إىل نظريّة الصفائح التكتونية
تشكيل أساس تحديد انتشار قاع البحر ّ
التي أحدثت ثور ًة يف التفسري الجيولوجي لتاريخ األرض يف الستينيات.
القياس اإلشعاعي أنف َع طريق ٍة لتأريخ الصخور األقدم عىل الكوكب بل وتحديد
يبقى
ُ
عمر األرض نفسها .تستن ُد هذه العملية إىل امتالك العديد من الذرات يف الطبيعة
أقل (النواة «الوليدة»).
تنحل تلقائ ّياً إىل طاق ٍة َّ
للنويدات املتقلّبة (النواة «األم») التي ّ
تستقل
ُّ
مبا أ ّن هذا االنحالل اإلشعاعي يتض ّم ُن نواة الذرة فحسب ،فإ ّن نسبة االنحالل
مم
عن الظروف الفيزيائية والكيميائية كالضغط والحرارة والقوى الكيميائية املقيِّدة ّ
ٍ
أدوات مثالية لقياس الزمن[[[.
يجعلها
يتض ّمن التأريخ اإلشعاعي يف أبسط أشكاله قياس نسبة وجود النواة األم/الوليدة يف
منظوم ٍة نظائرية تض ُّم نسبة تدهو ٍر معروفة .ينطوي هذا األمر عىل افرتاضني أساس ّيني:
أي ذرات من النواة الوليدة لدى تشكّل الحجر أو أ ّن النسبة األولية
أوالً ،عدم تواجد ِّ
أي ذر ٍ
ات (سوا ًء كانت أُ َّما أَ ْم وليدةً) من الحجر
معروف ٌة عىل األقل؛ وثانياً ،عدم فقدان ِّ
منذ تشكُّله .بشكلٍ عا ٍّم ،الذرات الوليدة هي أقل تكيُّفاً من الذرات األ ّم مع البُنية البلورية
رسب حينام يتع ّرض الحجر للحرارة العالية أو لالختالل بنح ٍو
وبالتايل فإنّها ُ
متيل نحو الت ُّ
ينصب الخطأ يف خانة الذ ّرات «الصغرية»
آخ َر .وعليه ،إذا كانت التواريخ غ َري دقيقة
ُّ
أفضل طريق ٍة للحيلولة دون التواريخ غري
رسب بعض الذرات الوليدة .تتمث ُّل ُ
بسبب ت ُّ
[1] . For a good introduction to radiometric dating see Wiens, Roger C. Radiometric Dating: A Christian Perspective, available
at www.asa3.org/ASA/resources/Wiens.html
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املوثوقة عرب استخدام نوعني أو أكرث من منظومات االنحالل املختلفة عىل نفس الحجر،
أو من خالل استعامل منظومات االنحالل ِ
لثالث نظائ َر مختلف ٍة[[[ ممّ يسمح بحصول
ِ
عمليات مراقب ٍة لالتّساق الداخيل.
حال ّياً ،يجري استخدام أكرث من  40منظوم ًة نظائريّ ًة للقياس اإلشعاعي من أجل
تحديد عمر الصخور .تغطّي فرتات «عمر النصف»[[[ للمنظومات النظائرية نطاقاً واسعاً
واألمثلة كالتايل 106,000 :مليون عام للساماريوم 147-إىل النيودمييوم18,800 ،143-
مليون عام للروبيديوم 87-إىل السرتونتيوم 1,260 ،87-مليون عام للبوتاسيوم 40-إىل
األرغون ،40-و 700مليون عام لليورانيوم 235-إىل الرصاص .207-من ناحي ٍة أخرى ،تتمثّل
أفضل طريق ٍة لبحث الفرتات الزمنية األقرص من خالل استخدام النظائر الكوزموجينية
املولَّدة يف الج ّو ،ومن األمثلة عىل ذلك 1.52 :مليون عام للربيليوم 300,000 ،10-عام
لـلكلور ،36-و 5,715عام للكربون 14-املعروف ج ّيدا ًـ .يف أغلب األحيان ،ت ُعرف نسب
االنحالل يف حدود  ،2%واالشتباهات يف التواريخ املست َم َّدة من قياس االنحالل اإلشعاعي
نسب مئوية ضئيلة.
تتطابق مع ٍ
تُ كّننا فرتات «عمر النصف» بتأريخ الصخور ذات األعامر املختلفة من خالل
رص األعامر املوثوقة بح ٍّد
انتقاء منظومة انحالل نظائرية مناسبة ،ولك ّن دقة القياس تح ُ
أقىص يبل ُغ  6-5من أعامر النصف .تنفعنا أشهر التقنيات التي تستخد ُم الكربون 14-يف
ميدان الدراسات األثرية والجيولوجية الحديثة ،ولكن ال فائدة من استخدامها لتحديد
تاريخ انقراض الديناصورات (منذ  60مليون عام) أو عمر كوكب األرض .تعتم ُد أكرث
املناهج دق ًة التي يت ّم استخدامها حال ّياً لتأريخ عمر الصخور الجيولوجية عىل األورانيوم/
كل من هذين املنهجني عىل منظومات
الرصاص واألرغون /40-األرغون .39-يستن ُد ٌّ
يسمح مبراقبة االت ّساق الداخيل للتأكُّد من عدم إضافة أو نقصان
مم
انحال ٍل مختلفة ّ
ُ
أي نظائر مشعة[[[.
تحلل إشعاعي .
[[[ .فرتة عمر النصف ملادة نشيطة إشعاعيا هو الزمن الالزم ليك يحدث لنصف العينة املأخوذة من املادة ٌ

[1]. Isotopes
[3].Isotopes
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عام ،وذلك من خالل استخدام
ت ّم تحديد عمر األرض بـ 4,566مليون سنة  -/+مليو ْين ٍ
نصفي» طويلٍ
منظومة االنحالل التي تعتم ُد عىل األورانيوم/الرصاص وتحظى بـ «عم ٍر
ٍّ
بشكلٍ مالئم .إ ّن العلم املحض بالنسب الحالية للنويدات األم /الوليدة املوجودة يف
خام الرصاص عىل األرض ت ُنبئنا فقط عن العمر ألنّها قد انفصلت عن الغطاء الرئييس
لألرض .تكم ُن حيلة استخدامها لتحديد عمر األرض عرب قياس نسب األورانيوم /الرصاص
املوجودة يف املواد النيزكية التي سقطت حديثاً عىل األرض ومقارنتها مع النسب املذكورة
آنفاً .مبا أ ّن هذه النيازك قد بقيت معزول ًة لدى تنقُّلها يف الفضاء الخارجي منذ تشكُّل
النظام الشميس ،فإنّها تُس ِّجل النسب النظائرية األصلية للامدة التي تراكمت يف البداية
لتشكّل األرض .بالتايل ،فإ ّن عمر األرض الذي نقو ُم بقياسه هو عمر تشكُّل املادة املك ِّونة
للنظام الشميس.
تتواج ُد أقدم الصخور القرشية القاريّة املؤ َّرخة بشكلٍ موثوق ،واملوجودة يف موضعها
األصيل ،واملجا ِورة لبعضها بعضاً جغراف ّياً ،واملمت ّدة عىل مساح ٍة كبرية يف غرب غرينالند
الرتسب املايئ
عام  -/+مليو ْين ٍ
وتعود إىل  3,806مليون ٍ
عام .ت ُظهر هذه الصخور آثارا ً من ُّ
مم ّ
يدل عىل أ ّن املحيطات كانت موجودة يف هذه املرحلة املبكِّرة من تاريخ األرض
ّ
عام.
بعد م ّدة قصري ٍة من نهاية الحقبة األساسية للقذف النيزيك منذ نحو  3,900مليون ٍ
توجد أدلة قابلة للنقاش حول وجود صخو ٍر قرشية يف كندا يبل ُغ عمرها  4,031مليون
 3 -/+مليون سن ٍة .تبلغ حبوب الزركون التي ت ُقاوم التآكل وت ّم العثور عليها يف غرب
يقرب من عمر األرض نفسها[[[.
أسرتاليا  4,408مليون عام  8-/+مليون سن ٍة ،وهو ما ُ
تبل ُغ أقد ُم ماد ٍة ُمفرتض ٍة ذات منشأ بيولوجي –واملستنتَ َجة من مادة الغرافيت املتالشية
ومم ال ّ
شك فيه هو أ ّن بقايا األحافري الدقيقة
كربون -13-من العمر  3,850مليون ٍ
عامّ ،
عام.
تتواج ُد يف الصخور البالغ عمرها  3,500مليون ٍ
قمت إىل ح ّد اآلن بالتح ّدث عن املواد التأريخية القابلة للفحص كالصخور عىل
ُ
كوكب األرض .ولكن كيف نقوم بتأريخ األحداث الفلكية خالل الثلثني األ ّولني من تاريخ
[1] . Wilde et al. ‘Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the earth 4.4 Gyr ago’,
Nature (2001) 409, 175–178.
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الكون قبل تشكُّل األرض؟ يكم ُن الجواب يف استخدام التقنية العلمية العادية املتمثِّلة
ببحث العمليات الفيزيائية التي ُيكن مالحظتها يف يومنا الحايل وتطبيقها عىل النطاق
األوسع للكون .عىل سبيل املثال ،حينام نفرتض بأ َّن رسعة الضوء ثابتة وأ ّن الكون يف حالة
توسعُ ،يكن االعتامد عىل انزياح «دوبلر» الضويئ اآليت من أماك َن بعيدة يف الكون (وهو
ُّ
ما يُس ّمى بـ «االنزياح األحمر») لحساب املدى الذي قطعه وبالتايل اكتشاف عمره.
التوصل إليه من خالل
يبلغ أفضل عمر مح َّدد حال ّياً للكون  13,700مليون عام ،وقد ت ّم ُّ
مالحظة ش ّدة إشعاع الخلفية الكونية امليكروي الذي يتغلغل يف الفضاء.
اآلراء التاريخ ّية حول عمر األرض

اوحت محاوالت تحديد عمر األرض يف حقبة ما قبل املسيحية من اعتقاد زرادشت
تر ْ
ٍ
يف القرن السادس قبل امليالد بأ ّن عمر األرض ُ
تحديدات أخرى
عام ،إىل
يفوق  12ألف ٍ

بلغت مئات آالف السنني بنا ًء عىل طول العمر املزعوم للحضارات القدمية الكربى،
وصوالً إىل اعتقاد الكهانة الكلدانية الذي نقله شيرشون والذي يُفي ُد أ ّن األرض قد
عام[[[.
انبثقت من الفوىض منذ مليو ْين ٍ
خالل معظم الحقبة املسيحية ،اعترب املثقّفون أ ّن اإلنجيل هو مصدر املعلومات
املوثوقة حول عمر األرض .عىل سبيل املثال ،ورد يف القرن السابع عرش بعد امليالد
يف إحدى مرسحيات شكسبري تحت عنوان «كام تشاء» عىل لسان إحدى الشخصيات
عام» .كان ثاوفيلوس
روزاليند االقتباس التايل« :يكا ُد يبل ُغ عمر األرض املسكينة ستّة آالف ٍ
ٍ
حسابات جا ّد ًة استنادا ً إىل معلومات
األنطايك من بني األشخاص األوائل الذين أجروا
اإلنجيل ،فقد قام يف العام  169بعد امليالد باستخدام التسلسل الزمني اإلنجييل فح ّدد
أ ّن تاريخ  5529قبل امليالد هو الزمن الذي ُخلقت فيه األرض .يُ َع ُّد التاريخ الذي وضعه
القسيس آرش ( )1656-1581لتحديد خلق آدم يف العام  4004قبل امليالد واحدا ً من
ِّ
العديد من الحسابات املامثلة عىل الرغم من قيام بعض الكتّاب الالحقني بتضخيم أثره
[1] . See Lewis, C.L.E. & Knell, S.J. (eds.) The Age of the Earth: from 4004 BC to AD 2002, Geological Society of London (2001),
Special Publication No. 190, 288pp. for an excellent collection of articles on historical attitudes to dating the earth.
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حيث قام عد ٌد من علامء الالهوت يف القرنني السابع عرش والثامن عرش بتب ِّني تسلسلٍ
صارم من األيام التي تبلغ  24ساعة وتطبيقها عىل سفر التكوين.
غري
عام مع تقدي ٍر ِ
مع حلول العام  ،1788نرش بافون[[[ أ ّن عمر األرض هو ٍ 74,000
مستقل ،كان من الواضح
ٍّ
كعلم
منشو ٍر بلغ مليو ْين سن ٍة .وعليه ،منذ بداية الجيولوجيا ٍ
أ ّن أصحاب هذا العلم تص ّوروا أ ّن فرت ٍ
ات زمني ًة طويل ًة للغاية قد م ّرت عىل كوكب األرض
ُ
تفوق بكثريٍ تلك الحقبات املد َّونة يف التاريخ البرشي .ما بني األعوام  ،1800-1770مل
عام ،بل حول بلوغه مئات آالف
يتمحور النزاع الرئييس حول كون عمر األرض  8-6آالف ٍ
أو ماليني السنني[[[ .حينام كتب داروين كتاب «أصل األنواع»[[[ ،كانت فكرة عمر األرض
البالغة ماليني السنني راسخ ًة جيدا ً (ق ّدر داروين أ ّن عمر األرض يبلغ  300مليون عاماً)
حتّى من قبل علامء الجيولوجيا املتديِّنني من أمثال[[[ املهيمنني عىل علم الجيولوجيا يف
جامعتي أوكسفورد وكامربيدج .عىل سبيل املثال ،يف العام  ،1860قام جون فيليبز -أستاذ
ْ
الجيولوجيا يف جامعة أوكسفورد -باستخدام املعلومات من رواسب حوض الغانجز ليك
الرتسب واستنتج أ ّن عمر قرشة األرض يبلغ  96مليون عاماً ،وقد أُجريت
يحسب مع َّدل ُّ
عب األب ريتشارد ماين بشكلٍ ٍ
جيد عن الرأي األنغليكياين
العديد من الحسابات املامثلةّ .
املحافظ يف سنوات  1860حيث قال« :ما زالت بعض الكتب املدرسية تُعلِّم الجاهلني أ ّن
أي فرد مثقّف يف الوقت الحارض بهذا الوهم».
عمر األرض يبلغ  6آالف عام ...ال يقبل ُّ
بعد ذلك ،برز اللورد كيلفني ( )1907-1824كشخصي ٍة رئيسي ٍة يف مجال حساب عمر
األرض ،وقد كان عاملاً فيزيائيّاً رياديّاً يف يومه باإلضافة إىل كونه مسيحيّاً يُؤمن بش ّد ٍة
بوجود التصميم الذيك والنظام اإللهي .من خالل أدلته حول اإلنتاج الحراري للشمس،
[1]. Buffon
[2] . M. J. S. Rudwick Bursting the Limits of Time: The Reconstruction of Geohistory in the Age of Revolution, U. Chicago
Press (2005), 840pp.
[3] . Darwin, C. On the Origin of Species, London: Murray (1859) p. 282.
Sedgwickو [4]. Buckland
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استنتج أ ّن عمرها عىل األرجح هو أقل من  100مليون عام[[[ وانطلق من األدلة حول
عام ٍ
اوح بني 400-20
فقدان األرض للحرارة ليق ِّدر بأ ّن عمر األرض هو  98مليون ٍ
بأمد يرت ُ
وأفضل ظاهريّاً من التقديرات
َ
مليون عام[[[ .كانت أدلته قومية من الناحية الرياضية
الجيولوجية التي أجراها داروين وفيليبز وغريهام .لقد ه ّزت أدلته داروين مبا فيه
الكفاية ليك يقوم األخري بتخفيض تقديره لعمر األرض بعامل  3-2يف الطبعة الثانية من
كتاب «أصل األنواع» ومن ث ّم ليُزيل تقديره نهائيّاً من الطبعة الثالثة .عىل الرغم من
اعرتاف بعض علامء الجيولوجيا اآلخرين بصوابية تقديرات كيلفني ،إال أنّهم اعتربوا أنّها
ال توفّر الوقت الكايف إلنتاج الطبقة الجيولوجية التي ميشون عليها وينق ّبونها.
الحل لهذا املأزق حينام اكتشف هرني بيكرييل النشاط اإلشعاعي يف العام
جاء ّ
 1896وأق ّر بيار كوري بأ ّن هذا النشاط هو مصد ٌر حراري للراديوم يف  .1903مل يكن
علم بالعمليات اإلشعاعية ولهذا السبب كانت تقديراته املست ِندة إىل
أي ٍ
لدى كيلفني ُّ
قيم أساسيّ ٍة .حينام ضُ َّم التوليد الحراري الذي يُسبّبه
تربيد األرض والشمس تفرتق بع ّدة ٍ
انحالل العنارص املش ّعة ،اقتىض تفس ُري الحرارة العالية للكوكب ازديا َد عمر األرض بشكلٍ
هائلٍ  .أصبح  Rutherfordعىل وجه الرسعة قائدا ً يف الحقل الجديد للنشاط اإلشعاعي،
ومن امللفت للنظر أنّه قد أشار يف ٍ
وقت مب ّك ٍر من إجرائه لألبحاث -أي يف العام -1904
أ ّن انحالل الهيليوم املحصور يف املعادن قد يُشكّل طريق ًة لحساب األعامر الجيولوجية.
منذ ذلك الحني فصاعدا ً ،متثّل األمر فقط يف تحسني التقديرات تزامناً مع فحص الع ّينات
توصل  Pattersonإىل
الصخرية األجود وتوفُّر األدوات األفضل .مع حلول العام ّ ،1953
تغي هذا الرقم منذ ذلك الحني[[[.
أ ّن عمر األرض هو  4,550مليون ٍ
عام وبالكاد ّ
بالرغم من القبول الواسع منذ أوائل أعوام  1800بأ ّن عمر األرض يبلغ ماليني
[1] . Kelvin, Lord Macmillans Magazine vol. 5 (1862), p. 288.
[2]. Thomson, William (Lord Kelvin) ‘On the secular cooling of the earth’, Philosophical Magazine (1863) (series 4) 25, no.
165, 1–14.
[3]. For further details on dating the Earth see Dalrymple, G. B. The Age of the Earth, Stanford University Press (1991), 474 pp.
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السنني ،وعىل الرغم من التقديرات األكرث دقّ ًة خالل النصف األول من القرن العرشين،
إال أنّه قد تح ّول بعض املسيحيني األصوليني لالعتقاد بأ ّن عمر األرض يبلغ فقط ما بني
عام ،وذلك يف القسم الثاين من القرن العرشينُ .يكن إسناد شهرة هذا
 10-6آالف ٍ
االعتقاد إىل نرش كتاب «طوفان سفر التكوين» ملؤل َّف ْيه ( )Whitcombو ( )Morrisيف
مم أ ّدى إىل
عاملي يف سن ٍة واحدة ّ
العام ( )1961حيث أكّد الكاتبان أنّه قد وقع طوفا ٌن ٌ
يوم
أيام وأ ّن ّ
كل ٍ
مت ّدد معظم الطبقة الجيولوجية[[[ ،وأ ّن الكون بأكمله قد ُخلق يف ستّة ٍ
قد تألّف من  24ساع ٍة .انبثق موقفهم من االعتقاد بعصمة اإلنجيل باإلضافة إىل ثقتهم
الثابتة بتفسريهم الخاص للفصول األوىل من سفر التكوين.
كثريا ً ما تداخلت االحتجاجات حول عمر األرض مع الرغبة بنقض نظريّة التط ُّور
مم أسفر عن نشوء حركة «خلق األرض الفت ّية» .ت ّم تأسيس «جمعية أبحاث الخلق»
ّ
«مؤسسة أبحاث الخلق» يف  1972باإلضافة إىل مجموع ٍة من
يف العام  1963وتبعتها
ّ
املنظامت املامثلة األصغر حجامً ِ
املناصة لعملية الخلق .حظي هؤالء بأعظم ق ّوة يف
الواليات املتّحدة حيث سعوا إلدخال معتقدات «نظرية األرض الفت ّية» يف التعليم العام
خصوصاً يف املدارس الرسمية .مل ينجحوا يف تحقيق هذا الهدف بشكلٍ عا ٍّم بسبب قيام
سلسل ٍة من الدعاوى القانونية -منذ ذلك الحني وإىل وقتنا الحارض -التي تحك ُم بأ ّن
معتقدات الخلق وما تبعها من معتقدات حركة «التصميم الذيك» ُ
متلك طبيع ًة ديني ًة ال
علم ّي ًة .عىل الرغم من ذلك ،فإنّهم قد نجحوا يف دفع نارشي الكتب املدرسية املربِحة
إىل تو ّخي املزيد من الحذر يف تدريس التط ُّور البيولوجي ،وأفلحوا يف تشكيل بيئ ٍة تتق ّب ُل
بشكلٍ واسعٍ آراء «نظريّة األرض الفتية» يف أوساط الشعب األمرييك.
القوي املفاجئ بـآراء «نظريّة األرض الفت ّية» ،فإ ّن
عىل الرغم من القبول الشعبي
ّ
حركة الخلق مل تنرش الكثري من األدبيات العلمية الخاضعة ملراجعة الزمالء ،ومل يقبل خرباء
[1]. Whitcomb, J.C. & Morris, H.M. The Genesis Flood: The Biblical Record and its Scientific Implications, Philadelphia:
Presbyterian & Reformed (1961).
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الجيولوجيا بآراء هذه الحركة .كر ٍّد أويل ،قام املجتمع العلمي بتجاهل مفاهيم «نظرية
األرض الفتيّة» أل ّن العلامء بشكلٍ عا ٍّم كانوا يشكّون بإمكانية اإلبقاء عىل هذه اآلراء عىل
ضوء األدلة العلمية املضا ّدة .ولكن مع اكتساب خطاب «نظرية األرض الفت ّية» ٍ
ملزيد
مؤس ٍ
سات ال تستهدف الربح كاملركز
من القوة ،متثّل ر ّد العامل العلمي العلامين بإنشاء ّ
الوطني للتعليم العلمي من أجل الدفاع عن تعليم نظريّة التط ُّور يف املدارس الرسمية
يف الواليات املتّحدة .ال يسع املجال هنا ملناقشة أسباب افتقاد املجموعة الكبرية من
[[[
فصل ٌة -علامن ّي ٌة
ا ّدعاءات «نظرية األرض الفت ّية» للمصداقية ،ولكن توجد تفنيداتٌ ُم َّ
ومسيح ّي ٌة[[[ -تتض ّمن حججاً سليم ًة وهي متاحة عىل نح ٍو واسعٍ.
المنظورات الالهوت ّية حول عمر األرض

سمحت الظروف البيئية بذلك[[[ ،ومنذ ذلك
تحقّقت الحياة عىل األرض مبج ّرد أن
ْ
الحني وعرب آالف ماليني األعوام بقيت الظروف البيئية عىل األرض مناسب ًة الستمرار
الحياة عىل الرغم من ازدياد قوة الشمس بنحو  30باملئة وتباطؤ دوران األرض بعاملٍ
مدهش أل ّن الحياة تتطل ُّب من أجل استمرارها مجاالً
ٌ
يتفاوت بني  .5-4إ ّن هذا األمر
ضيقاً نسب ّياً من الظروف البيئ ّية .إذا فاقت الحرارة عىل سطح األرض  100درج ٍة
كل املاء سوف يتب ّخر وسوف تنتهي الحياة التي
مئويّ ٍة عىل مقياس سيلسيوس فإ ّن ّ
نعرفها .من ناحي ٍة أخرى ،لوال االحتباس الحراري الذي يُشكّله ثاين أُكسيد الكربون يف
اب
الغالف
سطح األرض أبر َد بـ  30درج ٍة مائويّ ٍة ولتح ّولت األرض إىل خر ٍ
ّ
الجوي ،لكان ُ
عقيم ومتج ِّم ٍدُ .يكن أن نعترب هذا األمر صدف ًة ُمذهل ًة أو من املنظور املسيحي دليالً
ٍ
عىل العناية اإلله ّية التي ت ُحافظ عىل األرض وترعاها كمكانٍ
مناسب للحياة.
ٍ
[1]. See the index to creationist claims on the Talk Origins web site at www.talkorigins.org/indexcc/ for a secular view of YEC claims,
although responses are of variable quality due to the open nature of the postings.
[2]. See, for example the article by Roger Wiens in note 5 and the comprehensive web site www.answersincreation.org.
[3]. Table is adapted from references given in Alexander, D. & White, R. S. Beyond Belief: Science, Faith and Ethical Challenges, Oxford: Lion (2004),219 pp. and from Carroll S. B. ‘Chance and necessity: the evolution of morphological complexity and
diversity,’ Nature (2001) 409, 1102–1109.
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إحدى النقاط املدهشة األخرى هي كالتايل :بالرغم من وجود الكائنات الح ّية عىل
األرض بُعيد تشكُّلها ،إال أ ّن البرش قد ُوجدوا عىل امتداد جز ٍء صغريٍ من تاريخها الراهن.
لتوضيح األمور أكرث ،إذا ضغطنا تاريخ األرض يف سن ٍة واحدة ،فإ ّن الجنس البرشي قد
ُوجد فقط يف آخر  15دقيقة قبل حلول رأس العام الجديد .ال يحتوي هذا األمر عىل
أهمي ٍة الهوتية بح ّد ذاته ،أل ّن الواقع هو هكذا .ولكن حينام نض ّمها إىل اإلدراك الذي
انبثق عرب السنوات الراهنة والذي يُفي ُد أ ّن ظروف الكون مضبوط ٌة بشكلٍ دقيق للسامح
بوجود الحياة عىل األرض -وهو ما يُعرف باملبدأ األنرثويب -فإنّه يُق ّدم للملحدين حافزا ً
ومينح املسيحيني دافعاً لالبتهاج بإبداع الخالق وسيادته .باإلضافة إىل ذلك ،فإنّه
للتفكري ُ
ويضيف أهم ّي ًة بارزة إىل
يُق ِّد ُم نظر ًة متواضعة إىل مقام اإلنسان يف اإلطار الزمني للكون
ُ
خاصاً بالبرش.
تأكيد اإلنجيل بأ ّن الله يهت ّم اهتامماً ّ
ال تكمـ ُن مشـكلة التوفيـق بين العمر العلمي للأرض ورواية اإلنجيـل يف امل ّدة ألنّه
ُيكـن بسـهول ٍة إدراج مـا يـرد يف الفصـل الثـاين يف سـفر التكويـن ضمـن  10آالف سـنة
كل مـن األيـام السـتّة التـي تُذكَر يف سـفر
تقريبـاً ،بـل تكمـ ُن املشـكلة يف فرضيـة كـون ٍّ
التكويـن على أنّهـا تُشـكّل التاريـخ الكامل للكـون مؤلَّفة مـن  24سـاع ٍة .تتمثّل إحدى
املقاربـات يف عـدم اعتبـار األيـام السـتّة فتر ٍ
كل واحـدة منهـا من 24
ات زمن ّيـ ًة تتألـف ُّ
ٍ
حقبـات طويلـة متتـ ّد إىل مليـارات السـنني[[[ ،بينام تتمثّـل مقارب ٌة
سـاع ٍة ،بـل اعتبارهـا
أخـرى باال ّدعـاء بـأ ّن األرض تبـدو أك َرب بكثريٍ فحسـب[[[ .على الرغم من عدم اسـتطاعة
ٍ
صح فإنّه
العلـم التعامـل مـع هذا املقترح ،إال أنّه يُث ُري
إشـكاالت الهوت ّي ًة كبري ًة ألنّـه إن ّ
كل يش ٍء
سـيعني أ ّن اللـه قـد قـام عمـدا ً بتصميـم كـونٍ يخدعنـا ،وهذا ال ينسـج ُم مـع ّ
أخربنـا اللـه إيّاه عـن نفسـه يف اإلنجيل.
تقو ُم أفضل املقاربات بأخذ النمط األد ّيب لنصوص سفر التكوين التي تتناول أيّام
[1]. This is the approach taken by Ross, H. A Matter of Days, Navpress (2004), 303 pp. He argues for an old Earth, but is also
critical of macro-evolution.
[2]. This was argued as long ago as 1857 by P. Gosse, with his famous suggestion that God created Adam with a navel.
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املتخصصة مل تنبثق ٍ
كنمط أد ٍّيب
الخلق الستّة عىل محمل الج ّد .مبا أ ّن الكتابة العلم ّية
ِّ
قبل تأسيس الدوريات العلميّة األوىل يف القرن السابع عرش ،فمن غري الدقيق من الناحية
أي حا ٍل فقد كان أوغسطني
التاريخ ّية أن نفرض املعاين العلم ّية عىل سفر التكوين ،وعىل ّ
يفسون هذا السفر مجازيّاً يف القرون األوىل
وأوريغن وغريهم من آباء الكنيسة األوائل ّ
لنص سفر التكوين هو الهويتٌّ :أي توضيح غايات الله يف
بعد امليالد[[[ .الهدف املحوري ّ
خلقه وعالقته بهم .ت ُعلن الرسديات الالهوتية يف أول سفر التكوين أ ّن الكون قد ُخلق
محب ُيكن االرتباط به ،وأنّه قد ريض عن هذا الكون ،وأ ّن أحد
بشكلٍ منظَّم عىل يد إله ٍّ
ِ
حب
أهدافه الرئيس ّية هو جعله مكاناً يحيا فيه البرش بشكلٍ مثمر ويرتبطون
بعالقات ٍّ
مع الله .حينام نجمع الدليل اإلنجييل عىل الكون املخلوق بهدف مع الدليل العلمي
عىل تط ّوره عرب مليارات السنني ليصبح مكاناً مناسباً للسكن البرشي ،فإ ّن ذلك يُع ّزز
الرسالة بأ ّن اإلنسان ليس نتيج ًة عرضية لكونٍ ٍ
فاقد للمعنى.

[1]. For discussion of the interpretation of origins in Genesis and the evidence from science see Kidner, D. Genesis, Tyndale Old
Testament Commentaries, Leicester: Inter-Varsity Press (1967); Lucas, E. Can we Believe Genesis Today?, Leicester: Inter-Varsity
Press ;)2001(Wilkinson, D. The Message of Creation, Leicester: Inter-Varsity Press296 ,)2002( pp.; Alexander, D. R. Rebuilding
the Matrix, Oxford: Lion (2001).

التطور و اإللحاد
ّ
أحمد السيد

[[[

لطاملا ارتبطت نظريّة داروين التطوريّة باإللحاد عىل اختالف انواعه سواء اإللحاد
الجازم[[[ أم اإلرتيايب[[[ أم اإلكرتايث[[[ ملا متثله من بديل منوذجي من وجهة النظر اإللحاديّة
لإلقرار بحقيقة الوجود اإللهي ،فنظريّة التط ّور هي املالذ وامللجأ الذي يفر إليه امللحد
هاربا من نداء العقل واملنطق الذي يطرح أسئلة يعجز امللحد عن تقديم األجوبة لها.
يقول عامل الترشيح واألنرثوبولوجيا سري أثر كيث:
«إن نظريّة النشوء واالرتقاء غريُ ثابت ٍة علم ّياً وال سبيل إلثباتها
بالربهان ،ونحن ال نؤمن بها إال ألن الخيار الوحيد بعد ذلك هو
[[[
اإلميان بالخلق الخاص املبارش وهو ما ال ميكن حتى التفكري فيه»
ولكن امللحد يعلم جيّدا ً أنه مل يُق ّدم أجوب ًة حقيقيّ ًة وناجع ًة تعالج اإلشكاالت التي
تعبث بخلده وتفسد عليه سعادته باللذة العاجلة التي يلهث خلفها ،إال أنه استطاع
بذلك أن ميتنع بح ًمى قد يحفظ له بعض ماء وجهه يف مواجهة نفسه أو غريه يف
املناظرات والحوارات .هذا يدنئ إلينا كشف الكثري من الغموض الذي يكتنف هذه
املوثوقية الشديدة التي يتنكر بها امللحد لوجود اإلله بعد سلسلة األسئلة التي ستفرض
نفسها عليه وتدفعه دفعاً نحو اإلقرار بالوجود اإللهي أو االستسالم للعناد واالستكبار.
ولكن ما هي املضامني التي اشتملت عليها نظريّة التط ّور والتي ت ُق َّدم بديالً للوجود
اإللهي أو عىل األقل يزعم امللحد أنها تفعل ذلك؟
[[[ .کاتب و باحث مرصي.
[2]. Atheism
[3]. Agnosticism
[4]. Apatheism
[[[ .اإلسالم يتحدى ،وحيد الدين خان.36 ،
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ٍ
كائنات أدىن يف السلم التطوري
هي نظريّة االنتقاء الطبيعي والتط ّور العشوايئ من
عن طريق الطفرات العشوائية والتكيفات مع الطبيعة ومصادر الغذاء ومقومات الحياة.
الجيولجي املثري للجدل مؤمناً
رمبا مل يلمس داروين يف البداية هذه املضامني ،فقد ظل
ّ
بالوجود اإللهي حتى بعد إخراج كتابه “أصل األنواع” الذي يقول يف خامتته:
«إنّ هناك جامالً وجالالً يف هذه النظرة عن الحياة بقواها
العديدة التي نفخها الخالق ألولِ م ّر ٍة يف عد ٍد قليلٍ من الصور أو يف
صور ٍة واحد ٍة».1
وقد ُعلم أن موت ابنته قد ترك يف نفسه بالغ األثر وإليه عزا كثري من الدراسني قرار
داروين بالشك يف الوجود اإللهي م ّر ًة أخرى تظهر مشكلة الرش ،لتكون هذه املرة هي
العنرص البارز يف التأثري عىل عقيدة داروين يف وجود اإلله وهو ما رصح به حيث قال يف
رسالته لعامل النبات األمرييك آزا غراي:
«بالنسبة لوجهة النظر الالهوت ّية للمشكلة فقد كانت دامئاً مؤمل ًة
يل ،فأنا مرتبكٌ  ،فليس يف نيتي أن أكون ملحداً يف كتابايت ،ولكن
أقر وأعرتف بأنني ال أستطيع أن أرى ببساط ٍة ما يراه األخرون ،مع
أنني كنت أو ّد أن أكون كذلك ،الدليل عىل التصميم واإلحسان حولنا
جانب! ،ولكن يبدو يل أن هناك الكثريَ جدّ اً من البؤس يف
كل
من ِّ
ٍ
يل القدر قد
العامل ،وال أستطيع أن أقنع نفيس أن ربّاً محسناً ِّ
خياً وك َّ
صمم ذبابة النمس بنية تغذيتها من األجسام الحية لريقات فراشات
«اليرسوع» أو أن القطط يجب أن تقاتل الفرئان وألنني ال أصدق
ذلك فأنا ال أرى رضور ًة للتصديق بأن العني قد تم تصميمها»...
ثم يوضح سبب عدم إنكاره لوجو ٍد لإلله بالكلية“ ...ومن ناحي ٍة أخرى ال أستطيع
كل
بأي حال أن أقتنع بدارسة هذا الكون الرائع وخاصة طبيعة اإلنسان ألستنتج أن َّ
كل يش ٍء عىل أنّه
يش ٍء هو نتيجة القوة البهيم ّية -العمياء -إنني أميل إىل النظر إىل ِّ
نتيجة للقوانني املص ّممة»[[[.
)داروين ومايكل ريوس) [1]. Charles Darwin.to Asa Gray 22 May 1860 - 279
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ولكن هذا التصميم الذي ملسه داروين يف الكون مل يقم دليالً عند املالحدة عىل
علمي بعيدا ً عن
وجود اإلله أو بعبار ٍة أخرىُ ،وجدت له تفسرياتٌ أخرى لها طاب ٌع
ٌّ
امليتافيزيقا الدين ّية والفلسف ّية والتي استعملت حجة التصميم بشكلٍ مستم ٍّر إلثبات
وجود الخالق ويف ذلك يقول كاهن املالحدة األعظم الربوفيسور ريتشارد دوكينز يف
كتابه صانع الساعات األعمى:
«وصانع الساعات األعمى قد اقرتضته من رسال ٍة مشهور ٍة لوليم
بايل عامل الالهوت يف القرن الثامن عرش ،وهي رسالة (الالهوت
ٍ
الطبيعي) التي نُرشت يف  ،1802وهي أحس ُن ٍ
معروف لـ (حجة
عرض
معجب بهذا الكتاب أشد االعجاب ،ألن الكاتب قد
التصميم) ،وأنا
ٌ
رأي
نجح يف أن يفعل يف عرصه ما أكافح أنا اآلن لفعله .فقد كان له ٌ
يسعى لتوضيحه ،وهو قد آمن به إمياناً مشبوباً ،ومل ُ
يأل جهداً يف
طرحه بوضو ٍح ،وكان لديه من االحرتام ما يليق بالنسبة لتعقيد العامل
خاص جدّ اً .وهو وإن كان قد
الحي ،ورأي أنه يتطلب تفسرياً من نو ٍع ٍّ
أعطى إجاب ًة تقليد ّي ًة لحل األحجية ،إال أنه ب ّينها بصور ٍة أك َرث وضوحاً
أي ِم ّمن قبله ،أما التفسري الحقيقي فكان عليه أن
وإقناعاً ّ
مم فعله ٌّ
ينتظر وصول واح ٍد من أكرث املفكّرين ثور ّي ًة يف كل الزمان ،الذي هو
تشارلز داروين»[[[.
وهو ما ق ّرره داروين يف ما بعد حيث يقول:
«والحجة القدمية -التصميم يف الطبيعة ،-التي طرحها بايل،
والتي كانت تبدو يل يف السابق ح ّج ًة قاطع ًة ،أضحت فاسد ًة بعد
أن تم اكتشاف قانون االنتقاء الطبيعي .ويبدو أن هناك املزيد من
التصميم يف تنوع الكائنات العضوية ويف عمل االنتقاء الطبيعي،
وسيكون الدور عليها يف هبوب الرياح»[[[.
[1]. Richard Dawkins.The Blind Watchmaker ,p4
النص مرتجامً ،الداروينية الجديدة «صانع الساعات األعمى » ،ريتشارد دوكينز ،ترجمة د ،مصطفى فهمي-دار العني للنرش.
[2]. The Autobiography of Charles Darwin,1887 ,p50
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ومم سبق نعلم أن نظريّة التطور
يريد أنّه مع الوقت سيثبت بطالنها أيضاًّ .
«الداروينية» حاولت تقديم تفسريٍ لإلتقان والتصميم يف الكون عوضاً عن تفسري ذلك
باإلبداع اإللهي ،فامذا حدث إذا ً حتى نرى الكون عىل حاله البديع الذي نلمسه حولنا؟
تقول النظريّة أن -الطاقة التي ُوجدت يف الكون يف ٍ
وقت ما من عمر األرض الذي
يُق َّدر بأقل من  5مليار سنة -استطاعت أن تثري موا َّد غ َري ح ّي ٍة يف املحيطات ويف القرشة
األرضيّة ويف الغالف الجوي والتي قامت بدروها بتكوين الخلية األوىل «ذاتيّة االستنساخ»
والتي تك ّونت من حسا ٍء ساخنٍ يف املحيط الذي احتوى عىل الكثري من األحامض األمينية
الالزمة لتك ّون الربوتينات التي ال بد من وجودها لوجود خلي ٍة ح ّي ٍة!.
حول هذه القصة الشيقة تنبثق عرشات االفرتضات والتكهنات بالتسلسل الزمني
ٍ
خياالت علم ّي ًة بعضها
لألحداث األوىل لبدء الحياة ،وكلها ال تعدو يف الحقيقة أن تكون
يشبه األساطري!.
ولك ّنها تتّفق يف يش ٍء ٍ
واحد وهو تجاهل كل اإلشكال ّيات التي تواجه هذه النظريّة
برمتها ،ذلك أن العقيدة العلم ّية املعارصة تقوم باألساس عىل العلموية املتعصبة خاصة
يف القرنني األخريين .هذه النزعة العلموية التي تحرص أسباب وتفسريات الظواهر
الكونية يف إطار ٍ
ات حسيّ ٍة وتجريبيّ ٍة بحت ٍة ومتتنع مطلقاً عن قبول التفسريات الغيبية
مهام بُذل يف هذه امله ّمة الشاقّة من افرت ٍ
اضات مخالف ٍة للعقل وللواقع وللمسلامت
والتقريرات العلم ّية.
والحق هو أ ّن التفسري الحيس التجريبي والتفسري الغيبي ال يتعارضان يف «الصورة
الصحيحة للدين» إال لو تم هذا التصادم بفعل الحسيني الذين يتجاوزون البحث
التجريبي ليحكموا عىل الوجود الغيبي لإلله وعىل أهم ّية االلتزام الديني من خالل
بأي حا ٍل من األحوال.
معطياتهم القارصة التي ال تسعفهم يف ذلك ِّ
كل حا ٍل متيض القصة لتخربنا أنه قد تكون عىل إثر ذلك مجموع ٌة من الكائنات
عىل ِّ
البدائية التي انقرضت بفعل التغريات والتقلبات البيئية عىل األمد الطويل تارك ًة تكوينها
ٍ
تعديالت يف هذا التكوين الجيني والهيكيل ،حيث تم استبقاء
الجيني يف ذريتها مع
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ٍ
ٍ
وجينات جديد ٍة مناسب ٍة للوضع الجديد ،وكان ذلك
صفات
الصفات املميزة مع اكتساب
عىل حساب الصفات األقل مت ّيزا ً وتك ّيفاً مع الوضع البيئي الجديد!..
ذلك أن الجينات الحية يحدث فيها أحياناً طفراتٌ مؤث ّر ٌة يف تكوين الكائن وصفاته،
ولكن هذه الصفات تكون أحياناً إيجاب ّي ًة ومفيد ًة وهذا ناد ٌر ،وأحياناً أخرى ضار ًة وقاتل ًة
وهو األكرث ،فتنتقي الطبيعة الصامء الصفات النافعة ليحتفظ بها الكائن ويورثها لذريّته
تغي يف نوعه بالكلية![[[ ،ولكن ،هل استطاع هذا
التغيات يف الكائن يحدث ُّ ٌ
ومع تراكم ّ
التفسري الدارويني أن يهدم حتمية الوجود اإللهي؟
ال بد يف البداية أن نُف ّرق بني ما اعتمده الواقع العلمي التجريبي املعارص ،وبني
ٍ
تبعات.
مدى صوابية القرارات التي اعتمدها ،وبني النظريّة نفسها وما يرتتب عنها من
فنظريّة التط ّور بالفعل اقتحمت األوساط العلم ّية التجريب ّية حتى أضحت هي النظريّة
الرسمية املتعمدة لتفسري نشوء الكائنات الحية يف عامة األوساط العلمية الكربى،
وأصبحت ت ُد َّرس كأنها مسلم ٌة علمي ٌة يف معظم جامعات العامل ،لدرجة أ ّن من يعارضها
اآلن من العلامء تتم مالحقته وتشويهه وإسقاطه أكادمي ّياً عىل النحو املرصود يف الفيلم
الوثائقي الشهري مطرودون :غري مسموح بالذكاء[[[[[[ ،وهو ما ناقشة عامل األحياء الدكتور
جريي بريغامن يف كتابه «ذبح املنشقني[[[».
ثم انقسم املجتمع العلمي املؤيد للتطورية تجاه التبعات الفلسف ّية والالهوت ّية
رش للوجود اإللهي وال
لهذه النظريّة إىل قسمني -1 :قسم يعتربها مصادم ًة بشكلٍ مبا ٍ
ميكن التوفيق بينهام «وهم أنصار الداروين ّية»[[[ -2 ،قسم ال يراها تتناقض مع الوجود
اإللهي بل ميكن الجمع بينهام بال إشكا ٍل ،فقالوا أن اإلله هو الفاعل للتطور واملنظم
له وهم أنصار التط ّور املوجه[[[ ،وقد استدل أنصار التطور املوجه بأدل ٍة باتر ٍة زيفوا بها
[[[ .هذا التصور باملناسبة هو الذي قرره ماركس وإنجلز يف ماديتهم الجدلية من خالل القوانني الثالثة الشهرية :وحدة االضداد ورصاعها ،النتقال من التغري
الكمي اىل التغري الكيفي ،قانون سلب السلب.
[2]. Expelled: No Intelligence Allowed
[[[ .ميكن مشاهدة الفيلم مرتجام عىل يوتيوب من الرابط التايلyoutube.com/watch?v=gwcDgIcwdtU :
[4]. Slaughter of the Dissidents
[5]. Darwinism
[6]. Directed evolution
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عنرص العشوائية والصدفة واملسمى «االنتخاب الطبيعي» الذي يعتمد عليه الدراونة
لالستغناء عن الفعل اإللهي.
وقبل استعراض هذه األدلة علينا توضيح بعض األمور..
 - 1أن الداروينية تحاول تقديم البديل لتفسري اإلتقان العجيب يف
الكائنات الحية فقط ومل تقدم البديل لتفسري االتقان يف باقي عنارص
الكون.
 - 2أن الداروينية تحاول تقديم البديل عن الوجود اإللهي لتفسري
اإلتقان يف الكائنات الحية ومل تفرس كيف نشأ الكون من العدم املطلق.
 - 3أنّ «الدارويني َة والتطوري َة عموماً» نظريّ ٌة علمي ٌة بحت ٌة مل تستند
ألدل ٍة قوي ٍة 1لعظم األمد الزمني الذي يفرتض أنها حدثت فيه وهو
ما يجعل اختبارها تجريب ّياً مستحيالً ،ويف ذلك يقول الفيزيايئ النوبيل
التطوري روبرت أ .ميليكان:
اليشء املثري للشفقة هو أنّ لدينا العلامء الذين يحاولون إثبات
ألي عا ٍمل أن ُيثبته[[[.
التطور ،وهو ما ال ميكن ِّ
ويقول أحد زعامء الوضعية املنطقية[[[ هانز ريشينباخ:
«إنّ نظريّة التطور بأرسها مبني ٌة عىل أدل ٍة غ ِري مبارش ٍة فهل
أي ٍ
وقت إيجاد أدل ٍة مبارش ٍة لها عن طريق
سيكون من املمكن يف ِّ
إنتاج إنسانٍ يف أنبوبة اختبار مثالً؟ ،قد يبدو أننا نطلب أكرث مام
ينبغي إذا أردنا أن نحايك يف الوقت القصري الذي تستغرقه تجرب ٌة
معملي ٌة عملي ٌة استغرقت الطبيعة مليونَ سن ٍة للقيام بها»[[[.
[1] 1. M. Bowden, The Rise of the Evolution, p. 216, 218
أي مع ًنى له وال قيمة له ،واأللفاظ الدالة عليه
مذهب
[[[ .الوضعية املنطقية:
علموي شدي ُد التطرف يعترب كل ما كان خارجاً عن التجربة والحس ال ميثل َّ
ٌّ
ٌ
عندهم مجرد ألفاظ جوفاء أو ثرثر ٌة فراغةٌ.
[[[ .نشأة الفلسفة العلمية ،هانز ريشنباخ –ترجمة :دكتور فؤاد زكريا .179
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 - 4أنه مثة فرقاً بني النظريّة العلم ّية وبني ما يرتتب عليها من إنكار
يل ال تعترب معارض ُته معارض ًة للعلم ،والدليل عىل
لإلله فهو
ٌ
استنتاج عق ٌّ
ذلك يف موضوعنا أنّ هناك علام َء تطوريني يؤمنون بوجود اإلله .ونود
أن نوضّ ح أيضاً أننا مل نتطرق حتى اآلن لوجهة النظر الدينية الصحيحة
تجاه نظريّة التطور بنا ًء عىل نصوص الوحي الرشيف الصادق املعصوم
عن الباطل والضالل ،ولك ّنا نناقش ارتباط نظر ّية التطور باإللحاد وبإنكار
وجود اإلله.
األدلّة عىل فساد دعوى العشوائية والصدفة يف تطور الكائنات الحية:
يف خمسـينيات القرن املايض اكتشـف العاملان فرانسـيس كريك وجميس واطسـون
الرتكيـب الحلـزوين للحمـض النـووي الريبـوزي منقوص األكسـجني  DNAوالـذي اعترب
ٍ
كواحـد مـن أعظـم اإلنجـازات البرشيـة يف التاريـخ والـذي أحـدث طفـر ًة عظميـ ًة يف
علـوم األحيـاء الحديثـة حيـث إن هـذا الحمض هـو املسـؤول األول عن عمليـة الوراثة
وعـن عمليـة بنـاء الربوتينـات وعـن كل العمليـات الحيويـة يف الكائن الحـي ،وال ميكن
أي خطـو ٍة تطوريـ ٍة «على التسـليم بحـدوث التطـور بين الكائنـات» إال
أن تحصـل ُّ
عـن طريـق التعديـل يف ويف املعلومـات التـي يحملهـا .أظهـر هـذا االكتشـاف مـدى
التعقيـد يف تكويـن ونشـاط الكائنـات الحيـة حيث ظهر هـذا الحمض كجهـاز كمبيوتر
بوظائـف شـديدة التعقيـد مبهـار ٍة وإتقـانٍ
عجيـب أدهـش العقول،
عـايل الدقـة يقـوم
َ
ٍ
إضافـ ًة إىل قدارتـه التخزينيـة املهولـة .يقول مبتكـر الربمجة اإللكرتونيـة وصاحب رشكة
مايكروسـوفت الشـهرية بيـل غيتس:
«املعلومات البيولوجية هي أهم املعلومات التي ميكننا اكتشافها،
ألن عىل أمد العقود القليلة القادمة سوف تحدث ثور ٌة يف الطب .الـ
 DNAالبرشي هو مثل برنامج الكمبيوتر ولكنه أكرث تقدُّ ماً إىل حدٍّ
أي برمج ٍة متت صناعتها»[[[.
بعي ٍد من ِّ
[1]. B-Gates, The Road Ahead, Penguin: London, Revised, 1996 p. 228
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بل ويرصح عىل حسابه االجتامعي يف تويرت ويف فيس بوك عن رشاك ٍة بحثي ٍة بني
مركز أبحاث ماكريوسوفت[[[ وجامعة واشنطن[[[ لدراسة القدرة التخزين ّية لل DNA
بهدف تطوير القدرة التخزين ّية لوسائل التخزين املوجودة أو إبدالها بتقن ّي ٍ
ات تخزين ّي ٍة
أفضل ،فيقول:
َ
برمجي تم تدشينه
نظام
أي ٍ
«الحمض النووي هو أكرث تقدّ ماً من ِّ
ٍّ
أي ٍ
وقت مىض وستكتشفان قدرته عىل تخزين البيانات»[[[.
يف ِّ
ويزول عجبك إذا أدركت أن هذه مل تكن املحاولة البحثية األوىل يف ذلك ،فقد نجح
بيولوجي وعاملُ وراث ٍة يف معهد ويس يف جامعة هارفارد يف تخزين  5.5بيتابيتس
مهندس
ٌ
ٌّ
[[[
من البيانات -حوايل  700تريابايت -يف غر ٍام ٍ
واحد من الحمض النووي  ،لذلك يعترب
دوكينز أن اكتشاف ال  DNAجعل علم األحياء يبدو كفر ٍع من التكنولجيا املعلوماتية
ويؤكد أن الشفرة املعلوماتية للجينوم تبدو وكأنها شفر ٌة حاسوبي ٌة[[[.
وميكننا أن ندرك حجم التعقيد يف الحمض النووي بشكلٍ
أوضح لو حاولنا مثالً افرتاض
َ
حصول مهمته البارزة «وهي تكوين الربوتينات املناسبة للكائن بنا ًء عىل املعلومات التي
يحملها» بالصدفة املحضة ودون تد ُّخلٍ منه.
ولكن لنكن متساهلني مع الدراونة ولنحسب قدرة الصدفة يف مه ّم ٍة سهل ٍة ج ّدا ً وهي
إنتاج أصغر بروتني موجو ٍد:
«فأصغر بروت ٍني يحتوي عىل ٍ 100
أميني تقريباً وهو يحتاج
حمض ٍّ
معي من القواعد النيرتوجنية -نوكليوتيدات -لتشفريه ميكن أن
لتتاب ٍع َّ ٍ
يأيت يف  13010صورة أحدها فقط هو القادر عىل التشفري لهذا الربوتني،
[1]. Microsoft Research
[2]. University of Washington
[3]. twitter.com/BillGates/status/759408459410501632 / theverge.com/2016/7/7/12114480/dna-storage-ok-go-microsoft-university-washington-twist-bioscience?linkId=27104678
[4]. Harvard cracks DNA storage, crams 700 terabytes of data into a single gram- by:Sebastian Anthony,ExtremeTech- August
17, 2012
[5]. youtube.com/watch?v=oF1UzhPA5N8
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وكام ترى فهذا االختيار يكاد يبلغ حد االستحالة[[[ ...مع مالحظة أن إبدال
ٍ
أميني واح ٍد بأخ َر ميكن أن يؤدي إىل كارث ٍة تهدّد حياة الكائن»[[[.
حمض ٍّ
طبعاً يجب أن تتخيل أننا نتحدث هنا عن  1عن ميينه  131صفر من بني هذه
ٌ
احتامل واح ٌد هو القادر عىل التشفري للربوتني ونحن هنا نتكلم عن
األعداد الفلكية
بروت ٍني ٍ
واحد وهو أصغر بروتنيٍ ،فكيف لو نظرنا «للخلية التي يشغل  200منها ما
بروتيني من  100,000نوعٍ،
تشغله نقطة حرف ال-ب -والتي تحتوي  100مليون جزي ٍء
ٍّ
وإذا نظرنا إىل جزي ٍء واحد من الربوتنيات ،وليكن الهيموجلوبني مثالً نجد أنه يحتوي
عىل  539حمضاً أمين ّياً متثل تكرارا ً لعرشين نوعاً من األحامض األمينية التي يحتوي
عليها جسم اإلنسان ،وبحسب ٍة رياض ّي ٍة بسيط ٍة نجد أن عدد الرتتيبات املتحملة التي
اص فيها تلك املئات من األحامض األمينية لبناء جزيء الهيموجلوبني يعادل
ميكن أن ترت َّ
الرقم واحد وعن ميينه  620صفرا ً!!! ،غري أن ترتيباً واحدا ً هو املناسب يك يؤدي هذا
الجزيء وظيفته بكفاء ٍة يف نقل األكسجني يف دم اإلنسان بل إ ّن وجود خطأٍ يف ٍ
حمض
أميني ٍ
واحد كفيلٍ بأن ينتج جزيئاً يعمل بطريق ٍة معيب ٍة خطري ٍة أو ال يعمل عىل اإلطالق،
ٍّ
اص األحامض األمينية لتكوين السلسة البيتدية تأيت أهم عملي ٍة يف تخليق جزيء
وبعد تر ّ
الربوتني وهي الطريقة التي تلتف بها السالسل ،إن هذه العملية هائلة التعقيد ،فإذا
وضعنا املعلومات املطلوبة للف سالسل جزيء من الربوتينات -يتكون من مائة ٍ
حمض
ٍ
مبحاوالت عشوائ ّي ٍة فإنه
أميني مثالً -فقط -يف سوبر كومبيوتر ليقوم بهذه العلمية
ٍّ
127
سيستغرق  10سنة (واحد بجواره  128صف ٍر يف حني أن عمر الكون أصال عىل التقدير
[[[
األقىص  13.75مليار سنة تقريباً واملليار واحد بجواره تسعة أصفار!!
والحظ أن الكالم هنا عن معلومات بروت ٍني ٍ
واحد يتكون من ٍ 100
أميني
حمض
ٍّ
فقط ،ال عن الهيموجلوبني بينام يتم ذلك يف الخلية يف جز ٍء ضئيلٍ ج ّدا ً من الثانية ،ولو
سمً قاتالً بدالً من أ ْن تنتج ماد ًة حي ًة ،لذلك
متت هذه العلمية بصور ٍة خاطئ ٍة فقد تنتج ّ
[[[ .حد االستحالة قدره الرياضيون ب «.»15010
[[[ .خرافة اإللحاد ،دكتور عمرو الرشيف-219 ،مكتبة الرشوق ،العلم ودليل التصميم يف الكون ،مجموعة مؤلفني ،ترجمة رضا زيدان  ،86 /87مركز تكوين.
[[[ -والحظ أن عمر األرض عىل أقىص تقدير ال يتجاوز  5مليار سنة.
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فإن إمكان تك ّون جزيء بروتني بالصدفة يتطلب ماد ًة يزيد مقدارها بليون مرة عن
املادة املوجودة يف سائر أنحاء الكون حتى ميكن للتوافقات العشوائية املثمرة أن تحدث
وتستغرق هذه املحاوالت مد ًة َ
أطول من عمر الكون فتحتاج حوايل  23410سنة ،وتحتاج
تلك املحاوالت ملرسح تتم فيه يبلغ إمتداده  8210سنة ضوئية وهذا أكرب من حجم
الكون الذي يبلغ قطره  1010×2سنة ضوئية ،أال يحق لنا أن نسخر من املادين القائلني
يحق قول ذلك وقول ما هو
بنشأة الحياة عشوائ ّياً ونقول لهم يا محاسن الصدف[[[ .نعم ّ
أكرث ،فالقوم يعتربون القول بالعشوائية مخرجاً من األسئلة التي تواجههم وكأن الصدفة
ال تو ّرطهم يف مشاكل ال حرص لها وكأن كلمة -باالنتخاب الطبيعي -إجاب ٌة وافي ٌة ومقنع ٌة
ٍ
إشكاالت!.
أي
ومربهن ٌة وال تطرأ عليها ُّ
مل يبالغ الربوفيسور هوارد هولرويد مل ّا قال:
وريايض»[[[.
مادي
«إنّ هذه النظر ّية ليست أك َرث من هرا ٍء ٍّ
ٍّ
غبي أو مجنونٌ!!! لكن ميكننا هنا
ٌ
افض للداروينة
القوم يعتربون أ ّن الر َ
جاهل أو ٌّ
القول أن املؤمن بتفسري وجود الكائنات وتطور الصفات وتنوع املخلوقات عن طريق
التطور العشوايئ األعمى هو الجاهل أو الغبي أو املعاند.
ليس هذا فحسب ،فبعد كل ما ذكرناه هل يستسلم الـ  DNAلألخطاء الواردة يف
عملية االستنساخ؟
يحسن بنا يف البداية أن نوضح أن معدل الخطأ يف عملية االستنساخ التي يقوم بها
الـ  1 DNAإىل  3مليار نيوكليوتايد ،وهذه النسبة تكون يف جسم اإلنسان وأيضاً هذا
تفسها ،فال
النسبة الضئيلة ج ّدا ً ج ّدا ً ال ميكن للعشوائية العمياء هذه املرة مجددا ً أن ّ
بد أ ّن لها عل ًة ،فلو تم االستنساخ يف أنبوبة اختبار فإن نسبة الخطأ تكون من  1إىل 100
نيوكليوتايد ،ولكن عندما ت ُضاف يف أنبوبة االختبار إنزمياتُ بروت ٍني مناسب ٌة يهبط معدل
[[[ -خرافة اإللحاد .142
[2]. Howard Byington Holroyd, “Darwinism Is Physical and Mathematical Nonsense,” Creation Research Society Quarterly,
June 1972, p. 5,, by,,Science: Increasing Doubts About Evolution, Dr. John Weldon,the John Ankerberg show, www.jashow.org/
articles/guests-and-authors/dr-john-ankerberg/science-increasing-doubts-about-evolution/
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الخطأ إىل حوايل  1إىل  10مليون ويعتمد تحقيق أقل معدل من األخطاء عىل إضافة
ٍ
إنزميات إصالحي ٍة[[[ ترصد األخطاء وتصححها ،يقول عامل
مزيد من الربوتينات عىل هيئة
الوراثة جيمس شابريو:
«لقد كانت مفاجأة يل عندما عرفت مدى دقة الخاليا يف حاميتها
التغيات الوراث ّية العارضة التي تعترب مصدر
لنفسها ضد مختلف ّ
التنوع التطوري وفقاً للنظريّة التقليديّة وبفضل ما تتمع به الخاليا
الحية من أنظمة مراجعة وإصالح فهي ال تقف كالضحية العاجزة
أمام القوى العشوائية للكمياء والفزياء ولكنها تك ّرس موار َد ضخم ًة
لقمع التنوع الورايث العشوايئ وهي قادر ٌة عىل تحديد مستوى ما
يحدث من طفر ٍ
ات مسترت ٍة يف موضوعٍ مع ٍني بضبط نشاط أنظمته
اإلصالحية»[[[.
ويقول أيضاً:
«ميكننا أن نفكر يف عملية التدقيق التجريبي هذه عىل أنها
مكافئة لنظام مراقبة الجودة يف الصناعات البرشية .مثل نظم مراقبة
الجودة البرشيّة ،فإنه يقوم عىل املراقبة والتصحيح (العمليات
خطوات الطبيعة املتعددة
ُ
املعرف ّية) بدالً من الضبط امليكانييك.
للتدقيق هي منوذجي ٌة لكثريٍ من عمليات التحكم يف الخاليا حيث
يتم تحقيق الدقة الحاسمة من خالل سلسل ٍة من اثنني أو أكرث من
التفاعالت التي هي يف نفسها أقل دق ًة»[[[.
فتأمل هذه الظروف املحيطة بالـ  DNAحتى بعد قدراته التخزينية املرعبة وآلياته
ٍ
معالجات دقيق ًة ترتبص
البالغة التعقيد تقيض العشوائية أنفاسها األخرية وهي ترى
باألخطاء النتاجة عن عملية االستنساخ فتصححها عىل نح ٍو يف غاية الدقة والعظمة
[1]. Repai
[[[ -العلم ووجود الله ،جون ليونكس ترجمة ماريانا كتكوت .251 /250
[3]-James A. Shapiro, Evolution: A View from the 21st Century p14
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لتتجىل العناية اإللهية يف أبهى صورها ولتنهي عندها أسطورة العشوائية الفارغة إال يف
عقول اإلمعات ومرييض العقول واملتعصبني.
ولكن لنستمر يف اللعبة سنتساهل أكرث وأكرث وأكرث مع الدراونة ونقول لهم أنّنا
سنوافق عىل إمكان وجود الربوتينات بالصدفة تن ُّزالً وتساهالً ،ولكن هذا مل يُفسِّ لنا
كيف تجمعت مع بعضها البعض وكونت خلي ًة حي ًة!
ٍ
ٍ
ورقاقات إلكرتون ّي ٍة وأزرا ٍر وهيكلٍ
وسلوك
كأجزاء جهاز التلفاز الخاص بك من شاش ٍة
إلخ ...فهل تتصور أن هذه األجزاء ميكنها أن تتجمع معا بالصدفة دون صانعٍ أو مؤث ٍر
يجمعها إىل بعضها ،ثم يخرج يف النهاية هذا الجهاز املعقد؟ ،طبعا نحن نفرتض أن هذه
مستحيل» ،ولكن بغض النظر ،هل ترى تج ُّمعها
ٌ
األجزاء قد ُوجدت صدف ًة «مع أن ذلك
لتصبح جهازا ً كامالً متقناً ممك ٌن؟
بل لنرضب مثاالً أبس َط كالثالجة التي تحفظ فيها طعامك ،هل تصدق أن أجزا َءها من
ٍ
ٍ
محرك
ومكثف ومبخ ٍر وغريها من مكونات الثالجة ،قد تجمعت صدف ًة ودو َن تأثريِ صانعٍ
مصمم ،لتصبح يف النهاية عىل الوجه الذي هي عليه اآلن! ،هل ميكنك تصديق ذلك؟
أو
ٍ
طبعاً ،الجواب سيكون واضحاً هنا ،ويجب أن يكون أك َرث وضوحاً يف شأن املخلوقات
الحية التي تحوي تعقيدا ً مذهالً عىل الجانب العضوي أو املعلومايت.
وال أعتقد أن الحديث عن الطفرات الجينية سيكون ذا فائد ٍة بعدما أدركنا كل هذا
التعقيد املستحيل تفسريه بالعشوائية.
اويني أو ٍ
وال أرى أ ّن إنساناً عاقالً سيتأثر بطرح ٍ
ملحد لفكرة تطور الكائنات
شخص در ٍّ
ٍ
حاالت
الحية عن طريق الطفرات التي تحصل بأعدا ٍد ضئيل ٍة ج ّدا ً وال تكون مفيد ًة إال يف
كل جيلٍ
شديد ِة الندرة ويلزم لتوريثها لألجيال القادمة أن تكون يف األعضاء التناسلية يف ِّ
ٍ
صفات جديد ٍة نادر ٍة
ال تتخلف أبدا ً لتنتخب الطبيعة الصامء العمياء ما يحدث من
وجيد ٍة وتبقيها!! ال أعتقد أن عاقالً سيقبل بهذا العبث كتفسريٍ لهذا التعقيد املذهل يف
الكائنات الحية ،فهذه العشوائية تقدم عجزا ً مدقعاً يف محاولة تفسري نشوء الكائنات ،األمر
الذي دفع فرانسيس كريك مكتشف الحمض النووي إىل محاول ٍة بائس ٍة وهي افرتاض أن

التط ّور و اإللحاد

79

ٍ
كواكب أخرى يف مجموع ٍة شمسي ٍة
كائنات فضائي ٍة عاشت يف
الحياة نشأت بسبب إلقاء
َ
أخرى لبذور الحياة يف الفضاء ،ويف النهاية سقطت عىل أرضنا لتنمو الحياة بشكلٍ بدا ٍّيئ
ثم تتطور لتصل إىل الهيئة الحالية!![[[ وهذه باملناسبة هي إحدى روايات دوكينز اللطيفة
لحل معضلة وجود الكون عىل هيئته الرائعة[[[ ،والحظ أننا مل نتطرق ألعضاء حيوي ٍة شديد ِة
التعقيد لدراستها ولبيان استحالة فاعلية االنتخاب العشوايئ يف تكوينها ففيام قلنا َغ َنا ٌء لنا
قلب أو ألقى السمع وهو شهي ٌد.
عن ذلك ملن كان له ٌ
حسم األمر:
قائل أنّ هذا التعقيد غري املحتمل للصدفة من املمكن
«قد يقول ٌ
أن تزيد فرص حصوله صدف ًة إذا اعتربنا أن الكائنات تطورت من حال ٍة
أدىن وأبسط لحالة أعىل وأكرث تعقيداً ،وكام ال يخفى عىل الناظر،
تخريف جديدٌ  ،ذلك أن أمثلتنا مل تتعدَّ احتاملية تك ُّون بروي ٍنت
فهذا
ٌ
واح ٍد بالعشوائ ّية ،وهذا يش ٌء ال غنى عن وجود العرشات بل املئات
حي ،ومل نتطرق للرتكيبات املعقدة للكائنات ألن
منه لوجود ٍ
كائن ٍّ
هدفنا من تناول النظريّة «يف هذا البحث» ليس هو إبطالها عىل كل
وسهل
الوجوه فهذا ليس شأننا وال يهمنا أصالً مع أنه يش ٌء مثريٌ فعالً ٌ
يف ذات الوقت! ،ولك ّنا أردنا هدفاً محدّ داً وقد اكتفينا بالوصول إليه
وإال فالنظر ّية يف ذاتها سائغ ٌة النقد ضعيف ٌة قليل ُة الحيلة يف مضامر
االستدالل تواجهها أنواع املشكالت وتؤ ّرقها أصناف املبطالت ينال
كل غا ٍد ورائحٍ ٍّ
بحظ دون أن يجد كلَ َفاً أو ترثيباً أو إعضاالً إال ما
منها ُّ
يكون من املؤدلجني والجهلة من منع النقد والحط من قيمة التناول
املوضوعي والعلمي بحجة أنّ النظر ّي َة سائد ٌة يف األوساط العلم ّية
واألكادمي ّية ،عىل الرغم من أن هذه األوساط نفسها هي التي يخرج
منها النقد والتشكيك بشكلٍ أو بآخ َر ،ولكن تتميام لتأكيد استحالة
[1]. Michael Behe - Darwin’s Black Box The Biochemical Challenge to Evolution March, 2006 p248-249
[2]. youtube.com/watch?v=H0A320svRB4 / youtube.com/watch?v=IlbqUHAuROM
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صالحية العشوائية كتفس ٍري مقبولٍ  ،فإننا نقول أنّ فكرة التد ُّرج ال
تس ّوغ فكرة العشوائية أو تق ّربها ليس فقط ألننا مل نتطرق ألحياء
ٍ
وجزيئات معقد ٍة أصالً ،وإمنا أيضاً ألنّ هناك أحياء وجدت من
البداية عىل صفتها الحالية وال ميكن بحالٍ أن مت ّر مبراحل أدىن ،ألنّ
أي جز ٍء ولو كان بسيطاً من تكوينها الحايل ميتنع معه حياتها
تخل َ
ُّف ِّ
ووجودها وهو ما يسمى التعقيد غري القابل لالختزال»[[[.
يقول داروين:
أي جها ٍز مع ّق ٍد موجو ٍد ال ميكن أن
«إذا كان من املمكن إثبات أنّ َّ
يكون قد تشكّل من قبل العديد من التعديالت الطفيفة املتعاقبة،
فإن نظريتي سوف تنهار متاماً»[[[.
ولكن لِ َم تنهار النظريّة؟
نظرية داروين تقوم عىل محاولة تقديم تفسريٍ يستوعب وجود كافة املخلوقات
الحية عن طريق التدرج من أصلٍ ٍ
واحد ،هذا األصل كان بدائ ّياً ج ّدا ً وتطور ليأخذ الصور
الحالية من التعقيد التي نراها يف الكائنات ،وذلك عن طريق الطفرات التي تحصل
ٍ
فصلنا ذلك يف ما مىض.
فتولد
صفات جديد ًة لنتنتخب الطبيعة من بينها األصلح كام ّ
فإذا تبني أن هناك كائناً ح ّياً مل يخضع لهذه العملية التطورية من األدىن إىل األعىل
حيث يأخذ الكائ ُن فيها أشكاالً متدني ًة قبل أن يكتمل تعقيده ،فال قيمة لنظرية داروين
صحيح إذا اعتربنا أن التطور يتم باالنتخاب الطبيعي العشوايئ ،وقد وجد
ههنا ،وهذا
ٌ
أنصار التطور املوجه مخرجاً من هذه املعضلة حيث يؤمنون بأن اإلله هو الذي فعل
التطور وميكن تفسري هذا القفز دون تدر ٍج يف تعقيد الكائن للفعل اإللهي ببساط ٍة،
رش للكائن دون تطو ٍر أصالً ،ولكن ال يقبل ذلك أي الخلق
أو قد يفرس ذلك بخلقٍ مبا ٍ
املبارش الكثري من أنصار التطور املوجه حيث يحرصون إمكانية إيجاد املخلوق بالتطور
فقط حتى وإن كان الفاعل واملنظم للتطور عندهم هو الله ولكن مع ذلك فقد منعوا
ٍ
أبحاث أخرى إن يرس الله لنا ذلك.
التدخل اإللهي املبارش وهذه مشكل ٌة سنتعرض لها يف
[1]. Irreducible complexity
[2]. Charles Darwin,Origin of Species: second British edition (1860), page 189
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وخالصة الفكرة هي إثبات أن هناك أنظم ًة حيوي ًة غ َري قابل ٍة للتبسيط وإال فقدت كل
وظائفها وميكنك أن تستوعب هذا املعنى مبثا ٍل ،فجهاز الهاتف الخاص بك ال يعمل إذا
بأي ٍ
نشاط إطالقاً ،قس ذلك عىل األنظمة
انتزعت بطاريته مثالً ولن يتمكن من القيام ِّ
الحيوية املعقدة فبعضها معق ٌد تعقيدا ً مينع من تبسيطه وإال توقف نشاطه وبالتايل توقف
تطوره الذي يُكسبه االرتقاء حسب الرؤية التطورية ،و هذه املعضلة سلط الضوء عليها
«وفصل فيه
عامل الكمياء الحيوية األمريييك مايكل بيهي يف كتابه صندوق داروين األسود[[[ ّ
خطأ الدراوينية الحديثة يف تفسريها ألصل التعقيد الجزيئي داخل الخلية ،ولكنه مل يتوقف
عند هذا الحد بل جادل ليثبت نشوء اآلالت الجزيئية بطريقة التصميم الحقيقي ،وقد
شكلت فكرة التعقيد غري القابل لالختزال صلب الحجة التي طرحها بيهي.
ويعترب النظام الحيوي معقدا بشكلٍ غريِ قابلٍ لالختزال إن احتوى عىل أنظم ٍة فرعي ٍة
متعدد ِة األجزاء أي مجموع ٍة من جزئني مرتبطني أو أكرث وال ميكن تبسيطها دون تدمري
الوظيفة األساسية لهذا النظام »[[[ .وقد عرض هذه القضيه يف َ
حيوي
أكرث من مثا ٍل
ٍّ
سنكتفي منها مبثا ٍل ٍ
واحد فقط وهو مثال سوط البكرتيا ،وقبل الرشوع يف ذلك فإننا
نذكر مثاله الذي وضّ ح به رؤيته عن األنظمة املعقدة غري القابلة للتبسيط واالختزال
وهو مثال مصيدة الفرئان:

مصيدة الفرئان التي مثل بها بيهي يف كتابه
[1]. Darwin’s Black Box
[[[ .تصميم الحياة وليام دميبسيك ,جوثان ويلز – ترجمة :دكتور موىس إدريس .دكتور مؤمن الحسن .دكتور محمد القايض  -257-دار الكتاب للنرش
والتوزيع ط  1ديسمرب .2014
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أي من
أي جز ٍء منها حيث «إذا تم إزالة ٍّ
هذه املصيدة مثالً التي لن تعمل إذا فقد ُّ
مكونات مصيدة الفرئان القاعدة ،املطرقة ،الزنربك ،الرشك ،أو العمود القابض ،فلن تؤدي
عملها ،وبعبار ٍة أخرى ليس ملصيدة الفرئان البسيطة هذه القدرة عىل العمل حتى تجتمع
كل األجزاء املتعددة املكونة لها ،ألن مصيدة الفرئان تتكون بالرضورة من عدة أجزاء ،فهي
معقد ٌة وغ ُري قابل ٍة لالختزال وهكذا ،توجد أنظم ٌة معقد ٌة ال ميكن اختزالها»[[[.

سوط البكرتيا
ثم قاس عىل هذا سوط البكرتيا

[[[

ٍ
اختالف
هذا السوط طوله حوايل  20نانومرت وهو املسؤول عن حركة البكرتيا عىل
بسوط ٍ
واحد وببعضها بأك َرث من ٍ
ٍ
سوط ،وترتكب األسواط يف
يف أنواعها فبعضها يتحرك
البكترييا من ٍ
ألياف بروتين ٍة ت ُس َّمى[[[ ،ويدور السوط يف عكس اتجاه دوران عقارب
الساعة ،وأجزا ُؤه الرئيس ّية ثالث ٌة[[[.
 -1الخيط[[[  -2الخطاف[[[  -3الحبيبات القاعدية[[[ أو الجسم القاعدي[[[ الذي
[1]. Michael Behe - Darwin’s Black Box The Biochemical Challenge to Evolution March, 2006 p43
[2]. Bacterial Flagellum
[3]. Flagellin
[4]. Counter clockwise
[5]. Filament
[6]. Hook
[7]. Plepharoplast
[8]. Basal Body
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يثبت السوط إىل جدار الخلية والغشاء البالزمي ويحتوي عىل املحرك[[[[[[ ويدور محركه
مبعدل  1600لفة يف الثانية ( 000,100لفة يف الدقيقة) «وهو قاد ٌر تبديل اتجاه حركته
ٍ
محرك اخرتعه اإلنسان»[[[« ،وتتكون أجزا ُؤه الرئيس ّية من مائتَ ْي جزي ٍء
أي
أكرث من ِّ
تناغم وتكاملٍ كمكونات الساعة
بروتيني يشكل أربعون منها املوتور والذي يعمل يف ٍ
ٍّ
(وكمصيدة الفرئان) ،وإذا غاب أحد هذه الربوتينات توقف النظام كله عن العمل لذلك
ال بد أن ينشأ النظام متكامالً من البداية إذا أُريد له أن يعمل وأن ي ّورث ،ومن ثم
ٍ
كل منها
بخطوات عديد ٍة متتالي ٍة شديد ِة البطء ،يضاف يف ٍّ
يستحيل أن ينشأ السوط
بروتيني أو أكرث كام ي ّدعي أنصار التطور العشوايئ ،ولن يقوم بذلك إال املصمم
جزي ٌء
ٌّ
الذيك القادر وقد قام بعض العلامء بحساب احتاملية تك ّون سوط البكرتيا بالصدفة
فوجدوها .[[[»1170-10×1
التعصب
وكان ر ُّد الدراونة كالعادة منبعثٌ من عقو ٍل أطفأت أنوارها ظلامت
ّ
والتح ّيز والعناد فقبلوا ما عجزوا عن دفعه ثم قاموا قيام الذي يتخبطه الشيطان من
املس ناشطني للصد وللرد وللكفر بالحق ،فأتو مبا يُضحك الثكىل وأظهروا إفالساً منقطع
النظري ،فلام فشل التطور العشوايئ التدريجي يف تفسري نشوء هذا السوط وخاص ًة بعد
نتائج أبحاث بيهي عىل البكرتيا اإلرشيكية القولونية[[[ حيث خلص إىل أنها تعرضت
لطفر ٍ
وظائف حيوي ًة ومل تكتسب ،بعكس رؤية الدارونة التي تربط دامئا
ات خرست بها
َ
ٍ
بصفات أقوى[[[ ،ويف هذا ر ٌّد عىل الزعم
الطفرات بعلمية االرتقاء ونفع الكائن وتطوره
مناذج أدىن وهو كام نرى مج ّر ُد تك ُّهنٍ وتخم ٍني بعكس رؤية
بأن سوط البكرتيا تطور من َ
بيهي الذي قدم عليها أبحاثاً وبراه َني.
فهبوا ملواجهة بيهي بكل عنف وتعصب وإفالس وقدم بعضهم فرضية أسامها (Co-
 )optionوخالصتها أن مكونات السوط «كانت موجودة يف أنظمة أخرى ثم انفصلت
عنها واختارت االنضامم للنظام الجديد «أي سوط البكرتيا» متاماً كأن نقوم بفصل عدة
[1]. Motor
[[[ .تركيب الخلية البكتريية ووظائفها الفسلجية ,د .رجاء العنبيك -جامعة بابل .2013 /08 /29
[3]. Inside nature’s most efficient motor: the flagellar, By Tim Dean Monday, Lab+Life Scientist02 August, 2010
خرافة اإللحاد[4]. William A. Dembski, No Free Lunch 2002, p280 and 301. .223 ،
)[5]. Escherichia coli (e coli
[6]. One Small Step Sideways, Two Huge Steps Back, Michael Behe Blog- 31 January 2012
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كل من السيارة والدراجة الهوائ ّية والدراجة الناريّة والقطار ونجمعها بشكلٍ
قطعٍ من ٍّ
صحي ٍح لنحصل عىل الطائرة! ،ويدعوا أصحاب النظريّة التطورية الداروينية النظام
الجديد الناتج أحياناً بـ «الخليط املرقّع!!!» ومع أنه ميكن للطائرة أن تكون خليطا مرقّعاً
بوظائف مختلف ٍة كل ّياً ...لكن إن كان الخليط املرقع
من موا َّد موجود ٍة سابقاً ستستخدم
َ
معقدا ً وأنيقاً فإنه سيطرح استفهاماً حقيق ّياً حول كيفية نشوئه ،فالسياط الجرثومية مثالً
أعاجيب هندس ٍة متناهي ُة الصغر واألداء ،وإ ّن تسميتها باألنظمة املرقعة من موا َّد
هي
ُ
موجود ٍة سابقاً يصعب االقتناع به ألنه يشوه األنظمة وتعقيدها الحقيقي وال يجيب
عن أصل سؤالنا[[[.
ٍ
مكونات كانت موجود ًة ضمن أنظم ٍة
نعم ،فمن يصدق بأن سوط البكرتيا نشأ من
أخرى ثم استقلت وكونت السوط هو أقرب للجنون ممن يؤمن بأن بعض مكونات
السيارة والقطار والدراجة ميكنها أن تك ّون الطائرة دون الحاجة ملص ِّم ٍم ِ
والح ْظ أ ّن
الصدفة مبفردها تختار املكونات الالزمة لهذه العملية دون باقي املكونات غريِ الالزمة،
والحظ أيضا أننا من بداية الكالم نعتمد عىل التسليم والتنازل ومل نستعن بأ ّن تك ُّون
بروتيني ٍ
مستحيل ،ولذلك
ٌ
واحد من مكونات السوط بالعشوائية والصدفة أم ٌر
جزي ٍء
ٍّ
رصح عاملُ الكمياء الحيوية فرانلكني ،إم هارولد:
يُ ِّ
«يجــب أن نرفــض كمســألة مبــدأٍ أن تحــل الصدفــة والــرورة محــل

تفســرات
ٌ
التصميــم الــذيك ،لكننــا يجــب أن نعــرف بأنــه ليــس هنــاك

ـوي ،فليــس هنــاك ســوى
أي نظـ ٍ
دارويني ـ ٌة ّ
يئ حيـ ٍّ
مفصل ـ ٌة لتط ـ ُّور ِّ
ـام كميــا ٍّ

ٍ
تخمينــات تواقــ ٍة»[[[.

كام نوضح أ ّن الزعم بأ ّن الكائنات قد وصلت إىل التعقيد الحايل عن طريق التطور
عرب الزمن هو زع ٌم فاس ٌد من وج ٍه آخ َر .وذلك أن الدروانة يزعمون أن الكائنات قد
جيني
تطورت عن أصلٍ بدا ٍّيئ ذا ِّيت االستنساخ ،ولكن هذا األصل ال بد له من تكوينٍ
ٍّ
مهام كان هذا التكوين بسيطاً ،وقد بحث د ستيفن ماير يف كتابه الها ّم «التوقيع داخل
[[[ .تصميم الحياة وليام دميبسيك ,جوثان ويلز – ترجمة د موس ادريس .د مؤمن الحسن .د محمد القايض .265
[[[ -القضية ..الخالق ،يل سرتوبل ،ترجمة سليم إسكندر وحنا يوسف .249
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الخلية[[[» إمكانية وجود جينات الـ  DNAلهذا الكائن البدايئ بالصدفة وأوضح جهود
العلامء يف معرفة الحد األدىن من التعقيد الالزم لوجود الكائن وحياته ،والذي يتم بنا ًء
عليه تحديد احتاملية وجوده صدف ًة ،وأوضح أن أبس َط خلي ٍة موجود ٍة وهي «املفطورة
التناسلية[[[» ،وهي تحتاج إىل  482بروتيناً فقط لتنجز وظائفها الرضورية مع 562000
أساس  DNAلرتكيب هذه الربوتينات ...لذلك خمن بعض العلامء «ومل يثبتوا» أنه قد
يكون باستطاعة عضي ٍة واحد ٍة أن تبقى عىل قيد الحياة معتمدة عىل ما يقارب 250
إىل  400ج ٍني ولحساب احتاملية نشوء هذه الجينات بالصدفة «يستخدم العلامء عاد ًة
وظيفي ٍ
ِ
متوسط الطول عن
واحد
طريق ًة غ َري مبارش ٍة ،فيحسبون أ ّوالً احتامل ظهور بروت ٍني
ٍّ
رضوري عن طريق
طريق الصدفة ،ثم يرضبون هذا االحتامل باحتامل ظهور بروت ٍني آخ َر
ٍّ
الصدفة ،وتحدد نتيجة هذه االحتامالت احتامل أن تظهر معاً هذه الربوتينات الرضورية
إلعطاء خلي ٍة بح ٍّد أدىن من التعقيد عن طريق الصدفة .يستطيع العلامء بالتأكيد أن
يحللوا الـ  DNAلحساب احتامل ظهور املعلومات الجينية املوافقة عن طريق الصدفة،
لكن مبا أ ّن املعلومات يف كل ج ٍني مخصص ٌة لتصنيع بروت ٍني مح َّد ٍد فإ ّن التسلسل الجيني
والتسلسل الربوتيني املوافق له يحمالن الكمية نفسها من املعلومات ،فالربوتينات يف
اصطالح هذا العلم متثل الوظيفة املعرب عنها للمناطق املشفرة من جزيء الـ ،DNA
تناسب وإن كان عكس ّياً بني حجم املعلومة الجينية ،واحتامل ظهورها
ونظرا ً لوجود
ٍ
معي عن طريق الصدفة لوحدها يساوي تقريباً احتامل ظهور
فإن احتامل ظهور ج ٍني ّ ٍ
املنتج الجيني املوافق له» الربوتني الذي يشفره هذا الجني «عن طريق الصدفة!!»[[[.
وبنا ًء عىل ما سبق وبعد تساهلٍ م ّنا مع املالحدة فلن نحسب هذا االحتامل عىل بروت ٍني
ٍ
متوسط ولكن لنحسبها عىل أصغ ِر بروت ٍني والذي يتك ّون تقريباً من ٍ 100
أميني
حمض ٍّ
ٍ
معي وهو واح ٌد من  13010صورة.
نيوكليوتيدات َّ ٍ
لرتتيب
والذي سبق معنا أنه يحتاج
ِ
ولكن لنكن أكرث تساهال وسخاء ولنحذف  30صفرا من هذه املعادلة ولنعترب أن عدد
الصور هو  10010فقط!
أيضاً لنأخذ العدد األدىن من الجينات فبدال من أن نأخذ  400ج ٍني لنأخذ  250ج ٍني فقط.
[1]. Signature in the Cell
[2]. Mycoplasma genitalium
[[[ -توقيع يف الخلية ،د ستيفن ماير  -ترجمة د آالء حسيك ،مهند التومي وآخرون  - 270 /273مركز براهني لدراسة اإللحاد ومعالجة النوازل العقدية.
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بعد ذلك لو حسبنا احتاملية وجود هذه الخلية التي يعبرت تعقيدها الجيني هو
الحد األدىن من التعقيد الالزم للحياة ،وبعد كل التسهيالت فستكون « »25010010ونحن
يف الحقيقية لن نستطيع إيراد حاصل رضب  100مليار يف نفسه  250مرة! ،ولن نحاول
تفاصيل تتعلق بتكاثرها
َ
أي
هنا بحث الوقت الالزم لنشوء هذه الخلية ولن نبحث عن ِّ
أي خللٍ  ،فاألمر
أو حتى فاعلية هذا الحمض النووي يف هذه الخلية عىل نح ٍو خا ٍل من ِّ
سيكون معقّدا ً ج ّدا ً ج ّدا ً ثم يعترب امللح ُد أن املؤمنني إمعاتٌ ال َ
عقول لهم ينبذون
املنطق والعقل ،بينام يعترب نفسه نص َري املنطق والعقل والعلم! هذا املنطق الذي يدفع
اإلنسان العاقل الختيار االحتامل األقرب للصواب واألبعد عن الشك والخطأ وباألوىل
دفعه لإلقرار بالحقيقة التي ال شك فيها إال بالسفسطة املجنونة.
أي مقارن ٍة بني هذه االحتامالت الفلكية للصدفة املتخطية لحدود االستحالة علم ّياً
إن َّ
وستصب دامئاً يف
وبني حتمية الصانع املدبر ،هي مقارن ٌة جائر ٌة بني الحقيقة والجنون،
ّ
صالح حقيقية الوجود والتدبري اإللهي عند من يعقل ويُنصف .فكيف والصدفة أصالً
تحتاج ملن يوجدها فهي ليست إال ظروفاً تُه ّيأُ فيها حدوث األشياء ،ولكن هذه الظروف
ٍ
ملوجد يُوجدها.
أيضاً تحتاج
كيف وقد ثبت رياض ّياً ومنطق ّياً استحالة إيجاد اإلتقان واالنتظام لخلق خلي ٍة واحد ٍة
من ترليونات الخاليا الحية املوجودة يف الكون صدف ًة أو بطريق ٍة عشوائي ٍة؟ ليس اإلشكال
األكرب يف تفضيل امللحد لإلميان باملستحيل عوضاً عن اإلميان بالحقيقة املطلقة .ولكن
ومتخلف ومخدوعٌ! ولقد صدق
رجعي
اإلشكال األكرب يف أنه يعترب أ ّن من ال يفعل ذلك
ٌ
ٌّ
الله العظيم مل ّا قال يف محكم التنزيل «أَ َف َم ْن ُزيِّ َن لَهُ ُسو ُء َع َملِ ِه َف َرآ ُه َح َس ًنا َفإِنَّ اللَّهَ
س ٍ
يم بِ َا
ات إِنَّ اللَّهَ َعلِ ٌ
ُي ِض ُّل َم ْن َيشَ ا ُء َو َي ْه ِدي َم ْن َيشَ ا ُء ف ََل تَ ْذ َه ْب نَف ُْسكَ َعلَ ْيه ِْم َح َ َ
يَ ْص َن ُعونَ »[[[.

[[[ -سورة فاطر.8 :
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[[[

الشيخ مرتىض فرج
[[[
بأفكار دارون ونظريا ِت ِه
يؤمن
«الد ْار ِونية»
َّ
يش� إىل االتِّ ِ
ٌ
جاه الذي ُ
مصطلح ي ُ
ِ
أ
ف
التطور واالرتقاء ،وهذه الفكار جاءت عىل التفصيل ي� كتابه المعروف
ف ي�
ّ
«أصل أ
ئ
تقا� للكائنات
النواع» ،إشار ًة عىل وجه الخصوص إىل
ّ
التطور االر ي
الحية وال سيما الكائن ش
الب�ي.
ّ

يش� إىل هذا االتِّجاه ،لكن
«الد ْار ِونية الحديثة»[[[ فهي
أما َّ
ٌ
مصطلح ي ُ
ف
تطورات ع ْل ِم
مع
االستفادة من نظريّة ِم ْن ِدل ي� ع ْل ِم الوراثة ،إ
بال ِ
ِ
ضافة إىل ُّ
التطور.
الجزيئية ،لد ْع ِم نظريّة دارون ف ي�
الجينات والبيولوجيا ُ
ُّ
ن
ين
المصطلح� وأثرهما العلمي والسوسيولوجي
تعت� بهذين
هذه المقالة ي
ف ي� تاريخ الحداثة.

				

كلمة التحرير

تمهيد

يف يوم السبت  3أكتوبر  ،2009نرشت قناة الجزيرة الفضائية تقريرا ً صحف ّياً عنوانه
«أردي تط َعن ِ
بص َّحة نظريّة دارون» ،ذكرت فيه أ َّن ُعلامء من الواليات املتَّحدة األمريكية،
دليال جديدا ً عىل أ َّن نظريّة
وبالتَّحديد من جامعتَ ْي كينت ستيت[[[ وكاليفورنيا[[[ ،ق َّدموا ً
[[[ .املصدر :فرج ،الشیخ مرتضی ،الداروينية ،ضمن سلسلة مصطلحات معارصة ،بإرشاف املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية التابع للعتبة العباسية،
الطبعة األولی2017 ،م.
[2]. Darwinism
[3]. Neo-Darwinism
[4]- Kent State University.
[5]- California University.
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ٍ
معروف للبرش عىل وج ِه
دارون يف التط ُّور كانت خطأً ،حيثُ ك ُِش َف ال ِّنقاب عن أق َدم أث َ ٍر
عظمي أثيو ٌّيب يبلُ ُغ ُعم ُر ُه حوايل أربعة ماليني وأربعامئة ألف سنة،
هيكل
األرض ،وهو ٌ
ٌّ
البرش مل يتط َّوروا
أُطلِ َق عليه اسم «أردي»[[[ .وذك َر التقرير أ َّن هذا الكشف يُثب ُِت أ َّن َ
أسالف يُشبِهون قردة الشَّ مبانزي ،وزع َم أيضاً أ َّن هذا الكشف يط َع ُن ِ
ٍ
بص َّح ِة نظريّة
عن
دارون ،وبالتايل يُ ِ
بطل االفرتاض القائِل بأ َّن اإلنسا َن تط َّو َر من أصلِ ِقرد.
بعدها ثار ٌ
عنيف يف املواقع االلكرتونية العربية ب َني أنصار نظريّة التط ُّور (وكث ٌري
جدل ٌ
َ
وأولئك املتح ِّمسني إلبطا ِل نظريّة التط ُّور (وأغل ُب ُهم من املتديِّنني
منهم من ال ُمل ِْحدين)
ض ِّيقي األفُق).
املتح ِّمسون إلبطا ِل نظريّة دارون فرحوا وابتهجوا وهلَّلوا لهذا الكشف الجديد،
وتح َّدثوا بطريق ٍة تهكُّم َّي ٍة مثري ٍة لالشمئزاز ،وبعيد ٍة عن ال ُّروح ال ِعلْمية.
يف املقابلِ أنصا ُر نظريّة التط ُّور عابوا عىل قنا ِة الجزيرة أنَّها مل تُرا ِع الح ّد األدىن من
األمان ِة املِ َهن َّية عندما صاغَت خرب هذا الكشْ ف ال ِعلْمي املهم وكأنَّ ُه ٌ
إبطال لنظرية دارون،
وأكَّدوا عىل أ َّن نظريّة التط ُّور مل ت َّد ِع أ َّن اإلنسا َن أصلُ ُه ِقر ٌد ،وبالتايل مل ِ
يأت اإلنسان من
الشَّ مبانزي أو الغوريال ،ولكن نح ُن والشَّ مبانزي والغوريال ـوفقاً لنظرية التط ُّورـ أت َينا
من أصلٍ ٍ
واحد ،فقرو ُد الشَّ مبانزي ليست آبا َءنا ،ولكن أوالد عموم ِتنا ،والقراب ُة بي َننا وب َني
احل تك ُّون الجنني تقول أ َّن
الشَّ مبانزي ُمذْهل ٌة ،ف ِعلْ ُم التَّرشيح يقول أ ْن ال ف ْر َق يُذْكر ،ومر ُ
ضئيل ج ّدا ً ،ودرجة مقاومتنا لألمراض واحدةٌ ،و ِعلْ ُم الجينات ُ
يقول أ َّن االختالف
الف ْر َق ٌ
ٍ
اختالف قد ُر ُه  1%وإلخ ...وعلام ُء جامعتَ ْي كينت ستيت
ب َني طاقمنا الورايث هو مج َّرد
َ
املشرتك الذي نب َحث عنه ،ولكن
وكاليفورنيا كانوا يأ َملو َن أ ْن تكون أردي هي الج ُّد
َ
املشرتك ،وإنَّ ا هي قريب ٌة
ال َّدراسات املتأنِّية التي قاموا بها أظه َرت أنَّها ليست هي ج َّدنا
ج ّدا ً من الج ِّد املشرتك.
والحقيقة هي أ َّن إعادة تركيب هيكل أردي أثا َر أسئل ًة كثري ًة حول فرضية انحدار
اإلنسان من ِ
أحد أنواع ال ِق َردة ال ُعلْيا .فعىل الرغم من أ َّن أردي تتشا َرك مع الشَّ مبانزي
[1]- Ardi.
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والكثري من القُرود ال ُعلْيا يف ِ
أثبت وجود فروقٍ
الصفات ،إال أ َّن تكوين الهيكل َ
بعض ِّ
جوهريَّ ٍة عن ميزات ال ِق َردة ال ُعلْيا .الكشْ ُف عن الهيكل العظمي أثا َر موج ًة إعالمي ًة يف
الغرب ٍ
ملزيد من ال ِّنقاش حول إعادة كتابة تاريخ التط ُّور البرشي.
نظرية التط ُّور لدارون تأيت ضمن نظريّ ٍة عا ّم ٍة يف التط ُّور ال ُعضوي .ونظرية التط ُّور
ال ُعضوي بدورِها هي واحد ٌة من نظريات التط ُّور ،وهي تشري إىل من ِّو الكائنات الح َّية
الصغَر .وتذ َهب هذه
وتسلسلها من أبسط صورها ،أو من الكائنات الحيَّة املتناهية يف ِّ
ُ
النظريّة إىل أ َّن جميع أشكال املا َّدة الح َّية :كل ال َّنباتات ،وجميع أنواع الحيوانات ،وجميع
تغياتٌ تدريج َّي ٌة من الخاليا ال ُجرثومية األوىل .إذا ً،
األجناس البرشيَّة ،قد طرأت عليها ُّ
نظريّ ُة دارون ،والدارونية عموماً ،هي نظريّ ٌة أو مجموع ٌة من نظريّ ٍ
ات تَ ْن َدرِج ضمن
نظريّ ٍة عا ّم ٍة عن التط ُّور العضوي ،الذي هو نفسه ليس إال شكالً واحدا ً من أشكال
التط ُّور.
وألهمية نظريّة التط ُّور عند دارون ،وال َّدور املزعوم الذي ُوظِّفت ألجله ،كتفسريٍ
بديلٍ عن اإلميان بالله ،واالدعاء بأنَّها دحضَ ت دليل ال َّنظم ال َّدال عىل وجو ِد الله ،سوف
أستعرض يف ما ييل أهم أفكار هذه ال َّنظرية ،التي أثارت جدالً وصخباً إنسان ّياً واسعاً.
كام أستعرض آثارها الفلْسف َّية ،وال ُح َجج التي ت ُساق عاد ًة لتأييدها .ث َّم أطرح يف ال ِّنهاية
أه ّم االعرتاضات.
معالم َّ
الطريق:

اإلرهاصات األوىل لقيام علم البيولوجيا -عىل بعض األُ ُسس ال ِعلميةـ ح َدث َت يف القرنني
[[[
السابع عرش والثامن عرش عىل يد مجموعة من العلامء ،من أمثال جورجيس بيفون
كتب هؤالء بحوثاً حول التَّصنيف الطَّبيعي للحيوانات وال َّنباتات
( .)1788-1707فقد َ
تبعاً ملا بينهام من أوج ُه الشَّ به واالختالف .وكان لظهور امليكروسكوب أث ٌر كب ٌري عىل تط ُّور
البيولوجيا .لكن األمر مل يكن يتع َّدى عملية التَّصنيف ودراسة الظَّواهر البسيطة املرتبطة
بالكائنات الح َّية ،دون محاولة التع ُّمق يف تحليلِها.
[1]- Georges Buffon.
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ولعل من أسباب تأ ُّخر البيولوجيا ،إذا قارناها بالفيزياء والكيمياء يف تلك املرحلة ،أ َّن
َّ
هاتني األخريتني تتعامالن يف بحوثِهِام ودراستهام مع ما َّد ٍة جامد ٍة ،بينام تبحث البيولوجيا
ٍ
كائنات ح َّي ٍة أك َرث تعقيدا ً ،يف الوقت الذي كان الفهم الجامد لل ِّدين مينع الكثري من
يف
ال ُعلَامء من البحث والتَّنقيب يف التَّ كيب ال َّداخيل للكائن الحي .وبقيت البيولوجيا يف
ِ
حالة ُّ ٍ
الوقت الذي كان هناك تفا ُع ٌل بني العلوم
تعث حتى بدايات القرن التاسع عرش ،يف
األخرى والتكنولوجيا.
بالنسبة للبيولوجيا ،ح َدثَ التَّحول فيها عىل ِيد مجموع ٍة من ال ُعلامء منهم عىل
سبيل املثال ،عامل الحيوان وال َّنبات الفرنيس املشهور المارك[[[ ( ،)1829-1744الذي رفض
ِ
السابع عرش
فكرة التَّصنيف الطَّبيعي
للكائنات الح َّية ،التي كان يُنادي بها ُعلامء القرنني َّ
والثَّامن عرش .وأهم نقطة يف نظريت ِه تدور حول عالقة التط ُّور يف البيئة ،إذ بيَّ َ المارك
ِ
الكائنات الح َّية ليك تجعلَها متالمئ ًة معها ،أو عىل األصح ،سلَكَت
أ َّن البيئة قد أث َّ َرت يف
ونتج
الكائنات الح َّية مسلَكاً يكف َُل لها االنتفاع بالبيئة ،كأ ْن تعوم بدالً من أ ْن تسريَ .
عن ذلك أ ْن منَت أو ض َم َرت لديها أعضاء مع َّين ٌة ،بتأثري التع ُّود ،أو بتأثري عدم التَّدريب.
وقد ساق المارك مثاالً مشهورا ً لتأكيد آرائه ،حيث بيَّ أ َّن ال َّزرافة أج َربتها البيئة امل ِ
ُجدبة
قضم أوراق الشَّ جر ،واستم َّرت هذه العادة عند العديد
والخالية من ال ُعشب دامئاً عىل ِ
من فصائل ال َّزراف لفرت ٍة طويل ٍة بحيث أ َّدت إىل امتداد رقبتها ،وبالتَّايل أصب َحت صف ُة
ال َّرقب ِة الطَّويل ِة أساس َّي ًة يف تركيبِها ،ث َّم انتقلَت بصور ٍة تدريج َّي ٍة وبالوراث ِة إىل األجيا ِل
التَّالية من ال َّزراف.
مذهب المارك:

وي ِك ُن تلخيص مذهب المارك بفكرت ِني رئيسيَّتني:
ُ
الحي إىل استعامل
العامل األسايس يف التط ُّور هو ُّ
تغي ظروف البيئة ،ما يضَّ طر الكائ َن َّ
ِ
ظروف بيئت ِه .ونتيج ًة لذلك تنمو األعضاء
أعضاء وإهامل أعضاء أخرى حتى يتكيَّف مع
التي ت ُستع َمل ،وتض ُمر األعضاء التي ت ُه َمل ،طبقاً لقانون االستعامل واإلهامل.
[1] -Jean Lamark.
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الصفات التي يكتَسبها الكائن الحي من البيئة ،فتعديالت ال ُبنية التي
تت ُّم وراث ُة َّ
اكتس َبها الفرد َ
طوال حياته ينقلها عن طريق ال ِوراثة إىل األجيا ِل القا ِدمة.
َ
واحتاج األم ُر إىل خمسني سن ًة ليك تأخذ نظريّة التط ُّور شكلَها ال ِّنهايئ عىل ِيد عامل
َ
البيولوجيا اإلنجليزي املشهور تشارلز دارون[[[ ( ،)1882-1809التي ت ُعتَرب نظريَّت ُه إحدى
السامت ال َّرئيسية لذلك القرن.
أهم ِّ
أهم محاور نظر ّية دارون:

عرض دارون نظ َّريتَ ُه يف تط ُّور الكائنات الح َّية يف كتاب ِه “أصل األنواع[[[” سنة ،1859
حيث أكَّ َد فيها أنَّ ُه مقتن ٌع متاماً أ َّن الكائنات الحيَّة ليست ثابت ًة ،وإنَّ ا ِ
تنحد ُر األنواع
التي ُي ِك ُن أ ْن نعت َربها من الجِنس ِ
سلل ِة أنوا ٍع أخرى ،عىل ِ
أساس مبدأ التن ُّوع
نفسه من ُ
نفسه الذي يرسي عىل كائنات ال َّنو ِع نفسه .فنح ُن حني ند ُرس الكائنات الح َّية من
ناحية عالقاتها ال ُعضوية ،وتوزيعها ال ُجغرايف ،وتعاقُبها الجيولوجي ،ربَّ ا ِ
نص ُل إىل نتيج ٍة
ُمه َّم ٍة ،وهي أنَّها مل ت ُخلَق بشكلٍ ِ
كل عىل ِح َد ٍة ،وإنَّ ا انح َد َرت من أنوا ٍع أخرى
منفصل ٌّ
وأجناسها بعضها إىل بعض
من الكائنات .فالكائناتُ جمي ُعها متط ِّورةٌ ،وتش ُّد أنوا َعها
َ
صالتُ قُ ْرىب وطيدةٌ ،وعالقاتٌ بيولوجي ٌة ُمح َّددةٌ ،وهي مل ِ
هي علي ِه يف شكلِها
تصل إىل ما َ
ات كثري ٍة وتح ُّو ٍ
الحارض وبنائِها الحايل إال بعد تط ُّور ٍ
الت عديد ٍة يف شكلِها الخارجي وبُني ِتها
السنني ...لكن كيف ح َدث َت هذه العمليَّة؟
ال َّداخلية من ُذ أزمانٍ سحيق ٍة وعرب ماليني ِّ
يُفسِّ دارون هذه الظاهرة بقول ِه :نظرا ً إىل أنَّ ُه يُولَد من أفرا ِد ِّ
كل نو ٍع عد ٌد يزيد عمَّ
ُي ِكن أ ْن يُكتَب ل ُه البقاء ،ومل َّا كان هناك ،بالتَّايل ،رصا ٌع من أجل البقاء يتك َّون باستمرار،
ظل
أي كائنٍ  ،لو تغيَّ َ بطريق ٍة طفيف ٍة عىل نح ٍو يفي ُد ُه ،يف ِّ
فإنَّه يرتت َّب عىل ذلك أ َّن َّ
التغي يف بعض األحيان ،مثل هذا الكائن ستكو ُن له
األوضاع املعقَّدة للحياة ،التي ينتابَها ُّ
فرص ٌة أفضَ َل للبقاء ،ومن ث َّم يُصبِح من الكائنات التي يجري عليها االنتقاء الطبيعي[[[،
[1]. Charles Darwin.
ٍ
[[[ -أصل األنواع .The Origin of Species :ترجمه إىل العربية املرحوم أ .إسامعيل مظهر ،وله عدةُ
طبعات .وللكتاب ترجمةٌ أخرى لـ مجدي محمود
املليجي.
[3]. Natural Selection
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التغي ِ
ات التي تح ُدث يف البيئة ،ومن ث َّم تنت ِقل هذه
إ ْذ إنَّها تكون قادر ًة عىل التك ُّيف مع ُّ
الصفة الجديدة إىل أفراد األجيال القادمة عن طريق الوراثة .أما الكائنات التي ال يح ُدث
ِّ
فيها هذا الفارق الع َريض فإنَّها تنقرض يف األمد الطَّويل.
تغي
ويختلِف دارون يف هذه ال ُّنقطة مع المارك ،إ ْذ إ َّن هذا األخري كان يُ ْرجِع أسباب ُّ
ذهب دارون إىل أ َّن
الكائنات الح َّية من ال َّناحية الفسيولوج َّية إىل تأثريِ البيئة عليها ،بينام َ
التن ُّوعات[[[ البسيطة التي تظ َهر بني بعض أفراد ال ُّنوع الواحد ت ُسا ِع ُد ُهم عىل التكيُّف مع
البيئة وبالتايل البقاء .وقد استخد َم دارون لرشح نظريَّته نفس مثال المارك ـ مثال ال َّزرافةـ
لك َّن ُه فسَّ َ ُه تفسريا ً مختلفاً ،إ ْذ بيَّ أ َّن أسالف ال َّزراف كان منها الطَّويل ال َّرقبة والقصري ال َّرقبة،
ث َّم تنا َز َعت عىل البقاء ،واستطاعت األنواع طَّويلة ال َّرقبة أ ْن ِ
تصل إىل أوراق األشجار وأ ْن
تأكُلَها ،فانتقَتها الطَّبيعة وانتخبَتها لتعيش ،بينام هلكَت األخرى جوعاً ،ث َّم تكاث َ َرت األنواع
الصفة لألجيا ِل التَّالية ،وبتكرا ِر عمل َّية االنتقاء
الطَّويلة ال َّرقبة تكاثُرا ً ُمتزايدا ً ،وورث َّت هذه ِّ
واالنتخاب عىل م ِّر األجيال نشأَ ال َّنوع الحايل من ال َّزراف طويل ال َّرقبة .ويرضب دارون مثالً
ِ
للحيوانات ال ُقطْب َّية ذات الفراء ،فقد استطا َعت الحيوانات ذات الفراء أ ْن تفوز يف
آخر
تنازُع البقاء مع األنوا ِع األُخرى عدمية الفراء ،وتح َّملَت برودة البيئة شتا ًء ،فانتقَتها وانتخبَتها
الصفة لألجيا ِل القادمة.
الطَّبيعة لتعيش ،بينام هلكَت األنواع األخرى ،ث َّم و َّرث َت هذه ِّ
رئيسية:
ة قوانين
َّ
نظر ّية دارون في أربع ِ

وي ِك ُن تلخيص نظريّة دارون يف أربع ِة قوان َني رئيس َّي ٍة:
ُ
قانون الصِّ اع من أجل البقاء:
َ
فهناك خصوب ٌة هائل ٌة يف الطَّبيعة ،ومن ث َ َّم فإ َّن ع َدد الكائنات ال ُعضويَّة التي ت ُولَد
يزي ُد كثريا ً عىل ما تتح َّمله البيئة الطَّبيعية .فلو أ َّن هذه املاليني الناتِجة بقيَت لضاقَت
وزوج واح ٌد
بها األرض وتعذَّرت الحياة ،فسمك ُة البكاله تضَ ُع سنوياً  7,5مليون بيضةٌ ،
من ال ِف َيلة -وهي من أبطأ الحيوانات -تض ُع  20مليون فرد يف  250سنة .ويُؤ ِّدي التَّنافُس
عىل الغذاء الناجِم عن هذه ال ِّزيادة الع َد ِديَّة -باإلضافة إىل خطر األعداء الطَّبيعيني -إىل
[1]. Variations
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جعل الحياة عموماً ِصاعاً مستم َّرا ً من أجل البقاء ،ومن الواضح أ َّن هذه مسأل ُة حيا ٍة أو
ٍ
مميت ال ير َحم.
رص يبقى واملهزو ُم يفنى ،والصِّ ا ُع
ٌ
موت ،فاملنت ُ
إذا ً يف الصِّ اع من أجل البقاء إنَّ ا يت ُّم الفوز للفرد الذي تؤ ِّهله صفاتُ ُه للغلَب ِة والبقاء.
الصفة املؤ ِّهلة
الصفات كثري ٌة ومختلف ٌة بال ِّنسبة للحيوانات والنباتات .فقد تكون ِّ
وهذه ِّ
السعة أو الجامل
للفوز والغلَبة صف َة القوة أو الشَّ جاعة أو كرب ال ُجثَّة أو صغَرها أو ُّ
الصرب عىل الجوع والعطَش ،أو
أو الذَّكاء ،أو الحيلة يف دفع الشَّ وتدبري القوت ،أو َّ
الجلَد عىل تح ُّمل املؤثِّرات ،أو غري ذلك .فإذا ت َّم الفوز لألفراد الذين لهم يش ٌء من هذه
للصالحني
الصفات ،وانخذ ََل األفراد الذين ليس لهم ما يؤ ِّهلهم للغلَبة ،كُ ِت َب البقا ُء َّ
ِّ
الصالحني.
للحياةَّ ،
وحق الفنا ُء عىل غري َّ
قانون بقاء األصلَح وتبايُنات األفراد:
يف ِ
وسط هذا الصِّ اع الذي ال ينقطع ي ِج ُد بعض األفراد أ َّن الظُّروف املحيطة بهم
تتال َءم مع ِ
مقدراتهم الطَّبيعية وتساعدهم عىل االستمرار والبقاء ،بينام ت ُعاكِس الظُّروف
أفرادا ً آخرين ،واألم ُر يف ال ِّنهاية يرجع بالطَّبع إىل التن ُّوعات أو الفُروق الفرديَّة التي ت ُو َجد
ِ
الكائنات الح َّي َة مختلف ٌة ،حتى أ ّن أفرا َد ال ُّنوع الواحد تختلِ ُف ضعفاً
كل نوعٍ ،إ ْذ إ َّن
داخل ِّ
أنياب أش ُّد ِح َّد ًة أو
رسع أو أقوى أو أذىك ،ل ُه
مخالب أو ٌ
ُ
وقُ َّو ًة وطوالً وشكالً ،بعضُ ها أ َ
استنتج
أي ِصف ٍة جِسم َّي ٍة أُخرى ت ُفيد يف بقا ِء الحيوان .ومن هنا
ألواناً ُ
أفضل تحميه ،أو ُّ
َ
السالالت تن َجح أو تتف َّوق عىل غريِها يف الصِّ اع من أجل البقاء،
دارون أ َّن َ
بعض األفراد أو ُّ
وهو ما عبَّ عنه بـ «بقاء األصلح».
بقا ُء األصلح يعو ُد يف جذور ِه إىل التَّبايُنات بني األفراد ،فاألجسا ُم الح َّية م َّيال ٌة للتَّبايُن،
ِ
كل التَّشابه ب َني اآلبا ِء
ببعض ِصفاتِها ،عن األصل الذي نشأَت منه .ولذلك ال ي ِت ّم التَّشابُه ّ
واألبناء ،وال ب َني األُصو ِل والفروع حتى ال َّنباتات التي يُخيَّل إلينا أ َّن أجزا َءها تا َّم ُة التَّشابه،
هي يف الحقيقة ُمتباين ٌة ،فال ت ِج ُد ورق ًة تش ِب ُه أُختَها متا َم الشَّ به .ومل َّا كا َن التَّبايُ ُن جزئ ّياً،
وال يتناول األمور الجوهريَّة ،فإنَّه يخفى عىل غريِ ال ُعلَامء ،ولكن مبرور ال ُّدهور الطَّويلة
يظهر التَّبايُن ،ويتك َّون ال َّنو ُع الجدي ُد.
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قانون الو َراثة:
الصفات الوراثِيَّة لألفرا ِد الق ِويَّة التي فازَت يف معرك ِة البقاء إىل األبناء ،ومن ث َ َّم
تنت ِق ُل ِّ
يكو ُن لهذا الجيل فُ ْرص ُة البقاء .ومع تكرا ِر عمل َّية االنتخاب واالنتقاء عىل م ِّر األجيال،
ِ
ِ
ظروف البيئة ،وهذا ما يُس َّمى بـ «أصل
ولسنني طويل ٍة ،تنشأ أنوا ٌع جديد ٌة تتك َّيف مع
األنواع».
سبق ِذك ُرها تنتقل
إذا ً قانون الوراثة هو امل ُت ِّمم لقانون التَّبايُنات ،أل َّن التَّبايُنات التي َ
بالوراث ِة من األُصو ِل إىل الفروع ،وتكو ُن يف أ َّو ِل األمر ُجزئ َّي ًة و َع َرض َّي ًة ،ثم ت ُصب ُِح بع َد مرور
األزمنة الطَّويلة ،جوهريَّ ًة وتظ َهر يف األنواع.
قانون االنتقاء الطبيعي:
وهو القانو ُن الذي ترت ِك ُز عليه النظريّة بأرسها ،وخالصتُ ُه أ َّن قانون ال ِوراثة ،كام
األصل إىل الفرع ،أصل َّي ًة كانت
الصفات التي يح ِملُها ُ
ينقُل التبايُنات ،ينقُل أيضاً جميع ِّ
والصحة والذَّكاء ،ومنها الضَّ ار كاألمراض
الصفات منها ال َّنافع كال ُق َّوة ِّ
أو ُمكتَسب ًة .وهذه ِّ
والعاهات والشُّ ذوذ .أ َّما هذه الضَّ ا َّرة فتنتهي إىل ِ
أحد أمرين :إ َّما أ ْن تتالىش ،بتغلُّب
النافعة عليها ،وإ َّما أ ْن تتغلَّب ،فتؤدي إىل تاليش ِ
صاح َبها بذات ِه أو ب َنسلِ ِه .وأ َّما النافعة
فهي التي تج َع ُل ِ
صاح َبها ممتازا ً وفائزا ً يف معرك ِة الصِّ اع من أجلِ البقاء.
فات النا ِفع َة ،جيالً بعد جيلٍ  ،وبعد مرور ٍ
الص ِ
ألوف من
ث َّم تتوا َرث الفرو ُع هذه ِّ
األجيال ،يبلُغ االمتياز ح ّدا ً يجعل من الف ْرد املمتاز نوعاً جديدا ً .وهذا هو قانو ُن االنتقاء
الطَّبيعي الذي يرا ُه دارون سبباً لتكوين األنواع الح َّية املوجودة اليوم عىل سط ِح األرض.
ُِ
اعت َض آنذاك عىل نظريّة دارون باعرتاضني:
اض األول :أنَّ ُه إ ْن كانت سلسل ُة التط ُّور -التي بدأت من خليَّ ٍة يف الكائنِ الحي
االعرت ُ
وحتى بُلُوغها درج ًة عالي ًة من التَّعقيد يف اإلنسان -صحيح ًة ،فلِ َم مل تتط َّور الحيوانات
ذات الخل َّية الواحدة والضَّ عيفة؟
لعل كائناً
ليس من الضَّ وري أ ْن تتط َّور جميع الكائنات الح َّية ،إ ْذ َّ
َ
وأجاب دارون بأنَّهَ :
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ٍ
ظروف بيئ َّي ٍة مل ت ْد ُع الحاجة
ظل
ح ّياً ليس بحاج ٍة إىل ذلك التط ُّور ،بحيث كا َن يعيش يف ِّ
إىل تغيري هيئته ،ولكن مع ذلك ،فهذا الكائن -وطبقاً ملبدأ الصِّ اع من أجل البقاء -أخ َذ
وصل إىل ما نرا ُه اليوم.
يف سري ِه حتى َ
متوسطاً بني األنواع املتط ِّورة أو بني اإلنسان
االعرتاض الثاين :لِ َم مل نُشا ِهد ح ّدا ً ِّ
وال ِقرد؟
متوسط قص ٌري ج ّدا ً بال ِّنسب ِة
وأجاب دارون بأنَّ  :ال َّزمن الذي ُ
َ
تعيش فيه األنواع كح ٍّد ِّ
إىل ال َّزمن الذي ت ُك ِّون فيه الكائنات الح َّية نوعاً جديدا ً.
ظروف ومالبسات ظهور نظريّة دارون:
قبل أ ْن ن ْذكُر اآلثار الفلسفيَّة لنظرية التط ُّور عند دارون ،من املفيد أ ْن نُشري إىل
ظروف ومالبسات ظهور هذه النظريَّة.
أرسلَت دارون (عام  )1828إىل كيمربدج لي ْد ُرس
أرسة دارون املحافظة كانت قد َ
قسيساً! لك َّن ُه حصل عىل درجت ِه يف الالهوت من هذه الجامعة ،ث َّم
الالهوت ويُصبِح ِّ
أشب َع أيضاً خالل ثالث سنوات هوايتَ ُه يف دراس ِة التَّاريخ الطَّبيعي .كام صادق خالل
السفينة بيغل[[[ يف
ال ِّدراسة عامل ال َّنبات الشَّ هري جون هنسلو الذي رشَّ َح ُه ليصحب َّ
ملسح املناطق املجهولة يف ِ
نصف ال ُك َرة
رحل ِتها التي قامت بها (يف  27ديسمرب ْ )1821
الجنويب ،وخصوصاً أقىص الجنوب من أمريكا الجنوبية الستكامل الخرائط املِالحية
البحريَّة االنجليزيَّة.
ٍ
السفينة مبا هو أعظ ُم
وقد استغرقت ال ِّرحلة زهاء خمس
سنوات ،عا َدت بع َدها َّ
خطَرا ً من خرائط املِالحة ،وهو اإلجابة املق َرتحة عن مشكلة أصل األنواع وتط ُّورها! إ ْذ
الس ُ
ؤال الذي يلِ ُّح عىل ذهن دارون هو« :لو
بي َنام كانت سفينة بيغل تقو ُم مبه َّمتها ،كان ُّ
كل نو ٍع من الحيوانات أو ال َّنباتات ُخلِ َق منفصالً كام هو االعتقاد الشَّ ائع ،لِ َم إذا ً
كان ُّ
هذا التَّشابه الكبري بني األنواع التي ِ
كل نو ٍع من األحيا ِء
تفصلُها بحا ٌر واسعة؟ لِ َم ال يكو ُن ُّ
متط ِّورا ً من نو ٍع سابقٍ له يف الوجود؟».
[1]. Beglae.
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ٍ
ولقد جمع دارون ُمخل ٍ
السنني ،بل لقد جم َع من
َّفات
لكائنات ُمنقَرض ٍة من ُذ ماليني ِّ
وسخريَّة
ِعظام الحيوانات وح َدها عىل ظهر بيغل أحامالً ع َّد ًة أثا َرت حفيظة ال ُّربان ُ
الب َّحارة ،باإلضافة إىل الشُّ حنات التي كان يُ ِ
ِ
مسقط رأس ِه من موا َّد مختلف ٍة يف
رسلُها إىل
رسع بعد عودت ِه ويُعلِن رأيَ ُه عىل ال َّناس ،وإنَّ ا عك ََف
الطَّريق .ومع هذا كلّه ،فإنَّ ُه مل يت َّ
رضها ،ومتحيص
قرابة ُربع قرنٍ آخر من ال َّزمان عىل دراس ِة الع ِّينات واملجموعات التي أح َ
اآلراء واستنباط األ ِدلَّة والرباهني.
وقد ساع َد ُه يف ذلك فكر ٌة استم َّدها من عل ِْم االقتصاد ،وعىل وج ِه التَّحديد من
املفكِّر االقتصادي اإلنجليزي توماس مالتوس[[[ ( )1834-1766وهي فكرة الصِّاع من
أجل البقاء .وقد د َّون دارون ذلك بقول ِه« :يف أكتوبر  1828تصا َد َف أ ْن قرأت عىل سبيلِ
السكان ،ومل َّا كانت مالحظتي الطَّويلة املست ِم َّرة لعادات
التَّسلية كتاب مالتوس عن ُّ
الحيوانات وال َّنباتات قد ه َّيأت ِذهني لتقدير أهمية الصِّ اع من أجل البقاء ،وهو الصِّ اع
التغيات املناسبة،
الذي يدو ُر يف ِّ
كل مكانٍ  ،فقد تباد َر إىل ِذهني عىل الفور أ ْن ت َبقى ُّ
التغيات غري املالمئة ،فتكو ُن نتيجة ذلك تكوين نو ٍع ٍ
لدي
جديد ،وهنا أصب َحت َّ
وتتالىش ُّ
نظريّ ٌة أستطي ُع أ ْن أبدأَ منها».
عرض فيه دارون مجموع ًة كبري ًة
يف عام  ،1859أص َد َر دارون كتابَه “أصل األنواع” ،الذي َ
من األ ِدلَّة عىل التط ُّور .وقد أثا َر الكتاب ثائر َة الكنيسة التي اتَّه َمت نظريتَ ُه بأنَّها ُمنا ِقض ٌة
لتفسري الكتاب املق َّدس لل َخلق ،ومؤ ِّدي ٌة إىل الح ِّط من اإلنسان إىل مستوى ال َّنوع الحيواين.
لقد كان دارون مؤ ِمناً بوجو ِد الله ،لكن الحملة ض َّد دارون كانت شعوا َء وقاسي ًة إىل
والصحافة،
والسياسة َّ
خرج به رجال الالهوت يف العالَم ،وكث ٌري من رجال ال ِع ِلم ِّ
الح ِّد الذي َ
السب والشَّ تم واالستهزاء والتهكُّم والتَّكفري.
عن ِ
أدب ال ِّنقاش ال ِعلْمي إىل ِّ
َ
ويكفيك أ ْن تعلَم من أخبار هذه الحملة الهوجاء ،التي استم َّرت يف رضاوتِها إىل نهاية
القرن التَّاسع عرش ،مثالً أ َّن أسقُف أكسفورد ،وهو من أكرب ال ُعلَامء ،أعلَ َن يف ُخطب ٍة ألقاها
ارتكب أشن َع جرمي ٍة حينام َ
حاول أ ْن يُح ِّدد
أمام مجمع تق ُّدم العلوم الربيطاين ،أ َّن «دارون
َ
[1].Thomas Malthus.
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مذهب دارون هو فلسف ٌة
مج َد الله يف ف ْعلِ ال َخلْق» .وقال الكاردينال هرني ماننغ« :إ َّن
َ
وحشي ٌة تؤ ِّدي عقالً إىل إنكار اإلله» .وأ َّن الدكتور به ري -كبري أساقفة ِملْبورن -وض َع
كتاباً ح َم َل فيه عىل دارون وات َّه َم ُه بأنَّ ُه «يزرع يف ِ
نفوس ال َّناس بذر َة الكُفر وإنكار ال ُكتُب
مذهب دارون أنَّ ُه «من املذاهب
الساموية» ،وأ َّن املونسنيور سه غور يف فرنسا قال عن
ِ
َّ
املرذولة التي ال يُؤيِّدها إال أحط ال َّنزعات وأسفل املشاعر ،فأبوها الكُفر وأُ ُّمها القذارة.»...
يف املقابل ،عىل الرغم من أ َّن دارون كا َن انطوائيَّاً خجوالً ،إال أنَّ ُه و َج َد يف عامل البيولوجيا
الربيطاين توماس َهكسيل[[[ (ُ )1895-1825مجا ِد ًال رائعاً ،ونصريا ً قويَّاً ،حتى أنَّ ُه أطل ََق
عىل ِ
نفس ِه «كلب حراسة دارون»![[[ ويف اجتامع مؤمتر تق ُّدم العلوم الربيطاين مبدينة
ٍ
باستخفاف:
أُكسفورد احت َد َمت املناقشة بي َن ُه وبني أسقُف أُكسفورد حي َنام سألَ ُه األخري
فأجاب
خبنا هل كا َن ال ِقر ُد أحد أجدا ِد ِه ألُ ِّم ِه أم ألبي ِه؟»
َ
«هل يس َمح السيد هكسيل أ ْن يُ ِ َ
عرض بوضو ٍح آراء دارون وخت َم كال َم ُه بعبارت ِه الشهرية« :ومهام
َهكسيل برباع ٍة بعد أ ْن َ
يكُن من يش ٍء فإنِّ أُفضِّ ُل ،أيُّها الس ِّيد ،أن يكو َن القر ُد ج ّدا ً من أجدادي عن أ ْن يكو َن
ج ِّدي أُسقُفاً مثلَك!» وها َجت القاعة ،حتى أ َّن ُربَّا َن بيغل أخ َذ يُل ِّو ُح باإلنجيل ُمن ِّددا ً
وافق فيه عىل أ ْن يح ِم َل دارون عىل ظهر سفينته! ولقد ح َدث َت
ِ
باليوم املشؤوم الذي َ
غم من أ َّن دارون مل يكُن يستهدف إال تفسري الطَّريقة التي
هذه الض َّجة الكربى عىل ال َّر ِ
التغيات يف األنواع التي شاه َدها.
تح ُدث بها ُّ
التطور :دارون ودليل النَّ ْ
ظم
اآلثار الفلسف ّية لنظر ّية
ُّ

أطلق عليها الفليسوف األمرييك
لنبدأ بتحليل نظريّة دارون يف التط ُّور الطَّبيعي ،التي َ
ِ
لنستكش َف آثا َرها الفلسف َّية
املعارص دانيال دينيت[[[ ( )..- 1942بـ «الفكرة الخطرية»،
وال ِّدينية ،وملَ ن ُِظ َر إليها عىل أنَّها خطرية تُه ِّدد اعتقادات املؤمنني ال ِّدينية؟ ُي ِك ُن تلخيص
ذلك ـ كام ذك َر جون هاوت[[[ـ يف ثالث ِة قضايا:
[1]- Thomas Huxley.
[2]- Darwin›s Bulldog.
[3]- Daniel Dennett.
[4]- John Haught.
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ص ٍف .من ث َ َّم
التن ُّوعات التي ت ُؤ ِّدي إىل االختالف بني األنواع هي عشوائ َّي ٌة بشكلٍ ِ ْ
ِّفاقي[[[ وال عقال ٌّين[[[ .ومعظ ُم ُعلَامء األحياء ما زال
هذا يش ُري إىل أ َّن عمل الطَّبيعة هو ات ٌّ
الصدفة[[[.
يس ُري عىل طريق دارون ،في ْن ِس ُبو َن َ
عمل الطَّبيعة إىل ُّ

حقيق ُة أ َّن األفراد يُصارعو َن ويُكافحو َن من أجلِ البقاء عىل ِ
قيد الحياة ،وأ َّن ُمعظَ َم ُهم
قسو ِة الكون ووحش َّيت ِه ،وخصوصاً تجا َه
يُعاين وي ْخ َس يف هذه املنافسة ،يُش ُري إىل ْ
الضُّ عفاء.
إ َّن عملي َة االنتقاء الطَّبيعي غري العا ِقلة ـوالتي من خاللِها ال يبقى عىل ِ
قيد الحياة
إال األصلَح -ت ُش ُري إىل أ َّن الكو َن أع َمى ومحاي ٌد (أو غ ُري َمع ِن ٍّي) بالنسب ِة للحيا ِة واإلنسانيَّة.
قسوة الصِّ اع من أجل البقاء ،واالنتقاء الطَّبيعي
هذه القضايا الثَّالثة :ال َعشوائ َّيةْ ،
ٍ
ٍ
بأي
بشخص ،وغ ُري
األعمى ،كلُّها أوحت للعقْلِ الغريب بأ َّن الكو َن ال عالق َة ل ُه
مرتبط ِّ
خالقٍ صانعٍ.
[[[
ُ
(سأتناول هذه النقطة الحقاً).
الصدفة
القضي ُة األوىل تتطل َُّب تحليالً ملفهوم ُّ
[[[
باقتضاب،
(تناولت هذه النقطة
ٍ
والقضي ُة الثَّانية تتطل َُّب ِعالجاً لـ مشكل ِة الشَّ
ُ
بإسهاب يف درويس التوضيحية يف الع ْد ِل اإللهي) .والقضي ُة الثَّالثة تتطل َُّب
وعالجتها
ٍ
تحليالً ملفهوم الغائ َّية (سأتناول هذه النقطة الحقاً).

بعض امل ُفكِّرين
أي حا ٍل ،من منتصف القَرن املايض ،وحتى اآلن ،نجد أ َّن َ
عىل ِّ
البارزين ر َّح ُبوا باألفكا ِر الدارونية بوص ِفها انتصارا ً نهائ ّياً للشَّ ِّك يف ال ِّدين .حتى َهكسيل ـ
املعروف بـ «كلب حراسة دارون» ـ آم َن بنظري ِة التط ُّور كنقيض لإلميانِ بالل ِه .البيولوجي
األملاين إرنست هيكل[[[ ( ،)1919-1834املفكر األملاين كارل ماركس[[[ (،)1883-1818
[1]- Accidental.
[2]- Irrational.
[3]- Chance.
لغري املُ طَّلِع عىل األسباب.
الصدف َة ال ِّنسبية موجود ٌة بالنسب ِة ِ
[[[ -حتى ن ِعرف أ َّن ُّ
الصدف َة املطلقة ال وجو َد لها يف الكون ،وأ َّن ُّ
رش بالتَّحليلِ
نسبي.
عدمي ال وجو َد له أو أنَّ ُه
الفلسفي الدَّقيق إما أنَّ ُه أم ٌر
وجودي لكن اعتُ َ ِب ََّ
ٌّ
شا ً ألنَّ ُه يستل ِز َم العدَم ،وأ َّن ال َّ
[[[ -حتى ن ِعرف أ َّن ال َّ
رش أم ٌر ٌّ
ٌّ
ِّ

[6] - Ernst Haeckel.
[7] - Carl Marx.
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عامل ال َّنفْس ال َّنمساوي سيغموند فرويد[[[ ( ،)1939-1856فريدريك نيتشه[[[ (-1844
 ...)1900كلُّهم وج ُدوا يف أفكا ِر دارون ما يدفُ ُعهم إىل اإللحاد .الكث ُري من علام ِء الطَّبيعة
رصنا هذا يربطون بني ال َّدارونية وعدم اإلميان بالل ِه.
يف ع ِ
فرويد مثالً أشار يف إحدى محارضات ِه إىل تأثري هذه النظريّة عىل اإلنسان الحديث
حيث قال« :لقد تلقَّت اإلنسانية من ِيد ال ِعلْم ،يف ما سلَف ،طعنتني خطريتني أصابَت يف
السا ِذجة .كانت األوىل عندما بيَّ َ لل َّن ِ
األرض هيهات أ ْن تكون مرك َز
اس أ َّن َ
َّ
الصميم أنانيَّتَها َّ
الكون ،بل ما هي إال ِه َن ٌة زهيد ٌة يف منظوم ٍة كون َّي ٍة ال نستطيع أ ْن نتص َّور ما هي علي ِه
من ضخام ٍة .وتقرتن هذه الطَّعنة يف أذهانِنا باسم «كوبَرنيكوس» ،وإ ْن كا َن يف تعاليم
كل الشَّ به.
مدرسة اإلسكندرية يش ٌء شبي ٌه بهذا َّ
أما الطَّعن ُة الثَّانية فجا َءت عىل ِيد عالِم األحياء ،يو َم انتز َع من اإلنسان ما ي َّدعي ِه من
فخرج عليه بأنَّ ُه ِ
ينحد ُر من ُسالل ٍة حيواني ٍة ،ويبيِّ له ما
نظام ال َخلْق،
مكان ٍة ممتاز ٍة يف ِ
َ
ُستأصل .وقد قا َم بهذا االنقالب يف
نفس ُه من طبيع ٍة بهيميَّ ٍة ال ُي ِك ُن أ ْن ت َ
تنطوي عليه ُ
[[[
عرصنا تشارلز دارون ووالس ومن سبقَهام ،فاستُ ِ
ِ
هدفوا ألعنف رضوب املقاومة ممن
كانوا يُ ِ
عاصونَهم من ال َّناس»[[[.
نتائج أخالقيّ ٍة لنظريّت ِه،
نفس ُه كان حريصاً عىل تج ُّنب ِّ
وعىل الرغم من أ َّن دارون َ
أي َ
فإنَّ ُه بعد نرش كتابه مبارشةً ،كان من الواضح أ َّن هذه النظريّة ست ُرتك أثرا ً كبريا ً عىل األخالق.

فنيتشه -مثالًـ تلقَّى فكرة االنتقاء الطَّبيعي والصِّ اع من أجلِ البقاء ليُح ِّولَها إىل دعو ٍة
للقضاء عىل األخالقِ املسيح َّية ،التي كان يُس ِّميها «أخالق العبيد» ،ليك يُ ِح َّل محلَّها نوعاً
ِب
السوبرمان (= اإلنسان األعىل) ،وهو الشَّ ُ
آخ َر من األخالق ،هو أخالق ُّ
خص الذي يج ُ
والسيطرة وال ُق َّوة ،وهو أيضاً الشَّ خص القا ِدر
أ ْن ينظُر إلي ِه العالَم عىل أنَّ ُه مصدر املعرفة َّ
عىل التخلُّص من مع ِّوقات أخالق العبيد.
[1]- Sigmund Freud.
[2]- Friedrich Nietzsche.
[[[ -املقصود هو عامل البيولوجيا الربيطاين ألفرد واالس (.Alfred Wallace )1823-1913
[[[ -يسغوند فرويد ،محارضات متهيدية يف التحليل النفيس ،ترجمة د .أحمد عزت راجح ،ج ،3مكتبة االنجلو املرصية ،القاهرة ،1966 ،ص .216
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ِنس[[[ ( 1820ـ - )1903أيضاً ٌ
مثال آخر -كا َن شعا ُر ُه
املفكر الربيطاين هربرت سب َ
وذهب إىل ح ِّد املطالبة بع َدم تد ُّخل املجتمع يف عملي ِة االنتقاء
«البقاء لألصلح»،
َ
اعرتض حتى عىل
الطَّبيعيّ ،
ِنس َ
وأل يف َعل األفراد َّ
أي يش ٍء لتحس ِني أوضا ِعهِم .بل إ َّن سب َ
التَّعليم ،عىل ِ
ِب أن نرتُ َك الطَّبيعة تُ ار ُِس تأث َريها علينا دو َن تد ُّخلٍ منا.
أساس أنَّنا يج ُ
وبهذا تح َّولَت صفات الغريزة وال ُق َّوة واألنان َّية إىل الخصائص الوحيدة التي ت ُشكِّل قي َم
البقاء ،أما صفات الخري والفضيلة فهي ترتبط بالضَّ عف اإلنساين!![[[.
ريتشارد دوكينز -عامل األحياء اإلنجليزيَ -
الساعات األعمى بأ َّن االنتقاء
جادل يف صانع َّ
ات تراكُمي ٍة طويل ٍة ج ّدا ً من ال َّزمن ٍ
الطَّبيعي مع فرت ٍ
كل أنواع الكائنات الح َّية
كاف لتفسريِ ّ
املختلفة ،مبا يف ذلك نح ُنُ .
نظل بحاج ٍة الستدعا ِء فكرة الله طاملا أ َّن
يقول دوكينز :لِ َم ُّ
االنتقاء الطَّبيعي والتَّ اكُم وح َد ُهام كافيان لتفسريِ كل اإلبداع الذي نرا ُه يف ِق َّصة الحياة؟
أسباب مح َّددة لإللحاد .ويبدو أ َّن
عب ال ُعثُور عىل
الص ِ
ٍ
قبل دارون ،نح ُن نُ ِق ُّر أنَّ ُه كا َن من َّ
والتناس َق يف الطَّبيع ِة كانا يدفعان لل َب ِ
حث عن تفسريٍ
دليل
فوق-مادي ،وبالتَّايل ُ
ال َّنظ َم
ٍّ
ُ
ِ
إلثبات وجود الله رُبَّ ا كا َن ل ُه مع ًنى يف َ
تلك األيام .لكن األمر مل ي ُعد كذلك اآلن،
ال َّنظْم
نظريّة التط ُّور ،امل ُنقَّحة باكتشافات البيولوجيا ال ُجزيئيَّة ،حطَّمت فكرة الخالِق الصانِع
نتصف القرن املايض .نظريّة التط ُّور أزالَت مر ًة
التي كان ُمعظَ ُم ال َّناس يعت ِق ُد بها قبل ُم َ
فكري ُمتَ َب ٍّق لفكرة الله[[[!
أي احرت ٍام
ٍّ
واحد ًة وإىل األبد َّ
اليوم ال يح ِمل دوكينز وح َد ُه هذه القناعة .عد ٌد كبري من ُعلامء األحياء التط ُّوري،
وكث ٌري من فالسفة الغرب ،هم عىل الرأي ِ
نفسه .دانيال دينيت ،الفيلسوف األمرييك
املعارص ،يف كتاب ِه “فكرة دارون الخطرية” جا َد َل وبطُ ُرقٍ مختلف ٍة بأ َّن االنتقاء الطَّبيعي
هو التَّفسري الوحيد املعقول للتن ُّوع يف الحياة ،قائالً« :من خالل انتقاء تغيري ٍ
ات تكيُّفي ٍة
الكائنات الح َّية عىل أمد فرتة تستغرِق ِع َّدة مليار ٍ
ِ
السنني ،العمل َّي ُة
صغري ٍة ج ّدا ً يف
ات من ِّ
كل التن ُّوع الذي ن ِج ُد ُه يف كوكبِنا ،مبا يف َ
ذلك الكائنات
العميا ُء متاماً ُي ِك ُنها أ ْن ت ُحقِّق َّ
[1]- Herbert Spencer
كل مؤمنٍ بنظرية التط ُّور لدارون ِعل ِميَّاً ،يوافق عىل هذه املضاعفات العمليَّة التي ميكن
[[[ -هذا االتجاه يُعرف حالياً بـ «الدارونية االجتامعية» .لكن ليس ُّ
أن تنشأ ج َّراء اإلميان بأفكار دارون.
[3]- Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, New York: W.W. Norton & Co., 1986, p 6
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ص والوعي .حتى الذِّه ُن البرشي هو نهاية املطاف ورمبا نتيج ٌة
(البرشيَّة) املوهوبة بال َب َ ِ
حتم َّي ٌة لسلسل ٍة غريِ عاقل ٍة من حوادثَ ُمتعاقب ٍة .ال ُّنقطة هي أنَّ ُه ال حاج َة لـ “ ُمص ِّم ٍم
ُم ِبدع” لإلرش ِ
اف عىل الع َمل َّية .وهذا ،وفقاً لدينيت ،هو أخطر اآلثار املرتتِّبة عىل فكرة
ِ
املعاص من ال َّدارونية الجديدة[[[.
وخاصة بشكلِها
دارون،
َّ
لكن َع َل َم است َن َد مؤيدو نظريّة التط ُّور عندما انتهوا إىل هذ ِه النتائج الخطرية؟ ما هي
ال ُح َجج التي اعتقدوا أنَّها تؤيِّ ُد مو ِق َف ُهم؟
التطور:
لنظرية
حجَج المؤيِّدة
َّ
ال ُ
ُّ

أ ِد َّل ٌة مستمدَّ ٌة من الحفْريات :هذه األ ِدلَّة كانت أقوى ال ُح َجج تأثريا ً [[[،أل َّن بقايا
السابقة من أدناها
الحفريات ت ُشكِّل سلسل ًة كامل ًة من األشكال التي عاشَ ت يف األزمن ِة َّ
تدريجي للكائنات ،فقد ُو ِج َد أنَّ ُه أ) يف أق َد ِم حفريات
إىل أرقاها ،ما ي ُد ُّل عىل وجود من ٍّو
ٍّ
لكائنات بسيط ٍة ب) يف الط ِ
ٍ
َّبقات األح َدث منها أو األعىل
األرض ال ت ُو َجد إال حفرياتٌ
منها ت ُو َجد حفرياتٌ للكائِن األكرث ُر ِقيّاً ج) ال ت ُو َجد حفرياتٌ للث َِّديَّات ولإلنسان إال يف
ٍ
بكائنات دقيق ٍة ظه َرت يف املاء ،ث َّم
السطحية .وهذا ي ُد ُّل عىل أ َّن الحياة بدأ
الطَّبقات َّ
َّحالب سبقَت الحزازيات ،وعاريات
انتقلَت إىل األرض ،ث َّم زا َدت الكائنات تعقيدا ً ،فالط ُ
ال ُبذُور سبقَت كاسيات ال ُبذُور يف مملك ِة ال َّنباتات .ويف الحيوانات كانت الالفقاريَّات
أسبق يف ظهورِها من الفقاريات ،ويف الفقاريات ِ
نفسها بدأت ظهور األسامك ث َّم تالها
الربمائيات ث َّم ال َّزواحف الضَّ خمة التي تد َّرجت منها الطُّيور والث َِّدي ّيات.
كل مجموع ٍة
أ ِدل ٌة مستمدَّ ٌة من الشَّ كل الخارجي وال َّترشيح املقارن :إ ْذ تشابَ َه أفرا ُد ِّ
الكائنات الح َّية يف ما بي َنها تشابُهاً كبريا ً يف التَّ كيب ،فالفقاريات تتشابَ ُه مع ِ
ِ
بعضها
من
عىل الرغ َم من متي ُّزها إىل أسامك برمائيات ،وزواحف ،وطيورِ ،
هيكل
وثدي َّيات ،فهي لها ٌ
عصبي يف الجه ِة الظَّ ْهرية
فقري ،ث َّم جها ٍز
يل يتك َّون من ُجم ُجم ٍة تحتوي امل ُ َّخ وعمو ٍد ٍّ
داخ ٌّ
ٍّ
[1]- John F. Haught, God After Darwin: A theology of Evolution, Colorado: Westview Press, 2000, p 11-17.
رص عىل أ َّن الحفريات وإ ْن كانت حجة قوية مؤيدة لنظرية التط ُّور ،لكن ال يعتربها أقوى الحجج ،بل يؤكد عىل أ َّن نظريّة التط ُّور تبقى عىل
[[[ -دوكينز ي ُّ
ق َّوتها وإ ْن مل تكن لدينا أي أحفورة ...ويرى أ َّن أقوى ال ُحجج بالفعل هو ما قدَّمه عل ُم الجينات من معطيات .أقول :الحفريات كانت أقوى الحجج املؤيدة
لنظرية دارون قبل ظهور ما يعرف بـ «الدارونية الجديدة» ،التي تتكئ عىل الثورة الجديدة يف علم البيولوجيا الجزيئية.
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الجسم ،ث َّم قنا ٍة هضم َّي ٍة يف ِ
وسط
الجسم ،وجها ٍز
ٍّ
دوري يف الجه ِة ال َبطْ ِن َّية من ْ
من ْ
الجسم .وبدارسة األطراف األمام َّية لهذه الفقاريات ،ن ِ
لنظام
ُالح ُظ أنَّها جميعاً تخضَ ُع
ٍ
ْ
ترشيحي ٍ
واحد ،فهي تتك َّون من ُعض ٍو وسا ِع ٍد ورسغٍ وخمسة أصابع ،عىل الرغم من
ٍّ
تح ُّور الطَّرف األمامي يف الخفَّاش إىل أج ِنح ٍة واختزال األصابع يف الحيوانات الحافريَّة إىل
إصبعٍ ٍ
واحد.
أ ِدلَّ ٌة مست َمدَّ ٌة من ِعلْم األجِ َّنة :فمن املعروف أ َّن جميع الكائنات تبدأ حيات َها بخلي ٍة
خصب ٍة ال تل َبث أ ْن ِ
احل جنيني ٍة مختلف ٍة .ولذلك يُقال
تنقسم ،وميُ ُّر الجنني يف نُ ُ ِّوه مبر َ
ُم َّ
قصة تط ُّور أسالفه؛ فجن ُني اإلنسان ُيثِّل األطوار
أ َّن الجنني يف مراحلِ نُ ِّوه املختلفة يحيك َّ
االنقسام وال ِّزيادة
التي م َّر بها التط ُّور عىل األرض ،فهو يبدأُ حياتَ ُه بخلي ٍة واحد ٍة تأ ُخ ُذ يف
ِ
عىل نح ِو ما تف َعل الخامئر ،ث َّم ميُ ُّر بطَور ذي نسيجني الجوفمعويَّات ،ث َّم ميُ ُّر بطو ِر ذي
خياشيم األسامك ،ث َّم تظ َهر األيدي واألر ُجل ،ويكون له ذن ٌَب ويض ُمر ،وينب ِعث للجنني
شع ٌر يج َعل جِل َد ُه ِ
كجلد البهائم ،وتظ َهر ال ِّرئتان .كام أ َّن املراحل األوىل لتط ُّور الجنني
ليص ُعب التمييز بينهام؛ ُ
مثال ذلك جنني
تتشابه تشابُهاً كبريا ً يف اإلنسانِ والحيوان حتى ْ
اإلنسان والكلب والخفَّاش وال َّزواحف وغريها.
أ ِدلَّ ٌة مستمدَّ ٌة من األعضا ِء املُتخلِّفة :فاألعضاء امل ُتخلِّفة توجد نامي ًة يف ِ
بعض
ٍ
كائنات أرقى مل ت ُعد بحاج ٍة إليها ،مثل ال َّزائدة ال ُّدودية ،فهي
الكائنات وضا ِمر ًة يف
ضئيل ٌة يف اإلنسان ،كبري ٌة يف ِ
آكالت األعشاب ،معدوم ٌة يف آكالت اللُّحوم .وكذلك الفقرات
ال ُع ْص ُعص َّية ،فهي ضامر ٌة يف اإلنسان ألنَّها تُ ثِّل بقايا ذيلٍ قديم ،وهناك حاالتٌ نادر ٌة يُولَد
قليل يف
ذيل صغ ٌري .ومنها أيضاً الشَّ ْعر املغطِّي للج ِْسم ،فهو ٌ
بعض األطفال ولهم ٌ
فيها ُ
والسبب أنَّ ُه مل ي ُعد للشَّ ْعر وظيف ُة التَّدفئة
اإلنسان الحديث ،كث ٌري يف الث َِّدييَّات األخرى،
ُ
عند اإلنسان الذي باتَ يستخدم املالبس ،يف حني أ َّن الشَّ ْعر ال يزال يقو ُم بهذ ِه الوظيفة
يف الحيوانات األخرى .ومن أمثل ِتها أيضاً الحلَامت الثديَّة يف ذكو ِر الث َِّدي َّيات.
صاب بأمر ٍ
اض ُمعيَّن ٍة تن ُقلُها
أ ِدلَّ ٌة مست َمدَّ ٌة من تحليلِ الدَّ م واألنسجة :فاإلنسا ُن قد يُ ُ
السعار (ال َّكلَب)،
نفس ُه .ومن هذ ِه األمراض ُّ
إليه حيواناتٌ أدىن منه ،كام قد يعديها هو ُ

الداروين ّية

103

وال ُّزهري ،والكولريا ،والج َرب ،إلخ ...وي ُد ُّل ذلك عىل التَّشابه بني األنسجة وال َّدم -سوا ًء يف
فصائل ُمع َّين ًة من
َ
التكوين أو يف التَّ كيب -بني اإلنسان والحيوانات ال ُّدنيا .كام أنَّنا نجِد
كالسعادين (النسانيس)ُ ،ع ْرض ًة لإلصابة ِ
بنفس األمراض امل ُعدية وغري امل ُعدية
ال ِق َردةَّ ،
السعدان
التي يتع َّرض لها اإلنسان .فقد و َج َد بعض ال ُعلامء -بعد مالحظ ٍة طويل ٍة -أ َّن َّ
(النسناس) كث ُري االستجابة إىل ال ُّزكام ِ
بنفس أعراضه املعروفة عند اإلنسان ،وأ َّن ال ُّزكام إذا
عاو َد ُه يف فرت ٍ
بالسل .كام قد يُصاب أيضاً بال ُحمرة
صاب ِّ
ات قريب ٍة فقد يكو ُن سبباً يف أ ْن يُ َ
والتهاب األمعاء ،وبياض ال َعني .كام قد ل ِ
تشق األسنان
ُوح َظ أ َّن ِصغا َرها قد متوتُ وهي ُّ
السعادين تهوى الشَّ اي
اللَّبنيَّة ،وللعقاقري فيها نفس تأثريها يف اإلنسان .وكث ٌري من هذه َّ
والقهوة واملرشوبات ال ُّروحية .ويُؤكِّ ُد بعض ال ُعلامء أ َّن ُسكَّان رشق أفريقيا يصطا ُدون
رشب منها حتى
َ
فصائل منها بأ ْن يرتكوا ق َ
ُرب مسكنها أوعية مفعمة باملريسة (البوظة) فت َ
مثل من ُشب الرباندي فعافَ ُه ومل َمي َّس ُه مر ًة أخرى ،فكا َن
تث َمل .والغريب أ َّن بعضاً منها َ
أعقل من أبنا ِء آدم.
بذلك َ
أ ِدلَّ ٌة مستمدَّ ٌة من ال َّتوزيع الجغرايف :وهي تعت ِم ُد عىل أ َّن هناك ُج ُزرا ً ،كأسرتاليا
وجلباجوز (مجموع ُة ُج ُز ٍر تقع يف املحيط الهادي عىل خ ِّط االستواء وعىل بعد نحو 600
ميل غرب ساحل إكوادور) تو َج ُد فيها مجموع ٌة كبري ٌة من األنواع النادرة .وهناك ُح َجج
السالالت ال َّنباتية والحيوانية إىل آخره[[[.
أخرى مستم َّد ٌة من تربية ُّ
لعل أبرز األ ِدلَّة التي تستند إليها
أ ِدلَّ ٌة مستمدَّ ٌة من ِعلم البيولوجيا الجزيئيةَّ :
ال َّدارونية الجديدة ما كش َف ُه ِعل ُم الجينات من تشابُ ٍه يف الشَّ فر ِة الوراث َّية والجينات بني
األنواع التي ا ُّدعي حصول تط ُّور بي َنها ،أو ا ُ ُّد ِعي أنَّها ِ
ٍ
مشرتك.
تنحدر من أصلٍ واحد
أجِد من الضَّ وري أ ْن أرشح أ ِدلَّة البيولوجيا الجزيئية بيش ٍء من التَّفصيل .سأستعني
يف ذلك مبا ذك َر ُه د .عمرو رشيف يف كتابه “كيف بدأ الخلق”؟
لقد أظه َر ِعلْم البيولوجيا الجزيئية أ َّن جميع الكائنات الح َّية -من البكترييا إىل
ٍ
ملحوظ يف طبيع ِة الجزيئات العضوية املك ِّونة لخالياها ،وكذلك
اإلنسان -تتم َّيز بتشابُ ٍه
[[[ -إمام عبد الفتاح إمام ،مدخل إىل الفلسفة ،ص.207-219 :
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يف شفراتها الوراث َّية .وميكن تحديد هذا التَّشابه يف ما ييل:

 .1تَس َت ْخ ِدم جميع الكائنات الح َّية ،نباتية وحيوانية ،نفس اآلل َّية الوراث َّية
( ،RNA ،DNAالربوتينات).

سالسل يختلف ترتيب حلقاتها
َ
 .2يتك َّون الحمض النووي الـ  DNAمن
كائن آلخ َر ،ولكن هذه السالسل املختلفة تتك َّون من نفس النكلوتيدات
من ٍ
(القواعد النيرتوجينية) األربعة.
يتم نقْل املعلومات املوجودة يف الحمض النووي الـ  DNAإىل الريبوزومات (لبناء
الربوتينات) بواسطة نفس اآلل َّية ،الحمض النووي الـ  RNAاملِ ْرسال.
وكام تستخدم الشَّ فْرة الوراثيَّة نفس اللُّغة ( ،RNA ،DNAالربوتينات) ،فإنَّها
ت َستَ ْخدم نفس املصطلحات يف إعطاء التَّعليامت .فالكائنات الح َّية املختلفة ت َستَ ْخدم
ٍ
ٍ
بروتينات متشابه ٍة لتقوم بنفس الوظائف.
جينات متشابه ًة و  RNAمتشابهاً لتكوين
ُ
مثال ذلك ما يح ُدث يف امليتوكوندريا ،فهي تقوم بأكسدة املواد الغذائية باستخدام
ٍ
ٍ
جينات متشابه ًة يف جميع الكائنات الحيَّة الحيوانيَّة ،أي أ َّن
إنزميات معيَّن ٍة ت ُشفِّر لها
هذه الكائنات تستخدم منطاً جين َّياً متشابهاً ليقوم ِ
بنفس الوظائف ،عىل ال َّرغم من
اختال ِفها يف املظهر.
ِ
وظائف مع َّين ٍة يف جميع الكائنات ،ك ُنم ِّو األ ْر ُجل
تتامثل الجينات التي تتحكَّم يف
الب ُعم املسؤول عن تكوين
مثالً ،فإذا ن َقلْنا الجني املسؤول عن تكوين األ ْر ُجل يف الفأْر إىل ُ ْ
الب ُعم للذُّبابة ِر ْجالً كأَ ْر ُجلها بدالً من الجناح.
الجناح يف ذُبابة الفاكهة ،فس ُيك ِّون ُ ْ
توصل الباحثون إىل الجينات املسؤولة عن نشأ ِة الخياشيم وكذلك ال َّذيْل يف جنني
َّ
اإلنسان ،وعىل ال َّرغم من أ َّن هذه الجينات أ َّدت وظيفتها لفرت ٍة يف جنني اإلنسان فإنَّها
خ َملَت وظلَّت موجودة وعىل ال َّرغم من عدم االحتياج للخياشيم أو ال َّذيْل يف الجنني أو
يف اإلنسانِ الكامل .إ َّن هذه الجينات التي تشبَه الجينات املقابلة لها يف باقي الفقاريات،
تعترب مبثابة حف ٍ
ْريات عىل املستوى ال ُجزيئي ،تُؤيِّد األصل املشرتك بني اإلنسان وغريه من
الفقاريات.
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متبق من
ظ َه َر ُمؤ َّخرا ً ِعلْم حفْريات الـ  ،DNAويقوم الباحثون فيه بأ ْخذ ُجز ٍء ٍّ
سلسلة الـ  DNAالخاص بالحفريَّة ،ويتم إكثار ُه وتحديد تتابُع النكلوتيدات فيه ملعرفة
العالقة بينها وبني مختلف الكائنات املعارصة .وقد ت َّم ذلك بصور ٍة مثالي ٍة مع حفريات
املاموث التي ت َّم ِح ْفظُها جيدا ً يف الجليد.
ت َستَ ْخدم جميع الكائنات الحيوانيَّة عىل تن ُّو ِعها واختالفها ُسبُل ٍ
أيض متامثل ٍة إلنتاج
الطاقة الالزمة لبناء وعمل هذه اآلل َّية الوراث َّية ،وكذلك للقيام بباقي أنشطة الخل َّية.
ٍ
تتك َّون األنواع املختلفة من الربوتينات يف جميع الكائنات من تج ُّم ٍ
ومتتاليات
عات
مختلف ٍة من عرشين ح ْمضاً أمينيّاً فقط ،عىل ال َّرغم من وجود عرشات األنواع من
األحامض األمين َّية األخرى يف الطَّبيعة.
أم َك َن قياس درجة التَّامث ُل يف ترتيب النكلوتيدات (املك ِّونة للجينات) ،وكذلك ترتيب
األحامض األمين َّية (امل ُك ِّونة للربوتينات) يف الكائنات املختلفة ِبدقَّ ٍة كبري ٍة ،أي َّدت مفهوم
األصل املشرتك .فعىل سبيل املثال ،ظ َه َر أ َّن إنزيم السيتو كروم-يس يتألَّف من نفس املائة
ٍ
أحامض أمين َّي ٍة ِ
بنفس التَّ تيب يف ك ٍُّل من اإلنسان والشَّ ْمبانزي ،بينام يختلف هذا
وأربعة
أميني ٍ
ٍ
واحد عن نظري ِه يف ِق ْرد الريسس ،ويزداد هذا الف ْرق مع الخيل
الربوتني
بحمض ٍّ
إىل  11حمضاً أمين َّياً َّ ،يزداد مع س َمك التُّونة إىل  21حمضاً أمين ّياً.
يُؤكِّد هذا العرض أل ِدلَّة ِعلْم البيولوجيا الجزيئ َّية أ َّن فحص تتابُع النكلوتيدات يف
الح ْمض النووي الـ  DNAوكذلك فحص األحامض األمين َّية يف الربوتينات ،لهام مرجع َّية
مستقل للتَّاريخ التط ُّوري للكائن الحي.
ٍّ
استشها ٍد عىل ُح ُدوث التط ُّور ،كام ُمي َّدانِ َنا بتص ُّو ٍر
أي منها دليالً واحدا ً ي ْد َحض
ومن بني مئات االختبارات التي ت َّم إجرا ُؤها ،مل ي ُع ِط ٌّ
السابقة عىل نظريّة
مفهوم األصل املشرتك والتط ُّور .وميكن تقريب االستدالل بال ّنقاط َّ
كل منهام نفْس العدد من
التط ُّور باملثال التايل :إذا أظ َه َر ال َف ْح ُص املدقِّق لكتابني يضُ ُّم ٌّ
ٍ
كلامت
الصفحات من
والصفحات ،أ َّن الكتابني متامثالن يف ما تحتوي عليه َّ
األبواب َّ
و ُح ٍ
روف ،مع وجود فقر ٍة إضاف َّي ٍة يف ِ
الصواب القول
بعض فصول أحد الكتابني .هل من َّ
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بأ َّن كُالًّ من هذينِ الكتابني قد كُ ِت َب عىل ِح َّد ٍة؟ أم األصوب أنَّ ُهام طبعتان متتاليتان
كتاب ٍ
واحد ،وقد ت َّم إضافة هذه الفقرات عىل الكتاب األصيل عند إصدار الطَّبعة
من ٍ
[[[
التالية؟
عىل ضو ِء ما سبق ،إذا قارنَّا جينوم اإلنسان بجينوم الشَّ ْمبانزي ،وجدنا أ َّن األ َّول
يحتوي عىل  23زوجاً من الكروموسومات ،بينام يحتوي الثَّاين عىل  24زوجاً .وقد ات َّخ َذ
معارضو نظريّة التط ُّور من ذلك شاهدا ً ل َد ْح ِضها ،فاختالف عدد الكروموسومات ليس
بالشَّ ء البسيط.
لكن بتدقيقِ ال َّنظَر يف الكروموسوم البرشي الثَّاينُ ،و ِج َد أنَّه يحتوي عىل الجينات
املوجودة عىل كروموسومني من كروموسومات الشَّ ْمبانزي ،وهام ( .)2A-2Bوتفس ُري
السلَف املشرتك بيننا وبني الشَّ ْمبانزي (وباقي ال َّرئيسيَّات) كان لديه  24زوجاً
ذلك أ َّن َّ
من الكروموسومات ،ث َّم ح َدثَ
اندماج بني كروموسومني من كروموسومات بعض أفراد ِه
ٌ
الذين ش َّكلُوا ال َف ْرع التط ُّوري الذي نشأ منه اإلنسان ،فأصبح عدد كروموسوماتنا 23
زوجاً ،بينام بق َيت كروموسومات ال َف ْرع الذي نشأَ منه الشَّ ْمبانزي دون اندما ٍج.
فضالً عن ذلك ،إذا عرفنا أ َّن كروموسومات خاليا جميع الكائنات الح َّية تحتوي يف
ٌ
(مسؤول عن تحديد
أطرا ِفها عىل تتابُع من القواعد ال َّنيرتوجين َّية يُع َرف باسم «تيلومري»
ُع ْمر الخل َّية) فقد ُوج َدت التيلومريات يف َ
طرف الكروموسوم البرشي الثَّاين (كاملعتاد)،
باإلضافة إىل تيلومرييْن ُوجِدا يف منتصف هذا الكروموسوم ،ما يُؤيِّد أنَّه يتك َّون من
منفصلي ت َّم اندما َج ُهام.
كروموسومي
ْ
ْ
«الس ْنرتومري»
أكرث من ذلك ،إذا عرفنا أ َّن يف منتصف الكروموسومات منطق ًة تُس َّمي ِّ
ٌ
(مسؤول عن تنظيم انقسام الكروموسوم) ،فقد َو َج َد ال ُعلامء  2سنرتومري يف الكروموسوم
خامل) ،ما يؤيِّد بق َّوة أ َّن هذا الكروموسوم قد
البرشي الثَّاين (أح ُد ُهام نشي ٌط واآلخ ُر ٌ
لكل منهام السنرتومري الخاص به[[[.
تك َّون من اندماج كروموسومني منفصلني ٍّ
[[[ -عمرو رشيف ،كيف بدأ الخلق ،ص .167-170 :أقول :يف املثال املذكور ميكن تقديم تفسري آخر لتشابه الكتابني ،وهو أن مؤلفهام واحد ،فتشابه اآلثار
النسبي تفسريا ً معقوالً ج ّدا ً.
نسبي بني اآلثار ،وإن كان الرتاب ُط
ُّ
الشديد قد يكشف وحدة املؤثر ،وال يكشف بالرضورة عن ترابطٍ ٍّ
[[[ -عمرو رشيف ،كيف بدأ الخلق ،ص .290-291
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(الشكل)1 :

نقد َّي ٌة
نظر ٌة ِ

جهات ٍ
ٍ
ثالث:
تقسيم الكالم إىل
للتَّعليقِ عىل نظريّة التط ُّور ،ال بُ َّد من
ِ
السؤال التايل :نظريّة التط ُّور هل ما زالَت فرضيَّ ًة
الجه ُة األوىل :أط َر ُح فيها ُّ
أم صا َرت حقيق ًة ِعلْم َّي ًة؟
لنفرتض ج َدالً أ َّن نظريّة التط ُّور قد
السؤال التايل:
ْ
الجه ُة الثانية :أط َر ُح فيها ُّ
ثبتَ ْت كحقيق ٍة ِعلْم َّي ٍة ،هل مث َّ َة تال ُز ٌم بني ث ُ ُبوت النظريّة وانهيار دليل ال َّنظْم؟
وبشكلٍ عا ٍّم ،هل مث َّة ٍ
تناف بني نظريّة التط ُّور واإلميان بالل ِه؟
السؤال التايل :هل مث َّ َة تعا ُر ٌض مستق ٌّر بني نظريّة
الجه ُة الثالثة :أط َر ُح فيها ُّ
الساموية؟ وبنح ٍو أك َرث تحديدا ً :هل مث َّ َة تعا ُر ٌض مستق ٌّر
التط ُّور ونصوص ال ُكتُب َّ
بني نظريّة التط ُّور والقرآن الكريم؟
لنبدأ بدراس ِة نظريّة التط ُّور عىل ضو ِء هذ ِه الجهات الثَّالث.
الجه ُة األوىل :فرضيَّ ٌة أم حقيق ٌة؟

السؤال ال
هل ما زالَت نظريّة التط ُّور فرض َّي ًة أم صا َرت حقيق ًة ِعلْمي ًة؟ جواب هذا ُّ
بُ َّد أ ْن نب َحثَ عن ُه عند ُعلامء األحياء.

 108الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

أو ّد أ ْن يعرف القارئ اآلل َّية التي يسري عليها الباحث عاد ًة يف ال ُعلُوم الطَّبيعية.
الباحث عندما يُواجِه ِسلسل ًة من امل ُعطيات ،يب َحث عن فرض َّي ٍة صالح ٍة ت ُفسِّ َ
تلك
املعطيات .وعندما تتأكَّد (أو تتع َّزز) الفرض َّية -من خالل ٍ
آليات ُمع َّين ٍة -تصبح نظريّ ًة
مقبول ًة ،ث َّم قد ِ
تصل -بعد تراكُم القرائن والشواهد -إىل درج ٍة يُ ُ
قال عن َدها أنَّها صا َرت
حقيق ًة ِعلْم َّي ًة .يف بداي ِة طريق البحث ال ِعلْمي نبدأ بفرض َّية ،ويف نهاي ِة هذا الطَّريق
ننتهي بحقيق ٍة ِعلْم َّي ٍة .النظريّة املقبولة تقَع يف الطَّريق .وهناك ِ
فرض َّياتٌ ِعلْمي ٌة كثري ٌة
عميق ٌة و ُمه َّم ٌة صا َرت نظريَّ ٍ
ات مقبول ًة ،لكن ال يج ُرؤ ال ُعلامء عىل اال ِّدعاء أنَّها صا َرت
حقيق ًة ِعلْميَّ ًة.

ص عىل أ َّن نظريّة دارون صا َرت حقيق ًة
ريتشارد دوكنز -عالِ ُم األحياء ال ُملْح ُدـ يُ ِ ُّ
ِعلْميَّ ًة [[[،وأنَّها باتت ُمسلَّم ًة مفروغاً من ِص َّحتها ...هذا اال ِّدعاء ال ُّدوغامطيقي ال ينس ِج ُم
ٍ
انتقادات
أبدا ً مع العقلِ ال ِعلْمي املتَّزِن ،بل ال ينس ِج ُم مع آراء ُعلامء أحياء آخرين و َّجهوا
ُم ِه َّم ًة لنظرية دارون .بل يُش ِّبه دوكينز نظريّة دارون بكروي ِة األرض ...ويتساءل مستهجناً:
ِب أ ْن يكو َن
هل يوج ُد إنسا ٌن مثقَّف يُشك ُِّك بكر ِويَّ ِة األرض؟[[[ وفقاً لدوكنز ،هكذا يج ُ
مو ِقفُنا من نظريّة دارون ،علينا أ ْن نتعاطى معها كحقيق ٍة ِعلْميَّ ٍة ال نشُ ُّك يف ص َّح ِتها ،كام
نتعاطى مع كر ِويَّ ِة األرض!
ُتخصصني ال يتح َّدثون باللُّغة الجزمية التي
م َّر ًة أخرى ،عد ٌد من ُعلامء األحياء امل ِّ
يتح َّدث بها أمثال ريتشارد دوكينز ودانيال دينيت ،بل أقىص ما ي َّدعون -إ ْن آمنوا
ٌ
مقبول لألحافري التي ظف َر بها ُعلامء الجيولوجيا واألحياء،
بنظرية دارون -أنَّها تفس ٌري
كبري من الشواهد ،وال توجد
[[[ -مثة نقط ٌة جوهريّةٌ ،علامء الطبيعة ال يتحدَّثون عاد ًة عن حقيق ٍة علمي ٍة! وإنَّا يتحدَّثون عن نظرياتٍ مقبول ٍةُ ،مؤيَّد ٍة بقد ٍر ٍ
شواه ُد ت ْد َحضُ ها .وحتى الجزم واليقني بصحتها إمنا هو جز ٌم ويق ٌني معر ٌّيف ،وليس جزماً ويقيناً رياضيّاً .فهم بعيدون متاماً عن اللغة الجزمية التي يتحدَّث بها
أمثال دوكينز .ولكن سوف أساير اللغة التي يتحدَّث بها دوكينز ،رغم عدم دقَّتها .فالعلوم الطبيعية تجاوزت هذه اللُّغة الدوغامطيقية منذ زمنٍ بعيد ...لك ْن
فأن للمناهج ال ِعلْمية كاالستقراء أو حساب االحتامل أو املحاولة والخطأ
يبدو أ َّن أمثال دوكينز ما زالوا يتشبثون بهذه اللغة غري ال ِعلْم َّية منهج ّياً وفلسف ّياًّ ...
بكل ثقة!
وقابلية التكذيب -وغريها من املناهج -أ ْن تنتج يقيناً وج ْزماً وحقائق علْمية بالطريقة التي يتحدَّث بها دوكنز ِّ
[[[ -يف الحقيقة هناك فرق كبري بني يقيننا املعريف بكروية األرض ،واليقني الذي يدعيه دوكنز بنظرية دارون .فكروية األرض تحظى بقدر هائل من الشواهد
والقرائن املؤيدة ،وال تواجه شواهد وقرائن داحضة معتد بها عىل اإلطالق .بخالف نظريّة دارون التي تحظى بقدر كبري من الشواهد والقرائن املؤيدة ،لكن
القابلة أيضاً للتفسري بنحو ال ينسجم مع نظريّة دارون .فكم من عامل أحياء انطلق من نفس املعطيات والشواهد والقرائن التي انطلق منها دوكينز ،ومع
ذلك مل يصل إىل النتيجة ذاتها .هذا يكشف أن هذه املعطيات والشواهد والقرائن لها قابلية ألن تفرس بأكرث من نحو ...خذ عىل سبيل املثال عامل األحياء
الربيطاين ماك غراث الذي تصدَّى لل َّرد عىل دوكينز يف أكرث من كتاب ،أكد عىل أنه ينطلق من نفس املعطيات والشواهد والقرائن ،لكنه ال يؤمن بنظرية
التطور ...هذا األمر ال نجده يف كروية األرض ،فال تجد واعياً ومثقفاً ينكر اليوم كروية األرض.
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توص َل لها ِعلْم البيولوجيا
ولتشابُه وتن ُّوع الكائنات الح َّية ...أو أفضل تفسري للنتائج التي َّ
الجزيئية.
البت بص َّحة أو خطأ نظريّة التط ُّور .هذه م َّهمة وشأن
ليس من مه َّمتي ،وال من شأينُّ ،
املتخصصني يف علم األحياء .مه َّمتي تقترص عىل الكشْ ف عن وجود (أو عدم وجود)
ِّ
ٍ
فلسفي بني النظريّة ودليل ال َّنظْم (أو اإلميان بالله) .عندما يتح َّدث
منطقي أو
ارتباط
ٍّ
ٍّ
أمثال دوكنز بلُغ ٍة جزميَّة ،فهو -يف نظري -يُن ِّف ُذ أجند ًة آيدلوجي ًة ،تتعلَّق مبوقفه املسبق
من اإلميان بالل ِه .امل ُ ْن ِصفون من ُعلامء األحياء ممن ال ت ُو َجد لديهم أجندة آيدلوجية من
هذا القبيل ،ال يتح َّدثون بهذ ِه اللُّغة عادةً .ال ميكنني القبول بالتهويل الذي ُيار ُِس ُه دوكنز
وأمثالُ ُه تجا َه من يرت َّدد يف االعتقا ِد بص َّح ِة نظريّة التط ُّور .أنا ال أُنكر أ َّن لها قُدر ًة تفسريي ًة
عالي ًة ،وأنّها تحظى ب َق ْد ٍر كبريٍ من امل ُعطيات املؤيِّدة .لكن:
أصلٍ مش َرت ٍك للكائنات ،وإنَّ ا
مشكلتنا األساس َّية ليست مع مفهوم التط ُّور وافرتاض ْ
والص ْدفة ،ونفي
مع خلْط مفهوم التط ُّور ببعض اال ِّدعاءات الفلْسفيَّة كالقول بالعشوائية ُّ
رش ُحها قريباً).
الغاية والق َْصد (هذه ال ُّنقطة سأ َ
ما أريد قولُ ُه اآلن ،هو أ َّن الفالسفة يف هذه النقطة بالذَّات (عالقة مفهوم التط ُّور
ببعض اال ِّدعاءات الفلْسفيًّة) ،ال ب َّد أ ْن يُدلوا بدلوهم .فقد يت َّوهم بعض املتح ِّمسني
لل َّنظرية أنَّها ت ْدعم بعض اال ِّدعاءات الفلْسف َّية ،يف حني أ َّن األمر ليس كذلك.
قد يُجا َدل بأ َّن نظريّة التط ُّور مل ِ
تصل بع ُد إىل درجة ال َج ْزم بص َّح ِتها ،بل هي ما زالت
يف إطار ال َّنظريات املقبولة يف األوساط ال ِعلْم َّية البيولوج َّية.
بالنسبة لهذه النقطة ،علينا أ ْن نلجأ إىل ُعلامء األحياء لنتأكَّد من شواهد اإلثبات
والنفي.
بعد دراستي ملوقف األوساط ال ِعلْم َّية البيولوج َّية من نظريّة التط ُّور ،يبدو يل أ َّن
األجواء العامة تقبل بها ،وترى أنَّها تحظى بشواه َد وقرائ َن قويَّ ًة ج ّدا ً ،ولك ْن ال يوج ُد
إجام ٌع َ
صح تصويرنا ملوقف تلك األوساط والدوائر ال ِعلْم َّية ،ومل ي ْر َق
حول ذلك .فإ ْن َّ
فستظل نظريّة ِعلْم َّي ًة ،لها ما لل َّنظريات ال ِعلْم َّية وعليها ما عليها.
ُّ
األمر بع ُد إىل اإلجامع،
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بالتَّايل ال ميكن األخ ُذ بها ك ُمسلَّم ٍة مفرو ٍغ منها ،خصوصاً عندما نجِد نُقَّاد هذه
صون عىل أ َّن األ ِدلَّ ِة املبارشة عىل التط ُّور قليل ٌة .واملقصود باأل ِدلَّ ِة املبارشة هو
النظريّة يُ ِ ُّ
ِ
رسها تظ َُّل
األمثلة التي ُي ِك ُن أ ْن نُالحظها
يل ،ومن هنا فإ َّن النظريّة بأ ِ
لحدوث تعديلٍ فع ٍّ
يف نظرِهم -بال ٍإثبات.
َ
إليك بعض ال ُح َجج التي قُ ِّدمت لل َّرد عىل نظريّة التط ُّور:

يف كتابه أيقونات التط ُّور [[[،ع َر َض جوناثان ويلز[[[ ( )...-1942لعملية ِ
الخداع
واالحتيال الكبرية يف مواصل ِة تضمني كُتُب ِعلم األحياء املدرسيَّة ُصورا ً تتعا َرض مع األ ِدلَّة
ٍ
الطالب
سنوات عديد ٍة ،دون أن يُعطَى
رشها ُعلامء األحياء أنف ُُسهم وعرفوها من ُذ
ُ
التي ن َ
أساس ِعلم ّياً لها .وفيام ييل بعض األيقونات
أي إشار ٍة لكون تلك ُّ
َّ
الصور غ َري حقيقي ٍة وال َ
التي َ
كسها:
حاول ويلز ْ َ
أوالً :تجربة ميللر-أوري[[[ عام  ،1953التي استخ َد َمت محاكا ًة للج ِّو البِدايئ عىل األرض،
ألجلِ إنتاج بعض ُجزيئات الحياة .ولكن ُعلامء الكيمياء الجيولوجية كانوا مقتنعني من ُذ
عقو ٍد بأ َّن ج َّو األرض االبتدايئ مل يكن ُمطابِقاً وال حتى مشابِهاً لتجربة ميللر-أوري ،وأ َّن
أي ِصل ٍة أو عالق ٍة مبوضوع أصل نشأة الحياة.
نتائج تلك التَّجربة ليس لها ُّ
نتائج تجربة
رشت مجلَّة “العلم”[[[ أ َّن
ِّ
املتخصصني يرفضون بش َّدة َ
ويف عام  ،1995ن َ
السائد وقت نشأة الحياة كان يحتوي عىل
للسبب نفسه ،ويُر ِّجحون أ َّن الجو َّ
ميللر َّ
ٍ
خفيف ويرتفع بعيدا ً عن األرض) كام كان فقريا ً
كميات ضئيل ٍة من الهيدروجني (ألنَّه
ٌ
السائدة فكانت ثاين أكسيد الكربون والنيرتوجني
كذلك يف األوكسجني .أما الغازات َّ
ٍ
أحامض
يحصل عىل
وبخار املاء .وذكرت املجلَّة أ َّن ميللر إذا استخد َم هذا الخليط فل ْن َ
لكل أشكال الحياة ،وال
أميني ٍة ،ولكن عىل الفورمالدهيد والسيانيد ،وهي موا ُّد سا َّم ٌة ِّ
ميكن أ ْن تكون مصدرا ً للمركَّبات العضوية الحيوية كام يعتقد البعض .وإذا كان ميللر
حص َل عىل ثالث ٍة من األحامض األمينية االثنني والعرشين املطلوبة للحياة ،فإنَّها
قد َ
[1]- Icons of Evolution (2000).
[[[ -من أعالم حركة التصميم الذيك ،حاصل عىل دكتوراه يف الالهوت ،ودكتوراه ثانية يف علم األ ِج َّنة والتط ُّور.
[3]- Stanly Miller – Harold Urey Experiment.
[4]- Science.
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كانت ميينية ويساري ًة ب ِن َس ٍب متساوي ًة ،بينام ال ت َستخدم الحيا ُة يف تكوين الربوتينات إال
األحامض األميني َة اليساري َة فقط.
َ
ويضيف ويلز قائالً :إ َّن تصميم ال َّدارونيِّني عىل ذكْر التجربة يف كتُ ِبهِم الحديثة عىل
ال َّرغم من خط ِئها ،إنَّ ا يرجع إىل أنَّها ال َّدليل املا ِّدي الوحيد املتاح لهم .وحتى لو ص َّحت
التجربة فهي ال ت ُد ُّل عىل النشأة العشوائية للحياة[[[.
ثانياً :يستع ُني أنصار نظريّة التط ُّور عاد ًة بالشَّ جر ِة ال َّدارونيَّة للحياة ،التي ِطبقاً لها،
كل األنواع الحديثة من الكائنات الح َّية تدريج ّياً من سل ٍَف ٍ
واحد عا ٍّم مش َرت ٍك.
تط َّورت ُّ
ولكن ِسج ِّل املستحثَّات (األحافري) يُظهِر أ َّن املجموعات ال َّرئيس َّية للحيوانات ظه َرت مع
وقت ٍ
ِ
بعضها يف ٍ
أي دليلٍ عىل
واحد ُمتشكِّل ًة بشكلِها الكامل من أ َّو ِل لحظ ٍة ،دو َن وجو ِد ِّ
ٍ
مشرتك ،وهو أم ٌر معار ٌِض متاماً لتوقُّع دارون.
سل ٍَف
وقد وقعت املفاجأة الكربى عندما ث َب َت لعلامء الحفريات أ َّن انفجارا ً أحيائ ّياً كبريا ً
قد ح َدثَ يف العرص الكمبريي ،وأ َّن جميع الكائنات الحيَّة الحيوانية ظهرت فجأة يف هذا
العرص (منذ  540مليون سنة) .وبدالً من أ ْن تُشبه شجرة الحياة لدارون ه َرماً مقلوباً
يقف عىل ِ
أصبح الوضْ ُع الحايل ه َرماً مستقرا ً عىل قاعد ٍة
رأس ِه (وهو الخل َّية الح َّية)،
َ
عريض ٍة ج ّدا ً ،تُش ِّكلُها جميع الكائنات الحيوانية التي ظهرت يف العرص الكمبريي[[[.
ثالثاً :ال ُّرسومات التي رس َمها إرنست هيكل ،والتي تُبيِّ التَّشابُهات بني أ ِج َّنة الفقريات
التي يُفرتض أنَّها تش ُري إىل سل ٍَف مشرتكُ ...علام ُء األحياء عرفوا من ُذ أك َرث من قرنٍ أ َّن
هيكل اخرت َع وز َّور تلك التَّشابُهات املزيَّفة ،وأ َّن أ ِج َّنة الفقريات البدائِيَّة األوىل مختلف ٌة
متاماً عن ِ
بعضها البعض[[[.
[[[ -عمرو رشيف ،كيف بدأ الخلق؟ ص.197
[[[ -عمرو رشيف ،كيف بدأ الخلق ،ص.199
[[[ -ملا رأى هيكل أن صور األجنة ال تتطابق متاماً مع نظريّة التطور ،قام بعمليات رتوش وحذف يف صور األجنة البرشية ،ليك تتطابق مع نظريّة التلخيص
(( )Recapi tion Theoryوهي إحدى النظريات السابقة التي قدمت كدليل عىل نظريّة التطور ،ثم نفض العلامء أيديهم عنها بعد ثبوت خطئها) .ولكن
أحد العلامء اكتشف عملية التزوير ،وأعلنها يف إحدى الصحف وتحدى فيها هيكل ،الذي مل ير بدا ً من االعرتاف بجرميته العلمية واألخالقية بعد فرتة صمت
وتردد ،فاعرتف يف مقالة كتبها يف  ،1908/12/14وقال فيها« :إن ما يعزيه هو أنه مل يكن الوحيد الذي قام بعملية تزوير إلثبات صحة نظريّة التطور ،بل إن
هناك املئات من العلامء والفالسفة قاموا بعمليات تزوير يف الصور التي توضح بنية األحياء وعلم الترشيح وعلم األنسجة وعلم األجنة ،ليك تطابق نظريّة
التطور» .محمد فتح الله كولن ،حقيقة الخلق ونظرية التطور ،ص.9-8
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رابعاً :إ َّن هذه التَّشويهات للحقائق تُلقي بظال ٍل ِ
قاتة من الشَّ ِّك عىل ما ي َّدعي ِه
ال َّدارونيون من أ ِدلَّ ٍة عىل نظريَّ ِتهم .ويعرتِ ُف ويلز أ َّن التط ُّور ال َّداروين ين َجح يف بعض
والتغيات الطَّفيفة والثَّانوية يف
املستويات ،مثل مقاومة امل ُضاد الحيوي يف البكرتيا،
ُّ
عدم وجود دليلٍ عىل اإل ِّدعاءات العريضة والواسعة
مناقري طائر الربقش .ولك َّن ُه يش ُري إىل ِ
عريض
نتاج
خاص عىل أ َّن إ ِّدعاء ال َّدارونية بأ َّن َ
ص ويلز بنح ٍو ٍّ
البش ٌ
لتلك ال َّنظرية .ويُ ِ ُّ
ٌّ
وثانوي لعملي ٍة طبيعي ٍة وغري ُمو َّجهة ،ليس قطعاً استدالالً ِعلْم ّياً ،ولك َّن ُه ِوج َه ُة نظَ ٍر
ٌّ
فلسف َّي ٌة
فحسب[[[.
ُ
لس ُت
م َّر ًة أخرى ،ال أري ُد هنا أ ْن أح ُك َم عىل نظريّة التط ُّور سلْباً أو إيجاباً ،ألنَّ ْ
متخصصاً يف ِعلْم األحياء ...لك ّن املو ِقف امل ُضاد والنا ِقد ِ
لبعض ُعلامء األحياء ،ي ْد ُعوين
ِّ
الساذج لل َّز ْعم بأنَّها بات َت
عىل األقل -للحذَر من التَّوظيف اآلي ْدلوجي لها ،والقبول َّحقيق ًة ِعلْم َّي ًة يتعيَّ عىل الجميع اإلقرار بها!
َ
أولئك الذين يُدافعون عن نظريّة التط ُّور ويتعاطَ ْو َن معها كتفسريٍ كاملٍ  ،مل يُق ِّدموا
لنا تفسريا ً ألصلِ الحياة وكيف َّية نشوء الخلِ َّية ،وإنَّ ا يفرتضو َن أ َّن الحياة كانت موجود ًة
من ق َُبل ،ث ُ َّم يُفسِّ و َن لنا مجراها! فكيف نقبل تفسريا ً ما ِّدياً لتع ُّدد الكائنات دون تفسريٍ
ما ِّد ٍّي ألصل الحياة؟[[[.
يف املقابل ،أصحاب نظريّة التط ُّور يعرتفو َن بجهلِهم بأصلِ الحياة وكيف َّية نشوء الخل َّية
(ويحاولون االستعانة بنظريَّ ِة االنفجار الكبري لس ِّد هذا ال َّنقْص) ،لك َّنهم يذهبو َن إىل أ َّن
الساذج القائم عىل الخيال!
االعرتاف النزيه بالجهلُ ،
أفضل بكثري من التَّفسريِ ال ِّديني َّ

ديني) ،اعرت ُاف
أقول :ب ّ
ِغض ال َّنظر عن التَّفسري ال ِّديني (أو ما يُع َرض عىل أنَّه تفس ٌري ٌّ
دليل بح ِّد ذات ِه
أصحاب نظريّة التط ُّور بجهلِهِم بأصل الحياة وكيفيَّة نُشوء الخليَّةٌ ،
ِ
الكائنات الحيَّة والتعقيد يف نظ ِمها
عىل أ َّن التَّفْسري الذي يُق ِّدمونَ ُه -لوجود التن ُّوع يف
ليس كافياً.
وتركيبِهاَ -
[[[ -هوسنت سميث ،ملاذا الدين رضورة حتمية؟ ،ص.235-237
[[[ -لذلك حاول الدارونيون تطبيق نظريّة دارون يف التطور عىل نشأة الخلية الحية األوىل ،ويلجأون يف ذلك إىل مفاهيم فضفاضة كالصدفة والرضورة،
ويعتربونها قادرة عىل تفسري نشأة الحياة .وتدور تفسرياتهم حول خمس آليات :التولد التلقايئ ،النشأة عىل مراحل والصدفة ،التنظيم الذايت والقابلية
الكيميائية ،التنظيم الذايت والفوىض الخالقة ،انتثار البذور .للتفصيل :عمرو رشيف ،كيف بدأ الخلق ،ص.115-123 :
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جي[[[ ،أثا َر ُه بعض الباحثني ،منهم املرحوم مصطفى صربي[[[ (-1869
مث َّ َة اعرت ٌ
اض من َه ٌّ
 ،)1954يؤكِّد عىل أ َّن نظريّة التط ُّور ومذهب دارون «ال ِ
يص ُّح كونه مذهباً ِعلْم ّياً مبن َّياً
عىل التَّجربة ِ
مبني عىل ال َف ْرض والتَّ ْخمني ،أل َّن تولُّد األنواع بعضها
الح ِّسية ،وإمنا هو ٌّ
الحس وامل ُعاينة .وليست ُمعاين ُة امل ُستحاثات (األحافري)
من بعض ال يكو ُن يف متناو ِل ّ
املستخرجة من ِ
املتوسطة بني نوعني موجو َدين من الحيوان ُمعاينة للتوالُد،
تحت األرض ِّ
كل من ِ
الواسطة وطرفيها نو َعاً
وال ُمعاني ًة لكونها واسط ًة يف التوالُد ،الحتامل كون ٍّ
حق املج ِّرب أ ْن ينت ِقل من التَّشابُه املحسوس إىل
وليس من ِّ
مست ِقالً مخلوقاً برأس ِهَ ،
انتقل ،كا َن
التوالُد غري املحسوس مهام ُو ِج َدت الوسائط املق ِّربة ب َني املتشابهني .فإ ْن َ
َ
الوقوف عن َدها»[[[.
خارِجاً عن ُحدو ِد التَّجربة ،التي ي َّدعون
ِ
إلثبات نظ َّريتهم ،إىل تجا ُوز ُحدود املذهب
بعبار ٍة أخرى ،اضط َّر أتباع نظريّة التط ُّور،
ٍ
محسوس (= األحافري أو التَّشابُه
الحس أو التَّجريبي ،ألنَّهم انتقلوا يف استداللِهم من
ِّ
الخارجي أو حتى الجيني بني الكائنات الح َّية) إىل غري محسوس (= فكرة التط ُّور)،
ِ
الحواس ومل تتحقَّق من ُه
إلثبات أم ٍر مل ت ْر ُص ْد ُه
يس،
ُّ
وات َّكأوا يف ذلك عىل استقرا ٍء َح ْد ٍّ
التَّجربة.
جيب بعض أتباع نظريّة التط ُّور :مشكلتُكُم -يا من تعرتضون عىل النظريّة -أنَّكم
يُ ُ
تأ ُخذون التط ُّور مبع ًنى ضيِّقٍ  ،وت ُريدو َن أ ْن ت َروا التط ُّور يف حياتِ ِكم ...بالتأكيد لن ت َروا
ِ
الكائنات الح َّية يف حياتِ ِكم ...أل َّن التط ُّور الذي نتح َّدث عنه ال يتحقَّق إال بعملي ٍة
تط ُّورا ً يف
السنني.
تراكُم َّي ٍة طويل ٍة ج َّدا ً ،رمبا تتطلَّب مئات املاليني من ِّ
تعليقي عىل ذلك :حتى لو أ َخذنا التط ُّور عىل األمد الطويل ...مع ذلك ،فكر ُة التط ُّور
ُعتب
امل ُستنتَجة من مالحظة األحافري أو التَّشابُه الجيني بني الكائنات الح َّية -بح ِّد ذاتها ت َ ٍُ
ٍ
محسوس إىل غريِ
محسوس .بل إ ْن أُ ِخ َذ التط ُّور عىل األمد الطويل يزي ُد األم ُر
انتقاالً من
غيب زمنٍ ٍ
ماض ،كاإلشكال الذي يط َرح ُه
غيب زمنٍ معارص إىل ِ
إشكاالً ،ألنَّ ُه تجاو ٌز من ِ
[[[ -هذا االعرتاض منهجي ،يبني عدم الانسجام بني املنهج املادِّي من جهة واإلميان بفكرة التطور من جهة أخرى ،وليس اعرتاضاً عىل النظريّة نفسها .فمن
يؤمن بنظرية التطور ال ب َّد أن يقبل مبنهج ميكن أن ينتهي به إىل اإلميان بأمور غري حسية ،ألن مفهوم التطور نفسه -وبحد ذاته -غري حيس.
[[[ -شيخ اإلسالم للدولة العثامنية سابقاً.
رب العاملني وعبا ِد ِه املرسلني ،دار الرتبية ،دمشق ،ط ،2007 ،1ج ،2ص.266
[[[ -مصطفى صربي ،موقف العقل وال ِعلم والعالَم من ِّ
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الفالسفة حول االستقراء عندما يتسا َءلون عن إمكانية االستدالل عىل أ َّن الشَّ مس كانت
رشق يف القرون املاضية انطالقاً من مالحظة رشوقها يف زم ِننا املعارص .بل إ َّن مثال
تُ ِ
أقل إشكاالً ،أل َّن رشوق الشَّ مس يف القرون املاضية
رشوق الشَّ مس يف القرون املاضية ُّ
السابقة
وإ ْن مل يكن أمرا ً محسوساً بالنسب ِة إلينا ،لك َّن ُه كا َن محسوساً بالنسب ِة إىل األجيا ِل َّ
السنني غ ُري
الذين أخربونا بأ َّن الشمس كانت ت ُ ِ
رشق .يف حني أ َّن التط ُّو َر عىل أمد ماليني ِّ
ٍ
ألي جيلٍ من األجيال ،ألنَّها فرض َّي ٌة تتطل َُّب أ ْن َ
يطول ُعمر اإلنسان ماليني
محسوس ِّ
يعس تح ُّق ُق ُه .وم َّر ًة أُخرى ،استنتاج التط ُّور
ِّ
السنني حتى يُدرك هذا التط ُّور ،وهو أم ٌر ُ ُ
عتب انتهاكاً
من مالحظة األحافري ومج َّرد التَّشابه -حتى الجيني -بني الكائنات الح َّية ،يُ َ ُ
الحس أو التجريبي .فال ب َّد من إعادة ال َّنظر يف املذْهب املا ِّدي أساساً ،وإعادة
ِ
للمذهب ِّ
بناء نظريّ ٍة غريِ ما ِّدي ٍة يف املعرفة ،حتى تتهيأ األرض َّية للقبول بنظرية التط ُّور[[[.
الحس أو
اآلن ،طاملا تحدث َُّت عن تجا ُوز أتباع نظريّة التط ُّور لحدود املذهب ِّ
التَّجريبي ،صا َر من املناسب أن أنتقل إىل الجه ِة الثَّانية ،لرنى ما إذا كا َن مث َّ َة تال ُز ٌم بني
اإلميان بنظريَّ ِة التط ُّور وانهيار دليل ال َّنظْم وعدم اإلميان بالل ِه ،بنح ٍو يستب ِعد أحدهام
اآلخر .مبعنى أنَّا لو آم َّنا بنظريَّة التط ُّور فال بُ َّد أن نُن ِكر وجو َد الله ،وإذا آم َّنا بوجو ِد الله
فال بُ َّد أن نُن ِكر نظريّة التط ُّور.
الجه ُة الثَّانية :هل مث َّة تال ُز ٌم بني االعتقاد بنظرية التط ُّور وعدم اإلميان بالله؟
لنفرتض ج َدالً أ َّن نظريّة التط ُّور ثابت ٌة كحقيق ٍة ِعلْمي ٍة ،هل مث َّ َة تال ُز ٌم
هنا نتسا َءل:
ْ
بني ثبوت النظريّة وانهيار دليل ال َّنظْم؟ وبشكلٍ عا ٍّم ،هل مث َّ َة ٍ
تناف بني نظريّة التط ُّور
ِ
وتوحيد ِه؟
واإلميان بالل ِه
البعض أ َّن َخلْق أنواع املوجودات الحيَّة يحت ِم ُل نح َوينِ من الفُروض:
ذك َر
ُ

الف ْرض األ َّول :يتمثَّل يف نظريّة ثبات األنواع ،التي يُعبَّ عنها أحياناً بـ
«نظرية ال َخلْق»[[[ ،مبعنى أ َّن ال َخلْق يساوي ثبات األنواع ،فإ ْن كانت األنوا ُع
ثابت ًة فهي إذا ً مخلوق ٌة.

[[[ -ملعرفة املزيد حول االعرتاضات عىل نظريّة دارون ،راجع :عمرو رشيف ،كيف بدأ الخلق ،ص.190-191
[[[ -يُعبَّ عن أنصار هذه النظريّة بـ «الخلقويني» .Creationsts
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الف ْرض الثَّاين :يتمثَّل يف نظريّة تب ُّدل األنواع.
فجواب ذلك :أل َّن األنواع إ ْن
أما :لِ َم ت ُس َّمى نظريّة ثبات األنواع بـ «نظرية ال َخلْق»؟
ُ
َ
خرج فجأ ًة من الع َد ِم إىل الوجود
فسوف نضطَّ ُر إىل القول بأ َّن َّ
كانت ثابت ًة
كل نو ٍع منها َ
ٍ
ووقت معيَّ ٍ ،وأنَّ ُه ُخلِ َق من جه ٍة ما وراء الطَّبيعة ،كام جرى َ
ذلك يف َخلْق آدم،
يوم
يف ٍ
حيث اقتضَ ت املشيئة اإلله َّية -مثالً -أ ْن يُو َجد هذا الكائن فجأ ًة من الع َدم.
لألسفَ ،
البعض ال ِّدفاع عن التَّوحيد واالميان بالله ،من خالل إنكار نظريّة تب ُّدل
حاول ُ
وقال بأ َّن األنوا َع ثابت ٌة ،ولخلْ ِقها بداي ًة زمان َّي ًة .ويف املقابل َ
األنواعَ ،
حاول املا ِّديون إثبات
ُم َّدعا ُهم بأ َّن األنواع تتب َّدل ،واستنتجوا من ذلك ع َدم وجود الله.
عىل الرغم من أ َّن دارون مل يكُن ما ِّدياً ،وكا َن مؤمناً بالل ِه[[[ ،ومل يس َع للوصول إىل
هذ ِه ال َّنتيجة (عدم وجود الله) ،لكن جاءت -مع األسف -جامع ٌة من املؤمنني بالله،
ِ
بطرف نظريّة ثبات األنواع وربطُوها باإلميان
بعض
فأمس َك ٌ
وجاء آخرون من ال ُملْحدينَ ،
البعض اآلخر ِ
َ
بطرف نظريّة تب ُّدل األنواع وربطُوها باإللحاد ،فصا َر االعتقا ُد
بالله،
وأمسك ُ
بنظرية التط ُّور لدارون يستدعي إنكار وجود الله وعدم االميان به.
ما ح َدثَ فعالً ،كام يعرضه التَّاريخ الحديث ،هو أ َّن العالَ َم الغر َّيب شا َعت فيه بعض
ٌ
مخلوق من ِق َبل الله يستل ِز ُم أن تكون جميع
األفكار ال ِّدينية القائلة بأ َّن كون العالَم
ٍ
تغي يف الكائنات الح َّية ،وخصوصاً يف
األشياء ثابت ًة
وبنمط واحد دامئاً ،وبالتَّايل ال يح ُدث ُّ ٌ
لتغي ماهيَّة
أصو ِل األنواع ،فالتط ُّور إذا ً غ ُري ممكنٍ  ،وخصوصاً التط ُّور الذايت ،أي املستلزم ُّ
السابق هو أنَّ ُه كُلَّام تق َّدم ال ِعلم
اليشء ونوعيته ،فاألنواع إذا ً ثابت ٌة .يف حني أ َّن امل ُال َحظ يف َّ
ٍ
مخلوقات يتمتع بقدرات
[[[ -كتب دارون« :العقل يقول يل ،أنه من الصعب جدا ً ،بل من غري املمكن ،أن نتصور أن هذا الكون الهائل والجميل ،مبا فيه من
إنسانية كبرية ،قد جاء كنتيجة لصدفة عمياء أو رضورة .لذا عندما أتأمل ،أشعر بأين مدفوع للبحث عن سبب أول ،لديه عقل ذيك يشبه بدرجة ما عقل
اإلنسان ،ومن ثم أنا أقبل أن يقال يل أين ُمو ِّحد  .”TheistراجعThe Autobiography of Charles Darwin 1809-1882 ed. Nora ,Chales Darwin :
 ..Collins, 1958, p 92-93 :Barlow (Londonعىل الرغم من هذه العبارة الواضحة يزعم مايكل ريوس يف كتابه دارون ،أ َّن دارون كان ال أدرياً ،ث َّم صار
ربوبياً ،ومل يكن موحدا ً ،يقول“ :مل يكن دارون يشعر بأنه ملحد أبدا ً يف حياته ،ومل يد ُع لإللحاد .وأصبح يف ما بعد من الال أدريني -نزاعاً إىل الشك -متاماً مثل
أي شخص آخر من فئته العلمية .وبحلول منتصف ثالثينات القرن التاسع عرش ،كان أفضل ما ميكن وصف داروين به هو أنه ربويب (القائل مبذهب وجود
رب) ،وهوالشخص الذي يعتقد أن الرب هو املحرك الذي دفع العامل إىل الحركة وهو ثابت مستقر ،وجعل كل يشء يسري وفق قانون ال ميكن الخروج عليه.
ويختلف الربويب  deistعن املؤمن  Theistيف أن الكلمة األخرية (وقف عىل املسيحيني واليهود واملسلمني فقط) تعني أن يؤمن الشخص بالرب الذي تدخل
يف خلقه بشدة (يف حالة املسيح ّية) بإرسال ابنه ليموت ويخلصنا من آثامنا» .مايكل ريوس ،دارون ،املركز القومي للرتجمة ،ص :277-276أقول :هذا مناف
لرصيح ما كتبه دارون نفسه ،حيث استخدم لفظ املؤمن املوحد .مضافاً لذلك هذا الفهم للمؤمن املوحد فيه قصور شديد ،نعم هذا الوصف قد يعرب عن
الفهم العام ألتباع تلك الديانات ،لكن ال يعرب مثالً عن الفهم العميق الذي يعرضه اإلمام عيل (ع) -يف نهج البالغة -لله تعاىل.
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البعض
وتوسعت أبعا ُد ُه ،زادت القناعة مبسألة التط ُّور يف األحياء وتب ُّدل األنواع.
واستنتج ُ
َّ
َ
من ذلك أ َّن ال ِعلْم ،وخصوصاً البيولوجيا ،يسري يف اتجا ٍه ُم ٍ
عاكس لإلميانِ بالل ِه!
اآلن ،إذا تت َّبعنا اآلثار الفلسف َّية القدمية ،نجِد أ َّن مث َّة نظريَّتان قدميتان ،النظريّة األوىل
تتح َّدث عن تب ُّدل األنواع ،واألُخرى تتح َّدث عن ثبات األنواع .نظريّة تب ُّدل األنواع قدمي ٌة
جدا ً ،أشا َر إليها الفيلسوف املسلم اب ُن سينا[[[ ( )1037-980يف كتابه الشِّ فاء والفيلسوف
املسلم صد ُر املتألِّهني[[[ ( )1640-1572يف كتابه األسفار ،وهي نظريّة منسوب ٌة إىل ِ
بعض
فالسفة اليونان ،وبالتحديد ن ُِس َبت إىل اثنني ،أحدهام انكسيمندروس أو انكسيامندر
( 546 -610ق.م)[[[ ،واآلخر انباذقلس أو أمبيدوكل ( 430 - 490ق.م)[[[ ،باختالف اللَّفظ
من اليونانية إىل الفرنسية .ونظريَّتهام تتح َّدث عن اشتقاق األشياء بعضها من بعض ،وأ َّن
املوجودات كانت قليلة جدا ً ،ولعلَّها مل تكُن أكرث من نو ٍع واحد ،وأيضاً تتح َّدث عن أ َّو ِل
حيوانٍ -أو موجو ٍدـ ُو ِج َد يف العامل وكيف ُوجِد ،وأنه هل كان ب ِّرياً أم بحريَّاً.
النظريَّ ُة الثَّانية تتح َّدث عن ِ
ثبات األنواع ،القائ ُم عىل أساس ال ُح ُدوث ال َّزماين ل ِت َلك
اس عادةً ،وتتمثَّل يف أ َّن اإلنسا َن مل يكُن يوماً،
األنواع .وهي النظريّة التي يعت ِق ُد بها ال َّن ُ
فكا َن و ُو ِج َد زوجاً من ذك ٍر وأنثى ،وهكذا سائر الكائنات الح َّية .وهذه النظريّة ليست
ٌ
رصح ب ُح ُدوث ال َخلق عىل هذا ال َّنحو ،فالفالسف ُة بني
فلسف َّي ًة ،ألنَّ ُه ال يو َج ُد
فيلسوف يُ ِّ
ساكت عن ذلك ،وبني من مل يتف َّوه ِ
ٍ
بالخالف.
وهناك نظريّة ثالث ٌة غري هاتني ال َّنظريتني ،وهي وإ ْن كانت غ َري صحيح ٍة ،فهي تقو ُم
عىل أساس ثبات األنواع بلِحاظ ال ِق َدم فيها ،ال بلِحاظ ُح ُدوثها .فيقولو َن مثالً :نو ُع
قبل عرشة أو مائة ألف
اإلنسان مل يُشتَ َّق من نو ٍع آخ َر ،بل هو نو ٌع قدي ٌم ،ال أنَّ ُه حا ِدثٌ َ
السنني .فكلَّام ر َجعنا إىل ال َوراء نجِد أ َّن اإلنسا َن كان موجودا ً ،وهكذا
سن ٍة أو قبل ماليني ِّ
سائر األنواع األخرى .فإ َّن جميع تلك األنواع كانت وال تزال عىل هذ ِه الهيئة التي نراها.
[[[ -طبيب كبري ،من أبرز الفالسفة املسلمني عىل مر التاريخ ،نابغة ،أرسطي الهوى ،من أبرز مؤلفاته الشفاء ،اإلشارات والتنبيهات.
[[[ -من أبرز الفالسفة املسلمني ،جمع بني الفلسفة والعرفان باتجاه جديد عرف بـ «الحكمة املتعالية» ،له نظريات فلسفية بالغة األهمية كأصالة الوجود
والحركة الجوهرية ،ما زال فالسفة قم يدورون يف فلك مدرسته ،من أبرز مؤلفاته الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة.
[3] -Anaximander.
[4]- Empedocles.
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وقد َ
كل من الفيلسوف اليوناين أرسطو[[[ (384-322ق.م) وابن
مال إىل هذه النظريّة ٌّ
فيلسوفي ،ال من جه ِة كونهام مؤم َنني ِبدينٍ  ،ونظرهام الفلسفي
سينا ،من جه ِة كونهام
ْ
يف ذلك هو أ َّن املوجودات كانت ومنذ األزل.
أي أساس انطلَقت هذه النظريّة الثَّالثة؟ الجواب :هذه النظريّة تنبني عىل
لكن عىل ِّ
وأساس الطَّبيع َّيات.
أساس التَّوحيد،
ُ
أساسنيُ :
األساس األول :هو التَّوحيد ،حيثُ كان ال ُحكامء قدمياً يعتقدون بعدم انفكاك الخالِق
ُ
لق معه ،أل َّن ذاتَ ُه املق َّدسة أزل َّي ٌة ،وفيض ُه و َخلق ُه
عن املخلُوق ،فحيثُ كا َن الله كان ال َخ ُ
لق
يصح ـفي نظ ِر هؤالء ال ُحكامءـ االعتقاد بأنَّ ُه تعاىل أز ٌّيل ،ولك َّن ُه ال َخ َ
كذلك أزل ّيان .فال ُّ
لق فجأ ًة ودفع ًة واحدةً ،وذلك قبل مائة
خلق ال َخ َ
بقي كذلك م َّد ًة من ال َّزمن ،ثم َ
له ،وأنَّ ُه َ
السنني ،ألنَّ ُه كلَّام ذكرنا رقامً لسنني ،كان
ألف سن ٍة ،أو مليون سن ٍة ،أو قبل املليارات من ِّ
صحيح.
هذا ال َّرق ُم محدودا ً ...وهذا الكال ُم إىل هنا
ٌ
األساس الثَّاين :هو الطَّبيعيَّات ،ف ُعلام ُء الطَّبيعيَّات القدمية ،كانوا يعتقدو َن بأ َّن الوض َع
ُ
أي تغيريٍ يف وضع األفالك يف املايض والحارض
الفلَ َّ
يك غ ُري قابلٍ للتَّغيري ،أي أنَّ ُه ال يحصل ُّ
واملستقبل.
نتج عن هذينِ األساسني ،النظريّة الثَّالثة القائلة بأ َّن األنوا َع يف العالَم كانت وال
وقد َ
نظريتي كال ٌم غ ُري صحي ٍح ،بل الصحيح
تزال باقي ًة .ومن هنا يتَّضح بأ َّن ما قيل من وجو ِد
ْ
هو أ َّن هناك ثالثَ نظريّ ٍ
ات.
أسايس من أركان
اآلن ،بعد تط ُّور ال ُعلوم الطبيعية يف العرص الحديث ،تزل َز َل ُرك ٌن
ٌّ
نظريّة أرسطو وابن سينا ،أل َّن نظريَّتَهام قد بُ ِن َيت عىل أ َّن اإلنسا َن أق َد ُم املوجودات
الساموات واألرض .وحيثُ إ َّن أساس الفلَ ِكيَّات قد اختلف،
أساس َخلق َّ
الحيَّة ،وهو ُ
نعيش
ثبت بال ِع ِلم الحديث أ َّن وضع األرض التي ُ
تضَ عضَ َع أحد أركان نظريَّ ِتهِام .لقد َ
ِ
أي
يختلف اختالفاً كبريا ً مع وض ِعها قبل سن َني متامدي ٍة ،حيثُ مل
عليها اليوم
ُ
يستطع ُّ
[[[ -أرسطو Aristotle :من أبرز فالسفة اليونان ،تليمذ أفالطون ،تجاوز مدرسة أستاذه ،وأسس مدرسة فلسفة لها معاملها الخاصة ،كان له أخطر األثر يف
علم املنطق ،الذي ظل الفكر البرشي أسريا ً له ردحاً طويالً من الزمن ،تأثر به الفالسفة املسلمون ،من أبرزهم ابن سينا يف الرشق ،وابن رشد يف الغرب ،ومن
خاللهام انتقلت فلسفته إىل أوربا يف العرص الوسيط.
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حصل فيها ُ
التغيات
األرض َ
َ
حي
رصح ابن سينا بأ َّن َ
آالف ُّ
العيش عليها؛ وقد َّ
موجو ٍد ٍّ
يوم قابل ًة للعيش فهذا ما مل
بحيث صا َر ال ُّرب بحرا ً والبح ُر ب َّرا ً ،أ َّما أ َّن َ
األرض مل تكُن يف ٍ
أثبت ال ِعل ُم الحديث ذلك ،فال بُ َّد من بُطالن نظريّة
يُ ِش إليه ال ُق َدماء يف كلامتِهم .وقد َ
ِق َدم األنواع التي آم َن بها أرسطو وابن سينا.
ال بُ َّد من االلتفات إىل أنَّا عندما نتح َّدث عن بُطالن نظريّة ِق َدم األنواع ،عىل ضو ِء
ما أثبتَ ُه ال ِعل ُم الحديث ،فنح ُن ال نري ُد إثبات أ َّن ُح ُدوثَ جميع األنواع كان ُحدوثاً
ِ
وتوحيد ِه ،إنَّ ا نري ُد أن نقول بأنَّا هنا
ُمفاجِئاً ليكون االعتقاد بذلك ُمالزماً لإلميان بالل ِه
نتَّبِع ال َّدليل ال ِعلمي ،لرنى :هل يتالءم ما قالَ ُه ال ِعل ُم الطبيعي مع مسأل ِة التَّوحيد أم ال؟
الس ِ
طح ِّيني
وسوف نجد أ َّن خلطاً وق َع من جانب أتباع القول بتب ُّدل األنواع ،ومن ِ
جانب َّ
من أتباع التَّوحيد.
الخل ُط الذي وق َع من جانب أتباع نظريّة تب ُّدل األنواع ،يتمثَّل يف أنَّهم تص َّوروا أ َّن ما
ذكرو ُه يف تب ُّدل األنواع ٍ
جيني وأحاف َري وتشابُ ٍه بني
كاف يف تفسريِ املعطيات من تقا ُر ٍب ٍّ
الكائنات الح َّية .وأنا ال أري ُد َ
القول ببطالن هذه ال َّنظرية ،إنَّ ا أقول أ َّن ما ذك َر ُه دارون
وكل من جاء بعدهام ور َّم َم أصول هذه النظريّة -كلّه غ ُري ٍكاف يف تفسريِ
والمارك ّ
ُح ُدوث األنواعّ ،إل أ ْن نلجأ يف تفسري ال ُحدوث التَّدريجي والتط ُّور البطيء إىل االميانِ
بالتَّوحيد ...ال ب َّد من إدخال مسألة التَّوحيد ليكو َن التفس ُري لتلك املعطيات متكامالً.
والخطأ الذي وقع فيه أتباع نظريّة ثبات األنواع ،هو أنَّهم تص َّوروا أ َّن َ
القول بالتَّوحيد
يستلز ُم القول ِ
فعي .وعىل هذا
بثبات األنواع ،وأ َّن ُح ُدوث تلك األنواع هو حدوثٌ آ ٌّين َد ٌّ
األساس حاولوا إنكار ما جا َء به المارك ودارون ،مع أ َّن ما جاءا ب ِه غ ُري ٍ
كاف يف تفسريِ
ُح ُدوث الحيوانات.
هنا ت ُربز العالقة بني نظريّة التط ُّور ودليل ال َّنظْم ،فإن كا َن ما جا َء به المارك ودارون
كافياً يف تفسري ُح ُدوث األنواع وتب ُّدلها ،انخ َدش وتزلزل دليل ال َّنظْم .وإ ْن مل يكن كافياً،
ِ
املستد ّل بدليل ال َّنظْم بأنَّا لو تأ َّملنا يف وجو ِد
كان ما ذكرا ُه مؤيِّ ًدا لدليل ال َّنظْم .يقول
ٍ
خاصاً ،وآلم َّنا بتد ُّخل قو ٍة مدبِّر ٍة يف َخلْق هذه
نبات أو حيوانٍ ما ،لوجدنا فيه نَظْامً ّ
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لبطل
املوجودات .لكن إ ْن كان ما ذك َره المارك ودارون كافياً يف ُح ُدوث هذا ال َّنظْمَ ،
دليل ال َّنظْم ال َّدال عىل وجو ِد الله .بعبار ٍة أخرى ،لو قُلنا بأ َّن ع َني االنسان ـمثالًـ
حينئذ ُ
الخاص املتناسب مع حاجة املوجود الحي ت ُد ُّل عىل وجو ِد ُمدبِّ ٍر مبد ٍع ذي
بهذا التَّ كيب
ِّ
كلُ ،ي ِك ُن تفسري هذا ال َّنظم املوجود يف العني من
قائلّ :
شعو ٍر خلقَها بهذا الشكل ،وقال ٌ
ٍ
حينئذ يسقُط
خالل نظريّة تب ُّدل األنواع ،التي هي عبار ٌة عن التط ُّور التدريجي املرتاكم،
دليل ال َّنظْم[[[.
ُ
شخص -اعتقادا ً ساذجاً -بأ َّن من لوازم االميان بالله االعتقاد بكونِ ِه املؤث ِّر
قد يعتق ُد ٌ
صيب فال ٌن
املطلق يف الوجود ،مبعنى أنَّه يعتقد عدم تأثري ال ِعلَل يف العالَم ،فإن قيل :أُ َ
كل ،ال ميكن أ ْن يُؤث ِّر هذا امليكروب ،ولو قيل
باملرض الفالين أو امليكروب الكذايئ ،يقولّ :
كل ،مل يشْ ِف ِه هذا ال َّدواء ،فإنَّ ُه ال يش َء يف
بأنَّ :ال َّدواء الفالين شفى هذا املريض ،يقولّ :
العالَم له ذلك التأثري .وعالقة هذا الكالم بنظرية تب ُّدل األنواع ،هو أ َّن بعض األسباب
ٍ
عندئذ تُصبِح
وال ِعلَل تتد َّخل فعالً يف التغيري ،فعندما يُنكر القائل تأثري األسباب وال ِعلَل،
نظريّة تب ُّدل األنواع -يف نظ ِر ِه -نظريّة إلحادية ...لكن هذه الطريقة من التفكري باطلة،
أي تعا ُر ٍض بني االعتقاد بتأثري األسباب وال ِعلل يف العالَم واالميان بالله.
لعدم وجود ِّ
بالتايل إ ّن ما ي َّدعيه أمثال دوكنز بأ َّن من يُؤ ِم ُن بالل ِه يُؤ ِم ُن يف الحقيق ِة بإل ِه س ِّد
باطل ،ألنَّا ال نستخدم اإلميان بالله لتفسري الظواهر املجهولة،
الثَّغرات[[[ هو ا ِّدعا ٌء ٌ
بحيث نستعيض بالل ِه عن البحث عن األسباب وال ِعلل يف العالَم ،ف َنكبِت َ
بذلك ونُطفئ
شُ عل َة الفضول املعرِيف الستكشاف األسباب وال ِعلل يف العالَم ،كام ي َّدعي دوكنز.
همَّي للغاية ،األول هو
ملفهومي
أج ُدين مضط َّرا ً -كام وعدْتُ  -للتط ُّرق
فلسفيي ُم ْ
ْ
ْ
الصدفة ،والثاين هو الغاية أو التَّفسري الغايئ.
ُّ
الصدفة:
ُّ

والصدفة ال ِّنسب َّية.
الصدفة املطلقة ُّ
الصدفةُّ :
من الضَّ وري التمييز بني قسمني من ُّ
[[[ -مرتىض مطهري ،التوحيد ،ص.
[2]- The God of Gaps .Richard Dawkins, The God Delusion, p 151.
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سبب إطالقاً ،كأ ْن توجد الخل َّية الح َّية ،أو
الصدف ُة املطلقة :هي أ ْن يوجد يش ٌء بدون ٍ
ُّ
والصدفة ال ِّنسب َّية:
أي ٍ
سببُّ .
ال َّزرافة ،أو اإلنسان ،أو يح ُدث تط ُّو ٌر يف الكائنات الح َّية دون ِّ
هي أ ْن توجد حا ِدث ٌة ُمع َّين ٌة نتيج ًة لتوفُّر سببِها ،لكن يتَّفق اقرتانُها بحادث ٍة أخرى بنح ٍو
طارئٍ .
للصدف ِة املطلقة ...بعبار ٍة
الصدفة ال ِّنسب َّية فقط ،وال وجو َد ُّ
ما ن ِج ُد ُه يف الكون هو ُّ
سبب إطالقاً ،وإنَّ ا تو َج ُد حادث ٌة ُمعيَّن ٌة يتَّفق اقرتانُها
أخرى ال وجو َد لحادث ٍة بدون ٍ
بحادث ٍة أخرى بنح ٍو طارئٍ  ،فيتزا َمن وقوع الحادثتني.
الصدف ُة ال ِّنسبي ُة :هي ُصدف ٌة فقط بال ِّنسبة ملن مل يطَّلع عىل ِسلسلة ِعلَل الحا ِدث َتني
ُّ
كل حادث ٍة من الحا ِدث َتني ،فلن
اللَّتني تزام َن وقوعهام معاً .أما من اطَّل َع عىل سلسل ِة ِعلَل ِّ
السلسلتني معاً يف لحظ ٍة ما كان ُصدف ًة بال ِّنسبة له.
يرى أ َّن التقا َء هاتني ِّ
أستعرض مثاالً أُوضِّ ُح من خالل ِه كيف تكو ُن الحادث ُة ُصدف ًة بالنسب ِة ملن مل يطَّلِع عىل
ُ
ِسلسل ِة ِعلَل الحا ِدثة ،دون املُطَّلِع عليها ،فإ َّن الحادثة ال تعترب ُصدف ًة بالنسب ِة له.
لنفرض شخصني موظَّفني يف وزار ٍة واحدة لحكوم ٍة ما ،يتلقَّيان األوامر من جه ٍة
َ
واحد ٍة ،وأح ُد ُهام وهو «أ» موظ ٌَّف يف امل ِ
ُوصل مثالً ،واآلخر وهو «ب» موظ ٌَّف يف ال َبرصة،
وصد َر أم ٌر من العاصم ِة لـ «أ» أ ْن يتح َّرك إىل نقط ٍة ُمع َّين ٍة أُصي َبت بكارث ٍة يف ٍ
يوم ُمعيَّ
للقيام بعملٍ ُمعيَّ ٍ ،وبع َد ُم َّد ٍة صد َر أم ٌر لـ «ب» يك يتح َّرك إىل ال ُّنقطة ِ
نفسها يف اليوم
ٍ
وحينئذ من الطبيعي أ ْن يلتقي ال َّر ُجالن يف ذلك املكان،
نفسه للقيام بوظيف ٍة ُمع َّين ٍة،
ُ
اليوم الفالين
فيقول ٌّ
ويكو ُن هذا االلتقا ُء ُصدف ًة بالنسب ِة إليهام،
كل منهام :لقد التقينا يف ِ
كلً منهام إذا الح َظ طبيع َة عملِ ِه ،ال يجد أ َّن ال ِز َم ذلك
يف ال ُّنقط ِة الفالنية ُصدف ًة ،إذ إ َّن ّ
أي منهام .أ َّما من وجهة نظر
أ ْن يلتقيا ،كام أ َّن هذا اللِّقاء ال ُي ِكن التن ُّبؤ به من ِق َبلِ ٍّ
الجهة التي أص َدرت املأموريَّتني اللَّتني يبدو أنَّهام مل تكونا مرتبطتني ،فإ َّن اللِّقاء مل يكن
ُصدف ًة أبدا ً ،فالجهة التي أوج َدت هذا املسري من امل ِ
ُوصل إىل َ
تلك ال ُّنقطة ،وذلك املسري
من البرصة إىل َ
يوم ُمعيَّ إىل
تلك ال ُّنقطة أيضاً ،ونظَّمت األم َر بحيث يصل ٌّ
كل منهام يف ٍ
أرسلت الشَّ خصني والتقيا ُصدف ًة يف
تلك ال ُّنقطة ،هذه الجهة ال مي ِك ُنها أ ْن تقول« :لقد
ُ
طبيعي ومتوقَّ ٌع.
نقط ٍة واحدة»! أبدا ً ،فإ َّن لقا َء ُهام بالنسب ِة لهذه الجهة أم ٌر
ٌّ
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نسبي ،مبعنى أنَّها
وعليهُّ ،
فالصدف ُة التي نتح َّدثُ عن وقو ِعها يف هذا العالَم هي أم ٌر ٌّ
ِ
بالحوادث واألوضاع
ُصدف ٌة بالنسب ِة لغري املُطَّلِع ،وليست ُصدف ًة بالنسب ِة ملن لدي ِه إحاط ٌة
للصدف ِة واالتفاق ،وهذا
والشَّ ائط
أي مجال ُّ
َّ
الخاصة .وعليه نقول أنَّه ليس يف الواقع ُّ
ُ
السبب»[[[.
«يقول باالتفاق ُ
معنى املقولة:
جاهل َّ
للصدفة ينسجم متاماً مع فكر دارون ،الذي ح َّرفَ ُه
الجدير بالذِّكر أ َّن هذا الفهم ُّ
ال َّدارونيون .يقول دارون« :تكلَّمنا يف الفصو ِل األوىل من هذا الكتاب يف التح ُّوالت،
ِ
الكائنات العضوية ،إ ْذ تح ُدث
الصور ،متن ِّوع ُة األشكال يف
وأثبتنا أنَّها كثري ٌة متع ِّدد ُة ُّ
أقل حدوثاً وتش ُّكالً ،إ ْذ تنشأ بتأثريِ الطبيعة املطلقة ،وغالباً ما
بتأثري اإليالف ،وأنَّها ُّ
محض ،ي ُد ُّل عىل
«الصدفة» هنا
اصطالح خطأٌ ٌ
الصدفة .عىل أ َّن كلمة ُّ
نس ْبنا ح ُدوث َها إىل ُّ
َ
ٌ
السبب يف ُح ُد ِ
كل تح ُّو ٍل بذات ِه يطرأ
وث ِّ
اعرتا ِفنا بالجهل املطلق ،وقصورِنا عن معرف ِة َّ
عىل األحياء»[[[.
أي
اآلن ،أتباع نظريّة التط ُّور ال يؤمنو َن بالغائ َّية أصالً ،ويستبعدو َن من أذهانِهم َّ
تفسريٍ غا ٍّيئ ،ألنَّهم يرون أ َّن معرفة أسباب الحوادث الطبيعية ٍ
كاف لتفسريها .لكن
هل يتناىف الكشْ ف عن أسباب و ِعلَل الحوادث الطبيعية مع اإلميان بوجود غاية َ
لتلك
الحوادث؟ بعبار ٍة فلسفي ٍة دقيق ٍة :الكشْ ف عن ال ِعلَل الفاعل َّية للحوادث الطبيعية هل
يتناىف مع اإلميان ب ِعلَلٍ غائ َّي ٍة لها؟
الغائية أو التفسير الغائي:
َّ

ناشئ -عىل األغلب -من تص ُّور
تص ُّور التناىف بني ال ُّرؤية ال ِعلْمية وال ُّرؤية الدينية ٌ
التنايف بني التَّفسري اآليل (الفاعيل) والتَّفسري الغايئ ...ما أري ُد توضيحه هو ع َدم وجود
ٍ
تناف بني التَّفسريين عىل اإلطالق .بالتَّايل لو افرتضنا أ َّن نظريّة التط ُّور استطاعت تفسري
وجود الكائنات الحيَّة يف الكون ،فهذا ال يعني أنَّها ف َّندت التفسري الغايئ لنشأتها ،أو
التفسري الغايئ لنشأة الكون عموماً.
[[[ -مرتىض مطهري ،الدوافع نحو املادية ،ص.81-82 :
[[[ -دارون ،أصل األنواع ،ترجمة إسامعيل مظهر ،دار التنوير للطباعة والنرش ،2008 ،الفصل الخامس ،قوانني التباين ،ص .193أيضاً األصل االنجليزي:
.Charles Darwin, The Origin of Species, Collins Classics, ed 2011, Ch 5, p135
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السيارة مثاالً .إذا نظرنا إىل هذا املثال نظر ًة ِعلم َّي ًة موضوع َّي ًة ،لو َجدنا أ َّن أجزا َء
ُخذ َّ
السيارة ال تعمل بطريق ٍة غائ َّي ٍة ،ولك َّنها تع َمل بطريق ٍة آل َّي ٍة عميا َء وفقاً لقوانني آل َّية
َّ
السيارة ،وإنَّ ا
السيارة مثالً ال يع َمل ل ُيحذِّر املا َّرة من اقرتاب َّ
ُمح َّددة .فنف ُري (= من ِّبه) َّ
بسبب وجود تيَّا ٍر كهربا ٍّيئ يتح َّول يف دائر ٍة ُمعيَّن ٍة ،وألنَّه يُ ِ
حدثُ آليَّاً ذبذب ًة يف
يع َمل
ِ
السيارة إىل األمام ،بل أل َّن كم َّي ًة
غشا ٍء معنيٍ ...إلخ .والعجل ُة (= اإلطار) تدو ُر ال لتدفَع َّ
مع َّين ًة من الطَّاق ِة الفيزيائ َّية قد وصلَت إىل ِمحور العجلة .وقُل مثل ذلك يف ال َّنبات
بسبب
والجسم البرشي؛ فال ُعصارة تص َعد يف الشَّ جرة ال ليك تُحقِّق ه َدفاً مع َّيناً ،وإنَّ ا
ِ
بسبب وجود
التَّأثري اآليل لضَ و ِء الشَّ مس ،وعضالت الجسم تتقلَّص ،ال ليك تصفَع ،بل
ِ
طاق ٍة عصب َّي ٍة وعضل َّي ٍة ...إلخ.
إذا سلَّمنا بهذا اللَّون من التَّفكري ،فإ َّن القارئَ قد يعتق ُد أنَّ ُه أما َم لغ ٍز ُمحيِّ  .فأجزا ُء
السيارة تع َمل بال ٍّ
شك بطريق ٍة آل َّي ٍة طبقاً لقوان َني فيزيائ َّي ٍة ُمح َّدد ٍة ،لكن ال يزال من
َّ
وي ِك ُن
وكل صمَّ ٍمَّ ،
كل عجلةَّ ،
الصواب أ ْن نقول أ َّن َّ
َّ
وكل مسامرٍ ...إلخ له وظيفة يُؤ ِّديهاُ ،
السيارة كلَّها عىل أنَّها نتيج ُة
ال َّنظ ُر إىل هذه الوظيفة عىل أنَّها غ ٌ
َرض أو غاي ٌة لو أنَّنا اعتربنا َّ
ٍ
خارج اآللة ،إنَّه يف ذهنِ اإلنسان الذي
تخطيط ،أو تدب ُري صانعٍ لها ،لكن الغ َرض هنا هو ُ
ص َّممها.
وقد ُ
صحيح أنَّها
قائل اليشء نفسه عن الشَّ جرة ،وعىل أجزا ِء الجسم البرشي.
يقول ٌ
ٌ
كُلَّها ال بُ َّد أ ْن تع َمل بطريق ٍة آلي ٍة ،لكن يبدو مع ذلك أ َّن َ
هناك غ َرضاً ت ُؤ ِّديه ،متاماً كأجزاء
السيارة .فال َّ
القبض عىل األشياء،
وغرض األصابع هو
غرض العني هو ال ُّرؤية،
ُ
َ
شك أ َّن َ
َّ
وغرض األسنان هو قض ُم الطَّعام وطحنه ...إلخ .ولكن طاملا أنَّها موضوعاتٌ طبيع َّي ٌة،
َ
خارج الجسم أو هو
فإنَّها محكوم ٌة يف سلوكِها بقوان َني طبيعيَّ ٍة ،والغ َر ُض ال بُ َّد أنَّ ُه يك ُم ُن َ
محايثٌ له ،عند صانعِ العالَم ،أعني الله.

بعبار ٍة أخرى ،الشَّ جر ُة أو الجسم البرشي ص َّممها ُمص ِّم ٌم ،فأجزا ُء الشَّ جرة بدورِها لها
متتص ال ِغذا َء من
ٌ
غرض ما :األوراق تقو ُم بوظيف ِة ال ِّرئتني ،والشُّ عريات ال َّدقيقة يف الجذو ِر ُّ
القوي يُقا ِو ُم ال ِّرياح ،ولحا ُء الشَّ جر ِة يحمي األجزا َء الحيويَّة التي تقع
األرض ،والجِذ ُع
ُّ
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تحتَ ُه متاماً .كام يع َمل جل ُد الحيوان ـام علي ِه من شعرٍـ عىل تدفئت ِه ،وكام تعمل أسنا ُن
ال ِّنم ِر الحا َّدة عىل تقطيعِ الفريسة ...إلخ.
جيب أتباع نظريّة التط ُّور عىل ذلك ،بأنَّا لو تأ َّملنا بإمعان ،لو َجدنا أ َّن األم َر ما
يُ ُ
الساعة من
السيارة أو َّ
هو إال تشاب ٌه ومامث َل ٌة [[[،فأجزا ُء الجسم أو ال َّنبات تش ِب ُه أجزاء َّ
ِ
بقصد تحقيق غاي ٍة هي الحياة يف الجسم ،أو ال َّنشاط يف
حيثُ إنَّها تقو ُم بوظيف ٍة مع َّين ٍة
السيارة
السيارة ...إلخ .وباملامثل ِة والتشبيه
نستنتج أنَّ ُه ما دامت َّ
السعة يف َّ
ال َّنبات ،أو ُّ
ُ
من إنتا ِج عقلٍ  ،فإ َّن الجس َم وال َّنباتَ ال بُ َّد أ ْن يكو َن كذلك (تذكَّ ْر إشكال هيوم عىل دليل
ال َّنظْم) .والواقع ـكام يرى أتباع نظريّة التط ُّورـ أ َّن ما نرا ُه يف ال َّنبات ويف األجسام الح َّية
ليس إال تك ُّيفاً[[[ رائعاًَ .
تعيش فيها،
فهناك تك ُّي ٌف بني أجزا ِء الشَّ جرة وبني البيئة التي ُ
وهي تتألَّف من الشَّ ِ
والتب ِة والهواء ،كام أ َّن هناك تكيُّفاً بني ِفراء ال ُّدب القطبي
مس ُّ
وب َني املناخ الذي ُ
يعيش فيه .لكن هل يعني التك ُّيف وجو َد عقلٍ ؟ هل يعني شيئاً أكرثَ
تعيش فيها؟ أال ُي ِك ُن تفس ُري هذ ِه الظَّاهرة
من مالءم ِة الكائنات الح َّية للظُّروف التي ُ
تفسري
العقل الحديث ،يبحث عن ٍ
اقرتح دارون[[[؟ ...هكذا يُف ِّك ُر ُ
باالنتقاء الطبيعي كام َ
أي تفسريٍ غا ٍّيئ له.
يل) للح َدث ،ويستبعد َّ
آ ٍّيل (فاع ٍّ
إذا ً ،من الرضوري التمييز بني التَّفسري اآليل (الذي يقو ُم عىل أساس بيان ال ِعلَّة
الفاعليَّة) والتَّفسري الغايئ (الذي يقو ُم عىل أساس بيان ال ِعلَّة الغائيَّة) .التَّفس ُري اآليل أو
سبب له .والتَّفس ُري الغايئ لح َد ٍث
امليكانييك يعني تقدي ُم تفسريٍ آ ٍّيل للح َدث ،أي تقدي ُم ٍ
يعني تقديم ٍ
غرض له.
لتوضيح ذلك سأستعني بتحليلٍ قيِّ ٍم عرضَ ُه الفيلسوف الربيطاين والرت ستيس .يقول
ستيس :افرض أنَّنا شا َهدنا ر ُجالً يتسل َُّق جبالً ،فقد نسأل :لِ َم يتسلَّ ُق ُه؟ ونح ُن يف هذه
الحالة ُ
السؤال تبدو
نسأل عن تفسريٍ لهذا الح َدث .وهناك إجابتان مختلفتان عن هذا ُّ
كل منهام معقولة .فقد ُ
قائل :إنَّ ُه يتسل َُّق الجبل ألنَّ ُه يري ُد أن يُشاه َد املنظَ َر من
يقول ٌ
ٌّ
[1]- Analogy.
[2]- Adaptation.
[[[ -إمام عبد الفتاح إمام ،مدخل إىل الفلسفة ،ص.220-222 :
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السؤال
جيب عالِ ُم ال َّنفس عن ُّ
فوق ق َّمته ...وهذا تفس ٌري غا ٌّيئ لحا ِد ِث التسلُّق .وقد يُ ُ
بسلسل ٍة من األسباب والنتائج تنتهي بحرك ِة أر ُجل هذا اإلنسان .فالطعا ُم الذي تناولَ ُه
ِ
إحداث طاق ٍة تخ ّزنت يف أجزا ٍء مع َّين ٍة من جهاز ِه العصبي ،ث َّم تس َّبب مث ٌري
تس َّبب يف
إحداث تقل ٍ
ِ
إحداث تيَّار ٍ
ِ
ُّصات
ات عصبيَّ ٍة تسبَّبَت يف
خارجي يف إطالقِ هذه الطَّاقة ،ث َّم يف
ٌّ
ٍ
جس ِد ِه إىل أعىل الجبل ...ويُس َّمى ذلك
وارتخاءات لعضالت ِه ،وتس َّببت يف ال ِّنهاية يف دفعِ َ
بالتَّفسري اآليل أو امليكانييك لحركات هذا ال َّر ُجل.
ذهب
َّبيعيتي
ٍ
ْ
وكرضب من التَّأكيد عىل الط ْ
املتعارضتي لهذين ال َّنوعني من التَّفسريَ ،
بعض الفالسفة إىل أ َّن األسباب (= العلَّة الفاعلية) تدفَع الح َدث من ال َخلْف ،وأ َّن
ُ
األغراض أو األهداف ت ُج ُّر الح َدثَ ورا َءها من األمام ،يف سلسل ٍة من األسباب والنتائج
السابق ،يأيت املث ُري
ت َتبَع الواحدة منها األخرى يف سلسل ٍة زماني ٍة .ففي مثا ِل تسلُّق الجبل َّ
أوالً ،ث َّم تح ُدث بع َد ذلك تقلُّصات العضالت .غري أ َّن امل ُفكِّرين افرتضوا أنَّ ُه يف حال ِة
للس َبب.
التَّفسري الغايئ ،يأيت الغرض أو الهدف بع َد الح َدث يف ال َّزمان ال قَ ْبلَه كام يح ُدث َّ
فرؤي ُة املنظَر من فوقِ الجبل -التي هي الهدف من تسلُّق ال َّر ُجل للجبل -تظهر إىل
قيل أ َّن السبَب يدفَع الح َدث
الوجود بعد أ ْن ت ِتم عمليَّة التسلُّق بالفعل .وبهذا املعنى َ
الغرض ي ُج ُّر الح َدثَ من املستقبل.
يف املايض ،يف حني أ َّن
َ
وهذا الجدال ،الذي ال ُم ِّربر له ،هو عىل الرغ َم من ذلك أحد العنارص الها َّمة بالنسبة
لنا ،وينبغي أ ْن نفه َمها .فقد ساه َم يف انتشار اإلميان بأ َّن التَّفسري الغايئ والتَّفسري اآليل
ُمتعارضان بطبيع ِتهام ويط ُرد الواحد من ُهام اآلخر .فلو كان التَّفس ُري اآليل صحيحاً ،فال
بُ َّد أ ْن يكو َن التَّفس ُري الغايئ كاذباً
والعكس صحيح .وهي وجه ُة نظ ٍر غ ُري صحيح ٍة عىل
ُ
اإلطالق .هذا اإلميان بالتعا ُرض بني التَّفسريين وأنَّهام ِض َّدان يط ُرد بعضها بعضاً ،هو جز ٌء
جعل كثريا ً من رجا ِل ال ِعلْم يحكُمون أحكاماً
السبب) الذي َ
السبب (وليس هو ّ
كل َّ
من َّ
مبترس ًة ضد التَّفسريات الغائ َّية ،ويعتربونَها غ َري ِعلْم َّي ٍة.
قد يُقال :لكن الح َدث مي ِك ُن تفس ُري ُه تفسريا ً تا ّماً وكامالً عن طريقِ األسباب (= ال ِعلَل
الفاعل َّية) .افرض أنَّنا ع َرفنا جميع األسباب التي تتحكَّم يف مجموع ٍة من الظواهر ،ولتكُن
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(أ ،ب ،ج ،د) ،فلو أ َّن هذه كانت قامئ ًة كامل ًة فسوف يُ َع ُّد ذلك تفسريا ً تا ّماً وكامالً .وهو
أيضاً تفس ٌري آ ٌّيل طاملا أنَّ ُه ال يذكُ ُر شيئاً سوى األسباب ،وليس مث َّة فرص ٌة إذا ً ،وال رضورةٌ،
أسباب أخرى ،سوف
أي
ٍ
وأي محاول ٍة إلقحام األغراض أو األهداف أو ِّ
ألي تفسريٍ آخ َرُّ .
ِّ
ٍ
يؤ ِّدي إىل ٍ
واختالط يُغيِّ نظام التص ُّورات ال لزو َم لها.
خلط
ِ
صحيح أ َّن إقحام فكرة األهداف
األهداف واألغراض.
والجواب يك ُم ُن يف التمييز بني
ٌ
امل ُقبِلة يف التفسري يؤ ِّدي إىل مثل هذه ال َّنتيجة ،طاملا أ َّن األهداف تك ُم ُن يف مستقبل
الح َدث ،وال ُي ِك ُن من ث َ َّم أ ْن تكون من بني األسباب .لكن إدخال األغراض -مبعنى اإلرادة
الحالِ َّية وال َّرغبات ِ
الحاضة من أجل أهداف املستقبل -لن يكون له مثل هذه ال َّنتيجة.
فالغ َر ُض ليس هو ال ُّرؤية الفعل َّية للمنظَر الذي يُفسِّ التسلُّق الحايل لل َّر ُجل .فإرادتُ ُه
الحاليَّة ورغبتُ ُه الحارضة يف تحقيقِ مثل هذا اله َدف هي التي ت ُفسِّ ُسلُوكَ ُه ،أو هي عىل
األقل جز ٌء من هذا التفسري .وهذا يعني أ َّن اإلرادة وال َّرغبة هي أحد األسباب يف حرك ِت ِه،
وال َّ
شك أ َّن من بني هذه األسباب ال َّدوافع العصب َّية والتقلُّصات العضل َّية ،غري أ َّن األغراض
السبب الغايئ إىل
وال َّرغبات تظهر أيضاً يف مكانٍ ما من سلسل ِة األسباب .وذلك يُعا ِد ُل ر َّد َّ
نو ٍع من التَّفسري اآليل ،فالتَّفس ُري الغايئ لتسلُّق ال َّر ُجل للجبل هو جز ٌء من التَّفسري اآليل.
فليس مث َّ َة ُم ِّرب ٌر للقول بأ َّن هذين ال َّنوعني من التَّفسري ُمتناقضان ،ال يتَّ ِفق
ومن هنا َ
أح ُد ُهام مع اآلخر .ويبدو أ َّن األمثل َة الشائعة ت ُظهرهام عىل أنَّهام ال ُي ِكن أن يكونا
كذلك .فمن ِ
الواضح أ َّن ال َّر ُج َل يتسلَّق الجبل بسبب التَّيارات العصب َّية والعضالت التي
واب أن نقول أنَّ ُه يتسلَّق الجبل
الص ِ
تدفَع ُه إىل األمام .لكن من الواض ِح أيضاً أ َّن من َّ
بسبب أنَّ ُه يري ُد أن يرى املنظَر من فوقِ ق َّمت ِه .وهذه الحقائق الواضحة ال ُي ِكن أن
يناقض بعضُ ها بعضاً.
َبس يف ما يتعلَّق بالتَّفسري الغايئ ينبغي إزالتُ ُه .ففي مثال تسلُّق اإلنسان
يبقى مث َّة ل ٌ
للجبل ،نجد أ َّن الغرض الذي يُق َّدم كتفسري لحركات ِه كام ٌن يف املوضوع امل ُتح ِّرك ذاته،
للساع ِة غرضاً ،هو أ ْن تُنبِّئُنا بالوقت ،فإنَّنا بذلك
أعني داخل اإلنسان .لكن لو قُلنا أ َّن َّ
الساعة أو استخدموها .لك َّنا ال
نُش ُري إىل الغرض الذي كان موجودا ً يف أذهان من صنعوا َّ
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الساعة هو
الساعة نفسها ،أو أ َّن لها عقالً ،أو أ َّن عقل َّ
نعني بالغرض أنَّ ُه موجو ٌد داخل َّ
كل الوضوح .ومع ذلك ،إذا مل نتذكَّ ْر ُه فسوف
واضح َّ
الذي يُح ِّدد غرضَ ها .ويبدو أ َّن ذلك
ٌ
ِ
الخلط بسهول ٍة شديد ٍة.
نقع يف
بعض
افت َض ُ
صبح أك َرث أهم ّي ًة عندما نطرح مشكلة :هل للكونِ ٌ
وهو يُ ُ
غرض؟ فقد َ َ
اض.
حي ،مبع ًنى أو بآخ َر ،وميكن أ ْن تكون له يف ذات ِه أغر ُ
الفالسفة أ َّن الكون يف ذات ِه ٌّ
غرض؟ ال بُ َّد أن يعني البحث عمَّ إذا
السؤال :هل للكونِ ٌ
ولكن ما مل نُؤمن بذلك ،فإ َّن ُّ
كا َن َ
بالساعة .ومن ث َّم فإذا
حي يرتب ُط بالكون عىل نح ِو ما يرتبط َّ
الصانع َّ
هناك موجو ٌد ٌّ
حي هو الذي تتحكَّم
كا َن للعال َِم غ َر ٌض ،سوا ٌء أكا َن هو يف ذاته ح ّياً ،أو كان هناك موجو ٌد ٌّ
أغراضُ ُه يف الكون وربَّ ا هو الذي صن َع ُه .وميكن أن نُسمي ال َّنظرة األوىل بـ «الغائ َّية
اعتنق املفكِّرون ال َّنظرتني،
امل ُحايثة»[[[ وال َّنظرة الثانية بـ «الغائيَّة الخارجيَّة»[[[ ،ولقد
َ
لكنهم مل ُي ِّيزوا عاد ًة بينهام ،بل أشاروا إليهام معاً باسم التَّفسريات الغائ َّية للكون.
جانب كبريٍ من األهميَّة لفهم تاريخ
والتميي ُز بني التَّفسري الغايئ والتَّفسري اآليل عىل
ٍ
الكائنِ البرشي .وأحد التَّعا ُرضات بني العقل يف العرص الوسيط والعقل الحديث ،هو أ َّن األ َّول
ُضيف أ َّن ال ِّدين ارتب َط
وي ِك ُننا أ ْن ن َ
سيط َر عليه ال ِّدين ،بينام سيط َر ال ِعلم عىل العقل الثاينُ .
بصف ٍة عا َّم ٍة بالغائية ،بينام ارتب َط ال ِعل ُم باآلليةِ .
فسم ٌة أساس َّي ٌة للعقل الحديث ،استم َّدها
من ال ِعلم ،هو أ َّن نظرت ُ ُه يف األع ِّم األغلب آليَّ ٌة ،وأنَّه ألقى بال َّنظر ِة الغائيَّة إىل ال َخلف حتى
ول ْو مل يُن ِكرها متاماً .ف ُمعظَم علامء البيولوجيا آلي ُّون ،ومييلو َن إىل رفض التَّفسريات الغائ َّية
ِ
لسلوك املوجودات الح َّية ،ونفس الكراهية للغائ َّية شائع ٌة يف ِعل ِْم ال َّنفس ،إذ
حتى بالنسبة
يُنظَ ُر عا َد ًة إىل إقحام فكرة الغ َرض عىل أنه ٌ
ْمي[[[.
عمل غ ُري ِعل ٍّ
هذا التَّمييز املهم بني التَّفسري الغايئ (= ال ِعلَّة الغائ َّية) والتَّفسري اآليل (= ال ِعلَّة
الفاعل َّية) ،وبيان ّأل تعا ُر َض بينهامِ ،
يكشف عن الخطأ الذي وق َع فيه كث ٌري من أنصار
وكامل،
ٌ
نظريّة دارون ،عندما ذهبوا إىل أ َّن التفسري الذي ق َّد َمتْ ُه نظريّة التط ُّور تا ٌّم
[1] - Immanent.
[2] - External.
[[[ -والرت ستيس ،الدين والعقل الحديث ،ترجمة د .إمام عبد الفتاح إمام ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،ط ،1998 ،1ص.37-32
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وبالتايل ال حاج َة للتَّفسري الغايئ-ال ِّديني طاملا أ َّن نشوء وارتقاء الكائنات الح َّية تقع يف
بالصدف ِة والعشوائ َّية .لكن عرفنا من ناحي ٍة ّأل تعا ُر َض بني التَّفسري الغايئ
أجواء مليئ ٍة ُّ
والتَّفسري اآليل ،بل ُي ِك ُن ال َّنظر إىل التَّفسري الغايئ عىل أنَّ ُه جز ٌء من التَّفسري اآليل إذا
ٍ
كائنات -أغراضاً ...وعرفنا
ميَّزنا بني األهداف واألغراض ،وقُلنا بأ َّن للكونِ -وما فيه من
ٌ
واتفاق وعشوائ َّي ٌة إنَّ ا هو كذلك بالنسب ِة ملن
من ناحي ٍة أخرى أ َّن ما يُعتقَد أنَّ ُه ُصدف ٌة
مل يطَّلع عىل األسباب ،أما من أحا َط ِعلْامً باألسباب ،فال ُصدف َة وال اتفاق وال عشوائ َّية،
بالنسبة إلي ِه ،يف هذا الكون.
عودة للموضوع:

لسؤالنا األساس :هل مث َّة تال ُز ٌم بني االعتقاد بنظرية التط ُّور وعدم اإلميان بالله؟
نعود ُ
ُ
قول القائل أ َّن من لوازم االعتقاد مبخلوقي ِة املوجودات يف العالَم هو االعتقاد بأنَّها
مخلوق ٌة ُدفع ًة واحدةً ،فإ ْن مل تكن كذلك ،بل ُخلِقَت تدريج ّياً فال ت ُ َع ُّد مخلوق ًة! هذا
جعل خلْق اإلنسان التَّدريجي من
باطل ،ألنَّ ُه عىل ِخالف أصول التَّوحيد .بل الله َ
الكالم ٌ
اآليات ال َّدالة عىل وجو ِد ِه ،كام يف قول ِه تعاىل« :ولقد خلَقنا اإلنسانَ من ُسالل ٍة من طنيٍ،
ثم خَلقنا ال ُّنطف َة علق ًة ،[[[»...إىل أ ْن ينتهي إىل آخ ِر
ثم َجعلنا ُه نطف ًة يف قرا ٍر مكنيٍَّ ،
َّ
[[[
مراحلِ ال َخلْق ،فال َخل ُْق التَّدريجي ال يُنايف أبدا ً اإلميا َن بالله .
السؤال :هل مث َّة ٍ
تناف بني نظريّة التط ُّور واإلميان بالله
إذا ً خالص ُة الجواب عىل ُّ
ِ
أي
وتوحيد ِه؟ وهل مث َّة تال ُز ٌم بني ثبوت النظريّة وانهيار دليل ال َّنظم؟ هي أنَّ ُه ال يوجد ُّ
ِ
ٍ
أي تالز ٍُم بني ثبوت النظريّة
تناف بني نظريّة التط ُّور واإلميان بالل ِه
وتوحيد ِه ،وال يُو َج ُد ُّ
وانهيار دليل ال َّنظم ،بل ميكن أ ْن تُوظَّف نظريّة التط ُّور -إ ْن ثبتَ ْت ص َّحتُها -لدعم دليل
ال َّنظم .ف ُي ُ
ظم والتَّ كيب بجميع ما ميتا ُز
قال -مثالً -بأ َّن اإلنسان ،مبا فيه من ال ِّدق ِة يف ال َّن ِ
به من خصوص َّيات ،مل يخلُق ُه الل ُه ُدفع ًة واحدةً ،بل ُو ِج َد بتلك الخصوصيات بتم ُّهلٍ ع َرب
سن َني متامدي ٍة ،حتى صا َر اإلنسا ُن بهذا الشَّ كل املعقَّد واملتكامل.
[[[ -سورة املؤمنون ،آية (.)12-14
[[[ -مرتىض املطهري ،التوحيد ،ص .211-253
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التطور :لِ َم تُعتبَ ُر تفسيراً نا ِقصاً؟
نظر ّية
ُّ

يرشح الشيخ امل ُط َّهري ملا ت ُعتَرب نظريّة التط ُّور تفسريا ً نا ِقصاً للكون ،فيقول :من
بأي وج ٍه من
الواضح أ َّن األُ ُسس التي يطرحها علامء األحياء للتط ُّور ال تكفي مبفر ِدها ِّ
الوجوه لتفسريِ ظاهرة ال َخلق .ومن املستحيل تفسري ال َخلْق دون إدخال ُعنرص الق َْصدية
والغائية للطبيعة.
إ َّن نقطة إتكاء الدارونية ترتكز عىل االنتقاء الطبيعي وبقاء األصلح ،وهذه حقيق ٌة
واقع ّي ٌة يف معركة الحياة التي ت ُغربِل الكائنات ،وأ َّن الكائن الحي الذي يتك َّيف مع البيئة
السؤال التَّايل:
بدرج ٍة أك َرب هو الذي يتوفَّر عىل قابلي ٍة أك َرب للبقاء .لك ْن حديثُنا يرتكَّز حول ُّ
هل اإلمكانات الضَّ ورية واملفيدة لحياة الكائن الحي ميكن أن تحصل ابتدا ًء ُصدف ًة
واتفاقاً ليك تبقى أو تزول بعد ذلك يف غربال الطبيعة؟
إ َّن قـراءة عـامل املوجـودات يـ ُد ُّل عىل وجود قـو ٍة خفيَّـ ٍة ُمدرِك ٍة وها ِدفـ ٍة تخل ُُق يف
بُنيـ ِة األحيـاء مـا يجعلُهـا متالمئـ ًة مـع البيئـة .إذا كانت جميـع التغييرات الحاصلة يف
بُنيـة املوجـودات الح َّيـة على ِغرار األغشـية التـي تربط أصابع بعـض الطُّيـور املائ َّية،
أمكـن القـول أ َّن هـذا الغشـاء ظهـ َر ُصدفـ ًة بين أصابـع هـذه الطيـور ،وهـو مفيـ ٌد
يف سـباح ِة هـذه الحيوانـات ،التـي اسـتخدمته بالفعـل ،ثـ َّم أخـذت هـذه األغشـية
(بغـض ال َّنظـر عـن عـدم قبـول علـم
باالنتقـال وراث َّيـاً إىل أعقـاب هـذه الحيوانـات
ِّ
الوراثـة لهـذا الفرض).
لكن بعض ال ُبنى املفيدة والضَّ ورية للكائنات الح َّية جاءت عىل صور ِة أجهز ٍة عظيم ٍة
ج َّدا ً ومعقد ٍة ،بالشكلِ الذي ال ميكن االستفادة منها إال حينام يكون جميع الجهاز قامئاً
ناسيل .فكيف ميكن القول يف مثل هذه املوارد
بالفعل ،نظ َري جهاز ال َب َص ،أو الجهاز التَّ ُ
أصلح للبقاء وحفظته الطبيعة
أ َّن تغيريا ً َ
حصل ُّ
بالصدفة يف بدنِ الكائن الحي وجعلَ ُه َ
يف غربالها؟!
النقطـة التـي أثارهـا املطهـري بالغـة األهميـة ،سـ ُيؤكِّد عليهـا يف مـا بعـد مايـكل

الداروين ّية

129

بيهـي يف كتابـه صنـدوق دارون األسـود[[[ ،تحت عنـوان «مفهوم األنظمـة ذات التعقيد
غير القابـل لالختـزال»[[[ .ويقصـد بيهـي بهـذا املفهـوم األنظمـة التـي ترتكَّب مـن ِع َّدة
ُمك ِّو ٍ
نـات منفصلـ ِة ال ُب ْنيـة ،لك َّنهـا تتظافـر وظيف ّيـاً مـن أجـل تنفيـذ مه َّم ٍة محـ َّدد ٍة ،ويف
الوقـت ِ
نفسـه إذا أُلغـي أحـ ُد هـذه امل ُك ِّونـات يتوقَّـف النظـام عـن العمـل متامـاً .وقـد
وصـف بيهـي مصيـدة الفئران[[[ كنمـوذ ٍج لألنظمـة ذات التعقيـد غري القابـل لالختزال
(شـكل .)2

فاملصيدة تتك َّون من خمسة أجزاء أساسيّ ٍة (قاعدة خشبية ،خطَّاف الطُّعم ،سوستة،
عمود معدينِ ،
وكل من هذه األجزاء الخمسة مه ٌّم لوظيفة املصيدة ،لكن
ماسك للفأر)ٌّ ،
إذا ت َّم إزالة أحد هذه األجزاء لن تنقص وظيفة املصيدة مبقدار  ،20%بل ستتوقَّف متاماً
عن العمل .لذلك يجب عند صناعة املصيدة تركيب األجزاء الخمسة جميعاً يف ٍ
وقت
ٍ
واحد حتى تصبح صالحة للعمل[[[.
ال أريــد أ ْن أ َّدعــي أ َّن مفهــوم «األنظمــة ذات التعقيــد غــر القابــل لالختــزال»
[[[ Darwin›s Black Box -يستخدم اصطالح «الصندوق األسود» لإلشارة إىل األنظمة التي نستخدمها وال نعرف شيئاً عن طريقة عملها .فالخلية ،أيام
دارون ،تبدو تحت امليكروسكوب كقطرة من مادة جيالتينية ومل يكن يدرك يش ٌء عن تعقيدها.

[2]- Irreducible Complexity.
[3]- Mouse Trapper.

[[[ -عمرو رشيف ،كيف بدأ الخلق ،ص.225-226 :
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ـي بالــرورة ،وأنَّــه ي ْدحــض نظريّــة التطـ ُّور...
يـ ُد ُّل عــى أ َّن الكــون ُخلِــق بنحـ ٍو دفْعـ ٍّ
أي جــز ٍء
ّ
كل ...مــا أ َّدعيــه هــو أ َّن هــذا املفهــوم ي ـ ُد ُّل -عــى األقــل -عــى أ َّن تط ـ ُّور ِّ
مــن أجـزا ِء منظومـ ٍة مع ّينـ ٍة مــرو ٌط باألجـزاء األخــرى ...وهــذا يســاعدنا عــى فهــم
مقول ـ ٍة ســأرش ُحها قريب ـاً ،وهــي أ َّن الظواهــر الطبيعيــة تُ ثِّــل احتـ ٍ
ـاالت مرشوط ـ ًة ،ال
مســتقلّ ًة.
قبل املط َّهري وبيهي ،كان كرييس موريسون ق ْد أشا َر يف كتاب ِه “ال ِعلْم يدعو لإلميان”
إىل هذه النقطة ،حيث كتَ َب بعد رشح بُ ْنية العني العجيبة« :إ َّن جميع هذه العنارص،
بدءا ً من الق َرن َّية وانتها ًء باأللياف العصب َّية ،يجب أ ْن توجد مع بعضها يف آنٍ ٍ
واحد .إ ْذ مع
أي ٍ
واحد من هذه العنارص ،سوف تُصبِح ال ُّرؤية غ َري ممكن ٍة .ومع ذلك ،هل ميكن
فقد ِّ
كل ٍ
واحد منها يُنظِّم ال ُّنور بالطريق ِة
أن نتص َّور اجتامع جميع هذه العوامل ذات ّياً ،وأ َّن َّ
التي يفي ُد منه اآلخر ويس ُّد حاجته؟[[[».
أن تُن ِتج ْ
هل يمكن لعملية االنتقاء الطبيعي ْ
نظماً؟

«تغي صغ ٌري مرتاك ٌم»،
يف كتابه “صانع َّ
الساعات األعمى" ،وبالتَّحديد يف الفصل الثالث ُّ ٌ
س َخ َر ريتشارد دوكنز من املؤمنني بالل ِه ،الذين ِ
يستدلُّون عىل وجود ِه بال َّنظْم ،من خالل
[[[ -كرييس موريسون ،العلم يدعو لإلميان ،ص .106
ثــم إ َّن هنــاك أمـ ٌر آخــر يبعــثُ عــى الدَّهشـ ِة والحــرة ،أال وهــو خاليــا الجِســم البــري .هــذه الخاليــا التــي ِ
يصـ ُـل ع َددُهــا يف بــدنِ الفــرد الواحــد إىل
املليــارات ،والتــي تزيــد عــى عــدد مجمــوع ســكان األرض .وعــى الرغــم مــن أ َّن هــذه الخاليــا تنبـ ُع مــن أصــلٍ واحـ ٍـد ،وتتفـ َّرع مــن جــذ ٍر واحـ ٍـد ،إال أ َّن
ـكل صنـ ٍ
والســن وأمثالهــا،
خاصـاً بــه .فـ ُّ
لـ ِّ
خاصـاً وغــذا ًء ّ
ـف منهــا عمـاً ّ
ـكل خليـ ٍة مــن أعضــاء الجســم املختلفــة ،كالعظــم واللَّحــم والظُّفــر والشَّ ــعر والعــن ِّ
تجــذب الغــذاء الــذي يتناســب مــع نُ ِّوهــا وحياتِهــا ،وتتمتَّــع الخاليــا ب ُقــدر ٍة مذهلـ ٍة عــى التكيُّــف مــع الظــروف والحاجــات.
ـري أشــكالَها ،وحتــى طبيعتَهــا األصليَّــة ،وفــق مقتضيــات البيئــة وحاجاتهــا الحيويَّــة ،وتتكيَّــف مــع الحاجــات
يقــول موريســون« :تُحـ ِّول الخاليــا بشــكلٍ قهـ ٍّ
ـكل خليـ ٍة يف جســمِ الكائــن الحــي ،ينبغــي أن تت َّهيــأ لتُكـ ِّو َن لَ ْحـاً أحيانـاً ،وجِلــدا ً أحيانـاً أخــرى ،أو تُشـكِّل مينــاء
ومــع البيئــة التــي هــي جــز ٌء منهــا .فـ ُّ
ـكل خليـ ٍة عليهــا أن تــأيت عــى
السِّنــ حين��اً آخ��ر ،وت ُصبِ��ح دم�� َع الع�ين أحيان��اً ،و ُمخ��اط األن��ف حين��اً آخ��ر ،وتتش��كَّل أحيانـ�اً ضمنــ هيئ��ة األُذُن .وعندئـ ٍـذ فـ ُّ
الشَّ ــكلِ والكيفيــة التــي تُــؤدِّي وظيفتَهــا مــن خاللِهــا» (كريــي موريســون ،العلــم يدعــو لإلميــان ،ص.)93 :
القصــد واإلرادة
ُبصهــا وال تشــاه ُد فيهــا االنســجا َم والتكا ُمـ َـل وال ِّنظــام ،وآثــا َر ْ
إ َّن عجائــب نظــام الخَلــق وتناغُامتِـ ِه ال ميكـ ُن إحصاؤُهــا ،فــا مــن زاويـ ٍة ت ِ ُ
يف ال َخلْــق.
يقــول موريســون« :إ َّن هنــاك أ ِدلَّـ ًة بــارز ًة عــى أ َّن اإلنســان تكيَّـ َـف عـ َر ال َّزمــن مــع الطبيعــة ،وتتكامــل هــذه النظريّــة اليــوم حيــث تتكيَّــف الطبيعــة
بدورِهــا مــع اإلنســان».
ويقــول« :حينــا نأ ُخــذ باعتبارِنــا حجـ َم األرض ،ووض َعهــا يف الفضــاء ،والرتكيبــات امل ُحـرِّ ة لهــذا الوضــع ،نجــد أ َّن احتــال حصــول بعــض هــذ ِه التَّ كيبــات
وصدفـ ًة يُعــا ِدل الواحــد مــن املليــون .أمــا احتــال حصولهــا مبجمو ِعهــا ُصدفـ ًة واتفاقـاً ،فهــو واحــد يف املليــارات .ومــن هنــا ال ميكــن تفســر نشــأة
اتفاقـاً ُ
والصدفــة عــى اإلطــاق .واألغــرب مــن انســجام وتكيُّــف اإلنســان مــع الطبيعــة ،تكيُّفهــا هــي مــع اإلنســان»! (محمــد
األرض والحيــاة عليهــا باالتفــاقِ ُّ
حســن الطباطبــايئ ،أصــول الفلســفة واملنهــج الواقعــي ،تعليــق مرتــى مطهــري ،ج.)292-281 ،3
أقــول :لقــد أرشتُ ســابقاً إىل أ َّن نظريّــة التط ـ ُّور ال ميكــن أخذُهــا كتفس ـرٍ كامــلٍ  ،ألنَّــا بحاج ـ ٍة لتفســر نشــأة الحيــاة وظهــور الخل َّيــة ،كــا أنَّــا بحاج ـ ٍة
لتفســر غائيَّــة الكائنــات وتكاث ُرهــا ونظــام التَّشــفري ومعالجــة املعلومــات فيهــا ،واألهــم مــن ذلــك كلِّــه عمليــة التَّشــكيل.
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تشبيه العالَم بالقصيدة ال َّرائعة املكتوبة عىل لوح ِة الكمبيوتر [[[،ويقولون :كام أ َّن
َ
احتامل أ ْن يجلس ِقر ٌد عىل لوحة الكمبيوتر ،وي ُد ُّق عىل أزرارها بشكلٍ عشوا ٍّيئ ،فينتُج
ِ
ٌ
البعيد ج ّدا ً أ ْن تُن ِتج عجلة
احتامل بالغ الضآلة ،كذلك من
ج َّرا َء ذلك قصيد ًة رائع ًة ،هو
الحياة هذا ال َّنظم ال َّرائع ،ما مل تنط ِو عىل غاي ٍة ،وما مل يَ ُك ْن ورا َءها صانع.
يقول دوكنز أ َّن هؤالء يتص َّورون الحيا َة وكأنَّها فجأ ًة ظهرت ،أو خالل أقل من عرشة
آالف سن ٍة ...لك ْن لو عرفنا أ َّن الكون ظهر -كام يُؤكِّد ال ُعلامء -قبل أربع إىل خمس
مليارات سن ٍة ،فسوف نُدرِك إمكان َّية ظهور هذا القدر من التعقيد والجامل والتن ُّوع،
صحيح
طبيعي بطي ٍء ج ّدا ً.
تدريجي متم ِّهلٍ  ،وانتقا ٍء
من خالل عملي ٍة عمياء ،وتراك ٍُم
ٌ
ٍّ
ٍّ
أ َّن هذا القدر من التعقيد والجامل والتن ُّوع ،من البعيد ج ّدا ً أ ْن ينشأ خالل بضعة ٍ
آالف
السنني ،وفق حساب االحتامالت .لكن عندما نتح َّدث عن أربعة إىل خمسة مليارات
من ِّ
سن ٍة ،فهنا ندرك أ َّن هذا ممك ٌن ،بل هو الذي واق ٌع فعالً ،ألنَّه التفسري املعقول الوحيد
للحياة! بل هذا ما يث ُري حريت َنا ودهشتَنا ...كيف أ َّن هذا االحتامل البعيد والضئيل ج ّدا ً
قد تحقَّق؟!
عىل هذا األساس ،أكَّد دوكنز عىل أ َّن القرد ،لو أُتيح لو الزمن الكايف ،وهو يرضب
عشوائ ّياً عىل لوحة الكمبيوتر ،فإنَّه سيتمكَّن من إنتاج كل أعامل شكسبري! وهو يعرتف
بأ َّن وقوع مثل هذا االحتامل بالغ الضآلة ،ويعود السبب يف ذلك إىل أ َّن االنتخاب
كل محاول ٍة جديد ٍة هي
العشوايئ هو من منط االنتخاب بالخطوة الواحدة ،حيث ُّ
محاول ٌة حديث ٌة .لكن لو افرتضنا أ َّن االنتخاب العشوايئ هو من منط االنتخاب الرتاكمي،
ٍ
كل تحس ٍني مهام كان صغريا ً
كأساس للبناء يف املستقبل ،فإ َّن النتائج قد
حيث يُستخدم ُّ
تصبح غريب ًة مدهش ًة .وواقع األمر أ َّن هذا هو ما حدث بالضبط فوق هذا الكوكب،
ونحن أنفسنا نُ َعد من أحدث هذه النتائج إ ْن مل نكن أغربها وأكرثها إدهاشاً.
ويضيف دوكنز :رغم أ َّن منوذج القرد /شكسبري يُفيد يف تفسري الفارق بني االنتخاب
ائق ها ّم ٍة .وإحداها
بالخطوة الواحدة واالنتخاب الرتاكمي ،إال أنَّه يُ ِّؤدي إىل اللَّبس يف طر َ
كل جيلٍ من التوالد االنتخايب ،يكون الحكم فيه عىل عبارات الذرية الطافرة
هو أ َّن َّ
[1]- Keyboard.
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حسب معيار مشابهتها لغاي ٍة مثالي ٍة بعيد ٍة ،هي كتاب ُة عبار ٍة ُمح َّدد ٍة من قصيدة
شكسبري ،يف حني أ َّن الحياة ليست هكذا .فالتط ُّور ليس له غاي ٌة عىل األمد الطويل ،أل َّن
االنتخاب الطبيعي الرتاكمي هو أعمى بالنسبة للمستقبل[[[.
ولنا عىل ما ذكره املالحظات التالية:
املالحظة األوىل :إذا كان دوكنز ال يرى غاي ًة لالنتخاب الرتاكمي ،أو إذا مل
قص ٍد وغاي ٍة
ت ُكتشف الغاية من االنتخاب الرتاكمي ،فهذا ال يعني عدم وجود ْ
فعالً ،أل َّن ع َدم الوجدان ال ي ُد ُّل عىل عدم الوجود.
يفرتض ض ْمناً أ َّن هناك ُم َ ْب ِمجاً و َّج َه
املالحظة الثانية :االنتخاب الرتاكمي
ُ
ٍ
كأساس للبناء
وحس َن اختياراته ،وجعله يستفيد من الخربة السابقة
الكمبيوترَّ ،
يفرتض ض ْمناً ُم ْب ِمجاً يُو ِّجه
يف املستقبل .إذا ً ما املانع من القول أ َّن هذا الكون ُ
[[[
حركتَ ُه ،ويُتيح للكائنات الحيَّة أ ْن تتط َّور؟
املالحظة الثالثة :خلَ َط دوكنز بشكلٍ ساف ٍر بني منطني من االحتامالت
(يُ ْدرسان يف نظريّة االحتامالت)؛ هام االحتامالت املستقلَّة واالحتامالت
اكمي ،فهذا
املرشوطة .فعندما يُؤكَّد عىل أ َّن ما يجري يف الكون هو
ٌ
انتخاب تر ٌّ
كل خطو ٍة مرشوط ٌة
يعني أنَّه من منط االحتامالت املرشوطة ،بحيث تكون ُّ
والسؤال :لِ َم
بالخطوات التي تتزامن معها أو تسبقها ،حتى تكون تحسيناًُّ .
االنتخاب يف الكون
صارت هذه االحتامالت مرشوط ًة ال مستقلّ ًة؟ لِ َم صا َر
ُ
تراكم ّياً ومل يعتمد عىل الخطوة الوحدة؟ أال ي ُد ُّل هذا عىل أ َّن مث َّة ُمو ِّجهاً لهذا
التط ُّور ،أرا َد للكائنات الح َّية أ ْن تصل إىل ما وصلَت إليه.
حتى يتَّضح أ َّن الحوادث أو األنظمة أو أجزاء تلك األنظمة ،تسري يف الكون وفق
االحتامالت املرشوطة ،وتتطل َُّب ُمو ِّجهاً يُو ِّجه الحوادث أو األنظمة وأجزائها لتحقيق
غاي ٍة ُمح َّدد ٍة ،تأ َّمل املثال التايل.
[[[ -وهذا ما تعنيه كلمة «رب».

-[1]Dawkins, The Blind Watchmaker, Ch3, p 50.
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يف الربنامج التلفزيوين “من سريبح املليون؟” ما هو احتامل أ ْن يُجيب امل ُتسابق عن
السؤال الثاين إجاب ًة صحيح ًة
السؤال األ َّول إجاب ًة صحيح ًة؟ وما هو احتامل أ ْن يُجيب عن ُّ
ُّ
عىل افرتاض أ َّن إجابتَ ُه األوىل صحيح ٌة؟ ...وهكذا.
السؤال األول والثاين ،ث َّم الثالث
أجاب إجابة صحيح ًة عن ُّ
عىل افرتاض أ َّن املتسابق َ
والرابع ،فالخامس والسادس ...إىل آخر الحلقة ...أل ْن يُثري هذا استغرابَ َك بالتدريج؟ ما
هو سبب هذا االستغراب وال َّدهشة؟
خطئ أبدا ً ...وهكذا يف
نفس ُه يف حلق ٍة ثاني ٍة من الربنامج ،ومل يُ ْ
ث َّم إذا اش َرت َك املتسابق ُ
حلق ٍة ثالث ٍة ورابع ٍة ...إلخ .أل ْن تقول :حتامً يوجد سبَ ٌب ما وراء هذا األمر؟ ال ميكن أبدا ً
ِ
الصادق َة كلَّها ُص ْدف ٌة؟ ولِ َم الناس
كل هذا ُص ْدف ًة ...لِ َم ال تفرتض أ َّن
أ ْن يكون َّ
اإلجابات َّ
رسب األسئلة إىل امل ُتسابق
يط َرحو َن عىل الفور تفسريا ً من قبيل أ َّن ُم ِع َّد الربنامج قد َّ
لغاي ٍة ما؟ حتى يفوز امل ُتسابق أو حتى يشتهر الربنامج مثالً .إذا ً سنضط ُّر إلدخال عنرص
الق َْصدية والغائية لتفسري ما ح َدث.
ٍ
ملزيد من التوضيحُ ،خ ْذ مثاالً آخر ،ضَ ْع عرش َة قطعٍ ُمرقَّم ٍة من  1إىل  10يف ُجعب ٍة،
رش م َّر ٍ
ات ،بحيث كُلَّام استخ َر ْج َت واحدةً،
ث َّم اخلِطها .استخرِج منها قطع ًة واحد ًة ع َ
تس َحب ُه.
تس َحب الثانية ،دون أ ْن تهتم لرتتيب أرقام ما ْ
أر َج ْعتَها إىل ال ُجعبة قبل أ ْن ْ
ٍ
عندئذ ،يكو ُن احتامل خروج القطعة رقم  1يف امل َّرة األوىل =
واحتامل ُخروج القطعة رقم  2يف امل َّرة األوىل = وهكذا بقية القطع.
بغض ال َّنظَر عن امل َّرة األوىل=
ويكو ُن احتامل خروج القطعة رقم  1يف امل َّرة الثانية ِّ
بغض ال َّنظَر عن امل َّرة األوىل = وهكذا
واحتامل خروج القطعة رقم  2يف امل َّرة الثانية ِّ
بقية القطع.
ُ
ثابت يف ال ِقطَع كلِّها؟
السؤال :لِ َم
االحتامل ٌ
السابقة ،وبالتايل االحتامل
الجواب :ألنَّك يف ك ُِّل مر ٍة ،ال تهتم بال َّرقَم الذي خ َر َج يف امل َّرات َّ
السابقة .هنا نُس ِّمي االحتامالت بـ «االحتامالت املستقلة».
ٌّ
يف ك ُِّل م َّر ٍة
مستقل عن امل َّرات َّ
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اآلن ،م َّرة أخرىُ ،خ ْذ عرشة قطعٍ ُمرقَّم ٍة من  1إىل  ،10ضَ ْعها يف ُجعب ٍة ث َّم اخلِطها.
استخرِج منها قطع ًة واحد ًة عرش م َّر ٍ
ات ،بحيث كُلَّام استخ َر ْج َت واحدة ،أر َج ْعتَها إىل
تس َحب الثانية .لكن حاول هذه امل َّرة أ ْن ترصد احتامالت خروج تلك
ال ُجعب ِة َ
قبل أ ْن ْ
حسب أرقامها.
القطع ُمرتَّب ًة َ
سوف تجد أ َّن احتامل خروج القطعة رقم = 1
واحتامل خروج القطعة رقم  1ث َّم رقم  2عىل التَّ تيب =
واحتامل خروج القطعة رقم  1ث َّم رقم  2ث َّم رقم  3عىل التَّ تيب =
واحتامل خروج القطع  ،1و ،2و ،3و 4عىل التَّ تيب =
ٍ
وعىل هذا املنوال يكو ُن احتامل ُخروج ال ِقطَع العرش عىل التَّ تيب مساوياً
لواحد
عىل عرشة مليارات.
يك مر ًة بعد أخرى؟
السؤال :لِ َم ينخفض االحتامل هنا بشكلٍ دراماتي ٍّ
رشطاً إضافيّاً ،ففي امل َّرة األوىل يكو ُن االحتامل ،لكن
الجواب :ألنَّك يف ك ُِّل مرة تشرت ُط ْ
يف امل َّرة الثانية تريد أ ْن يخ ُرج ال َّرقم  2برشط أ ْن يكون قد خ َر َج يف امل َّرة املاضية ال َّرقم
 ،1لذا يكو ُن االحتامل × = .ويف امل َّرة الثالثة تريد أ ْن يخ ُرج ال َّرقم  3برشط أ ْن يكون
قد خ َر َج يف امل َّرة األوىل ال َّرقم  1ويف امل َّرة الثانية ال َّرقم  ،2لذا يكو ُن االحتامل × × =....
ٍ
«احتامالت مرشوط ًة» ،ال مستقلَّ ًة.
وهكذا ،فاالحتامالت هنا تسمى
لذا ،يف هذه الحالة ،عندما يخ ُرج يف امل َّرة األوىل ال َّرقم  1قد تتع َّجب قليالً ،أل َّن
ٌ
ضعيف .لكن عندما يخ ُرج يف امل َّرة الثانية ال َّرقم  2فسوف
احتامل
االحتامل هو ،وهو
ٌ
تتع َّجب أكرث ،أل َّن االحتامل هو .وعندما يخ ُرج يف امل َّرة الثالثة ال َّرقم  3فسوف ترتفع
َ
لديك درجة ال َّدهشة والتع ُّجب ،أل َّن االحتامل هو.
لكن لِ َم يزداد تع ُّج َبك كلَّام خ َرجت األرقام مرت َّب ًة إىل امل َّرة العارشة؟
ضعيف ،لكن يف امل َّر ِة الثانية
الصدفة ال ِّنسبية يف امل َّر ِة األوىل
ٌ
الجواب :أل َّن احتامل ُّ
ُ
احتامل خروج ال َّرقم  2بعد خروج ال َّرقم ُ 1صدف ًة يزدا ُد انخفاضاً ،ويف امل َّر ِة الثالثة احتامل
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خروج ال َّرقم  3بعد خروج ال َّرقم  1ث َّم ال َّرقم ُ 2صدف ًة سيزدا ُد انخفاضاً ...وهكذا .مع
ذلك ،لو َ
قائل أنِّ يف تجرب ٍة ما س َح ْب ُت عرش قطع ُمرقَّمة ،وخ َر َج ْت بالفعل مرت َّبة من
قال ٌ
منخفض ج ّدا ً ،وهو
 1إىل  ،10فقد ت ُص ِّدق بصعوب ٍة عىل الرغم من أ َّن احتامل وقوع ذلك
ٌ
كام قُلنا واح ٌد مقسوماً عىل عرشة مليارات!
ألف قطع ٍة ُمرقِّم ٍة من ٍ
واحد إىل ٍ
ألف ،ووضعناها يف ُج ْعب ٍة
اآلن ،لو افرتضنا أ َّن لدينا َ
ألف م َّرة باستخراج القطع ،بحيث كلَّام استخرجنا واحد ًة منها،
ث َّم خلطناها ،وقُمنا َ
قبل أ ْن نس َحب م َّر ًة جديدةً.
أرجعناها إىل ال ُج ْعبة ،وخلطناها َ
ألف م َّرةً ،ويف ك ُِّل مر ٍة
قائل أنَّ
لو قال ٌ
أجريت تجرب ًة ،وت َّم سحب القطع امل ُرقَّمة َ
ُ
كانت القطعة ت ُعاد إىل ال ُج ْعبة ،وخ َر َجت القطع ُمرت َّبة من ٍ
واحد إىل ٍ
ألف .هنا لن ت ُص ِّدق
عىل األرجح ،وستقول أ َّن مثة سبباً ما يقف وراء اطِّراد خروج األرقام بشكلٍ مرت ٍَّب ،أو
أ َّن جه ًة ما قص َدت خروج القطع عىل هذا النحو من ال َّنظم والرتتيب ...بعبار ٍة أخرى
سوف تضط ُّر إلدخال عنرص الق َْصدية والغائية لتفسري هذه الظاهرة الغريبة ج ّدا ً...
ألف مر ٍة .فمن املحتمل ج ّدا ً
ألنَّه من غري املعقول أبدا ً أ ْن تخرج األرقام ُمرتَّب ًةُ ،صدف ًةَ ،
أي مرة من امل َّرات ،أ ْن يخفق
أنَّه يف امل َّرة الخامسة عرش مثالً ،أو يف املرة الثالثني ،أو يف ِّ
االستمرار يف االطِّراد ،ويُخ ُرج رقامً آخ َر .ومبج َّرد أ ْن يح ُدث هذا األمر امل ُتوقَّع واملر َّجح،
السابقة ،والتي كانت فيها األرقام
ستتالىش الفوائد واملكتسبات التي حقَّقناها يف امل َّرات َّ
أبطل االستمرار يف االطِّراد ،وكشف أنَّه كان اطِّرادا ً مؤقَّتاً.
ُمرت َّب ًة ،قبل خروج ال َّرقم الذي َ
السحب،
هذا االحتامل -أعني احتامل إخفاق االستمرار يف االطِّراد -يزداد كُلَّام مضينا يف َّ
أل َّن احتامل استمرار االطّراد يف أ ْن تخرج األرقام ُمرتَّب ًة صدف ًة ينخفض بشكلٍ دراماتييكٍّ.
اآلن ،كيف نُط ِّبق االحتامل املرشوط لبيان رضورة إدخال عنرص الغائ َّية يف تفسري
الكون؟
الجواب :عندما نلت ِف ْت إىل التعقيد ِ
الحاصل يف الكون ،وارتباط ظواهر الطَّبيعة بعضها
ٍ
أي ظاهرة من الظواهر التط ُّورية هو مرشو ٌط بسلسل ٍة
ببعض ...نجد أ َّن احتامل وقوع َّ
السابقة عليها .لذا اضط َّر دوكنز الفرتاض
ُمعقَّد ٍة من الظواهر األخرى املتزامنة معها أو َّ
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أ َّن التط ُّور يسري وفق االنتخاب الرتاكمي ال الخطوة الواحدة .لكن فاتَ ُه أ َّن االنتخاب
الرتاكمي يعني أ َّن االحتامالت مرشوط ٌة ،وكونها كذلك مع استمرار التط ُّور ِ
مئات املاليني
قصدي ٍة وغائي ٍة ،لتفسري استمرار التط ُّور وعدم انثالمه .حتى
السنني يتطلَّب افرتاض ْ
من ِّ
عندما يحصل انثال ٌم جز ٌّيئ ،وتنقرض بعض الكائنات الحيَّة ،عندما نُدقِّق نجد أ َّن هذا
ٍ
لكائنات ح َّي ٍة أخرى ...بحيث يكون االنثالم مبثابة خطو ٍة
االنثالم كان مق ِّدم ًة لتط ُّو ٍر أك َرب
للوراء ليك تعقُبها خطواتٌ لألمام.
خاص ًة جعلت التط ُّور يسري باتجا ٍه
بعبار ٍة أخرى ،التط ُّور الرتاكمي
ُ
يفرتض برمج ًة َّ
وصدف ًة ...وهنا نري ُد
مح َّد ٍد ،لصالح استمرار حياة اإلنسان عىل األرض ،وليس عشوائ ّياً ُ
اكمي و ُمو َّج ٍه ،ال بشكلٍ عشوا ٍّيئ.
تفسريا ً لهذه الربمجة التي جعلت التط ُّور يسري بشكلٍ تر ٍّ
وإال كُلَّام مضينا يف التط ُّور أكرث ،وازداد تعقُّد الكون والكائنات الحيَّة ،ازداد احتامل أ ْن
مفاجئ ،يُضي ُع جمي َع املكتسبات التي حقَّقتها عملية التط ُّور ،ما مل نفرتض
يح ُدث أم ٌر
ٌ
قص َدت أ ْن يكون التط ُّور ُمو َّجهاً ومستم َّرا ً .نحن بحاج ٍة الفرتاض جه ٍة ما
أ َّن جه ًة ما َ
تأ ُخذ بزمام الكون -بك ُِّل تعقيداته املذهلة -وتو ِّج ُهه ،لتسري حركة تط ُّور الكائنات الح َّية
بطريق ٍة بناء ٍة ،وال ِ
تهدم ما ب َنتْه ،إال بشكلٍ ُج ْز ٍّيئ ،لتُعيد البناء بطريق ٍة أرو َع وأعق َد.
أي خللٍ
ح ّقاً ،كيف قُ ِّي َض لهذه الكائنات الح َّية أ ْن تستم َّر دون أ ْن يَح ُدث يف الكون ُّ
ويقيض عليها .دعونا نُسلِّ ْم -جدالً -أ َّن الكائنات الحيَّة ظهرت نتيجة
يُه ِّد ُد استمرا َرها
َ
ٍ
ٍ
ظروف بيئي ٍة استثنائي ٍة لصالح تلك التفاعالت،
تفاعالت ذات َّي ٍة يف املا َّدة ،باإلضافة إىل توافُر
ٌ
احتامل وار ٌد ج ّدا ً ج ّدا ً ،وهو وقوع
ث َّم بدأت عملية االنتقاء الطَّبيعي انطالقتها .لكن مث َّة
حادث ٍة واحد ٍة عىل األقل ت ُو ِقف ِ
كل املكتسبات التي حقَّقتها عملية االنتقاء الطبيعي
وتهدم َّ
َ
يف تراكُمها التَّاريخي الطويل ...لك ّن هذا
االحتامل الوار َد ج ّدا ً ج ّدا ً مل يح ُدث ...كيف نُفسِّ
ذلك؟ لِ َم ظلَّت وما زالت الظُّروف مالمئ ًة الستمرار عملية االنتقاء الطَّبيعي؟
الصغار ،يف بد ِء تعلُّ ِمهم امليش عىل أقدا ِمهم ...ونرى
الحظْ ،عندما نُرا ِقب أطفالَنا ِّ
ات -ورمبا ِ
بأعيُ ِننا مرورهم بعرش ِ
مئات -املواقف التي تُه ِّدد ُوجو َد ُهم ،أو تُه ِّدد عىل
األقل سالم َة أعضائِهم ...نجد كأ َّن ق َّوة ما تح َفظُهم من الوقوع يف أغل َِب هذه املخاطر.
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هنا تنتابُنا حال ٌة من الحري ِة واالستغراب .ونتساءل عن َ
تلك الق َّوة الخف َّية الحافظة لهم
من الوقوع يف املخاطر .عىل الرغم من أنَّا نتحدث عن كائنٍ ٍ
واحدُ ،مي ُّر يف حيات ِه القصرية
بعرشات املواقف التي ت ُه ِّدد وجو َد ُه أو سالم َة أعضائ ِه.
أال ِ
ٍ
عندئذ أ ْن نتسا َءل عن سبب بقاء هذا الكون الفسيح مستم ّرا ً ،أال ي ُد ُّل
يح ُّق لنا
ذلك عىل وجود جه ٍة ما تك َّفلَت ببقائ ِه ،حتى تسري عملية االنتقاء الطَّبيعي وتستبقي
تدريجي ،دون أ ْن يَح ُدث ما يُوقفها أو ِ
ٍ
مكتسبات بشكلٍ
يهدم مكتسباتِها
األصلح ،وت ُحقِّق
ٍّ
[[[
التي حقَّقتها لتعود إىل امل ُربَّع األول ونُقطة الصفر؟!
السابق ،أعني الفيلسوف
ويعجبني يف دحض موقف أمثال دوكنز ،ما ذك َر ُه ال ُملْحد َّ
الربيطاين أنتوين فلو[[[ ( ،)2010-1923الذي أ َّدى إميانُ ُه -بعدما كا َن من أبرز أعالم اإللحاد
يف العالَم -إىل إصابة ال ُمل ِْحدين بحال ٍة من الهسترييا ،إىل درج ِة أنَّهم اتَّهموه بالتَّخريف
السنُ ...
يقول فلو يف كتاب ِه “هناك إله”[[[:
لتق ُّد ِم ِه يف ِّ
ُ
«تقول القاعدة الفلسفية :إ َّن الربها َن الفلسفي يُعت ُرب متكامالً إذا اجتم َع فيه ال َّدليل
عىل ِص ْدق الرأي ،مع ال َّدليل عىل خطأ ال َّرأي املقابل .لذلك أعجبني كثريا ً تفنيد العالِم
جريالد رشويدر[[[ (عامل الفيزياء النوويَّة) يف كتاب ِه “ ِعل ُم الله[[[” لل َّدليل الذي يُش ِّبه فيه
بالصدفة مبجموعة من ال ِق َردة ،ت ُد ُّق باستمرار
القائلون بهذا ال َّرأي إمكانية نشوء الحياة ُّ
بالصدفة ،يف إحدى
عىل لوحة مفاتيح الكمبيوتر ،ويرو َن أ َّن ال ِق َردة ميكن أ ْن تكتُب ُّ
محاوالتها الالنهائ َّية ،قصيدة لشكسبري سوناتا[[[.
يبدأُ رشويدر تفني َد ُه ِ
بعرض تجرب ٍة أجراها املجلس القومي الربيطاين للفنون ،وفيها
كل صنف من
[[[-أقول :حتى القصص الدينية التي تتحدَّث عن وقوع طوفان عىل األرض ،نجد أ َّن نوح (ع) يؤمر بأن يحمل معه عىل سفينته زوجني من ِّ
أصناف الحيوانات .ولو فرضنا أ َّن عدد أصناف الحيوانات أكرب بكثري من قُدرة سفينة نوح (ع) عىل االستيعاب ،فمن املحتمل جدا ً أنَّ ُه مل يؤمر إال بحمل
كل أصناف الحيوانات امل ُهدَّدة يف وجو ِدها فقط أو التي أُري َد لها البقاء .أما أنواع الحيوانات التي ستبقى مبنأى عن االنقراض ،أو أُري َد لها االنقراض ،فإنَّ ُه
– ربَّ ا – مل يُؤمر بحملِها .هذا كله عىل افرتاض أن الطوفان شمل األرض بأرسها ،وهناك احتامل وارد جدا ً أن الطوفان مل يشمل إال بقعة جغرافية محددة،
وأ َّن حمل الحيوانات كان يستهدف الحفاظ عليها يف هذه البقعة.
[2]- Antony Flew
[3]- There is a God.
[4]- Gerald Schroeder.
[5]- The Science of God: The Convergence of Scientific and Biblical Wisdom, (1997).
[6]- Sonnet.
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وض َع الباحثون ِستَّ ًة من ال ِق َردة يف ٍ
قفص مل ُ َّدة شهرٍ ،وتركوا معها لوحة مفاتيح كمبيوتر،
بعد أ ْن د َّربُوهم عىل َد ِّق أزرارها.
كانت النتيجة  50صفح ًة مكتوب ًة ،دون كلم ٍة واحد ٍة صحيح ٍة ،حتى لو كانت هذه
الكلمة من ٍ
حرف واحد مثل ( Aالحظ أنَّه ال بُ َّد من وجود مسافة قبل حرف  Aومسافة
بعده حتى نعتربه كلمة).
وإذا كانت لوحة املفاتيح تحوي ثالثني مفتاحاً ( 26حرفاً  4 +رموز) ،فإ َّن إمكانية
الحصول عىل كلم ٍة من ٍ
بالصدفة ،عند ك ُِّل محاولة ،تصبح .A
حرف واحد ُّ
بنتائج
بعد ذلك ط َّبق رشويدر هذه االحتامالت عىل قصيدة سوناتا لشكسبري ،فخرج
َ
السوناتا التي تبدأ ببيت (Shall I compare three to
عرضَ ها كاآليت :اخرتتُ لشكسبري ُّ
وأحصيت حروفها ،فوجدت ُها  488حرفاً .ما هي احتاملية أ ْن نحصل
،)a Summer’s day
ُ
بالصدفة (أي أن ترتت َّب الـ 488
السوناتا ُّ
بالطَّ ْرق عىل أزرار لوحة الكمبيوتر عىل هذه ُّ
السوناتا)؟ إ َّن االحتامل هو واحد مقسوم عىل  26مرضوبة يف
حرفاً نفس ترتيبها يف ُّ
نفسها  488مرةً ،A ،وهو ما يُعا ِدل.
وعندما أحىص ال ُعلامء عدد ال ُجسيامت يف الكون (إلكرتونات ،وبرتونات ،ونيوترونات)
وجدوها A ،واحد وعىل ميينه  80صفرا ً .معنى ذلك أنَّ ُه ليس هناك ُجسيامتٌ تكفي
إلجراء املحاوالت ،وسنحتاج إىل املزيد من ال ُجسيامت مبقدار.
ِ
كل منها جزءا ً من املليون
رقاقات كمبيوتر[[[ ،تزن ٌّ
وإذا ح َّولنا ما َّدة الكون كلَّها إىل
من الغرام ،وافرتضنا أ َّن ك َُّل رقاق ٍة تستطيع أ ْن تُجري املحاوالت ،بدالً من ال ِق َردة ،برسعة
مليون محاولة يف الثَّانية ،نجد أ َّن عدد املحاوالت التي متَّت منذ نشأة الكون هي محاول ٌة.
أي أنَّك ستحتاج مر ًة أخرى كوناً أكرب مبقدار! أو ُعمرا ً أطول للكون بنفس املقدار!
بالصدفة ،حتى لو كان الكاتِ ُب هو الكمبيوتر ال ال ِقر َدة.
يقيناً لن نحصل عىل سوناتا ُّ
ست جهلَ ُه
ُتخصصون مل يرتكوا َّ
للصدفة قانوناً ،فامل ِّ
إ َّن ُّ
كل م َّد ٍع ينسب إليها ما يشاء ،ليَ ُ َ
[1]- Computer Chips
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ُتخصصون ما يُعرف بـ «مقدار االحتامل امل ُلزم»[[[ ،الذي
وتهافت أ ِدلَّتَ ُه .لقد ح َّد َد امل ِّ
بالصدفة وحدها .ويبلُغ هذا االحتامل ،فهل ُي ِكن
يستحيل بع َد ُه تفسري حدوث أم ٍر ما ُّ
بالصدفة أم ٌر احتاملُ ُه يبلغ ؟
أن يقع ُّ
أثبت يل أ َّن بُرهان ال ِق َردة ال يعدو إال أ ْن يكو َن كوم ًة
أخربتُ رشويدر بأ َّن طرحه هذا َ
من ال ِّنفايات ،عىل ال َّرغم من ُجرأ ِة من يعرضون هذا الربهان ،وي َّدعون أ َّن ال ِق َردة ميكن
أ ْن تكتُب رواي ًة كامل ًة لشكسبري ،مثل هاملت أو حتى أعامل شكسبري كلها .وإذا كان
بالصدفة ،فهل سينجح يف تفسري نشأة
هذا الرأي يع َجز عن إثبات إمكانية كتابة سوناتا ُّ
بالصدفة من املا َّد ِة غري الح َّية؟!
الحياة ُّ
بهذا العرض لرشويدر انها َر متاماً الربهان العقيل الذي يستند إليه املالحدة .وإذا
أضفنا إىل ذلك ق َّوة الربهان (ال َّنظم) الذي يُق ِّدمه التعقيد الهائل يف بُنية الكون ،ويف بُنية
اكتمل لدينا الربهان الفلسفي (ال َّدليل عىل ِصدق ال َّرأي مع
وآلية عمل جزيء الـ َ ،DNA
ال َّدليل عىل خطأ ال َّرأي املقابل) عىل وجو ِد اإلله الحكيم القادر[[[.
هل يوجد ْ
ناقص؟
نظ ٌم
ٌ

بعض الدارونيني -مثل دوكنز -حاول نقض دليل ال َّنظْم بظواه َر ا َّدعى أنَّها تُ ثِّل نظْامً
ٍ
تصميامت لبعض األجزاء يف الكائنات الح َّية كان ميكن أ ْن تكون
ناقصاً [[[،وز َع َم أ َّن هناك
أفضل ممَّ هي عليه ،وأ َّن اإلله إذا كان هو امل ُص ِّم َم لخرج التَّصميم يف غاية الكامل ...لكن
طاملا أنَّها تصميامتٌ ناقص ٌة ،إذا ً اإلله املفرتض غ ُري موجو ٍد!
هؤالء ال َّدارونيني ق َّدموا شبكة عني اإلنسان كمثال لل َّنظْم الناقص .وقالوا أ َّن مستقبالت
الضوء يف الشَّ بكية تقع قُ ْرب سطحها ال َخلْفي ،ويعترب هذا -يف نظرهم -نقْصاً يف ال َّنظْم ،إذ
الحساسة.
إ َّن طبقات الشَّ بكية التي أمامها ت ُشتِّت الضوء قبل أ ْن يقع عىل هذه الطبقة َّ
حساس ٍة للضوء أبدا ًُ ،س ِّميت بـ
كام نتج عن هذا أ َّن هناك بقع ًة عىل الشَّ بكية غ َري َّ
«البقعة العمياء» .ويرى هؤالء أ َّن األفضل أ ْن تكون مستقبالت الضوء يف الشَّ بكية عىل
[1]- Universal Probability Bound
[[[ -عمرو رشيف ،رحلة عقل ،ترجمة كتاب أنتوين فلو “هناك إله” (= اللهُ موجودٌ) ،ص.68-70 :
[3]- Imperfect Design.
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السطح األمامي ،حتى تكون يف مواجهة الضوء وحتى نتحاىش وجود البقعة العمياء.
َّ
املتخصصني يف العيون ،أكَّدوا أ َّن هذا هو الوضع
تعليقي عىل ذلك :عند ال ُّرجوع لبعض
ِّ
األمثل للشَّ بكية ،أل َّن الوضع الحايل ملستقبالت الضوء يجعلها يف مالصقة األوعية ال َّدموية يف
خاص ًة أ َّن خاليا املستقبالت تُعترب أكرث
الطبقة التالية ،ما يسمح لها بتغذي ٍة دموي ٍة كافي ٍةَّ ،
املتخصصون
الجسم احتياجاً لألوكسجني .ويف ما يتعلَّق بوجود البقعة العمياء أجاب
ِّ
خاليا ْ
كل بقع ٍة قد ت َّم
بأ َّن البقعة العمياء ال ت ُعيق عملية االبصار مطلقاً ،وال أث َر عمليّاً لها ،أل َّن َّ
تغطيتُها مبجال إبصار شبكة العني األخرى .بعبار ٍة أخرى ،لن يتأث َّر بالبقعة العمياء إال األعور،
الساحقة من الناس م َّمن يستخدم عين ْيه فل ْن يتأث َّر مطلقاً بوجود بقع ٍة عميا َء.
أما الغالبية َّ
كل جز ٍء يف املنظومة عىل أفضلِ نح ٍو لنف ِْس ِه،
والحقيقة أ َّن ال َّنظْم الحقيقي ليس بتصميم ِّ
ولكن بأ ْن يكون الجزء عىل أفضلِ حا ٍل يخدم املنظومة كك ٍُّل .من أجل ذلك قد يبدو تصميم
أقل كامالً ِ
أفضل[[[.
لنفس ِه ،لك َّنه يخدم املنظومة -التي هو جز ٌء منها -بشكلٍ َ
أحد األجزاء ّ
َّ
التطور:
لنظرية
التوظيف الخطير
َّ
ُّ

الصفحات
أو ُّد أن أؤكِّد عىل نقط ٍة جوهريّ ٍة ،ربَّ ا الحظها القارئ أثناء تأ ُّم ِل ُه يف َّ
املاضية ،تتمثَّل يف أ َّن نظريّة التط ُّور لعبت دورا ً خطريا ً خارج نِطاقها التَّطبيقي ،وتح َّولت
إىل ما يشبه التابو الذي يص ُعب انتهاكُ ُه ونق ُد ُه وإسقاطُ ُه حتى يف الوسط ال ِعلْمي،
بني علامء األحياء أنفسهم .لقد صارت هذه النظريّة ُجزءا ً من العقيدة املك ِّونة لل ُّرؤية
أي محاول ٍة إلعاد ِة ال َّنظر فيها توا َجه مبقاوم ٍة عنيف ٍة ال
الكونية املا ِّدية املعارصة ،وباتت ُّ
تتناسب مع املحاوالت ال ِعلْمية الربيئة التي تحاول نقد وتجاوز هذه ال َّنظرية .وصار
ِ
سقوطها وقدوم البديل
يتمسكُون بها ،ال اقتناعاً ،وإمنا خوفاً من
الكثريون من أنصارِها َّ
الذي يرفضونَ ُه مسبقاً!
نصاً نقديّاً مط َّوالً لـ ديفيد والش[[[ من “األلفية الثالثة[[[” عن ال َّدارونية.
سوف أقتبس هنا َّ
يتم َّيز هذا ال َّنص -عىل الرغم من طوله -بإثارته نقاطاً يف غاية األهم ّية .يقول والش:
[[[ -عمرو رشيف ،كيف بدأ الخلق ،ص.231-232 :
[2] - David Walsh.
[3] - The Third Millenium.
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«إنه مؤشِّ ٌ ِ
خط ٌر ،دامئاً ،أن تل َعب نظريّ ٌة ِعلم َّي ٌة دورا ً أعظ َم خارج نطاقها التَّطبيقي،
الساحرة عن أصل
مام تلعبه ِضمن ذلك ال ِّنطاق .املساهمة الحقيقية لرِواية دارون َّ
األنواع  1859تقع خارج املرجع َّية الواضحة لتلك ال ِّدراسة .إ َّن القضية األكرث أهم َّي ًة من
فهم التَّ تيب الطَّبقي لظهور أنواع (الكائنات الحيَّة) بل حتى األكرث أهميَّة من فهم
اآللية التط ُّورية التي ُ ِ
اقت َحت لتوضيح هذا الظُّهور ،إنَّ ا هي ال َّدور الذي لع َبته نظريّة
للسبب
دارون يف تشكيل تص ُّو ٍر للعالَم .لقد ت َّم إما التَّ حيب بهذ ِه النظريّة أو رفضها
ِ
ذاته ،فقد أظه َر دارون كيف ُي ِكن لـ ال َخلْق أ ْن يستغني عن الخالِق.
لقد أمك َن لعال ٍَم من التط ُّورات التَّصا ُدف َّية خالل فرت ٍة زمن ّي ٍة طويل ٍة ج ّدا ً إىل ح ٍّد ٍ
كاف ،أ ْن
يتط َّور إىل عا ٍمل ُمنظ ٍَّم ُمرت ٍَّب ،مل يكُن اقرتاح تط ُّور اإلنسان ونشأته من القُرود ،هو اإلدراك
كل يش ٍء قد تولَّ َد ونشأ من خالل
األكرث تحطيامً (لألفكار التَّقليدية) ،بل كان فكرة أ َّن َّ
السالالت التي حملَت الطَّفرات التَّصا ُدف َّية (العشوائ َّية) األكرث تك ُّيفاً .وذلك أل َّن أكرث
بقاء ُّ
املؤشِّ ات الطَّبيعية إقناعاً وإلزاماً لالعتقاد بوجو ِد ذكا ٍء أس َمى وفائقٍ -أي ال َّدليل عىل وجود
حاسم عن طريق طرح هذه الفكرة،
تصميم ذيكٍّ وراء نشأة اإلنسان -قد ت َّم إضعافُ ُه بنح ٍو ٍ
ٍ
عجب أ ْن نرى نظريّة دارون تتلقَّى
وألجل مثل هذه االنعكاسات الالهوتيَّة الخطرية ،ال َ
انتباهاً أقل بشأن حقيقتها ال ِعلْمية ومدى وزنها ال ِعلْمي ،من االهتامم الذي ِ
حظ َيت به
بقي سائدا ً َعمل ّياً حتى وقتنا الحارض.
بسبب آثارها امليتافيزيقية ،وهو وض ٌع شا ٌّذ َ
إ َّن تأثري نظريّة التط ُّور ال َّدارونية الذي ات ََّسع مدا ُه إىل ح ِّد صياغة «تص ُّور العالَم»
الخاص بعرص الحداثة [[[،جعل مج َّرد إخضاع هذه النظريّة للتَّحليل والفحص ال ِعلْمي،
كل ٍ
يُنظَر إليه بكثريٍ من ِّ
شخص يشعر أكرث ب ُح ِّريت ِه يف مثل هذا الفحص
الشك وال َّريبُّ .
ال ِعلمي ي ِت ُّم اختز ُال جهد ِه إىل املعارضة ال َّنمطية بني نظريّة التط ُّور ونظرية ال َخلْق.
وبهذا ال َّنحو مل يبذُل أح ٌد انتباهاً ِج ِّديّاً إىل أ َّن أيَّاً من ال َّنظريتني ال ميكن أخذهام ب ِج ِّدي ٍة
نظريتي ِعلْم ّي ْتي .كام ال ُيكن تفنيدهام ِعلْم ّياً ،أل َّن النظريات ال ِعلْم َّية إمنا ت ِت ُّم
بوصفهام
ْ
كل الشَّ واهد املضا َّدة أو األ ِدلَّة الناقصة واملفقودة ض َّدها.
صياغتها ألجل أ ْن تستوعب ّ
كُ َّنا لن نعت َرب ذلك أكرث من ِ
فرط حساس َّي ٍة ثقاف َّي ٍة غريِ ُمؤذي ٍة ،لو مل يكن مثل َ
تلك
[1] - World View of Modernity.
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العواقب الوخيمة عىل ال ِعلم .ولكن املشكلة هي أنَّه ،متاماً كام يحصل عند تزييف
الحقيقي .حتى يف يومنا هذا ،من املستحيل ع َمل ّياً لعلامء
ال ُعملة ،يقو ُم املز َّور بطر ِد
ِّ
ضعيف ج ّدا ً
دليل
األحياء الواعني (ذوي الضمري الحي) أ ْن يُ ِق ّروا بأ َّن ال َّدليل عىل التط ُّور ٌ
ٌ
ورقيق ِ
ٍ
ملموس عىل أ َّن نوعاً ُمح َّددا ً
أي بُرهانٍ
ألبعد الحدود .إنَّنا ِّ
ٌ
بكل بساط ٍة ال منلِك َّ
ما تط َّو َر إىل نو ٍع آخ َر .وكام َ
اعرتف دارون :إ َّن ِسج َِّل امل ُستحثات (األحافري) ،الذي هو
ِ
أضعف مصد ٍر لدعم هذه القضية .إنَّنا ال منلِ ُك
الحاسم الوحيد ،هو
ُ
يف ال ِّنهاية املؤشِّ
اختبارا ً وال دليالً لألشكال الوسيطة .ومن الواضح أ َّن أنواعاً مختلِف ًة ظه َرت واختفت
ٍ
واضح أ َّن االستمرارية الكيميائيَّة والوراثيَّة (الجينيَّة)
أوقات مختلِفة ،متاماً كام هو
يف
ٌ
أصبح يضغط بوزنٍ هائلٍ عىل
حارض ٌة خالل ّ
كل األنواع .ولكن استحواذ نظريّة التط ُّور َ
العقل َّية ال ِعلْم َّية ،إىل درج ٍة جعلَت حتى أفضل الجهود إلعاد ِة ال َّنظر يف تلك النظريّة
قريب وال من ٍ
ٍ
بعيد مع مضمونِها .ال أح ٌد
ت ُواجِه
مستويات من املقاومة ال تتناسب ال من ٍ
يج ُرؤ عىل محاولة إزالة ُجثة امل َيتة اآليدلوجية خوفاً من نتائج ال َّرفض الشَّ امل .يف كثريٍ
من األحيان تنبعث أصوات املعارضة من خارج دوائر مجتمع علامء األحياء.
إ َّن أح َدنا ليَع َجب من هذه ال ُق َّوة التي تُ ِسك وتُحا ِفظ عىل إبقاء مثل هذه الشَّ كليَّة
االرتداديَّة (االنكفائية) .االقرتاح الوحيد الذي ُي ِكن أ ْن يُفسِّ هذا هو أ َّن األهمية ض ّد
الالهوتية التي تح ِملُها نظريّة التط ُّور بوص ِفها تُق ِّدم مفهوماً ال إميانياًّ للعالَم ،هي التي تواصل
ترجيح ك َّفتَها عىل كف ِة قيمة النظريّة ال ِعلْمية حقيق ًة .إنَّنا عندما نُشكِّك بالكون الداروين
َ
الخوف من
فإنَّنا نقو ُم بنح ٍو متزامنٍ بإحياء االنفتاح نحو الخالِق املتعايل .وبعبار ٍة أخرى إ َّن
يحول بني مجتمع علامء األحياء وب َني ِ
عود ِة الله إىل املشهد هو الذي ُ
رفضهم النظريّة بشكلٍ
مفتو ٍح ج ّدا ً ،نظريّة ُهم أنفسهم توقَّفُوا منذ ُم َّدة طويلة عن احرتا ِمها ع َمل ّياً»[[[.
السؤال :هل مث َّة تعا ُر ٌض مستق ٌّر بني
سأنتقل اآلن إىل الجه ِة الثالثة،
ُ
وأجيب عن ُّ
ُ
الساموية؟
نظريّة التط ُّور ونصوص ال ُكتُب َّ
الساموية؟
الجه ِة الثالثة :هل مثَّة تعا ُرض مستقر بني نظريّة التط ُّور ونصوص الكُ ُتب َّ
[[[ -ملــاذا الديــن رضورةٌ؟ ,هوســن ســميث ،ترجمــة ســعد رســتم ،دار الجســور الثقافيــة ،حلــب ،ســوريا ،2005 ،صHuston Smith,( 235 -233
.)Why Religion Matters?, 2001
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الساموية عموماً ،إال أ َّن ما
السؤال له مدى واسع ،يشمل ال ُكتُب َّ
عىل الرغم من أ َّن ُّ
ي ُه ُّمنا بالتحديد هو التعا ُرض املزعوم بني نظريّة التط ُّور وآيات القرآن الكريم.
الساموية
ذهب الكثريون إىل أنَّها تُعار ُِض
َ
نصوص ال ُكتُب َّ
عندما طُ ِر َحت نظريّة دارون َ
بشكلٍ سافرٍ .الدكتور دوفيلد من جامعة برنستون قال« :إ َّن التوفيق بني مذهب ال ُّنشوء
ثبت ِعلم ّياً ،يكو ُن كا ِفرا ً بالله» .وقال
وبني التَّنزيل غ ُري ممكنٍ  ،وإ َّن من يُؤ ِمن به ،ولو َ
أساليب التَّفسري أن نُؤ ِّول لغ َة الكتاب املق َّدس
بأي أُسلوب من
ِ
الدكتور يل« :إنَّ ُه ال ُي ِك ُن ِّ
[[[
بتوسعٍ يحت ِمل القول بهذا املذهب».
ُّ
يف صميم هذه املعركة ،تجارس امل ُفكِّر اإلسالمي الشيخ حسني الجرس (،)1909 -1845
ونش ُه سنة  [[[،1888حيث أكَّ َد فيه عىل أ َّن مذهب
عىل تأليف كتاب ال ِّرسالة الحميديَّة َ َ
دارون ،يف حال ث ُ ُبوته ،ال يتعا َرض مع أحكام القرآن ،وال مع اإلميان بوجو ِد الله .الجرس ش َّدد
ُ
ويقول عنهم أنَّهم عقب ٌة يف
ال َّنكري عىل ُعلامء ال ِّدين الذين يُنكرون حقائق ال ِعلْم القاطعة،
سبيلِ اإلميان ،لجهلِهم بقواعد ال ِّدين وأصوله ،وبطُ ُرق التَّوفيق بني ن ِ
ُصوص ِه الحكيمة ،واأل ِدلَّة
العقل َّية ِ
رصح الجرس بأ َّن األم َر املهم
رض عىل ال ِّدين من أل ِّد أعدائ ِه .و َّ
القاطعة ،وأنَّهم بهذا أ ُّ
الضَّ وري هو أن نعتقد بأ َّن الله هو الخالِق للعالَم ،وملا فيه من أنواع ،وبعد هذا االعتقاد ال
َ
فرق بني القول بـ مذهب ال َخلق (= أي الخلق ال َّدفعي وثبوت األنواع) أو القول بـ مذهب
التط ُّور (= اإليجاد املته ِّمل واملتد ِّرج وتب ُّدل األنواع) ونُشوء األنواع وارتقائها من ما َّد ٍة أصلِيَّ ٍة
نواميس وض َعها الل ُه
خلَقَها الل ُه ،ثم ك َّو َن منها األنواع وف َّرعها بطريقِ ال ُّنشوء واالرتقاء ،وفق
َ
يف هذا الكون .ولكن الجرس يرى أ َّن نظريّة التط ّور ال تزال نظريّ ًة مختلفاً يف ِص َّح ِتها ،ومل
تقُم عليها ال َّدالئل ِ
القاطعة ،التي من شأنِها أن تح ِملَنا عىل تأويل ظاهر ال ُّنصوص امل ُنزلة.
لكن متى قا َمت ال َّدالئل ِ
القاطعة عىل ِص َّحة هذه النظريّة جا َز ُ
تأويل
ووجب ُ
القول بها،
َ
ِ [[[
ليل القاطع.
والتوفيق بي َنها وب َني ما قا َم علي ِه ال َّد ُ
ال ُّنصوص
ُ
[[[ -لكن علامء مسيحيون يرون إمكانية التوفيق بني نظريّة التطور ونصوص الكتاب املقدس ،من أبرزهم عامل الجينات الشهري األمرييك فرانسيس كولنز،
كام بيَّ َ يف كتابه «لغة اإلله» ،ترجمة د .صالح الفضيل2016 ،م.
[[[ -إذا عرفنا أ َّن دارون نرش كتابه أصل األنواع سنة  ،1859والجرس نرش كتابه الرسالة الحميدية سنة  ،1888نالحظ أ َّن الفرق هو  29سنة فقط .أي بعد
بتوسع وفهم ،ثم قام بنقدها ،وأكد عىل عدم تعارضها مع الدِّين يف ما لو ص َّحت ِعلْمياً.
أقل من ثالث عقود ،عرض الجرس نظريّة دارون ُّ
[[[ -نديم الجرس ،قصة اإلميان ،ص.208-209
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الفيلسوف الس ِّيد الطَّباطبايئ وتلمي ُذ ُه الشيخ املُط َّهري كا َن لهام املوقف نفسه .فقد
أكَّ َد الشيخ املط َّهري عىل أ َّن نظريّة التط ُّور ال تتناىف مع مبدأ ال َخلْق .بعبار ٍة أخرى ال تنا َيف
بني نظريّة التط ُّور واالرتقاء يف الكائنات الح َّية من ناحي ٍة ،واإلميان -من ناحي ٍة أخرى -بأ َّن
ٌ
مخلوق [[[.وليس من الصحيح أبدا ً الوهم الذي شا َع بني الكثريين بأ َّن اإلميان بأ َّن
الكو َن
مخلوق يعني أ َّن الوجو َد ظه َر مر ًة واحد ًة وبشكلٍ
ٌ
دفعي ،وأ َّن التط ُّور واالرتقاء
الكو َن
ٍّ
يعني عدم كون الكون مخلوقاً!
ُ
يقول الشيخ امل ُط َّهري :ال ال ِعلْ ُم اإللهي األزيل يعني ،وال اإلراد ُة اإلله َّية األزل َّية تعني،
أ َّن الوجو َد ظه َر ُدفع ًة واحدةً ،ومل يطرح اإلله ُّيون يف العالَم أو ال ُّنصوص ال ِّدينية هذه
الساموات ُخلِقَت يف ِستَّة أيام .وأيَّا
املسألة بهذا ال َّنحو .فلقد جاء يف ال ُّنصوص ال ِّدينية أ َّن َّ
الستة ...فإنَّ ُه يُفه ُم منها الت ُّدرج .ومل يطرح اإللهيُّون مطلقاً املسألة
كان املُراد من األيام ِّ
الساموات
بهذا ال َّنحو ،حتى يُقال أ َّن ال ِعلْم األزيل أو اإلرادة األزل َّية تستوجب أ ْن تكون َّ
ٍ
قد ُخلِقَت يف لحظ ٍة وآنٍ
الساموات
رصح بأ َّن َّ
واحد .فلِ َم نجِد أ َّن ال ُّنصوص ال ِّدينية تُ ِّ
معيٍ؟
ُخلِقَت تدريجاً وخالل زمانٍ ّ
بكل رصاح ٍة ،ويعت ُرب ُه دليالً عىل
وكذلك القرآن الكريم ،يعرض ال َخلق التدريجي ِّ
معرفة الله .ومل يقُل أح ٌد أ َّن ال ِعلْم األزيل واإلرادة األزل َّية -التي إ ْن تعلَّقت بيش ٍء قالت
ل ُه «كُن فيكون» -يعني أ ْن يتك َّون الجنني يف لحظ ٍة واحدة!
ويقول الشيخ املط َّهري :لنفرِض أ َّن ما جا َء يف الكتاب املق َّدس يؤكِّد برصاح ٍة أ َّن آدم ُخ ِل َق
التاب ،وبشكلٍ يُبيِّ أنَّ ُه مالز ٌم مع نو ٍع من التَّأثري والتأث ُّر يف الطَّبيعة .وقد جا َء يف
مبارش ًة من ُّ
كل املراحل
بعض ال ُّنصوص ال ِّدينية أ َّن طين َة آدم ُع ِج َنت خالل أربع َني يوماً ...فمن يعلَم؟ ربَّ ا ّ
السنني حتى تنتهي إىل حيوانٍ
التي متُ ُّر بها الخل َّية الح َّية بشكلٍ طبيعي خالل املليارات من ِّ
من نو ِع اإلنسان ،هذه املراحل ط َوتها طينة آدم األول يف أربع َني يوماً وفقاً لرشائ َط غريِ عاديَّ ٍة
وفَّرتها لها ي ُد القُدرة اإلله ّية ،متاماً كام يُقال أ َّن الجنني يف مراحلِ نُ ِّوه املختلفة يف تسع ِة أشهر
قصة تط ُّور أسالفه؛ فجن ُني اإلنسان ُيث ُِّل األطوار التي م َّر بها التط ُّور عىل األرض[[[.
يحيك َّ
[[[ -إذا ً ال تعارض مستقرا ً ،ومثة إمكانية لتأويل بعض ظواهر القرآن مبا ال يتناىف مع هذه النظريّة لو ثبت ص َّحتها.
[[[ -املطهري ،الدوافع نحو املادية ،ص.71
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ضيف امل ُط َّهري ُمح َّقاً :وعىل ف ْرض ص َّحة نظريّة التط ُّور ،وفرض تنافيها مع بعض
ويُ ُ
ظواهر القرآن الكريم يف نشأة اإلنسان ،أال ُي ِكن تفسري القرآن بنح ٍو ال يجعله يصطدم
مع هذه النظريّة أم أ َّن التعا ُرض بينهام مستحك ٌم؟! أليست الظواهر القرآنية قابل ًة
للتَّوجيه والتَّأويل؟ إنَّنا إذا جعلنا القرآن الكريم محو َر كال َمنا ،فسوف نجد أنَّه يُبيِّ قصة
آدم كنموذ ٍج .وال يُوظِّف كيفية ِخلقة آدم إلثبات العقيدة اإلله َّية ،وإنَّ ا يُركِّز عليها لبيان
املقام املعنوي لإلنسان ،وبيان سلسل ٍة من املسائل األخالق ّية .وبالتايل من املمكن ج ّدا ً أ ْن
معيٍ .فلدينا اليوم
يؤمن اإلنسان بالله والقرآن ،ويف الوقت نفسه يُ َؤ ِّول َّ
قصة آدم بتأويلٍ َّ
أفرا ٌد يؤمنون بالل ِه ورسوله (ص) والقرآن ،ويُفسِّ ون ِخلْقة آدم يف القرآن بتفسريٍ ينسجم
أي حا ٍل ،فليس من اإلنصاف أ ْن تُجعل هذه النظريّة
متاماً مع ال ُعلوم الحديثة .وعىل ِّ
ذريعة إلنكا ِر القرآن وال ِّدين ،فضالً عن الجحود بالله[[[.
ُ
يقول الشيخ امل ُط َّهري:
كل األديان...
«وعىل فرض ص َّحة هذه ال َّنظرية ،فهي ال تتناىف مع ِّ
فهي إنْ تنافت مثالً مع ن ِ
دين ما أو بعض
ُصوص الكتاب املقدَّ س يف ٍ
كل األديان حتى نفرتض أنَّها
األديان ،فهي ال تتناىف بالضَّ ورة مع ِّ
تُض ِعف اإلميان بالله».
ثم يُجاري الشيخ امل ُط َّهري امل ُِلحدين الذين يُوظِّفون نظريّة التط ُّور إلنكار الل ِهُ ،
فيقول
ثبت ِعلْم ّياً أ َّن
لهم :لو فرضنا أ َّن ظواهر ال ُّنصوص ال ِّدين ّية ال تقبل التأويل ،ولو فرضنا أنَّه َ
الساموية ،فلِ َم
مث َّة عالق ًة بيولوج ّي ًة بني اإلنسان والحيوان ،وبالتايل ال بُ َّد من إنكار ال ُكتُب َّ
رصحت
رصح -كام َّ
نجعل ذلك مالزماً لل ُجحود بالل ِه؟ فهناك أديا ٌن أخرى يف العالَم ال ت ُ ِّ
التوراة -بأ َّن َ
الت ِ
اب مبارشةً .ما هي امل ُالزمة بني عدم قبول دينٍ
أصل اإلنسان هو من ُّ
معي أو عدم قبول األديان من ناحي ٍة وعدم اإلميان بالله من ناحي ٍة ثاني ٍة؟ هذا ونح ُن
ٍّ
أي دينٍ [[[.
نجد دامئاً أُناساً كانوا وال يزالون يؤمنون بالل ِه ولك َّنهم ال ينتمو َن إىل ِّ
مطابق أيضاً ،حيث قال بع َد رس ِد ِه لقولِه تعاىل:
موقف
الشيخ مكارم الشريازي له ٌ
ٌ
[[[ -املطهري ،الدوافع نحو املادية ،ص .71-72أيضاً الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،4ص.142
[[[ -املطهري ،الدوافع نحو املادية ،ص.72
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الس ِ
اموات واألرض يف ِس َّتة أيام»[[[« :لقد ور َد ِذك ُر َخلْق
«إنَّ ربَّكُم الله الذي َ
خلق َّ
أيام يف سبعِ آيات أخرى من القرآن الكريم (الفرقان،59 :
الساموات واألرض يف ِستَّة ٍ
َّ
السجدة ،4 :ق ،38 :الحديد ،4 :األعراف ،54 :هود ...)7 :وهذا يُ ِرب ُه ُن عىل أ َّن القرآ َن
خاصاً ملسأل ِة ال َخلْق التَّدريجي للعالَم .ومع أ َّن بعض املا ِّديني غري
الكريم يُويل اهتامماً ّ
الواعني ،وبسبب عدم معرفتهم مبعنى كلمة «اليوم» انتقدوا مثل هذه اآليات واستهزؤوا
بها ،حيثُ اعتقدوا أ َّن «اليوم» هنا مبعنى بياض النهار أو  24ساعة .لكن من الواضح
للساموات
أ َّن اليوم بهذا املعنى هو ولي ُد حركة األرض وضوء الشَّ مس ،وعندما مل يكن َّ
واألرض وجو ٌد ،مل يكن هناك مفهو ٌم للَّيل وال َّنهار بهذا املعنى».
ضيف الشيخ مكارم الشريازي« :هؤالء غفلوا عن أ َّن كلمة «اليوم» لغويّاً
ث َّم يُ ُ
وما ُياثلها يف بقية اللُّغات -لها معانٍ مختلف ٌة من حيث املفهوم واالستعامالتاليوم َّية .فمنها ما يعني «املرحلة» ،وقد تكو ُن هذه املرحلة قصري ًة أو طويل ًة ج ّدا ً.
كام يقول ال َّراغب يف كتاب املفردات :اليوم يُعبَّ ب ِه عن وقت طلوع الشَّ مس إىل
ُ
ونقول يف االستعامالت
أي مد ٍة كانت.
غروبِها ،وقد يُعبَّ به عن ُم َّدة من ال َّزمان َّ
يوم ما يُسافرو َن عىل ظهو ِر الحيوانات ،واليو َم يُسافرو َن
الناس كانوا يف ٍ
اليومية« :إ َّن َ
بوسائل ال َّنقل السَّ يعة» ،وهنا كلمة «اليوم» تش ُري إىل ُحقب ٍة طويلة نسب ّياً .ونقرأ يف
الحديث املعروف عن اإلمام عيل (ع) :واعلَم بأ َّن ال َّده َر يومان :يو ٌم َلك ويو ٌم عليك.
حساب ،وغدا ً
حساب بال عملٍ » .وعلي ِه
عمل بال
أو الحديث اآلخر« :وإ َّن اليو َم ٌ
ٍ
ٌ
احل ،وقد متت ُّد
أيام هو ِس ُّت مر َ
الساموات واألرض يف ِستَّة ٍ
فإ َّن املقصود من خلْقِ َّ
السنني .الجدي ُر بالذِّكر أ َّن
ُّ
كل مرحلة من هذه املراحل ماليني ،أو آالف املاليني من ِّ
الست ،وأ َّن مرحلتان كانتا لخلْقِ
القرآ َن يف آي ٍة واحدة أشا َر إىل تفصيل هذه املراحل ِّ
الساموات ومثلها لخلْقِ األرض ،ومرحلتان إليجاد ال َّنباتات والحيوانات ،يقول تعاىل:
َّ
[[[
األرض يف يومنيِ ...وقدَّ ر فيها أقواتَها يف أربع ِة أيام» .
«الذي خل ََق َ

[[[ -سورة يونس ،آية .3
[[[ -سورة فصلت ،آية  .9-10مكارم الشريازي ،نفحات القرآن ،ج ،2ص.179-177
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[[[

حميد آريان[[[ و مراد عيل شورگشتي

[[[

الخالصة:

لقد ت ّم التع ّرض إىل مسألة كيفية خلق اإلنسان األول يف املصادر اإلسالمية ،كام ت ّم
إخضاعها للبحث والنقاش يف بعض العلوم التجريبية .إن هذه املقالة تسعى إىل بحث
ودراسة نسبة الفرضيات العلمية برؤية القرآن الكريم والسنة الرشيفة بشأن كيفية خلق
اإلنسان األول ،من خالل توظيف املنهج واألسلوب التوصيفي-التحلييل .إن حصيلة هذا
التحقيق تثبت أن مدلول اآليات والروايات يشري إىل ظهو ٍر واض ٍح بل رصي ٍح عىل خلق
حي آخر .هناك نظريتان يف
اإلنسان األول من تراب ،ونفي أن يكون مولودا ً من كائنٍ ٍّ
ثبوت األنواع :نظريّة انبثاقها من األرض ،التي ت ّدعي الظهور املستقل لإلنسان ،ونطرية
التحول وتط ّور األنواع التي تدعي ظهور اإلنسان من سائر الكائنات األخرى عىل نحو
يل .وعىل الرغم من أن النظريتني األوليني من حيث نفس خلق اإلنسان من كائن
تكام ٍّ
آخر ،تنسجم مع رؤية القرآن والروايات ،إال أن نظريّة االنبثاق من األرض ال تتامهى
مع مفاد اآليات والروايات ،كام أنها فاقدة لالعتبار من الناحية العلم ّية .وأما نظريّة
[[[ .املصدر :آريان ،حميد ،شورگشتي ،مراد عيل« ،بررسی تعارض تئوری های علمی و آیات قرآن ،در آفرینش نخستین انسان» ،مجلّة پژوهش نامه
معارف قرآين ،املعنية بشؤون البحث العلمي ،شتاء 1395هـ .ش2016( .م) ،العدد  ،27الصفحات .75 - 43
تعريب :حسن عيل مطر.
[[[ .أستاذ مساعد يف مجموعة التفسري والعلوم القرآنية ،يف مؤسسة اإلمام الخميني للتعليم والتحقيق ،قم ،إيران.
من جملة آثاره العلمية ما ييل :سیری تحلیلی انتقادی در مبانی و آراء قرآن شناختی نرص حامد ابو زید ،لغة املجاز والرمزية يف النص الدينی ،درآمدی
بر زبان قرآن ،جامعیت قرآن در بیان مفرس املیزان ،نقش عقل در تفسیر قرآن.
[[[ .باحث عىل مستوى الدكتوراه ،يف مؤسسة اإلمام الخميني للتعليم والتحقيق ،قم ،إيران.
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ثبات األنواع فال ميكن إثباتها من الناحية التجريب ّية ،ولكن عىل فرض االعتبار ميكن لها
أن تكون مؤيد ًة للقضايا الدين ّية .وإن نظريّة تكامل األنواع لو ت ّم إبطالها ،لن تصطدم
برؤية القرآن الكريم والروايات ،وأما إذا ت ّم القبول بها بوصفها فرض ّي ًة أو نظريّة علمي ًة،
فسوف تعارض مفاد اآليات والروايات .ويف هذا التعارض سيكون مفاد اآليات والروايات
بسبب متتعه بدعام ٍة معترب ٍةـ متق ِّد ٌم عىل تلك الفرضة .وال ميكن لهذه الفرضية أنتشكِّل قرينة عىل حمل مدلول اآليات والروايات عىل خالف ظاهرها.
المقدمة

إن كيفية الخلق وظهور اإلنسان األول من املسائل الها ّمة يف األديان اإللهيّة ،وقد
كان للمدارس املادية البرشية رأيها الخاص يف هذا الشأن .وأما يف القرنني األخريين
فقد أصبحت هذه املسألة بعد بيان الفرضيات العلمية الحديثة من قبل علامء العلوم
التجريبيّة أكرثَ إثار ًة للجدل .وأما من وجهة نظر األديان اإللهية ـومن بينها اإلسالم -فقد
ت ّم خلق اإلنسان األول من الرتاب والطني بشكلٍ
مستقل ،وكان هذا الفهم هو السائد
ٍّ
بشأن مسألة خلق البرش بني عموم العلامء واملفرسين اليهود واملسيحيني واملسلمني.
حي آخ َر ،عىل نحو
إال أن بعض الفرضيات العلمية تؤكد عىل ظهور اإلنسان من كائنٍ ٍّ
يل .ومن خالل التضارب بني هذين الرأيني ،تربز إىل الوجود مسألة “النسبة بني العلم
تكام ٍّ
والدين يف خلق اإلنسان األول” ،وأثري الكثري من األبحاث والنقاشات يف هذا الشأن حتى
اآلن .إن السؤال الرئيس لهذه املقالة يقول :هل النظريات والفرضيات العلمية ذات
الصلة بكيفية ظهور اإلنسان األول تعارض مداليل القضايا املوجودة يف املصادر اإلسالمية
يف هذا الشأن أم ال؟ هل ميكن لهذه الفرضيات أن تنقض مضمون القضايا القرآنية
والروائية وتعمل عىل إبطالها؟ أو تشكل قرين ًة عىل حل مضامينها ومحتوياتها عىل
ٍ
تعارض يف البني ،وإن هذه النظريات والفرضيات
أي
خالف ظاهرها؟ أ ْو ال يوجد هناك ُّ
تؤيد مدلول القضايا الدين ّية يف هذا املوضوع؟
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 1ـ الجذور التاريخ ّية للبحث

يف ما يتعلق بجذور البحث يجب القول :إن علامء اإلسالم يف القرن األخري قد التفتوا
إىل هذه املسألة ،وقد عملوا عىل املوازنة بني هاتني الطائفتني من القضايا .وهذه اآلثار
مختلفة ،ويف ما ييل نشري إىل أهمها:
1ـ لقد ورد تقرير رؤية علامء اإلسالم املعارصين بشأن تعارض الفرضيّات العلميّة مع
آيات القرآن حول مسألة خلق اإلنسان يف كتاب (موضع علم ودين در خلقت إنسان)[[[،
ٍ
نظريات ،مع تقييمها إجامالً[[[ .وقد
وأساليب حل هذا التعارض بالتفصيل يف إطار ست
أكد املؤلف نفسه عىل التفكيك بني لغة القضايا الدينية ولغة القضايا العلمية ،وقال
واقعي أساساً .بيد أن هذا الكتاب إمنا اقترص عىل
من خالل ذلك -أ ّن التعارض بينها غ ُريٍّ
تقييم نظريّة التط ّور الدارونية مع آيات القرآن الكريم ،وليس جميع النظريّات العلم ّية
يف ما يتعلق بخلق اإلنسان .كام أنه ال يعتني بنسبة تلك النظريّات إىل الروايات .يضاف
إىل ذلك أن طريقة الحل التي يق ّدمها سامحته يف هذه املسألة لرفع التعارض تقوم عىل
مجانب للصواب.
عدم معرفية لغة القرآن ،وهو
ٌ
2ـ قام عدد من املحققني يف آثارهم ببحث نسبة نظريّة التط ّور الدارونية ومدلول
القضايا القرآنية يف ما يتعلق بخلق اإلنسان األول (ومن بينهم :العالمة الطباطبايئ،
1417هـ ،ج  ،4ص  145ـ 144؛ املصدر ذاته ،ج  ،16ص  255ـ 260؛ الصايف الگلبايگاين،
1390هـ ش ،ص  115ـ 143؛ الجعفري ،محمد تقي1357 ،هـ ش ،ج  ،2ص  124ـ 133؛
مصباح اليزدي ،محمد تقي1367 ،هـ ش ،ج  ،3ص  327ـ 349؛ مكارم الشريازي ،نارص،
بال تاريخ ،ص  255ـ 300؛ مكارم الشريازي ،نارص1374 ،هـ ش ،ج  ،11ص  81ـ 89؛
جوادي آميل ،عبد الله1392 ،هـ ش ،ص  15ـ 52؛ الحسيني الطهراين1417 ،هـ ،ج  ،2ص
 86ـ 184؛ املهاجري1363 ،هـ ش؛ الواعظي1387 ،هـ ش ،ص  23ـ  ،26و  56ـ  .)57وقد
تم يف جميع هذه اآلثار بحث مسألة تعارض القضايا القرآنية مع فرضية دارون يف خلق
اإلنسان ،وقد أكد هؤالء املفكرون عىل أن نظريّة التط ّور وتح ّول األنواع إما تفتقر أساساً
[[[ .موقف العلم والدين يف خلق اإلنسان ،فرامرز قرامليك1373 ،هـ ش.
[[[ .املصدر ذاته ،من الفصل الثالث إىل الثامن.
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إىل الدعامة التجريب ّية أو أنها تفتقر إىل االعتبار العلمي الالزم .ولذلك فإنها ال تستطيع
معارضة مدلول اآليات ،وال ميكنها أن تشكل قرين ًة عىل حمل معنى اآليات عىل خالف
ظاهرها .ويف هذه الطائفة من اآلثار تم االقتصار عىل بحث نظريّة التط ّور الدارونية
ونسبتها إىل اآليات القرآنية فقط ،ومل تتناول جميع النظريّات العلميّة األخرى ،وباإلضافة
إىل ذلك فإنها مل تتع ّرض إىل الروايات.
ٍ
نظريات من قبيل نظريّة التط ّور الدارونية بوصفها
3ـ هناك من الكتّاب من اعترب
نظريات علمي ًة ثابت ًة ،بل قال بأنها تُ ثّل قوان َني علم ّي ًة ،وأن مدلول آيات القرآن يف ما
يتعلق بخلق اإلنسان متامهي ٌة مع تلك النظريات العلمية ،ورفضوا نظريّة ثبات األنواع.
(ومن بني هؤالء :السحايب 1351 ،هـ ش؛ بازرگان ،مهدي 1356 ،هـ ش ،ص  23ـ 44؛
الطالقاين 1362 ،هـ ش ،ج  ،3ص  104ـ 106؛ املصدر ذاته ،ج  ،4ص  52ـ  .)53وهذه
املؤلفات واآلثار بدورها مل تتناول بالبحث جميع النظريات العلمية ،ومل تبحث يف
الروايات أيضاً.
4ـ ويف بعض املؤلفات واآلثار ت ّم التأكيد عىل أن موقف القرآن الكريم ال ميثل نفياً
رصيحاً أو تأييدا ً واضحاً لنظرية التط ّور وتكامل األنواع ،بل إن مدلول طائف ٍة من اآليات
منسج ٌم مع هذه النظريّة ،ومدلول طائفة أخرى ينفي هذه النظرية ،ولذلك يت ّم تصنيف
اآليات بحسب نوع داللتها .ومن مصاديق ذلك كتاب (تكامل در قرآن)[[[ للمشكيني،
وقد ترجمه إىل اللغة الفارسية :حسني نجاد (املشكيني األردبييل ،بال تاري ٍخ) .وقد اكتفى
هذا الكتاب إجامالً ببيان النسبة بني اآليات ونظرية تط ّور األنواع عىل مستوى إبداء
وجه ِة نظ ٍر عا ّم ٍة ال أك َرث ،ثم إنها مل تبحث يف الروايات أيضاً.
ونحن نرى أنه عىل الرغم من جميع هذه الجهود املبذولة ال تزال هناك رضور ٌة
ماس ٌة إىل املزيد من البحث والتدقيق يف هذه املسألة؛ وذلك أوالً :ألن هذه الجهود مل
ّ
تعمل عىل بيان وتقييم النسبة بني جميع النظريّات العلم ّية يف ما يتعلّق بالخلق ومفاد
القضايا الدينية ،وإمنا ت ّم االكتفاء فيها مبج ّرد بيان نظريّة تط ّور األنواع فقط .وثانياً :إن
تصب
هذه الدراسات واألبحاث مل تتناول الروايات الخاصة ببيان خلق اإلنسان .ولذلك ّ
[[[ .التكامل يف القرآن.
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جهودنا يف هذه املقالة يف االهتامم بالروايات املتعلقة ببيان خلق اإلنسان اعتامدا ً عىل
األسلوب واملنهج التوصيفي-التحلييل ،يف إطار بحث وإعادة التفكري يف نسبة محتوى
القضايا الدينية ومفاد النظريات العلمية ،بالنظر إىل رفع كال النقصني املذكورين آنفاً.
ويف إطار تحقيق هذه الغاية سوف نعمل يف البداية عىل إيضاح وبيان املفاهيم
الجوهرية يف البحث ،وبعد ذلك سوف ننتقل إىل بيان مدلول اآليات والروايات ،ثم
مفاد النظريات العلمية بشأن خلق اإلنسان األول ،ثم نعمل بعد ذلك عىل املقارنة بني
محتوياتها ومضامينها ،لنبحث الحقاً يف تعارضها أو عدم تعارضها .ويف حالة التعارض،
سوف نخوض يف تحليل نوعية عدم التناغم وكيفية الخروج منه ،مع بيان حجم النظريات
العلمية ،ويف الختام سوف نعمل -بااللتفات إىل اتضاح وجهة نظر اآليات والروايات-
عىل تقييم آراء العلامء يف باب تعارض التعاليم الدينية مع النظريات العلمية.
 2ـ المفاهيم

إن (التعارض) يف املفهوم اللغوي ناظ ٌر إىل نو ٍع من الحيلولة دون نفوذ وتأثري اآلخر
(الفيومي ،بال تاري ٍخ ،وأنيس إبراهيم وآخرون ،بال تاري ٍخ ،مادة :ع ر ض) .واملراد هنا هو
املعنى املنطقي املصطلح ،مبعنى عدم االنسجام ،وعدم إمكان الجمع بني شيئني).
إن ملفردة (العلم) العديد من املعاين االصطالحية (للوقوف عىل املعنى االصطالحي
لهذه املفردة ،مصباح اليزدي ،محمد تقي1370 ،هـ ش ،ج  ،1ص  63ـ  .)64ومرادنا من
(العلم) هو العلم التجريبي[[[ الذي هو حصيلة املشاهدات الحسية للبرش واألبحاث
القامئة عىل التجربة والتي يتم تقدميها من قبل العلامء يف إطار الفرضيات والنظريات
العلمية.
كام أن ملفردة (الدين) الكثري من املعاين والتعاريف املتن ّوعة (أحمدي1386 ،هـ ش،
ص  19ـ  ،)27ومرادنا من هذه الكلمة هو مجموع القضايا والتعاليم الواردة يف القرآن
الكريم والروايات اإلسالمية املعتربة.
إن مصطلح (اإلنسان األول) يف األديان اإللهية ينطبق عىل النبي آدم (عليه السالم)،
[1]. Science
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وأما يف العلوم من قبيل :علم األحياء أو اآلثار ،فيطلق عىل البرش األوائل الذين كانوا
يسكنون الكهوف ويعيشون عىل الصيد وما إىل ذلك (بهزاد1353 ،هـ ش ،ص  .)374بيد
أن مرادنا منه يف هذه املقالة هو الشخص األول أو األشخاص األوائل الذين يعود إليهم
وجود النسل الجديد للبرش الذي يعيش حاليّاً عىل وجه األرض.
3ـ موقف الدين من خلق اإلنسان األول

إن مرادنا من الدين يف هذه املقالة -كام أسلفناـ هو مفاد آيات القرآن الكريم
والروايات املعتربة املأثورة عن املعصومني (عليهم السالم) .وهنا سوف نبحث يف مضامني
اآليات والروايات ذات الصلة مبسألة خلق اإلنسان األول ،يك يتضح ما الذي يقوله كل
واحد منهام يف هذا الشأن .ولكن قبل بحث مفاد اآليات والروايات ال ب ّد من التذكري بأن
فرضيتنا يف هذا البحث تقوم عىل اعتبار لغة القرآن -مثل لغة العلم -لغ ًة ناظرةً ،وبالتايل
وتعب عن اإلخبار والحكاية عن العامل الواقعي،
فهي معرفي ٌة وتعمل عىل إظهار الواقع ّ
إال إذا كانت هناك قرينة عىل الخالف (للوقوف عىل أدلة إثبات هذا الفرض ،ساجدي،
1392هـ ش ،ص  90ـ  .)106وعليه ال ميكن لهذه اللغة أن تكون لغ ًة رمزي ًة أو بياناً عرفيّاً
غ َري ناظ ٍر إىل الواقع( .فرامرز قرامليك 1373 ،هـ ش ،ص  152فام بعد).
 1 /3ـ موقف القرآن الكريم
بااللتفات إىل مضمون اآليات املتعلقة مبسألة كيفية خلق اإلنسان األول ،ميكن
ٍ
مجموعات ،والبحث فيها عىل هذا األساس .وال بد يف
تقسيم هذه اآليات إىل خمس
كشف رؤية اآليات -بطبيعة الحال -من أخذ داللة مجموعها بنظر االعتبار ،وعدم
كل مجموع ٍة مبفردها لتكوين نظريّ ٍة جامع ٍة يف ما يرتبط باملسألة مورد
االكتفاء مبفاد ِّ
البحث يف القرآن الكريم.
1 /1 /3ـ اآليات الدالة عىل فردانية السلف األول للبرش
تدل بعض اآليات عىل أن نسل جميع البرش الذي يعيش حال ّياً عىل سطح األرض
شخص ٍ
خمس ٍ
يعود إىل ٍ
آيات قرآنيّ ٍة يف هذا
واحد هو ج ُّدنا األعىل .وهناك يف الحد األدىن ُ
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املعنى ،وهي كاآليت:
اس اتَّقُوا َربَّك ُُم الَّ ِذي َخلَ َقك ُْم ِم ْن نَف ٍْس َوا ِحدَ ٍة)[[[.
 1ـ (يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
 2ـ ( ُه َو الَّ ِذي أَنْشَ أَك ُْم ِم ْن نَف ٍْس َوا ِحدَ ٍة)[[[.

 3ـ ( ُه َو الَّ ِذي َخلَ َقك ُْم ِم ْن نَف ٍْس َوا ِحدَ ٍة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها)[[[.
 4ـ ( َخلَ َقك ُْم ِم ْن نَف ٍْس َوا ِحدَ ٍة)[[[.

اس إِنَّا َخلَ ْق َناك ُْم ِم ْن َذكَ ٍر َوأُنْثَى)[[[.
 5ـ ( َيا أَ ُّي َها ال َّن ُ
إن تعابري من قبيل( :خلق ِم ْن َها َز ْو َج َها) و ( َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها) ،تدل عىل أن املراد
من مفردة (النفس) هو (الشخص) و (الفرد) ،كام يراد ذات هذا املعنى يف بعض اآليات
األخرى ،من قبيل :اآلية  48و  123من سورة البقرة ،واآلية  25و  30من سورة آل عمران.
معي،
هناك من تص ّور أن اتصاف النفس بـ (الواحدة) يحول دون انطباقها عىل فرد ّ
مثل آدم (عليه السالم) (سحايب1351 ،هـ ش ،ص  .)136يف حني ميكن أن يكون املراد
من الوحدة يف هذه اآليات واحدا ً من املعنيني أدناه:
أ ـ الوحدة يف قبال اختالف وتعدد األعراق :وطبقاً لهذا املعنى ال تكون (الوحدة)
يف قبال (الزوجية) حتى تتناىف مع انضامم الزوجة (املجليس1403 ،هـ ،ج  ،11ص .)223
وعىل أساس هذا املفهوم تشري اآلية إىل أن الناس ال يختلفون عن بعضهم من الناحية
شخص ٍ
العرقية ،وأنهم متساوون جميعاً بوصفهم أبناء منحدرين من ٍ
واحد ،وأن التفاضل
يف ما بينهم إمنا يقوم عىل أساس التقوى .وهذا املعنى يتناسب مع مضمون وسياق اآلية
األوىل (النساء( .)1 /العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني1417 ،هـ ،ج  ،4ص .)134
ب ـ الوحدة يف قبال تعدد وكرثة الناس :وعىل أساس هذا املعنى سوف تشري اآلية
[[[ .النساء1 :

[[[ .األنعام 98 :

[[[ .األعراف .189 :
[[[ .الزمر.6 /
[[[ .الحجرات.13 /
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شخص ٍ
إىل قدرة الله عىل إيجاد ماليني البرش من ٍ
واحد .وبااللتفات إىل مضمون وسياق
اآليات الثانية والثالثة والرابعة ،سوف يكون هذا املعنى متناسباً معها.
إن مضمون وكذلك سياق اآليات (الثانية والثالثة والرابعة) ،يثبت أن املراد من
اتصاف النفس بالوحدة ،بيان عالمات القدرة اإللهية ،حيث أمكن لها أن تخلق مليارات
نسم ٍة واحد ٍة.
النسامت من َ
َ
كام ّ
تدل اآلية الخامسة (الحجرات  )13 :عىل أن جميع أفراد البرش قد خلقوا من
ذكر وأنثى ،وأن نسلهم جميعاً يعود إىل أب واحد( .للمعرفة التفصيلية بداللة هذه
اآليات ،آريان وشورگشتي1394 ،هـ ش ،ص  8ـ .)9
2 /1 /3ـ اآليات الدالة عىل أب ّوة آدم (ع) للبرش
لشخص ٍ
ٍ
واحد معيَّ ٍ،
يدل عد ٌد من آيات القرآن الكريم عىل أن جميع الناس هم أبنا ٌء
وهو (آدم):
هناك آياتٌ تخاطب جميع البرش بعبارة (بني آدم) ،من قبيل قوله تعاىل( :يَا بَ ِني
آ َد َم َقدْ أَنْ َزلْ َنا َعلَ ْيك ُْم لِ َب ًاسا يُ َوارِي َس ْوآتِك ُْم) (األعراف 26 :؛ يس 60 :؛ األعراف  27 :و
 31و  .)35إن هذا الخطاب يشمل جميع الناس الذين يعيشون عىل وجه األرض دون
ٍ
لشخص معيَّ ٍ اسمه (آدم).
استثنا ٍء .وعليه فإن لهذا الخطاب ظهورا ً يف أنهم جميعاً أبنا ٌء
وهناك آي ُة قد اشتملت عىل لفظ (أَبَ َويْ ُك ْم) باإلضافة إىل عبارة (يَا بَ ِني آ َد َم) ،وهي
قوله تعاىلَ ( :يا َب ِني آ َد َم َل َي ْف ِت َن َّنك ُُم الشَّ ْيطَانُ ك ََم أَ ْخ َر َج أَ َب َو ْيك ُْم ِم َن الْ َج َّن ِة) (األعراف :
 .)27إن ظاهر التعبري بـ (أَبَ َويْ ُك ْم) بعد التعبري بـ (يَا بَ ِني آ َد َم) يدل عىل أن أحد والدي
البرش هو (آدم) ،وأن جميع الناس أبناؤه .واملراد من (أَبَ َويْ ُك ْم) هام :آدم وحواء (البقرة
 35 :ـ .)36
3 /1 /3ـ اآليات الدالة عىل خلق (آدم) من تراب أو طني
هناك عدد من اآليات القرآنية الرصيحة يف ذكرها السم (آدم) وكيفية خلقه بشكلٍ
مستقل ،ومن ذلك اآليات اآلتية:
ٍّ
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اب ثُ َّم َق َال لَهُ كُ ْن َف َيكُونُ ) (آل
يس ِع ْندَ اللَّ ِه كَ َمثَلِ آ َد َم َخلَ َقهُ ِم ْن تُ َر ٍ
أ ـ (إِنَّ َمث ََل ِع َ
عمران .)59 :
عب عنها
إن هذه اآلية عىل غاية من األهمية يف مسألة خلق اإلنسان األول ،وقد ّ
البعض قائالً( :إنها من أكرث اآليات رصاح ًة عىل استثنائية خلق آدم) (الواعظي1387 ،هـ
ش ،ص  .)25ولو ت ّم إثبات داللتها عىل خلق آدم بشكلٍ
مستقل ،فسوف تشكل قرين ًة
ٍّ
ها ّم ًة بشأن داللة سائر اآليات األخرى.
مالحظات أساس ّي ٌة يف تفسري اآلية
ٌ
4 /1 /3ـ
أـ وردت كلمة (املثل) يف كتب اللغة مبعنى املثال (املش ّبه به) ،والخرب،
والحديث ،والصفة ،والقصة ،والعربة ،واآلية (الفراهيدي ،بال تاري ٍخ ،مادة( :م
ث ل)؛ األزهري ،بال تاري ٍخ ،مادة( :م ث ل)؛ ابن عباد ،بال تاري ٍخ ،مادة( :م ث
ل).
ٍ
خارجي،
معي له وجو ٌد
لشخص ّ ٍ
ب -إن (آدم) مثل (عيىس) اس ٌم و َعلَ ٌم
ٍّ
ٍ
وليس اسامً لنو ٍع أو ٍ
شخص بنوعه .وهكذا اآليات
جنس؛ إذ ال يعقل تشبيه
التي ورد فيها التعبري بـ (آدم) لها ظهور يف ال َعلَم لفر ٍد معيَّ ٍ ،وليس هو اسامً
لنو ٍع أو ٍ
جنس .يضاف إىل ذلك أن استعامل كلمة (آدم) دون (أل) وكونه غري
منرصف ،ميكن له أن يكون شاهدا ً آخر عىل كونه اسامً ل َعل ٍَم.
ج -إن املراد من ( ِع ْن َد اللَّ ِه) هو واح ٌد من االحتامالت اآلتية :يف علم الله
(العالمة الطباطبايئ1417 ،هـ ،ج  ،3ص  ،)212يف فعل الله (الطربي1412 ،هـ،
ج  ،3ص  ،)207ويف نفس األمر والواقع بالنسبة إىل الله (ابن عاشور ،بال
تاري ٍخ ،ج  ،3ص  .)12بااللتفات إىل عدم جسامنية الله ،فاآلية -بنا ًء عىل جميع
واقعي
وحقيقي بشأنِ عيىس بأم ٍر
واقعي
االحتامالت -تدل عىل تشبيه أم ٍر
ٍّ
ٍّ
ٍّ
وحقيقي (وغريِ خيا ٍّيل) بشأن آدم.
ٍّ
د -إن التعبري بـ (خلقه) يحمل دالل ًة واضح ًة عىل أن املراد تشبيه خلق
(عيىس) بخلق (آدم) ،وليس تشبيه أمور مثل علمه وفضله بعلم وفضل آدم
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كام ادعاه بعض (املشكيني األردبييل ،بال تاريخ ،ص  .)56كام أن سبب نزول
اآلية -الذي يراه البعض موضع إجام ٍع من قبل املفرسين (الفخر الرازي،
1420هـ ،ج  ،8ص )242ـ ّ
دال عىل وجه التشبيه املذكور[[[.
هـ -إن من بني أغراض التشبيه ،بيان إمكان املش ّبه ،بااللتفات إىل إمكان
املش ّبه به (التفتازاين1376 ،هـ ش ،ج  ،2ص  .)35وإن وجه الشبه الوحيد
املقبول بني خلق عيىس وخلق آدم يف هذه اآلية هو (إمكان خلق) اإلنسان من
أب؛ إ ْذ طبقاً لسبب نزول اآلية ،فإ ّن مورد الشبهة بشأن عيىس هو (إمكان
دون ٍ
ٍ
أب) ،وقد أشار الله تعاىل من خالل هذا التشبيه إىل
والدة
شخص من دون ٍ
إمكان تحقق هذا األمر.
و -لقد قام فهم عموم أهل الكتاب وكذلك املسلمني عىل أن كيفية خلق
آدم كانت خلقاً
اب وط ٍني عىل نح ٍو معجزٍ .فإذا
ّ
مستقلً ،وأنه قد ُخلق من تر ٍ
كان هذا الفهم خاطئاً ،وكان خلق آدم يف واقع األمر -طبقاً لنظرية التط ّورـ مثل
سائر الناس عرب تالقح النطفة والبويضة وامتزاج الذكر واألنثى ،عندها يجب
أن يكون هذا البيان يف حقل خلق آدم قامئاً عىل تص ّو ٍر باطلٍ وخاطئٍ من قبل
املخاطبني ،وهذا يستلزم نوعاً من اإلغراء بالجهل من قبل الله ،واإلغراء بالجهل
ٌ
ومحال.
قبيح
من قبل الله ٌ
ز -هناك من ذهب بااللتفات إىل وجود لفظ (ثم) يف قوله تعاىلَ ( :خلَ َقهُ
اب ثُ َّم َق َال لَهُ كُ ْن َف َيكُونُ ) ،إىل داللة مضمون اآلية عىل الرتاخي الزمني،
ِم ْن تُ َر ٍ
وقال :لقد كانت خلقة البرش يف بادئ األمر عىل شكل حيوانٍ ُم َؤن َْسنٍ  ،وقد
تكامل بعد ذلك عرب ماليني السنني بالتدريج ليتخذ صورته األخرية التي هو
عليها اآلن (السحايب1351 ،هـ ش ،ص  .)185ولكننا نقول:
[[[ .ج�اـء يف بيــان س�بـب ن��زول هـ�ذه اآلي��ة :إن نص��ارى نجـ�ران ملــا وفدــوا علـى رس��ول الل��ه ـــصىل اللـ�ه عليــه وآل��ه -قالــوا :إىل مــا تدعــون؟ فقــال( :إىل
شــهادة أن ال إلــه إال اللــه وأين رســول اللــه وأن عيــى عبــد مخلــوق يــأكل ويــرب ويحــدث) .قالــوا فمــن أبــوه؟ فنــزل الوحــي عــى رســول ـــالله صــى
الل�هـ علي��ه وآل��ه -فقــال قــل لهــم :مــا تقولــون يف آدم (ع) أكان عبــدا ً مخلوقـاً يــأكل ويــرب وينكــح؟ فســألهم النبــي ـ صــى اللــه عليــه وآلــه ـ فقالــوا
نعــم ،فقـ�ال فم�نـ أب��وه؟ فبهتــوا فبق�وـا س��اكتني فأنـ�زل اللـ�ه ه��ذه اآلي��ة( ...القمــي1367 ،هـــ ش ،ج  ،1ص 104؛ الط��ويس ،ب�لا تاري��خ ،ج  ،2ص 482؛
الطــريس1372 ،هـــ ش ،ج  ،2ص .)162
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«صحيح أن كلمة (ثم) ّ
تدل يف األصل عىل الرتاخي الزمني
ٌ
يتم يف
(السيوطي 1375 ،هـ ش ،ج  ،2ص  ،)69ولكن حيث مل ّ
هذه اآلية بيان مدّ ة الرتاخي ،ال ميكن ادعاء مثل هذه الداللة .هذا
وقد ذهب بعض املفرسين إىل القول بأن (ثم) يف هذه اآلية تدل
عىل الرتاخي الرتبي (ابن عاشور ،بال تاريخ ،ج  ،3ص  ،)112وذهب
بعض آخر إىل القول بداللتها عىل الرتاخي يف اإلخبار (النيشابوري،
1416هـ ،ج  ،2ص .»)174
وعليه فإن هذه اآلية -بااللتفات إىل هذه املالحظاتّ -
تدل دالل ًة واضح ًة عىل الخلق
اب.
املعجز آلدم (عليه السالم) ،وظهوره إىل الوجود مبارش ًة من تر ٍ
يس َق َال أَأَ ْس ُجدُ لِ َم ْن
5 /1 /3ـ ( َوإِ ْذ ُقلْ َنا لِلْ َم َل ِئكَ ِة ْاس ُجدُ وا ِ َل َد َم ف ََس َجدُ وا ِإلَّ ِإبْ ِل َ
ل ل ِ َْئ أَ َّخ ْرت َِن إِ َل َي ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة َلَ ْح َت ِنكَ َّن
َخلَق َ
ْت ِطي ًنا * َق َال أَ َرأَ ْيتَكَ َه َذا الَّ ِذي كَ َّر ْم َت َع َ َّ
ُذ ِّريَّتَهُ إِلَّ َقلِ ًيل)( .اإلرساء  61:و .)62
ٍ
لشخص بعينه ،وظاهر قوله
إن كلمة (آدم) يف هذه اآلية -بحسب ظهورهاـ اس ٌم
يدل دالل ًة واضح ًة عىل أن (آدم) اس ُم ٍ
(هو الذي) والضمري (هـ) ،وكلمة (ذريته) ّ
شخص
خارجي .إن اآلية تشري إىل قصة خلق آدم ،وبااللتفات إىل سائر اآليات
معي له وجو ٌد
ٍّ
ٌّ
قصة خلق آدم وسجود املالئكة له ،فإن املراد من قوله تعاىل (لِ َم ْن
األخرى التي ترد فيها ّ
ْت ِطي ًنا) يف هذه اآلية ،هو ذات املراد من قوله تعاىل ( َخلَ ْقتَه من ِطني) يف اآلية
َخلَق َ
الثانية عرشة من سورة األعراف ،الظاهرة يف خلق آدم مبارش ًة من (الطني) ،وإن هذا
يصح عىل جميع االحتامالت اإلعرابية الثالثة لنصب ِ
(طيناً)( ،أي :التمييز ،والحال،
املعنى ّ
والنصب عىل نزع الخافض)( ،يف ما يتعلق بعامل النصب يف ِ
(طيناً) ،الطربيس1372 ،هـ،
ج  ،3ص 657؛ الزمخرشي1407 ،هـ ،ج  ،2ص 677؛ ابن منظور ،بال تاري ٍخ ،مادة :ط
ي ن) .وعليه فإن هذه اآليات تدل بدورها عىل الخلق املستقل واملبارش آلدم (ع) من
حي آخ َر.
(طنيٍ) ،ال من نطفة كائنٍ ٍّ
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6 /1 /3ـ ( َولَ َقدْ َخلَ ْق َناك ُْم ثُ َّم َص َّو ْرنَاك ُْم ثُ َّم ُقلْ َنا لِلْ َم َلئِكَ ِة ْاس ُجدُ وا ِ َل َد َم ف ََس َجدُ وا إِلَّ
َي ِم ْنهُ
إِ ْبلِ َ
الساجِ ِدي َن * َق َال َما َم َن َعكَ أَلَّ ت َْس ُجدَ إِ ْذ أَ َم ْرتُكَ َق َال أَنَا خ ْ ٌ
يس ل َْم َيكُ ْن ِم َن َّ
َخلَ ْق َت ِني ِم ْن نَا ٍر َو َخلَ ْقتَهُ ِم ْن ِطنيٍ) (األعراف  11:ـ .)12
إن هذه اآليات -كام هو الشأن يف اآلية  61و  62من سورة اإلرساءـ تتح ّدث عن
كيفية خلق آدم وسجود املالئكة له ،وعليه يكون املراد من آدم هنا شخصاً مع ّيناً.
وضمري الجمع (كم) يف بداية هذه اآلية ،ال يدل عىل الجمع بالنسبة إىل كلمة (آدم)،
وذلك ألن ظاهر اآليات يدل عىل أن املراد من (كم) جميع أفراد البرش ،وأ ّن املراد من
(آدم)
معي .كام أن العطف بـ (ثم) يف هذه اآليات ال مينع هذا الظهور ،ألن
شخص ّ ٌ
ٌ
(ثم) هنا ميكن لها أن تدل عىل الرتتيب يف اإلخبار (الطباطبايئ 1417 ،هـ ،ج  ،16ص
 .260وانظر األقوال األخرى يف :املصدر ذاته ،ج  ،8ص  .)21مبعنى أن اآلية بصدد بيان
مسائل منفصل ٍة ال ربط لها بالرضورة مبوضو ٍع ٍ
واحد .كام أن ضمري الجمع (هم)
َ
ثالث
يف اآليات الالحقة ال داللة فيها عىل جمع (آدم)؛ إذ يف اآلية الثانية عرشة (أَنَا َخ ْ ٌي ِم ْن ُه
َخلَ ْقتَ ِني ِم ْن نَا ٍر َو َخلَ ْقتَ ُه ِم ْن ِطنيٍ) تعود الضامئر املفردة (هـ) إىل (آدم) ،وبقرينة اآليتني
( 61و  )62من سورة اإلرساء ،ميكن أن يكون املراد من ضمري الجمع (هم) (ذرية آدم)
أو (مجموع آدم وزوجه وذريته).
خلق
وبااللتفات إىل مدلول اآلية  59من سورة آل عمران ( َخلَ َقهُ ِم ْن تُ َر ٍ
اب) التي ت َ ُع ُّد َ
آدم معجز ًة ومن الرتاب ،فإن قوله تعاىلَ ( :خلَ ْقتَهُ ِم ْن ِطنيٍ) يدل عىل الخلق املبارش آلدم
من طنيٍ .وإن التعبريات املامثلة لهذا التعبري يف بيان معجزات عيىس (عليه السالم) يف
الطَّيِ) (آل عمران )49 :و ( َوإِ ْذ تَ ْخل ُُق ِم َن
قوله تعاىل( :أَنِّ أَ ْخل ُُق لَك ُْم ِم َن الطِّ ِني كَ َه ْي َئ ِة ْ
الطَّيِ) (املائدة.)110 :
الطِّ ِني كَ َه ْي َئ ِة ْ
وترسخه .وعليه فإن حصيلة مفاد هذه الطائفة من اآليات هو أن
تعزز هذا الفهم ّ
خلق آدم كان بشكلٍ
رش من الرتاب والطني.
ٍّ
مستقل وعىل نح ٍو مبا ٍ
7 /1 /3ـ اآليات الظاهرة يف خلق اإلنسان األول من طني
مل يرد اسم (آدم) يف بعض اآليات رصاح ًة ،ولكن بااللتفات إىل القرائن األخرى ،لها
ظهو ٌر يف كيفية خلق آدم (ع):
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ْت ِفي ِه ِم ْن
شا ِم ْن ِط ٍني * َفإِ َذا َس َّويْتُهُ َونَ َفخ ُ
 1ـ (إِ ْذ َق َال َربُّكَ ِل ْل َم َل ِئكَ ِة ِإنِّ خَالِ ٌق بَ َ ً
يس ْاس َتك َ َْب * ...
ُرو ِحي َف َق ُعوا لَهُ َساجِ ِدي َن * ف ََس َجدَ الْ َم َلئِكَ ُة كُلُّ ُه ْم أَ ْج َم ُعونَ * إِلَّ إِ ْبلِ َ
َي ِم ْنهُ َخلَ ْق َت ِني ِم ْن نَا ٍر َو َخلَ ْقتَهُ ِم ْن ِطنيٍ) (ص  71 :ـ .)76
َق َال أَنَا خ ْ ٌ
الن َْسانَ ِم ْن َصل َْصالٍ ِم ْن َح َ ٍ
 2ـ ( َولَ َقدْ َخلَ ْق َنا ْ ِ
م َم ْس ُنونٍ * َوالْ َجانَّ َخلَ ْق َنا ُه ِم ْن َق ْب ُل ِم ْن
شا ِم ْن َصل َْصالٍ ِم ْن َح َ ٍ
م َم ْس ُنونٍ * َفإِ َذا
الس ُم ِ
نَا ِر َّ
وم * َوإِ ْذ َق َال َر ُّبكَ لِلْ َم َلئِكَ ِة إِنِّ خَالِ ٌق َب َ ً
ْت ِفي ِه ِم ْن ُرو ِحي َف َق ُعوا لَهُ َساجِ ِدي َن * ف ََس َجدَ الْ َم َلئِكَ ُة كُلُّ ُه ْم أَ ْج َم ُعونَ *
َس َّويْتُهُ َونَ َفخ ُ
الساجِ ِدي َن
الساجِ ِدي َن * َق َال يَا إِبْلِ ُ
إِلَّ إِبْلِ َ
يس َما لَكَ أَلَّ تَكُونَ َم َع َّ
يس أَ َب أَنْ يَكُونَ َم َع َّ
ش َخلَ ْقتَهُ ِم ْن َصل َْصالٍ ِم ْن َح َ ٍ
م َم ْس ُنونٍ ) (الحجر 26 :ـ .)33
* َق َال ل َْم أَكُ ْن ِلَ ْس ُجدَ لِ َب َ ٍ
تشري هذه اآليات إىل حادثة سجود املالئكة ومت ّرد إبليس ،كام يتضح من آيات الطائفة
الثالثة من سورة (اإلرساء  61:ـ  ،62واألعراف  11 :ـ - )12الدالة رصاح ًة عىل ارتباط
الحادثة بخلق آدم (ع)ـ أن هذه اآليات تتعلق بخلق آدم .والطني هو الرتاب املمزوج
باملاء ،والصلصال هو الطني الصلد الشبيه بالخزف (الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،بال
تاري ٍخ ،مادة :هامش (ص ل ل)؛ الجوهري ،بال تاري ٍخ ،مادة (ص ل ل)) .كام أن خلق
(صل َْصا ٍل ِم ْن َح َ ٍ
م َم ْس ُنونٍ ) ظاه ٌر يف خلقه مبارش ًة من هذه
اإلنسان من (طنيٍ) ،وقوله َ
املواد ،وحيث يكون آد ُم (ع) -طبقاً ملفاد الطائفة األوىل والثانية من اآليات -أباً لجميع
البرش ،فقد ت ّم التعبري يف هذه اآليات عن خلقه بعبارة خلق (اإلنسان) أو (البرش).
9 /1 /3ـ ( َخل ََق ْ ِ
الن َْسانَ ِم ْن َصل َْصالٍ كَالْ َفخَّا ِر * َو َخل ََق الْ َجانَّ ِم ْن َما ِرجٍ ِم ْن نَارٍ)
(الرحمن  14:ـ .)15
لقد ورد التعبري عن خلق اإلنسان بـ (الصلصال) ،يف أربع مواضع من القرآن الكريم،
وحيث إن ثالثة موارد من هذه األربعة (اآليات  23ـ  33من سورة الحجر) تتعلق ببيان
كيفية خلق آدم ،ميكن القول :إن هذا التعبري ناظ ٌر إىل خلق آدم ،وحيث أنه ميثل منشأ
النوع البرشي ،فإن اآلية تشري إىل مبدأ خلق نوع (اإلنسان) من الصلصال ،يف قبال مبدأ
خلق نوع (الجن) الذي هو من النار.
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10 /1 /3ـ
ش ٍء َخلَ َقهُ َوبَدَ أَ َخل َْق ْ ِ
الن َْسانِ ِم ْن ِط ٍني * ثُ َّم
(الَّ ِذي أَ ْح َس َن ك َُّل َ ْ
َج َع َل ن َْسلَهُ ِم ْن ُس َللَ ٍة ِم ْن َما ٍء َم ِه ٍني * ثُ َّم َس َّوا ُه َونَفَخَ ِفي ِه ِم ْن ُرو ِح ِه).
(السجدة  7 :ـ .)9
إن تقابل جملة (بَدَ أَ َخل َْق ْ ِ
الن َْسانِ ِم ْن ِطنيٍ) مع جملة (ثُ َّم َج َع َل ن َْسلَهُ ِم ْن ُس َللَ ٍة
ِم ْن َما ٍء َم ِهنيٍ) يدل عىل أن الخلق املبارش لإلنسان األول كان من طنيٍ ،بيد أن نسله
الالحق قد خلق من ما ٍء مهنيٍ .وإذا كان املراد هو أن مبدأ خلق جميع الناس هو الرتاب،
وعب تح ُّول الرتاب إىل ٍ
وطعام ،ليغدو الحقاً عىل شكل ما ٍء مهنيٍ ،ففي
نبات
ٍ
وبعد مراحل ْ
مثل هذه الحالة كان يجب القول( :ثم جعله من سالل ٍة من ما ٍء مهنيٍ) ،وليس (ثُ َّم َج َع َل
ن َْسلَهُ ِم ْن ُس َللَ ٍة ِم ْن َما ٍء َم ِهنيٍ) (العالمة محمد حسني الطباطبايئ7141 ،هـ ،ج  ،61ص
 ).052وعىل هذا األساس عىل الرغم من أن هذه الطائفة من اآليات مل تذكر اسم النبي
آدم (ع) رصاح ًة ،إال أنه طبقاً للقرائن املتقدمة ،فإنها تدل عىل الخلق املستقل لـ (آدم)
اب وطنيٍ.
من دون واسط ٍة من تر ٍ
11 /1 /3ـ اآليات التي ميكن إلحاقها بالطائفة السابقة
هناك عدد من اآليات ال تدل لوحدها دالل ًة واضح ًة عىل كيفية خلق اإلنسان األول،
ولكنها تحمل قابلية اإللحاق بالطائفة السابقة من اآليات ،ومن ذلك -عىل سبيل املثال-
قوله تعاىل( :إِنَّا َخلَ ْق َنا ُه ْم ِم ْن ِط ٍني َلز ٍِب) (الصافات  ،)11 :وقوله تعاىلَ ...( :خلَ َقك ُْم ِم ْن
اب ( )...الروم  .)20 :حيث بااللتفات إىل اشرتاك هذه الطائفة من اآليات مع آيات
تُ َر ٍ
الطائفة األوىل وحتى الرابعة من حيث بيان مادة خلق اإلنسان (الرتاب ،الطني ،الطني
الجاف الشبيه بالخزف) ،ميكن اعتبار هذه الطائفة مرتبط ًة بظهور اإلنسان األول أيضاً.
وبطبيعة الحال فإن داللتها عىل مسألة استقالل خلق اإلنسان األول ليست تا ّم ًة ،وإمنا
تبقى عىل مستوى املؤيدات فقط( .للمزيد من االطالع)(آريان وشورگشتي4931 ،هـ
ش ،ص  71ـ .)81
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12 /1 /3ـ اإلجابة عىل بعض الشبهات
إن مجموع اآليات السابقة ّ
يدل عىل أن جميع األجيال التي تعيش حاليّاً عىل وجه
اب وط ٍني إىل
األرض ،هم من نسل آدم (ع) ،وأن كيفية خلقه معجزةٌ ،حيث تحول من تر ٍ
سوي .وقد ت ُثار شبهاتٌ مفادها أن هذه الداللة تعارض داللة بعض اآليات األخرى،
ب ٍ
رش ٍّ
ومن ذلك عىل سبيل املثال ما ييل:
الشبهة األوىل :هناك من اآليات ما يدل بشكلٍ مطلقٍ عىل أن مبدأ خلق اإلنسان من
نطفة ،وهي تشمل آدم (ع) ،ومن بينها قوله تعاىلَ ( :خل ََق ْ ِ
الن َْسانَ ِم ْن نُطْ َف ٍة) (النحل:
 .4وانظر أيضاً :القيامة  36 :ـ 38؛ الطارق6 :؛ العلق 2 :؛ النجم 46 :؛ يس 77 :؛ اإلنسان:
2؛ عبس .)19 :وعىل هذا األساس ال يكون هناك ٌ
فرق بني خلق آدم (ع) وبني خلق سائر
البرش.
الجواب :إن آيات الطائفة األوىل إىل الطائفة الرابعة تشكل مخصصاً ومقيدا ً لهذه
الطائفة من اآليات ،ألن آيات الطوائف األربعة تدل عىل الخلق املستقل واملبارش آلدم
خارج عن شمول اآليات املطروحة يف هذه الشبهة.
من تر ٍ
اب وطنيٍ ،وعليه فإنه ٌ
الشبهة الثانية :ورد يف بعض اآليات التعريف بإنسان (بوصفه خليف ًة يف األرض)
(البقرة30 :؛ فاطر ،)39 :واملراد من (الخالفة) هنا ،ميكن أن تكون خالفة آدم (ع) عىل
بديل عن الكائنات السابقة التي تكامل عنها.
الكائنات السابقة عليه ،مبعنى أنه ٌ
الجواب :كام قال املفرسون (العالمة الطباطبايئ1417 ،هـ ،ج  ،1ص  115ـ 116؛
مصباح اليزدي1390 ،هـ ش  83 :ـ  ،)84وطبقاً للقرائن والشواهد ،فإن املراد من
(الخالفة) هنا ،هي خالفة الله ،وليست خالفة الكائنات السابقة آلدم (ع) .وحتى لو
سلمنا خالفته عن الكائنات السابقة ،إال أن هذه اآليات ال تنايف الخلق املستقل آلدم من
مستقل بعد انقراض الكائنات السابقة،
ٌّ
خلق
تر ٍ
اب وطنيٍ ،إذ من املمكن أن يكون له ٌ
حل محلها( .آريان وشورگشتي1394 ،هـ ش ،ص  19ـ .)20
وأنه قد ّ
وعليه فإن مدلول هذا النوع من اآليات ال يتعارض مع مدلول تلك الطوائف الخمسة.
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2 /2ـ موقف الروايات
كام تحدثت الروايات بدورها عن الخصائص واملراحل املختلفة لخلق اإلنسان ،وقد
وردت تعاب ُري مختلف ٌة يف هذا الشأن ،وميكن عىل أساسها تقسيم هذه الروايات إىل ع ّدة
أقسام ،وذلك عىل النحو اآليت:
ٍ
1ـ هناك من الروايات ما ّ
يدل عىل خلق آدم من (أديم األرض) ،وأن هذا
هو السبب يف تسميته بـ (آدم)( ،الربقي1371 ،هـ ،ج  ،1ص .)282
روايات أخرى تدل بشكلٍ رصي ٍح عىل خلق آدم من (الرتاب) ،إذ
ٌ
2ـ هناك
تقول( :إن آدم خلق من الرتاب)( .ابن بابويه القمي1403 ،هـ ،ص  .47وانظر
أيضاً :الخصيبي1419 ،هـ ،ص .)435
3ـ هناك عد ٌد من الروايات يدل عىل خلق آدم من (املاء) ،من قبيل
الرواية القائلة( :إن الله خلق آدم من املاء العذب)( .القمي1367 ،هـ ش ،ج
 ،2ص .)114
4ـ إن بعض الروايات ّ
يدل عىل أن خلق آدم (ع) كان من طنيٍ ،من قبيل
الرواية القائلة( :إن الله خلق آدم من طنيٍ)( .املجليس1403 ،هـ ،ج  ،57ص
163؛ الكليني1407 ،هـ ،ج  ،5ص  ،337الكليني ،ج  ،6ص .)265
5ـ هناك من الروايات ما يدل عىل خلق اإلنسان األول من (ط ٍني
الزب) ،حيث جمع الله تعاىل يف بداية األمر مجموع ًة من تراب مختلف
ٍ
األرض ومزجها باملاء ،كام ورد ذلك عن اإلمام عيل (ع) إذ يقول( :ثُ َّم َج َم َع
[س َنا َها] بِال َْم ِء
ُس ْب َحانَهُ ِم ْن َح ْزنِ ا َْلَ ْر ِض َو َس ْهلِ َها َو َع ْذ ِب َها َو َس َب ِخ َها تُ ْربَ ًة َس َّن َها َ
ات أَ ْح َنا ٍء َو ُو ُصولٍ
َح َّتى َخل ََص ْت َوالَطَ َها بِالْ ِبلَّ ِة َح َّتى لَ َز َب ْت َف َج َب َل ِم ْن َها ُصو َر ًة َذ َ
َوأَ ْعضَ ا ٍء َوف ُُصولٍ أَ ْج َمدَ َها َح َّتى اِ ْس َت ْم َسك َْت َوأَ ْصلَدَ َها َح َّتى َصل َْصل َْت لِ َو ْق ٍت
ُوم ثُ َّم نَفَخَ ِفي َها ِم ْن ُرو ِح ِه َف َم ُثل َْت [ َف َت َم َّثل َْت]
َم ْعدُ و ٍد َوأَ َم ٍد [أَ َجلٍ ] أَ َجلٍ َم ْعل ٍ
إِن َْساناً( .)...نهج البالغة /الخطبة األوىل).
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6ـ هناك من الروايات ما يرتبط بوجه تشبيه خلق النبي عيىس (ع) بالنبي
أب
رصح بأن آدم قد خلق عىل الرغم من عدم وجود ٍ
آدم (عليه السالم) ،وت ّ
أو أ ٍّم له ،ومن ذلك الرواية التي تقول( :إن عيىس بن مريم خلقه الله -عز
أب وال أ ٍّم).
أب ،كام خلق آدم ـ عليه السالم ـ من غري ٍ
وجل -من أ ٍّم وليس له ٌ
(ابن بابويه القمي1385 ،هـ ش ،ج  ،1ص .)79
7ـ هناك من الروايات ما تضمن القول بأن الجسد الخايل من الروح آلدم
قد عرض عىل املالئكة أربعني سن ًة ،وكان املالئكة بدورهم يسألون الله تعاىل
عن سبب خلقه( .املصدر أعاله ،ص .)275
من خالل دراسة مضامني هذه الروايات يتضح لنا عىل اإلجامل أن خلق اإلنسان كان
مستقلً ،وليس عىل نحو التكامل من كائنٍ آخ َر .إن الكثري من هذه الروايات لها ظهو ٌر
ّ
قوي وتا ٌّم يف خلق اإلنسان األول بشكلٍ
مستقل ،بل إنها بحسب الفهم العريف والعقاليئ
ٍّ
ٌّ
(إذا مل تكن شبهة الخلق عىل أساس تكامل األنواع راسخ ًة يف ذهن املخاطب) رصيح ٌة يف
استقالل خلق آدم .ولكن قد تكون هناك مناقش ٌة حول اعتبار هذه الروايات من الناحية
السندية .ويف هذا الشأن هناك عد ٌد من النقاط الجديرة بالذكر ،وهي كاآليت:
أوالً :إن هذه الروايات متع ّدد ٌة ومتظافرةٌ ،فهي أكرثُ من مج ّرد رواي ٍة أو
روايتني .وعليه حتى لو كانت ضعيفة السند بأجمعها ،ال ميكن تجاهلها.
ثانياً :لو سلمنا ضعف سندها ،وعدم تظافرها ،إال أن مطابق َة مدلولها
ٍ
معارض لها ،ميكن يف الح ّد األدىن االستفادة منها
لظاهر اآليات ،وعدم وجود
ٍ
مؤيدات.
بوصفها
ثالثاً :هناك من بني هذه الروايات ما هو معت ٌرب من الناحية السندية وال
يعاين الضعف من هذه الناحية ،ولذلك ال ميكن الخدش فيها .ومن بينها كالم
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أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (ع)[[[ ،املوجود يف الخطبة األوىل من نهج
البالغة ،حيث يقول فيها:
ثُ َّم َج َم َع ُس ْب َحانَهُ ِم ْن َح ْزنِ ا َْلَ ْر ِض َو َس ْهلِ َها َو َع ْذ ِب َها َو َس َب ِخ َها تُ ْربَ ًة
[س َنا َها] بِال َْم ِء َح َّتى َخل ََص ْت َوالَطَ َها بِالْ ِبلَّ ِة َح َّتى لَ َزبَ ْت َف َج َب َل ِم ْن َها
َس َّن َها َ
ات أَ ْح َنا ٍء َو ُو ُصولٍ َوأَ ْعضَ ا ٍء َوف ُُصولٍ أَ ْج َمدَ َها َح َّتى اِ ْس َت ْم َسك َْت
ُصو َر ًة َذ َ
ُوم ثُ َّم
َوأَ ْصلَدَ َها َح َّتى َصل َْصل َْت لِ َو ْق ٍت َم ْعدُ و ٍد َوأَ َم ٍد [أَ َجلٍ ] أَ َجلٍ َم ْعل ٍ
نَفَخَ ِفي َها ِم ْن ُرو ِح ِه َف َم ُثل َْت [ َف َت َم َّثل َْت] إِن َْساناً َذا أَ ْذ َهانٍ يُجِ يلُ َها َو ِفكَ ٍر
ف ِب َها َ ...واِ ْس َتأْ َدى اَللَّهُ ُس ْب َحانَهُ اَلْ َمالَئِكَ َة َو ِدي َعتَهُ لَدَ يْه ِْم َو َع ْهدَ
ص ُ
يَ َت َ َّ
ِالس ُجو ِد لَهُ َواَلْ ُخ ُنو ِع [ َواَلْخُشُ و ِع] لِ َتكْ ِر َم ِت ِه
َو ِص َّي ِت ِه إِلَ ْيه ِْم ِف ا ْ َِل ْذ َعانِ ب ُّ
يس َو َقبيلَهُ ( .نهج
َفق ََال ُس ْب َحانَهُ لَ ُه ْم ا ُْس ُجدُ وا ِل َد َم ف ََس َجدُ وا إِ َّال إِبْلِ َ
البالغة ،الخطبة األوىل .وانظر أيضاً :مكارم الشريازي1390 ،هـ ش ،ج
 ،1ص .)169
وكام قال بعض الشارحني لنهج البالغة فإن هذه الكلامت هي يف الحقيقة مبنزلة
ٌ
مخلوق من الرتاب والطني
تفسري اآليات القرآنية التي تصف آدم (علیه السالم) بأنه
رصح بأن هذه الكلامت تدل
(ابن ميثم البحراين ،بال تاريخ ،ج  ،1ص  .)172وهناك من ّ
أي مسا ٍر
السالم) ،وذلك ألنها مل تأت عىل ذكر ِّ
بوضو ٍح عىل استقالل خلق آدم (علیه ّ
ميض
أو تن ّو ٍع آخ َر بني االنتقال من الحالة الطينية الصلدة وبني نفخ الروح فيه ،سوى ِّ
بتغي ٍ
ات متن ّوع ٍة وكثري ٍة
مقدا ٍر ّ ٍ
معي من الزمن ال يرقى إىل ماليني السنني املصحوب ّ
(الجعفري1375 ،هـ ش ،ج  ،2ص  .)133وعىل هذا األساس فإن حصيلة رؤية اآليات
والروايات بشأن خلق اإلنسان األول هي أن جميع البرش الذين يعيشون حاليّاً عىل وجه
رش
معي اسمه (آدم) الذي ُخلق بشكلٍ معج ٍز وعىل نح ٍو مبا ٍ
األرض يعودون إىل شخص ّ
من الرتاب والطني.
[[[ .إن روايــات نهــج البالغــة رغــم ورودهــا يف هــذا الكتــاب دون ســند بيــد أن بالغتهــا ومضمونهــا ومفاهيمهــا هــي التــي تثبــت صدورهــا عــن املعصــوم
(عليــه الســام) ،دون أن تكــون هنــاك حاجــة إىل طريقــة أخــرى ،هــذا أوالً .وثانيـاً :إن الرشيــف الــريض مــع مــا يتمتــع بــه مــن علـ ّو الشــخصية والوثاقــة
العاليــة ،ال ميكــن أن ينســب هــذه الروايــات إىل اإلمــام عــي (عليــه الســام) بهــذا النحــو القاطــع إذا مل يكــن قــد وجدهــا يف مصــدر معتــر .وثالثـاً :إن
أســانيد روايــات نهــج البالغــة قــد تـ ّم بيانهــا يف كتــب خاصــة ،بحيــث يخرجهــا ذلــك عــن اإلرســال نــارص مــكارم الشـرازي1390 ،هـــ ش ،ج  ،1ص  55ـ .59

النظر ّيات العلم ّية وآيات خلق اإلنسان األول في القرآن الكريم

165

3ـ النظر ّيات العلم ّية حول ظهور اإلنسان األول

ميكن بشكلٍ عا ٍّم تقسيم الدراسات العلميّة حول كيفية ظهور اإلنسان األول إىل
قسمني ،وهام:
1ـ النظريات القامئة عىل استقال ظهور اإلنسان األول.
حي آخ َر.
2ـ النظريات القامئة عىل ظهور اإلنسان األول من ٍ
كائن ٍّ
1 /3ـ النظريات القامئة عىل استقالل ظهور اإلنسان األول.
كل واحد ٍة
إن هذه املجموعة تشتمل بدورها عىل عد ٍد من النظريّات ،وسوف نذكر َّ
منها بشكلٍ منفصلٍ .
1 /1 /3ـ نظر ّية ثبات األنواع
إن أصحاب هذه النظرية ،يقولون بخلق اإلنسان األول بشكلٍ
مستقل ،ال بواسطة
ٍّ
حي آخ َر .وعىل الرغم من احتامل أن يكون سبب النزوع إىل نظريّة ثبات
التكامل من كائنٍ ٍّ
األنواع يعود إىل داللة النصوص الدينيّة عىل ذلك ،بيد أن بعض علامء العلوم التجريبيّة
قد طرحوا بدورهم هذه النظريّة يف عامل العلم عىل أساس الدراسات التجريب ّية أيضاً .إن
كل نو ٍع قد
أنواع الحيوانات -طبقاً لهذه النظريّةـ متتاز بعضها عن بعض قطعاً ،وإن أفراد ِّ
ظهرت سوا ًء يف الحارض أو املايض عرب التوالد من نظائرها ،وإن الحلقة األوىل من سلسلة
مستقل ،وإن صفات
ٌّ
خلق
النوع ،أي :املنشأ األول يف ِّ
كل نو ٍع من الكائنات الحية كان له ٌ
وخصائص النوع تبقى ثابت ًة يف جميع أجيال ذلك النوع يف الحارض واملستقبل كام كانت يف
املايض أيضاً .وبذلك يكون لإلنسان بدوره خلقاً
مستقلً ومغايرا ً لألنواع األخرى ،وأن بداية
ّ
نشأته كانت خلقاً
مستقلً ،ومل ينشأ من نو ٍع آخ َر( .نيشابوري ،أصغر1367 ،هـ ش ،ص .)50
ّ
يجب إلحاق االنقراض ّيني بهذه النظريّة أيضاً .حيث ت ّم طرح هذه الرؤية بوصفها
فرضي ًة علم ّي ًة من قبل جورج كوفييه[[[ ،حيث ذهب إىل االعتقاد بأن األرض تتعرض
[[[ .جــورج كوفييــه ( 1769ـ  :)1832عــامل فرنــي متعــدد االختصاصــات ،يعـ ّد مــن أهــم أقطــاب العلــم يف القــرن الثامــن عــر للميــاد .ذاعــت شــهرته
كأحــد املؤمنــن باملذهــب الطبيعــي .كان مــن ألــد أعــداء نظريــات المــارك يف التطـ ّور ،كــا أنــه مل يؤمــن بنظريــة التطــور العضــوي ولكنــه آمــن بتكـرار
عمليــة الخلــق بعــد االنقـراض بســبب الكــوارث الطبيعيــة وغريهــا.
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ٍ
أحداث مفاجئ ٍة هي يف غاية األهم ّية ،بحيث يؤدي بعضها إىل زوا ٍل
من حني آلخ َر إىل
وانقر ٍ
اض تا ٍّم لبعض أنواع الكائنات ،ثم تحتل محلها كائناتٌ جديد ٌة أخرى( .سجادي،
1377هـ ش ،ص [[[.)140
تقييم
ٌ

ِ
تعارض أو توافق هذه النظريّة مع مدلول اآليات والروايات ،يجب
بغض النظر عن
ّ
القول :إن األدلة التجريبية عاجز ٌة وقارص ٌة عن إثبات هذا املدعى ،وذلك أوالً :من خالل
كل ٍ
ولد يشبه أبويه ،ال ميكن أن نستنتج استمراريته
مشاهدة استمرار النوع ،والقول بأن َّ
لذلك النوع ،وأن ظهوره من نو ٍع آخ َر ٌ
محال ،بل إن هذه النتيجة ال تعدو أن تكون مجرد
ٍ
حدس واحتام ٍل بشأن مايض ذلك النوع ،وال يخفى أن مايض ذلك النوع ليس مبتناول
املشاهدة والتجربة .كام أنه ال ميكن من مشاهدة استمرار نو ٍع التأسيس لقانونٍ عا ٍّم
بحيث يشمل ظهور ذلك النوع أيضاً .وثانياً :إن أنصار نظريّة التط ّور وتكامل األنواع
قدموا الكثري من الشواهد الدالة عىل تح ّول نو ٍع إىل نو ٍع آخ َر يف مورد سائر الكائنات
(غري اإلنسان) ،بحيث ميكن لها أن تكون صادق ًة عىل نحو املوجبة الجزئية .ولذلك فإن
الشواهد التجريبية ال ميكنها أن تنفي عدم تح ّول اإلنسان من نو ٍع آخ َر .بل حتى إذا كان
وأسباب أخرى من قبيل األدلة العقلية أو
باإلمكان نفيها ،فإن هذا النفي يعود إىل أدل ٍة
ٍ
الدينية الخارجة عن حقل التجارب العلمية.
كام أن وقوع الحوادث املفاجئة عىل سطح األرض ،والفناء املتكرر لجميع الكائنات
ٍ
بكائنات ح ّي ٍة أخرى ،ال ميكن إثباته من الناحية التجريبية ،وإمنا أقىص ما
الحية وإبدالها
خارج عن دائرة التجربة.
ميكن أن يُقال بشأنها هو الحدس العقيل ،وهو ٌ
2 /1 /3ـ نظريّة االنبعاث من األرض
ميكن اعتبار أنصار نظريّة (انبعاث اإلنسان األول من األرض) بدورهم من أنصار
ظهور اإلنسان بشكلٍ
حي آخ َر .فهؤالء
ٍّ
مستقل أيضاً ،ال بواسطة التكامل من كائنٍ ٍّ
يذهبون إىل االعتقاد بأن اإلنسان األول قد انبثق من األرض ،كام تخرج بعض الكائنات
[1]. www.wikipedia.org

النظر ّيات العلم ّية وآيات خلق اإلنسان األول في القرآن الكريم

167

الح ّية من الرتاب وأمثال ذلك .والدليل الذي أقاموه عىل هذه النظرية ،والذي ميكن
بااللتفات إليه -اعتبار هذه النظريّة واحد ًة من النظريات التجريب ّية هو مشاهدة أمورٍ،من قبيل :ظهور الحرشات من الرتبة الندية ،وظهور الديدان من اللحم الفاسد ،وما إىل
ذلك( .بهزاد1353 ،هـ ش ،ص  1ـ 2؛ سجادي1377 ،هـ ش ،ص  137ـ .)139
تقييم
ٌ
نكتفي يف تقييم هذه النظريّة بالقول :إن ضعف هذا الدليل وبطالن مدعاه بشأن
واضح وال لبس فيه،
ظهور الكائنات -بااللتفات إىل التط ّور العلمي الحاصل من التجربةـ ٌ
وال نرى رضورة للتفصيل بشأنه.
كائن آخ َر
2 /3ـ النظريات القامئة عىل ظهور اإلنسان األول من ٍ
إن هذه املجموعة من النظريات تُعرف بنظريات التط ّور أو تح ّول وتكامل األنواع،
وبغض النظر عن اختالفها ،إال أنها ت ُجمع عىل هذه النقطة بالتحديد ،وهي أن اإلنسان
ّ
حي آخ َر ،ومل يُخلق من الرتاب بشكلٍ
مستقل .هناك من قال يف
ٍّ
األول قد ظهر من كائنٍ ٍّ
دراسة جذور هذه النظريّة بأنها تعود إىل العهد اإلغريقي القديم (بهزاد1353 ،هـ ش،
ص  29ـ 30؛ سحايب1351 ،هـ ش ،ص  .)2إن أهم نظريّ ٍة يف هذه املجموعة تعود إىل
عامل األحياء اإلنجليزي املعروف تشارلز دارون يف القرن التاسع عرش للميالد ،وهي التي
يعب
ت ُعرف أيضاً بفرضية أو نظريّة التكامل أو نظريّة التط ّور أو تعرف حتى باسمه ،إذ َّ
عنها بـ (الفرضية أو النظريّة الداروينية) ،حيث قام يف كتاب (أصل األنواع) ،و (نشوء
اإلنسان) ،و (االنتقاء الطبيعي) بتحليل ورشح رؤيته ونظريته ،وسوف نعمل عىل دراسة
ومناقشة هذه النظرية.
نظر ّية تشارلز دارون

لقد شهدت هذه النظريّة يف القرنني األخريين حضورا ً قويّاً يف املحافل العلم ّية،
برتحيب من قبل عد ٍد من العلامء ،بل شكّلت مب ًنى للكثري من أبحاث
وحظيت
ٍ
اإلنرثوبولوجيا والنظريات األخرى يف العلوم اإلنسانية .لقد عمد دارون يف كتاب (نشوء
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اإلنسان) إىل العمل بالتفصيل ومن خالل تقديم الشواهد والوثائق التجريب ّية عىل إثبات
ٍ
أن نسل البرش ونسل القرود يعودان إىل أصلٍ
مشرتك ،وأن الكائن املؤنسن هو الجد
املشرتك لهذين النوعني من الكائنات الحية ،وقد استند يف ذلك إىل شواه َد مختلف ٍة ،من
قبيل :الشبه املوجود بني جنني اإلنسان وأجنة سائر الكائنات الحية ،وكذلك مختلف
املتحجرات عن الكائنات املؤنسنة التي كانت تعيش يف العصور السحيقة .إن نظريته
املعروفة بنظرية (االنتقاء الطبيعي) تتألف من ثالثة عنارص رئيسة ،وهي:
أ ـ التغيريات االتفاق ّية :هناك الكثري من الشواهد عىل االنتقال الورايث
للتغيات الصغرية والتلقائية -عىل ما يبدوـ بني أفراد النوع الواحد ،ولكن
ّ
التغيات إال عىل مستوى
ال نستطيع ّ
البت بشأن منشأ وأسباب وعلل هذه ّ
كل حالٍ  -أيّاً كان
التغيات تحدث -عىل ِّ
الظن والحدس .ومهام كان فإن هذه ّ
منشؤها.
ب ـ النزاع من أجل البقاء :بااللتفات إىل األعداد الكبرية للكائنات الحية
من جه ٍة ،وعدم توفر إمكانية االستمرار يف الحياة لجميع هذه الكائنات من
كائن إىل الحفاظ عىل وجوده وحياته وتجنب الفناء
جه ٍة أخرى ،يضطر كل ٍ
من خالل خوض نزا ٍع ورصا ٍع مري ٍر مع سائر الكائنات املنافسة األخرى.
ات نافع ٌة يف طبيعة الكائن الحي،
تغي ٌ
ج -بقاء األصلح :عندما تظهر ّ
سوف يحصل األفراد الواجدون لتلك التغريات -يف الرصاع من أجل البقاء-
عىل متوسط عم ٍر َ
أطول ،ويحصلون عىل ٍ
فرص أك َرب للتناسل ،وسوف ينتج
جيل يحمل تلك الخصائص والصفات التي
عن ذلك -طبقاً للقوانني الوراث ّيةـ ٌ
متنحها حظّاً أوف َر للبقاء والتأقلم يف البيئة التي تحتضنها ،وأما األفراد الذين مل
يحصلوا عىل تلك التغريات فسوف يتناقص عددهم حتى يواجهوا االنقراض يف
التغيات تستم ّر حتى يتح ّول األفراد الباقون بالتدريج
نهاية املطاف .إن هذه ّ
إىل (نوعٍ) آخ َر يختلف عن األصل الذي نشأ عنه( .إيان باربور 1389 ،هـ ش،
ص 106؛ وللمزيد من التوضيح ،غالم حسني گرامي 1392 ،هـ ش ،ص .)40
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ضم هذه العنارص إىل بعضهاـ إىل نتيج ٍة مفادها:
وقد ّ
توصل دارون -من خالل ّ
حصول التح ّول (التكامل) التدريجي بني األنواع ،ومن بينها اإلنسان أيضاً.
تقييم
ٌ
إن الدراسة التفصيلية لنظرية تط ّور األنواع يف دائرة جميع الكائنات ،ال تقع ضمن
مرمى هذه املقالة ،إذ أنها تحتاج إىل ٍ
مستقل ،ولكن ميكن القول بشكلٍ إجام ٍّيل ويف
ٍّ
بحث
الحد الذي يرتبط بدعوى الظهور التكاميل لإلنسان األول والشواهد عىل ذلك:
التغيات إىل األجيال
التغيات الجزئية والطفيفة يف نو ٍع ما ،وانتقال تلك ّ
أوالً :إن ّ
ٍ
تجريبي ٍّ
دال عىل حدوث
مستند
أي
الالحقة أم ٌر ٌ
ثابت وال ميكن إنكاره ،ولكن ال يوجد ُّ
ٍّ
متغي ٍ
ات جوهريّ ٍة بحيث تؤدي إىل ظهور أنوا ٍع جديد ٍة ،وأن هذا االدعاء إمنا يقوم عىل
ّ
مج ّرد الحدس والظن( .غالم حسني گرامي1392 ،هـ ش ،ص 41؛ مكارم الشريازي ،بال
تاري ٍخ ،ص  178ـ 281؛ الفيض املشكيني1386 ،هـ ش ،ص  .)139ولذلك فإن بعض
رصحوا بأن األبحاث التجريبية
العلامء ـمن أمثال :غولد سميث ،وشيند وولفـ قد ّ
التغيات الحاصلة ضمن النوع الواحد فقط ،دون تبلور
واملتحجرات املكتشفة إمنا تثبت ّ
األنواع الجديدة( .باربور1389 ،هـ ش ،ص .)403
ثانياً :إن املسافة الفاصلة بني اإلنسان والحيوان من ال ُبعد بحيث ال ميكن تربيرها
أي أث ٍر لكائنٍ ميكنه أن يس ّد الفراغ يف هذه
عىل أساس هذه النظرية ،ومل يت ّم العثور عىل ِّ
توصل عد ٌد من علامء الروح واملختصني يف علم األج ّنة
الحلقة املفقودة .ومن هنا فقد ّ
من خالل دراستهم ملختلف أجزاء وأقسام جسم اإلنسان ـوال سيام يف ما يتعلق بالجملة
العصبية وسلسلة األعصاب -إىل نتيج ٍة مفادها أن هناك رشخاً كبريا ً بني الرتكيبة الروحية
والجسامنية لإلنسان وسائر الحيوانات األخرى ،بحيث يجعل من استقالل ظهور اإلنسان
أمرا ً محرزا ً وثابتاً ،ومعه يزول احتامل وجود أدىن صل ٍة أو قراب ٍة بينه وبني األنواع األخرى.
(مكارم الشريازي ،بال تاريخ ،ص 276؛ غالم حسني گرامي1392 ،هـ ش ،ص  42ـ 43؛
الواعظي1287 ،هـ ش ،ص  54ـ .)55
وبغض النظر عن
ثالثاً :لو سلمنا صحة نظريّة التكامل بالنسبة إىل الكائنات الحيةّ ،
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نقصان االستقراء واإلشكاالت التجريبية عليه ،بيد أن هذه النظريّة -يف ما يتعلق بكيفية
ظهور اإلنسان األول -عاجز ٌة عن إثبات حرص كيفية ظهوره من طريق التكامل ،إذ أن
رصح بعض املفكرين -هو اإلثبات ،دون نفي
أقىص ما ميكن للتجربة أن تثبته -كام ّ
الطرف املقابل .وعليه فإن أصل إمكان ظهور اإلنسان األول من غري طريق التكامل ال
ينتفي ،وليس هناك تجرب ٌة ميكن لها أن تنفي تحقُّق ذلك( .جوادي آميل1378 ،هـ ش،
ص 21؛ جوادي آميل1391 ،هـ ش ،ج  ،16ص .)429
رصون عىل ص ّحتها عىل
ّ
وبغض النظر عن فهم بعض أنصار هذه النظريّة الذين ي ّ
مم فيها من اإلشكاالت العديدة (سحايب1351 ،هـ ش ،ص  ،)101هناك يف
الرغم ّ
املجموع رؤيتان حولها ،وهام:
يتم إثباتها يف الدراسات التجريبية ،وبذلك فإنها مل
1ـ إن هذه الفرضية مل ّ
تخرج عن حدود كونها مج ّر َد فرضي ًة( .الجعفري1357 ،هـ ش ،ج  ،2ص 126
ـ  .130وانظر أيضاً :الجعفري1388 ،هـ ش ،ص  39ـ .)42
وتم إبطالها
2ـ يف الدراسات التجريبية مل يتم إثبات هذه الفرضبة ،بل ّ
أيضاً( .نارص مكارم الشريازي ،بال تاريخ ،ص  142ـ .)143
إن هذا االختالف الجاد حول ص ّحة أو عدم ص ّحة هذه الفرضية ،يكفي للداللة عىل
عدم اعتبارها ،مبعنى أن معطيات األبحاث التجريبية يف هذه املسألة مل تبلغ ح ّدا ً ميكن
معه الحكم بص ّحتها وكليتها ،يك تكون مثل دوران األرض حول الشمس مقبول ًة عند
الجميع وتشكّل أرضي ًة وأساساً للمسائل األخرى ،وإذا كانت هذه الفرضية مقبول ًة بشأن
بعض النباتات والحيوانات عىل وج ٍه من الوجوه ،ال يلزم من ذلك صدقها بشأن اإلنسان
األول .وإ ّن إعادة الصياغة الدقيقة -عىل ح ّد تعبري إيان باربورـ ألصل ونسب اإلنسان
ٌ
اختالف يف اآلراء بشأن الكثري من هذه النامذج وعالقتها ببعضها
غ ُري واضح ٍة أبدا ً ،وهناك
(إيان باربور 1389 ،هـ ش ،ص  .)401وعىل هذا األساس تبقى نظريّة التح ّول والتط ّور
حي يف ح ّدها األقىص مج ّر َد فرضي ٍة غريِ ثابت ٍة ،وال يزال
والتكامل لإلنسان األول من كائنٍ ٍّ
االختالف قامئاً بشأنها ،وال ميكن اعتبارها من املعطيات التجريبية املعتربة الثابتة (غالم
حسني گرامي 1392 ،هـ ش ،ص  37ـ .)43
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حصيلة الكالم أنه بااللتفات إىل اإلشكاالت املذكورة عىل كلتا املجموعتني من
النظريات العلمية املطروحة يف باب كيفية ظهور اإلنسان األول ،يجب القول أنه من
خالل األبحاث التجريبية إما قد ت ّم إبطالها بأجمعها ،أو أنها مل تتجاوز حدود الفرضية.
يضاف إىل ذلك أنه عىل فرض اإلثبات ،إال أن هذه النظريات غ ُري قادر ٍة عىل نفي كيفية
ظهور اإلنسان األول من طرقٍ أخرى ،وحرص ذلك بطريق التحول استنادا ً إىل املشاهدات
التجريبية.
4ـ مقارنة نسبة التعاليم الدين ّية إىل املعطيات العلم ّية
لقد ذكرنا مفاد النظريات العلمية بشأن ظهور اإلنسان األول ضمن مجموعتني .ويف
ما ييل سنبحث النسبة بني مفاد النصوص الدينية إىل كل مجموع ٍة من هذه النظريات.
ولكن قبل ذلك يجب أن نعمل عىل بيان صور ٍة إجاملي ٍة ألنواع التعارض بني مفاد القضايا
الدينية والقضايا العلمية وطرق العمل عىل رفعها.
1 /4ـ صور التعارض بني العلم والدين وطرق رفعها
ميكن بيان التعارض بني العلم والدين عىل أربعة أشكا ٍل ،وهي:
1ـ تعارض املعطيات العلم ّية القطع ّية مع التعاليم الدين ّية القطع ّية.
2ـ تعارض املعطيات العلم ّية القطع ّية مع التعاليم الدين ّية غري القطع ّية.
3ـ تعارض املعطيات العلم ّية غري القطع ّية مع التعاليم الدين ّية القطع ّية.
4ـ تعارض املعطيات العلم ّية غري القطع ّية مع التعاليم الدين ّية غري
القطع ّية.
أ ّما الصورة األوىل فهي مستحيل ٌة عقالً ،وتستلزم اجتامع النقيضني ،ويف ما لو ت ّم
العثور عىل مور ٍد من هذا القبيل ،فسوف يعني ذلك عىل نحو اإلجامل أن إحدى هاتني
املعرفتني غ ُري قطعي ٍة ،بل هي يف الواقع من الجهل املركّب .وعليه ال ميكن أن يكونا
معتربين معاً ،وال ميكن ترجيح أحدهام عىل اآلخر ،بل ال بد من إعادة دراسة مبادئ
كل ٍ
واحد منهام .ويف الحالة الثانية يتقدم املعطى العلمي القطعي عىل املعلومة الدين ّية
ِّ
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غري القطع ّية ،إذ يشكّل املعطى العلمي يف مثل هذه الحالة قرين ًة عىل فهم املراد من
تلك املعلومة الدينية .ومن هنا يجب تأويل البيان الديني بشكلٍ ال يتناىف مع املعطى
العلمي القطعي .وأما يف الحالة الثالثة ،فيكون التق ّدم للمعلومة الدينية القطعية ،وال
يكون لذلك امل ُعطى العلمي غري القطعي -بسبب عدم ثبوته -من اعتبا ٍر إال عىل مستوى
قطعي ،فإنه لن يؤخذ بنظر االعتبار .ويف الحالة
معارض
الظن والحدس ،وحيث يكون له
ٌ
ٌّ
الرابعة ،حيث ال يكون املعطى العلمي غري القطعي ثابتاً يف ح ّد ذاته ،ال يكون حج ًة
وال يكون معتربا ً ،ويبقى مج ّر َد ٍ
حدس وظ ٍّن ،وأما يف ما يتعلق باملعلومة الدين ّية غري
القطعيّة ،فهناك حالتان ،وهام:
1ـ إذا كان لتلك املعلومة الدينية غري القطعية من داخل الدين دعام ٌة
ودليل عىل اعتبارها ،كانت حج ًة ومعترب ًة ،وعليه يجب التخيل عن ذلك
ٌ
املعطى العلمي غري القطعي.
2ـ إذا مل يكن لتلك املعلومة الدينية غري القطعية ما يدعمها من الدين،
كل منهام (أي :املعطى
حدس واحتاملٍ  ،وعندها سيحصل ُّ
فإنها ستبقى مج ّرد ٍ
ٍ
رشوط مامثل ٍة ،ولن
العلمي غري القطعي ،واملعلومة الدينية غري القطعية) عىل
يكون ألحدهام أرجحي ًة عىل اآلخر .ويف مثل هذه الحالة ال بدّ من التوقف،
أي منهام( .حسني زاده 1372 ،هـ ش ،ص  108ـ .)109
وعدم األخذ مبفاد ِّ
2 /4ـ بحث تعارض مفاد القضايا الدين ّية مع النظر ّيات العلم ّية للقسم األول
تعارض بني النظريّات العلم ّية القامئة عىل استقالل ّية ظهور اإلنسان
ال يوجد هناك
ٌ
األول وبني مفاد القضايا الدين ّية ،وإنّهام من الناحية السلبية -أي يف القول بأن اإلنسان
مخلوق بشكلٍ
ٌ
حي -مشرتكان ومتفقان،
ٍّ
األول
مستقل ،ال من طريق التكامل من كائنٍ ٍّ
بل ميكن لهذه النظريات -عىل فرض إثباتهاـ أن تؤيّد بشكلٍ ما رؤية النصوص الدينية.
إن مشكلة هاتني النظريتني العلميتني تكمن يف أنهام قد ت ّم إبطالهام عىل أساس األبحاث
والدراسات التجريبية والعلمية من األساس ،من قبيل :نظريّة االنبعاث واالنبثاق من
األرض .أو أنهام غري قابلني لإلثبات ،من قبيل :نظريّة ثبات األنواع .ومن هنا فإنهام
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إما يفتقران إىل القيمة املعرفية متاماً ،أو أنهام ال ينطويان عىل قيم ٍة معرف ّي ٍة معت ٍّد بها.
ومن ناحي ٍة أخرى فإن النظريّة األوىل وحدها هي املنسجمة واملتناغمة -من الناحية
اإليجاب ّيةـ مع مفاد القرآن والسنة ،وأما النظريّة الثانية فهي -من الناحية اإليجاب ّية-
ليست غ َري منسجم ٍة مع اآليات والروايات فحسب ،بل هي مغاير ٌة لهام أيضاً.
إن ظهور وانبثاق اإلنسان من األرض عىل شاكلة انبثاق بعض الحرشات والديدان من
الطني والحأم ،ال يحظى بتأييد القرآن والروايات ،بل يخالف ويعارض بيانهام حول كيفية
ومراحل خلق اإلنسان متاماً .إن هذا التعارض بسبب وضوح بطالن هذه النظريّة ال يقبل
أي واحد ٍة من صور التعارض األربعة بني النظريّات العلم ّية والتعاليم
االندراج ضمن ِّ
الدينية التي أرشنا إليها يف بداية املقالة .وعىل هذا األساس يبقى مفاد اآليات والروايات
ٍ
معارض.
يف هذا القسم عىل داللته دون
وأما النظريّة األوىل (أي :ثبات األنواع) املتناغمة مع مفاد اآليات والروايات ،فإنها
حيث ال ميكن إثباتها من طريق املعطيات الحسية ،فهي مطروحة حاليّاً يف دائرة
ٍ
مبؤيدات علم ّي ٍة كافي ٍة ،بل ميكن العثور
االحتامل املستند إىل الحدس العقيل ،وال تحظى
عىل موار َد ٍ
نقض لها يف الح ّد األدىن بشأن سائر الكائنات (غري اإلنسان) .ثم إن هذه
كل نوعٍ ،وهل إنّهام قد ُخلقا من قبل الله
تبي كيفية ظهور الزوج األول من ِّ
النظريّة ال ّ
تعاىل ،أو أن خلقهام كان مبحض الصدفة؟ وعليه ال ميكن -والحال هذه -التعويل عىل
االعتبار املعريف لها بوصفها قرين ًة مع ِّين ًة ملفاد القضايا القرآنية والروائية ،وبالتايل ميكن
ٍ
ضعيف مؤيدا ً ملفادها.
لها أن تشكِّل عىل نحو
3 /4ـ بحث تعارض مفاد القضايا الدين ّية مع النظريّات العلم ّية للقسم الثاين
بااللتفات إىل أن مفاد اآليات والروايات الدالة عىل استقالل ظهور اإلنسان األول،
حي
وتعريف النظريات العلمية للقسم الثاين ظهور اإلنسان بنحو التكامل من كائنٍ ٍّ
واضح .ومن ناحية القيمة املعرفية
تعارض وعد ُم
آخ َر ،يكون بني هذين األمرين
ٌ
ٍ
انسجام ٌ
هناك من يرى بطالن هذه املجموعة من النظريات ،وال سيام نظريّة التكامل والتط ّور
لدارون ،وقال بأنها فاقد ٌة لالعتبار الالزم ،ألن هذه النظريّة ال تستند إىل ما يؤيدها
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من الشواهد والقرائن الكافية ،بل عىل العكس من ذلك فإنها تواجه الكثري من موارد
النقض ،ويف الحد األدىن ال ميكن العثور ـفي حقل الظهور التكاميل لإلنسان من كائنٍ
أي ٍ
تجريبي َ ٍ
شاهد
معتب عىل ذلك .ولذلك فإمنا يُعتنى بها يف الحد األقىص
حي آخ َرـ عىل ِّ
ٍّ
ٍّ
بوصفها مج ّر َد فرضيّ ٍة علميّ ٍة ،وهي عىل هذا املستوى ال تنطوي عىل قيم ٍة معرفيّ ٍة كبري ٍة.
وأما اآليات والروايات ومفاد القضايا الدينية يف حقل ظهور اإلنسان األول ،فداللتها إما
قطع ّي ٌة أو أنها ذاتُ ظهو ٍر واض ٍح إىل أعىل املستويات ،وعىل كلتا الحالتني تكون معتربةً.
وهنا عىل أساس الحاالت األربعة للتعارض بني القضايا الدينية والنظريات العلمية،
نقول:
إذا اعتربنا نظريّة التكامل والتط ّور باطل ًة ومرفوض ًة من الناحية
العلمية ،وقلنا من ناحي ٍة أخرى بأنّ اآليات والروايات عىل مسألة
قريب من
ذات ظهو ٍر
نص أو ُ
ٍ
خلق اإلنسان األول من تر ٍ
اب هي ٌّ
النص
النص ،واعتربنا داللة الظواهر القريبة من النص مبنزلة داللة ّ
ّ
القطعي (السبحاين ،بال تاريخ ،ص  ،)159فعندها تنتفي دواعي
االحتكاك والتالقي بني هذين األمرين متاماً ،وتبقى القضايا الدينية
ٍ
من دون
معارض .وهكذا لو اعتربنا داللة مفاد القضايا الدينية يف حدّ
الظهور املتعارف مفيد ًة للظن املعترب ،وقلنا ببطالن نظريّة التكامل
تعارض بينهام أيضاً ،ألن الطرف
ٌ
من الناحية العلمية ،لن يقع هناك
أي معلوم ٍة صادق ٍة بشأن عامل الواقع،
باطل
اآلخر ٌ
ٌ
وكاذب ،وال يفيد ِّ
يك يتمكن من معارضة القضايا الدينية.
وأما إذا اعتربنا هذه النظريّة فرض ّي ًة علم ّي ًة غ َري ثابت ٍة ،فعندها سيكون التعارض بني
هذه النظريّة العلم ّية وبني القضايا القرآن ّية والروائ ّية ،من نوع القسم الثالث من حاالت
التعارض مورد البحث ،أي التعارض بني املعطيات العلمية غري القطعية وبني التعاليم
نص أو ظاه ٌر
الدينية القطعية .ويف هذا القسم من التعارض يكون لدينا -من جه ٍةـ ٌّ
شبي ٌه بالنص من اآليات والروايات ،حيث يكون مفادها دالل ًة قطع ّي ًة عىل استقالل ظهور
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اإلنسان األول ،ومن جه ٍة أخرى هناك نظريّة تكامل األنواع التي تؤكد عىل مستوى
حي آخ َر عىل نحو التط ّور
االحتامل غري القطعي عىل ظهور اإلنسان األول من كائنٍ ٍّ
والتكامل .وطبقاً لطرق حل التعارض يكون التقدم ملفاد القضايا الدينية عىل هذه
النظريّة العلمية غري القطعية .إذا ً حيث مل يت ّم إثبات هذا النوع من النظريات ،فإنها
أي اعتبا ٍر أو حجي ٍة ،وال ترقى إىل أبع َد من حدود الحدس والظن،
يف ح ّد ذاتها ال تقتيض َّ
وحيث تواجه هذه النظريّة معارضاً قطع ّياً ،فإنها سوف تسقط عن االعتبار .وأما إذا
اعتربنا داللة مفاد القضايا الدينية يف حدود الظهور املتعارف (وليس القريب من النص)،
واعتربنا الظهور املتعارف للكالم مفيدا ً للظن املعترب ،واعتربنا نظريّة تكامل األنواع مج ّر َد
فرض ّي ٍة علم ّي ٍة غريِ ثابت ٍة ،سيكون التعارض املذكور من القسم الرابع -أي :التعارض بني
النظريّات العلم ّية غري القطع ّية وبني التعاليم الدين ّية غري القطع ّية -وسوف تندرج ضمن
الفرع األول منه ،حيث سيكون التعارض هنا بني القضايا الدين ّية غري القطع ّية ذات
الدعامة املعتربة ،وبني النظريّات العلميّة غري القطعيّة.
قطعي من حيث القيمة
ويف هذا القسم من التعارض فإن كال هذين الطرفني غري
ٍّ
املعرفية ،إال أن النظريّة العلمية تفتقر إىل الدعامة املعتربة ،يف حني أن الداللة الظاهرية
للقضايا القرآنية والروائية تحظى بدعام ٍة معترب ٍة ،ملا ثبت يف محله من مباحث أصول
الفقه أن ظهور الكالم يُع ّد من األمارات الظنية املعتربة بدعام ٍة من العقل والنقل
(األنصاري 1434 ،هـ ،ج  ،1ص  135ـ  .)172طبقاً لطرق حل التعارض ،سيكون مدلول
اآليات والروايات -أي :خلق اإلنسان األول بشكلٍ
اب -متق ِّد ّماً من الناحية
ٍّ
مستقل من تر ٍ
املنطقية عىل مفاد نظريّة دارون التي تقول بظهور اإلنسان األول عىل نحو التكامل من
حي آخ َر ،ألن هذه النظريّة ال تخرج عن حدود الحدس والظن ،وليس لها دعامة
كائنٍ ٍّ
أخرى ،يف حني أن مدلول اآليات والروايات يتمتع بدعامة معتربة ،ولذلك فإنها تكون
حج ًة ،وتعمل عىل إزاحة تلك النظريّة ،التي لن يكون لها بالتايل قيم ٌة ملحوظ ٌة يف ميزان
املقارنة مع مفاد القرآن وروايات املعصومني ،لتشكِّل قرين ًة صارف ًة تدفعنا إىل رفع اليد
عن مدلول اآليات والروايات.
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4 /4ـ تقييم آراء املفكّرين املسلمني
عىل أساس املقارنة التي أقمناها بني مدلول القضايا الدينية والنظريات العلمية يف
حقل أصل اإلنسان وكيفية خلقه وظهوره ،ميكن لنا اآلن أن نك ّون تقييامً إجامل ّياً عن آراء
املفكرين املسلمني -التي سبق لنا أن أرشنا إليها يف معرض الكالم عن سابقة البحث -يف
هذه املسألة.
باالستناد إىل حصيلة هذا البحث بشأن مدلول اآليات والروايات ،والقيمة املعرفية
للنظريات العلمية يف مسألة خلق اإلنسان ،فإن النظريّة التي ال تقول بوجود دائر ٍة
مشرتك ٍة بني القضايا الدينيّة والقضايا العلميّة ،وتعمل عىل نفي االرتباط املضموين
بينهام ،وتبعاً لذلك ترى عدم واقعية التعارض بينهام ،وتؤكد عىل االختالف اللغوي
بني هاتني املجموعتني من القضايا ،إمنا تعمل عىل محو أصل املسألة ،وذلك ألن هذا
الرأي إمنا يقوم عىل ٍ
أساس خاطئٍ  ،وهو القول بأن لغة الدين والقضايا الدينية هي -يف
أي معلوم ٍة بشأن العامل الواقعي،
تعب عن الواقع ،وال تق ّدم َّ
األساس -غ ُري معرفيّ ٍة وال ّ
خالفاً للغة العلم التي تحمل هذه الخصوصية .هذا يف حني أنه قد ثبت يف محله أن
القضايا القرآنية -أو القضايا الخربية منها يف الح ّد األدىن -ال تختلف يف الحقيقة عن
القضايا املطروحة يف العلوم.
يفس مفاد اآليات والروايات بشأن خلق اإلنسان األول من الرتاب
وأما الرأي الذي ّ
والطني بشكلٍ
مستقل ،ويؤكد عىل اعتبار النظريّة السائدة واملشهورة بني عموم املفكرين
ٍّ
واملتدينني يف األديان اإللهية ،فيبدو صحيحاً ومنطق ّياً .وبطبيعة الحال قد ال يكون جميع
املشرتكني يف هذه الرؤية متفقني بشأن كافة جزئيات وتفاصيل املسألة ،بيد أن أصل هذا
قابل للتوجيه.
الرأي ٌ
إن مشكلة النظريّة التي ترى آيات القرآن متناغم ًة مع فرضية تح ّول األنواع ،تكمن
يف افرتاضها صح َة هذه الفرضية بشأن ظهور اإلنسان .ولذلك فإنها تعمل عىل إسقاط
مداليل النصوص الدينية وتفسريها وتأويلها لصالح تلك النظريات ،يف حني أن هذه
النظريّة تعترب -حتى عند املتخصصني يف ذلك الحقل العلمي -إما شب َه علم ّي ٍة إىل الح ّد
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الذي ذهب معه بعض العلامء يف العلوم التجريبية إىل القول ببطالنها ،أو أن مفادها
ألي دعام ٍة معترب ٍة أخرى .ولذلك
ال يتجاوز الفرضية غري الثابتة ،وبذلك تكون فاقد ًة ِّ
يبدو أن هذا النوع من املواجهة مع آيات خلق اإلنسان ،ميثّل تفسريا ً خاطئاً من الناحية
املنطقية ،وإن هذا النوع من التفسري يعترب من التفسري بالرأي .ومن ناحية أخرى
فإن نظريّة التكامل مل يثبت عدم ص ّحتها بشأن اإلنسان فحسب ،بل هناك من يعتقد
ببطالنها أيضاً .وعىل هذا األساس تكون فاقدة للقيمة العلمية الالزمة ،وإنها تبقى عىل
أبعد التقادير مج ّرد فرضي ٍة من بني سائر الفرض ّيات.
وأما النظريّة القائلة باختالف داللة اآليات ،وأن مفاد بعضها ينسجم مع نظريّة
منسجم معها ،وعليه يجب تقييم ح ّد داللة كل ٍ
واحد
دارون ،وظاهر بعضها اآلخر غ ُري
ٍ
منهام باملقارنة إىل تلك الفرضيّة العلميّة ،فإنها تشكو من ثالثة أمورٍ ،وهي:
تبي املوقف النهايئ والحاسم للقرآن حول ما إذا كان اإلنسان مولودا ً من
أوالً :إنها ال ّ
ٍ
يل ،أو أنه كان يف األساس خلقاً
مستقلً.
ّ
كائنات أخرى عىل نح ٍو تكام ٍّ
ثانياً :ال تبني وجه الجمع بني اآليات املتامهية مع فرضية التكامل ،واآليات الدالة عىل
الخلق املستقل لإلنسان من الرتاب والطني ،والتي تبدو متعارض ًة يف ما بينها.
ثالثاً :إنها تشري إىل مجموع ٍة من اآليات املنسجمة مع فرض ّية التكامل ،واملنسجمة
تبي يف النهاية كيف ميكن تفسري
أيضاً مع الخلق املستقل من الرتاب والطني ،ولكنها ال ّ
هذه اآليات!
االستنتاج

1ـ إن اآليات والروايات ،املتعلقة مبسألة كيفية ظهور اإلنسان األول،
ذات
قطعي ُة الداللة يف بعض املوارد ،كام أنها يف الكثري من املوارد األخرى ُ
بي يف أن اإلنسان األول كان شخصاً اسمه (آدم) ،وأنه قد خُلق عىل نح ٍو
ظهو ٍر ّ ٍ
أب ،إ ْذ خلق من الرتاب والطني مبارش ًة.
معجِ ٍز من دون أ ٍّم وال ٍ
2ـ إن النظريّات العلم ّية بشأن ظهور اإلنسان األول عىل قسمني ،إذ هناك
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نظريات
ٌ
نظريات تذهب إىل القول باستقاللية ظهور اإلنسان األول ،وهناك
ٌ
حي آخ َر عىل نح ٍو
أخرى تذهب إىل القول بأنه قد ظهر إىل الوجود من ٍ
كائن ٍّ
تم إبطاله
أي واح ٍد من هذه النظريات ،بل هناك ما ّ
يل ،ولكن مل يثبت ُّ
تكام ٍّ
منها ،وهناك منها ما ظل عىل مستوى الفرضية فقط.
3ـ إن النظريات العلمية القامئة عىل استقاللية ظهور اإلنسان األول ـمن
كائن آخ َرـ تنسجم
الناحية السلبية (واملفهومية) ،أي عدم ظهور اإلنسان من ٍ
وتتامهى مع مفاد القضايا الدينية ،إال أنها من الناحية اإليجابية (واملنطوقية)،
هناك منها ـمثل نظريّة االنبثاق من األرض -ما ال ينسجم مع رؤية القرآن
الكريم ،وأما بعضها اآلخر -من قبيل :نظر ّية ثبات األنواع -فهو ينسجم مع
تم إثباته فسوف يكون مؤيِّداً ملفاد القضايا الدين ّية .أما
الرؤية الدين ّية ،وإذا ّ
النظريّة األوىل فهي باطل ٌة من األساس ،وأما النظريّة الثانية فهي من الناحية
التجريب ّية غ ُري قابل ٍة لإلثبات ،ولذلك فهي ال تحظى باالعتبار الالزم.
كائن
4ـ إن النظريّات العلم ّية القامئة عىل أساس ظهور اإلنسان األول من ٍ
يل ،تتعارض مع مفاد القضايا الدين ّية .فإذا اعتربنا مفاد
حي آخ َر عىل نح ٍو تكام ٍّ
ٍّ
نصاً ،أو اعتربناها ظهور ٍ
النص ،واعتربنا نظر ّية
القضايا الدين ّية ّ
ات قو ّي ًة يف حدّ ّ
التكامل بشأن ظهور اإلنسان -طبقاً لرؤية بعض العلامءـ باطل ًة وشبيه ًة
بالعلم ،ال يكون للتعارض بينهام موضوع ّي ٌة من األساس .وأما إذا كانت عىل
مستوى فرض ّي ٍة علم ّي ٍة غريِ ثابت ٍة وال قطع ّي ٍة ،فسوف يكون التعارض هنا من
النوع الثالث ،ويف هذه الحالة يكون التقدم للتعاليم الدينية القطعية ،وأما
إذا كانت داللة مفاد القضايا الدينية يف حدّ الظهور فقط ،واعتربنا ظهور
الكالم مفيداً للظن ،فسوف يكون التعارض املذكور هنا من النوع الرابع يف
قسمه األول ،مبعنى التعارض بني املعطيات العلمية غري القطعية والتعاليم
الدينية غري القطعية ذات الدعامة املعتربة .ويف مثل هذه الحالة تكون
التعاليم الدين ّية -بسبب امتالكها للدعامة القطع ّيةـ حج ًة ،وبذلك يتم
تقدميها عىل النظريّات العلم ّية غري القطعية .وعىل كل حال فإن الفرضيات
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العلمية ـمن الناحية املنطقيةـ ال هي مساوي ٌة العتبار القضايا الدينية ،يك
ذات قيم ٍة معرف ّي ٍة ملحوظ ٍة ،حتى تكونَ قرين ًة يف
متنع من داللتها ،وال هي ُ
رصف يف ظهورها.
قبال محتوى القضايا الدين ّية ،وتغدو سبباً للت ّ
المصادر
.1القرآن الكريم.
.2نهج البالغة.
.3ابن بابويه القمي (الصدوق) ،محمد بن عيل ،)1385( ،علل الرشائع ،ج  ،1مكتبة الداوري،
ط  ،1قم.
.4ابن بابويه القمي (الصدوق) ،محمد بن عيل 1403( ،هـ) ،معاين األخبار ،دفرت انتشارات
إسالمي ،ط  ،1قم.
.5ابن عاشور ،محمد بن طاهر ،بال تاري ٍخ ،التحرير والتنوير ،ج .3
.6ابن منظور ،محمد بن مكرم ،بال تاري ٍخ ،لسان العرب ،دار صادر ،ط  ،3بريوت.
.7ابن ميثم البحراين ،كامل الدين ،بال تاري ٍخ ،رشح نهج البالغة ،ج  ،1مؤسسة نرص.
.8أحمدي ،محمد أمني 1386( ،هـ ش) ،انتظار برش از دين ،بژوهشگاه علوم وفرهنگ إسالمي،
ط  ،3قم( .مصدر فاريس).
.9األزهري ،محمد بن أحمد ،بال تاريخ ،تهذيب اللغة ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط  ،1بريوت.
.10األنصاري ،مرتىض 1434( ،هـ) ،فرائد األصول ،مجمع الفكر اإلسالمي ،ط  ،16قم.
.11أنيس ،إبراهيم وآخرون ،بال تاري ٍخ ،املحيط الوسيط ،ط  ،2القاهرة.
.12آريان ،حميد ،وشورگشتي مراد عيل 1394( ،هـ ش) ،بازتأميل در مدلول آيات ناظر به
آفرينش نخستني انسان (قرآن شناخت) ،السنة الثامنة ،العدد ،1 :ص  5ـ ( .26مصدر فاريس).
.13باربور ،إيان 1389( ،هـ ش) ،علم ودين ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :بهاء الدين خرمشاهي،
مركز نرش دانشگاهي ،ط  ،7طهران.
.14بازرگان ،مهدي 1356( ،هـ ش) ،توحيد طبيعت وتكامل ،انتشارات قلم ،طهران( .مصدر
فاريس).
.15الربقي ،أحمد بن محمد 1371( ،هـ ش) ،املحاسن ،ج  1و  ،2دار الكتب اإلسالمية ،ط  ،2قم.
.16بهزاد ،محمود 1353( ،هـ ش) ،داروينيسم وتكامل ،رشكت سهامي كتاب هاي جيبي ،ط ،7
طهران( .مصدر فاريس).
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.17التفتازاين ،سعد الدين 1376( ،هـ ش) ،رشح املخترص ،ج  ،2دار الحكمة ،ط  ،8قم.
.18الجعفري ،محمد تقي 1358( ،هـ ش) ،ترجمة وتفيرس نهج البالغة ،ج  ،2دفرت نرش فرهنگ
إسالمي ،طهران( .مصدر فاريس).
.19الجعفري ،محمد تقي 1388( ،هـ ش) ،حركت وتحول از ديدگاه قرآن ،مؤسسة تدوين ونرش
آثار عالمة جعفري ،ط  ،3طهران( .مصدر فاريس).
.20جوادي آميل ،عبد الله ( 1378هـ ش) ،تفسري موضوعي قرآن كريم (صورة اإلنسان وسريته
يف القرآن) ،مركز نرش إرساء ،قم( .مصدر فاريس).
.21جوادي آميل ،عبد الله ( 1391هـ ش) ،تفسري تسنيم ،ج  ،16حسني أرشيف وآخرون ،مركز نرش
إرساء ،ط  ،1قم( .مصدر فاريس).
.22جوادي آميل ،عبد الله ( 1392هـ ش) ،انسان از آغاز تا انجام ،مركز نرش إرساء ،قم( .مصدر
فاريس).
.23جوهري ،إسامعيل بن حامد ،بال تاري ٍخ ،الصحاح ،دار العلم للماليني ،ط  ،1بريوت.
.24حسني زاده اليزدي ،محمد 1392( ،هـ ش) ،در آمدي بر معرفت شنايس ومباين معرفت
ديني ،مؤسسة آموزيش وبژوهيش إمام خميني ،ط  ،8قم( .مصدر فاريس).
.25الحسيني الطهراين ،السيد محمد حسني 1417( ،هـ) ،نور ملكوت قرآن ،انتشارات العالمة
الطباطبايئ ،ط  ،2مشهد( .مصدر فاريس).
.26الخصيبي ،حسني بن حمدان 1419( ،هـ) ،الهداية الكربى ،البالغ ،بريوت.
.27الرازي ،فخر الدين ( 1420هـ) ،مفاتيح الغيب ،ج  ،8دار إحياء الرتاث العريب ،ط  ،8بريوت.
.28الزمخرشي ،محمود بن عمر ( 1407هـ) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج  ،2دار
الكتاب العريب ،ط  ،2بريوت.
.29ساجدي ،أبو الفضل 1392( ،هـ ش) ،زبان قرآن ،مؤسسة آموزيش وبژوهيش إمام خميني،
سمت ،ط  ،1ط  ،1طهران وقم( .مصدر فاريس).
.30سجادي ،إبراهيم 1377( ،هـ ش) ،تحليل داستان آدم در قرآن ( ،)3رويكردهاي تأوييل به
قصه آدم (ع) ،بژوهش هاي قرآين ،العدد 15 :ـ  ،16خريف وشتاء عام  1377هـ ش ،ص  126ـ
( .149مصدر فاريس).
.31السحايب ،يد الله 1351( ،هـ ش) ،خلقت إنسان ،چابخانه شمس ،طهران( .مصدر فاريس).
.32السلسلة اإللكرتونية ملؤلفات آية الله جعفر السبحاين ،بال تاري ٍخ ،النسخة الثانية ،مركز
تحقيقات كامبيوتري علوم إسالمي نور ،قم.
.33السيوطي ،جالل الدين ،)1375( ،البهجة املرضية ،ج  ،2مؤسسة إسامعيليان ،ط .9
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.34الصاحب بن عباد ،إسامعيل ،بال تاري ٍخ ،املحيط يف اللغة ،عامل الكتب ،ط  ،1بريوت.
.35الصايف الگلبايگاين ،لطف الله 1390( ،هـ ش) ،به سوي آفريدگار ،مركز تنظيم ونرش آثار آية
الله الصايف الگلبايگاين( .مصدر فاريس).
.36الطالقاين ،السيد محمود ،)1362( ،برتوي از قرآن ،ج  3و  ،4رشكت سهامي انتشار ،ط ،4
طهران( .مصدر فاريس).
.37الطباطبايئ ،السيد محمد حسني 1417( ،هـ) ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،1و  ،3و  ،4و  ،8و
 ،15و  ،16مكتب انتشارات إسالمي ،ط  ،5قم.
.38الطربيس ،الفضل بن الحسن 1372( ،هـ ش) ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،2و  ،6و ،7
نارص خرسو ،ط  ،3طهران.
.39الطربي ،محمد بن جرير 1412( ،هـ) ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،3دار املعرفة ،ط
 ،1بريوت.
.40الطويس ،محمد بن الحسن ،بال تاري ٍخ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  2و  ،7دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.
.41فرامرز قرامليك ،أحد 1373( ،هـ ش) ،موضوع علم ودين در خلقت إنسان ،مؤسسه فرهنگي
آرايه ،ط  ،1طهران( .مصدر فاريس).
.42الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،بال تاري ٍخ ،كتاب العني ،نرش هجرت ،ط  ،2قم.
.43الفيض املشكيني ،عيل رضا 1386( ،هـ ش) ،تأميل بريامون مسأله تكامل از ديدگاه قرآن،
الهادي ،قم( .مصدر فاريس).
.44الفيومي ،أحمد بن محمد ،بال تاريخ ،املصباح املنري ،مؤسسة دار الهجرة ،ط  ،2قم.
.45القمي ،عيل بن إبراهيم 1367( ،هـ ش) ،تفسري القمي ،ج  1و  ،2دار الكتاب ،ط  ،4قم.
.46الكليني ،محمد بن يعقوب 1407( ،هـ) ،الكايف ،ج  2و  5و  ،6دار الكتب اإلسالمية ،ط ،4
طهران.
.47گرامي ،غالم حسني 1392( ،هـ ش) ،انسان در إسالم ،دفرت نرش معرف ،قم( .مصدر فاريس).
.48املجليس ،محمد باقر 1403( ،هـ) ،بحار األنوار ،ج  ،11ص  ،57دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
.49املشكيني األردبييل ،عيل ،بال تاري ٍخ ،تكامل در قرآن ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :ق .حسني
نژاد ،دفرت نرش فرهنگ اسالمي ،طهران.
.50مصباح اليزدي ،محمد تقي 1367( ،هـ ش) ،معارف قرآن ،ج  ،3مؤسسة در راه حق ،قم.
(مصدر فاريس).
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.51مصباح اليزدي ،محمد تقي 1370( ،هـ ش) ،آموزش فلسفه ،ج  ،1مركز چاب ونرش سازمان
تبليغات اسالمي ،ط  ،4قم( .مصدر فاريس).
.52مصباح اليزدي ،محمد تقي 1390( ،هـ ش) ،انسان شنايس در قرآن ،انتشارات مؤسسة
آموزيش وبژوهيش امام خميني ،ط  ،3قم( .مصدر فاريس).
.53مكارم الشريازي ،نارص 1374( ،هـ ش) ،تفسري منونه ،ج  ،11دار الكتب اإلسالمية ،طهران.
(مصدر فاريس).
.54مكارم الشريازي ،نارص 1390( ،هـ ش) ،بيام إمام أمري املؤمنني ،ج  ،1دار الكتب اإلسالمية،
ط  ،6طهران( .مصدر فاريس).
.55مكارم الشريازي ،نارص ،بال تاري ٍخ ،فيلسوف مناها ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران( .مصدر
فاريس).
.56مهاجري ،مسيح 1363( ،هـ ش) ،نظريّة تكامل از ديدگاه قرآن ،دفرت نرش فرهنگي اسالمي،
طهران( .مصدر فاريس).
.57نيشابوري ،أصغر 1367( ،هـ ش) ،برريس ونقد نظريه هاي تكاميل ،دفرت أمور كمك آموزيش
وكتابخانه ها( .مصدر فاريس).
.58نيشابوري ،نظام الدين حسن بن محمد 1416( ،هـ) ،تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان،
ج  ،2دار الكتب العلمية ،ط  ،1بريوت.
.59الواعظي ،أحمد 1387( ،هـ ش) ،انسان از ديدگاه اسالم ،سازمان چاب وانتشارات وزارت
فرهنگ وإرشاد إسالمي ،طهران( .مصدر فاريس).

التطوري
والدين من منظور علم األحياء
العلم ّ
ّ
العالم اإلسباني «فرانسيسكو أياال»[[[ أنموذجاً
هاله عبد اللهي راد[[[ ،و محسن جاهد

[[[

تتض ّمن هذه املقالة نظر ًة موجز ًة عىل نظريات وآراء الفيلسوف األسباين فرانسيسكو
املختص بعلم األحياء التط ّوري والحائز عىل جائزة متبلتون وقالدة العلوم الوطنية
أياال
ّ
نقدي.
األمريكية ،وقد سلّط الكاتبان الضوء عىل منظومته الفكرية
ٍ
بأسلوب ّ
تفاصيل دقيق ٍة وشامل ٍة حول أه ّم
َ
الجدير بالذكر هنا أ ّن هذه املقالة تشتمل عىل
معامل الوجهة الفكرية لهذا الفيلسوف الغريب ،إال أ ّن كاتبيْها مل يتط ّرقا إىل بعض آرائه
فكري ضمن بعض
مثل اعتقاده بقطعية نظريّة التط ّور الداروينية التي ات ّخذها كمرتك ٍز ّ
أطروحاته؛ ولكن مع ذلك ميكن القول بأ ّن ما قام به كاتبا املقالة من تسليط الضوء
بشكلٍ عا ٍّم عىل األصول النظريّة لهذا املفكّر باعتباره متديناً مسيح ّياً وتوضيح واقع
ٍ
تعارض بني العلم والدين ،يع ّد
مساعيه الفكرية الرامية إىل تفنيد زعم من ا ّدعى وجود
إنجازا ً علم ّياً ق ّيامً بح ّد ذاته وهو جدي ٌر باالهتامم.
كلمة التحرير
[[[ .املصدر :عبداللهی راد ،هاله ،جاهد ،محسن« ،علم و دین از نگاه فرانسیسکو آیاال» ،مجلّة جستار هاي فلسفه دين ،معهد أبحاث العلوم اإلنسانية
والدراسات الثقافية ،السنة الثانية ،العدد األ ّول ،ربيع 1392هـ .ش2013( .م) ،الصفحات .65 - 47
رصاف.
تعريب :حسن ال ّ
[[[ .طالبة مرحلة الدكتوراه يف تخصص فلسفة الدين ،بكلية العلوم والدراسات يف جامعة آزاد بطهران.

[[[ .أستاذ مساعد يف قسم الفلسفة بجامعة زنجان.
من جملة آثاره العلمية ما ييل :چیستی تواضع :بررسی تطبیقی دیدگاه های اخالقیون مسلامن و فیلسوفان اخالق غربی ،اندیشه های اخالقی ابن
حزم ،مساله معرفت :جدال ارسطو و درایور ،قاعده حد وسط ارسطو و نقاط عطف تاریخی آن در جهان اسالم.
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تمهيد

قوي
عىل أعقاب الثورة العلم ّية[[[ يف القرن السابع عرش انبثق
منافس جدي ٌد و ٌّ
ٌ
لألديان ،ليعمل عىل معالجة مشاكل اإلنسان ،ويُق ّدم تفسريا ً أكرث وضوحاً للعامل.
لقد متوض َعت عالقة العلم والدين يف صميم الدراسات الفلسف ّية ،وتبلورت آرا ٌء
ع ّد ٌة ومختلف ٌة يف هذا املضامر .يق ّدم هذا املقال دراس ًة نقديّة آلراء ال ِقس وعامل الوراثة
اإلسباين الشهري «فرانسيسكو أياال»[[[ .يرى هذا البيولوجي التط ّوري بأ ّن عصمة الكتاب
املق ّدس عن الخطأ تقترص عىل تب ّني ِه نجاة اإلنسان وسعادته فقط ،وال يُعنى هذا الكتاب
الساموي بامل ّرة بتبيني الظواهر الطبيعية؛ وبعد أن يُق ّر بالطبيعان ّية املنهجية[[[ [[[/ويرفض
ّ
الطبيعانية امليتافيزيقية[[[ ،يقترص يف معرض تبيينه الوقائع الطبيعية عىل استدعاء
طبيعي -مبا فيها الله -يف شؤون
أي كائنٍ ماوراء
الظواهر الطبيعية فقط ،وينفي تد ّخل ِّ
ٍّ
الكون ،إذ يرى بأ ّن تفسري ظهور األنواع[[[ واألجناس الحيوية عىل وجه األرض يتطلّب
اعتامد نظريّة التط ّور[[[ ونظرية االصطفاء الطبيعي فحسب ،وال يجوز نسبة القضية
نسب للتط ّور
لله .هذه الرؤية من شأنها أن ّ
تحل مشكلة الرش[[[ بسهول ٍة ،أل ّن الرشور ستُ َ
[1]. Scientific Revolution
[[[ .ولد األحيايئ والفيلسوف األمرييك ذو األصول اإلسبانية ( )Francisco José Ayala Peredaسنة  ،1934وعمل أستاذا ً يف جامعة  Irvineاألمريكية ،وكان
قساً مسيحياً ينتمي لرهبنة الدومنيكان .بعد تخ ّرجه من جامعة ساالمنسا ( )Salamancaاإلسبانية سنة  1961انتقل إىل الواليات املتحدة ليكمل
يف البداية ّ
مرحلة الدكتوراه يف جامعة كولومبيا األمريكية ،وقد أرشف عليه يف كتابة األطروحة عامل األحياء الشهري يف حينها ثيودوسيوس دوبجانسيك (Theodosius
 .)Grygorovych Dobzhanskyيعمل يف الوقت الحارض أستاذا ً يف جامعة كاليفورنيا يف فروع علم األحياء وعلم البيئة ( )Ecologyوعلم األحياء التط ّوري
وفلسفة العلم .تأيت شهرته بسبب أبحاثه يف علم الوراثة العرقي ( ،)Phylogeneticsو يُع ّد أحد أش ّد املدافعني عن النظريّة الخلقية ( )creationismونظرية
الحل الوحيد ملعالجة مشكلة الرش ( ،)problem of evilويع ّد هذه النظريّة رضباً
التصميم الذيك ( .)Intelligent designيرى «أياال» بأ ّن نظريّة التط ّور هي ّ
من الثيوديسيا ( )Theodicyأو ما تس ّمى بنظرية (العدالة اإلله ّية) .حصل «أياال» سنة  2010عىل جائزة «متبلتون ،»Templeton /وهي جائزة تُ َنح سنوياً
ألكرث عامل بذل جهودا ً يف تبيني عالقة العلم بالدين .ألّف «أياال» كتباً عدّة يف إثبات نظريّة التط ّور ،وال سيام من وجهات نظر أحيائية .من هذه الكتب هي:
Ayala, F. J. (2010). “Am I a Monkey, Six Big Questions About Evolution”, USA: Johns Hopkins University Press.
Ayala, F. J. (2006). Darwin and Intelligent Design, Minneapolis: Fortress Press.
Ayala, F. J. (2007). Darwin’s Gift to Science and Religion. Washington: Joseph Henry Press.
وملعرفة املزيد عن «فرانسيسكو أياال» تُنظر صفحته الشخصية يف موقع جامعة إرفاين  Irvineاألمريكية:
http//:www.faculty.uci.edu/profile.cfm?faculty_id

[3]. Methodological naturalism
[[[ ،Naturalism .الطبيعانية أو املذهب الطبيعي هي فلسف ٌة ترى أن الوجود ممتنع خارج الطبيعة ،أي ال يوجد يشء ال ميكن ردّه إىل سلسلة وقائعٍ
مشابهة لتلك التي نختربها.
[5]. Metaphysical naturalism
[6]. Species
[7]. Evolution
[8]. problem of evil
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واالصطفاء الطبيعي وس ُي َ َّبأ الل ُه عن ارتكاب الشَّ  .يبدو بأ ّن طريقة «أياال» ملعالجة
وكل
كلً من العلم والدين يف حقلَني متامي َزينٌّ ،
مشكلة الشَّ غ ُري ناجع ٍة ،فهو يص ّنف ّ
منهام يلقي الضوء عىل حقلٍ منفصل عن اآلخر ،وبهذا يك ّمل هذان االثنان بعضهام
اآلخر يف تقديم صورة صحيح ٍة عن العامل.
املفردات الرئيسة يف البحث :ال ّدين ،ال ِعلم ،ال َّنجاة ،الطبيعان ّية املنهج ّية ،مشكلة
الشَّ  ،التاميز.
المقدّمة

مع بداية الثورة العلم ّية[[[ يف القرن السابع عرش امليالدي واإلبداعات العلمية يف
قوي لألديان ،إذ كانت لإلبداعات العلم ّية
حل مشاكل اإلنسان ظهر للوجود
ّ
منافس ٌّ
ٌ
جانب كانت هذه اإلبداعات ذاتُ كفا َء ٍة عالي ٍة عىل الصعيد العميل،
جوانب شتّى ،فمن ٍ
ُ
جانب آخ َر ق ّدمت تفسري ٍ
ات بيّن ًة وجامع ًة قد بدت متعارض ًة -ولو ظاهريّاً -مع
ومن
ٍ
رص عليه؛ ومع تق ّدم العلم برز التعارض مع
ما تتمسك به األديان من مبادئَ ،ومع ما ت ُ ّ
وتجل يف الحقول الثالث اآلتية:
األديان أك َرث من قبلّ ،
[[[
 -1علم الكونيات[[[ لدى غالييل
[[[
 -2علم اإلنسان لدى داروين
[[[
 -3علم النفس لدى فرويد
ٍ
تعارض مع نصوص األديان اإلبراهيمية ،فيام ناقش
الحقالن األ ّول والثاين كانا يف
الحقل الثالث بعض الفرض ّيات األساس ّية يف أخالقيات األحياء البرشيّة[[[ من قبيل
كل ذلك للنقد
واستدعت ّ
«وعي اإلنسان يف تحديد سلوكه» و «الوجود» و «االختيار»،
ْ
[1]. Scientific revolution
[2]. Cosmology
)[3]. Galileo Galilei, (1564-1642
)[4]. Charles Robert Darwin, (1809-1882
)[5]. Sigmund Freud, (1856-1939
[[[ .أخالقيات علم األحياء ،أو األخالقيات البيولوجية ،Bioethics ،هي دراس ٌة فلسفي ٌة للخالفات األخالقية الناجمة عن التقدم يف مجال البيولوجيا (علم
األحياء) ،والطب .األخالقيات البيولوجية مرتبط ٌة باملسائل األخالقية التي تنشأ يف العالقات بني علوم الحياة ،والتكنولوجيا الحيوية ،والطب ،والسياسة،
والقانون ،والفلسفة ،والالهوت.
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والتمحيص ،فيام تسببت مجمل النتائج التي انتهت إليها هذه الحقول الثالث إىل إنزال
اإلنسان من مكانته السابقة -بصفته كائناً مميزا ً -ووضعه جنب سائر الكائنات.
لقد أثبتت نتائج دراسات غالييل يف حقل الكونيات ،وكذلك التق ّدم العلمي الذي
كوكب بني
لحقه بأ ّن الكوكب الذي يعيش عليه اإلنسان ليس مركز الكون ،وأ ّن األرض
ٌ
مليارات الكواكب األخرى ،وهذا الكوكب ليس بذي أهميّ ٍة كام كان يُظَ ّن سابقاً .كام
أثبتت نتائج دراسات علم األحياء التط ّوري[[[ بأ ّن الفاصلة بني اإلنسان وسائر الكائنات
الح ّية ليست شاسع ًة كام كان يُتص ّور سابقاً ،وإ ّن الفوارق بني اإلنسان والحيوانات هي
ُ
فوارق شكوك ّي ٌة[[[.
أ ّما نتائج دراسات فرويد فقد أكّدت قض ّي ًة تفيد بأ ّن اإلنسان ليس نتاج سلوكه
تسي الكثري من
الواعي والعقالين (كام كان يُتص ّور سابقاً) ،فث ّمة ق ًوى يف الشعور اإلنسان ّ
أفعاله وسلوكياته ،وقد عبَّ َ فرويد عن هذه القوى بالرضبات املذلّة لإلنسان[[[.
كل هذه الحقول العلم ّية كان «علم األحياء التط ّوري» الحقل العلمي األجدر
من بني ّ
ٍ
تبعات هائل ٍة وصادم ٍة للعقائد الدينية ،وال سيام لألديان اإلبراهيمية ،فهذا
عىل إيجاد
العلم باإلضافة إىل رفضه مبدأ «أفضلية اإلنسان» ورفض اعتباره «أرشف املخلوقات» ق ّوض
«برهان النظم أو الح ّجة الغائية»[[[ من أساسه ،أل ّن النظم املوجود يف الكون (عىل افرتاض
ناظ ٍم ذيكٍّ أو ٍ
وجوده) ال يحتاج بالرضورة إىل وجود ِ
رشيد[[[ (بحسب ما يُق ّر به هذا العلم)،
وإ ّن «االصطفاء الطبيعي[[[» تو ّل مه ّمة تط ّوره األحيايئ عىل أمد أزمن ٍة طويل ٍة[[[.
الصدفة وعدم
باإلضافة إىل ذلك فإ ّن ت ّيار «االصطفاء الطبيعي» بسبب إقراره مبدأ ُّ
[1].Evolutionary biology
[[[ .الشكوكية ( ،)Skepticismمذهب فلسفي يقول بأن املعرفة الحقيقية يف حقل معني هي معرفة غري محققة أو غري مؤكدة.
[3]. McGrath, Alister E. (2010). Science and Religion, A New Introduction, Wiley-Blackwell, P:17.
.[4]Teleological argument

[[[ .التصميـ�م الـ�ذيك أو الرشـ�يد  ،) )Intelligent designحج��ةٌ دينيّ ـ ٌة تدّعــي بــأن «بعــض املي ـزات يف الكــو ْن والكائنــات الحيــة ال يُكــن تفســرها إال
مبس��بب ذيك ،ال مبســبب غــر موجــه كاالصطفــاء الطبيعــي.
[6]. Natural selection
[[[ .تحـدّث تطوريــون ملحــدون مــن أمثــال «ريتشــارد دوكنــز» عــن نظريّــة «صانــع الســاعة األعمــى» .يُنظــر الرتجمــة الفارســية لكتــاب (بحســب مــا
ذكــره الباحثــان) :ريتشــارد دوكنــز( ،ســاعت ســاز نابينــا /صانــع الســاعة األعمــى) ،ترجمــه محمــود بهـزاد و شــهال باقــري ،طهـران :مازيــار .وقــد ت ُرجــم
الكتــاب إىل العربيــة بواســطة مصطفــى إبراهيــم فهمــي ونرشتــه دار العــن للنــر بالقاهــرة عــام .2002
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ال ُّر ِ
رش ليشمل عامل الكائنات الح ّية كافّ ًة[[[ ،ولذلك يكون وجود
شد والذكاء يع ّمم ال ّ
رش الغالب يف العامل مبثابة برهانٍ لدحض وجود اإلله ،أو لدحض بعض صفاته كالعلم
ال ّ
والقدرة والرحمة املطلقة .فضالً عن ذلك فإ ّن املزاعم «التط ّورية» تزعزع بعض الردود
عىل «مشكلة الرش» التي تؤكّد تضاؤل الرش يف الكون.
ميكن دراسة العالقة الثنائية بني العلم والدين يف محو َرين:
 -1املحور التاريخي.
 -2واملحور املنطقي.
تعارض قد حدث بني العلم والدين ،ال سيام يف بدايات العرص الحديث ،إذ اتخذ
مث ّة
ٌ
مواقف متشدد ًة وغاضب ًة يف مواجهة النظريات العلمية ،وإ ّن هذه
أصحاب الكنيسة
َ
رضت بالدين ،عىل الرغم من أ ّن بعض
املجابهة املتشددة (يف الغرب عىل ّ
أقل تقدير) أ ّ
مؤرخي تاريخ العلم قد أكّدوا صدور هذه املواقف املتشددة من قبل املتدينني[[[ ،ولكن
ال توجد قيم ٌة تاريخي ٌة بالغ ُة األهم ّية يف هذا املوضوع ،ألنّه ال يُع ُّد من ذات الدين أو
ألسباب خارج ٍة عن االثنني.
العلم ،ومن شأنه أ ْن يكون معلوالً
ٍ
جانب ها ٌّم أجد ُر
أ ّما النسق املنطقي يف عالقة العلم والدين فهو أعمق من ذلك ،وهو ٌ
بالدراسة من الجوانب األخرى .ولبيان العالقة املنطقية بني العلم والدين يجب امتالك
لكل منهام؛ ففيام إذا كان باحثٌ ما يعتمد الالواقعية[[[ يف دراسته العلم ،أو
نظرة واضحة ّ
أي ٍ
تعارض بني العلم والدين.
يع ّد لغة الدين لغ ًة رمزيّة[[[ غري معرف ّية عندها لن يحدث َّ
ع ّد الباحثون املتخصصون يف دراسة عالقة العلم والدين مثانية نظريات لهذا املوضوع:
أصالة العلم ،االمربيالية العلمية ،والسلطة الكنسية ،والخلق ّية[[[ ،نظريّة اللغتَني،
.[1]Astley, Jelt, David Brown, and Ann Loades (2004). “Science and Religion, London”: T & T Clark, p. 3.

[[[ .يقـدّم مــؤ ّرخ العلــوم الكنــدي «ســتيلامن دريــك »Stillman Drake /يف كتابــه املعنـ َون “غاليـلي” وثائــق تاريخيــة ل ُيث ِبــت بــأ ّن مــن قــام مبضايقــة
غاليــي وجـ ّره للمحاكمــة مل يكونــوا مــن املتدينــن ،بــل هــم أتبــاع املدرســة األرســطية املتنفــذون يف الكنيســة وقت ِئـذْ .يُنظَــر :ســتيلامن دريــك ،غاليــي،
ترجمــة محمــد رضــا بهــاري ،طهـران ،منشــورات طــرح نــو.
[3]. Anti-realism
[4]. symbolic
[5]. creationism
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ونظرية االنسجام االفرتايض ،ونظرية التوازي األخالقي ،ونظرية معنويات العرص
[[[
الحديث.
لقد تح ّدث «إيان بربور»[[[ عن أربعة محاو ٍر ميكن أن تكون روابط بني العلم والدين:
التعارض[[[ ،واالستقالل[[[ ،والحوار[[[ ،والتساوق[[[.[[[/
تتضح هنا إمكانية إدراج التقسيم السابق ضمن تقسيم «بربور» ،فعىل سبيل املثال
ميكن إدراج «أصالة العلم» و «االمربيالية العلمية» و «السلطة الكنسية» و «الخلق ّية»
ضمن محور (التعارض) ،وهذا يعني بطبيعة الحال بأ ّن هذين التقسي َمني ال مينعان
كلً منهام يكشف عن وج ٍه من طبيعة العالقة بني العلم والدين .يقرتب رأي
الجمع ،وإ ّن ّ
«فرانسيسكو أياال» يف العالقة بني العلم والدين من نظريّة «االستقالل والتاميز» ،إذ يرى
بأ ّن العلم والدين عىل الرغم من متايزهام فإنّهام يك ّمالن بعضهام اآلخر[[[.
الستعراض آراء «أياال» نبدأ أ ّوالً بآرائه املتعلّقة بالدين ،ومن ث َ َّم نتناول آرائه عن
كل ذلك نعمل عىل دراسة هذه اآلراء وتقييمها.
العلم ،وبعد ّ
 -2آراء «أياال» الدين ّية
أ -جوهر الدّ ين
معنى لحياة اإلنسان ،وإلقرار
يرى «أياال» بأن ال ّدين يف جوهره هو من أجل إضفاء ً
القيَم األخالقيّة[[[ وتبيينها ،وإ ّن هدف التعاليم الدينية هو نجاة اإلنسان وسعادته،
[[[ .تــد بيــرز ،موقعيــت كنــوين مباحــث علــم و االهيــات( ،واقــع دراســات العلــم والالهــوت) ،ترجمــة پــروز فطورچــي ،مجلــة العلــم والديــن ،الســنة
الثانيــة ،العــدد الثــاين ،والســنة الثالثــة ،العــدد األول ،ص .86_53
[[[ 2013_1923( ،»Ian Barbour« .م) ،فيزيايئ وأستاذ جامعي أمرييك من أصول صينية.
[3]. conflict
[4]. independence
[5]. dialogue
[6]. integration
[7]. Barbour, Ian (2003). ‘Science and Religion, Models and Relations’, In J. Wentzel Vrede Van Huyssteen (ed.), Encyclopedia
Of Science And Religion, New York: Thomson, p:760-766.
[8]. Ayala, Francisco J. (2007). Darwin,s Gift to Science and Religion, Washington DC: Joseph Henry Press, p:160.
[9]. Ayala, 2007: 160, 166-169
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وعليه ال يجدر بنا مطالبة التعاليم الدين ّية والكتاب املق ّدس بتفسري عامل الطبيعة ،إذ
يكون مطلباً غ َري م َّربرٍ ،أل ّن مه ّمة الدين هي أن يع ّرف لنا مصدر الكون (اإلله) ،وليؤكّد
ُ
مخلوق الله.
بأ ّن الكون هو
يقتبس «أياال» قوالً من البابا «يوح ّنا بولس الثاين»[[[ ليقول بأ ّن الكتاب املق ّدس جاء
ليخربنا عن كيفية الصعود إىل السامء (الفردوس) ،وهو ليس معن ّياً ببيان كيفية خلق
السامء[[[.
ّ
الخاصة للكتاب املق ّدس ،وسنتناولها يف
هذه الفكرة لدى «أياال» تكشف عن رؤيته
ّ
املبحث التايل.
ب -الكتاب املقدّ س ونظرية التط ّور
هل الكتاب املق ّدس هو كتاب مصو ٌن عن األخطاء؟ أم أ ّن كُتّابه زلّوا ووقعوا يف بعض
األخطاء؟ يعتقد الربوتستانتيون بأ ّن «روح القدس مل يقترص دوره عىل إضفاء الشكل
واملعنى للكتاب املق ّدس ،بل جاء باأللفاظ واملصطلحات كافّ ًة ،وألهمها وأمالها»[[[.
ٍ
استدالالت رئيس ٍة بهذا الصدد؛ وإ ّن
يق ّدم املؤمنون بعصمة الكتاب املق ّدس أربع َة
حي وقاد ٌر
إحدى هذه االستدالالت الها ّمة مبن ّي ٌة عىل «الصفات اإلله ّية» ،مبعنى أ ّن الل َه ٌّ
محض ،والمتالكه هذه الصفات فإنّه يفيض عىل مخلوقاته بال ُح ّب
وس وخ ٌري ٌ
ٌ
مطلق وق ّد ٌ
ِ
احتياجات اإلنسان
جوانب ماديّ ًة تل ّبي
وال َّرحمة ،ويُعينهم ،وإ ّن هذا العون يشمل
َ
جوانب روحي ًة متكّن اإلنسان من تحقيق السعادة؛ إ ّن
املاديّ َة ،ويف الوقت نفسه يشمل
َ
الله ينقل للبرش إمداداته الروحية عن طريق الكتاب املق ّدس ،ولذلك يجب أن يكون
كتاباً مصوناً عن األخظاء يك ال يُنقَض غرضه.
أ ّما مخالفو هذا الرأي فقد أوردوا بعض االشكاالت ،منها بأ ّن الدراسات التي تناولت
الكتاب املق ّدس ت ُثبِت عدم خل ّو هذا الكتاب من النقص والخطأ والتناقص ،وإ ّن قسطاً
)[1]. Ioannes Paulus PP. II (1920_2005
[2]. ibid: 168
[[[ .مــك آيف بـراون ،رابــرت (1382ش2003 /م) .روح آيــن پروتســتان( ،روح العقيــدة الربوتســتانتية) ،ترجمــة فريــرز مجيــدي ،تهـران :نــگاه معــارص،
ص.150 :

 190الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

من هذه النواقص ال ميكن تربيرها ،إذ تؤ ّدي إىل إنكار االكتشافات العقلية املسلَّمة[[[.
وس ّن ٍة استند إليها العهد الجديد هي من صنف
يرى «رودلف بولتامن»[[[ بأ ّن ّ
كل فكر ٍة ُ
األمور العرفانية الغامضة[[[ ،وإ ّن كل ما يرتبط بحقبة «ما قبل العلم» وورد له ذك ٌر يف
النص الديني ،وإ ّن االعتقاد بوجود
الكتاب املق ّدس هو من هذا الصنف ،وتجب إزالته من ّ
ثالث طبقات للعالَم (السامء واألرض والجحيم) ،وكذلك االعتقاد بوجود ق ًوى روحان ّي ٍة متأل
العامل ،وأ ّن ال ّناس بحاجة للتكفري عن ذنوبهم ،وأ ّن ق ًوى ماوراء طبيعي ًة تتدخل يف شؤون
كل هذه العقائد أسطوري ٌة ومن صنف األمور الغامضة ،ويجب تخليص املسيحية
الكونّ ،
رشها ،وإ ّن عملية «نزع األسطرة»[[[ متكننا من استعراض رسالة اإلنجيل الخالصة[[[.
من ّ
يعتقد «أياال» أيضاً بأ ّن الكتاب املق ّدس ال يخلو من التناقضات الظاهرية ،ولذلك
الكف عن تفسريه تفسريا ً ظاهريّاً ولفظ ّياً[[[؛ وكمثا ٍل عىل هذه التناقضات ميكن
يجب ّ
اإلشارة إىل االصحاح األ ّول ،واآلية األوىل من االصحاح الثاين يف سفر التكوين[[[ ،حيث يرد
بأ ّن الله قد خلق العامل يف ستّ ِة أيّ ٍام ،ومن ث ّم خلق اإلنسان عىل صورته يف اليوم السادس،
تنص
وقبل ذلك بأيّ ٍام خلق ال ّنور واألرض والسامء واألسامك والطيور وال ّدواب ،فيام ّ
اآلية الرابعة من اإلصحاح الثاين عىل أ ّن الله خلق الرجل ،ومن ث ّم النباتات والبساتني
أي
والحيوانات ،وبعد ذلك خلق املرأة من ضلع الرجل األمين .هنا يتساءل «أياال» قائالًّ :
الروايتَ ْي صحيح ٌة وأيّهام غ ُري صحيح ٍة؟ ث ّم يجيب:
ٍ
تعارض بينهام،
أي
إذ اعتربنا ّ
كلً من الروايتَني وسيل ًة إليصال رسال ٍة واحد ٍة فال يُوجد ُّ
[[[ .حق�اـين فضــل محم��د ،وعب��د الرحيــم ســليامين اردســتاين ( 1389ش2010 ،م) ،بــرريس اســتدال لهــا ي مدافعــان خطاناپذيــري كتــاب مقــدس( ،دراســة
يف اســتدالالت أنصــار الــرأي القائــل بعصمــة الكتــاب املقـدّس) ،فصليــة فلســفة الديــن ،الس��نة الس��ابعة ،الع��دد الس��ادس ،ص.135-159 :
[[[ .رودل��ف بولت�مان ((1976 -1884( ،Rudolf Karl Bultmannم) ،الهــويت أملــاين ذو خلفيــة لوثريــة؛ كان أســتاذ دراســات العهــد الجديــد لثالثــة
عقــود يف جامعــة ماربــورغ .قــام بفصــل كامــل تقريبــا بــن التاريــخ وبــن اإلميــان وكتــب أن صلــب املســيح فقــط يكفــي لإلميــان املســيحي.
[3]. mystical
[4]. Demythologization
[[[ .ب ـراون ،كالــن ( 1375ش 1996 ،م) ،فلســفه و اميــان مســيحي( ،الفلســفة واإلميــان يف املســيح َيني) ،ترجمــة طاطهــوس ميكائليــان ،ته ـران :علمــي
و فرهنگ��ي ،ص.89-91 :
[6]. literal interpretation
[[[ .يعـ�ود التقسـ�يم الحديـ�ث للكتـ�اب املقـ�دس إىل إصحاحـ�ات إىل سـ�نة (1200م) تقريب��اً وتقسـ�يمه إىل ٍ
آي��ات إىل ٍ
وق�تـ الحــقٍ  .لذلــك فالفصــل بــن
الإصحاــح األول والث��اين تقس��ي ٌم الحـ ٌـق .يعتقـ�د بع�ضـ عل�ماء الكت��اب أن س��فر التكوينــ يب��دأ بقصـ�ت َْي خلــقٍ  :األوىل مــن  1:1إىل  3 :2والثانيــة مــن :2
 4ب إىل  25 :2بينــا تشــكل  4 :2صلــة بــن القصتــن .ويعتقــد آخــرون أن القصــة الثانيــة اســتمرار لــأوىل.
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الكل الذي تحتويه الروايتان هو أ ّن الله خلق العامل ،وأن اإلنسان هو أحد
فاملضمون ّ
مخلوقاته[[[.
إذا اعتربنا هات َني الروايتَني واقعاً حقيق ّياً وتاريخ ّياً فال ميكن التث ّبت من صدقهام يف
ٍ
ٍ
ٍ
آنٍ
وتباينات ع ّد ٍة يف الكتاب املق ّدس،
تناقضات
واحد؛ يؤكّد «أياال» بهذا الصدد وجود
ومن هنا ينطلق يف بيان رأيه القائل بأن الكتاب املق ّدس ،عىل الرغم من خل ّوه من
األخطاء يف بيان الحقائق الدينية واملعنوية ،ولكنه ليس مصوناً عن األخطاء يف األمور
كل يش ٍء يَرِد يف الكتاب
بأي صل ٍة إىل سعادة اإلنسان ونجاته ،فبزعمه إ ّن ّ
التي ال متّت ّ
أي خطأٍ ،أل ّن
املق ّدس بخصوص نجاة اإلنسان وسعادته هو الواقع بعينه ،ومصو ٌن عن ِّ
هذا األمر ميثّل أوىل مها ِّم الكتاب املق ّدس؛ ولكن األمور املتعلّقة بأشياء غري سعادة
اإلنسان فال ميكن التيقّن من دقّتها وص ّحتها ،أل ّن هدف الوحي وتعاليمه ال تشمل مثل
هذه األمور (مثل بيان القضايا العلمية) .يستشهد «أياال» بهذا الصدد مبقول ٍة «للقديس
أوغسطني»[[[ ،إذ يقول:
يفيد السؤال الذي يُطرح دامئاً :كيف يجب أن تكون عقيدتنا عن
شكل السامء وهيئتها؟ إنّ مثل هذه املوضوعات -بحسب الكتاب
املقدّ س -ال تنفع أولئك الذين يبحثون عن السعادة األبدية[[[.
إذا ً ،فالكتاب املق ّدس -بحسب رأي أغوطستني -ليس كتاباً يف علم التنجيم ،وإن كانت
فيه إشاراتٌ للكواكب والظواهر الساموية والفيزياوية فال ينبغي حملها عىل معانيها
اللفظية؛ فعىل سبيل املثال ،حني يرد يف سفر التكوين بأن الله خلق ال ّنور يف اليوم األ ّول،
ولك ّنه خلق الشَّ مس يف اليوم الرابع ،يف مثل هذه الحالة يجب ّأل نحمل «ال ّنور» و «اليوم»
بأي صل ٍة إىل النجاة والسعادة البرشية ،وإ ّن
عىل معناهام الظاهري ،فهذه املفاهيم ال ّ
متت ِّ
َ
تناول مثل هذه األمور والبحث فيها ليس من أهداف الكتاب املق ّدس[[[.
[1]. Ayala, (2007): 166
)[2]. Augustine of Hippo, (354-430
.[3]Ibid:167
[4]. Ibid
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أي
عىل وفق النظريّة التي اعتمدها «أياال» يف دراسة الكتاب املق ّدس فلن يح ُدث ُّ
ٍ
ونص الكتاب املق ّدس ،وبالتّايل تكون الهجامت التي يش ّنها
تعارض بني نظريّة التط ّور ّ
املتدينون عىل نظريّة التط ّور دفاعاً عن الدين فاقدة ملربارتها ،وغ َري رضوري ٍة.
ناظم
نظم من دون ٍ
جٌ -
لطاملا كان برهان النظم من أقدم القضايا التي لفتت انتباه علامء الالهوت ،إذ
ٍ
انتقادات ع ّد ًة
اعتمدوه كثريا ً إلثبات وجود الله ،أو إلثبات بعض أوصافه[[[ ،ولك ّنه واجه
[[[
يف العصور الحديثة ،إذ ش ّن «ديفيد هيوم»[[[ يف كتابه (محاورات يف الدّ ين الطبيعي)
هجوماً كاسحاً عىل هذا الربهان[[[ ،وبتبلور نظريّة التط ّور الحقاً واجه برهان النظّم
املزيد من االشكاالت واالنتقادات.
لناظم ٍ
رشيد ذي
نسب ٍ
قبل طرح نظريّة التط ّور كان النظم املشهود يف عامل الطبيعة يُ َ
نهج اعتمده الكثري من املتكلمني املسلمني وغري املسلمني من أمثال
عناي ٍة ،وهذا هو ٌ
«توما األكويني» ،واألكرث منه «ويليام بييل»[[[ يف كتابه الالهوت الطبيعي[[[ ،إذ افرتض
بأن أجزاء هذا العامل هي كالساعة التي تحتاج بالرضورة إىل صانعٍ[[[.
الساعة»[[[ ،وتح ّدث تطوريون
مع ظهور نظريّة التط ّور انتفت الحاجة لفرضية «صانع ّ
ملحدون ُج ُد ٌد من أمثال «ريتشارد دوكينز»[[[ عن «صانع الساعة األعمى»[[[1؛ يرى هؤالء
ٍ
ساعات عا ٍمل
بأ ّن ال َّنظْم موجو ٌد يف الكائنات الح ّية ،ولك ّن هذا النظم ليس نتاجاً لصانعِ
[[[ .يؤكّــد املتكلمــون املســلمون كث ـرا ً عــى برهــان «إتقــان الصنــع» أو «املصمــم الــذيك» ،يف حــن يعتمــد الفالســفة براهــن أخــرى إلثبــات واجــب
الوجــود ،وأغفلــوا برهــان النظــم ،أو مل يعتمــدوه كثـرا ً ،وحتّــى أن آرا َءهــم وأقوالهــم تفيــد بــأ ّن مثــل هــذه الرباهــن هــي برهانيــة وال تفيــد اليقــن .يُنظَــر:
عبــد الرحمــن بــدوي ،تاريــخ الفكــر الكالمــي يف اإلســام .... ،ومح ّمــد حســن الطباطبــايئ ،نهايــة الحكمــة ،طهـران ،الزهـراء ،ص .269-287
[2].David Hume
[3].Dialogues Concerning Natural Religion
[[[ .ديفيد هيوم 1388( ،ش 2009 ،م) .گفت وگوها در باب دين طبيعي( ،محاورات يف الدين الطبيعي) ،ترجمة حميد اسكندري ،تهران :علم ،ص ،50
نقالً عن :مطهري ،مرتىض ( 1376ش 1997 ،م) .درسهاي الهيات شفا( ،دروس الهيات الشفاء) ،تهران :حكمت ،ص .120_50
)[5].William Paley, (1743-1805
[6].Natural Theology or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity.
[7].Dixon, Thomas (2008). Science and Religion, A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, p:64.
)[8].watchmaker analogy or (watchmaker argument
[9].Clinton Richard Dawkins
[10].The Blind Watchmaker
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الصدفة ومن خالل
مطلقٍ  ،بل هو اصطفا ٌء
طبيعي بلور النظم بني الكائنات بحسب ُّ
ٌّ
عملي ٍة طالت مليارات السنني.
يتّفق «أياال» مع «داروين» و «دوكينز» يف إمكانية تفسري النظم املوجود بني
ناظم عا ٍمل
الكائنات الح ّية باملنهج الطبيعي (االصطفاء الطبيعي) ،وال يرى حاج ًة لوجود ٍ
مطلقٍ يتد ّخل يف ّ
أدق التفاصيل التي تجري يف هذا العامل ،فهو يرى بأن هذا النهج يف
التفسري يُخضع الظواهر األحيائية أيضاً لهيمنة الدراسات العلميّة ،وهي الطريقة نفسها
التي اعتمدها «كوبرنيكوس»[[[ عند دراسته الظواهر الكون ّية غري الح ّية ،ولكن كان نتاج
األخري ينقصه يش ٌء ،وهو أن ثورته (التي ُعرفَت بالثورة الكوبرنيكية) ال تشمل الكائنات
غري الح ّية يف هذا العامل ،أ ّما نظريّة فقد داروين حققّت هذا اليشء ،وبالتايل أصبحت
ظواهر الكون -الحيّة منها وغري الحيّة -قابل ًة للتفسري العلمي ،وبهذا ظللت القوانني
[[[
الطبيعية عىل العامل كلّه.
سؤال يفيد عن سبب إقرار ٍ
قد يتبلور ٌ
شخص كـ «أياال» بنظرية التط ّور ،ال سيام أنه
فر ٌد يؤمن إمياناً كامالً باملسيحية ،ومع ذلك يدمج يف عقيدته بني «اإلميان باملسيحية»
واإلميان بـ «الخلقية التطورية» .ير ّد «أياال» عىل مثل هذا التساؤل بأن آباء الكنيسة
األوائل من أمثال «الق ّديس غريغوري األ ّول»[[[ ،و «الق ّديس أغسطينوس» ّرصحوا بأ ّن
الله مل يخلق الكائنات كافّ ًة منذ البداية ،بل أن بعضها قد تط ّورت تدريجاً ومبرور
شكل جدي ٌد من الحياة؛ وإ ّن «الق ّديس توما
األزمنة عن سائر مخلوقات الله ،وصار لها ٌ
األكويني»[[[ كان يعتقد بأن توالد ومن ّو بعض الكائنات كالديدان والحرشات والذباب
من موا َّد غريِ ح ّي ٍة كاللحم الفاسد ال يتناىف مع املسيحية ،ولك ّنه ف ّوض مثل هذا املوضوع
لآلخرين ليُثبتوا بأ ّن هذا األمر هل يحصل فعالً أم ال[[[؟
ما مي ّيز «أياال» عن «دوكينز» يف هذه النظريّة هو أنّه عىل خالف األخري يرى يف هذه
[1].Nicolaus Copernicus
[2].Ayala, 2008: 321-325; Ayala, 2006: 56-57
)[3].Pope Saint Gregory I, (540_604
)[4].Saint Thomas Aquinas, (1225_1274
[5].Ayala, 2007: 32-33
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الطريقة التفسريية لنظم العامل نقا َط ق ّو ٍة من شأنها أن تعزز بعض العقائد الدينية يف
جمل ٍة من األمور كمشكلة الشَّ ونواقص الوجود يف العامل ،ولها أن تق ّدم تفسريا ً أك َرث قبوالً
وعقالنية من التفاسري السابقة ،وهذا ما سنتناوله يف املبحث اآليت.
د -مشكلة الشَّ [[[ عند «أياال»:
يق ّر «أياال» بوجود الرشور والنواقص يف الطبيعة ،ويرى بأن سبب متظهر هذه
الرشور والنواقص يكمن يف العملية التطوريّة التي يتع ّرض لها الكون ،وال ينسبها إىل
ونواقص كثري ٍة يف الكون ويف أجساد الكائنات
عيوب
الله سبحانه ،فهو يعتقد بوجود
ٍ
َ
الحيّة ،وميكن مشاهدتها بالعني ،غري أنّه يع ّد هذا النقص أمرا ً جزئيّاً ،ولك ّنه يراه ضعفاً يف
التصميم[[[ (أي يف عملية الخلق) ،فعىل سبيل املثال تسري يف عني اإلنسان ٌ
ألياف لتكوين
وصوال إىل الدماغ ،وتشكّل بقع ًة عميا َء[[[؛
ً
العصب البرصي[[[ الذي مي ّر من شبكية العني
قد يكون هذا نقصاً جزئ ّياً ولك ّنه يُع ُّد عيباً وضعفاً يف مجمل عملية التصميم (الخلق)،
[[[
ال سيام إذا عرفنا بأ ّن هذا النقص ال يوجد يف بعض الكائنات األخرى كـ «السبيدج»
و«األخطبوطيا»[[[ .يتسائل «أياال» بهذا الصدد :هل املصمم [الخالق] يك ُّن ح ّباً أكرث تجاه
السبيدج واألخطبوط[[[؟
وناقص ،وال يُوجد كائ ٌن
كل ما هو موجو ٌد يف الكون له تصمي ٌم
يعتقد «أياال» بأ ّن ّ
معيوب ٌ
ٌ
بتصميم ذيكٍّ ومتكاملٍ؛ فضالً عن ذلك فإن كرثة هذه العيوب متكننا من تصنيفها يف قامئ ٍة
يتم ّيز
ٍ
طويل ٍة ال نهاية لها؛ فعىل سبيل املثال إن سعة قناة الوالدة ال تكرب أثناء الوالدة بالتناسب مع
حجم رأس الوليد ،وإن كثريا ً من األطفال أو األ ّمهات ميوتون عند ساعة الوالدة ،وإن عرشين
باملائة من حاالت الحمل التي تعادل عرشين مليوناً تنتهي إىل االجهاض.
[1]. Problem of evil.
[[[ُ .ح ّجــة ضعــف التصميــم ( )argument from poor designه��ي حج��ةٌ فلســفي ٌة ضــد وجــود اإللــه وتحديــدا ً ضــد وجــود إلـ ٍه خالــقٍ (مبعنــى وجــود
رش كل أشــكال الحيــاة).
إلـ ٍه خلــق بشــكلٍ مبــا ٍ
[3].Optic Nerve CN II
[[[ .بقعــة (منطقــة) «العــن العميــاء» هــي نتيج ـ ٌة لغيــاب الشــبكية حيــث يــرك العصــب البــري العــن .هــذا نتيج ـ ٌة لعــدم
ٍ
تواجــد مسـ
ـتقبالت مضئيـ ٍة يف هــذه املنطقــة.
[5] . Squids.

[6]. Octopodiformes.
[7].Ayala, (2010) p: 763.
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يرى «أياال» بأ ّن هذه النواقص والعيوب ال تقترص عىل الكائنات الح ّية ،بل مث ّة
مشكل ٌة أخرى تتمثل بال ُعنف الذي ميأل العامل ،فتعامل الحيوانات املفرتسة مع فريستها،
مناذج عىل هذا ال ُعنف؛ وكمثا ٍل
أو تعامل الطفيليات مع الكائن املضيفّ ،
كل ذلك هي ُ
آ َخر نجد الشيمبانزي (النوع األكرب من فصيلة القردة) يهاجم بعض القردة األصغر منه
وينهش قطعاً كبرية من لحمها ،وبينام يرصخ القرد الصغري يقوم الشيمبانزي بأكل لحمه؛
وكذلك أنثى حرشة الرسعوف[[[ تبتلع جنس الذكر بعد االنتهاء من عملية التزاوج.
حافل بال ُعنف[[[ ،ولكن ال
يؤكّد «أياال» بعد ذكر هذه األمثلة بأ ّن عامل الكائنات الح ّية ٌ
ميكننا التأكّد من نصوص أبحاثه إ ْن كان يعتقد بالشَّ الشامل أم ال ،مع أن بعض عباراته
مثل «قامئة مفتوحة وبال نهاية لرسد النواقص والعيوب» تشري إىل هذا املعنى.
يرى «أياال» إمكانية تعليل هذا العنف والنقص باآللهة اليونانية والرومانية واملرصية
بكل هذه التخ ّبطات واألخطاء ،ولكن إله األديان
التي تتحارب يف ما بينها ،وتتسبب ّ
اإلبراهيميّة (اليهوديّة ،واملسيحيّة ،واإلسالم) الذي هو العامل املطلق والقادر املطلق
والرحيم املطلق والخري املحض ،فال ميكن نسبة هذه القضايا إليه[[[.
بنا ًء عىل ما تق ّدم يستنتج «أياال» بأن ح ّجة «ضعف التصميم» تتعارض مع وجود
املصمم الرشيد والقادر واملطلق ،ويجب ّأل ننسب الضعف الذي يعاين منه عامل الكائنات
الح ّية إىل الله ،بل يجب ن َْس ُبه إىل «االصطفاء الطبيعي»؛ ولتبيني وجهة نظره يستعرض
فكرة «العلل الثانوية /الوسطى»[[[ ليقول:
مثلام ميكن تفسري حركة الكواكب باعتامد «قانون الجذب
العام»[[[ وغريه من قواعد الطبيعة ومن دون الحاجة لنفي الخلق
واملشيئة اإلله ّية ،فكذلك ميكن أنْ نعدّ قض ّية «التط ّور» شأناً طبيع ّياً
[[[ .الرسعوف أو فرس النبي أو الراهبة أو جمل اليهود (االسم العلمي.)Mantodea :
[[[ .يتب ّنى هذا الرأي كثري من التطوريني ،فقد كتب داروين يف رسال ٍة لـ «هوكر( :»Hooker/ما الفائدة التي قد تكون كامنةً يف ذلك األمل الطويل الذي
تعاين منه املاليني من الحيوانات الواقعة يف املراتب األدىن؟) (.)Mind, 2009, Vol. 118: 855
[3]. Ayala, (2007): 156- 158
[4]. Intermediate causes
ـاذب بــن أي جســمني يف الكــون،
[[[ .قانـ�ون  ،Newton›s law of universal gravitationقان��ونٌ فيزيــا ٌّيئ اسـ
ـتنباطي ينــص عــى أنــه «توجــد قــو ُة تجـ ٍ
ٌّ
تتناسـ�ب طرديّـ�اً مـ�ع حاصـ�ل رضب كتلتيهـما ،وعكسـ�يّاً مـ�ع مربـ�ع املسـ�افة بـين مركزيهـما».
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أي رضور ٍة
اعتمده الخالق يف خلق الكائنات الح ّية؛ ومثلام ال تو َجد ُّ
لنفي الخلق واملشيئة اإلله ّية عند ربط األحداث يف عامل الحركة
والجامدات بقوانني الفيزياء فكذلك ربط األحداث يف عامل الكائنات
الح ّية بنظرية التط ّور ال يَعني بالرضورة نفي العقيدة بالله الخالق،
فضالً عن أنّ لهذا الربط بعض الفوائد ،أه ّمها تنزيه الذات اإلله ّية
من ال ُعنف والرشور (الطبيع ّية)[[[.
يقف يف مقابل هذا الرأي مفكّرون آخرون من أمثال «مايكل بيهي»[[[ الذي يعتقد
بأ ّن يف ضعف التصميم حكم ًة قد نعجز عن إدراكها لطبيعة علمنا املحدود ،ولذلك
يجب ّأل نح ّدد دور الله يف الكون بح ّجة تنزيهه من مسألة «ضعف التصميم» .يقول
«بيهي» بهذا الصدد:
يف ما يتعلّق بوجود الضعف يف عامل املخلوقات ميكن أن نقول:
غايات عدّ ٌة من وراء هذا النمط من التصميم...
ٌ
رمبا كان للمصمم
ال ميكن أن نقف عىل غاية املصمم وهدفهّ ،إل إذا كان املصمم نفسه
يقرر إخبارنا بهذه األسباب والغايات[[[.
الحل الذي يق ّدمه «أياال» لتفسري
هنا لنا أ ْن نتسائل عن مدى إمكانية الدفاع عن ّ
مشكلة الشَّ ؟ يبدو أ ّن تفسريه يواجه بعض اإلشكاالت ،أل ّن الله نفسه هو من وضع
ض بعمليّة التط ّور واالصطفاء الطبيعي،
عملية التط ّور ،أو يف ّ
أقل تقدي ٍر هو من َر ِ َ
وبالتايل ينتسب إليه الشَّ والضعف (ولو بصور ٍة غري مبارش ٍة)؛ وبعبار ٍة أخرى فإ ّن إله
مطلق كان يعلم بأن عملية التط ّور واالصطفاء
األديان اإلبراهيمية الذي هو عاملٌ وقاد ٌر ٌ
الطبيعي سينتج عنها الضعف والعنف؛ كام أ ّن له القدرة املطلقة وكان يستطيع معالجة
ذلك ،ولك ّنه سمح لعملية التط ّور واالصطفاء الطبيعي بأ ْن تتسبب بالرشور والعنف،
ٌ
إشكال يَرد عىل نظريّة «أياال».
وبالتايل يكون مسؤوالً عن حصول ذلك ،وهذا أه ّم
[1].ibid: 164.
[[[( ،Michael Behe .ولد 1952 :م) ،عامل أمرييك يف مجال الكيمياء الحيوية ،ومؤلف ،ومنارص لنظرية التصميم الذيك.
[3].Behe, M. J. (1996). Darwins Black Box, The Biochemical Challenge to Evolution, New York: The Free Press.
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 -3آراء «أياال» العلم ّية:
للعلم أهم ّية كبري ٌة ج ّدا ً يف آراء «أياال» ،فهو يعتمد يف حقل العلوم أحدث اآلراء
ِ
والنظريّات يف فلسفة العلم ،وقد تأث ّر يف جز ٍء من آرائه العلميّة بآراء «كارل بوبر»[[[.
أ -نفي االستقراء املنطقي بصفته منشأ العلم ومنهجه
كان «فرانسيس بيكن»[[[ و «جون ستيوارت مل»[[[ يعتقدان بأ ّن مه ّمة العالِم
املتخصص يف العلوم التجريبية هي «التجربة» ،وأ ّن االستقراء متموض ٌع يف قلب املنهج
وتتحصل القوانني العلم ّية .ولكن فالسفة القرن
التجريبي ،فباالستقراء يبدأ العمل
ّ
ٍ
انتقادات شديد ًة لهذه النظرية ،وقد تأث ّر «أياال» بهذا االتجاه ،ويذكر
العرشين وجهوا
جزءا ً من هذه االنتقادات املوجهة للمنهج التجريبي واالستقرايئ ،منها:
أي
أوالً :إنْ ل َْم ميتلك العالِم التجريبي مخططاً ملوضوع بحثه ال ميكنه إجراء ِّ
مشاهد ٍة ،وعليه ال ميكن أنْ نقول بأنّ مه ّمته تبدأ باالستقراء (أو املشاهدة).
يل ،ألنّ محتـوى
ثانيـاً :يعجـز االسـتقراء عـن الحصـول على الصـدق الـك ّ
االفرتاضـات الكل ّيـة هـي أكثر بكثيرٍ مـن مجمـوع االفرتاضـات الجزئيـة،
ومهما كانـت االفرتاضـات الجزئيـة كثير ًة فلا ميكـن منطقيـاً أن نسـتنتج
منهـا افرتاضـات كل ّيـة.
ثالثاً :يعتمد العلم التجريبي يف بيانه (ألفاظاً مج ّرد ًة[[[) ،وال ميكن
استحصالها باملنهج التجريبي (االستقراء) ،كام أنّ أغنى الفرضيات العلم ّية
ٍ
بتعميم
تتحصل
وأه ّمها ال
نتاج لعملي ٍة ذهني ٍة يف عقل
ٍ
ّ
بسيط[[[ ،بل هي ٌ
ٍ
مقرتحات إبداعي ٍة مستمدّ ٍة من التخ ُّيل؛ فعىل سبيل املثال
اإلنسان ،تستند إىل
)[1].Karl Popper, (1902-1994
)[2].Francis Bacon, (1561-1626
)[3].John Stuart Mill, (1806-1873
[4]. Abstract terms
[5]. Simple generalization
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إنّ ما كان يعتمده «غريغور يوهان مندل»[[[ يف تفسرياته العلمية( ،الذي
[[[
ُس ّم َي الحقاً بـالجينات) ما كان باإلمكان مشاهدته.
ما عرضه «أياال» بهذا الخصوص هو تكرا ٌر آلراء فالسفة العلم املعارصين ،ال سيام
خاصاً به.
«كارل بوبر» ،ومل يكن طرحاً ّ
ب -خصائص العلم التجريبي
خصائص للعلم التجريبي تُ ّيزه عن سائر املعارف البرشية ،منها:
يع ّد «أياال»
َ

أ ّوالً :يهدف العلم التجريبي إىل تقديم معرف ٍة منتظم ٍة عن الكون ،وهذا ما مي ّيزه عن
سائر الحقول املعرفية التي تعتمد الفهم ال ُعريف واألدب والفنون ،إذ أ ّن الكثري من الفرضيات
املبنيّة عىل الفهم ال ُعريف أو البديهيات[[[ واآلداب والفنون قد تق ّدم معرف ًة صادق ًة عن
الكون ،ولك ّنها ليست َ
معارف منتظم ًة؛ والقصد من االنتظام هنا هو ض ّم الفرضيات والقوانني
والنظريات التي تبدو غ َري مرتبط ٍة وج ْعلها تحت قوان َني ونظريّ ٍ
ات أوس َع وأك َرث شموالً.
ثانياً :يهدف العلم التجريبي إىل بيان سبب وقوع األحداث املشهودة بهذه الطريقة،
موضّ حاً الظروف املصاحبة للحدث الطبيعي ،وليق ّدم بذلك قواع َد لتفسري الظواهر
الطبيعية؛ يف حني أن الشعر واملوسيقى والفنون عىل الرغم من عمق رؤيتها حول ماهية
اإلنسان وأهمية حياته والعامل ،ولك ّنها ال تتناول «سبب» وقوع الظواهر الطبيعية ،وال
تبحث يف ظروفها.
إن اهتامم فلسفة العلوم الحديثة بالشعر واملوسيقى والفنون ،وبسائر املعارف غريِ
كل من
بي يف نصوص فيلسوف العلم الشهري «كارل بوبر» ،فهو يعتقد بأن ّ ً
العلميّة ّ ٌ
النظريّة املاركس ّية ونظريّات التحليل النفيس ،عىل الرغم من أنّها ال تندرج ضمن العلوم
الطبيعية ،وال تتم ّيز بـ «قاعدة ال َّدحض»[[[ التي تعد املفردة الرئيسة يف مشكلة تعيني
)[1]. Gregor Johann Mendel, (1822-1884
[2].Ayala, 2007: 184-186.
[3]. Common sense
أي افرت ٍ
اض أو نظريّ ٍة ال ميكن لها أن تكون علمي ًة ما مل تقبل إمكانية أن
[[[،Falsifiability .
مصطلح ها ٌّم يف فلسفة العلوم يعتمد عىل مفارق ٍة تقول بأن َّ
ٌ
تكون كاذبةً.
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الحدود[[[ [[[/ويف متييز العلم عن شبه العلم ،مع ذلك ميكن أن تتض ّمن بصائ َر ها ّم ًة
حول الوضع اإلنساين وموقعه .إ ّن ما يقصده «بوبر» هو أن هذه النظريات ليست
العلمي؛
علم ّي ًة ،ولكن هذا ال يعني بالرضورة أنّها غ ُري ق ّيم ٍة وغ ُري مفيد ٍة لفقدانها الطابع
ّ
ٍ
استدالالت رصين ٍة لصالح العقائد الدينية ،ومن
وانطالقاً من مثل هذا الرأي ميكن تقديم
الواضح ج ّدا ً بأ ّن الفرد املؤمن بالعقائد الدينية ميكن أن يق ّر بوجود تباينٍ قاطعٍ بني
العلم وال ّدين ،ويبدو بأ ّن كثريا ً من العلامء يعتقدون مبثل هذا الرأي[[[.
عىل الرغم من أ ّن «أياال» يع ّد التعاليم الدينية غ َري علم ّي ٍة ،ولك ّنه يُق ّر بالدور الكبري الذي
تؤ ّديه هذه التعاليم ،إذ يستقي مسألة معنى الحياة من العقائد الدينية ،ويرى بأن العلم
التجريبي عىل الرغم من املكانة املميزة التي تب ّوأها يف تفسري الكون ،ولك ّن الرؤي َة الكوني َة
التي يق ّدمها غ ُري كامل ٍة؛ وعىل الرغم من أ ّن العلم ُيكن أن يعزز إدراكنا األخالقي وتص ّورنا
عن أهم ّية الحياة والعامل ،ولك ّن الحديث عن الق َيم ومعنى الحياة يقع خارج إطار اشتغاله،
تكبه وغروره.
وإن كان هناك عالِ ٌم يُنكر هذه القضية البديه ّية فإ ّن إنكاره ناب ٌع من ّ
يرى «أياال» بأ ّن خصائص العلم آنفة الذكر (يف الفقرة أ ّوالً وثانياً) موجود ٌة يف سائر
املعارف البرشيّة املنتظمة كالرياضيات والفلسفة والالهوت ،وإ ّن ما ُي ّيز العلم التجريبي
عن هذه الفئة من املعارف املنتظمة هي الخاص ّية الثالثة اآلتية:
رصح
ثالثاً :يخضع العلم التجريبي لالختبار ،ولكن ما املراد من االختبار التجريبي؟ ي ّ
«أياال» يف بعض املواطن قائالً« :التفسريات التي يق ّدمها العلم عن عامل الطبيعة ميكن
تأييدها أو دحضها من خالل املشاهدة أو التجربة»[[[.
بنا ًء عىل ما تق ّدم نجد «أياال» يع ّد إمكانية التأييد أو اإلبطال من خصائص التفسري
العلمي ،ولك ّنه يستند يف دراساته املتأ ّخرة إىل «قاعدة الدحض» فقط[[[ ،وهذا ما يؤكّد
تأث ّره يف هذا املجال بآراء «كارل بوبر».
[1]. Demarcation problem
[[[ .من املوضوعات امله ّمة يف فلسفة العلوم.
[[[ .ليدمين ،جيمز (1390ش2011 ،م) .فلسفه علم (فلسفة العلم) ،ترجمة حسني كرمي ،تهران :حكمت ،ص.101-102 :
[4].Ibid: 172
[5]. Ibid: 188
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ج -الطبيعانية واملاديّة

[[[

يُستع َمل مصطلح الطبيعانيّة يف مختلف الحقول املعرفية كامليتافيزيقا واالبستمولوجيا
واألخالق وفلسفة الجامل[[[ وفلسفة العقل وفلسفة العلم ،ولهذا املصطلح املعنى
كل ٍ
يقسم بعض الباحثني الطبيعان ّية كاآليت:
الخاص به يف ِّ
واحد من هذه الحقولّ [[[.
أ ّوالً -الطبيعان ّية امليتافيزيقية

[[[

ثانياً -الطبيعانية امليثودولوجية /املنهج ّية

[[[

أي يش ٍء،
تزعم الطبيعان ّية امليتافيزيق ّية بأ ّن ماوراء العامل الطبيعي واملا ّدي ال يو َجد ُّ
ولهذا يقرتن هذا الرأي باإللحاد[[[؛ ولك ّن الطبيعان ّية املنهج ّية ترى بأ ّن استحصال العلم
أي يش ٍء سوى القوانني الطبيعية ،ولك ّنه يف الوقت ذاته يق ّر بإمكانية
التجريبي ال يتطلّب َّ
وجود أمو ٍر وراء عامل التجربة[[[.
ميكن أ ْن نع ّد الطبيعانية امليتافيزيقة معادالً للامديّة و «الطبيعانيّة الصلبة»[[[ و
«الطبيعان ّية العلم ّية»[[[.
مادي يف ذاته؟) بأ ّن
رصح «أياال» يف معرض ر ّده عىل السؤال القائل( :هل العلم ٌّ
ي ّ
العل َم طبيعا ٌّين من حيث االبستمولوجيا ،وير ّج ُح «الطبيعانيّة املنهجيّة» عىل «املاديّة»
ميتافيزيقي عن العامل ل َنفي وجود
ويطلقها عىل العلم ،ألنّه يرى بأ ّن املاديّة هي تعب ٌري
ٌّ
املادي ،وهذا زع ٌم ال يتفق معه «أياال»،
حواسنا وراء هذا العامل
ّ
ِّ
أي يش ٍء ميكن أن تدركه ّ
[1]. Naturalism and Materialism
[2]. Aesthetics
[3]. Bunnin, Nicholas, and Yu, Jiyuan (2004). The Blackwell Dictionary Of Western Philosophy, Blackwell, p:548.
[4]. Metaphysical naturalism
[5]. Methodological naturalism
[6]. Atheism
[7]. Ruse, Michael (2001). Can a Darwinian Be a Christian?, Cambridge: Cambridge University Press, p:99.
قســم فيلســوف العلــم األمريــي «هوملــز رولســتون الثالــث »Holmes Rolston III/الطبيعانيّــة عــى الطبيعانيــة الصلبــة ()hard naturalism
[[[َّ .
والطبيعانيــة املرنــة (.)soft naturalism
Haught, John F. (2007). Is Nature Enough?, Cambridge: Cambridge University Press, p:7.
[9]. Scientific naturalism
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املادي ،وبالتايل يكون (أي العلم) عاجزا ً عن
أي سلط ٍة لل ِع ِلم خارج العامل
ّ
ألنّه ال يرى َّ
خارج حدوده؛ ومن هذا املنطلق يؤكّد «أياال» بأن
أي يش ٍء
أي يش ٍء أو إثبات ِّ
نفي ِّ
َ
االقتصاد وفلسفة الجامل واألخالق واملعنى وهدف الحياة والعقائد الدينية تقع خارج
إطار العلم[[[.
يرى «أياال» بأ ّن العلامء والفالسفة الذين يرفضون املعارف الخارجة عن إطار العلم
التجريبي بأنّهم يقعون يف «خطأ التصنيف»[[[ ،[[[/ألنّهم يخلطون املنهج العلمي وحدوده
باألدوات امليتافيزيقية ولواحقها[[[.
يؤكّد «أياال» مستندا ً إىل الطبيعانية رفضه التّام لنظرية «املصمم الذيك[[[» التي
املبني عىل
طرحها علامء آخرون من أمثال «مايكل بيهي»[[[ ،ويرفض استدالل األخري
ّ
ح ّجة «التعقيد الال اختزايل»[[[ [[[/ويع ّده مشابهاً الستدالل «ويليام بييل»[[[ ،ألنّه يعتقد
بإمكانية تفسري النظم املوجود يف الكائنات الح ّية من خالل نظريّة (االصطفاء الطبيعي)،
ناظم يف ماوراء الطبيعة.
وال حاجة إذا ً لوجود ٍ
[1]. Ayala, 2007: 160, 172.
ـف مع ـ ٍنَّ يتــم وضعهــا يف تصنيـ ٍ
ـودي بحيــث إن األشــياء التــي تنتمــي إىل تصنيـ ٍ
ـف
ـفي يشــر إىل حــدوث خط ـأٍ سـ
ـيامنطيقي أو وجـ ٍّ
[[[ .مصطلـ ٌ
ٍّ
ـح فلسـ ٌّ
آخ ـ َر ال تنتمــي إليــه بالفعــل.
[3]. Categorical mistake
[4]. Iibid: 172
)[5]. Intelligent design (ID
ي بــار ٌز وأســتا ٌذ يف جامعــة ( )Lehighيف والي��ة بنس��لفانيا ،وأح��د أنصــار نظريّــة
[[[ .ولــد مايــكل بيهــي ( )M. Beheســنة  ،1952وه��و كيميــاويٌّ أمريـ ٌّ
(املصمــم الــذيك .)ID/يط��رح بيهـ�ي نظريّــة «التعقيــد الالاختـزايل» الثبــات عــدم كفــاءة نظريّــة التطـ ّور يف تفســر الظواهــر الحيّــة ،فوفــق هــذه النظريّــة
ـاكل بايوكيمياويـ ٌة مع ّقــد ٌة بصــور ٍة ال اختزاليـ ٍة وغـرِ قابلـ ٍة للتبســيط ،ولذلــك ال ميكــن أن نَعدّهــا متطـ ّور ًة عــى أمــد الزمــن مــن أشــكا ٍل بســيط ٍة
مثّــة هيـ ٌ
إىل أشــكا ٍل أكـرَ تعقيــدا ً؛ هــذا يعنــي بــأ ّن هــذه الهيــاكل ال يســعها العمــل بإتقــانٍ ّإل إذا أُلحــق بهــا بعــض العنــارص الب ّنــاءة .نــر «بيهــي» ســنة 1996
�تدل مـ�ن خـلال هـ�ذا الكتـ�اب بـ�أن «التعقيـ ِ
كتـ�اب (صنـ�دوق دارويـ�ن األسـ�ود )Darwin›s black box /الـ�ذي نقـ�د فيـ�ه نظريّـ�ة التطـ� ّور ،واسـ ّ
ير
�دات غـ َ
نعـبر عـ�ن هيـ�كلٍ مـ�ا باملع َّقـ ِ�د وغـيرِ
القابلـ�ة لالختـ�زال» ال ميكـ�ن تفسـيرها إال مـ�ن خـلال الــ�مصمم الـ�ذيك ،ويقـ�ول بهـ�ذا الصـ�دد( :يف بـ�ادئ األمـ�ر حـين ّ
القابــل لالختـزال فهــذا يعنــي بأننــا نقصــد هيــكالً بايوكيمياويّـاً متشـ ّكالً مــن أجـزا ٍء ِ
أي جــز ٍء
ذات تعامــلٍ عــايل املســتوى ،وتســتم ّر بأدائهــا ،وإ ّن إلغــاء َّ
م��ن هـ�ذه األج��زاء يف هذــا الهي��كل يــؤدّي إىل توق��ف عمــل الهيـ�كل كلّ��ه ...وكمث�اـ ٍل ع�لى ذلكــ ميك��ن أن نذكـ�ر «الفوتوناــت» ،و «عمليـ�ة تجلّـ�ط الـ�دَّم»
و «ســياط الباكرتيــات.) ,1996:36Behe( .)»flagellum /
[7]. Irreducible complexity
[[[ .تعقي ـ ٌد ال اخت ـزا ٌّيل أو تعقي ـ ٌد غـ ُـر قابــلٍ لالخت ـزال ،هــي حج ـ ٌة يطرحهــا املؤيــدون لنظريــة التصميــم الــذيك ،تقــول أن بعــض األنظمــة الحيويــة أو
األنــواع الحيــة تبلــغ درجـ ًة مــن التعقيــد بحيــث يســتحيل تصــور أنهــا قــد تطــورت مــن مراحـ َـل أقـ َـل تعقيــدا ً عــر االنتخــاب الطبيعــي .هــذه الحجــة
مركزي ـ ٌة بالنســبة ملؤيــدي نظريّــة التصميــم الــذيك.

[9]. Ayala, Francisco J. (2010 b). ‘There Is No Place For Intelligent Design’, In The Philosophy Of Biology, In Ayala, Francisco J.
and Arp Robert (eds.), Contemporary Debates in Philosophy Of Biology, Wiley-Blackwell, p:370.
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رص عىل تب ّني «الطبيعان ّية» يف آرائه ،ويف الوقت نفسه يروم الدفاع
إذا كان «أياال» يُ ّ
عن املسيحية ،عندها كيف يتس ّنى له تربير املعاجز؟ مل يتناول «أياال» هذا املوضوع،
ولكن ميكن الحصول عىل إجاب ٍة لهذا السؤال من خالل آرائه يف الكتاب املق ّدس التي
تق ّدم ذكرها يف القسم الثاين من هذا البحث .وميكن تلخيص إجابة أياال عن هذا السؤال
يف أنّه يرى إمكانية تأويل املعاجز التي ورد ذكرها يف الكتاب املق ّدس ،من دون اعتامد
معناها الظاهري.
د -مفهوم «النظريّة[[[» لدى العلامء ولدى عا ّمة ال ّناس
مقصود العلامء من مفهوم «النظريّة» يختلف متاماً عن مفهومه الرائج لدى عا ّمة
ٍ
طروحات مفاهيمي ًة عا ّم ًة ميكن اعتامدها
ال ّناس ،إذ إن النظريّات لدى أهل العلم تعني
ٍ
مجاالت أوس َع من
يف استنباط القوانني العلمية ،فضالً عن أنّها (أي النظريات) تشمل
الظواهر وبكل ّيان ّي ٍة أوس َع.
يعتمد العلامء ثالثة معاي َري لتقييم النظريات :أوالً يجب تطابق النظريّة مع
يل مع مفاهيمها ،وبعبار ٍة
املشاهدات ،ثانياً :يجب أن يكون يف النظريّة انسجا ٌم داخ ٌّ
ٍ
تناقضات منطق ّي ًة بني املفاهيم املعتمدة لديها؛ وثالثاً :يجب
أخرى :يجب ّأل تتضمن
ٍ
أن تكون جامع ًة ،وأن متتلك كليّ ًة وشمولي ًة يف تقديم بيانٍ
واحد للظواهر التي تبدو
متفاوت ًة[[[.
فصل بدوره تَلَ ِّقيَ ْي مختلفَني ملسألة (النظريّة) ،إذ يرى بأ ّن العامل حني
«أياال» أيضاً ّ
عم يعتقد به عا ّمة ال ّناس حول مسألة
يتح ّدث عن نظريّة ما فإ ّن ما يعنيه يختلف ّ
(النظريّة) ،إذ إ ّن هذه اللفظة ت ُستع َمل يف املحاورات اليومية مبعنى الظَّن[[[ والحدس[[[،
(لدي نظريّة) عن أسباب كرثة األعاصري والطوفانات (الطوافني:
«لدي ظ ّنَّ ،
كهذه العبارةّ :
جمع طوفان) يف سنة  .»2008ولك ّن النظريّة يف املنظور العلمي متثّل «بياناً
مستدلً
ّ
[[[ .إيان باربور ،ص .184

[1]. theory
[3]. guess
[4]. hunch
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ومدعوماً»[[[ بجمل ٍة من املعطيات والظواهر يف العامل الطبيعي ،ويرافقها مشاهد ٌة
للحقائق وإِثباتٌ للقوانني من خالل اختبار الفرضيات[[[.
يعرض «أياال» هذا املبحث ل ُيثبت بأ ّن تسمية مسألة «التط ّور» بالنظريّة ال يقلّل من
العلمي ،وليقول :ال ميكن بسهولة االستغناء عن عملية التط ّور بح ّجة أنّها مج ّر ُد
شأنها
ّ
نظريّ ٍة .سيوضّ ح البحث يف الفقرة اآلتية خطوة أياال القادمة وآرا َءه األك َرث تناغامً ودعامً
لنظرية التط ّور ،األمر الذي يؤكّد أهمية العلوم التجريبية يف تكوينه املعريف.
هـ« -الواقع ّية» و «الالواقع ّية»
ميثّــل الســجال بــن الواقعيــن[[[ والالواقعيــن[[[ مــن أشــهر املباحــث الراهنــة
يف فلســفة العلــم ،فقــد يــرى الواقعيــون بــأ ّن «األلفــاظ النظريّــة»[[[ وغــر القابلــة
للمشــاهدة التــي يــرد ذكرهــا يف لغــة العلــم هــي موجــود ٌة ح ّقـاً يف العــامل الخارجــي،
[[[
فعــى ســبيل املثــال إ ّن ال ُجســيامت األوليّــة األصغــر مــن الــذ ّرة مثــل الكــوارك
واللبتــون[[[ واإللكــرون[[[ والربوتــون[[[ والنيوتــرون[ [[1كلّهــا موجــود ٌة حقّــاً؛ أ ّمــا
الالواقعيــون فهــم يعتقــدون بــأ ّن مــا يُقــال عــن األشــياء التــي ال تخضــع للمشــاهدة
ال ميكــن أن نعتربهــا مبعناهــا الحقيقــي ،بــل يجــب أن نتلقّاهــا عــى أنّهــا بيانــاتٌ
«مجازيــ ٌة[ ،»[[1أو نتخــذ منهــا موقــف «الالأدريــة»[.[[1
[1]. Well-substantiated
[2]. Ayala, Francisco J. (2010 a). ‘Darwin and Intelligent Design’, In Science And Religion in Dialogue, London: Wiley-Blackwell, p:760.
[3]. Realists
[4]. Anti realists
[5]. Theoretical terms
[6]. Quark
[7]. Lepton
[8]. Electron
[9]. Proton
[10]. Neutron
[11]. Metaphorical
غري محدّد ٍة وال ميكن ألحد تحديدها.
[ ،Agnosticism .[[1الأدرية ،تو ُّج ٌه
فلسفي يُؤمن بأن القيم الحقيقية للقضايا الدينية أو الغيبية ُ
ٌّ
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يقسم «أياال» آراء «التطوريني» عىل ثالثة أصناف:
ّ
أوالً :للكائنات الحيّة ٌ
أسالف مشرتك ٌة؛
معي وانشقَّت عن بعضها؛
ثانياً :انقسمت األنواع يف مكانٍ ّ ٍ
ثالثاً :ماهية النمط املهيمن عىل عملية التط ّور.
يرى «أياال» بأ ّن املعتقدين بالصنف األ ّول من اآلراء يتمتعون بأعىل درج ٍة من اليقني،
إذ تزداد شواهدهم وأدلّتهم بصور ٍة مستم ّر ٍة ،حتّى تح ّولت هذه املزاعم يف الوقت
الحارض إىل واقع ٍة[[[ ،وأجمع عليها علامء األحياء كافّ ًة؛ وميكن القول بأ ّن واقعية نظريّة
التكامل وفق هذا املحور تضاهي واقعية كروية كوكب األرض ودورانه حول الشمس،
وكذلك واقعية تكوين املا ّدة من الجزيئات .أ ّما آراء الصنفَني الثاين والثالث فام زالت قيد
النقاش ،ولكن هذا ال يُعني إمكانية الشَّ ك يف أصل التط ّور ،إذ Yن هذه النظريّة باتت
األساس األ ّول والرئيس يف علم األحياء ووصلت درج ًة من القطع ّية حتّى صار البحث يف
مفردات هذا العلم من دون االستناد إىل هذه النظريّة أمرا ً مستحيالً ،فال يش َء معقوالً
يف األحياء إالّ يف ضوء نظريّة التط ّور[[[.[[[/
ّ
تدل آراء «أياال» بأنّه عند الخوض يف معركة الواقعيني والالواقعيني ينترص لفئة
الواقعيني.
 -4االستنتاج

بحسب ما تق َّدم ذكره فإ ّن النصوص الدينية وفق آراء «أياال» تكون صادق ًة من حيثُ
تناولها موضو َع سعادة اإلنسان ونجاته ،ولكن حني تتح ّدث هذه النصوص عن عامل
الطبيعة فإنّها ال ت ُق ِّدم بالرضورة أمورا ً صادق ًة أو مطابق ًة للواقع ،وهذا الرأي بطبيعة
الحال نابع من نظرة «أياال» لجوهر ال ّدين.
[1]. Fact
[2]. Ayala, 2010: 761; Ayala, 2007: 140, 142.
معقوال يف األحياء ّإال يف ضوء نظريّة التط ّور» يستند إىل مقال البيولوجي األمرييك الشهري ثيودوسيوس دوبجانسيك اآليت:
ً
[[[ .إن قوله يف «ال يشء

Light of Evolution’, In Ridley, Mark (2004) (ed.), Evolution, Dobzhansky, Theodosius (1973). ‘Nothing in Biology Makes Sense Except in the
.Oxford, 2 ed, pp: 400–409
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جانب آ َخر فإ ّن العلم التجريبي أيضاً عىل الرغم من امتالكه مقدر ًة عالي َة املستوى
من ٍ
وكل
يف تفسري الظواهر الطبيعية وواقع العامل الطبيعي ،ولك ّن الق َي َم واألخالق واالقتصاد َّ
لكل
ما يتعلّق بنجاة اإلنسان وفالحه يقع خارج إطار اشتغاله ،ولذلك يرى «أياال» بأ ّن ٍّ
ٍ
تعارض مستم ٍّر
أي
من
ِ
«العلم» و «ال ّدين» ح ّيزيْن متاميزيْن ،ولذلك لن يحدث بينهام ُّ
كلً منهام يُلقي الضوء عىل جز ٍء من
وحقيقي ،بل يكونان مك ّملَني بعضهام لآل َخر ،وإ ّن ّ
ٍّ
واقع ّيات هذا الكون.
إ ّن هذا الرأي الذي يتب ّناه «أياال» هو رأي الكثري من الباحثني املتخصصني يف مجال
العالقة بني العلم والدين ،ولكن من يتب ّناه عليه اإلجابة عن كثريٍ من األسئلة ،منها :أَما
كان يُف َرتض بالله القادر املطلق ،والعامل املطلق ،والرحمن الرحيم املطلق يف األديان
أفضل يك تخلو نصوص الكتاب املق ّدس حول
اإلبراهيمية ،أما كان يُف َرتض به إتاحة وضعٍ َ
العامل الطبيعي من مثل هذه األخطاء يك ال يتزلزل إميان القارئ املتخصص واملتع ّمق عند
مواجهته هذه النصوص؟
أي حا ٍل فإ ّن نظريّة «التاميز» -كام جرت اإلشارة إليها بني ثنايا هذا البحث-
عىل ِّ
مبن ّي ٌة عىل آرا ٍء كثري ٍة يف باب جوهر الدين والتلقّي الخاص للوحي والعلم ،فإذا كانت
إحدى هذه املتبنيات واآلراء األولية تفتقر للجانب العقالين عندها لن تصمد هذه
النظريّة أمام النقد.
عند تفسري الظواهر الطبيعية يرفض «أياال» تد ُّخل املوجودات والقوى ماوراء
الطبيعية ،مبا فيها إرادة الله ،ويعتقد بأن قوانني الفيزياء وعلم األحياء تكفي لتفسري
الطبيعة بشقَّيها «األحياء» و «الجامدات» ،وإن رأيه هذا يؤكّد ميله للطبيعانية املنهج ّية،
أفضل عىل بعض اإلشكاالت املعقّدة يف
حيث يرى بأ ّن مثل هذا املوقف يوفّر أجوب ًة َ
مجال الدين من قبيل «مشكلة الشَّ » ،ولك ّن معالجته «مشكلة الشَّ » عن طريق تب ّني
نظريّة التط ّور واالصطفاء الطبيعي تبدو غ َري ناجع ٍة ،وهي مل تق ّدم حلوالً لـ «مشكلة
الشَّ »؛ فبام أنّه يؤمن إمياناً كامالً وتا ّماً باملسيحية فقد يعتقد بأ ّن الله هو القادر املطلق
والعامل املطلق ،وعليه فإ ّن الله كان يعلم بأ ّن عملية التط ّور يف العامل ستؤ ّدي إىل إحداث
كثريٍ من الرشور ،باإلضافة إىل أنّه كان ميتلك املقدرة املطلقة ليمنع حدوث ذلك ،ولك ّنه
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كل هذه الرشور ،وبهذا فقد انتسب الشَّ لله بصور ٍة
سمح لعلم ّية التط ّور أن تُحدث ّ
غريِ مبارش ٍة ،يف حني أ ّن «أياال» كان يسعى يف إبعاد حدوث الشَّ عن أفعال الله ،ولكن
نظريته تنتهي إىل غري ذلك.
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وأثره في البرهان على وجود اهلل
العلم الحديث ُ
الفيلسوف المعاصر وليم لين كريج نموذجاً
صابرين زغلول السيد

[[[

مقدمة:

أضحى النقاش حول قضية وجود الله والصعوبات التي تواجه اإلميان من أكرث
الجداالت التي تدور يف الغرب املسيحي .وقد تزايد اإلهتامم حول هذه املسألة يف
األونة األخرية أكرث وأكرث ،حيث ظهرت جوانب جديده ملناقشة هذه القضايا مؤخرا ً،
ويرجع هذا إىل التطورات الناجمة التي حدثت يف العلم والفلسفة جزئياً ،والتي كانت
تجلب نتائج جديدة ال سيام ما نتج عنها من جدل حول نظرية االنفجار الكبري[[[ وهي
املثال األعم شهرة ،وكذلك األبحاث العديدة يف أصول الحياة والكون ،ونظريات املعرفة،
ونظريات األخالق التي تحمل ُحججاً للربهنة عىل وجود الله ،وما نتج عنها من الهوت
أخالقي ،باإلضافة إىل البحوث النفسانية الجارية وأبحاث التاريخ ،وغريها من البحوث
العديدة يف فلسفة الدين حول أدلة وجود الله ،ولهذا كان من الرضوري تجدد هذه
املناقشات باستمرار.
وقد لوحظ أن العديد من املناقشات حول هذه القضايا وما يرتتب عليها من
عالقة مع الله تغفل هذه التطورات الحديثة األخرية ،وتتدهور إىل خطاب تبسيطي
حول مناقشة هذه املسائل ولكن يبدو أن الكثري من الفالسفة املعارصين نجوا من
هذا التدهور والتبسيط الخطايب حول ذلك ،مام أدى إىل خلق جديد من املناقشات
الجدية حول طبيعة اإلميان وأدلة وجود الله ،وتغريت طبيعة األسئلة ،وتصدرت أسئلة
[[[ .أستاذ فلسفة الدين بكلية البنات ،جامعة عني شمس .مرص.
[2].Big Bang
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جديدة مثل ما هي املربرات املنطقية التي ميكن إعطاؤها لإلميان؟ ،ويطالعنا يف سياق
املستجدات الفكرية ومقتضياتها الفيلسوف وليام لني كريج[[[ ( 1949م)[[[ و هو أحد
أبرز الفالسفة املسيحيني املعارصين الذين تصدوا ملناقشة املسائل الرئيسية يف فلسفة
الدين حول مفهوم الله وطبيعة اإلميان به ومشكلة الرش والصعوبات التي تقف عقبة
يف طريق اإلميان وال سيام اإلميان املسيحي وغريها من املسائل الفلسفية الشائكة ،وعىل
[[[
غرار معارصيه من الفالسفة أمثال ألفني بالنتينجا[[[ ( 1932م) وريتشارد سوينربن
( 1934م) وويليام رو[[[ ( 1955 – 1910م) من الذين انصب إهتاممهم حول النقاش
عن وجود الله وطبيعة اإلميان به ،وقف كريج عىل خطورة الوضع يف أوروبا بصفة عامة
وأمريكا عىل وجه الخصوص من حيث «توغل الفكر العلامين عىل الحياة والدين حيث
[[[
أصبح العلامنيون عدوانيون بشكل ملحوظ يف كل من الواليات املتحدة وأوروبا»
حيث شجبوا املعتقد الديني خاصة بعد أن دعا ريتشارد دوكينز[[[ ( 1946م) ودانيال
دينيت[[[ ( 1942م) و ستيفن هوكينج[[[ ( 1942م) يف كتبهم األكرث مبيعاً ،وحذروا من
اآلثار الوخيمة لالعتقاد الديني عىل املجتمع ،كذلك وجد كريج أن «غالبية األوروبيني
يحتفظون بانتسابهم اإلسمى إىل املسيحية ،اال أن عرشة يف املائة فقط هم الذين
ميارسون اإلميان»[ [[1وقد الحظ كريج أن سبب هذا الرتاجع والبعد عن الدين يرجع
[[[1
«إىل التفكري العقيل غري املنطقي ،و الذي سيؤدي يف أحسن األحوال إىل اإللحاد»
[1]. William Lane Craig
[[[ .وليــم لــن كريــج :فيلســوف تحليــي والهــويت مســيحي أمــريك ولــد  ،1949لــه حــوايل ثالثــن كتــاب مــن أشــهرهم كتبــه برهــان الــكالم الكــوين،
«الزمــن والرسمديــة» «اإلميــان املعقــول» كــا نــر كذلــك أكــر مــن مئــة موضــوع يف مجــات متخصصــة ،منهــا :مجلــة الفلســفة ،دراســات العهــد
الجديــد والصحيفــة الربيطانيــة لفلســفة العلــوم.
[3]. Alvin Plantinga
[4]. Richard G. Swinburne
[5]. William B. Rowe
[6]. William Lane Craig, Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics, Third Edition, Wheaton, Illinois, Published by
Crossway Books,p, 95.
[7]. Richard Dawkins
[8]. Daniel Dennett
[9]. Stephen Hawking
[10]. lbid, p16.
[11]. Ibid, p,16.
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ولهذا أصبح االتجاه األهم يف االنتامء الديني األورويب هو «منو الفئات املصنفة بوصفها
غري دينية»[[[ وقد أخذ هذا التيار يف التصاعد تدريجياً خاصة بعد الهجامت التي شنها
امللحدون بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب.
ولذلك انتهج كريج منهج الالهوت الدفاعي (املعروف أيضاً بالتربيريات) بهدف
تقديم أساس عقالين لإلميان املسيحي والدفاع عنه ضد االعرتاضات عىل عدم وجود الله
من خالل «فضح العيوب الظاهرة يف النظره العلامنية للدين»[[[ لذلك جاءت فلسفة
كريج مصطبغة بالصبغة العقالنية الدفاعية لقضايا الدين وطبيعة اإلميان وال سيام
كتابه األكرث شهرة والذي يحمل اسم موقعه عىل شبكة اإلنرتنت اإلميان العقالين[[[ وفيه
يطرح الرد عىل أسئلة امللحدين محاوالً إثبات أن اإلميان بوجود اإلله منطقي متاماً من
حيث أنه يعطي معنى أعمق للحياة وللتاريخ ،وللخربة اإلنسانية عىل نحو يتفوق عىل
غريه من البدائل ،ومن أجل ذلك عمل كريج عىل إحياء أدلة وجود الله التي تناولها
الفالسفة من قبل ،حيث طور هذه األدلة وربطها بالتطورات العلمية والفلسفية
املعارصة،ويف مقدمة هذه األدلة دليل الكالم الكوزمولوجي (الكوين) عند الغزايل وهو
عنوان موضوع أطروحته للدكتوراه تحت إرشاف فيلسوف الدين جون هيك[[[ (1922
 2012م) وعادة ما يشار إىل كريج بأن له الفضل يف إحياء دليل الكالم الكوزمولوجيإلثبات وجود الله ويظل هذا الكتاب حتى اليوم ممثالً ألهم نقاش يف هذا املوضوع.
والجدير بالذكر أن كريج من خالل هذا الكتاب يظهر تأثره الشديد بفالسفة اإلسالم
عىل رأسهم الغزايل وبخاصة يف عرضه لهذا الربهان كام سيتضح من خالل هذا البحث.
براهين وجود اهلل

لقد حاول كريج مواجهة املوقف اإللحادي الذي ظهر بشكل مخيف عىل الساحة
العاملية يف عرصنا الحايل ،وال سيام بعد نرش كتاب وهم اإلله لـ ريتشارد دوكينز وهو
[1]. Lbid, p,16.
[2]. Lbid, p,65.
[3]. Reasonable faith
[4]. John Harwood Hick
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الكتاب األكرث مبيعاً يف العامل عن اإللحاد حيث قدم دوكينز العديد من األدلة التي حاول
من خاللها اثبات إلحاده بتقديم أدلة عىل عدم وجود الله ويف املقابل يحاول كريج
تقديم األدلة املعاكسة لنفي ُحجج دوكينز عىل وجه الخصوص وحجج امللحدين عىل
وجه العموم ،مستخدماً يف ذلك املنهج العقيل مبقدمات منطقية من أجل التصدي لهذا
التيار ومن أجل ذلك أكد كريج عىل رضورة االنطالق من مقدمات منطقية صحيحة
ومتامسكة حتى تخرج النتائج سليمة بدون ثغرات وقد بدأ ذلك بجدلية السؤال لينتبه
العقل عىل رضورة اإلنتباه لخطورة القضية التي سيتناولها فيقول «هل هناك حجج
جيدة لوجود الله؟ لقد أظهرت الحجج التي قدمها دوكينز عىل وجه الخصوص بأن
الحجج عىل وجود الله ليست جيدة؟»[[[ وهذا السؤال يف حد ذاته من أهم صعوبات
اإلميان املسيحي التي يواجهها كريج ،ومن أجل ذلك سعى كريج إلحياء أدلة وجود الله
منطلقاً من معقولية اإلميان إلثبات وجود الله وقد رجع لألدلة الفلسفية التي قال بها
الفالسفة اليونانيون وفالسفة علم الالهوت املسيحي وعلم الكالم اإلسالمي وقوفاً عند
الفالسفة املحدثني واملعارصين يف عرصنا الحايل مع تطويرها مبا يتناسب مع التطور
الفلسفي والعلمي املعارص ،وقد لخص كريج براهينه يف خمس براهني لوجود الله للرد
عىل امللحدين بصفة عامة وعىل كتاب وهم اإلله بصفة خاصة عىل النحو التايل:
أوالً :الربهان الكوين (الكوزمولوجي)

[[[

انطلقت إشكالية الربهان الكوين منذ الفالسفة اليونان القدامى عندما اعتقدوا أن
املادة رضورية وغري مخلوقة ،وبالتايل فهي أزلية ،ولهذا تشكلت نظرتهم لقضية الخلق
حيث رأوا أن اإلله قد يكون مسؤوالً عن تدبري الكون ،لكنه مل يخلق الكون نفسه ،ويف
مقابل هذه النظرة اليونانية كانت نظرة العهد القديم «يف البدء خلق الله الساموات
واألرض»[[[ ،ومن خالل هذان االعتقادان املتنافسان بالسجال ،نشأ جدل داخل الفلسفة
الغربية ،و دام أكرث من ألف سنة ،عن الكون هل كان له بداية أم ال؟ ،هذا الجدل دخل
[1]. William Lane Craige, The KALAM cosmological argument. LIBRARY of PHILOSOPHY AND RELIGION General Editor:
John Hick,, University of Birmingham First published 1979, p,4.
[2]. Cosmological Argument
[[[ .التكوين.1:1 :
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فيه اليهود واملسلمون وكذلك النصارى الربوتستانت والكاثوليك معاً ،وانتهى أخريا ً إىل
نهاية غري قاطعة يف القرن الثامن عرش ،عىل يد الفيلسوف األملاين إميانويل كانط عندما
قرر أن هناك حججاً عقالنية دامغة يف كال الجانبني مام يكشف عن إفالس العقل نفسه،
ولذلك جاء الربهان الكوين فيام يرى كريج «من خالل محاولة املفكرين املسيحيني
لدحض املذاهب اليونانية يف أزلية الكون وطوره علامء الكالم املسلمني يف العصور
الوسطى ليكون حجة عىل وجود الله»[[[ ،و يرى كريج من خالل الربهان الكوين عىل
وجه العموم بأن هناك يشء ما ،و أن وجود ذلك اليشء البد أن يكون وراءه سبب أول أو
سبب كاف للكون ،لذلك يستعرض كريج برهان الكالم الكوين عند العديد من الفالسفة
ويأيت يف مقدمتهم توما اإلكويني ( 1274-1225م) من خالل كتابه الخالصة الالهوتية،
حيث اشتهر توما اإلكويني يف خالصته الالهوتية برباهينه الكونية وقد اقترص كريج بذكر
ثالثة منها بدءا ً من برهاين الحركة والعلة الفاعلة املأخوذان عن أرسطو ،ووصوالً لربهان
الواجب وتستند جميعها عىل استحالة الرتاجع إىل ما ال نهاية وصوالً إىل السبب األول،
والذي يعنينا هنا هو الطريقة التي تناول بها كريج تلك الرباهني اإلكوينية تناوالً يتناسب
مع الفهم املعارص ،يقول كريج:
«من املهم أن نضع يف اعتبارنا أن اإلكويني يفكر هنا يف األسباب
التي تعمل جميعها يف وقت واحد مثل الرتوس يف ألة ،وليس عىل
التوايل مثل الدومينو الساقطة ،لذا إذا أخذت السبب األول فكل ما
تبقى لك هو األسباب األساسية الضعيفة وال يهم إذا كان لديك من
هذه األسباب ما النهاية له؛ ألنها ال ميكن أن تسبب أي يشء»[[[.
وبعد ذلك يعرض كريج ملفهوم العلة الكافية عند الفيلسوف األملاين ليبنتز (-1646
 1716م) والذي ال يجادل بوجود سبب غري مسبب ،ولكن لوجود سبب كاف للكون،
وهو ما يسمى بالعلة الكافية ،و يطرح كريج مفهوم العلة الكافية عند ليبنتز من خالل
تلك األسئلة التي ساقها ليبنتز للربهنة عىل وجود الله ،حيث سأل :ملاذا هناك يشء بدالً
[1]. Craige, The KALAM cosmological argument, p,4.
[2]. Ibid,p, 139.
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من ال يشء؟ ،ملاذا ال يوجد أي يشء عىل اإلطالق؟ وتأيت إجابة ليبنتز عىل هذا السؤال،
[[[
بأنه «ال يشء يحدث دون سبب كاف»
لذلك يرى كريج من خالل مبدأ ليبنتز الشهري الذي ينطوي عىل سبب كاف بأنه
يجب أن يكون هناك سبب أو تفسري عقالين لوجود الكون األبدي ،ذلك أن السبب يف
وجود الكون «يجب العثور عليه خارج الكون ،يف كونه السبب الكايف الذي هو مكتفي
بذاته؛ وهو السبب الكايف الخاص بالوجود والذي يجعل الكون موجودا ً»[[[ ويستطرد
[[[
كريج يف عرضه لتناول الفالسفة للربهان الكوزمولوجي من خالل ُحجة ويليم بييل
( 1805 -1773م)[[[ صانع الساعات التي صاغها يف كتابه الالهوت الطبيعي  1802م
حيث ربط التصميم الذيك يف الطبيعة بوجود مصمم ذيك للكون مربهناً باملثال التايل:
لنفرتض أنني أسري وفجاة اصطدمت قدمي بحجر ،فإن أول ما يتبادر للذهن أن الحجر
موجود يف مكانه منذ األزل ولن يثري وجوده أي إشكالية بالنسبة يل ولكن لنفرتض أين
وجدت ساعة عىل األرض ،فاملسألة ستتغري حيث يثري تواجدها عدة تساؤالت ،مثل كيف
وصلت هذه الساعة لهذا املكان؟ من قام بهذا الصنع الدقيق لهذه الساعة؟ وغريها
من األسئلة التي تثري الجدل داخل الذهن ،وبالطبع طبقاً ملا يراه بييل وطبقاً ملا يحلله
كريج ،لن تكون اإلجابة مبثل اإلجابة السابقة عن الحجر ،ذلك أن هناك أحكام معقدة
وجدت خلف وجود الساعة من خالل الدقة املوجودة يف صناعة تروسها وزنربكاتها،
ولذلك إذا عرثنا عىل يشء معقد مثل الساعة فوق حقل فإننا حتى لو مل نكن نعرف
كيف وصل إىل الوجود ،فإن األحكام املعقدة لوجوده تجربين عىل الوصول إىل االستنتاج:
بأنه ينبغي أن يكون للساعة صانع وأنها صنعت يف وقت ما ويف مكان ما ،وأن هناك
ُمصنع هو الذي صنعها وشكلها ليك تفي بالغرض املطلوب من وجودها ،ولذلك يقول
كريج من خالل تحليله لربهان بييل «بأننا يف تصميم الساعة نكتشف ما مل نتمكن من
[1]. Ibid, p,140.
[2]. Craig,five-arguments-for-god, https://www.reasonablefaith.org/writings/popular-writings/existence-nature-of-god/the-new .تــم الدخــول بتاريــج atheism-and-five-arguments:2017/9/10
[3]. William pally
الذك حيث ت
إنجل�ي و هو صاحب حجة صانع الساعة ت
بيل :هو مفكر وفيلسوف يز
اق�ح يبال ان
[[[ .ويليام ي
وال� طورها بعد ذلك دعاة التصميم ي
ي
عل ان الكون يشمل النظام والتصميم.
أدله
قدم
الساعة
بنظام
التشبيه
ي
Paley. A View of the Evidences of Christianity http://www.wmcarey.edu/carey/paley/
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اكتشافه يف الحجر حيث أن أجزاء عديدة من الساعة وضعت معا لغرض ما»[[[ لهذا
فمن خالل القياس من املشاهدة ومن خالل التصميم الذيك يف كل مظهر من مظاهر
التصميم املنظم املوجود يف الساعة نستنتج أن هناك مصمم ذيك دال عىل االخرتاع،
وباملثل نستنتج من من خالل التصميم املوجود يف مظاهر الطبيعة ،بوجود مسبب
لهذا التصميم واالبداع يف الكون ،لذلك يرى كريج يف حجة بايل «أنها وجهت رضبة
ساحقة وقاتلة لسببية ديفيد هيوم»[[[ والذي ذهب إىل أن املعلول ليس متضم ًنا يف
العلة أو مرتبطاً بها ارتباطاً رضورياً ،وأن الرضورة التي تبني له ما هي إال وليدة عادة
تتكون بتكرار التجربة[[[ و لذلك ساق كريج حجة بييل ليدحض بها مفهوم السببية
املتولد عن العادة كام قال هيوم والذي تبعه فيه أغلب املالحدة ،ومن أجل ذلك طور
كريج الربهان الكوين ،باعتامده عىل برهان الكالم الكوين الذي قال به علامء املسلمني
وربطه بالتطورات املعارصة عىل النحو األيت.
ثانياً :برهان الكالم الكوين

[[[

يُعد برهان الكالم الكوين من أهم الجداالت التي حدثت حول وجود سبب للكون،وقد
صاغ هذا الربهان فيلسوف اإلسالم األول أبو إسحاق الكندي ( 256 ،185هـ873- 805 /
م) ثم جاء بعده أبوحامد الغزاىل ( 505 - 450هـ  1111 - 1058 /م) وطوره ردا ً عىل
فالسفة اليونان ومن تأثر بهم من فالسفة املسلمني وال سيام ابن سينا الذي وافق فكره
فكر فالسفة اليونان يف مسألة قدم العامل وعدم وجود بداية له ،فكرس الغزايل ما يقرب
من ربع كتابه تهافت الفالسفة إلثبات أن للكون بداية ،وقد استند الغزايل يف برهانه إىل
أدلة من الفلسفة والرياضيات ،ليؤكد أنه «من املستحيل أن يكون هناك ِقدم ال نهايئ
[[[
للعامل ،أي أن العامل ال بد أن تكون له بداية» ف ِقدم العامل يعادل الكفر عند الغزايل
ويعد كريج من أشهر أنصار هذا الربهان واملدافعني عنه حيث أعاد طرحه ىف كتابة
[1]. Craige, The KALAM cosmological argument, p,102.
[2]. Ibid, p, 104.
[[[ .يوســف كــرم :تاريــخ الفلســفة الحديثة،القاهــرة ،مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة ،بــدون تاريــخ أو رقــم طبعــة ،كتــاب الكــروين ،تــم الدخــول
.2017/11/10
[4]. The Kalam Cosmological Argument
[5]. Craige, The KALAM cosmological argument, p. 41.

 216الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

برهان الكالم الكوين[[[ عام  1979م واستخدمه ىف كثري من مناظراته مع رموز االلحاد
الحديث[[[ من أمثال ريتشارد دوكينز ،وكريتسوفر هيتشنز ( 2011 – 1949م) ،ويعرتف
كريج بتجاهل الغرب لفالسفة املسلمني يف تناولهم لهذه الربهان ،رغم «التميز الواضح
للربهان الكوين يف الفكر اإلسالمي»[[[ عىل حد تعبريه ،وميكن صياغة هذا الربهان كام
طرحه الغزايل عىل النحو التايل:
-1كل ما له بداية له علة.
 – 2الكون له بداية.
 -3إذا ً الكون له علة (خالق)

[[[

يرى كريج أن جميع حجج الغزايل التي تثبت وجود الله تستند بشكل مبارش إىل
مبدأين:
األول :استحالة العدد إىل ماالنهاية.
الثاين :مبدأ التحديد بني اإلمكانيات ،أو األفضلية بني اإلمكانيات[[[ مبعنى أن وجود
الخلق أفضل من عدمه ،ويالحظ كريج أن حجة الغزايل متسقة منطقياً ،ذلك أن امل ُعطى
األول يبدو بديهياً ،بأن كل شئ بدأ ىف الوجود البد وأن يكون له سبباً ما لبداية وجوده،
وعىل الرغم من هذه البديهية فقد ظهر مؤخرا ً اعرتاض الفيلسوف األمريىك املعارص
كوينتني سميث[[[ ( 1952م) الذي اعرتض عىل ُاملعطى األول «بأنه لو أن كل شئ موجود
محتاج سبب ،هل الله نفسه محتاج لسبب؟»[[[ يعرتض كريج عىل مثل هذا السؤال
ألن «الله مل يبدأ الوجود ،الله دائم الوجود ،الله هو امل ُسبِب الغري ُم َسبَب»[[[ مبعنى أن
[1]. The Kalam Cosmological Argument
[2]. New Atheism
[3]. Ibid, p,41.
[4]. Ibid, p,42.
[5]. Ibid, p,45.
[6]. Quentin Smith
[[[ .الحجة الكونية :موقع كالم فلسفة:

https//:kalamfalsfa.wordpress.com/21/03/2017/ep38-the-cosmological-argument
[8]. Craige, The KALAM cosmological argument,p. 41.
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السؤال عن سبب امل ُسبب الغري ُم َسبب هو سؤال متناقض ومن أجل ذلك جادل كريج
بالحجج الفلسفية واألدلة العلمية للتدعيم و بقوة حقيقة بداية الكون ووجود مسبب
له ،والتي انطلق يف صياغتها من ثالث خطوات ،وهي تلك الخطوات التي صاغها الغزايل
أيضاً وتنص عىل:
 -1هناك ظواهر زمنية يف الكون.
 -2وتنجم عن هذه الظواهر ظواهر زمانية أخرى.
 - 1وال ميكن لسلسلة الظواهر الزمنية أن تستمر بال حدود »

[[[

وتوضح هذه الخطوات أن هناك سلسلة من األحداث الزمنية هي التي كونت
تاريخ الكون ،و هي يف مجملها عبارة عن مجموعة تكونت بإضافة حدث بعد اآلخر،
و لكن هذه املجموعة التي تم تكوينها بإضافة حدث بعد األخر ،ال ميكن أن تستمر يف
تسلسل األحداث بال نهاية حقيقية ،بل ال بد من الوقوف عند ُمسبِب هو الذي تسبب
يف مجموعة األحداث ،ولتدعيم ذلك ومناهضة التيار اإللحادي أسس كريج دفاعه عىل
ناحيتني األوىل فلسفية واألخرى علمية-:
-1األدلة الفلسفية:

من الناحية الفلسفية ،تعد فكرة املايض املطلق فكرة جدلية ،فإن مل يكن للكون
بداية محددة ،فذلك يعني ا ٔن عددا ً من األحداث يف مايض الكون ال متناهية ،ذلك أن
وجود رقم ال متناه من األشياء ي ٔودي إىل ا ٔمور ما ورائية ومنافية للمنطق ،لذلك أسس
كريج دفاعه الفلسفي يف برهان الكالم الكوين عىل عدد من الحجج املتشابهة ،نتناول
منها حجتني اشتهر بهام كريج وهام حجة مفارقة زينون وحجة فندق هلربت ،والتي
تناولهام من خالل الجدلية الفلسفية الشهرية ،عبور الالنهاية[[[ والتي من شأنها توضح
تناقض مفهوم الرجوع إىل ما ال نهاية.
[1]. Ibid, p. 41.
[2]. Crossing the infinite argumen
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أ  -مفارقة زينون
جاءت هذه املفارقة ضمن مجموعة من املفارقات أو الحجج التي صاغها زينون
اإلييل من أجل إثبات فكرة الالنهاية لتدعيم مفهوم الثبات عند بارمينيدس ،وتقوم هذه
املفارقة باختصار عىل افرتاض شخصاً يُدعى أخيل وهو من أكرب العدائني رسعة يف اليونان
ويفرتض أنه بدأ سباق مع سلحفاة تسبقه مبسافة ما ،فإذا بدأ اإلثنان معاً الحركة ىف
لحظة واحدة ،فإن أخيل لن يلحق بالسلحفاة ،ألنه سيكون عليه أن يعرب نصف الطريق؛
ولكن قبل أن يتمكن من عبور نصف الطريق ،فإنه يجب عليه أن يعرب ربع الطريق،
ولكن قبل أن يتمكن من عبور ربع الطريق ،فإنه يجب أن يعرب ثُ ن الطريق ،وهكذا إىل
ما ال نهاية ،ولذلك ،ال ميكن ألخيل الوصول إىل أي نقطة وقد لجأ كريج لهذه املفارقة
نظرا ً الستناد معظم امللحدين عليها من أجل إثبات التسلسل إىل ما ال نهاية وعدم
وجود مسبب للكون ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ما توصل إليه علامء الرياضيات
املحدثني ويف مقدمتهم ليبنتز والذي وصل إىل أن انقسامات املسافات أمر واقعي والبد
من حسابه ،ومن هنا نشأ الحساب الالنهايئ أو ما يسمى بحساب التفاضل والتكامل،
لذلك رأى كريج من خالل هذه املفارقة «أن اإلشارة إىل الفواصل الزمنية التي اجتازها
أخيل هي محتملة وغري متساوية ،حيث افرتض زينون إىل أن أي فاصل زمني محدد
يتكون من عدد ال حرص له من النقاط»[[[ وقد رجع كريج يف تحليله لهذه املفارقة إىل
املعارضني لزينون ،مثل أرسطو ،والذي اتخذ الفاصل الزمني كمفهوم كيل ،ليكون من
الناحية الفكرية قابل ألي انقسامات ،أي أن الكل سابق للجزء ،لذلك يبني كريج هنا
دفاعه عىل نقطتني.
أوالً :ضد أولئك الذين يقولون بوجود النهايئ استنادا ً ملفارقة زينون ،ألن هناك
«تناقض بني قضية أخيل ملفهوم الالنهاية ،وقضية التسلسل الزمني للاميض إىل ما ال
[[[
نهاية»
ثانياً :وهي األكرث أهمية ،يرى كريج أن الحل الذي قدمه أرسطو وهو أن نأخذ الكل
[1]. William Lan Craig, The tenseless theory of time: A critical examination... Springer Science & Business Media, 2000. P,294.
[2]. Ibid, p, 294.
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ليكون من الناحية الفكرية قبل الجزء ،فعىل سبيل املثال عندما نفكر يف مقياس الطول
( )1مرت .فإن هذا املقياس ال يتكون من نقاط؛ بدالً من ذلك ،فإن املقياس كله موجود
قبل النقاط ،وأي نقاط داخل العدد ( )1هي مجرد نتيجة لتفكرينا.
وعالوة عىل ذلك ،فإن االنقسامات الفكرية ال تستمر إىل ما النهاية ،ألننا ميكن أن
نذهب فقط من خالل عملية تحديد مفهوم الالنهاية كمفهوم محتمل فقط[[[ وعىل
الرغم من هذه النتيجة التي وصل لها كريج يف استحالة التسلسل إىل ال نهاية إال أنه
أخفق بوجود صلة بني األحداث املتعاقبة ومفهوم أرسطو بأن الكل سابق للجزء حيث
بالنظر إىل مفهوم أرسطو ،نجد أن سلسلة األحداث ال تتألف من إضافات متعاقبة وإمنا
من انقسامات فكرية؛ وهذا عكس ما يتطلبه التعاقب بني األحداث الذي يفرتض مسبقاً
أن األجزاء هي قبل كل يشء ،وهذا بخالف رأي أرسطو.
ب -حجة فندق هلربت
صاغ هذه الحجة عامل الرياضيات األملاين ديفيد هلربت ( 1943-1862م) والذي
تخيل وجود فندق يحتوي عىل عدد محدود من الغرف ،وجميع الغرف محجوزة ،عندما
يأيت حاجز جديد للفندق يسأل عن غرفة شاغرة فإن املدير سيعتذر له قائال بأن كل
الغرف محجوزة ،ويف هذه اللحظة يدعونا هليربت لتخيل الفندق وفيه عدد غري محدود
من الغرف ويفرتض أن كل الغرف محجوزة أيضاً ،ويبدأ هلربت افرتاضه واشكاليته يف
هذا املثال حيث يفرتض قدوم ضيف جديد عىل الفندق ويف هذه الحالة سيقول له
املدير :ال مشكلة ،وسيقوم بنقل الضيف املقيم بالغرفة رقم  1إىل الغرفة رقم  ،2وينقل
املقيم يف الغرفة رقم  2إىل الغرفة رقم  ،3وهكذا إىل ماال نهاية سيقوم بنقل كل ضيف
اىل الغرفة التالية وكنتيجة ستصبح الغرفة األوىل محجوزة بواسطة الضيف الجديد ،مع
أنه عند حضور الضيف الجديد كانت كل الغرف محجوزة وال يوجد مكان شاغر يف
الفندق ،ثم يضيف هلربت افرتاض أخر فيقول:
[1]. Ibid, p, 295.
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«لنفرتض أن عدداً ال محدوداً من الضيوف الجدد يريدون اإلقامة،
سريد املدير عليهم :ال مشكلة واألن يقوم بنقل الضيف املقيم يف
الغرفة رقم  1إىل الغرفة رقم  2ثم سينقل الضيف امليقم يف الغرفة
رقم  2اىل الغرفة رقم  ،4وسيقوم بنقل الضيف املقيم يف الغرفة  3اىل
الغرفة رقم  ،6يعني أنه سينقل كل ضيف مقيم يف غرفته اىل الغرفة
التي يكون رقمها ضعف رقم غرفته السابقة اىل ما ال نهاية ،واألن مبا
أن كل رقم غرفة مرضوب بـ  ،2هو دامئا عدد زوجي فسينتهي الحال
بالضيوف يف غرف أرقامها زوجية 6 ،4 ،2 ،إلخ ،وكنتيجة لذلك ينتقل
الضيوف الجدد إىل الغرف التي تكون أرقامها فردية»
وهنا يقول هلربت:
«يف الحقيقة سنستطيع يف كل مرة أن نشغل الغرف املمتلئة
[[[
بضيوف جدد»
وقد ساق كريج هذه الحجة لتوضيح أن فكرة فندق هلربت هي فكرة متهافتة مع
أنها ممكن أن يكتبها علامء الرياضيات عىل الورق لكن من املستحيل لهذا الفندق أن
يوجد يف الحقيقة «فنحن نستطيع أن نصف مثل ذلك الفندق عىل الورق ،ولكنه لن
يوجد أبدا ً عىل الواقع»[[[ وبالتايل فإن فكرة الالنهاية كام يوضحها كريج هي فكرة تسكن
يف عقولنا فقط وال متت للواقع بصلة ،مام يحتم أن تكون األحداث املاضية محدودة و
مبا أنها حقيقية وليست من نسج الخيال ،لذا ال ميكن أن تعود سلسلة األحداث املاضية
إىل ما ال نهاية وإمنا من املؤكد أن الكون له بداية.
 -2األدلة العلمية

يُعد ربط كريج حجة الكالم الكونية بالعديد من اإلشارات إىل الفيزياء الفلكية ،من
أهم اإلسهامات التي قدمها دعامً لبداية الكون ،وذلك من خالل نظرية التوسع يف الكون
والديناميكا الحرارية ،ويرى أن التطورات العلمية من أكرث األمور التي تثري دهشتنا وال
[1]. Ibid, p,295.
[2]. Ibid, p295.
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سيام يف علم الفلك املعارص بالدرجة التي ال ميكن أن يتوقعها الغزايل نفسه «ذلك أن
لدينا اليوم أدلة علمية قوية لبدء الكون»[[[ وهو ما يؤكد عىل حجة الكالم الكونية التي
صاغها الغزايل ،وقد جاء أول تأكيد علمي لبداية الكون من خالل نظرية توسع الكون،
حيث وضع ألربت أينشتاين نظرية النسبية عام  1917م ،عندما أظهرت حساباته أن
الكون إما يتمدد أو ينكمش ،مام يعني أنه ال ميكن أن يكون أزلياً ،وال بد أن يكون له
بداية ،ويف عام ( 1920م) جاء عامل الرياضيات الرويس الكسندر فريدمان (1925 -1888
م) والفليك البلجييك جورج لومرت ( 1968 – 1904م) وقررا أخذ معادالت أينشتاين
عىل ظاهرها ونتيجة لذلك خرجا من غري تواطئ بنامذج لكون متوسع ،ثم جاء الفليك
األمرييك إدوين هابل وقام بأرصاد متواصلة ،وقدم اكتشافاً ال نظري له ،حيث أكد نظرية
فريدمان ولوميرت عندما وجد أن الضوء يف املجرات البعيدة يظهر أكرث حمرة مام هو
متوقع وهذا االنحراف األحمر يف الضوء كان عىل األرجح راجعاً لتمدد موجات الضوء
بسبب ابتعاد املجرات عنا ،لذلك وجه هابل تليسكوبه لرصد هذا التغري يف الضوء
األحمر القادم من املجرات ،حيث أظهر أننا يف مركز انفجار كوين و أن كل املجرات
األخرى تتطاير بعيدا ً عنا برسعات مذهلة ،ويقف كريج عىل ذلك بقوله:
«األن حسب منوذج فريدمان  -لومرت لسنا حقاً يف مركز الكون
وذلك بالنظر إىل أي مجرة من الخارج ،نرى املجرات األخرى بعيدة
عنها وهذا بسبب أن الفضاء هو الذي يتوسع ،بينام تظل املجرات يف
[[[
سكون يف الفضاء و لكنها تبتعد عن بعضها البعض بتوسع الفضاء»
وقد أصبح منوذج فريدمان  -لومرت يعرف بنظرية اإلنفجار الكبري ،وهو منوذج
اإلنفجار الكبري القيايس الذي يتنبأ ببداية مطلقة للكون ،لذلك يقول كريج:
«إذا كان هذا النموذج صحيحاً ،فإن لدينا تأكيداً علمياً مذهالً
[[[
للمقدمة الثانية من الربهان الكوين الكالمي»
[1]. Ibid, p298.
[2]. Craig, The Kalam Cosmological Argument https://www.reasonablefaith.org/writings/popular-writings/existence-nature-of.
god/the-kalam-cosmological-argument
[3]. Ibid
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تلك املقدمة التي تقول بأن الكون له بداية ،ويستطرد كريج لتأكيد صحة هذه
النتيجة من خالل االكتشافات البارزة التي حدثت يف اآلونة األخرية يف علم الفلك وعلم
الفيزياء الفلكية ،فيقول:
«بتنا اليوم منتلك دليالً قوياً عىل أن الكون ليس أزلياً يف ماضيه،
بل بدأ بداية قطعية منذ زمن محدود ،يف عام  ،2003استطاع
ألكسندر فلينكن وأرفيند بورد و أالن جوث إثبات أن الكون ،الذي
توسع كو ّين ،ال ميكن أن يكون المتناهياً يف املايض ،ويجب
مي ُّر يف حالة ُّ
[[[
أن يتمتع بحدو ٍد للزمان واملكان املاض َيني»
ويرى كريج أن الربهان الذي قدموه قوياً وذلك لصموده بغض النظر عن الوصف
الفيزيايئ للكون املبكر ،وذلك ألننا ما زلنا نفتقد إىل نظرية الك ّم الخاصة بالجاذبية،
وبالتايل ال نستطيع أن نقدم وصفاً فيزيائياً للحظة الكون املبكر األوىل ،ولذلك يرى
كريج أن نظرية بورد ،غوث ،فيلينكن هي نظرية مستقلة عن أي وصف فيزيايئ لتلك
اللحظة ،فهي:
«تشري إىل أن الفضاء الكمي للكون املبكر الذي وصفه بعضهم
بشكل مضلل وغري متقن بالـ العدم ،ال ميكن أن يكون أزلياً يف املايض،
[[[
بل من املحتوم أنه بدأ بداية قطعية»
ويرجع كريج مرة أخرى لفرضية العوامل املتعددة التي قال بها العلم الحديث واعتمد
عليها امللحدون إلثبات عدم وجود بداية للكون وبالتايل عدم وجود الله ،حيث يرى
كريج أن فرضية العوامل املتعددة هي بذاتها تكشف وجود بداية للكون وذلك «فإنه
مم يس ّمى العامل
طبقاً لتلك االكتشافات فإن الكون الذي نعيش فيه هو جزءا ً صغريا ً ّ
املتعدد املؤلَّف من عدة أكوان ،مام تتطلب نظريتهم أن يكون لذلك العامل املتعدد بداية
حتمية»[[[ وعىل ذلك يرى كريج أن ما جرى القرتاح تصورات خيالية عدة لتفادي البداية
[1]. Ibid
[2]. Ibid
[3]. Ibid
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القطعية للكون ،مثل مناذج الجاذبية الكمومية ومناذج الخيوط الكونية واملنحنيات
املغلقة ،جاءت جميعها مليئة باملشاكل ،وكانت النتيجة كام يقول كريج بأنها «مل تنجح
أي من تلك النظريات ،وإن كانت صحيحة ،يف إعادة املايض األزيل ،بل إنّها أرجعت
[[[
البداية خطوة إىل الوراء»
وبالتايل فإنه مبا أن الكون يتوسع عرب تاريخه ،فال ميكن أن يكون أزيل يف املايض ،وال
بد أن يكون له بداية مطلقة.
ويضيف كريج دليالً علمياً أخر رمبا يشكك البعض أن تكون نظرية اإلنفجار الكبري
غري كافية ،لذلك يعرض القانون الثاين للرتموديناميك ،فحسب هذا القانون الثاين إن
مل يتم تغذية منظومة ما بالطاقة ،ستصبح املنظومة مضطربة بشكل متزايد وقد أدرك
العلامء منذ القرن  19رضورة التنبؤ بوقت ما يف املستقبل يستنفذ فيه الكون كل الطاقة
وبالتايل تصبح الحياة مستحيلة ،وهو ما يسميه العلامء باملوت الحراري للكون ،ويرى
كريج:
«أن هذا التنبؤ غري املرغوب فيه أثار لغزاً أبعد من ذلك ،فإذا
كان الكون سيصل يف وقت ما إىل حالة من املوت الحراري إذن ملاذا
[[[
وجد الكون من األزل؟ وملاذا ال يكون من األن يف تلك الحالة؟»
يرى كريج أن الكون سيصل اىل حالة الالتوازن الحراري يف نهاية الزمن فإذا جعلنا
الكون يف ما ال نهاية من الزمن ،فيجب أن يكون فقد كل طاقته الحرارية يف وقت
سابق ولكنه ليس كذلك،لذا نحن يف حالة من الال توازن حيث الطاقة ما زالت متاحة
لإلستعامل ،وهذا برهان أخر يؤكد من خالل األدلة العلمية صحة املقدمة الثانية من
برهان الغزايل الكوين.
وينتهي كريج من خالل األدلة الفلسفية والعلمية بأن «لدينا أساس متني لالعتقاد
أن الكون ابتدأ وجوده ومن ثم فالنتيجة املنطقية ،أن الكون له سبب لبدايته»[[[ ومن
[1]. Ibid, p, 200.
[2]. Ibid, p, 201.
[3]. Craige, The KALAM cosmological argument, p, 76.
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هذه األدلة الفلسفية والعلمية يؤكد كريج أن وجود سلسلة ال متناهية من األسباب
مستحيلة ،فالبد من وجود سبب للكون والذي يتصف بأنه سبب أول غري مسبب،
يتسامى عن الزمان واملكان ،ألنه خلق الزمان واملكان،كام أنه يجب أن يكون ال ماديا
وال فيزيائياً ،ويجب أن يكون قوياً ،بشكل يفوق الخيال مبا أنه ينهي كل املادة والطاقة،
ويستطرد كريج يف وصف السبب األول مختتامً استداللته الفلسفية والعلمية بقوله:
«هكذا فالربهان الكوين الكالمي يعطينا أرضية قوية لإلميان
بوجود سبب غري مبتدأ ،ال ُم َسـَبب ،خارج الزمان واملكان ،ال متغري،
ال مادي ،قوياً بشكل مذهل ،وشخصياً خالقاً للكون ،وهذا ما يعنيه
[[[
الجميع :الله»
ومبا أن األدلة الفلسفية والعلمية أثبتت ذلك يتساءل كريج ماذا يقول الكتاب
املقدس؟
هنا يتطرق كريج آليات الكتاب املقدس و التي تثبت خلق الكون وأبدية الله وقدرته
املطلقة ،فعىل سبيل املثال جاء يف األية األوىل من سفر التكوين بأن الله هو من خلق
الكون «يف البدء خلق الله السموات واألرض»[[[ و يذكر كريج بعض األيات التي توضح
أبدية الله وال نهائيته من خالل ما جاء يف سفر التكوين «ودعا هناك باسم الرب اإلله
الرسمدي»[[[ ،وجاء يف املزامري «متسلط بقوته إىل الدهر»[[[ .لهذا يرى كريج أن الكتاب
املقدس يعلم بوضوح أن الله هو السبب األول الذي خلق الكون ،لذلك فإن حجة الكالم
الكونية تتسق مع الرواية التوراتية لبداية الكون والسبب األول ،ومع ذلك ،فإنها ليست
سوى واحدة من العديد من املؤرشات واألدلة التي تشري إىل وجود الله الخالق ولذلك
ال يقترص كريج عليها ويرسد أدلة أخرى إلثبات أن الله موجود ،كام سيضح من األدلة
القادمة.
[1]. Ibid, p, 77.
[[[ .التكوين .1:1
[[[ .التكوين .33:21
[[[ .املزامري .7:66
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ثالثاً :البرهان األخالقي

[[[

الربهان األخالقي لوجود الله ينطلق من وجود الخري النهايئ كمصدر للقيم األخالقية
وتعود هذه الحجة إىل أفالطون الذي قال بوجود مثال للخري يف عامل املثل الكيل نحاول
من خالله أن منتثل به يف عامل الواقع ،ويرى كريج أن املسيحية والفالسفة املسيحني
اعتنوا كثريا ً بهذه الحجة وال سيام توما اإلكويني والذي ذكره كريج بثالثة مفاهيم كونية
للربهنة عىل وجود الله ويأيت الربهان الرابع من خالل الربهان األخالقي حيث نجد يف
العامل تدرج يف الخري ،فبعض األشياء أكرث خريا ً ،وأكرث صحة ،وأكرث نبالً ،من غريها من
األشياء ،وتصف هذه املصطلحات الدرجات األخالقية كدرجات متفاوتة حتى نقرتب مبا
يسمى املعيار الفائق ،األكرث خريا ً ،واألكرث صحة ،وهكذا دواليك ،ولذلك يجب أن يكون
هناك يشء أفضل وأصدق وأنبل من جميع األشياء ،ويعتقد توما اإلكويني أنه مهام
كان الخري الذي منتلكه «فإن هناك خري أكرب من أي خري آخر ذلك أن الخري املوجود يف
الكائنات محدود ،إذن فهناك خري أعظم وأكرث كامالً وهو الله ،الذي هو أساس الخري
املوجود يف الوجود»[[[ ويتناول كريج الحجة األخالقية األكرث تطورا ً من حجة اإلكويني
من خالل ويليام سوريل ( 1935 -1855م)[[[ حيث يعتقد سوريل أن األخالق توفر
املفتاح للميتافيزيقيا ،ويقول أن الله هو األساس لألوامر الطبيعية واألخالقية حيث يوفر
أفضل رؤية عقالنية وموحدة ،ويعرتف سوريل بأنه إذا مل يكن يف استطاعة املرء أن يثبت
أن القيم املوضوعية موجودة ،فإنه يف املقابل ال ميكن للمرء أن يثبت بنفس املعنى
أن العامل الخارجي موجود أيضاً ،والنظام األخالقي والنظام الطبيعي عىل قدم املساواة
بالنسبة لنا ،حيث أننا بنفس األساس الذي نفرتض فيه حقيقة عامل األشياء ،فإننا نفرتض
حقيقة النظام األخالقي املوضوعي ،وبالتايل فكام إننا ندرك بالعقل األشياء املادية التي
تكمن وراء إحساستنا يف النظام الطبيعي ،كذلك ندرك بالعقل القيمة املوضوعية التي
تكمن خلف النظام األخالقي.
[1]. The Moral Argument
;[2]. William Lane Craig and Walter Sinnott-Armstrong, God?: A Debate between a Christian and an Atheist (Publisher: Oxford
New York: Oxford University Press, 2004), p.120.
[[[ .وليام ريتيش سوريل :فيلسوف بريطاين ،ولد يف ،اسكتلندا ،وكان أستاذا ً للفلسفة األخالقية بجامعة كمربدج ،انتقد صور األخالق الطبيعية كافة يف كتبه
التي أهمها( :أخالق املذهب الطبيعي) « »1885و (القيم الخلقية وفكرة الله) .1918
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ويصيغ سوريل الحجة األخالقية كالتايل:
أ -إذا كانت األخالق موضوعية و ُمطلقة فإن الله يجب أن يكون موجوداً.
ب -األخالق موضوعية ومطلقة.
ج -إذن الله يجب أن يكون موجودا ً.

[[[

ويرى كريج الفرضيّة الثانية يف هذه ال ُح ّجة هي التي وقف عليها الكثريون من
امللحدين من خالل تقديم تفسريات بيولوجية واجتامعية لتط ّور األخالق اإلنسان ّية والتي
ت ُشري إىل أ ّن األخالق ليست موضوع ّي ًة وليست ُمطلق ًة ،حيث ت ّدعي النظرية التطورية
األخالقي ظهر نتيجة ضغوطات تطورية أضافت حساً أخالقياً للعقل
أ ّن التزام اإلنسان
ّ
البرشي،
البرشي ،وهذا يعني أ ّن القيم األخالقيّة غري موجودة بشكل ُمستقل عن العقل
ّ
ذلك أنه ُيكن فه ُم األخالق عىل نح ٍو أفضل ،بالنسبة لهم ،باعتبارها رضورة تطورية
من أجل التكاثر ونقل الجينات ،ويقف كريج عىل مذاهب املالحدة يف عدم وجود قيم
موضوعية وعدم وجود إله وذلك من خالل الوقوف عند عدد من املالحدة الذين يتبنون
النظرية التطورية البيولوجية يف األخالق ويف مقدمتهم جي ال مايك[[[ ( 1981 -1917م)
قرتح هذا النوع من التفسريات ،حيث قال عنها:
الذي ُ
«من السهل تفسري هذا الشعور األخالقي بأنه نتاج طبيعي
للتطور البيولوجي واالجتامعي بدالً من أن يكون مزروعاً من قبل
[[[
خالق الطبيعة».
كذلك يشري كريج إىل فيلسوف العلم وامللحد مايكل روس[[[ ( 1940م) الذي يرشح،
موقف التطور الحديث من ذلك ،فاألخالق يف نظره ليس إال تطورا ً بيولوجياً لإلنسان مثل
أي ىش يف الجسد وبالتايل ال تكون اال نوع من «التكيف البيولوجي ال يقل عن اليدين
والقدمني واألسنان ،وتعترب األخالقيات وهمية باعتبارها مجموعة من املطالبات املعقولة
[4]. Craige, The KALAM cosmological argument, p, 112.
[5]. J. L. Mackie.
[6]. J. L. Mackie, the Miracle of theism, Oxford: Clarendon Press, 1982, p, 115.
[7]. Michael Ruse.
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املربرة بشأن يشء موضوعي»[[[ ولهذا يرى روس أن قيمة مثل حب الجار المعنى لها إذا
اعتقد اإلنسان أنها نتيجة إشارة من أعىل حيث «ال أساس لهذه اإلشارة بالفعل ،فاألخالق
هي مجرد مساعدة للبقاء والتكاثر ،وأي معنى أعمق هو وهم»[[[ ويستكمل روس
تحليله لعدم وجود أي أخالق موضوعية من خالل نظرته لبعض الطقوس الهندية حيث
كانت ت ُحرق النساء عقب موت أزواجهن فريى روس أن هذه املامرسة هي غريبة متاماً
عن العادات الغربية واألخالق ،وأن تضحية األرملة غري أخالقية متاماً ،لذلك جاء حكم
روس بأنه ال يوجد يشء موضوعي بخصوص هذه األخالق ،وبالتايل «كل يشء يصبح
نسبياً ببساطة ،وليست هناك قيم مطلقه موضوعيه»[[[ وعىل ذلك ينتهج كريج دفاعه
عن القيم املوضوعية إلثبات وجود الله ليس عن طريق اظهار التناقض يف فرضيات
امللحدين للقيم األخالقية فحسب ،بل بتدعيم دفاعه بأن القيم األخالقية ذاتها تثبت
وجود الله ،لذلك يرجع كريج مرة أخرى ملفهوم الرش ذاته ليجعل منه هذه املرة حجة
عىل وجود الله وليس ضده وذلك من خالل استخدامه الحجة األخالقية للداللة عىل هذا
االتساق وهو نفس املنهج الذي اتبعه أستاذه جون هيك بأن اإلنسان هو املسؤول عن
املحب ال بد أن تكون يف خلق ج ّنة
الرش األخالقي حيث ذهب هيك إىل أ ّن غاية اإلله
ّ
اللذة ومبا أن العامل هو غري ذلك ،فإن ذلك يثبت بالنسبة لهم أن الله ليس مح ًبا عىل
الدرجة املطلوبة أو أنه ليس قوياً بالدرجة الكافية ليخلق مثل ذلك العامل[[[ ويزيد هيك
يف توضيح األمر بقوله أن امللحد يتص ّور العامل دامئاً كعالقة اإلنسان بالحيوان األليف
حس خلقي عا ٍل؛ فسيوفّر
الذي يضعه يف قفص ليتح ّرك داخله ،فإذا كان هذا اإلنسان ذا ّ
وكل قصور يف إمتاع هذا الحيوان بالراحة
الصحي ما أمكنه ذلكّ ،
لحيوانه املكان املريح
ّ
والص ّحة ،ال ميكن تفسريه بغري القصور يف أخالق هذا اإلنسان ،أو إمكاناته املادية ،أو
ولعل لني كريج التقط منه هذا املشهد التصويري ،فهو دائم التعبري
قصورهام معاً[[[ ّ
[1]. Michael Ruse, “Evolutionary Theory and Christian Ethics,” in The Darwinian Paradigm ,London: Routledge, 1989 p,. 262.
[2]. Ibid, p,266.
[3]. Ibid, p, 268.
[4]. John Hick, ‘The Soul-Making Theodicy’, in Readings in the Philosophy of Religion, Kelly James Clark, ed. (Peterborough,
Ont.: Broadview Press, 2000),p.215
[5]. Ibid, p, 116.
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عن فساد التص ّور اإللحادي لعالقة الخالق باإلنسان ،بقوله «إ ّن غاية الله من خلقنا عىل
األرض ليست إسعادنا ،إذ أننا الحيوانات األليفة لله لقد خلقنا يف هذه الحياة للمكابدة
والتصب عىل الوجع وأشكاله ،ومل نحبس عىل هذه األرض للمتع
ومصارعة الرش بأنواعه
ّ
السائغة الصافية»[[[ ومن هنا أكد كريج عىل دور الحرية اإلنسانية ومسؤولية اإلنسان عن
فعل الرش والخري حيث الحظ «أن امللحدين يجعلون الجميع مجرد ُدمي يف مثل هذا العامل
ألنهم يرفضون أن يتواجد الجميع التخاذ القرار الصائب بحرية»[[[ ولهذا أكد كريج عىل
أن «اإلنسان هو املسؤول عن الرش األخالقي يف العامل ويتدخل بقدر ما يف الرش الطبيعي
أحيانا»[[[ ويف مثل هذه الحالة فاإلنسان نفسه هو الذي يجلب الرش ،والله ال يستطيع فعل
يشء ملنع القيام بذلك إال إذا أزال إرادتهم الحرة ،وبالتايل فمن املمكن أن يخلق الله العامل
الذي يحتوي عىل الحرية وبالتايل سيكون يف العامل الخطيئة والرش ،فإذا كان الله مينح الناس
حريه حقيقية لالختيار كام يحبون ،فإنه من املستحيل بالنسبة له تحديد ما سوف يختارون
«كل ما يستطيع فعله هو خلق الظروف التي يكون فيها الشخص قادرا ً عىل اتخاذ خيار حر
ومن ثم يقف إىل الوراء ويسمح له باتخاذ هذا الخيار»[[[ ،لذلك ففي الوقت الذي يستخدم
فيه امللحدون مسألة الرش من أجل إثبات إلحادهم ،يتناول كريج هذه املسألة للتدليل
عىل وجود الله فوجود الرش يف حد ذاته هو داللة عىل وجود الله ،فعندما يقلّب اإلنسان
ناظريه يف هذا العامل ،ويُعمل حاسة النقد والتقويم فيام تبرصه عيناه ،ويقرر أن هذا األمر
أو ذاك رش وقبيح ،فهو يستبطن يف ذهنه كام يقول كريج:
«فكرة الحق والباطل املواجهة له ،وليس بإمكانه أن يستبطن
فكرة الحق والباطل ّإل أن يكون قد انطبع يف عقله معيار أخالقي
متعال عن املادة يحدّ د الحق والباطل ،وهذا املعيار غري املادي ح ّجة
[[[
عىل وجود إله»
[1]. William Lane Craig and Walter Sinnott-Armstrong, God? P, 122.
[2]. Ibid, p, 130.
[3]. Crag, Hard Question, Real Answers, p,117.
[4]. Ibid, p, 117.
[5]. Ibid, p, 123.
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ذلك أن هذا النقش األخالقي يف الوعي اإلنساين ح ّجة عىل أن اإلنسان مخلوق
أخالقي لخالق صنعه عىل صورة متعالية عىل املادة الرصفة.
وباإلمكان صياغة هذا املعنى كام صاغه كريج عىل النحو النايل:
إذا كان الله غري موجود ،فالقيم األخالقية املوضوعية غري موجودة
رش موجود إذن ،املعايري األخالقية املوضوعية موجودة
ال ّ

[[[

بعبارة أوضَ ح ،وأفضَ ح :ال ميكن للملحد أن يستدل بالرش املوجود يف العامل لنفي
وجود الله حتى يق ّر بوجود الخري والرش ،وال سبيل لإلقرار بقيمتي الخري والرش حتى يق ّر
امللحد بوجود املعيار املوضوعي ،ووجود املعيار املوضوعي األخالقي غري ممكن دون
رشع هو الله الذي تسعى الح ّجة األخالقية
رشع أخالقي غري مادي ،وهذا امل ّ
وجود م ّ
رش إلثبات اإللحاد حتى يُنقض
رش لنفيه فال سبيل العتامد ح ّجة ال ّ
املعتمدة عىل ال ّ
[[[
اإللحاد بإثبات وجود الله ،فغاية امللحد ووسيلته لذلك تتنافيان = إذن ،الله موجود.
رابعاً :البرهان الغائي

[[[

يعرف الربهان الغايئ أيضاً بربهان التصميم ،ويُعد هذا الربهان قديم جدا ً بقدم
الفلسفة ،فمنذ أن بدأ اإلنسان يف التفكري إال وقد أخذ يحلل ويستنتج ،بأن الكون له
صانع صممه عىل أعىل درجة من درجات الدقة والتصميم ،وقد رجع كريج لألسس
الفلسفية لهذا الربهان مبنهج تحلييل نقدي ،منذ فالسفة اليونان القدامى وحتى عرصنا
الحايل ،فعىل سبيل املثال نجد كالً من أفالطون وأرسطو يعتقدا بوجود شيئني يجعالن
املرء يؤمن بوجود إله ،أولً ألنه ت ُو َجد أرواح ،وثانياً ألن حركة النجوم واألفالك يف نظام
ُمتقَن ،هاتان الحقيقتان «تشريان إىل وجود عقل كبري خلف هذه النجوم هو الذي
سيطر وأدار نظام الكون»[[[ لذا استنتج أفالطون أنَّه ت ُو َجد «روح فُضىل أو صانع الكل
[1]. Ibid, p 123.
[2]. Craige, The KALAM cosmological argument, p, 144.
[3]. The Teleological Argument
[4]. Craig, On Guard, Defending Your Faith with Reason and Precision., p.105.
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أو أبو الكل أو امللك الذي أ َمر ورتّب وصاغ هذا الكون ،فرتتبت الفوىض األوىل[[[ وجعل
هذا الكون ُمرت ّب كام نراه» [[[ ومثل تلك الحجة من شأنها كام و َجد أفالطون أ َّن
تدحض اإللحاد ،ألنَّها تشري إىل وجود عقل ُمنظِّم للكون ،وجاء تلميذه أرسطو ،وكان
مملوءا ً بالدهشة بسبب حركة النجوم والكواكب واألجسام الساموية يف الليل ،ويف
توصل إىل الحل بأن سبب حركة السامء والنجوم
عم يُس ّبب كل هذا ،فإنَّه َّ
تساؤله ّ
والكواكب بالليل هو (الذكاء اإللهي[[[) التقط كريج هذه األسس الفلسفية ومثيالتها
عىل مر العصور وربطها باالكتشافات العلمية التي حدثت يف السنوات األربعني األخرية
تقريباً ،فوجد أن العلامء اكتشفوا وجود حياة ذكية تعتمد عىل توازن معقد ودقيق من
الرشوط األولية املعطاه والتي حدثت من خالل االنفجار الكبري نفسه .وهو ما يعرف
باسم دقة الكون ،وتأيت هذه الدقة يف نوعني:
النوع األول :من خالل التعبري عن قوانني الطبيعة كمعادالت رياضية ،ظهرت بعض
الثوابت وال تحكمها قوانني الطبيعة ،مثل الثابت الذي ميثل قوة الجاذبية ،فمثل هذه
الثوابت مستقلة عن قوانني الطبيعة ،ومع ذلك تتسق قوانني الطبيعة مع تلك املجموعة
الواسعة من القيم لهذه الثوابت.
النوع الثاين :باإلضافة إىل هذه الثوابت ،هناك كميات معينة عشوائية وضعت
كرشوط ابتدائية وتطبق عليها قوانني الطبيعة ،عىل سبيل املثال ،مقدار التوازن الحراري
أو التوازن بني املادة واملادة املضادة يف الكون «مثل هذه الثوابت والكميات تقع يف
نطاق ضيق للغاية من القيم التي تسمح بالحياة ،وإذا ما تغريت هذه الثوابت أو
الكميات بأقل من حجم شعرة ،فإن التوازن الذي يسمح بالحياة سيتدمر ،ومن املستحل
[[[
أن توجد أي كائنات حية من أي نوع»
ويتساءل كريج إذا كان األمر كذلك بأن الكون مبا فيه ناتج عن دقة محكمة فالبد أن
[1]. primordial chaos
[2]. Ibid, p, 106.
[3]. Divine intelligence
[4]. Crage, Time and Eternity.,exploring God,s relationing to time, Wheaton Illinois, puplished by Crossway,2001, p, 199.
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يكون نتيجة إما لرضورة مادية ،أو نتيجة لصدفة ،أو نتيجة لتصميم ذيك ،فأي من هذه
البدائل هو التفسري األفضل؟
ويرفض كريج البديل األول أن يكون الكون ناتج عن الرضورة املادية ،وقد ذهب إىل
ذلك العديد من املالحدة يف مقدمتهم ستيفن هوكنج والذي اعتمد عىل نظرية األوتار
الفائقة[[[ التي تندرج تحت ما يسمى النظرية الفائقة[[[ وهي مجموعة من النظريات
لجأ إليها امللحدون إلثبات إلحادهم وأن الكون ناتج عن رضورة مادية عشوائية نتيجة
االنفجار العظيم الذي نتج عنه العديد من األكوان غري الكون الذي نعيش فيه وتشري
النظرية إىل سبعة أبعاد أخرى مضافة إىل األبعاد األربعة االصلية (الطول والعرض
واإلرتفاع والزمن أو الزمكان) ليكون مجموع األبعاد أحد عرش بعدا ً ،و استنا ًدا إىل
نظرية األوتار الفائقة فإن الكون ليس وحيدا ً ،وأن هناك عدد ال نهايئ من األكوان
املتوازية[[[ تبلغ  10500كوناً مختلفاً بجانب الكون الذي نعيش فيه وهي متصلة بعضها
ببعض ،ويرى العلامء أن هذه األكوان متداخلة ولكل كون له قوانينه الخاصة به ،مبعنى
أن الحيز الواحد يف العامل قد يكون مشغوالً بأكرث من جسم ولكن من عوامل مختلفة،
وبحسب هذه النظرية فإن الكون ما هو إال سيمفونية أوتار فائقة متذبذبة.
وللرد عىل ذلك يلجأ كريج لنفس منهج املالحدة و لكن بطريقة عكسية ،فإذا كان
املالحدة يحولون النظريات العلمية إىل نظريات فلسفية فإن كريج يحول نتائجهم
الفلسفية إىل نظريات علمية معتمدا ً عىل تحليالت العلامء ،وقد استشهد بنتائج
ريتشارد ديك فينامن بنظريته يف تاريخ العلم بأن «أي نظام يوجد له عدة تواريخ وليس
تاريخ واحد ووحيد ،ولذلك فإن رؤيتنا الساذجة عن الواقع ال تتوافق وال تتالئم مع
حقائق األمور التي كشفتها الفيزياء املعارصة»[[[ ولذلك إذا تنبأت نظريتان أو منوذجان
فيزيائيان بنفس األحداث وبنفس الدقة سيكون من املستحيل علينا أن منيز أو نحدد
[1]. Super String Theory
[2]. M-Theory
[3]. Parallel Universes
[4]. Ibid, p,200.
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أي منهام هو الواقعي أو الحقيقي وسنكون أحرارا ً باختيار ما يالمئنا منها وبالتايل يرى
كريج «بأنه ال يوجد ما يؤكد بأن هذه األكوان هي واقع حقيقي دنيوي وملموس ،وعىل
ذلك فإن هذه التكهنات تثري العديد من املشاكل التي تناقشها ،ولذلك يفند كريج هذه
النظرية من خالل عدة نقاط»[[[:
أوالً :تعدد األكوان الذي يصل إىل  10500كوناً مختلفاً يتسق فقط كنظرية احتاملية
وليس كواقع ملموس ألنها ليست عوامل حقيقية.
ثانياً :ليس من الواضح أن وجود  10500كون احتاميل يضمن بشكل كايف وجود
أكوان تتسم بالدقة كام يف كوننا الحايل ،و ذلك يثري إشكالية خاصة فيام يتعلق بالرشوط
األولية لهذه النظرية والتي كان نتيجتها وجود العديد من األكوان املتعددة ،نتيجة
لالنفجار العظيم.
ثالثاً :تعتمد هذه النطرية عىل أحد عرش بُعدا ومع ذلك فإن النظرية ال ميكن
أن تفرس لنا ملاذا ينبغي أن يكون هذا العدد من األبعاد موجودا ً؟ ،وعالوة عىل ذلك،
يستشهد كريج بعدد من املعادالت الحسابية التي أجراها عامل الفيزياء ،روجر بيرنوز[[[.
( 1931م) والتي من شأنها توضيح ملاذا يجب أن يكون الكون ناتج عن دقة وتصميم
محكم؟ ويستشهد كريج مبقولة بيرنوز:
«عندما يقول العلامء أن الكون راجع لدقة متناهية ليس معناه
أنه مصمم ،فحسب بل يعني أيضاً أن أي انحراف ولو بسيط مهام
كان صغره عن القيم الفعلية للثوابت األساسيه وكميات الطبيعة من
[[[
شأنه أن يجعل الحياة مستحيلة»
لذلك جاءت انتقادات روجر بيرنوز والتي يستعني بها كريج عن فرضية العوامل
[1]. Ibid, p 201.
[2]. Roger Penros
[3]. Ibid, p, 212.
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املتعددة تفرتض أنه لو كان كوننا مجرد كون جاء بالصدفة يف مجموعة األكوان ،فإن
عامل االحتامل يغلب عىل العامل العقيل ،وبالتايل سيكون كوننا مختلفاً كثريا ً عام نحن
عليه األن ،ومبا أن الكون جاء مبا هو عليه من دقة متناهية ،إذن ال ميكن «أن يكون ناشئاً
عن رضورة احتاملية مثل باق األكوان االفرتاضية ،فهذا محال»[[[.
فامذا عن البديل الثاين؟
بأن العامل نشأ مبجرد الصدفة ،هنا يقف كريج عىل فكر ريتشارد دوكينز الذي
تبنى الدفاع عن هذا البديل واضطر أنصاره لقبول فرضية أن هناك عدد ال حرص له
من األكوان تم ترتيبها ترتيباً عشوائيا بحيث أن كوننا ماهو اال جزء يف مكان ما يف هذا
العامل الالنهايئ الذي ظهر عن طريق الصدفة وحدها ،ونحن نوجد يف عامل واحد من
هذا القبيل ،وقد وجد دوكينز أن هذا التفسري الذي هو األكرث معقولية ،ويرى دوكينز
أن العامل غري مدبر ويفرتض أن كل واحد من هذه األكوان بسيط يف قوانينه األساسية،
ويتناول كريج هذه املشكلة كام طرحه دوكينز من منظورين أن العامل جاء بالصدفة وأن
العامل بسيط ،حيث يرى كريج أنه لو كان العامل ناشئ مبجرد الصدفة فإن املشكلة «يف
احتامالت وجود حياة يف أكوان أخرى ال ميكن أن يتقبل بشكل معقول ،ذلك أن عدد
العوامل التي تسمح بالحياة سيكون ضئيال بشكل ال يقارن مع املشهد الطبيعي بأكمله
الذي نتج عن االنفجار الكبري»[[[ هذا باإلضافة كام يرى كريج أن وجود الكون نفسه
مبا فيه من دقة سيكون غري محتمل تقبله من العلامنيني الذين يؤكدون أن الكون قد
حدث عن طريق الصدفة ،ألنه ببساطة ليس لديهم أي تصور للدقة املحكمة املطلوبة
للحياة ،وهم لن يتبنوا مثل هذه الفرضية يف أي محطات أخرى من حياتهم ،عىل سبيل
املثال ،كيف يرشحون صنع سيارة بني عشية وضحاها؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى
يرى كريج اخفاق دوكينز يف رؤيته أن العامل بسيط ويرد عىل ذلك من خالل االكتشافات
العلمية الحديثة ذاتها والتي يتبناها امللحدون ومن خالل املنطق الذي يبطل فرضية
[1]. Ibid, p, 213.
[2]. Ibid, p, 214.
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بسلطة العامل ،وذلك من خالل عدة نقاط:
أوالً :الكون ليس بسيطاً ولكنه يتميز بتعدد الثوابت والكميات املستقلة ،فإذا كان
الكون بسيطا ،فلامذا يشعر دوكينز بالحاجة إىل فرضية األكوان املتعددة؟ إىل جانب
ذلك ،فإن املسألة ليست يف بساطة القوانني األساسية التي تحكم الكون ،ولكن الفرق أن
جميع األكوان تتميز بنفس القوانني،ولكنها تختلف يف قيم الثوابت والكميات.
ثانياً :يفرتض دوكينز أن بساطة الكل هو من بساطة األجزاء ،وهذا خطأ واضح فنجد
عىل سبيل املثال يف فسيفساء الوجه الروماين وهي مكونة من عدد كبري من األجزاء
الفردية البسيطة أحادية الشكل وعىل الرغم من ذلك فهي معقدة تعقيدا ً كبريا ً ،وبنفس
الطريقة ،فإن مجموعة من األكوان البسيطة ستظل معقدة إذا اختلفت تلك األكوان يف
قيم ثوابتها وكمياتها األساسية.
ثالثاً :يتخذ كريج من نصل أوكام ( 1348 -1288م) دليالً أخر عىل دحض فكرة
دوكينز والتي ملخصها أن نأخذ أبسط القوانني والحلول بحيث ال نفرتض وجود أكوان
بدون رضورة ،ذلك أن رشح مثل هذا العدد من األكوان سيبدو أكرث تعقيدا ً من تحليل
أن يكون كوننا مؤسساً عىل التصميم الدقيق.
رابعاً :دوكينز يحاول التقليل من اإلرساف يف فرضية وجود أكوان متعددة باالدعاء
بأنه عىل الرغم من هذا العدد الكبري لهذه األكوان إال أنه ،ال تزال مثل هذه الفرضية
محتملة ،يرى كريج أنه من الصعب معرفة ما هو االحتامل الذي يتحدث عنه دوكينز
مام يعني أن االحتامل هو القاعدة الجوهرية لهذه الفرضية الخاصة مبجموعة اآلكوان،
وبالتايل كيف ميكن وصف هذا االحتامل بالبساطة؟ لذا تصبح املشكلة عند دوكينز كام
يقول كريج« :متناقضة ألنها مل تظهر صحة فرضية تعدد األكوان وبالتايل كيف تكون
بسيطة؟»[[[.
[1]. Craig, The Teleological Argument and the Anthropic Principle, https://www.reasonablefaith.org/writings/scholarly-writings/
the-existence-of-god/the-teleological-argument-and-the-anthropic-principle/
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وينتهي كريج إىل فشل كالً من البديل املادي وبديل الصدفة أو العشوائية لنشأة
الكون وبالتايل مل يعد إال البديل الثالث وهنا ينتهج كريج طرق املتكلمني مرة أخرى يف
نقده لتلك البدائل ،فكأنه يقول أن تلك البدائل لها ثالثة احتامالت ال رابع لهم ،فإذ فشل
االحتامل األول والثاين مل يتبق إال صحة االحتامل الثالث ،وهو أن يكون الكون ناشئ عن
تصميم ودقة متناهية وال بد أن يكون وراء هذا التصميم وهذه الدقة مصمم يتسم بالذكاء
الالمتناهي وهو الله لذا يصيغ كريج حجة التصميم أو الربهان الغايئ عىل النحو التايل:
 -1الكون مبا فيه من دقة محكمة البد أن يكون نتيجة إما لرضورة مادية ،أو نتيجة
لصدفة ،أو نتيجة التصميم.
 -2ومبا أنه ليس بسبب الرضورة املادية أو الصدفة.
 -3لذلك ستكون النتيجة املنطقية نتيجة للتصميم[[[ ويف هذا دحض ألدلة امللحدين
أمثال ستيفن هوكنج وريتشارد دوكينز ومحاولتهم إثبات وجود العامل ملجرد الصدفة
العشوائية.
خامساً :البرهان األنطولوجي

[[[

يُعد هذا الربهان من الرباهني الكالسيكية املسيحية التي تقوم عىل فكرة املوجود
الكامل الذي ال ميكن أن يتحقق وجوده يف العقل وحده بل ال بد من تحقق وجوده
يف الذهن والواقع معاً ،ومنطقياً ال ميكن أن نتصور وجود الله كموجود كامل بدون
اكتامل وجوده يف الواقع ،وهذا عىل غرار تفكرينا بأنه «ال ميكن أن نتصور وجود مثلث
بخمس أضالع ألن كلمة مثلث تستدعي شكل هنديس ذو ثالثة أضالع فكذلك مفهوم
الله الكائن ال ميكن تصور أعظم منه وليك يتحقق هذا املوجود الذي ال ميكن تصور
أعظم منه فالبد من تحققه يف الذهن والواقع أيضاً»[[[ وقد رجع كريج اىل ال ُحجة التي
[1]. Ibid
[2]. The Ontological Argument
[3]. Craig, The only wise God: the compatibility of divine foreknowledge and human freedom. Eugene, OR: Wipf and Stock
Publishers.2000 p, 89.
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صاغها القديس ِ
أنسلم ( 1109 -1033م) وطورها ،ديكارت ،سبينوزا ،ليبنتز ،يف الفلسفة
الحديثة ،نورمان مالكومل ( 1990 – 1911م) ،والفني بالنتينجا يف الفلسفة املعارصة ،وقد
انطلق أنسلم يف حجته من الكتاب املقدس «قال الجاهل يف قلبه :ليس إله»[[[ ومن
هذه اآلية بنى القديس أنسلم تصوره الذي يجعل من التجربة اإلميانية برهانًا عقلياً
استداللياً ،وإن كان ال ينفصل عن حقائق ومسلامت الوحي ،و هنا يصبح إنكار األلوهية
إنكارا ً لحقيقة تفرض نفسها عىل العقل وإن كان أنسلم ينطلق من مسلمة تستمد قوتها
من اإلميان بالوحي كخطوة أوىل فيكشف الرب عن وجوده ألنّه الكائن من تلقاء ذاته،
ولهذا أطلق صيحته املشهورة التي اتفق فيها مع القديس أغسطني (أؤمن ألتعقل) أي
أن سند الوحي واإلميان هو الضامنة املبدئية ،فالله نور يكشف عن ذاته من تلقاء ذاته
وقد امتألت آيات الكتاب املقدس بأية أنا هو «أنا هو الذي هو أنا»[[[ وقد انطلق كريج
يف برهانه األنطولوجي من حجة أنسلم ،ليصبح سنده هو اآلخر سندا ً الهوتياً منطلقاً
من الكتاب املقدس فيقول يف كتابه (اإلميان العقيل)« :حني نفكر يف الله فإننا نتصور
أعظم يشء ،ذلك اليشء الذي بلغ درجة الكامل املطلق ،بحيث ال ميكن تصور ما هو
أعظم منه»[[[ وهو نفس التعبري الذي صاغه أنسلم بطريقة أخرى بقوله:
«إذا تص ّورت شيئاً ،ثم أمكنك أن تتصور يف ذهنك ما هو أفضل
وأكمل منه ،فهذا الذي تص ّورته أوالً ،ليس هو الله! فتص ّور الكامل
[[[
املطلق لله جزء من تصور وجود الله»
ولذلك كانت حجة أنسلم بالنسبة لكريج عبارة عن « ُحجة واحدة من شأنها أن
تثبت ليس فقط أن الله موجود ،ولكن أيضاً أن لديه كل صفات الكامل املطلق بحيث ال
ميكن تصور ما هو أعظم منه»[[[ ،ويتضح ذلك من خالل الصياغة املنطقية لهذه الحجة
[[[ .املزامري14:1 :
[2]. Craig,The only wise God, p, 96.
[3]. Craig: Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics, p,95.
[4]. Ibid, p,96.
[5]. Ibid, p, 96.
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كام صاغها أنسلم والتي عرض لها كريج يف كتابه اإلميان املنطقي:
-1الله هو أعظم تصور يف الذهن ،وهو صحيح بحكم التعريف.
 -2إذا كان بإمكاننا أن نتصور شيئاً أكرب من الله ،فإن ذلك سيكون الله.
-3لذلك ال يشء أكرب من الله ميكن تصوره.

[[[

وتأيت هذه النتيجة عىل أساس أنه من األفضل أن وجود املوجود األعظم يف الواقع
مع الذهن أفضل من مجرد وجوده يف الذهن فقط ،وهناك مثال شهري من خالل لوحة
الفنان الذي تخيل وجود لوحة يف ذهنه وبالرغم من ذلك فهي غري مكتملة ألنه ال يزال
وجودها غري متحقق يف الواقع ،وعندما تكتمل اللوحة وتخرج للواقع فإن وجودها أكرث
كامالً ،ألن تحققها أصبح يف الذهن والواقع معاً وهو أفضل من وجودها يف الذهن فقط،
لذلك فوجود الله يتحقق يف الذهن والواقع ألنه ليس هناك من هو أعظم منه.
وبعـد أن يتنـاول كريـج تدعيمـه للحجـة األنطولوجية عند أنسـلم ،يطرحهـا بصورة
أخـرى عنـد أسـتاذه جـون هيـك و التـي ينطلق فيهـا من أن جوهـر الوجود الـذايت لله
هـو جوهـر وجـوب الوجـود «فاللـه مطلـق الكمال غير محـدود بالزمـان وال يتواجـد
فيه،فإمكانيـة أن يسـبقه العـدم أو يلحـق بـه يف املسـتقبل مسـتحيلة»[[[ ويربهـن هنـا
هيـك على أسـاس إثبـات صحـة املطلـوب بإبطـال نقيضـه أو فسـاد املطلـوب بإثبـات
نقيضـه ،ومل يـأيت هيـك هنـا بجديـد بـل أحيـا صيغـة ثانيـة للربهـان األنطولوجـي عنـد
أنسـلم وهـي الربهـان بالخلـف أو الربهان بالنقيـض ،لذلك يرى كريج أن حجج أنسـلم
[[[
«األنطولوجيـة بسـيطة خادعـة و ال يـزال النقـاش العقيل حولها سـاخن حتـى اليوم»
وعلى الرغـم مـن بسـاطتها إال أنهـا تعرضـت للكثري مـن اإلنتقـادات منذ عرص أنسـلم،
حيـث قـدم الراهـب جونيلـون وهـو معـارص ألنسـلم نقـدا ً لهـا ثـم جـاء بعـده تومـا
اإلكوينـي وهيـوم وكانـط وانتقـدوا هـذا الربهـان ،ويقف كريـج عىل هـذه االعرتاضات
[1]. Ibid, p 96.
[[[ .جون هيك :فلسفة الدين ،ص .26
[3]. Craig: Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics, p, 97.
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وعلى وجـه الخصـوص االعتراض الـذي قدمـه جونيلون و الـذي ذهب فيـه بأنه «ليس
كل مـا ميكـن تصـوره يف الذهـن موجـود يف الحقيقـة ،فنحـن نقـع يف الخطـأ ونتخ ّيـل
ّ
الكثير مـن األشـياء الّتـي ال وجـود لهـا يف الواقـع»[[[ ،ويعـرض كريـج تفسير القديـس
كل مـا نتخ ّيله ميكن
الصحيـح أن ّ
أنسـلم ردا ً على اعتراض جونيلـون بقولـه «ليس مـن َّ
أن يوجـد ،إالَّ أ َّن هنـاك اسـتثناء واحـد وهو حالـة الكائـن الّـذي ال ميكـن أن يتصـور
كال من النقد والتفسير اللـذان قدما حول
أعظـم منـه أي اللـه»[[[ لذلـك يرى كريـج أن ً
هـذه ال ُحجـة مثيران للجـدل ،وال بـد مـن الوقـوف عليهام مـن جديد لذا عـرض لبعض
اإلسـهامات املعـارصة لهـذه الحجـة والذي ذهب فيها إىل رأي أسـتاذه جـون هيك «بأن
مـا يقصـده أنسـلم باألعظـم األكمـل وليـس األكبر»[[[ وهو نفـس املخرج الـذي اتخذه
الفيلسـوف األمريكي املعـارص نورمـان مالكـومل باسـتخدامه مفهـوم العظمـة القصوى،
ذلـك أن التميـز يف عـامل معين يعتمـد فقـط على خصائـص ذلك العـامل؛ فعظمـة كوننا
تعتمـد على خصائصـه املميـزة له عن جميـع العوامل األخـرى ولذلك ،فمفهـوم العظمة
القصـوى للوجـود «هـو أن يكـون لـه أكبر قـدر ممكـن مـن التفـوق على كل العـوامل
املمكنـة»[[[ ويـرى كريـج أن هـذا هو مـا لفت انتباه ألفين بالنتينجا يف كتابـه (الربهان
األنطولوجـي  )1965حيـث انتبـه ملفهـوم مالكـومل والذي جـادل من خاللـه عن مفهوم
العظمـة القصـوى مسـتخدماً منطـق املمكـن والضرورة مـن خلال مـا يسـمى العـامل
املمكـن ممكـن منطقيـاً ،وجـادل بأنـه مـن املمكـن وجـود العظمـة القصـوى يف كل
الوجـود لذلـك فالوجـود مـع العظمـة القصـوى ،موجـود يف أي عـامل ممكـن وقـد اتبـع
بالنتينجـا إلثبـات ذلـك منطق املوجهـات[[[ أي أن العـامل املمكن منطقياً ،عـامل اليحتوى
[[[ .عبد الرحمن بدوي ،فلسفة العصور الوسطى ،الكويت ،وكالة املبطوعات ،لبنان ،دار القلم ،الطبعة الثالثة 1979 ،ص.73 ،72 :
[[[ .املرجع السابق ص .73
[[[ .جون هيك :فلسفة الدين ،ص .25
[4]. Craig, Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics, p, 97.
[5]. Modal logic
منطق املوجهات نوع من املنطق الذي يتعامل مع «املحتمل» و «املمكن» والذي يظهر يف مقوالت لغوية من قبيل« :من املتوقع» و «من املفرتض» و
«رمبا».
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modal_logic
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على مغالطـات منطقيـة مثلا  5=1+1أو أن املربعـات مـدورة ،ألن ذلـك تناقضـات
منطقيـة و مـن غير املمكن تواجدهـا حتى ىف العـوامل املمكنة والتي تفترض أن الكائن
كامـل الكمال ،كامـل القـدرة ،كامـل املعرفـة ،كامـل العلم ،كامـل الخلق ،يوجـد يف أي
عـامل ممكـن ،وقـد طـرح بالنتينجـا حجته على النحـو التايل:
( )1من املمكن وجود كائن كامل العظمة[[[ الله.
( )2اذن البد من وجود عامل ممكن يوجد فيه كائن كامل العظمة.
( )3الكائن كامل العظمة والكامل من الرضوري أن يكون كامل العظمة والكامل ىف
كل عامل ممكن طبقا لتعريف العظمة القصوى.
( )4مبا أن العظمة القصوى والكامل يتطلبان الكامل ىف كل عامل ممكن ،إذن البد وأن
الكائن كامل العظمة والكامل متواجد ىف كل العوامل املمكنة.
( )5وبالتاىل الكائن كامل العظمة موجود ىف العامل الواقعى[[[.
ويسري كريج عىل نهج بالنتينجا يف منطق املوجهات مع اختالفات طفيفة للغاية،
وبحسب الجدل الذي يثريه كريج فإن صياغته تتخذ النهج التايل:
 -1من املمكن ان يكون هناك وجود يتسم بالعظمة القصوى.
 -2لذلك إذا كان من املمكن افرتاض هذا الوجود ،فإنه من املمكن افرتاض وجود
أعظم و أكرب قدر يتسم بالعظمة القصوى يف بعض العوامل املمكنة..
 -3إذا كان هناك وجود أعظم و أكرب قدر يتسم بالعظمة القصوى موجود يف بعض
العوامل املمكنة فبالتايل سيكون موجود يف كل عامل ممكن.
 -4إذا كان وجود العظمة القصوى يف كل عامل ممكن ،إذن سيكون موجود يف العامل
الفعيل.
[1]. maximally great
[2]. Craig, Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics, p, 97.
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 -5وإذا كان وجود العظمة القصوى يف العامل الفعيل ،فال بد أن هذا الوجود عظيم
وبتفوق إىل اقىص حد.
 -6لذلك يوجد وجود يتسم بالعظمة القصوى وهو الله[[[.
وعىل ذلك تأيت النتيجة املنطقية ،بأنه من املمكن وجود العظمة القصوى يف العوامل
املتعددة مام يرتتب عليه وجود العظمة القصوى يف العامل الفعيل وهي نفس الفرضية
التي انتهجها امللحدون يف إثبات عدم وجود إله من خالل العوامل املتعددة ولكن كريج
قوضها لهم ،من خالل برهان أنسلم الوجودي الذي طوره يف ضوء املنطق املعارص أو
منطق املوجهات الذي انتهجه كريج ومعارصيه أمثال بالنتينجا إلثبات وجود الله.

[1]. Craig, Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics, p,187 .

القرآن الكريم واالتجاهات الجديدة
[[[
التطور
في نظر ّية
ّ
إبراهيم كالنرتي[[[ ،وروح الله رضايئ

[[[

الخالصة

يتناول هذا املقال العالقة بني االتجاهات الجديدة يف نظريّة التط ّور والقرآن الكريم.
ظهرت فرضية التط ّور أل ّول مر ٍة وبصور ٍة منهج ّي ٍة سنة (1859م) مع انتشار كتاب «أصل
األنواع» لـ «تشارلز روبرت داروين» ،إذ أعلن خالل نظريته هذه بأ ّن للكائنات الح ّية
بشتّى أصنافها ج ّدا ً مشرتكاً أو أصالً واحدا ً ،وقد انربى من بعده باحثون آخرون كشفوا
ٍ
اتجاهات
نقدي االشكاالت الكامنة يف فرضية داروين ،ما أ ّدى إىل ظهور
بدقّ ٍة
ٍ
وبأسلوب ٍّ
ع ّد ٍة حول نظريّة التط ّور.
تزامناً مع عرض نظريّة التط ّور من قبل داروينُ ،عرضَ ت النظريّة نفسها يف حقل
ٍ
كتابات ونصوصاً ع ّدة تناولوا فيها مسألة كيفية تعامل
الالهوت أيضاً ،إذ ترك الباحثون
الالهوت مع هذه النظريّة.
يسعى هذا املقال إىل تقديم رؤي ٍة قرآني ٍة لالتجاهات الجديدة يف نظريّة التط ّور،
يقسم االتجاهات الجديدة يف هذه النظرية ،ويضع االتجاهات التي
ويف بادئ األمر ّ
صنف ٍ
ٍ
تشرتك يف بعض األمور يف ٍ
أصناف التجاهات
واحد ،وكمحصلّ ٍة نهائي ٍة يق ّدم أربعة
كل ٍ
واحد من هذه االتجاهات يف ضوء آيات الخلق الواردة يف
نظريّة التط ّور ،ويدرس ّ
[[[ .املصدر :کالنرتی ،إبراهیم ،رضایی ،روح الله« ،قرآن و رویکردهای جدید نظریه تکامل» ،مجلّة قرآن وعلم ،املعنية بشؤون البحث العلمي ،السنة
الرابعة ،العدد  ،6ربيع وصيف 1389هـ .ش2010( .م).
تعریب :أسعد مندی الکعبي.
[[[ .عضو هيئة التدريس يف جامعة الزهراء ،قم ،إيران.
[[[ .طالب ماجستري يف كلية املعارف قم ،إيران.
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النص القرآين ،ومن ث ّم تتبلور نتيج ٌة تفيد بأنّه عىل الرغم من أ ّن ظاهر بعض النصوص
ّ
القرآنية يتعارض مع صنفَني من االتجاهات الجديدة يف نظريّة التط ّور -التي أسميناها
باالتجاه األحيايئ واالتجاه األلوهي[[[ وعىل الرغم من أ ّن هذا التعارض يظهر يف مسألة
«نوع اإلنسان» ،ولكن ال توجد مث ّة مشكل ٌة بني االتجاه الـ ُمـثَـ َّبـت واالتجاه الحاصل عن
املفاهيم القرآنية.
املفردات الرئيسة يف البحث :التط ّور ،القرآن ،علم األحياء ،الخلق ،داروين.
عرض المسألة

خاص( ،أي علم األحياء)؛ ولكن بعض
«التط ّور» هي نظريّ ٌة تخصصي ٌة ُعرِضَ ت يف ٍ
علم ٍّ
أي حقلٍ
علمي آخر -بد ًءا من علم الكواكب والنجوم
الباحثني كانوا يأملون استخراج ِّ
ٍّ
وحتّى األخالق -من باطن هذه النظريّة[[[ ،حتّى أن «هربرت سبنرس»[[[ راح يع ّد التط ّور
مفتاحاً لتوحيد الحقول العلمية كافّ ًة[[[.
بنا ًء عىل مثل هذا التو ّجه تأث ّرت مجاالتٌ علم ّي ٌة شتّى -كاألخالق والفلسفة والالهوت-
رصح مؤسس «علم األحياء االجتامعي»[[[ [[[/عن األخالق يف قوله:
بنظريّة التط ّور .ي ّ
«عىل العلامء واملاديّني االلتفات إىل احتامل حلول موعد خروج
األخالق من قبضة الفالسفة واصطباغها بطاب ٍع أحيا ٍّيئ [[[،إذ إن التط ّور
دخل يف مجال الفلسفة أيضاً ،وإن بعض الفالسفة عدّ وا التط ّور رؤي ًة
لتفسري مبدأ الكون و َم ْنشَ ِئه ،وجعلوه من أصول الفلسفة ومبانيها،
ورهنوا معرفة الفلسفة املعارصة مبعرفة داروين ونظريّته»[[[.
[1]. Theism
[[[ .إيان باربور ،علم ودين ،ص .110
[3]. Herbert spenser
[[[ .املصدر نفسه.134 ،
[5]. Sociobiology
[[[ .يقصد الباحثان عامل األحياء األمرييك الشهري«:إدوارد أوسبورن ويلسون.»Edward Osborne Wilson -
[[[ .رشودر ،ما األخالق التط ّورية؟ ترجمة :غالمي( .مل يذكر الباحثان مزيدا ُ من التفاصيل حول هذا املصدر).
[[[ .مح ّمد عيل فروغي ،سري حكمت در اروبا.482 ،
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والالهوت أيضاً ،هو املجال املعريف اآلخر الذي تداخل مع التط ّور ،إذ تعود بدايات
هذا التداخل إىل زمن ظهور نظريّة التط ّور .وقت ِئ ْذ كانت أبحاث ُها غري منسجمة مع
تفس الخلق
التعاليم الدينية املتق ّدمة عليها ،ال س ّيام تلك التعاليم الكنس ّية التي كانت ّ
من خالل ركائز الخلق؛ ولذلك يواجه غالب األحيائيني التطوريني (سوا ًء يف املايض أو يف
الوقت الراهن) مشكل ًة مع الرأي الديني ،إذ إن التط ّور لغالب هؤالء يعني أن العالَم
من دون إل ٍه[[[.
هذه هي بعض الجهود العلمية التي تناولت اتجاه داروين يف نظريّة التط ّور ،إذ
هي جهو ٌد تنظر إىل التحليل الدارويني لنظرية التط ّور فحسب ،وإن التحليالت الجديدة
للتط ّور مل يلتفت إليها املؤمنون بالدين ،أو تناولوها بشكلٍ عابرٍ .يقارن هذا املقال بني
هذه االتجاهات الجديدة واآليات القرآنية.
المقدّمة

كلمة «التط ّور» هي الرتجمة العربية لـ « »Evolutionأو « ،[[[»transformismالتي
ت ُطلَق عىل فرضي ٍة اشتهرت بـ «نظرية داروين»[[[ .ولكن ال ب ّد من أنّها كانت موجود ًة
بعض بأ ّن بدايات هذه الفرضية تعود للعرص اإلغريقي،
قبل داروين أيضاً ،إذ يرى ٌ
وتحديدا ً للقرن السادس قبل امليالد[[[ ،ويرى آخرون بأ ّن منشأ هذه النظريّة يعود
للمسلمني أو لإليرانيني ،بنحو سبعة قرونٍ قبل داروين[[[.
بنا ًء عىل هذه الفرضية مل تكن األنواع مستقلّ ًة عن بعضها اآلخر منذ بدأ الخلق
والتكوين ،بل إن األنواع املختلفة هي وليدة أنوا ٍع أخرى[[[.
يبي بأن أنواع الكائنات قد تش ّعبت عن بعضها اآلخر،
ينظّم داروين أصنافاً شتّى يك ّ
[[[ .جان اف هات ،علم ودين از تعارض تا گفت وگو ،ص  89و .95
[[[ .ويع ّب عنها يف الفارسية بـ (نظريه ى تكامل).

[[[ .اصغر نيشابوري ،نقد وبررىس نظريه هاى تكامىل ،ص .3
[[[ .خراساين ،نخستني فيلسوفان يوناين ،ص .142
[[[ .عباس عقاد ،قرآن ومكتب تكامل ،ص 266؛ مرضيه سليامين ،نظريه تكامل ،ص 19؛ هوشنك كنجه اي ،نسفي ايراين نظريه تكامل را بديد آورد نه
داروين انكلييس ،ص .46
[[[ .تشارلز روبرت داروين ،أصل األنواع ،ص .18
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ويسري خطو ًة تلو األخرى ليثبت التط ّور من خالل هذه األصول؛ إذ يُث ّبت يف الخطوة
األوىل حدوث تطورات وتغيريات يف الكائنات ،وهو ما يُطلَق عليه (أصل التط ّور)[[[،[[[/
ومن ث َّم يُثبت بأن هذه التط ّورات والتغيريات تكون وراثي ًة يف بعض األحيان ،ويطلق
عىل هذا األصل تسمية (وراثة الخصائص املكتسبة)[[[.[[[/
يف الخطوة التالية يتناول مسألة العالقة املنطقية بني التزاوج وإنتاج الغذاء ،ويستنتج
بأن بعض األنواع ،إ ْن مل تواجه نسب ًة عالي ًة وغ َري مسبوق ٍة من الوفيّات ،فستكون اإلمكاناتُ
املتوافر ُة يف هذا العامل (بعد فرت ٍة) غ َري قادر ٍة عىل تلبية احتياجات كل األفراد املنتمني
لهذا النوع .ولذلك تتصارع الكائنات يف ما بينها للتمتّع باإلمكانات التي توفّرها الحياة.
يطلق داروين عىل هذا األصل عنوان «الرصاع من أجل البقاء»[[[.[[[/
كل ذلك بأن األفراد الذين يتغلّبون يف هذا الرصاع يحصلون عىل
ث ّم يقول بعد ّ
ٍ
أفضل لالستفادة من مصادر الحياة وإمكاناتها ،ولذلك تبقى مجموع ٌة وت ُباد
ظروف َ
مجموع ٌة أخرى؛ وهذا ما يس ّميه بأصل «البقاء لألصلح»[[[.[[[/
إن غالب مباحث داروين يف كتابه أصل األنواع الذي نرشه سنة (1859م) تتناول
قضايا عن الحيوانات والنباتات ،إذ كان يتج ّنب ذكر اإلنسان يف أمثلته وشواهده ،ويعلل
ميض إثني عرش عاماً
بتعصب املعارصين له ،الذي ال جدوى منه [[[.ولكن بعد ّ
ذلك ّ
عىل انتشار كتابه (أصل األنواع) أل َّف ونرش كتاباً عنونه بـ (أصل اإلنسان) ،وق َّدم فيه
بحثاً تفصيل ّياً حول منشأ اإلنسان ،موضّ حاً مسألة عالقة اإلنسان بالحيوانات ،وال سيام
رص بأ ّن تفاوت األخالق والطاقات النفس ّية لدى اإلنسان
عالقته بالقرود والشمبانزي ،وأ َّ
[1]. the Origin of Species
[[[ .املصدر نفسه ،ص .25
[3]. inheritance of acquired characteristics
[[[ .املصدر نفسه ،ص  33و .34
[5]. Struggle for Life
[[[ .املصدر نفسه ،ص .112
[[[ .املصدر نفسه ،ص .109

[[[ .نرص الله باب الحوائجي ،عقايد داروين ودانش ژنتیک (عقائد دارون وعلم الوراثة) ،ص .198

[7]. Survival of the fittest
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مع املوجو ِد لدى سائر الحيوانات هو تفاوتٌ يف النسبة ،ويرتاوح بني الش ّدة الضعف ،ال
املحصلة النهائ ّية التي ينتهي إليها كتاب (أصل اإلنسان) هي أ ّن
تفاوتٌ يف النوع .وإن
ّ
اإلنسان قد تط ّور عن بعض الحيوانات التي تكون أدىن من اإلنسان[[[.
عم ألِفه ال ّناس وسمعه من
كانت الفرض ّية املطروحة يف هذا الكتاب تختلف ّ
الالهوتيني حول خلق اإلنسان ،ولذلك بدأ النقاش بني التط ّور والالهوت منذ عرص
داروين ،وحتّى يف فرت ٍة متق ّدمة علي ٍه ،وقت ِئ ْذ كانت فرضية التط ّور ت ُ َع ُّد نظريّ ًة مغلوب ًة
بإزاء فرضية مركزية الخلق.
نص بعنوان (آثار الخلق) يعود
يشري داروين يف مق ّدمة كتاب «أصل األنواع» إىل ٍّ
[[[
لسنة  ،1844يتناول مسألة السجال بني التط ّور والالهوت .
أ ّما يف اإلطار اإلسالمي فقد تعارضت فرضية التط ّور مع ظاهر اآليات القرآنية،
وبخصوص الكيفية التي َخل ََق الل ُه بها ال َخلْق .لذا انربى اثنان من الباحثني الشيعة
املعارصين لداروين ،هام «مهدي بن مح ّمد النجفي اإلصفهاين» و «مح ّمد رضا أبو
املجد اإلصفهاين» ،ليدرسا نظريّة التط ّور دراس ًة نقدي ًة.
درس «النجفي اإلصفهاين» يف كتابه (املرتفق) العقيدة الداروينية ونَ َق َدها ،وق ّدم
«أبو املجد اإلصفهاين» كتاباً
مستقل يف جزئَني ،عن َونَه بـ «نقد فلسفة داروين»[[[.
ًّ
مناهج جديد ًة يف نظريّة التط ّور ،ولك ّنها (أي :هذه املناهج)
بلور العلامء بعد داروين
َ
عىل خالف منهجية داروين مل تخضع النتقادات الباحثني يف الدراسات الالهوتية ،عىل
الرغم من أن دراسة هذه املناهج ونقدها من شأنها أن توضّ ح لالهوتيني كثريا ً من األمور
ٍ
لحل مسألة التعارض الظاهري بني
خطوات ناجع ًة ّ
حول فرضية التط ّور ،وأن تُحقّق
التط ّور والقرآن الكريم.

[[[ .بهزاد ،داروينيسم وتكامل( ،الداروينية والتط ّور) ،ص .199
[[[ .داروين ،مصدر سابق ،ص .7 ،6

[[[ .مح ّمد نوري ،نخستني نقدهاى متكلامن شيعه بر داروينيسم( ،أوىل انتقادات املتكلّمني الشيعة للداروينية).
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االتّجاهات الجديدة يف نظريّة التط ّور
ما نقصده من االتجاهات الجديدة يف نظريّة التط ّور هي تلك النظريات التي
«السلَف املشرتك[[[» و «التق ّدم وتط ّور
رئيسني يف (التط ّور) ،هام َّ
احتفظَت مببدأَين َ
الحياة»؛ ولك ّنها تختلف مع داروين يف قضايا جزئية حول هذَين املبدأَين.
إلجراء مقارن ٍة بني اتجاهات التط ّور الجديدة مع آيات الخلق يف القرآن الكريم
نقسم هذه االتجاهات كاآليت ليمكن مقارنتها مع القرآن .إذا ً تكون االتجاهات الجديدة
ّ
لنظرية التط ّور يف هذا التقسيم ضمن عد ٍد من الفئات:
ٍ
إشكاالت إحيائي ًة
أ ّوالً :أورد العلام ُء بعد داروين ومع تط ّور علم األحياء
(بايلولوجي ًة) عىل رؤية داروين ،وإن بعض من اإلحيائيني التطوريني بلوروا
يف معرض ر ّدهم عىل هذه اإلشكاالت اتجاهاً جديدا ً يف التط ّور من دون أن
ٍ
إشكاالت نظريّ ًة داروين األوىل .كان هذا االتجاه يتناول الجانب األحيايئ
يتض ّمن
وال َح َريك لنظرية التط ّور ،وأخذ ير ّد من هذا املنطلق عىل تلك اإلشكاالت ،ومل
يتّبع آراء داروين يف تبيني مسألة انتقال التغيريات بني األجيال ،أو يف توجيه
منشأ الحياة ،وبلور رؤي ًة وآرا ًء جديد ًة يف هذا املجال .لذا نطلق عىل هذا
االتجاه عنوان (االتجاه األحيايئ أو ال َح َريك).
بالصدفة عند الحديث
ثانياً :مث ّة اتجا ٌه آخ ُر يرفض االعتقاد الدارويني القائل ُّ
عن دور الله يف عملية الخلق والتط ّور ،وسعى (هذا االتجاه) أن يعطي دورا ً
لله يف العلل الطبيعية ،وبهذا رفض الفكرة التي ترى أ ّن تد ُّخل الله يف الطبيعة
يجري عن طريق العلل الطبيع ّية ال يف ذات العلل الطبيع ّية .نطلق عىل هذا
االتجاه عنوان (االتجاه األلوهي).
ثالثاً :رفض بعض العلامء بعض جوانب املنهج الدارويني حول التط ّور،
ُحسم فيها مسألة التط ّور .مل ِ
يكتف هؤالء العلامء
وهي تلك الجوانب التي لَ ْم ت َ
بالجانب الثابت واملحسوم يف التط ّور ،وحددوا دائرة هذه النظريّة يف مجا ٍل
[1]. Common Descent
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أصغ َر من منظورها الدارويني .نطلق عىل اتجاه هؤالء العلامء عنوان (االتجاه
امل ُث َّبت).
رابعاً :برصف النظر عن االتجاهات آنفة الذكر ،مث ّة اتجا ٌه جدي ٌد اعتمده
مفرسو القرآن الكريم ،وسنشري إليه بعنوان (االتجاه القرآين).
االتجاه األول :األحيائي أو الحركي

تتفق االتجاهات األحيائية مع رأي داروين يف أصل التط ّور ويف طريقة عرض أصولها
ٍ
ٍ
منطلقات أحيائي ًة عىل نظريّة داروين ،دفعت
إشكاالت علم ّي ًة من
العا ّمة .غري أ ّن هناك
مجموع ًة من العلامء إىل إحداث تغيري ٍ
ات يف الجوانب التي تو َّجه إليها هذه اإلشكاالت،
ٌ
اختالف بني هذه املناهج مع املنهج الدارويني ،وهذا الخالف محدو ٌد
وبهذا يكون هناك
ٍ
جزئيات من القضايا األحيائية .سنشري يف ما ييل إىل أه ّم هذه املناهج.
يف
أ -الطفرات الوراث ّية

[[[

اكتُشفَت الطفرة الوراثية[[[ عىل يد العامل والراهب النمساوي (غريغور يوهان
مندل[[[) ،الذي يُ َع ُّد أبَا علم الوراثة .تب ّنى األحيائيون هذا النهج لفرت ٍة طويل ٍة ،ويُع ُّد يف
الوقت الحارض من املناهج امل ُعتَمدة واملتداولة.
إن الطفرة الوراثية هي عقيد ٌة بحدوث التط ّور عن طريق الطفرة ،فقد يرى
املؤمنون بهذه الفكرة بأن منشأ التغيري يف مسرية التط ّور يكون من خالل طفر ٍ
ات
ٍ
لصفات
تؤث ّر يف تركيب الخاليا الجنسية وموا ّدها ،ما يُؤ ّدي إىل إحداث تط ّو ٍر وإبرا ٍز
جديد ٍة[[[.
الصدفة،
أي ٍ
سبب ،وتحصل عن طريق ُّ
هذه الطفرات تكون فجائي ًة ومن دون ِّ
ٍ
جديد[[[.
حي
ويرثها الجيل الالحق ،وتكون سبباً يف التغيري الجنيس ،ويف ظهور كائنٍ ٍّ
[1]. Mutation
[2]. Mutation
[3]. Gregor Johann Mendel
[[[ .باب الحوائجي ،مصدر سابق ،ص .160
[[[ .املصدر نفسه ،ص 165 :و .166

 248الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

مع تط ّور العلم جرى تعريف «الطفرة» يف سياقٍ أكرثَ عمل ّي ًة ،فقد ا ُكتُ ِشفَت يف
السنوات األخرية ماهية املا ّدة الجينية .إ ّن املا ّدة الناقلة من جيلٍ إىل جيلٍ آخ َر هي
لكل املعلومات والخصوصيات التي
الـ « ،»DNAوهي املا ّدة التي تحتوي عىل رمو ٍز ّ
[[[
أي فر ٍد بالغٍ .ومن هنا تجري الطفرة من خالل عمليات (الحذف)[[[ أو (الغرز)
ميتلكها ُّ
[[[
التي تحدث يف ُج َزيْئات الـ .DNA
من األدلّة التي يستند إليها أنصار هذا االتجاه هي تلك الظواهر التي شهدها العلامء
يف مناطق مختلفة مع العامل ،فعىل سبيل املثال ظهر يف سنة (1828م) «غنم مرينوس»
املشهور بصوفه الناعم ،ويف عام ( )1880يف دولة الباروغاوي كان سقوط القرن من رأس
ٍ
جديد من هذا الحيوان[[[.
األغنام سبباً يف ظهور نو ٍع
بعض منها؛ وعليه (وباإلستناد إىل هذه
لهذه الطفرات
أسباب شتّى ،مل يُعرف ّإل ٌ
ٌ
العقيدة) يكون التط ّور الناشئ عن الطفرة والرتكيبة الوراثية الجديدة محض الصدفة،
وهو منو ٌط إىل ح ٍّد ما باالحتياجات األحيائية[[[.
إن بعض من األسباب التي تؤ ّدي إىل حدوث الطفرة الوراثية تكون كاآليت:
خواص
 -1األشعة فوق البنفسجية الناتجة عن تجزئة الضوء األبيض ،ولها
ُّ
فيزياويّ ٌة كثريةٌ.
 -2أشعة غاما[[[ وهي نتاج التفاعالت النووية يف العنارص املش ّعة مثل
اليورانيوم .تصل هذه األش ّعة من الشمس وسائر الكواكب إىل األرض وتؤث ّر إىل
ح ٍّد كبريٍ يف تفاصيل حياة اإلنسان وسائر الكائنات الح ّية.
 -3الكسوف والخسوف :لهاتَني الظاهرتَني الطبيعيتَني تأث ٌري واس ٌع يف تغيري
النطفة وتغيري شكلها وتط ّورها.
[1]. deletion
[2]. insertion
[[[ .هارون يحيى ،فروبايش علمى داروينيسم( ،اإلنهيار العلمي للداروينية) ،ص .113
[[[ .عيل زماين قمشه اي ،آغاز آفرينش( ،بداية الخلق) ،ص .46
[[[ .باربور ،مصدر سابق ،ص .403
[6]. Gamma ray
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 -4تهجني خل ّيتَني جنسيتَني متباينتَني واجتامعهام :هذه العملية من شأنها
أن ترتك أثرا ً يف الخاليا الجنسية لدى األجيال[[[.
ب :األيض

[[[

فكر ٌة طرحها عامل يُدعى «رابو» ،واشتهرت باسم (األيض) أو (االستقالب)[[[ .تفيد
وكل ما يجري فيها ينعكس عليه ،وإنه
هذه الفرضية بأ ّن الكائن ال َح ّي تاب ٌع لبيئتهّ ،
يتعامل ويرتبط بهذه البيئة بحسب احتياجه؛ فضالً عن أنّه (أي :الكائن الحي) ال يعيش
وال ينمو ّإل إذا أخذ املواد الرضورية من البيئة ،ويُعيد للبيئة املتبقّي من نشاطه وأعامله.
فوري
ُ
غي الكائن ال َح ّي بيئته ،وكلّام دخلت للبئية
عوامل جديد ٌة يطرأ تغي ٌري ٌّ
كلّام ّ
عىل توازن «األيض»؛ فعىل سبيل املثال حني تنتهي مرحلة النم ّو لدى الفرد عندها لن
يالقي تغيريا ً ،أو سيكون التغيري فيه طفيفاً؛ ولك ّن حالته الفيزيولوجية تتغري ،إذ تتأث ّر
أنسجته الح ّية ،وحتّى عنارصه الجنس ّية بهذه العمل ّية؛ وعليه يتوقَّع وجود فوارق بينه
وبني أعقابه[[[.
كان «ليسينكو[[[» من أنصار فرضية «األيض أو االستقالب» ،وكان يعتقد بأ ّن
الخصائص الوراثية يت ّم التع ّرف عليها من خالل «األيض»؛ وإليجاد تغيريٍ يف الخصائص
حي ما يكفي بأن نعرف نوعية «األيض» يف جسده ،إذ إن الخصائص
الوراثية لدى كائنٍ ٍّ
الوراثية هي نتاج اجتامع أثر الظروف الخارجية يف البيئة التي قبلها الكائن ال َح ّي من
خالل سلسل ٍة من األسالف املاضية .وكان يقول أيضاً:
ملعرفة سبب التغيري يف طبيعة جسد الكائن ال َح ّي تجب معرفة
[[[
تغيري نوع الجذب وتغيري تبادل املواد.
[[[ .باب الحوائجي ،مصدر سابق ،ص 241 – 240؛ و :باربور ،مصدر سابق ،ص .403
[2]. metabolism
[3]. metabolism
[[[ .هـ .رووير ،حيات وهدفدارى( ،الحياة ورصد الهدف) ،ص .191 ،190
[5]. Trofim Denisovich Lysenko
[[[ .املصدر نفسه ،ص  185و .187
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ج :النظريّة الرتكيب ّية[[[:

ُعرضَ ت النظريّة الرتكيبية سنة  ،1930وهي نتاج دمج مجموع ٍة من األصول واآلراء
التي سبق أن طرحها جم ٌع من األحيائيني.
كانت النظريّات املعروضة يف القرن التاسع عرش حول عميلة تط ّور الكائنات الح ّية
تتب ّنى يف الغالب رأياً يرى بأ ّن تط ّور الكائنات الح ّية يجري بنسقٍ ٍ
واحد ،وبتأثريٍ من عاملٍ
ٍ
بعض بأن اإلستناد للدور الحرصي لعاملٍ
واحد كان سبب انحراف
ْوي .وقد أعتقد ٌ
ُعل ٍّ
وإخفاق تلك النظريات ،ولذلك عرضوا النظريّة الرتكيبية ليدمجوا مكامن الق ّوة املتوافرة
يف النظريات السابقة ويهملوا نقاط ضعفها ،لتكون نظريّ ًة متكامل ًة .وبهذا دخلت
كل ما أق ّره األحيائيون التطوريون يف السابق.
النظريّة الرتكيبية إىل امليدان ،متبن ّي ًة ّ
متثّل هذه النظريّة مزجاً للنظريات السابقة ،فعىل سبيل املثال ترى أن عوامل التط ّور
هي مجموع ٌة من العوامل التي ذُك َرت يف النظريات السابقة ،وهي :ظهور التط ّورات
الصدفة (الطفرة) ،وظهور بُني ٍة جيني ٍة متنوع ٍة عن طريق
الطارئة التي تكون عن طريق ُّ
[[[
التوليف الجيني (إعادة الرتكيب الجيني أو إعادة الخلط الجيني ) ،والعوامل الخارجية
(ردود األفعال بإزاء األحداث التي تجري ُصدف ًة) ،واالنتخاب الطبيعي[[[.[[[/
وقفة عىل هذه االتجاهات يف ضوء القرآن الكريم
ال تختلف االتجاهات األحيائية كثريا ً عن املنهج الدارويني يف ما يتعلّق بالتط ّور،
سوى تباين يف بعض الجزئيات األحيائية .كام تؤمن هذه االتجاهات بأساسيات املنهج
لكل األنواع.
الدارويني ،وتق ّر بجوهر نظريّة داروين حول وجود «السلف املشرتك» ّ
يتّفق أنصار هذه املناهج بأن الكائنات الح ّية كافّ ًة ،مبا فيها الكائن البرشي ،تنحدر
والنص القرآين أيضاً حينام يطرح قضايا حول هداية اإلنسان يشري يف
من َسل ٍَف مشرتَ ٍكّ .
األثناء إىل أصل نوع اإلنسان.
[1]. The Synthetic Theory
[2]. Genetic recombination
[3]. Natural selection
[[[ .نيشابوري ،مصدر سابق ،ص .184 – 180
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يتحصل الرأي القرآين حول منشأ اإلنسان وأصله من خالل نظر ٍة شامل ٍة لآليات التي
ّ
تناولت هذا املوضوع ،إذ إن النظرة الواحدة والشاملة لآليات ذات املوضوع املشرتك
واعتامد منهج تفسري القرآن بالقرآن يبعدنا عن نسيان مسألة املطلق واملق ّيد ،والعام
[[[
والخاص ،واملجمل واملبني ،واملحكم واملتشابه ،ويُق َّدم بالتايل تفسريا ً مطابقاً للقواعد.
إن املوضوعات التي تناولها القرآن الكريم وتدخل ضمن سياق بحثنا تكون كاآليت:
تبي بأن منشأ اإلنسان من الرتاب.
 -1اآليات التي ّ

مث ّة آياتٌ قرآن ّي ٌة تشري إىل أن منشأ اإلنسان هو من الرتاب ومن يش ٍء مثله .ميكن
تصنيف هذه اآليات (التي استعملت ألفاظاً شتّى) كاآليت:
أوالً :اآليات التي استعملت لفظة «الرتاب»( ،يف ستّة مواضع).
ثانياً :اآليات التي استعملت لفظة «الطني»( ،يف مثانية مواضع).
ثالثاً :اآليات التي استعملت لفظة «الصلصال» ،مبعنى الطني اليابس( ،يف
أربعة مواضع).
رابعاً :استعامل لفظة «األرض»( ،يف أربعة مواضع).
فسوا انتساب خلقة
ت ُّبي هذه اآليات بأن منشأ خلق اإلنسان هو الرتاب ،وقد ّ
بص َو ٍر شتّى ،ومن هذه التفاسري ما هي متفق ٌة مع نظريّة التط ّور،
اإلنسان إىل الرتاب ُ
ومنها ما هي مخالف ٌة؛ وهنا نشري لبعض منها:
التفسري األ ّول :هو تفس ٌري مييل لرأي نظريّة التط ّور ،إذ يرى بأن الغاية من
انتساب خلق اإلنسان للرتاب والطني هي لإلشارة إىل نقطة البداية ،وإىل تكوين
الحياة عىل الكرة األرضية .يرى بعض األحيائيني والكيميائيني بأن أوىل الكائنات
الحيّة قد تك ّونت يف املستنقعات األوىل عىل سطح األرض ،وإن هذه اآليات
تشري إىل ذلك املكان[[[.
[[[ .ابراهيم كالنرتي ،تكامل زيستى وآيات آفرينش( ،التطور األحيايئ وآيات الخلق) ،ص .45
[[[ .يد الله سحايب ،قرآن مجيد تكامل وخلقت انسان( ،القرآن الكريم ،التط ّور وخلق اإلنسان) ،ص .198

 252الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

التفسري الثاين :هو تفس ٌري أكرث قُرباً من نظريّة التط ّور باملقارنة مع التفسري
األ ّول ،إذ يرى بأن انتساب خلق اإلنسان للرتاب يُعني عودة اإلنسان للنطفة،
والنطفة للدم ،والدم للغذاء ،والغذاء للحيوانات والنباتات التي تنبت يف الرتاب[[[.
عىل الرغم من أن هذا التفسري ينسجم مع نظريّة التط ّور ،ولك ّنه كان
متداوالً حتّى قبل ظهور األبحاث املتعلّة بنظرية التط ّور يف القرآن الكريم،
متت بصل ٍة للتط ّور أو ألنصار هذه النظريّة أو لِمناهضيها ،فعىل سبيل
وهي ال ّ
املثال نجد «الطربيس» يورد مثل هذا التفسري يف كتابه «مجمع البيان»[[[.
التفسري الثالث :هو تفسري يتب ّناه مناهضو التط ّور القرآين ،ويتناول تلك
السالم» .يرى رافضو التط ّور القرآين بأ ّن
اآليات التي
ّ
تختص بذكر «آدم عليه ّ
[[[
واضح عىل النظريّة األوىل لخلق اإلنسان من الرتاب،
دليل
يف هذه اآليات ٌ
ٌ
ويعتقدون بأ ّن ألفاظها املتنوعة تشري إىل عملية تكوين املادة الرتابية األوىل
لخلق اإلنسان ،الذي تح ّول إىل ط ٍني يَب َِس الحقاً.
فريق آخر من رافيض التط ّور القرآين ،إذ
التفسري الرابع :يتب ّنى هذا التفسري ٌ
السالم» .يرى مخالفو
يتناولون اآليات التي ال تصدق حرصيّاً عىل آدم «عليه ّ
التط ّور القرآين بأن انتساب خلق اإلنسان للرتاب يف هذه اآليات تحديدا ً يأيت
كل البرش هم من
كل البرش آلدم الذي هو من الرتاب؛ وأل ّن ّ
من باب انتساب ّ
لكل البرش[[[.
التاب ّ
نسل آدم فعليه ميكن إسناد الخلق من ّ
كل اآليات املتخصصة بهذا املوضوع،
إذا كانت هذه التفاسري األربعة متداول ًة يف ّ
يتوصل بحثنا
سيكون لهذه اآليات مجموع ٌة من االحتامالت يف التفسري ،وبالتايل لن ّ
اختصت
ملفهوم ّ ٍ
ٍ
بي وواض ٍح .لذا من أجل دراسة هذا الزعم نتناول أهم اآليات التي ّ
بهذا املوضوع:
[[[ .محمد بن طاهر ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ص .69
[[[ .الفضل بن الحسن الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص .727
[[[ .مسيح مهاجري ،نظريه تكامل از ديدكاه قرآن( ،نظريه التطور يف ضوء القرآن) ،ص .22
[[[ .وهبة وحييل ،التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج ،ص 254؛ وأيضاً :محمد تقي مصباح يزدي ،معارف القرآن ،ص .327
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 -1اآلية  59من سورة آل عمران:
اب ثُ َّم َ
قال َلهُ كُ ْن َف َيكُونُ ).
(إنَّ َمث ََل عيىس ِعندَ الل ِه كَ َمثَلِ َءا َد َم َخلَ َقهُ ِم ْن تُر ٍ
يعتمد رافضو نظريّة التط ّور هذه اآلية يف معرض حديثهم عن التط ّور يف القرآن
املفسين بأنّها أوضح آي ٍة قرآني ٍة يف الر ّد عىل نظريّة التط ّور[[[.
الكريم ،ويرى كث ٌري من ّ
ولك ّنها-برصف النظر عن سبب نزولها -ال ترتبط مبوضوع بحثنا ،لذا تجب دراسة سبب
نزولها.
النبي (ص) ،ويقولون بأن عيىس (ع) ولد من دون أب ،ومن
كان ّ
النصارى يحاججون ّ
أب ،فعليه يكون عيىس ابن الله!
جنس اإلنسان .وأل َّن كل من يولَد يجب أن يكون من ٍ
تقول اآلية الكرمية يف الر ّد عليهم بأن مثل عيىس كمثل آ َدم ،فقد خلقه الل ُه سبحانه
أب له؛ وإذا كان األمر كذلك فَـلِ َم ال يقول
اب األرض من دون أن يتك ّون من نطفة ٍ
من تر ِ
[[[
النصارى بأن آدم أيضاً هو ابن الله؟
ّ
ّ
يستدل مخالفو التط ّور بهذه اآلية؟
كيف
مل ّا تكون هذه اآلية يف مقام االستدالل بإزاء النصارى الذين قالوا( :أن املسيح ال والد
له ،وعليه يكون الله والده) ،مثل هذه اآلية التي تناقش هذا القول ف ِمن األوىل أن تكون
السالم)
مقرون ًة باإلشارة إىل هذا القول ويف معرض الر ّد عليه .هنا إذا افرتضنا بأن آدم (عليه ّ
قد ُخلِ َق من نسلٍ وسيط -بني الرتاب وذاته -وينحدر مثالً من إنسانٍ ال عقل له ،عندها ال
ميكن بأن يكون هذا االستدالل تا ّماً؛ ألن نصارى نجران كان بإمكانهم القول أن آدم عليه
السالم تك ّون من نطف ٍة حيوانيّة ،وأن خلق عيىس ليس بهذا النحو ،وال والد له[[[.
وعليه:

 - 1إن استدالل اآلية هو من سنخ «الجدال األحسن»؛ أي مث ّة تشبي ٌه بأم ٍر
من شأنه أن يح ّمل الحكم يف أ ّول وهل ٍة ،ولك ّن املتخاص َمني يق ّران بأ ّن الحكم
[[[ .عبد الله جوادي آميل ،صورت وسريت انسان در قرآن( ،صورة اإلنسان وسريته يف القرآن) ،ص  ،28وأيضاً :جوادي آميل ،تفسري التسنيم ،ج  ،14ص
.429 – 426
[[[ .مح ّمد حسني الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،16ص .257 – 256
[[[ .مصباح يزدي ،مصدر سابق ،ص .343-342
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مل يُح َّمل ،وعليه يكون املعنى كاآليت :وألنّكم تألّهون عيىس مع كونه ال والد
له ،فمن األوىل أن تؤلِّهوا آدم أيضاً ،ولك ّنكم ال تع ّدون آدم إلهاً ،إذا ً فإن عيىس
أيضاً ليس بإل ٍه.
 - 2مل ّا تكون اآلية يف معرض الرد عىل استدالل النصارى فيكون وجه الشبه
بقرينة املقام هو عدم وجود األب[[[.
توجيه النقد الستدالل رافيض التكامل بهذه اآلية:
بعض أوجه شب ٍه أخرى
ويف معرض الر ّد عىل رأي مخالفي التط ّور ذكر ٌ
للتشبيه املذكور يف هذه اآلية ،سنشري إليها ونبحث فيها بعد ذلك.
 -1التشبيه ناظ ٌر للخلق ،إذ إن كال املذكو َرين هو من الرتاب( ،أي الغذاء
تح ّول إىل نطف ٍة ،ومن ث ّم إىل علق ٍة ...وهكذا وصوالً لإلنسان) ،وقد تح ّولت
السالم) من خالل الس ّيدة مريم (عليها
هذه العملية يف ما يتعلّق بعيىس (عليه ّ
السالم من خالل ٍ
أناس قبله ،أو من خالل القردة التي
السالم) ،ويف آدم عليه ّ
كانت تعيش يف األزمنة املتق ّدمة عليه.
 -2يف التشبيه إشار ٌة إىل علمهام وعقلهام ،وقد ُمنحا ذلك بطريق ٍة إعجازي ٍة[[[.
 -3يف التشبيه إشار ٌة إىل نب ّوتهام[[[.
 -4التشبيه ناظ ٌر إىل أن أصل الخلق من الرتاب( ،يف معرض الرد عىل
النصارى الذين اعتقدوا بأن عيىس مل يُخلَق من الرتاب)[[[.
وردت الفقرتان األوىل والثانية يف بيانٍ آلية الله املشكيني ،حيث أوضح بأن سبب
تسليط الضوء عىل أوجه الشبه هذه هو عدم وجود املانع ،فليك يُثبت النصارى ألوهية
السالم) راحوا يع ّدون خلقته قد جرت خارج قوانني الطبيعة؛ يف حني أن
عيىس (عليه ّ
[[[ .عبد الله جوادي آميل ،تفسري تسنيم ،ج  ،14ص .418
[[[ .عيل مشكيني ،تكامل در قرآن( ،التط ّور يف القرآن) ،ص .56

[[[ .يد الله سحايب ،قرآن مجيد تكامل وخلقت انسان( ،القرآن الكريم ونظرية التطور وخلق اإلنسان) ،مصدر سابق ،ص .230
[[[ .محمد عيل رضايي اصفهاين ،پژوهشی در اعجاز علمی قرآن( ،دراسة يف اإلعجاز العلمي القرآين) ،ج  ،2ص .288
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السالم) ،م َّر باملراحل
هذه اآلية ّ
السالم) مثل آدم (عليه ّ
تنص عىل أن عيىس (عليه ّ
الطبيعية للخلق ،وقد ُمنح العلم والعقل والنب ّوة يف فرتة الطفولة[[[.
أ ّما وجه الشبه الثالث فقد أورده الدكتور سحايب ،إذ يرى بأ ّن وجه الشبه يف هذه اآلية
هو اصفطاؤهام وابتعاثهام للنبوة ،فمثلام يكون اصطفاء املسيح من نسل مريم للعلم
[[[
والنب ّوة والخلق حدثاً عظيامً ،فإ ّن اصطفاء آدم ومنحه العقل أيضاً هو حدث عظيم.
ويُسلّم الدكتور رضايئ بوجه الشبه األ ّول والرابع ،فبعد أن يناقش ويرفض أوجه
الشبه األخرى يسلّم باأل ّول وال ّرابع ،ألنّه يرى بأ ّن جملة ( َخلَقَه ِم ْن تُراب) تستبطن وجه
[[[
الشبه يف هذه اآلية ،وأن هذين الوجهني فقط متطابقان مع هذه الجملة.
مناقشة وانتقاد
يبــدو أن وج َهــي الشــبه (الثــاين والثالــث) قــد جــرى اســتنباطهام مــن قولــه:
(كُــن فَيكــون) يف اآليــة آنفــة الذكــر ،ولكــن هــذه الجملــة ليســت يف مقــام بيــان
وجــه الشــبه ،بــل إنهــا تشــر إىل املرحلــة الثانيــة مــن عمليــة الخلــق ،أي إيجــاد
كل األفـراد ،وقــد أشــر لهــذا األمــر يف آيـ ٍ
ـات أخــرى
الــروح التــي تكــون موجــود ًة يف ّ
ـت فيــه مــن
يف عبــار ٍة جــرى تكرارهــا يف بعــض املواضــع ،حيــث يقــول تعــاىل( :نفخـ ُ
روحــي) (ص ،72:الحجــر.[[[)29 :
املل َحظ اآلخر يف أوجه الشبه املذكورة هو أن يف هذا التشبية ال تو َجد رضورة
الترصيح بوجه الشبه ،ولذلك ذهب كث ٌري من املفرسين إىل أن وجه الشبه هو «عدم
وجود األب»؛ من جملة هؤالء صاحب تفسري امليزان ،واألمثل ،واملنري ،والكاشف ،ويف
ظالل القرآن ،والفرقان.
فضالً عن ذلك فإن هناك تفاس ُري أخرى تع ّد جملة (خلقه من تُراب) وجهاً للشبه،
كل من
أب له ،وليس إلثبات خلق ٍّ
السالم وتشري إىل عدم وجود ٍ
عىل أنّها حول آدم عليه ّ
[[[ .عيل مشكيني ،مصدر سابق ،ص .56
[[[ .سحايب ،قرآن مجيد وتكامل وخلقت انسان ،مصدر سابق ،ص .230
[[[ .رضايئ اصفهاين ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .288
[[[ .املصدر نفسه ،ص .288
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التاب؛ ومن جملة هذه التفاسري التي تذهب إىل مثل هذا الرأي ميكن
آدم وعيىس من ّ
اإلشارة إىل التحرير والتنوير واملراغي وجوامع الجوامع.
كل من
اإلشكالية الرئيسة يف أوجه الشبه هذه هي أنّها ال تر ّد عىل اإلشكال الذي أورده ٌّ
َعني
العالمة الطباطبايئ ،وآية الله جوادي ،واألستاذ مصباح ،وآية الله سبحاين عىل وجه الشبه امل ّ
نتوسل بهذه القرينة املقامية التي ّ
تدل عىل
بـمسائل أخرى سوى «عدم وجود األب» .ولذلك ّ
أن اآلية هي يف معرض الر ّد عىل النصارى ،وبالنظر إىل املالحظ التي جرى ذكرها ،ميكن القول
ألي ٍ
بأ ّن هذه اآلية ّ
أحد[[[.
تدل وبظهو ٍر
ٍ
محكم عىل أ ّن آدم مل يكن ابناً ِّ
ما يُس َتن َتج من مثل هذه اآليات
عىل الرغم من وجود تفسري ٍ
كل هذه
ات شتّى لهذه الفئة من اآليات ،ولكن يبدو بأ ّن ّ
التفسريات ال تنسجم مع ظاهر اآليات ،إذ تحتاج للتأويل ،ولطاملا نفتقر لدليلٍ محك ٍَم
يُجيز التأويل فال يجوز لنا ذلك؛ وعليه فإن التفسري املتداول واألشهر لهذه اآليات هو
ذلك التفسري الناظر لعملية الخلق الخاصة باإلنسان األ ّول ،التي جرت يف زمانٍ ومكانٍ
خاص َّْي ،ومن ما ّدة الطني ومام مياثلها[[[.
 -2اآليات التي تع ّد منشأ اإلنسان من الماء والنطفة

الفئة الثانية من آيات موضوع الخلق هي التي تتناول مسألة خلق اإلنسان من املاء
أو النطفة ،وعددها نحو اثنتي عرش آية ،منها( :النحل( ،)4 :الفرقان( ،)54 :يس،)77 :
(القيامة( ،)37 :اإلنسان( ،)2 :املرسالت( ،)20 :عبس.)19-17 :
اعتامد القائلني بنظرية التط ّور عىل هذه الفئة من اآليات:
يفس القائلون بالتط ّور القرآين هذه اآليات بطريقتَني:
ّ
التفسري األ ّول :املاء والنطفة يف هذه اآليات مبعنى املاء ،واملقصود من
اإلنسان هو «نوع اإلنسان»؛ مبعنى أن الله سبحانه يريد أ ْن يقول يف هذه
[[[ .جوادي آميل ،تفسري تسنيم ،ج  ،14ص .426
[[[ .ابراهيم كالنرتي ،مصدر سابق ،ص .45
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اآليات أن نوع اإلنسان قد تك ّون من املاء ،واملراد هو املكان األ ّول الذي تك ّون
فيه أ ّول كائنٍ َح ّي.
التفسري الثاين :املقصود من املاء والنطفة هو «املني» ،وأل ّن املراد من كلمة
السالم» من هذا النوع
«اإلنسان» هو نوع اإلنسان ،وأل ّن إخراج «آدم عليه ّ
يخالف استعامل هذه الكلمة ،فعليه يكون اإلنسان الشامل هو آدم عليه
السالم ،وبالتايل يكون ناتج هذه اآليات يؤكّد تكوين آدم عليه السالم من
[[[
النطفة.
البحث يف هذا الرأي
ملناقشة التفسري األ ّول نبحث أ ّوالً يف معنى «النطفة»:
تُع ّرف املعاجم النطف َة بأنّها «ماء الرجل»[[[ ،وهناك من ع ّرفها عىل أنّها ماء املرأة
والرجل[[[ ،أو تدفق املاء ،أو تركيب من خليتَي الرجل واملرأة[[[.
لذا مل يُذكَر يف املعنى اللغوي واالصطالحي للفظة «النطفة» معنى «املاء املمزوج
بالطني والحأمة» ،وعليه ميكن أن تكون النطفة مبعنى مني الرجل ،أو املاء الجنيس لدى
أي من
املرأة والرجل .فضالً عن أن التفسري الذي ق ّدمه األستاذ مشكيني ال يتّفق مع ٍّ
املعاين اللغوية واالصطالحية لهذه اآلية[[[.
مناقشة هذه املعاين تفيض إىل نتيج ٍة مفا ُدها أن املعنى األصيل للنطفة هو «املني»،
السالم لَ ْم يُخلَق من النطفة فث ّمة
ال مطلق املاء .أ ّما إذا دلَّت آياتٌ عىل أ َّن آدم عليه ّ
السالم) من عموم لفظة «اإلنسان» ،من دون أن
آياتٌ أُ َخر تخصصه (أي :آدم عليه ّ
ٌ
إشكال يف استعامل لفظ اإلنسان أو معناه .إذا ً ،وانسجاماً مع التفسريات املتبادرة
يرد
تنص عىل أن الخلق االعتيادي لإلنسان والحيوان يكون من
والرائجة لهذه اآليات التي ّ
[[[ .مشكيني ،مصدر سابق ،ص  36و .42
[[[ .مح ّمد بن مك ّرم ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،9ص .335
[[[ .الطويس ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،9ص .437

[[[ .ظ :حسن مصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ،ج  ،12ص .159
[[[ .رضايئ اصفهاين ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .280
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خالل نطفة الوال َدين ،فنحن أيضاً نطلق هذه اآليات عىل عملية التوالد االعتيادية
الحاصلة بني الحيوانات واإلنسان من نسل آدم عليه السالم[[[.
 -3اآليات التي تع ّد منشأ اإلنسان من النفس الواحدة

يبي الل ُه سبحانه وتعاىل يف ٍ
آيات من القرآن الكريم بأ ّن نقطة البداية التي ابتدأ منها
ّ
نفس واحد ٌة تُذكَر يف بعض اآليات مع زوجها ،ويف آيات أخرى تُذكَر وحدها؛
الخلق هي ٌ
(النساء /1 :األعراف /98 :ال ّزمر :6 :الحجرات.)13 :
فس
ما يه ّمنا يف هذه اآليات بهذا الصدد هو «مصداق ال ّنفس الواحدة» .مث ّة من ّ
تفسري
النفس الواحدة بآ َدم عليه ّ
السالم ،أل ّن ظاهر سياق اآلية يشري إىل ذلك[[[ ،وهو ٌ
ميكن أن ننسبه لجمهور املفرسين [[[.كام أ ّن هناك تفسريات أخرى حول «النفس
الواحدة» نتناولها كاآليت:
كائن َح ّي
 تفسري النفس الواحدة بأ ّول ٍومن تفسريات «النفس الواحدة» ع ّدها «أ ّول كائن َح ّي أحادي الخل ّية»؛ يرى
القائلون بهذا التفسري بأ ّن هذه اآليات استعملت ألفاظاً عا ّم ًة لإلنسان ،واملقصود فيها
السالم» أيضاً؛ فعليه يكون القصد من
نوع اإلنسان ،وإن نوع اإلنسان يشمل آدم «عليه ّ
أحادي الخلية ،لتكون عمومية لفظة «اإلنسان» حول
حي
ِ
النفس الواحدة هو أ ّو ُل كائنٍ ٍّ
آدم عليه السالم صادق ًة[[[.
أق ّر الدكتور سحايب بهذا املعنى وأوضح دليله كاآليت:
لقد أوضحت النتائج العلمية الحديثة بأن آدم عليه السالم مل يكن اإلنسان األ ّول ،بل
هو املصطَفى من اإلنسان الذي سبقه؛ فضالً عن ذلك فإن بداية خلق اإلنسان والكائنات
الحية بحسب ترصيح القرآن تكون من الرتاب والطني ،ال من آدم[[[.
[[[ .كالنرتي ،مصدر سابق ،ص .46
[[[ .نارص مكارم شريازي ،التفسري األمثل ،ج  ،3ص  ،245ومحمد حسني الطباطبايئ ،تفسري امليزان ،ج  ،4ص  ،135والزحييل ،مصدر سابق ،ج  ،4ص 222؛
ومح ّمد جواد مغنية ،الكاشف ،ج  ،2ص .242
[[[ .أحمد بن مصطفى املراغي ،تفسري املراغي ،ج  ،4ص  ،175والطربيس ،مجمع البيان ،ج  ،3ص .5
[[[ .مشكيني ،مصدر سابق ،ص .47
[[[ .سحايب ،مصدر سابق ،ص .190
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التفسريات األخرى
بعض بأ ّن (آيات الخلق من النفس الواحدة) هي لبيان العالقة بني الفرد األ ّول
يرى ٌ
جنس ٍ
واألجيال الالحقة [[[،ويرى آخرون بأن النفس الواحدة مأخوذ ٌة من ٍ
واحد[[[.
املل َحظ الالفت للنظر يف هذا الصدد هو أن الخالف وتباين اآلراء يف هذا املبحث ال
أي مع ًنى حول النفس الواحدة ال يو ّجه
يؤث ّر عىل مسألة التط ّور يف القرآن ،ألن اعتامد ِّ
إشكاالً آلراء أنصار نظريّة التط ّور ،وأل ّن التطوريني ال ينكرون انحدار اإلنسان الراهن من
[[[
السالم ،وبإمكانهم أن يع ّدو النفس الواحدة عىل أنّها آدم عليه السالم.
ساللة آدم عليه ّ
نتيجة المقارنة

يتّفق هذا الفريق مع داروين يف بعض الجوانب ،كانتساب نوع اإلنسان إىل أنوا ٍع
جانب آخر نجد أن
أدىن ،واختالفهم يكون يف أمو ٍر جزئ ّي ٍة تتعلّق بقضايا أحيائي ٍة .من
ٍ
عني مبسائل العلوم التجريب ّية ،وليس من مها ّمه بيان قضايا جزئي ٍة يف علم
القرآن غ ُري َم ٍّ
أي إشار ٍة حول قضايا أحيائي ٍة دقيق ٍة .ولكن يف
األحياء ،ومن الطبيعي ج ّدا ً أن يخلو من ِّ
ما يتعلّق بانحدار نوع اإلنسان من نو ٍع أدىن يجب القول بأ ّن التقسيم الثاليث آنف الذكر
النص القرآين ال ينسجم مع هذه املسألة املتعلّقة
لآليات القرآنية يشري إىل أن ظاهر ّ
بالنوع اإلنساين .وعليه نقول يف ما يتعلّق بنوع اإلنسان ،وتحديدا ً يف ما يتعلّق بآدم عليه
السالم ،أن ظواهر اآليات تشري إىل عدم وجود وال َدين آلدم ،مع االلتفات إىل أن ظواهر
العلمة
اآليات قابل ٌة للتأويل .ولذلك مل ينسب املفرسون هذا األمر للنص القرآين ،إذ ع ّده ّ
الطباطبايئ ظهورا ً قريباً للنص [[[،ويع ّده آية الله جوادي آميل ظهورا ً قويّاً [[[.فبالتايل إ ْن
ٍ
قطعي يخالف ذلك سيكون دليالً لُب ّياً
وكشاهد عىل تأويل بعض الظواهر.
دليل
أُقيم ٌ
ٌّ
[[[ .كالنرتي ،مصدر سابق ،ص .49
[[[ .املراغي ،مصدر سابق ،ج  ،4ص .175
[[[ .مشكيني ،مصدر سابق ،ص .47

[[[ .الطباطبايئ ،امليزان ،مصدر سابق ،ج  ،16ص .255
[[[ .جوادي آميل ،مصدر سابق ،ج  ،14ص 426

 260الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

االتجاه الثاين :االتجاه األلوهي
االتجاهات املعنيّة باملنهج األلوهي تأيت بإزاء الرأي الدارويني القائل بحدوث
الصدفة يف حصول عملية الخلق .إن بعض أصحاب هذا االتجاه يتفقون مع داروين
ُّ
يف الجوانب األحيائية من نظريته ،وما مي ّيز آرا َءهم عن آراء داروين هو رفضهم مبدأ
الصدفة املوجود يف املنهج الدارويني ،وقولهم بالتدخل اإللهي املبارش يف علمية الخلق.
ُّ
أ -التط ّور الكوين
يرى القائلون بفرضية التط ّور الكوين بأن الطفرات الوراثية والتغيريات الحاصلة يف
الكائنات الح ّية متأث ّر ٌة باإلشعاعات الكونية .إن عدم اكتشاف السبب الرئيس لحدوث
التط ّور يف الكائنات ،وكذلك سعي بعض املتدينني للحصول عىل عللٍ للتط ّور ميكن
كل ذلك دعا إىل تبلور هذه الفرضية.
انتسابها لله بنسب ٍة أك َربّ ،
عىل الرغم من أن هذا الرأي يف الوهلة األوىل يبدو تربيرا ً طبيع ّياً للتط ّور ،ولك ّنه
يف حقيقة األمر يُع ُّد رأياً ألوه ّياً ،والقائلون به كانوا يبحثون عن الله يف عملية التط ّور،
فمنهم من يرى بأن الدور اإللهي يكون يف صورة ق ّو ٍة كوني ٍة غامض ٍة ال هويّ َة لها[[[.
يُ َع ُّد العامل األمرييك «لِيال واتسون[[[» وصاحب كتاب «فوق الطبيعة» ،أحد أبرز
القائلني بهذه النظرية ،إذ يعتقد بأن أثر األجرام الساموية واألحداث الكونية عىل
الكائنات الح ّية يُتيح مجاالً إلكتشاف أثر ما بعد الطبيعة (اإلله) عىل الكائنات.
الصدفة ،ويستند يف ذلك
يؤكّد واتسون صعوبة اإلقرار بحرص علّة التغيريات يف مبدأ ُّ
بالصدفة أشبه ما يكون
ويرصح بأ ّن القول ُّ
إىل قول عامل الوراثة الربيطاين «وا ّدينغتون[[[»ّ ،
بتكديس عدد كبريٍ من الطابوق بصور ٍة عشوائي ٍة ،عىل أمل أن يتح ّول هذا الك ّم من
الطابوق إىل ٍ
بيت للسكن[[[.
[[[ .باربور ،مصدر سابق ،ص .126
[2]. Lyall Watson
[3]. Conrad Hal Waddington
[[[ .ليال واتسون ،فوق طبيعت ،ص .21
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يــرى واتســون بــأ ّن األحــداث الفلكيــة هــي إحــدى العوامــل يف إحــداث التغيــر
يف عمليــة التط ـ ّور ويف مصــر الكائنــات الح ّيــة ،ويعتقــد بــأن الكائنــات الحيــة تتأثّــر
باألفــاك.
كل العلامء واملتخصصني يف األحياء املطّلعني عىل آخر الدراسات حول املناخ
إن ّ
والتغيريات الطبيعية ،ال يسعهم إنكار مبدأ تأثري األجرام الساموية عىل ما يحدث لدى
[[[
الكائنات الحيّة.
يقول صاحب كتاب «فوق الطبيعة»:
«لالحتامالت األخرى أث ٌر ها ٌّم يف عملية التط ّور ،ولكن عىل الرغم
من ذلك فإن أثر الحياة يكون وفق منوذجٍ وعىل أساس مجموع ٍة
نصف مخفي ٍة يف زحمة الكون .لقد تك ّونت
من البيانات التي كانت
َ
سابق ،وإنّ هذا التصميم ال ميكن فصله عن
الحياة وفق
تصميم ٍ
ٍ
البيئي هو األساس
القوى الكونية التي تؤثّر يف الحياة .إنّ هذا األث َر
َّ
[[[
للجزء األكرب مام ُيس ّمى بـ «فوق الطبيعة».
لقد جرى اكتشاف بعض التأثريات الفلكية عىل تط ّور الكائنات الح ّية ،فمنها أثر
«األشعة الكونية[[[»[[[ عىل تغيري السالالت .وكذلك ال ُبقَع التي تظهر عىل الشمس م ّر ًة
وتغي سالالتها،
واحد ًة يف ّ
كل أحد عرش عاماً وثالث َة أشهرٍ ،تؤث ّر عىل تط ّور الكائنات الح ّية ّ
يك شه ٌري بأ ّن رسعة من ّو األشجار وجودة
وكذلك عىل املواد املعدنية ،فقد ّبي من ِّج ٌم أمري ٌّ
املحاصيل الزراعية وكميتها لها عالق ٌة مع ال ُبقَع الشمس ّية[[[.
ب -التط ّور الهادف
لتعريف التط ّور الهادف يجب أن نعرف يف بادئ األمر بأننا ال نعني من هذا املصطلح
[[[ .املصدر نفسه ،ص .68
[[[ .املصدر نفسه ،ص .21
[3]. Cosmic rays
[[[ .األشعة الكونية هي عبارة عن جسيامت ذات طاقة عالية تأيت من الفضاء ،وتصطدم بالطبقات العليا لغالف األرض الجوي .اكتشفت ألول مرة يف عام
 1912بواسطة "فيكتور هس_ .”Victor Francis Hess
[[[ .باب الحوائجي ،مصدر سابق ،ص .244 – 243
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ٍ
اتجاهات تتب ّنى
مستقيم متواصلٍ غريِ منقطعٍ ،أل ّن هناك
ري
ٍ
بيان اإلشارة إىل خ ٍّط تط ُّو ٍّ
[[[
مسألة قرص أمد العملية ،وتتعارض مع االتجاهات القائلة بطول األمد.
منتظم وال
ويف قولنا بالتط ّور الهادف ال نُعني أيضاً بأ ّن عمل ّية التط ّور تسري يف خ ٍّط
ٍ
تحيد عن مسريتها؛ أل ّن بعض الكائنات انقرضت بسبب ضعفها ،وال يو َجد أح ٌد يجهل
هذه األمر.
كل الكائنات تتط ّور نحو ٍ
هدف
إ ّن من يرى «االتجاهية[[[» يف التط ّور ال يعني بأن ّ
معيٍ ،بل املقصود من ذلك هو أن الناظر ملجمل عملية التط ّور ال ميكنه أن يقول بعدم
ّ
ٍ
خطوات بدائي ٍة
وجود مسري ٍة واضح ٍة لهذه العملية ،أل ّن التط ّور يف صور ٍة كليّ ٍة بدأت من
وتعقّدت تدريجاً ،وهذا ما ال ُيكن إنكاره.
مث ّة مئاتٌ أو ٌ
آالف من الشواهد املسلَّم بها التي تؤكّد سري التط ّور يف خ ٍّط مح َّد ٍد،
ٍ
ومقصد ،بل
تحصلت من دون خارط ٍة
وعليه ال ُيكن أن نتص ّور بأن هذه النتيجة قد ّ
ٌ
أهداف وخطو ٌط سارت وفقها[[[.
للتغيات والتط ّورات الراهنة
ّ
وعليهُ ،يكن القول يف معرض تعريفنا للتط ّور الهادف بأنّنا حني ندرس كليّة التط ّور
كل
مع املزيد من التفاصيل والجزئيات نجد أن التط ّور يف كثريٍ من خصوصياته (ال يف ّ
األمور) قد ات ّجه وسار صوب جه ٍة مع ّين ٍة  ،وهذا هو املسري الذي وضعه الله وهدى
كل الكائنات الح ّية يف هذه املسرية .إذا ً يكون التط ّور
العملية التطوريّة فيه ،وأراد إيجاد ّ
الهادف ،أي الله ،قد وضع الكائنات يف مثل هذا الوضع ،وخبّأ الطفرات داخل ال ُنطَف،
وقد تربز هذه الطفرات بني الفينة واألخرى[[[.
االتجاه األلوهي يف ضوء القرآن الكريم
ُعر َِض هذا االتجاه وفق رؤيّ ٍة مؤمن ٍة بوجود الخالق ،إذ تهتم بدراسة العالقة بني
التط ّور وأصل اإلميان باإلله .لقد سعى متب ُّنو هذا االتجاه أن يوامئوا بني التط ّور الدارويني
[[[ .ينظر :باربور ،مصدر سابق ،ص .422
[2]. Directionality
[[[ .زابلني ،پیدایش وتکامل حیات (ظهور الحياة وتط ّورها) ،ص .115
[[[ .رووير ،حيات وهدفدارى( ،الحياة والهدفية) ،ص .198 – 195
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وأصل اإلميان باإلله ،وقد نجحوا يف تحقيق هذا الهدف ،ورمبا نجاحهم هذا دفع باملفكر
الشهيد مرتىض مطهري إىل أن يذكر آراء منسجم ًة مع هذا التو ّجه.
أي تغيري ٍ
ات يف الخلق عىل سبيل
بعد أن يوضّ ح الشهيد مطهري عدم إمكانية حدوث ِّ
املصادفة ،يقول:
بين أكثرَ من ذي قبـل تد ّخل
ويف نتيجـة هـذه املباحـث نجـد أن أصـل التطـ ّور قـد ّ
قـ ّوة مدبّـر ٍة وهاديـ ٍة و ُمرشـد ٍة يف وجـود الكائنـات ،وبالتـايل قـد بلـو َرتْ أصـل الغائيـة.
إن دارويـن بشـخصه حين أوضـح أصـل التطابـق مـع املحيـط قيـل لـه :كأنّـك تتحدث
طبيعـي! والحقيقـة هي كذلـك ،إذ إن قـوة االنطباق مـع البيئة لدى
عـن أصـل مـاوراء
ٍّ
ومحي ًة هـي ق ّو ٌة مـاوراء طبيعيـ ٌة؛ أي إن يف
الكائنـات الح ّيـة التـي تكـون قـ ّو ًة غامضـ ًة ّ
رضب مـن الهدايـة والشـعور بالهـدف ،وال ميكـن إطالقاً أن تكـون ق ّو ًة
التسـخري يكمـن ٌ
عميـا َء وفاقـد ًة للهدف[[[.
يبي األستاذ مطهري يف موضعٍ آ َخر هذه الق ّوة الغامضة ،ويع ّدها منطبقة مع رأي
ّ
[[[
اإللهيني .
كما جـرت اإلشـارة ،فـإن أصحاب هـذا االتجاه عملـوا عىل موامئـة التطـ ّور الدارويني
مـع أصـل اإلميـان باإللـه ،وقـد حققـوا هذا الهـدف أيضـاً؛ ولكـ ّن مواءمـ َة نظريّـة التط ّور
مـع ظاهـر النصـوص الدينية املبن ّية عىل مسـألة خلق آدم عليه السلام مـن دون وال َدين
لـه مل تكـن مـن ضمـن اهتمام أصحـاب هـذا االتجـاه .وعليـه ال تقـ ّدم هـذه االتجاهات
حلـوالً إلشـكالية تعـارض التطـ ّور مـع ظواهر اآليـات القرآنيـة ،واملشـكلة ما زالـت قامئ ًة.
وبالتـايل نجـد هذه الفئة من اآلراء -كالفئة السـابقة -ترتك مسـألة التعـارض الظاهري بني
آيـات القـرآن وأصـل انحـدار نوع اإلنسـان من األنـواع األخرى ،لتكون مـن ضمن املناهج
النـص القرآين ،ومل تق ّدم حلـوالً لهذا التعارض عىل خلاف االتجا َهني
املتعارضـة مـع ظاهر ّ
املذكو َريـن يف املبحـث القادم.
[[[ .مرتىض مطهري ،مجموعة اآلثار ،ج  ،1ص .517
[[[ .مرتىض مطهري ،مصدر سابق ،ج  ،4ص .255 – 253
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االتجاه الثالث :النظر ّية ال ُمثَبَّتة

لقد جرى التحقق من ص ّحة هذا االتجاه من خالل املشاهدة والتجربة ،و ُعرِف
الصغروي)[[[.
بنظرية (التط ّور املجهري أو ُّ
أي من النظريات والفرضيات التي ق ّدمها العلم حول التط ّور إىل
مل تصل ٌّ
درجة القطعية ،سوى نظريّة التط ّور املجهري (التي تشمل تغيريات يف الصفات
غري الذاتية) التي جرى التأكّد من ص ّحتها من خالل مشاهدتها يف الطبيعة وعرب
االختبارات ،وأن «التط ّور الكربوي أو املاكروي[[[» (الذي يشمل حدوث تغ ّيات يف
األنواع) مل تج ِر مشاهدته حتّى اآلن ،فهذه هي من أهم اإلشكاالت املو ّجهة لنظرية
التط ّور من بعد داروين.
إن مثل هذه اإلشكالية دفعت بعض العلامء إىل إحداث تغيري يف نظريّة «التط ّور
الصغروي أو املجهري» وأن يقولوا بأن التط ّور يحدث يف دائرة الصفات غري الذاتية
فقط [[[،وأن التط ّور الذي كان يف املايض والذي يجري حتّى اآلن هو التط ّور املجهري،
أي التغيري يف النسل واللون والحجم من خالل التط ّور؛ أما التط ّور العام الذي مي ّيز بني
قويم[[[.
أي دليلٍ ٍ
األنواع والسالالت والرتب والفصائل فال يستند إىل ِّ
إن التط ّور املجهري يف وقتنا الراهن ميثّل النظريّة الوحيدة التي جرى التحقق منها يف
إطار مبحث نظريّة التط ّور ،حتّى صار أنصار نظريّة التط ّور يعتمدون شواه َد من نظريّة
التط ّور املجهري إلثبات آرائهم.
النظرية املث َّبتة يف ضوء القرآن الكريم
ما يتناوله السياق القرآين هو موضوع اإلنسان فقط ،وال س ّيام فيام يتعلّق بشخص
السالم ،وعدم والدته من أب َوين .أ ّما يف ما يتعلّق باملجاالت األخرى من نظريّة
آدم عليه ّ
ساكت عنها[[[.
النص القرآين
ٌ
التط ّور فإن ّ
[1]. Microevolution
[2]. Macroevolution
[[[ .جيم جي بال ،زيست شناىس تكامىل فن آورى قرن ( ،21علم األحياء التط ّوري ،تقنية القرن الواحد والعرشين).
[[[ .يوسف صباغي ،فرضيه داروين وخداشناىس( ،فرضية داروين واأللوه ّية) ،ص .182
[[[ .مكارم شريازي ،مصدر سابق ،ج  ،11ص  ،89وكالنرتي ،مصدر سابق ،ص .52
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إن نظريّة التط ّور املجهري هي نظريّ ٌة تتناول داخل األنواع؛ مبعنى أنّها ال تعتقد
بتغي األنواع إىل أنوا ٍع أخرى ،وترى بأن التط ّور يشمل فقط الصفات غري الذاتية يف
ّ
الكائنات الح ّية (ال ِعرق ،واللون ،وحجم األعضاء والجوارح و ،)...وعليه ال تتب ّنى نظريّة
التط ّور املجهري رأياً حول انحدار نوع اإلنسان من نو ٍع آ َخر.
تتحصل من هاتني املقدمتَني تفيد بأن الرأي القرآين الذي
النتيجة الطبيع ّية التي
ّ
يتّضح من ظواهر اآليات ال يتعارض مع نظريّة التكامل املجهري ،وهي النظريّة الوحيدة
يف مجال التط ّور التي جرى التحقق من صحتها؛ كام أ ّن عدم التعارض هذا مل يكن حتّى
يف املستوى الظاهري؛ وبعبار ٍة أخرى ال يو َجد اصطدا ٌم بني العلم والقرآن يف هذا املجال،
نتائج قطع ّي ٌة قد سكت عنها القرآن .وأل ّن هذا
وإن ما تحقق منه العلم وق ّدم له هو ُ
االتجاه ال يتعارض مع النظريّة القرآنية فقد يُع ُّد من بني سائر االتجاهات التطوريّة
االتجاه املنسجم مع ظاهر اآليات القرآن ّية.
االتجاه الرابع :االتجاه الجديد لدى بعض العلماء المسلمين

أي آي ٍة تشري بصور ٍة
دراسة اآليات القرآنية املتق ّدم ذكرها أكّدت لنا عدم وجو ِد ِّ
مبارش ٍة إىل القانون الرئيس يف نظريّة التط ّور الذي يذهب إىل (تبدل األنواع إىل أنوا ٍع
النص القرآين اقترص عىل اإلشارة إىل نوع اإلنسان وخلق الفرد األ ّول من
أخرى)؛ بل إ ّن ّ
السالم .وعليه فإ ّن القرآن ال يرفض حدوث التط ّور
النوع اإلنساين املس ّمى بـ «آدم» عليه ّ
يف أنوا ٍع أخرى غري اإلنسان ،وال يُثبتها أيضاً[[[.
املفسون هذا النهج أيضاً ،وخصصوا البحث بنوع اإلنسان؛ فعىل سبيل املثال
اعتمد ّ
العلمة الجعفري يف كتابه (الخلق واإلنسان ،ص  ،)90واألستاذ مصباح يف
كل من ّ
نجد ّ ً
كتابه (خلق اإلنسان يف القرآن ،ص  90وما بعدها) ،وكذلك الدكتور كالنرتي يف كتابه
(التط ّور األحيايئ وآيات الخلق ،ص  )62-57قد اعتمدوا هذه اآللية .كام أ ّن الدليل الذي
يسوقه رافضو التط ّور هو «تعارض ظاهر القرآن» مع تط ّور نوع اإلنسان ،إذ يذهب
النص القرآين عىل عدم وجود وال َدين آلدم عليه
العالمة الطباطبايئ إىل أن داللة ظاهر ّ
[[[ .مكارم شريازي ،مصدر سابق ،ج  ،11ص .89
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السالم هو األساس لرفض التط ّور ،ويقول يف كتابه الق ّيم «امليزان يف تفسري القرآن» يف
ّ
تفسري سورة السجدة:
«اآليات القرآنية ظاهرة ظهوراً قريباً من الرصاحة يف أن البرش
املوجودين اليوم -ونحن منهم -ينتهون بالتناسل إىل زوج أي رجلٍ
الرجل يف القرآن بآدم وهام غري ُمتك ِّو ْني
وامرأ ٍة بعينهام وقد ُس ّم َي ُ
اب أو ط ٍني أو صلصالٍ أو األرض عىل
أب وأ ٍّم بل مخلوقان من تر ٍ
من ٍ
اختالف تعبريات القرآن»[[[.
العلمة ليس بصدد رفض الصورة الكليّة لنظرية
كام يتضح من هذه العبارة أن ّ
ّ
يستدل بآيات القرآن الكريم لينفي الرأي القائل بوجود وال َدين آلدم عليه
التط ّور ،بل
السالم[[[.
ّ
إن انحصار الرأي القرآين بنوع اإلنسان ،وال سيّام بـ «آدم» عليه السالم أوجد اتجاهاً
حلً ملعالجة التعارض بني القرآن
إسالمي ،ع ّده آية الله جوادي آميل ّ
جديدا ً يف إطا ٍر
ٍّ
ونظرية التط ّور .بحسب هذا االتجاه فإن نظريّة التط ّور قد تستطيع أن تُثبِت لنا بأن
اإلنسان قد تك ّون من خالل تط ّور القرود ،ولك ّنها ال تستطيع أن ت ُثبِت بأن هذا التط ّور
كان الطريق الوحيد لتك ّون اإلنسان ،وأن البرش قد جاء إىل الوجود من هذا الطريق
وتدل عىل أن هذه الطريقة تؤ ّدي إىل ٍ
فقط؛ أل ّن يف التجربة رسال َة ٍ
إثبات فقطّ ،
حدث
معيٍ ،ولن ّ
تدل أبدا ً عىل أ ّن وقوع هذا الحدث ال يحصل بطريق ٍة أخرى .إذا ً ميكننا أن
ّ
نفرتض بأن الله قد خلق آدم عليه السالم مبعجز ٍة ،ولكن سائر الحيوانات قد تك ّونت من
[[[
خالل التط ّور.
يعتمد هذا االتجاه اآليات القرآنية ،وبطبيعة الحال لن يتعارض مع القرآن ،بل
ينسجم مع ظاهر آياته ،ويُع ُّد خلق آدم من الرتاب بطريق ٍة إعجازي ٍة ،وخلق سائر
الكائنات -بحسب اكتشافات علم األحياء التط ّوري -عن طريق التط ّور.
[[[ .الطباطبايئ ،مصدر سابق ،ج  ،16ص .255
[[[ .يُنظر :املصدر نفسه ،ج  ،4ص  143وما بعدها ،وج  ،8ص  21وما بعدها ،وج  ،16ص  255وما بعدها.

[[[ .جوادي آميل ،التفسري املوضوعي للقرآن الكريم ،صورة اإلنسان وسريته يف القرآن ،ص  ،26وتفسري تسنيم ،ج  ،14ص .426
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النتيجة

أقسام ،إذ يكون اإلتجاه األ ّول
ُقسم االتجاهات الجديدة لنظرية التطور عىل أربعة
ٍ
ت ّ
ٍ
تعارض مع ظاهر آيات القرآن
(االتجاه األحيايئ) واالتجاه الثاين (االتجاه األلوهي) يف
الكريم التي تتناول مسألة الخلق ،أ ّما االتجاه املث َّبت يف نظريّة التط ّور ،وكذلك االتجاه
املتبلور يف اإلطار اإلسالمي فال يتعارضان مع آيات القرآن الكريم.
النظريات املطروحة ضمن االتجا َهني األ ّول والثاين إ ْن مل تق ّد ْم أدلّ ًة قاطع ًة فال ميكن
القبول بها بسبب تعارضها مع ظواهر القرآن حول نوع اإلنسان ،وال سيام حول آدم عليه
السالم؛ وأ ّما إذا قَ ّدمت هذه النظريات دليالً قطع ّياً عندها سيكون هذا الدليل القطعي
ّ
دليالً لُبيّاً لتأويل آيات القرآن الكريم ،وبالتايل يُ َح ّل التعارض.
يُع ُّد االتجاه الثالث هو االتجاه الوحيد الذي جرى التحقُّق من ص ّحته ،وال يتعارض
أبدا ً (ولو بصور ٍة ظاهري ٍة) مع اآليات القرآنية.
أ ّما االتجاه الرابع فهو اتجا ٌه حديثٌ ينطلق من آيات القرآن الكريم ،وتحديدا ً من
تبي بأن خلقه جرى بصور ٍة
آيات خلق آدم عليه السالم بصفته اإلنسان األ ّول ،والتي ّ
إعجازي ٍة ،وبعملي ٍة متفاوت ٍة عن عملية خلق سائر الكائنات التي تخضع لعمل ّية لفرضية
التط ّور بحسب الشواهد العلمية .كام أن هذه الفرضية (فرضية خلق آدم بطريق ٍة
رأي حول احتامل وقوع املعجزة
أي ٍ
إعجازي ٍة) لن ت ُد َحض ،أل ّن العلم يعجز عن إبداء ّ
يف خلق اإلنسان من الرتاب؛ فضالً عن أ ّن للعلم التجريبي جانباً إثباتيّاً فقط ،وال يسعه
إثبات استحالة مثل هذه النظرية.
المصادر
 -1ابن عاشور ،محمد بن طاهر ،التحرير والتنوير ،د.ت ،د.م.
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 -4باب الحوائجي ،نرص الله ،عقايد داروين ودانش ژنتیک( ،عقائد داروين وعلم الوراثة) ،آسيا ،طهران،
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تفسير سفر التكوين
[[[
في القرن الواحد والعشرين
إرنست لوكاس

[[[

ب� الخلفيات الرئيسة لتبلور بحث التعارض ي ن
إن من ي ن
ب� العلم والدين،
وجود مختلف أنواع التعارض ي ن
ب� كتب العهدين [القديم والجديد] -وال
سيما منها سفر التكوين -مع المعطيات العلمية .وقد ذهب ث
أك� علماء
ّ
ف
ف
الالهوت والمحققون المسيحيون � هذا نز
صف العلم.
ال�اع إىل الوقوف ي� ّ
ي
لك يمسحوا غبار التعارض مع العلم عن الكتاب المقدس ،لجأوا
ولكنهم ي
أ
ف
و� هذه المقالة ينظر إرنست لوكاس -أستاذ الالهوت
إىل مختلف الساليب .ي
أ
مريك -إىل العبارات المتعارضة من الكتاب المقدس مع العلم
المسيحي ال ي
مقنع ف ي�
توجيه
من زاوية التأويل ،ويسعى من خالل ذلك إىل العثور عىل
ٍ
ٍ
هذا الشأن .لقد كُتبت هذه المقالة عىل أساس فرضيات االعتقاد المسيحي،
أ
أمور مرفوضةٌ من
من قبيل :الخطيئة الوىل ،والتضحية ،والصليب ،وهي ٌ
السالمية .ولكننا مع ذلك نُ ْؤثر تقديم هذه المقالة للقارئ الكريم يك
الزاوية إ
يتعرف من هذه الناحية عىل مناهج بعض علماء الالهوت المسيحي ف ي� توجيه
ّ
ف
ن
التعارض يب� العلم والدين ي� الكتاب المقدس.

					

كلمة التحرير

[[[ .املصدر:
Ernest Lucas, ‘’Interpreting Genesis in the 21st Century’’, MacIntosh, A. Genesis for Today , Epsom: Day One (2001), p. 38, and
The Faraday Papers, published by the Faraday Institute for Science and Religion, St Edmund’s College, Cambridge.
تعريب :مريم شحوري.
[2]. Ernest Lucas
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يتطلب «سفر التكوين» يف سياقه أن تتكون كلمة «يوم» من فرتة تتألف من 24
ساع ٍة».
معقول بأن ينبثق اليوم األول والثاين
ً
أي عاقلٍ يعتربه أم ًرا
«أطرح هنا السؤال اآليتّ ،
والثالث بغياب الشمس والقمر والنجوم ،مع اإلعتبار أن األيام الثالثة قد تضمنت فرت ٍ
ات
صباح ّي ًة ومسائ ّي ًة يف حني افتقد اليوم األول إىل السامء؟ ال أظن أن أيّا كان سيشكك بأن
تلك تعبرياتٌ مجازي ٌة تشري إىل بعض األلغاز عىل مر التاريخ»[[[.
ملخص

ٍ
كنصوص
يقدم هذا البحث اقرتا ًحا بأن تتم قراءة الفصول األوىل من «سفر التكوين»
الهوتي ٍة تم التعبري عنها ع َرب ٍ
قصص رمزيّ ٍة موجه ٍة إىل اليهود القدامى بدلً من قراءتها
ٍ
كنصوص علم ّي ٍة ،فعند قراءتها بالطريقة املذكورة ،تظهر صل ٌة وثيق ٌة بني الروايات وواقعنا
الحايل .وبعي ًدا عن تناقض سفر التكوين مع اكتشافات العلوم الحديثة ،يعمل عىل
تزويدنا بإطار عملٍ ميكننا من خالله متابعة اكتشافاتنا العلميّة والتكنولوجيّة من أجل
منفعة الجنس البرشي واملخلوقات األخرى.
ارتبطت نهضة الحداثة التي حصلت يف خالل القرن التاسع عرش وبدايات القرن
ٍ
العرشين باتجاهني متعارضني ضمن الالهوتية املسيحية أثّرا بشكلٍ
ملحوظ عىل تفسري
اإلنجيل .وقد ش ّجع اإلتجاه املهيمن عىل تفسري النص اإلنجييل تفسريا نقديّاً يتم مبوجبه
التعامل مع النص «بشكلٍ
علمي» يف ما يخص املصادر واملؤلف والتواريخ .وعىل الرغم
ٍّ
من افرتاض نهضة الحداثة أ ّن املعرفة العلمية هي النموذج املعريف األوحد الذي ميكن
االعتامد عليه ،إال أنها حفّزت تفسري النصوص اإلنجيلية وكأنها تقدم مزاعم حول املعرفة
العلمية ،ساهمت من خاللها يف نهوض نظريّة الخلق يف الواليات املتحدة األمريكية يف
العرشينات .أما العلامء واملهندسون ،غال ًبا أولئك الذين مل يحظوا بتدريب الهو ٍّيت ٍ
كاف،
فقد بدأوا باستخدام املقتطفات اإلنجيلية كمصد ٍر للمعلومات العلمية حول عمر األرض
وأصول التنوع البيولوجي ،وتلك طريق ٌة لفهم اإلنجيل تختلف عن التي يتم اتباعها يف
[[[ .مبادئ أوريجني األوىل ( ،)Origen First Principlesباتروورث ،ج (ترجمة) ،لندن :جمعية تعزيز املعرفة املسيحية  ،)1936( SPCKالكتاب ،4
الفصل .3
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الالهوتية الرئيسية .وإحدى النتائج التي تم التوصل إليها اليوم هي أن حوايل نصف
سكان الواليات املتحدة األمريكية ،وهي الرائدة يف العامل يف مجال العلوم والتكنولوجيا،
يتب ّنون املوقف الحديث يف تفسريهم لسفر التكوين ،ما يؤدي إىل رص ٍ
اعات مرتقب ٍة مع
املجتمع العلمي .واملثري للسخرية أ ّن بعض العلامء الالدينيّني يتوافقون مع أصحاب
نظريّة الخلق يف موقفهم الحديث حول تفسري سفر التكوين.
ويعرض هذا البحث استناد فريق َِي النقاش مبواقفهام عىل سوء معالجة النصوص
اليهودية ،وقد فشال يف استخدام الطرق القياسية لتفسري اإلنجيل التي تم وضعها منذ
زمن أوغسطني وآباء الكنيسة األوائل .ومن أجل رشح الربهان ،يركّز البحث عىل سفر
التكوين (.11)-1
سفر التكوين .الفصول ( )11-1لمحة عا ّمة

قصصا
يوفر سفر التكوين ( )11-1مقدم ًة حول اإلنجيل ،فيع ّرف مواضي َع ويخرب ً
منتقا ًة من الجزء الباقي من النص اإلنجييل ،وعادةً ،ال يتم تقدير املجهود الذي يُبذل من
أجل جمع القصص إلنشاء ٍ
منط وإيجازه يف جمل ٍة «نرش الخطيئة ،نرش النعم» ،فعصيان
آدم وحواء ساهم يف نرش الخطيئة ،وانتشار العنف .بدأ بالعنف اللفظي حني الم آدم
رجل قد رضبه ،وتستمر الحوادث إىل
حواء ،وتطور ليقتل قابيل هابيل ،ثم لقتل الميش ً
أن «تصبح األرض فاسد ًة يف عني الله ومتتلِ ُئ بالعنف» (سفر التكوين .)6:11 .وتظهر
الرغبة يف ردم الفجوة اإللهية /اإلنسانية التي أوصلت آدم وحواء إىل تناول الفاكهة
املحرمة بطرقٍ مختلف ٍة :يف الزواج املختلط بني «أبناء الرب» و «بنات اإلنسان» (سفر
التكوين  )4-1 :6ومحاولة بناء بر ٍج يصل إىل السامء (سفر التكوين  .)11:4ويستجيب
الرب للخطيئة بالعقاب :فتم طرد آدم وحواء من الجنة وقابيل من األرايض الصالحة
للزراعة ،وتم إرسال فيضانٍ لتطهري األرض ،أما لغة ب ّنايئ برج بابل فباتت مشوش ًة وباتوا
كل خطيئ ٍة بنعم ٍة :فالرب كسا آد َم وحوا َء وم ّيز قابيل بالقدرة
هم مشتتني .لكن ت ُقابَل ُّ
عىل حامية حياته ،وأنقذ نوح وعائلته وأزواج الحيوانات من الفيضان .لكن أين النعمة
بعد برج بابل؟ يظهر غيابها طبيعة مقدمة سفر التكوين ( ،)11-1فهذه الفصول غري
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مكتملة مبفردها لكنها متهد الطريق ليش ٍء آخر .ويعترب نسب سام من األمور املهمة
(سفر التكوين  ،)32-11:10فهو قد ربط بابل بدعوة أبرام والوعد الذي تلقاه ،وهنا
تظهر النعمة الناقصة ،فالوعد يف سفر التكوين ( )1-12:1يوازي ما قيل يف سفر التكوين
(.)28-1:26
سفر التكوين ( )28-1:26سفر التكوين ()3-12:1

كن زياد ًة مثمر ًة يف العدد سأجعل منكم أ ّم ًة عظمى
امأل األرض ،اسكن األرض التي انتقيتها لك
خلق الله اإلنسان بأحسن صور ٍة ،سأبارك وأرفع اسمك عال ًيا.

تبدو الدعوة ضيقة النطاق ،فنيّ ُة الله عىل الخلق باتت محصور ًة برجلٍ ٍ
واحد وساللته،
«لكل من يف األرض» .وتبدأ
لكن الوعد يُظهر أ ّن ذلك جز ٌء من الخطة التي أع ّدها الله ِّ
قصة تنفيذ خطة الله نحو الخالص بدعوة أبرام ،وال ميكن فهمها بشكلٍ كاملٍ من دون
سفر التكوين (.)11-1
تفسير سفر التكوين ()11-1

عاد ًة ما يتم التغافل عن الهدف الالهويت يف سفر التكوين ( )11-1عندما تصبح
تلك الفصول مركز ٍ
كل من العلامء امللحدين
نقاش حول «العلم واإلنجيل» ،ويفرتض ٌّ
ٍ
كنصوص علم ّي ٍة ميكن أن تتامىش
واملسيحيني واألصوليني ببساط ٍة أنّه من املناسب قراءتها
مع األفكار العلمية الرائدة يف القرن الواحد والعرشين ،ما يُغفل بعض اإلعتبارات األساسية
نص .وتتضمن االعتبارات بعض األسئلة كاآليت:
أي ٍّ
التي يجب تطبيقها عند محاولة فهم ِّ
• ما نوع اللغة املستخدمة؟
• ما النوع األديب املستخدم؟
أي فئ ٍة من ال ُق َّراء يستهدف؟
• ِّ
• إالم يهدف النص؟
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• ماذا يتضمن من معرف ٍة إضاف ّي ٍة ِ
ذات عالق ٍة بالنص؟
نص ،تبدو أكرثَ مناسب ًة لفهم
أي ٍّ
بينام تبدو هذه األسئلة مناسبة ملن يحاول فهم ِّ
اإلنجيل ألنها تتناسق مع العقيدة اإلنجيلية للرب .فاألسئلة الثالثة األوىل تتعلق بواقع
الرب قد
أ ّن رب اإلنجيل هو الرب الذي تجسد بيسوع النارصي ،وي ّدعي املسيحيون أ ّن ّ
ٍ
تجسد بشكلٍ كاملٍ
بشخص مح ّد ٍد عاش يف فرت ٍة مح ّدد ٍة ويف ثقاف ٍة مح ّدد ٍة ،وكان ذلك
ّ
مثرة الطريقة التي اتبعها الرب للكشف عن نفسه والتي ذُكرت يف التوراة اليهودية،
حيث أىت كالم الرب بعبارات أشخاص محددين مستخدمني لغ ًة مح ّدد ًة وبأشكا ٍل
مح ّدد ٍة من البالغة ،وتتجذر جميعها يف تاري ِخ وثقاف ِة أ ّم ٍة مح ّدد ٍة ،وبنا ًء عىل ذلك ،نحن
بحاج ٍة لطرح األسئلة الثالثة األوىل عند قراءة اإلنجيل.
«تكمن مشكل ٌة واحد ٌة عند تفسري اإلنجيل يف القرن الواحد
والعرشين ،وهي أن القارئ ُيق ِدم عىل القراءة بفكر ٍة مسبق ٍة حول
نوع اللغة املستخدمة فيه».
ويعتبر عـد ٌد مـن علماء األدب اليـوم أ ّن السـؤال الرابـع يطـرح إشـكالية ألنهـم
يرفضـون مفهـوم «نيـة املؤلـف» ،لكنني أوافـق أولئك العلماء الرأي ،فهـم يزعمون أنه
ٌ
سـؤال وجيـ ٌه ،وعلى مـا أظـن هناك بعـض الدالئـل التـي تعطيها بعـض األمـور كالنوع
األديب وهيكليـة النـص ونـوع اللغـة املسـتخدم وغريهـا ،تح ّول السـؤال إىل سـؤا ٍل ميكن
اإلجابـة عنه[[[.
إ ّن إل َه اإلنجيل هو إل ُه الخلق والوحي ،وباإلضافة إىل ذلك ،لقد خلق الله اإلنسان
يحب ،لذا عىل اإلنسان فهم الحقيقة املوجودة يف النظام امل ُنشَ أ .ولطاملا
بالهيئة التي ّ
كان هذا االعتقاد عىل غاية من األهمية بالنسبة إىل مؤسيس العلوم الحديثة يف القرون
الوسطى األوروب ّية[[[ .وعىل ضوء ذلك ،نعتقد تلقائ ّياً بأن ما نتعلمه من خالل دراسة
[[[ .لوكاس ،إ.س« .مثال وموقد ومستنقع مزري :انعكاس عىل بعض القضايا يف التفسريات اإلنجيلية» ( A statue, a fiery furnace and a dismal
 ،)in biblical hermeneutics swamp: a reflection on some issuesالفصلية اإلنجيلية (.291-307،)4(77 ،)2005( ،)Evangelical Quarterly
إنجييل للمؤسسة العلمية»(  )A Biblical Basis for the Scientific Enterpriseيف ألكساندر ،د.ر(.محررة) هل ميكننا
«أساس
[[[ .لوكاس إ.س.
ٌ
ٌّ
أي يشء؟ ليسيسرت )2005( IVP :الصفحات .49-68
التأكد من ّ
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النظام امل ُنشأ يتعلق بطريق ٍة وبأخرى مبا نتعلمه من خالل اإلنجيل ،وهنا نشري إىل ما
قاله الربوفيسور دونالد ماكاي[[[ حول استخدام املعرفة العلمية يف فهم اإلنجيل:
«مـن الواضـح أنه ميكن اختبـار املعاين السـطحية لبعض املقاطع
مقابـل االكتشـافات األثريـة ،بينما يتـم إغنـاء معاين مقاطـع أخرى
باملعرفـة العلميـة والتاريخيـة ،لكننـي أود أن أطـرح فكـرة أنّ
الوظيفـة األول ّيـة للبحـوث العلميـة يف حقـولٍ كهـذه ليسـت لتربيـر
أي يش ٍء إليها بل ملسـاعدتنا يف إلغاء
الصـورة املسـتوحاة وال إلضافـة ِّ
طريقـة القـراءة الخاطئـة ،ولفهـم التعبري املجازي ،أظـ ّن أن البيانات
العلميـة التـي يزودنـا بهـا الرب ليسـت إال طريقـ ًة لتحذيرنـا عندما
نكـون قريبين جـدّ اً مـن الصـورة أو عندمـا نرى األمـور مـن الزاوية
الخاطئـة أو عندمـا تكـون توقعاتنـا خاطئـ ًة ،لنتمكـن مـن رؤيـة
النمـط الـذي يـو ّد أن يبعثـه لنـا .إنّ اإلخفـاق يف تحقيـق ذلـك دفع
الكنيسـة الكاثوليكية الرومانية إىل إدانـة النظريّة الكوبرنيكية لجهة
دراسـاتها الفلكيـة القامئـة على مركزيـة الشـمس يف القـرن السـابع
عشر بـدل مراجعـة التفسيرات التقليديـة لوفـر ٍة مـن النصـوص
اإلنجيليـة ،كاآلتية:
«لقد ِ
أنشئ العاملُ ،وال يجوز نقله أبدً ا» (ملحق  ،93:1النسخة
املنقحة القياس ّية الجديدة).
«لقد أُنشئ العاملُ عىل نحو ٍ
ثابت ،وال يجوز نقله أبدً ا» (ملحق
 ،96:10النسخة املنقحة القياسية الجديدة)».
ما نوع اللغة املستخدمة؟
تكمن مشكل ٌة واحد ٌة يف تفسري اإلنجيل يف القرن الواحد والعرشين ،وهي الفكرة
املسبقة التي يكون القارئ قد ك ّونها حول اللغة املستخدمة قبل مبارشته يف القراءة،
[[[ .ماك كاي ،د.م .العقل املنفتح ( ،),The Open Mindليسيسرت  )1988( IVPالصفحات .151-152
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قائل[[[:
ويشري فان تيل إىل ذلك ً
«تبدو الثقافة الغربية يف القرن العرشين بالنسبة إ ّيل غريَ كفوء ٍة
لناحية فهم األدب املَجازي والرمزي واستخدامه ،فقد اعتدنا استخدام
النرث املبارش باألحرى النرث الوصفي حتى بتنا نتوقع أن تتبع جميع
الكتابات ذلك الشكل ...وقد ا ّدعت الكتابات العلمية تفوقها بشكلٍ
غريِ
رشعي عىل األدب الفني».
ٍّ

ومل يكن العلامء املسيحيون األوائل بهذا التح ّيز قطُّ ،فقد كانوا يقرأون ِسفر التكوين
كنص أد ٍّيب ،باحثني فيه عىل إشار ٍ
ات تدلّهم عىل نوع اللغة املستخدمة فيه .ويف
(ٍّ )11-1
أوائل القرن الخامس ،قال القديس أوغسطني:
«لرمبا يتكلم الكتاب املقدس بأسلوبه التقليدي ملتز ًما بحدود
[[[
اللغة البرشية يف توجيه اإلنسانِ ذي القدرة املحدودة عىل الفهم»
قائل:
ويف ما يتعلق بسفر التكوين  ،1علق ً
«إنّ رسد الكاتب املُل َهم قد أوصل املادة إىل مستوى فهم
األطفال»[[[.
الرب «يك ّيف» طريقة كالمه مع قدرة استيعاب أولئك
وأع ّد جون كالفني[[[ إثبات ًا بأ ّن ّ
الذي يخاطبهم .ويف نقاش سفر التكوين ( ،)8-1:6يقول:
يش َء واضحاً سوى الشكل املريئ للعامل ،وم ْن
بالنسبة إ ّيل ،إنه مبدأ أسايس ،بأن ال ْ
يو َّد تعلّم عل َم الفلك وفنوناً مبهم ًة أخرى ،فليلجأ إىل أماك َن أخرى ،وهنا تعلّم روح الله
الجميع دون استثنا ٍء ،ولذلك ،فإن تاريخ الخلق هو كتاب الجهلة.
وعند التكلم عن العامل املادي ،يصف اإلنجيل األشياء كام يراها الناس باستخدام لغة
[[[ .فان تيل ه.ج .اليوم الرابع ( ،)The Fourth Dayالصيد الكبري :إيديرماندز ( ،)1986ص .11
[[[ .القديس أوغسطني ،دي جينييس أد ليتريام ،14.28 .1 ،متت ترجمته إىل اإلنجليزية من قبل تايلر ،ج.ه .القديس أوغسطني :املعنى الحريف لسفر
التكوين ( ،)The Literal Meaning of Genesisنيويورك :صحافة نيومان (.)1982
[[[ .املرجع نفسه.2.6.13 ،
[[[ .كالفني ،ج.أ تعليق عىل سفر التكوين ( ،)A Commentary on Genesisامللك ،ج( .مرتجم) ،لندن :راية الحقيقة (.)1967
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أي مشكل ٍة بخصوص البيان بأن «الرب قد خلق النو َرين
املظهر ،لذا ،مل يواجه كالفن َّ
العظي َمني»( .سفر التكوين  ،1:16النسخة القياسية اإلنكليزية) .وقد أفاد بأنه:
«إن أخذنا ذلك الكالم حرف ّياً ،فإنه من املستحيل أن يكون صحي ًحا
من الناحية العلمية ألن علامء الفلك قد أظهروا عىل نح ٍو مقنعٍ
زحل أك ُرب من القمر ،وميكننا القول بأن ذلك غري ممكن علم ّياً
أنّ َ
مضيئ كالشمس ،بينام هو ليس إال
ألنه يدّ عي بأن القمر هو جسم
ٌ
عاكساً للضوء .وإن أردنا تقريب ذلك من الحقيقة العلمية فال بدّ
عظيم ومرآ ًة عظيم ًة!»
من اآلية أن تقول بأن الرب قد خلق ضو ًءا
ً
ما النوع األديب املستخدم؟
من الصعب اإلجابة عن هذا السؤال إن مل نبحث عن إشار ٍ
ات يف النص نفسه،
وأشار أوريجني[[[ من خالل تجربته يف الكتابة يف أوائل القرن الثالث إىل أن سفر
التكوين ( )3-1من األدب املجازي .وعىل م ّر القرون ،وصل عد ٌد من الباحثني إىل
موس ًعا يُ َص َّور
نتيج ٍة مفادها أ ّن سفر التكوين ( )2:4-1:1ما هو إال «تعب ًريا مجاز ّياً» َّ
أسبوعي مخط ٍّط له بدقّ ٍة .لقد ُخلقت األرض
فيه الله كعاملٍ يُنفِّذ جدول أعام ٍل
ٍّ
يف بادئ األمر «فارغ ًة ومن دون شكلٍ » ،ويف األيام الثالثة األوىل ،حدد الرب شكلها
من خالل أعام ِل فصلٍ نتج عنها مساحاتٌ فارغ ٌة ،ويف األيام الثالثة الالحقة ،خلق
الرب ما ميأل به تلك الفراغات ،أما األعامل يف اليوم الرابع فتتوافق مع الفراغات
التي نتجت يف اليوم األول وتلك يف اليوم الخامس فهي لفراغات اليوم الثاين وتلك
يوم ،يستعرض الخالق
يف اليوم السادس فلفراغات اليوم الثالث .ويف نهاية كل ٍ
عمله ويصفه بـ «العمل الجيد» ،ويف نهاية اليوم السادس ،يرى أن ما خلقه «جي ٌد
وعلمي
تاريخي
ج ّدا ً» ،فيعتيل عرشه ليسرتيح يف اليوم السابع .وليس ذلك بحساب
ٍّ
ٍّ
ٍ
إجابات عن أسئل ٍة علم ّي ٍة يتنا نطرحها يف القرن الواحد
ميكننا من خالله تحصيل
حقائق كـ:
ديني جيّ ٌد ينطوي عىل
والعرشين ،بل هو
َ
ٌ
حساب ٌّ
[[[ .راجع اإلقتباس الوارد يف أول املقالة.
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•

ال خالق إال اإلله الواحد الذي جعل جميع املوجودات بعيد ًة عنه.

•

ٍ
مخطط لها وهادف ٍة.
نحن هنا نتيج ُة عملي ِة خلقٍ

•

املادي «ج ّي ٌد».
إن الخلق
ّ

•

يتوىل اإلنسان مسؤولية االنتباه إىل الخلق وتطويره.

خاص ٍة يف عملية الخلق هذه ،فالتشاور يف اآلية
• يتمتع اإلنسان مبكان ٍة ّ
 26واالستخدام الثاليث الجوانب للفعل «خلق» يف اآلية  ،27وكون اإلنسان ُخلق
عىل صورة الله ،أمو ٌر ّ
تدل عىل ذلك.
• إ ّن مباركة اليوم السابع وإعطاءه سمة القدسية تشري إىل أن البرش
خلقوا ليعبدوا الله.
«لقد أُعطي البرش السلطة وطُلب منهم إخضاع األرض ألنهم ُخلقوا عىل صورة الله».
يزعم بعض علامء البيئة أ ّن «سلطة» و «إخضاع» (سفر التكوين  )1:28كلمتان
قويّتان وتشجعان عىل استغالل الطبيعة ومعاملتها بشكلٍ عدوا ٍّين ،وال ميكن تربير ذلك
سليم ،ألن القاعدة األساسية لعلم املعاين
أي رش ٍح لسفر التكوين  1وإن كان ً
من خالل ِّ
تنص بأن معاين الكلامت تعتمد بقو ٍة عىل السياق التي تأيت فيه ،فالكلامت العربية
التي تعني «سيطرة» و «إخضاع» مبفردها ال تشري إىل أعام ٍل عدواني ٍة واستغاللي ٍة ،لكن
استخدامها لتلك األعامل ما هو إال بسبب ورودها يف سياقٍ يضيئ عىل ذلك الجانب من
ٍ
مختلف من األعامل ،فالبرش قد أُعطوا
معناها .ويشري سياق سفر التكوين  1عن نو ٍع
السلطة وطُلب منهم إخضاع األرض ألنهم قد ُخلقوا عىل صورة الله ،ويقيض ذلك بأننا
وحب
نعكس شخصية الخالق بالطريقة التي نُنفّذ بها تلك األوامر ،أي بحكم ٍة وانتبا ٍه ٍّ
وعد ٍل ،وباإلضافة إىل ذلك ،نحن ال نتمتع بالسلطة إال ألننا منثّل الله ،نحن مسؤولون
أمام خالقنا لكيفية مامرستنا لتلك السلطة ،ويوصلنا ذلك إىل قبول تقييم الرب للخلق
وإعطائه درج َة «جيد ج ّدا ً» واحرتامه .وعلينا أن نسعى للمحافظة عىل هذا «الخري»
وتطويره بدل إلحاق الرضر به أو تدمريه.
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يظهر تعليق كالفني[[[ أ ّن «الالهوت األخرض» ليس باألمر الجديد وميكن اشتقاقه
طبيع ّياً من رواية الخلق اإلنجيلية.

لقد ُمنحت األرض لإلنسان برشط أن يشغل نفسه بزراعتها ...وقد أُعطيت الوصاية
عىل الجنة آلدم وذلك إلخبارنا بأننا منتلك األشياء التي وضعها الله بني أيدينا برشط
أن نكون راضني باملقتصد منها وأن نستخدمها باعتدا ٍل ،فنعري انتباهنا إىل ما يجب ّأل
وكيل لله يف جميع ممتلكاته ،فال يستهرتَ بنفسه بعد ذلك
كل م َّنا نفسه ً
يفنى ...وليعت َرب ٌّ
يسيئ استخدام ما يطلب الله الحفاظ عليه.
وال يفس َد أو
َ
أي فئ ٍة من القراء يستهدف؟
َّ
رب إرسائيل،
ت ّم تدوين سفر التكوين ( )11-1للعربانيني القدامى الذين عبدوا ّ
ويختلف الباحثون حول تاريخ النص ،وليس التاريخ الصحيح عىل قد ٍر من األهمية
بالنسبة إلينا ألنه إذا كان يتفاعل مع األفكار التي تخص الخلق والتي كانت رائد ًة يف
تتغي كث ًريا يف الفرتة السائدة بني النزوح
الرشق األدىن القديم ،فإن طبيعتها األساسية مل ّ
[[[
الجامعي والعودة من املنفى.
ينبغي علينا أن نقرأ النص ،عىل األقل بصور ٍة أولي ٍة ،من خالل أعني ال ُق ّراء األصليني
بدل من قُ ّراء القرن الواحد والعرشين ،وإحدى االختالفات التي تتنج عن ذلك هي فهم
ً
علم األنساب .وقد حسب أصحاب نظريّة األرض اليافعة األعامر بدق ٍة ،لكنهم مجربون
عىل القول بأن عمر األرض ليس سوى بضع آالف السنني ،لكن هل كان العربانيون
القدامى ليقرأوا األعامر بالطريقة هذه؟ إن األعامر يف التوراة اليهودية مضاعف ٌة بخمس ٍة
وتضاف إليها سبعة أو أربعة عرش يف بعض األحيان ،وليس ذلك من قبيل املصادفة،
ويشري إىل أن األرقام رمزي ٌة وباتت غ َري واضح ٍة لنا.
ونجد موازياً لسفر التكوين ( )11-1يف «لوائح امللوك» من بالد سومر القدمية[[[ ،وقد
سادت ثقافتها يف بابل الجنوبية يف فرت ٍة تراوحت بني عام  3000و  2300قبل امليالد.
[[[ .كالفني ،املرجع نفسه ،]9[ .تعليقه عىل سفر التكوين  ،2:15من حوايل  450عام.
[[[ .دايل ،س .أساطري من بالد ما بني النهرين ( ،)Myths from Mesopotamiaأكسفورد :صحافة جامعة أكسفور  ،)1991( OUPالصفحات .228-230
[[[ .جاكبسون ،ت .الئحة امللك السومري ( ،)The Sumerian King Listشيكاغو :صحافة جامعة شيكاغو (.)1939
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لوائح امللوك السومريني :سفر التكوين (:)11-1
كل منهم لفرتة  10بطارقة،
أنشأتها امللوكية أنشأه اإلنسان  8أو  10ملوك ،حكم ُّ
كل منهم ملا تراوح بني  969تراوحت بني  43000و 18600سنة و 365عام الطوفان
عاش ُّ
الطوفان املزيد من امللوك ،حكم كل منهم لفرتة املزيد من البطارقة ،عاش كل منهم
الكل
لفرتة ترتاوح بني  .600ترتاوح بني  1500و 100سنة و 110سنة .إذًا ،يتشابه النمط ّ
للحكم ،وقد قيل أن أحد امللوك السموريني «إمباراجييس» قد حكم لـ  900سنة ،ويظهر
شخصا عاديًا وقد حكم لفرت ٍة طبيع ّي ٍة[[[ .ومن الواضح أ ّن األرقام
دليل آخر أنه كان
ً
معنى رمزيّاً ،أما تراجع فرتات الحكم/األعامر فيقصد فيه
ليست دقيق ًة ،لكنها تُضفي ً
إظهار تراجع ما يف العرق البرشي ،ويف سفر التكوين ،يظهر موضوع «انتشار الخطيئة»
وأخالقي.
روحي
ذلك عىل أنه تراج ٌع
ٌّ
ٌّ
إالم يهدف النص؟
مع اتساع معرفتنا بديانات الرشق األدىن القديم ،توصل علامء اإلنجيل إىل رؤية
رواية الخلق كجز ٍء من الجدلية الالهوتية[[[ ،التي تحدد الفهم اليهودي للخلق يف وجه
األفكار التي كانت سائد ًة يف األديان التي كانت تعتنقها الشعوب التي عاش اليهود
وسطها.
وت ُع ّد رواية التوحيد مثالً واض ًحا عن ذلك بالنسبة إىل القارئ املعارص الذي يعلم
بتعدد اآللهة الذي كان سائ ًدا يف العامل القديم ،أما قصص الرشق األدىن القديم األخرى،
فتبدأ «ثيوغونيا» ،أي مبحث أصل اآللهة .يف ذلك الوقت ،خلق أحد األلهة الكون،
مستخد ًما «مادةً» من نو ٍع مح ّد ٍد قد تواجدت مسبقًا ،لكن يف الرواية اليهودية ال إله إال
الله الواحد ،خالق جميع ما ُخلق .ويسمى ذلك نشأة الكون ،وهو حساب أصل جميع
األكوان .أما وجود الله ،فذلك أم ٌر محسو ٌم.
أما األمثلة األخرى فليست واضح ًة بالنسبة إىل القراء الذي ال يتوافقون مع األفكار
[[[ .كيتشني ،ك.أ .املرشق القديم والعهد القديم ( ،)Ancient Orient and Old Testamentلندن :صحافة تيندايل ( ،)1966ص.40 .
[[[ .راجع عىل سبيل املثال ،هازيل ،ج« .الطبيعة الجدلية لعلم كونيات سفر التكوين» ‘,’The Polemic Nature of the Genesis Cosmology
( ,Evangelical Quarterlyالفصلية اإلنجيلية).102-81 ،46 )1974( ،
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التي سادت يف الرشق األدىن القديم ،لِ َم يُشار إىل الشمس والقمر بـ «النو َرين»؟ ببساطة،
عىل القراء الواعني أن يفكروا بذلك ،مبا أ ّن اللغة العربانية تتضمن مع َن َي ْي مشرتك َْي لكلمتَ ْي
«شمس» و«قمر» ،ويأيت الجواب هنا بأن يف اللغات السامية« ،شمس» و«قمر» هام اسامن
إللهني أيضً ا .وقد عبدت الشعوب التي أحاطت باليهود األجرام الساموية ،وقد تم إغراء اليهود
بعبادة ما يعبدون[[[ .يشن سفر التكوين ( )19-1:14هجو ًما عىل هذا النوع من العبادات،
كمصابيح زيتي ٍة
فاألجرام الساموية هي ببساط ٍة «أنوا ٌر» خلقها رب إرسائيل (تم تصويرها
َ
كبري ٍة) ،وباإلضافة إىل ذلك ،مل يخلق البرش من أجل خدمة «اآللهة» ،بل «األنوار» هي التي
تخدم البرش ،كمصادر للنور ومؤرشات للتقويم ،وقد فضح علامء الدين اليهود األفكار التي
عام عىل األقل.
أ ّدت إىل علم التنجيم الحديث بدلً من علم الفلك من ٍ 2500
إ ّن طريقة استخدام الفعل العرباين بارا «خلق» يف الرواية هي عىل قد ٍر من األهميّة،
ويستخدم هذا الفعل يف التوراة اليهودية بصيغة املعلوم عند الحديث عن الخلق
اإللهي ،وقد ورد ثالثة مر ٍ
ات فقط يف سفر التكوين .1
ِ
فعل عادة ما يُستخدم
استخدم ٌ
وقيل يف أماكن أخرى أن الله «يصنع» األشياء ،وقد
لوصف أنوا ٍع مختلف ٍة من األنشطة «الصناع ّية» البرشيّة .إن استخدام فعل «بارا» يف
اآلية األوىل ،البيان الربنامجي لنشاط الرب الخلقي ،هو أم ٌر مفهو ٌم ،وكذلك استخدامه
الثاليث عند اإلشارة إىل آخر عملٍ من أعامل الخلق ،أي خلق البرش (اآلية  ،)27لكن لِ َم
استُ ِ
خدم يف اآلية  21عند خلق وحوش البحر؟ إن اإلجابة املقنعة الوحيدة ت ُعنى بأهمية
وحوش البحر يف رواية الخلق يف بالد ما بني النهرين[[[ .هنا ،عىل الرب الخالق أن يتعارك
رش املتمثلة بوحوش البحر يف املياه الهائجة وأن يُخضعها لسلطته ،قبل إقدامه
مع قوى ال ّ
عىل خلق الساموات واألرض[[[ ،ويدحض سفر التكوين تلك الفكرة ويشدد عىل أ ّن
وحوش البحر ما هي إال جز ٌء من العامل الذي خلقه إله إرسائيل ،ومل يكن عليه أن يتعارك
معها ويُخضعها ،فهو خالقها.
[[[ .ملحوظات حول محظورات عبادة «الشمس والقمر والنجوم ،جميع جنود السامء» ،عىل سبيل املثال :سفر التثنية .17:2 ،4:19
[[[ .هايدل ،أ .سفر التكوين اإلنجييل ( ،)The Babylonian Genesisشيكاغو :صحافة جامعة شيكاغو (.)1969
[[[ .جوب  ،26:12-13 ،9:13-14سفر املزامري  ،89:9-12أشعيا  ،9-10 :51 ،27:1تظهر ان الشعراء العربانيني كانوا عىل دراية بهذه الرواية بشكل أو بآخر
واستخدموا صورها من أجل التأكيد بأ ّن يهوا هو اإلله الخالق.
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ويف روايات الخلق يف بالد ما بني النهرين ،يقال أ ّن البرش قد ُخلقوا من ط ٍني ممزو ٍج
مع دم الله ،ويشبه ذلك بطريق ٍة أو بأخرى خلق آدم من «غبار األرض» مع النفحة
أي
اإللهية للحياة .هم ببساط ٍة عبيد الرب ،وقد ُخلِقوا ليك ال تضط ّر اآللهة إىل تأدية ِّ
عملٍ  ،فيبنون املنازل (املعابد) لها ويؤمنون الطعام والرشاب لها (التضحيات) .وكام
رأينا ،تم التشديد عىل أهمية البرش بطرقٍ ع ّد ٍة يف سفر التكوين  ،1فهم مل يُخلقوا عبي ًدا
لله ،بل ممثلني له عىل األرض وقد تولّوا مسؤولية االهتامم ببقية الخلق .ليس بإمكاننا
متابعة ما يُقصد بأ ّن البرش قد ُخلقوا عىل صورة الرب ومثاله .وميكن الجدال بصور ٍة
جزئيّ ٍة بأن للمفهوم الغريب لحقوق اإلنسان جذورا ً يف هذا البيان[[[ ،ومن املؤكد أنّه
بخسارة األساس الديني لصالح مت ّيز البرش وكرامتهم ،فإ ّن الفالسفة وعلامء األخالق ّيات
يناضلون من أجل الحفاظ عىل املفهوم يف وجه الضغوطات وتوسيعه ليشمل «الحقوق
الرئيسية» أو ببساط ٍة «حقوق البقاء الحساسة»[[[.
ويُطرح ٌ
رئييس يف ديانة بالد ما بني النهرين وهو :لِ َم ال يتمتع البرش بالحكمة
سؤال
ٌّ
والخلود (مبا يتناسب مع شجرة املعرفة وشجرة الحياة يف سفر التكوين  .)3يف ملحمة
جلجامش[[[ ،يبحث جلجامش عن الخلود ،فيجد «نبتة الحياة» ،لكن يف طريق عودته
ٌ
اختالف
إىل الديار ،يرسقها منه ثعبان (املزيد من وساوس سفر التكوين  .)3ويكمن
كب ٌري بني هذه القصة وسفر التكوين  3وهو فقدان البعد األخالقي ،ففي سفر التكوين
 ،3إن الكربياء البرشي والرغبة «بالتشبه بالله» تقود اإلنسان إىل التم ّرد عىل أوامر
الخالق وينتج عنها املوت ،وموت اإلنسان هو اليشء الوحيد الذي يُعزى إىل الخطيئة،
ويعني املوت ضم ًنا ما يتخطى املوت الجسدي ،فآدم وحواء مل ميوتا جسديّاً عندما أكال
الفاكهة ،عىل الرغم من قول الرب «إن أكلتام منها ،ستموتان قط ًعا» ،لكن ما حصل
هو أن عالقتهام مع الخالق ،وهي مصدر الحياة الجسدية والروحية ،قد د ِّمرت ،ويبدو
إذًا أن «املوت الروحي» هو العقاب الرئييس .إن كان سفر التكوين ( )3-2عبار ًة عن
[[[ .ستاسني ،ج« .حقوق اإلنسان واتفاقات هلسنيك هي تراثنا املعمداين»( ،)Seek Peace and Pursue Itيف بيبكني ،ه.و( .مح ّرر) ،إبحث عن السالم
وتابع به ،راشليكون ،معهد دراسات التعميد وتجديد العامد ( )1989الصفحات .113-103
[[[ .راجع ألكساندر ،د .إعادة بناء املصفوفة ( ،)Rebuilding the Matrixأكسفورد :ليون ( ،)2001الصفحات  472-462ملناقشة آراء بيرت سينجر.
[[[ .هايدل ،أ .أوجه الشبه بني ملحمة جلجامش والعهد القديم ( ،)The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallelsشيكاغو :صحافة جامعة
شيكاغو (.)1970
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رواي ٍة رمزيّ ٍة قد استُخدمت فيها أفكار من الرشق األدىن القديم بطريق ٍة جدل ّي ٍة ،فمن
ٍ
معلومات علم ّي ٍة منه حول أصول البرش ،خاصة وأ ّن
غري املالئم أن نحاول استدراج
ٌ
مخلوق س ّواه الله عىل «صورته» .وهنا تبان
الحي هو
«التعريف» اإلنجييل للكائن ّ
النوعية الروحية[[[ .يف حني ميكن للعلامء أن يع ّرفوا ماهية اإلنسان العاقل من الناحية
املادية.
تتشابه روايات الفيضان يف بالد ما بني النهرين مع الرواية اإلنجيلية بشكلٍ كبريٍ[[[،
وتشري جميعها إىل فيضانٍ كار ٍّيث يف الرشق األدىن القديم ،ويعلّق كالفني[[[ قائلً أن
التفاصيل التي أُ ِ
عطيت حول مكان عدن تشري إىل أ ّن الفيضان مل يتس ّبب بتغيريٍ هائلٍ يف
جغرافية الرشق األدىن القديم .يأيت االنطباع بأ ّن الفيضان كان عامل ّياً أل ّن الكلمة العربية
«إيريتس» عادة ما ت ُرتجم بـ «أرض» ّ
(تدل عىل الكوكب كله) بينام ميكن ترجمتها بـ
ّ
(فتدل عىل منطق ٍة مح ّدد ٍة) .ومر ًة أخرى نجد أن االختالف الهائل هو الطبيعة
«أرض»
«غري األخالقية» لروايات بالد ما بني النهرين ،التي ت ّدعي بأ ّن الله أرسل الفيضان أل ّن
ٍ
بكائنات برشيّ ٍة صاخب ٍة تزعجه يف نومه! بينام يف اإلنجيل ،إن الفيضان هو
األرض مكتظّ ٌة
أخالقي عىل اإلثم البرشي ،ويظهر مدى جدية الخطيئة بالنسبة للرب ولِام يحتاج
حك ٌم
ٌّ
اإلنسان إىل الخالص.
الخالصة

بدل من «البحث فيه» عن
ديني كام هوً ،
تظهر قراءة سفر التكوين (ٍّ )11-1
كنص ٍّ
ٍ
مناسب يف القرن الواحد والعرشين متا ًما كام كان مناس ًبا للعربانيني
معلومات علم ّي ٍة أنّه
ٌ
القدامى ،وألجيا ٍل ع ّد ٍة من اليهود واملسيحيني يف الفرتة السائدة بينهام ،وذلك ألنه يو ّجه
أسئل ًة أساسيّ ًة حول معنى الحياة والهدف منها ،كام أنه يتمتع بالقدرة عىل التوجه إىل
جميع األجيال ،وتشمل رسالته إىل القرن الواحد والعرشين النقاط التالية.
كل ما هو موجود ،وال يُعبد غريه ،ويقف ذلك
• ال إله إال الله ،خالق ّ
[[[« .الرب هو الروح»(جون .)4:24
[[[ .هايدل ،املرجه نفسه [ ،]21الصفحات .224-269
[[[ .كالفني ،املرجع نفسه [ ]9التعليق عىل سفر التكوين .2:10-14
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يف وجه روحانيات «العرص الجديد» التي تبحث عن املعنى من خالل علم
التنجيم وعبادة «الكوكب األم» وغريهام.
• عىل كوكب األرض ،مل يُخلق سوى اإلنسان عىل صورة الله ،وذلك أساس
«حقوق اإلنسان».
• يجب عىل البرش ،كونهم ممثيل الله عىل األرض ،أن يعتنوا مبخلوقات الله
األخرى ،وأن يحافظوا عىل «خريه» ويط ّوروه ،وأن ال يسيئوا استخدامه.
• إن الواقع بأننا نعيش يف عملي ِة خلقٍ مدبّر ٍة ومنظم ٍة ،وقد ُخلقنا عىل
أساسا للمؤسسة العلمية.
صورة الله ،يوفّر ً
• نحن مذنبون ،وقد أفسدت الخطيئة خلق الله ،لذا فنحن بحاجة إىل
الخالص واإلصالح ،اللذان وضعهام الله يف يسوع ،وهو من ذرية حواء التي
[[[
طال انتظارها.
لمحة عن المؤلف:

الكاهن الدكتور إرنست لوكاس هو نائب رئيس كلية بريستول املعمدانية (كلية
تابعة لجامعة بريستول) وأستاذ يف العلوم اإلنجيلية فيها .وكان قد أجرى الدكتور لوكاس
سابقًا بحثًا يف مرحلة ما بعد الدكتوراه يف الكيمياء الحيوية يف جامعة كارولينا الشاملية
يف الواليات املتحدة األمريكية ،وجامعة أكسفورد قبل أن يختص بعلم الالهوت فيها
ويحصل عىل شهادة دكتوراه يف الدراسات الرشقية من جامعة ليفربول .أما إحدى كتبه
الحديثة ،فهو بعنوان هل نصدق سفر التكوين اليوم؟

[[[ .سفر التكوين .3:15
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مظفر إقبال وسید حسین نرص

ن
سيد ي ن
حس� نرص مفكّ ٌر
عالم
الدكتور مظفّر إقبال هو ٌ
باكستا� ،والدكتور ّ
ي ٌّ
إير نا� مقيم ف� الواليات المتحدة أ
المريكية.
ي ٌّ ٌ ي
هذان المف ّكران هما ف� الحقيقة من ّظران ذاع صيتهما ف� أ
الوساط الفكرية
ي
ي
ف
نظريات
و� هذا السياق طرحا
ٍ
عىل صعيد المباحث المتع ّلقة بالعلم والدين ،ي
وآراء ملفتةً للنظر.
وتم تسليط الضوء فيها
تتضمن هذه المقالة حواراً لهذین المفكّرین ّ
ّ
ين
سيد ي ن
المسلم�
حس� نرص عىل صعيد كيفية مواجهة
بشكل
أساس عىل آراء ّ
ٍ
ي ٍّ
للعلوم الحديثة ،حيث طرح الموضوع هنا بصفة نرص مم ّثال ً للمفكّرين
ين
ين
المسلم�.
التقليدي�

					

كلمة التحرير

جرتْ هذه املقابلة خالل جلستني نظّمتا يف شباط وآذار من العام  ،2003وتناولت
نطاقاً واسعاً من القضايا املتمحوِرة حول املفهوم العام لإلسالم ،والعلم ،ومواقف املسلمني
املسائل األخرى التي مت ّْت مناقشتها يف هذا الحوار عىل
ُ
اشتملت
تجاه العلم املعارص.
ْ
عص العوملة
األبعا ِد املختلفة للتحديّات التي ت ُواجه نظام ال ُحكم اإلسالمي من ِقبل ْ
[[[ .املصدر:

Nasr ,Seyyed Hossein, Islam, Science, and Muslims, Chapter3 of the book: Islam, Science, Muslims,
and Technology: Seyyed Hossein Nasr in Conversation with Muzaffar Iqbal, Publisher: Islamic Book
Trust (June 1, 2009), p49.

تعريب :هبة نارص.
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املدفوع من العلم والتكنولوجيا ،باإلضافة إىل إحياء التقليد اإلسالمي املتمثِّل باكتساب
العلم ودور املسلمني القاطنني يف الغرب يف إنعاش هذا التقليد اإلسالمي ،ووسائل صيانة
األبعاد املختلفة للحضارة اإلسالمية.
إقبال :منذ قرنني تقريباً من الزمن واملسلمون يُواجِهون ُمعضل ًة يبدو أنّه من غري
املمكن تخطِّيها ،حيث ال يستطيعون تج ُّن َب العيش يف عا ٍمل مدفو ٍع من العلم والتكنولوجيا
رصيْن اللَّ َذيْن ت ّم إنتاجهام يف الغرب ،وكذلك ال يستطيعون أن يعيشوا يف هكذا عا ٍمل
املعا َ
بعض املصلِحني يف القرن التاسع
من دون تدمري السامت اإلسالمية لحضارتهم .اقرتح ُ
الغربيَّي ولكن ال املنظومة القيمية والرؤية الكونية التي
عرش توري َد العلم والتكنولوجيا
ْ
تطب ُع الغرب املعارص .استن َد افرتاضُ هم عىل املفهوم الذي يُفيد أ ّن العلم والتكنولوجيا
خاطئ وقد أدركنا ذلك اآلن مبا ال مجال فيه
هام خاليان من القيمة ،ولك ّن هذا االعتقاد
ٌ
للشك من خالل مؤلَّفات العديد من الفالسفة وال ُكتّاب من املسلمني وغري املسلمني.
ُمت أنت نفسك بالتأكيد عىل الحاجة للمحافظة عىل «الفضاء اإلسالمي» ،أي
لقد ق َ
ذلك ال ُبعد الفريد للحضارة اإلسالمية الذي ينع ِك ُس يف عالقة هذه الحضارة مع ال ُبعد
املتسامي .لقد قُ ْم َت أيضاً بتأليف عد ٍد من أعمق الدراسات النقْدية للعلم املعارص،
بعض الكتّاب نقدا ً شديدا ً لنظرتك إىل الحداثة بشكلٍ عا ٍّم وإىل العلم
ولكن قد و ّجه ُ
خاص ،وذلك بسبب فقدانها للمنحى العميل .ما هو
والتكنولوجيا
املعاصيْن بشكلٍ ٍّ
ِ َ
ر ُّدك عىل هذا االنتقاد؟
ِ
نرص :بسم الله الرحمن الرحيم .هذا ٌ
العديد من األبعاد،
سؤال واس ٌع ينطوي عىل
ُ
وميتلك جانباً عمل ّياً وآخ َر نظريّاً .يف ما يتعل ُّق بالجانب العميل ،فإنّني أعت ُرب مثالً أنّه إذا
نعث عىل أفضل لقا ٍح ض ّد املالريا
يجب أن ُ َ
أُصيب أحد األشخاص يف بنغالدش باملالرياُ ،
لشفاء هذا اإلنسان .أ ّما بالنسبة لألشكال املختلفة من العلم الغريب الوافدة عىل العامل
اإلسالمي-سوا ًء أكانت عىل هيئة الطب أم اإللكرتونيات أم األمور األخرى التكنولوجية
يستحيل عىل الحكومات اجتنابها عىل
ُ
تطبيقي -فإنّه
بأغلبها ولك ّنها مع ذلك عل ٌم
ٌ
ألي حكوم ٍة أن تُعلن أنّها لن تنشئ شبك ًة
مستوى ُمعيَّ ٍ .عىل سبيل املثال ،ال ُيكن ِّ
ً
للخطوط الهاتفية يف دولتها ،وال ريب من هذا األمر.

اإلسالم ،المسلمون والعلوم الجديدة

289

أعمق بكثريٍ .تقو ُم معظم مراكز القوة السياسية
عىل الرغم من ذلك ،هناك قضي ٌة ُ
بالرتكيز عىل األبعاد الظاهرية لهذا السؤال فحسب وتعتق ُد بالفكرة التي تُفي ُد أ ّن املزيد
من العلم يعني املزيد من الق ّوة وبالتايل ينبغي عىل العامل اإلسالمي أن يقتفي ق ْد َر
الغربيَّي ،وحتّى أن
اإلمكان التط ُّورات التكنولوجية ،وأن يُجاري التكنولوجيا والعلم
ْ
يتف ّوق عىل الغرب كام فعل اليابانيون الذين يصنعون سيار ٍ
أفضل من تلك املصنوعة
ات َ
يف ديرتويت .هذه العقلية الشائعة يف العامل اإلسالمي هي يف غاية الخطورة ،وعىل وجه
الخصوص يف الزمن الراهن حيث إ ّن الغرب الذي ط ّور التكنولوجيا عىل أساس العلم
ٍ
ومشاكل ال ُيكن تجاوزها كاألسئلة التي تدو ُر حول تعريف
َ
صعوبات
املعارص يُوا ِج ُه
الكائن البرشي واألخالق ،أو مسألة تدمري البيئة واالحتباس الحراري ،أو ألف سؤا ٍل آخ َر.
إذا حاول العامل اإلسالمي بشكلٍ عشوا ٍّيئ أن ينض ّم إىل ُمعسكر الحرية وعملية تدمري
البيئة تحت مس ّمى حداثة القرن الواحد والعرشين ،فإنّني أعتق ُد أ ّن هذه الخطوة
سوف تكون انتحاري ًة.
ينفتح العامل اإلسالمي عىل تطبيق العلم املعارص
إذا ً ،عىل املستوى العميل ،بينام
ُ
النقي ،ينبغي أن يدرس هذا العلم وتطبيقاته بشكلٍ
نقدي وأن يكون
ٍّ
ُ
ويكتسب العل َم ّ
لديه مقدا ٌر من التق ُّيد والتحفُّظ لدى التطبيق ،أي ال ينبغي عىل العامل اإلسالمي أن
كل ما يجري يف الغرب .أ ّما بالنسبة إىل الجانب النظري ،ال ّ
شك
كل تط ُّور ويُقلِّد َّ
يَلِ َج يف ِّ
يجب أن يقرتن هذا
أنّه ينبغي عىل املسلمني
السعي للتمكُّن من العلوم الغربية ولكن ُ
َ
نقدي يعتم ُد عىل الرتاث الفكري اإلسالمي.
اإلتقان مع منظو ٍر ٍّ
بعد أن قُلنا ما سبقِ ،أص ُل اآلن إىل النقطة الثانية التي أكّدتُ عليها لعقو ٍد طويل ٍة .ال
الغربيَّي من دون تدمري نفسها،
تستطي ُع الحضارة اإلسالمية أن تُقلِّد العل َم والتكنولوجيا
ْ
ومن يَق ُْل غ َري هذا ال يفه ْم فعالً األسس الفلسفية للعلم املعارص أو أثر تطبيقات هذا
العلم عىل العامل .إذا أرادتْ الحضار ُة اإلسالمية أن تستم ّر كحضار ٍة ح ّي ٍة ،يتحتّ ُم عىل
ممثِّليها بحثَ أُ ُسس العلم املعارص عىل املستوى النظري .ينبغي أن يقوم هؤالء املمثِّلون
بإطالق عملي ٍة إلعادة تفسري األبعاد املختلفة للعلم املعارص وإعادة دمجها وقبولها أو
رفْضها عىل ضوء النظرة الكونية اإلسالمية ورؤيتها امليتافزيقية لطبيعة الواقع .أ ّما من
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الناحية التطبيقية ،فينبغي أن تسعى هذه العملية إىل تطوير املعايري املستقلة ملا ُيكن
القبول به أو ال.
بالتايل ،يُوجد بُعدان ُمختلفان ملا ينبغي فعلُه بالعلم املعارص .عىل املستوى العميل،
توج ُد قراراتٌ ُمع ّين ٌة ال ُيكن اجتنابها يف مجاالت الطب ووسائل االت ّصال وغريها ،ولكن
مع ذلك ينبغي ّأل يتح ّمس العاملُ اإلسالمي ومييش بشكلٍ مته ِّو ٍر يف طريقٍ مسدو ٍد
كل ما يفعله الغرب .أوالً ،حتّى ولو قمنا بذلك ،فإنّنا سوف نبقى
يف محاولته لتقليد ِّ
ِ
صل
املعاصة التي تتّ ُ
عىل الدوام خلف الغرب ،وثانياً ،إذا استنسخنا أخطا َء التكنولوجيا
بالجشع إىل ح ٍّد كبريٍ وال تبتع ُد عىل اإلطالق عن عيوب الكائن البرشي ،فإنّنا سوف نقو ُم
يجعل الوضْ َع أسوأ بكثريٍ بالنسبة للعامل
ُ
ببساط ٍة باقتفاء آثار هذه األخطاء ما سوف
مينح العامل اإلسالمي
اإلسالمي .ينبغي أن يرتافق التقليد مع مقدا ٍر كبريٍ من التحفُّظ الذي ُ
وقتاً لتطوير البدائل حينام ُيكن ذلك.
عىل املستوى النظري ،توج ُد مهم ٌة أش ُّد ُعرسا ً وهي :أوالً محاولة فهم العلم الغريب
الخاصة ينبغي إدراكه عىل ضوء النظرة الكون ّية اإلسالم ّية
بعمقٍ  ،وثانياً بعد فهمه بصيغته ّ
وعدم السعي لتغطية االختالفات الرئيسية املوجودة بني فلسفة العلم املعارص كام تط ّور
يف القرن السابع عرش يف الغرب ،وبني الفلسفة اإلسالم ّية والفكر اإلسالمي اللَّ َذيْن أسفرا
بالفعل عن العلم اإلسالمي.
الحل
الحل الذي قُ ْم َت للت ّو بتلخيصه يُشبه َّ
إقبال :عىل املستوى العميل ،يبدو أ ّن َّ
عام حيث متّت صياغته أوالً عىل يد املصلحني يف القرن
الذي رافقنا ملا يُقارب من ٍ 300
ٍ
أشخاص من
الثامن عرش واملفكّرين املسلمني يف اإلمرباطورية العثامنية باإلضافة إىل
أمثال محمد عيل باشا الذي وجد الجيوش الغربية عىل أعتاب البالد .لقد أدركوا حاجتهم
إىل التكنولوجيا املعارصة من أجل التعامل مع هذا التهديد العسكري فقاموا بصياغة
الحل عىل نحو اكتساب الحد املطلوب فقط من العلم والتكنولوجيا للتعامل مع الوضع
املتغيِّ  ،ولكن هل من املمكن فعالً أن يكون هناك نو ٌع من التحفُّظ يف هذه العملية؟
عىل سبيل املثال ،حينام نقو ُم بتصدير وسائل االتّصال املعارصة كالهواتف النقّالة ،فإنّها
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ت ُساهم بشكلٍ
حتمي بتدمري األمناط السابقة من التواصل والتفا ُعل وتأيت ك ُحزم ٍة كامل ٍة
ٍّ
تجلب عىل الدوام
حيث ال ُيكن للفرد أن يختار مك ِّونات هذه الحزمة باإلضافة إىل أنّها ُ
اإلسالمي.
العديد من أبعاد الثقافة الغربية التي ت ُق ِّو ُض الفضا َء
ّ
حيادي أو حمي ٌد .إذا نظرنا إليه
حق ،وأنا آخر من يظ ّن أ ّن العلم املعارص
نرص :أنت ُم ٌّ
ٌّ
ككل ،فإنّه يُق ِّدم الفوائ َد الواضحة ولك ّنه ميتلك بُعدا ً شيطان ّياً يُد ِّم ُر معظم الج ِّو الروحي
ٍّ
يف داخل الفرد وخارجه .ال ّ
شك بهذا األمر وأريده أن يكون واضحاً جدا ً يف نقاشنا .يف
كنت أعني أ ّن العامل اإلسالمي ينبغي ّأل
ثت عن التحفُّظ ،فإنّني ُ
الواقع ،حينام تح ّد ُ
يُقلِّد التكنولوجيا املعارصة بشكلٍ أعمى بل أن يكون قادرا ً عىل تطوير نقْده الخاص
لهذه التكنولوجيا كام جرى يف القرن التاسع عرش يف إنكلرتا عىل يد ويليام موريس
وجون َرسكني ،والحقاً يف القرن العرشين عىل يد العديد من الكتّاب الغربيِّني ،إال أنّنا
قلّام شهدنا هذا النوع من املنظور النقدي يف العامل اإلسالمي .ينبغي أن نكون ُمدركني
بالكامل لجميع املخاطر .لقد ذك ْرتَ الهاتف النقّال وهو ٌ
مثال ج ِّي ٌد للغاية حيث إنّه قد
يل
غي بالفعل الفضا َء الذي ُ
ّ
يعيش فيه العديد من البرش ويقوم بتدمري املكان الداخ َّ
الهادئ حيث نكون لوحدنا مع الله .ت ُحتِّ ُم هذه األداة الصغرية عىل مستخدميها أن
يكونوا متّصلني عىل الدوام تقريباً باضطراب العامل الخارجي ،وهذا أم ٌر متع َّم ٌد ،وآثاره
عىل الروح البرشيّة عميق ٌة للغاية.
بعد ذكر هذا األمر ،دعنا نُركِّ ْز عىل بعض األبعاد األخرى .عىل سبيل املثال ،فلنذكر
رش مع أفرادها وما
ٌ
مرك َز إطفا ٍء أو وكال ًة حكومي ًة ت ُريد أن يكون لديها
تواصل مبا ٌ
إىل ذلك .لن تقبل هذه الوكاالت بعدم استخدام الهاتف النقّال بسبب مساوئه عىل
املستوى الروحي .حينام ت ُوجد قضايا أساسيّ ٌة ت ُِحلّها التكنولوجيات الجديدة عىل الرغم
من عواقبها السيئة ،فمن الواضح أ ّن الحكومات اإلسالم ّية لن تقبل بعدم االستفادة من
ينطبق هذا األم ُر أيضاً عىل ُمعظم األفراد
هذه التكنولوجيات عىل املستوى العميل.
ُ
الهاتف النقّال ُم ِ
نتشا ً كثريا ً يف أوساطهم .ما ينبغي أن نقو ُم به
العاديني الذين أصبح
ُ
بوسائل
َ
أي املوارد ،ول ُنرب َز
كمفكِّرين هو أن نُق ِّد َم الن ْق َد ل ُنظ ِه َر ملا ينبغي أن نتحفّظ ويف ِّ
رصيْن .هذا املرشوع بتاممه ُمرتب ٌط بأقسامه
أعمق َ
َ
كامل روحية العلم والتكنولوجيا املعا َ
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املختلفة حيث ال ُيكن للفرد أن يتق ّبل بشكلٍ غريِ ٍ
ناقد جزءا ً من التكنولوجيا املعارصة
يحصل عىل وجه الخصوص
ُ
فيرتك أبعادها األخرى ويُعلِن أ ّن التكنولوجيا رائع ٌة ،وهذا
بحل
كل مشكل ٍة ٍّ
عندما يكون الفر ُد متب ِّنياً للنظرة الكون ّية التكنولوج ّية حيث تحظى ُّ
تجلب التكنولوجيا املعارصة معها «منظوم ًة قيميّ ًة»
تكنولوجي .األمر ليس كذلك.
ُ
ٍّ
خاص عن الوقت .ولكن
ُمح َّددةً ،وهي طريق ٌة مع ّين ٌة يف الكينونة والفعل ومفهو ٌم ٌّ
ِ
املعاصة املوفِّرة للوقت
تجد ُر اإلشارة إىل أنّه للمفارقة ،تقو ُم جمي ُع أدوات التكنولوجيا
بتدمريه يف الواقع .عىل سبيل املثال ،يح ُّد الربيد اإللكرتوين من الوقت الذي متلكه للر ّد
ويضغ ُط َ
عليك لإلجابة بشكلٍ
فوري.
ٍّ
أنا آخ ُر ٍ
شخص يف العامل قد يظ ُّن بأ ّن الحضارة اإلسالمية تستطي ُع انتقا َء الجزء الذي
تعتربه جيدا ً من التكنولوجيا الغربية وي ّدعي بأ ّن هذا الجزء هو غري ضا ٍّر عىل اإلطالق
ِ
املعاصة -حتّى ولو كان
أي شكلٍ يت ُّم تب ِّنيه من التكنولوجيا
ويقو ُم برفْض جز ٍء آخ َرُّ .
يجلب معه آثاره السلبية ولك ْن مبقدور الفرد أن
مستوى معيَّ ٍ -فإنّه سوف
إيجاب ّياً عىل
ً
ُ
يكون حكيامً فيح َّد من هذه اآلثار .أ ّما عىل املستوى العميل ،فإنّني ال أدري كيف ُيكن
اجتناب األشكال العديدة من التكنولوجيا يف هذه املرحلة التاريخية ،ولكن قد تتب ّدل
ُ
موقف ِ
ٍ
ْدي.
األمور إذا حافظنا عىل
حذ ٍر ونق ٍّ
بغض النظر
سوف تقو ُم الحكومات اإلسالمية بتب ِّني بعض أبعاد التكنولوجيا الغربية ِّ
كنت أمت ّنى ّأل يكون الحال كذلك ،ولكن ال ُيكن تفاديه .بالتايل ،ينبغي
عم نقولهُ .
ّ
ِ
املعاصة وأن يُحا ِول التقليل من
أن يقوم الفر ُد عىل األقل بتوفريِ نق ٍْد للتكنولوجيا
آثارهها السيئة قد َر اإلمكان .وددْتُ لو أنّه باستطاعتنا وضْ ع هذه التكنولوجيا بأكملها
الخاصة بنا كام فعل املسلمون يف العصور
جانباً والقيام بتطوير التكنولوجيا اإلسالمية
ّ
الوسطى ،ولك ّن هذا األمر ليس ُممكناً يف الوقت الراهن .ما ينبغي أن نفعله هو تغيري
طريقة تفكري املسلمني وأن نجعلهم ُمدرِكني لآلثار السلبية املرتت ِّبة عىل الخضوع لآلالت.
ِ
املعاصة ،خصوصاً يف ِشبه القارة
املؤسسات
ُمعظ ُم املسلمني الذين تلقّوا تعلي َمهم يف ّ
يتمسكون بها تقريباً كاعتقا ٍد
الهندية ،يحملون نزع ًة علمي ًة عميق ًة ُ
ويكن القول بأنّهم ّ
ديني ،ومن الصعب ج ّدا ً التغلُّب عىل هذا املوقف.
ٍّ
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عىل املستوى الفكري ،ما ينبغي أن نفعله هو أن نكون شجعاناً مبا فيه الكفاية إلظهار
وروحي آخ َر لفهمه ،ومن ث ّم
فكري
نقاط ضعف العلم املعارص وأن نسعى لتقديم إطا ٍر ٍّ
ٍّ
إسالمي ُم ٍ
ستند إىل تراثنا العلمي الخاص
علم
علينا ات ّخاذ الخطوة التالية املتمثِّلة بتطوير ٍ
ٍّ
نحتاج إليه اآلن هو التمكُّن أوالً
بنا ،وهذا أم ٌر أتح ّدثُ عنه منذ أربعة عقو ٍد .بالتايل ،ما
ُ
ِ
املعاصة مع اإلبقاء عىل تجذُّرنا التام بالرتاث الفكري اإلسالمي ،ومن ث َ َّم نأخ ُذ
من العلوم
أي عا ٍمل
الخطو َة الثانية داخل اإلطار اإلسالمي ال إطار العلم املعارص .ال ُيكن أن يقول ُّ
إسالمي أنّه ال يهت ُّم باكتشافات الفيزياء الك ّمية وأنّها غ ُري مه ّم ٍة ،ولك ّن املطلوب
فيزيا ٍّيئ
ٍّ
هو فه ُم امليكانيكيات الكميّة ومن ث ّم إعادة تفسريها بشكلٍ ُم ٍ
ختلف متاماً عن مدرسة
فست ْها عىل أساس التش ُّعب ،وهنا تكم ُن ازدواجي ُة الفلسفة الديكارتية
كوبنهاغن التي ّ
ِ
املعاص.
أساس املرشوع العلمي
التي ت ُشك ُِّل َ
إذا استطعنا أن نُنج َز هذه األمور عىل املستوى الفكري وأن نُنشئ فلسف ًة إسالمي ًة
أصيل ًة عن الطبيعة أو منظوم ًة ميتافيزيقي ًة عنها ،ومن ث ّم أنشأنا علامً إسالم ّياً طبيع ّياً
ِ
املعاص ،ويف النهاية قُمنا بد ْمج هذا
استنادا ً إىل تراثنا العلمي الخاص و ُمكتشفات العلم
األخري يف تُراثنا فإنّه سوف يغدو بإمكاننا إنشا ُء التكنولوجيا الخاصة بنا عىل أساس ذلك
العلم .ولكن يف يومنا الحايل ،تتمتّ ُع القوى االقتصادية والعسكرية والسياسية بقو ٍة بالغ ٍة
ُلت «دعنا نرفض العلم والتكنولوجيا
املعاصيْن» فلن يستمع إليك أح ٌد،
حيث إنّك إذا ق َ
ِ َ
وهنا تكم ُن املشكلة بتاممها.
ألقيت نظر ًة إىل العامل اإلسالمي ،سوا ًء أكانت الحكومات ُموالي ًة أم ُمعادي ًة للغرب،
إذا
َ
َملِكي ًة أم جمهوري ًة ،ناتج ًة عن ثور ٍ
ات إسالم ّية أم علامن ّي ًة ،فإنّها تتّح ُد جميعها يف الرتنُّم
يتغي هذا املوقف .حمدا ً لله،
املجيد مبحامد العلم والتكنولوجيا
املعاصيْن .ينبغي أن ّ
ِ َ
إنّني أظ ُّن أنّه خالل السنوات الثالثني األخرية حصل بعض التغيري يف هذا االتّجاه ،أي
ٍ
موقف أك َرث نقْدا ً للنزعة العلمية ،وكان ذلك بشكلٍ جز ٍّيئ من ج ّراء جهودي
يف تطوير
مم كانت عليه منذ ثالثني أو
املتواضعة ،وقد أصبحت األحوال يف هذا امليدان َ
أفضل ّ
أربعني سن ًة .عىل األقل ،هناك يف الوقت الراهن بعض األصوات املسلمة التي تعي أ ّن
هذا ليس هو الطريق الذي ينبغي ات ّباعه وأ ّن الرتاث الفكري اإلسالمي قد استطاع

 294الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

ِ
رس قبي ٍح عىل هذا
تقدي َم نق ٍْد للعلم والتكنولوجيا
املعاصيْن .إذا مل منلك خيارا ً يف بناء ج ٍ
النهر ،عىل األقل ينبغي ّأل نقول:
«ما أروع هذه التكنولوجيا وهذا العلم» ،بل ينبغي أن نُغيِّ
الطب املعارص يبقى علينا أن نُدرِك
موقفنا .إذا مل نجد بديالً عن
ِّ
عيوبه وأن نُحاوِل يف الوقت ِ
نفسه إعاد َة تطوير ط ّبنا اإلسالمي
التقليدي الشامل الذي تُرك يف املؤخَّرة .بعد أن وصل الوخ ُز باإلبر
بعض األشخاص اآلن بالحديث عن إعادة إحياء
إىل الغرب ،يقو ُم ُ
الطبي».
تُراثنا
ّ
أختلف بالكامل مع محمد عيل باشا وغريه الذين قالوا:
إنّني
ُ
ثم عودوا
«اذهبوا إىل أوروبا وتعلّموا صناع َة األسلحة ومن ّ
وسيكون لدينا ٌ
كل يش ٍء آخ َر» .ال ُيكننا أن نفعل
أفضل وننىس َّ
جيش ُ
ُ
يرتبط ببعضه -من صناعة األسلحة إىل الحواسيب
كل يش ٍء
ذلك إذ إنّ َّ
والهواتف النقّالة وصناعة الفوالذ والطائرات .تقو ُم التكنولوجيا
ِ
املعاصة بفرض نظر ٍة كوني ٍة مع ّين ٍة عىل اإلنسان ،وتقو ُم بتحويله
بكل
بعدّ ة طرقٍ إىل آل ٍة .ينبغي عىل الحضارة اإلسالمية أن تُحاول ِّ
وسيل ٍة ُممكن ٍة ّأل تدع ذلك يحصل لها .حينام أقول أنّ الحكومات
اآلن ال متتلك الخيا َر عىل بعض املستويات ،فإنّني ال أعني أنّه لن
يكون لدينا خيا ٌر عىل اإلطالق .ولكن يف الوقت الحايل ينبغي أن ن ّتبع
أسلوب التأخري ،أي بدالً من االندفاع إىل تقليد العلم والتكنولوجيا
كل مجالٍ  ،ينبغي أن نفعل ذلك فقط يف مورد الرضورة
الغربيَّي يف ِّ
ْ
القصوى حيث ال ُيوجد خيا ٌر آخ ُر .يف األثناء ِ
نفسها ،ينبغي أن نكْسب
يوم من األيام
خاص بنا وإن شاء الله
سنتوصل يف ٍ
الوقت إلنشاء ٍ
ّ
علم ٍّ
خاص ٍة بنا».
إىل تكنولوجيا ّ
إقبال :إنّني أشع ُر أنّه عىل إحدى املستويات ،ترتب ُط مسألة إعادة إحياء الرتاث
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العلمي اإلسالمي بشكلٍ وثيقٍ مع إعادة إحياء التقليد اإلسالمي املتمثِّل بالتعلُّم بح ِّد
ذاته.
صحيح.
نرص :هذا
ٌ
فعم بوجود أساطني الفلسفة التقليدية
إقبال :لقد حظيْ َت بفرصة الرتعرع يف ج ٍّو ُم ٍ
[[[
ْت هذا األمر بشكلٍ بليغٍ يف سريتك الذاتية الفكرية ،
واملذهب الصويف ،وقد وصف َ
ولكن ما هي الفرص املوجودة اآلن ليك ينمو املسلمون يف هكذا بيئ ٍة فكري ٍة وروحي ٍة
غن ّي ٍة؟ يخط ُر عىل بايل املسلمون الذين يسكنون يف الغرب وكيف لنا أن نُوفِّر تلك البيئة
مؤس ٍ
سات هناك يستطي ُع فيها جيلُنا
للشباب والشابّات حيث إنّنا مل نتمكّن من إنشاء ِّ
أي ّ
رشب ذلك الرتاث.
الصاعد أن يحظى بفرصة ت ُّ
نرص :دعني أتو ّجه أوالً إىل العامل اإلسالمي .ما نحتاج إىل تحقيقه هو :بدالً من تقليد
املائتي سن ٍة املاضية منذ عهد السيد
املؤسسات التعليمية الغربية الذي دأبنا عليه خالل
ّ
ْ
مؤسساتنا التعلمية اإلسالمية التقليدية .لألسف،
أحمد خان وغريه،
نحتاج إىل تعزيز ّ
ُ
أصبحت رؤى العديد من هذه املدارس أكرث ِضيقاً خالل القرون القليلة املاضية يف
العديد من الدول اإلسالمية .عىل سبيل املثال :ت ّم حذف الفلسفة واملنطق ،ناهيك عن
الرياضيات وعلم الفلك ،من املناهج الدراسية لهذه املدارس.
ٍ
جديد ،فإنّني ال أعني
حينام أقول أنّنا بحاج ٍة إلعادة تأسيس املدارس وتعزيزها من
أن يتحقّق ذلك عرب االنحصار الشديد سوا ًء أكان سياسياً أ ْم ال بل إنّني أقص ُد أ ّن إحيا َء
املنظومة املدرسية الحقيقية واألصيلة ينبغي أن يبدأ من الداخل .عالو ًة عىل ذلك ،نح ُن
بحاج ٍة يف العامل اإلسالمي لتعزيز املنهج التقليدي املتمثِّل بنقْل املعرفة ود ْمجها مع
تحقيق هذا
يجب
ُ
األخالق والصفات والفضائل الروحية التي ينبغي أن تنتقل معهاُ .
األمر يف أرجاء العامل اإلسالمي ،من مدارس ماليزيا إىل املغرب .يف بعض األماكن ،توجد
إشاراتٌ باعث ٌة عىل األمل كإيران عىل سبيل املثال حيث ت ّم مؤ َّخرا ً
تأسيس العديد من
ُ
املدارس الجديدة ذات املناهج األكرث شمولي ًة كتلك املتواجدة يف قم .بالطبع ،مستواها
[1]. Lewis Edwin Hahn, Randall E. Auxier, and Lucian W. Stone, Jr. (eds.), The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr, op. cit., 3- 85.
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الطلب ولكن هناك
ليس عالياً يف الكثري من األحيان بسبب وجود أعدا ٍد كبري ٍة ج ّدا ً من ّ
حاالتٌ استثنائي ٌة .باإلضافة إىل ذلك ،يوج ُد عد ٌد كب ٌري من العلامء الشباب املم ّيزين ج ّدا ً
َ
انتقال األبعاد الفكريّة والروح ّية لإلسالم ومل يقترصوا عىل دراسة الرشيعة
الذين َخ ِبوا
فحسب .ينبغي أن نُع ِّزز هذه التجربة التعليميّة التقليديّة الشاملة يف داخل العامل
اإلسالمي التي مل متُت ولك ّنها بحاج ٍة إىل التقوية.
تنجح الحضار ُة اإلسالمية يف نقْل الخصائص اإليجابية لهذه املنظومة املدرسية إىل
مل ْ
الجامعات الجديدة التي ت ّم تأسيسها يف «دار اإلسالم» منذ القرن التاسع عرش ،سوا ًء كانت
هذه جامعاتُ بُنجاب ،كالكوتا ،الله آباد ،إسطنبول ،طهران ،أم القاهرة حيث قامت هذه
ُ
إهامل طابع العالقة
بكل بساط ٍة .بالتايل ،ت ّم
املنشآت بتقليد املنظومة الجامعية الغربية ِّ
بني األستاذ والتلميذ بأغلبها باإلضافة إىل الج ّو الروحي ومضمون املواد التي يت ُّم تدريسها .مل
ِ
واملعاصة التي
مؤسساتها التعليم ّية التقليديّة
تنجح ُّ
أي دول ٍة إسالمي ٍة بشكلٍ تا ٍّم يف تكامل ّ
ْ
الطب،
أنشأها املسلمون يف دولهم لتدريس املواد كالهندسة الحديثة ،الرياضيات ،الفيزياءّ ،
وما إىل ذلك .هذه مهم ٌة عظيم ٌة ينبغي أن يُؤ ِّديها العاملُ اإلسالمي بنفْسه ليك يت ّم التغلُّب
بشكلٍ
نوعي املنظومة التعليميّة.
تدريجي عىل هذه الثنائية بني ِ
ٍّ
لقد أ ّدى املؤمت ُر العاملي اإلسالمي التعليمي الذي ت ّم تنظيمه عىل يد السيد الراحل
عيل أرشف ،والدكتور زُبري ،وعبد الله ناصيف ،وأنا نفيس باإلضافة إىل آخرين ،والذي
سعت إىل تنفيذ
أُقيم يف العام  ،1977إىل تأسيس العديد من الجامعات اإلسالمية التي ْ
هذه املهمة إال أ ّن املرشوع مل ينجح كل ّياً لألسف بسبب وجود بعض الرؤى الطائفية
تسمح لهذه الحركة باالستفادة بشكلٍ تا ٍّم من الرتاث الفكري اإلسالمي.
والالهوت ّية التي مل
ْ
عىل سبيل املثال ،مل تنظ ْر هذه الجامعات اإلسالمية بشكلٍ ج ّد ٍّي إىل الفلسفة اإلسالميّة،
وحينام ال يت ّم االهتامم بالفلسفة اإلسالم ّية فهذا يعني عدم االهتامم بالحقول الفكريّة
اإلسالم ّية األخرى كالعلوم اإلسالم ّية.
ُيكنك أن تقو َم بتدريس الرشيعة من جهة والعلم الطبيعي ،وعلم االجتامع ،وعلم
االقتصاد املعارصة من جه ٍة أخرى ،وت ُس ّمي هذا املكان جامع ًة إسالم ّية إال أنّه ال يُشكِّل
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جامع ًة إسالم ّي ًة يف الواقع .الجامعة اإلسالم ّية هي املكان الذي يُنظَر فيه إىل جميع املواد
افق الدرس الروحي واألخالقي مع الدرس األكادميي
من الناحية اإلسالم ّية وحيث يرت ُ
والفكري.
أفضل مثا ٍل عىل هذا النقْل املتكامل هو ما ت ّم تحقيقه يف الغرب يف القرون ال ُوسطى
ُ
حيث أُنشئت الجامعاتُ الغربية عىل أساس منظومة املدارس (اإلسالم ّية) إال أنّها كانت
مسيحي ًة .قامت هذه الجامعات بأخذ املنهج التعليمي اإلسالمي والعديد من املواد
قامت بد ْمجها يف ُرؤاها الالهوت ّية والفلسف ّية
والتطبيقات الدراسية وجعلتها مسيحي ًة ،وقد ْ
الخاصة .بالتايل ،ت ّم يف القرون ال ُوسطى إنشا ُء الجامعات التي كانت غربي ًة ومسيح ّي ًة
بالكامل ومختلف ًة جدا ً عن النامذج اإلسالمية التي كانت قد تعلّمت منها الكثري .لألسف،
كل البعد عن املثالية.
مل نستطع أن نفعل العكس ،والوضع الحايل يف العامل اإلسالمي بعي ٌد َّ
نحتاج لنقْل املناهج الغربية الفكرية
حينام نأيت إىل وضع املسلمني يف الغرب،
ُ
مؤسساتنا هناك عرب استخدام تراثنا الفكري الخاص ومصادرنا،
وأساليب البحث إىل ّ
التواصل البرشي .أ ّما بالنسبة إىل الكتب ،فأظ ُّن أ ّن هذا األمر قد
وأفكارنا ،باإلضافة إىل
ُ
تحقّق إىل ح ٍّد ما خالل السنوات األربعني األخرية ،أي أنّنا قد ترجمنا عددا ً كبريا ً من كتب
لغات ُم ِ
الرتاث الفكري اإلسالمي إىل ٍ
عاص ٍة وقُمنا بتفسري الفكر الغر ّيب من وجهة النظر
ُمت بقدر استطاعتي بتقديم ُمساهم ٍة ُمتواضع ٍة إىل هذا الجهد وقام
اإلسالمية ،وقد ق ُ
آخرون باملثل.
ُ
تتناول الفلسف َة اإلسالمية ،والعلوم ،والالهوت،
لديْنا اآلن العديد من الكتب التي
واملذهب الصويف ،وما إىل ذلك وقد متّت ترجمتها أو كتابتها من وجهة نظ ٍر إسالميّ ٍة بلغ ٍة
ُم ِ
عاص ٍة ومفهوم ٍة يف البيئة الغربية ،وهذه النصوص ليست نادر ًة إىل الح ِّد الذي كانت
عليه منذ أربعني عاماً .ولكن ما نفتق ُد إليه هو مرك ٌز ذو جود ٍة عالي ٍة ُيكن فيه تدريس
إسالمي ،مع أنّه لدينا اآلن عد ٌد من الكل ّيات اإلسالمية يف الواليات
بأسلوب
التالميذ
ٍ
ٍّ
املتّحدة إال أنّها مل تنجح كثريا ً إىل ح َّد اآلن.
مث ّة حديثٌ عن تأسيس جامع ٍة إسالمي ٍة عىل نطاقٍ واسعٍ يف والية نيويورك وأ ّن هذه
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الجامعة سوف تكو ُن أ ّو َل جامع ٍة إسالمي ٍة رئيسي ٍة يف أمريكا ،وتُرا ِو ُد املسؤولني عنها
األفكا ُر بج ْعلها كجامعة «جورجتاون» الكاثوليكية أو كل ّيات «يِشيفا» اليهودية للتعليم
العايل أو كجامعة ألبريت آينستاين أو يش ٍء من هذا القبيل .الله فقط يعل ُم إن كانوا
كل حا ٍل إنّني أحاول مساعدتهم .ولكن قبل أن نصل إىل تأسيس
سينجحون أم ال ،وعىل ِّ
تدريس  20إىل ٍ 30
تلميذ عىل يد
الجامعات الكبرية ،أو ُّد رؤي َة مكانٍ أصغر حيثُ ُيكن
ُ
أقرتب من
بعض املعلِّمني الذين يحملون معرف ًة عميق ًة بالرتاث الكامن يف ذواتهم .إنّني ُ
نهاية حيايت املهنية ولعلّه من نهاية حيايت -العلم عند الله وحده -ولك ّنني قد د َّر ْس ُت
العديد من األجيال ومن ضمنهم  12أو  15عاملاً شابّاً خالل السنوات القليلة املاضية وقد
نقلت قسامً من هذا
أصبحوا اآلن علامء من الدرجة األوىل .إنّني أدعو الله أن أكون قد ُ
الرتاث إىل هؤالء األشخاص األصغر س ّناً.
عام
نحتاج إليه هو مكا ٌن أصغ ُر يجتم ُع فيه هؤالء األفراد وأمثالهم ليت ّم يف ِّ
ما
كل ٍ
ُ
ُمت بخبزها،
تدريس عد ٍد من العلامء املسلمني .إذا كانت لديك قبض ٌة من القمح وق َ
ٍ
ُمت
ستحصل عىل
رغيف أو اثنني من الخبز وسوف ينفذ القمح لديك ،ولكن إذا ق َ
تحصل يف الربيع التايل عىل حقلٍ كامل وسوف تستطيع
ُ
بزراعة هذا القمح فإنّك سوف
إطعام عد ٍد كبريٍ من الناس.
ينبغي أن ينتقل التعلي ُم اإلسالمي هنا يف الغرب من وحد ٍة أصغ َر إىل وحد ٍة أك َرب .إذا
ُمت بتأسيس وحد ٍة صغري ٍة ذات جود ٍة عالي ٍة ج ّدا ً مع  20إىل  30فر ٍد عىل األكرث من
ق َ
التالمذة املسلمني املوهوبني ومن ث ّم علّمتهم اإلرثَ الحقيقي للحياة الفكرية اإلسالمية
باإلضافة إىل العلوم ولوازمها :الفلسفة ،املنطق ،الرياضيات ،واملسائل الروح ّية -فإ ّنأولئك األفراد سوف يقومون بدورهم بتعليم اآلخرين .بهذه الطريقة ،وبعد نحو عرشين
عاماً ،سوف يتوفّر لديْك بض ُع ٍ
مئات من األشخاص بإمكانهم أن يُشكِّلوا هيئ ًة تدريسي ًة
يف جامع ٍة كُربى .إنّني أُفضِّ ل أن أتق ّدم خطو ًة خطو ًة عىل هذا النحو.
أقرتح عىل أصدقايئ رضور َة توحيد جهودنا وإنشاء مرك ٍز ٍ
واحد مك َّر ٍس مثالً
غالباً ما ُ
لـ «العلوم الفكريّة اإلسالم ّية» أو مهام أردْتَ أن تُس ّميه .ينبغي أن يشتمل هذا املركز عىل
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الفلسفة ،املنطق ،وبعض الالهوت ،ومواضيع ذات صل ٍة ،وال رضورة إلعطاء الشهادات
مؤسس ًة متّصلة مبرحلة ما بعد الدكتوراه كمركز الدراسات املتق ِّدمة
فيهُ .يكنه أن يكون ّ
يف برينستون ،وأن يأيت إليه املسلمون املتديِّنون من َح َملة شهادات املاجستري والدكتوراه
املهت ّمني بهذه املسائل وأن يتلقّوا هذا النقْل .أ ّما أولئك الذين يصلحون ليك يكونوا ناقلني
للرتاث ،فال توجد مشكلة يف العثور عىل ٍ
قليل من
بعض منهم حيث إنّه قد جاء عد ٌد ٌ
الفالسفة واملفكِّرين اإليرانيني الشباب املوهوبني جدا ً إىل الواليات املتّحدة ،ومع أ ّن لغتهم
اإلنكليزية ليست متين ًة مبا فيه الكفاية إال أنّهم ميتلكون املعرفة وقد أمضوا  15إىل  20عاماً
يف دراسة العلوم التقليديّة عىل يد املعلِّمني التقليدينيُ .يكن توظيف هؤالء األفراد يف هذه
تحقيق الهدف.
مؤسسة وهناك الكثريون غريهم م ّمن ُيكنهم االنضامم وبالتايل ُيكن
ُ
ّ
ِ
نستكش َف بشكلٍ إضا ٍيف األبعا َد التطبيقية لهذه العملية؟ إنّني
إقبال :هل ُيكننا أن
مسعى إلنشاء مرك ٍز عىل هذا النحو يف كراتيش مع
أذك ُر أنّه يف إحدى املراحل انشغل َْت يف
ً
ُلت ،فإ ّن حكومات العامل
الراحل حكيم محمد سعيد إال أ ّن هذا املجهود مل ينجح .كام ق َ
اإلسالمي ليست مهتم ًة بهذا املرشوع ولعلّها ال تفه ُم الحاجة لهذا اإلحياء.
صحيح.
نرص :هذا
ٌ
متناقض ،ولك ّنني أشع ُر أ ّن
إقبال :لهذا السبب أردتُ أن أبدأ من الغرب .إ ّن األمر
ٌ
لدينا فرص ًة أك َرب للنجاح هنا.
ّفق معك إىل درج ٍة كبري ٍة ،ولكن توج ُد بعض االستثناءات يف العامل
نرص :إنّني أت ُ
اإلسالمي.
إقبال :حينام نأخ ُذ بعني االعتبار الوجو َد الكبري للمشاريع التجارية الخاصة يف العامل
اإلسالمي ،فإنّه من املمكن نظريّاً لألشخاص الذين ميتلكون املال واملوارد أن يقوموا
املؤسسات إال أنّه يبدو أنّهم غري مهت ِّمني .كذلك ،تق ُع املوارد الطبيعية
بإنشاء هذه ّ
ليست مهت ّمة ،فكيف ُيكن إطالق عملية اإلحياء يف هذه
تحت سيطرة الحكومات التي
ْ
الظروف؟
نرص :أظ ُّن أ ّن هناك بعض الجهود الجارية يف هذا الصدد وبعض املرشَّ حني الج ّيدين
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لتحقيق النجاح يف إيران ،وماليزيا ،والقسم اإلسالمي من الهند ،وباكستان ،وتركيا .يف
إيران عىل وجه الخصوص ،هناك عد ٌد من الجامعات التي يُديرها العلام ُء ال الحكوم ُة،
ِ
املعاصة وغريها من املواد التي
مدارس حقيقي ٌة ت ُق ِّدم اللغات األجنبية والعلوم
وهذه
ُ
ِ
املعاصة ويت ُّم دم ُجها يف قالب الفكر اإلسالمي .إنّني
املؤسسات الغربية
يت ُّم تدريسها يف ّ
آمل أن تنبع العديد من األمور الج ّيدة من هذه الربامج ،ولك ّنه من الصحيح بشكلٍ عا ٍّم
ليست مهتم ًة بإعادة إحياء الرتاث اإلسالمي املتمثِّل بطلب
أ ّن حكومات العامل اإلسالمي
ْ
تشكيل الوحدات الصغرية للتعلُّم اإلسالمي هنا وهناك حتّى يف العامل
ُ
العلم .إذا ت ّم
اهتامم
اإلسالمي ،فإ ّن الجمهور األوسع والحكومات سوف تضط ُّر عاجالً أم آجالً إلبداء
ٍ
املؤسسات.
أك َرب نظرا ً إىل مم ّيزات األشخاص الذين يتلقّون التعليم يف هذه ّ
ُمت بإنشاء األكادمييّة اإليرانيّة للفلسفة -أو ما كان يُطلَق عليها األكادمييّة
لقد ق ُ
املَلِكية -مبيزاني ٍة جيد ٍة ج ّدا ً
رش من امللكة من دون املرور
حصلت عليها بشكلٍ مبا ٍ
ُ
سنوات أظهرتْ األكادميي ُة اإليرانية إنجاز ٍ
ٍ
ات رائع ًة .يف
بالروتني الحكومي ،وخالل بضعة
الواقع ،تع ّرف العاملُ عىل هذه األكادميية وتفاجأ العديد من األشخاص يف إيران –حتّى
ِ
املنتسبني إىل الحكومة -الذين كانوا سابقاً يُك ّنون ّ
الشك حيالها وأصبحوا مش ّجعني
من
ٍ
مقاالت من الدرجة األوىل يف دوريّتها
بنش
للغاية .كان السبب هو قيا ُم األكادميية ْ
 Sophia Perennisباإلضافة إىل الدوريات العاملية ،وأراد الفالسفة الرياديون أن يأتوا
إىل إيران ليطّلعوا عىل ما يجري هناك .قامت األكادميية أيضاً بتدريس عد ٍد من التالمذة
املسلمني املتجذِّرين برتاثنا الفكري الخاص واملطّلعني بشكلٍ تا ٍّم عىل الفكر الغر ّيب أيضاً.
إذا ً ،عىل الرغم من أنّك لن تستطيع تغيري آراء الحكومات اإلسالمية بشكلٍ
فوري إال
ٍّ
أنّك تستطي ُع النجاح من خالل إظهار النتائج .من املؤكَّد أ ّن الحكومات ت ُدي ُر الجامعات
طالب،
يل كجامع ٍة تض ُّم  60ألف ٍ
ولكن ما نتح ّدث عنه اآلن لن يتحقّق عىل املستوى الك ّ
قليل من األشخاص .أظ ُّن أنّه ال ينبغي أن نهدف يف
بل سيتحقّق إذا كان لديك عد ٌد ٌ
الوقت الحايل من التاريخ اإلسالمي إىل املشاريع الكم ّية الضخمة التي نناقشها حال ّياً
تجذب اآلخرين
بل إىل املشاريع الصغرية النوعية التجريبيّة التي ،حينام تنجح ،سوف
ُ
بسبب إنجازاتها عىل وجه التحديد.
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إقبال :بشكلٍ متزامنٍ  ،يتطل ُّب اإلحيا ُء فه َم العملية التي أ ّدت إىل تراجع الرتاث
الفكري اإلسالمي ،وهناك العديد من الدراسات عن عملية التدهور هذه وقد قام
بكتابتها علامء غربيون عىل األغلب إال أنّها تنبني عموماً عىل الفرضيات الخاطئة وتُق ِّد ُم
أجوب ًة باطل ًة كفرضية غولدزايهر التي تض ُع «العلوم األجنبية» يف مقابل «املعتقدات
التقليدية اإلسالمية» أو الجواب البسيط الذي يُفي ُد أ ّن الغزايل قد قام بالقضاء عىل العلم
وأنت
يف العامل اإلسالمي .ولكن ال توجد أجوب ٌة حقيقي ٌة؛ عىل األقل أنا ال أعلم أيّاً منهاَ ،
مل ت ُسهِب بالكتابة يف هذا امليدان .هناك أبعا ٌد متع ِّدد ٌة لهذا السؤال ومن ضمنها قضية
التأريخ ،فام هو رأيك بهذه املسألة :متى ذبُل الرتاث الفكري اإلسالمي ،ولِ َم؟
كل بُ ٍ
عد من
نرص :أوالً ،إنّني ال أعتق ُد بأ ّن كامل الرتاث اإلسالمي قد تدهور يف ِّ
أبعاده منذ قرونٍ  .هذا ليس صحيحاً .عىل سبيل املثال ،بإمكاننا التح ُّدث عن الفن
مهمً للغاية من الحضارة اإلسالم ّية وعىل وجه الخصوص ف ِّن الحياكة
الذي يُ َع ُّد بُعدا ً ّ
الذي مل يتدهور إال مؤ َّخرا ً حيث متّت حياكة أجمل الس ّجادات اإليرانية يف القرن التاسع
عرش وت ُع ُّد أعامالً فني ًة رائع ًة .كذلك يف ميدان الهندسة ،استم ّرت عملي ُة تشييد األبنية
الجميلة إىل القرن العرشين .إذا ً ،عليْ َك أن ت ُح ِّدد املجاالت التي تتعامل معها .عىل سبيل
املثال ،من الناحية الفكرية ،شهدتْ الفلسف ُة اإلسالمية التي تق ُع يف قلب الرتاث الفكري
ٍ
شخصيات مهمة للغاية يف
جت
اإلسالمي إحيا ًء كبريا ً يف إيران يف القرن التاسع عرش وخ ّر ْ
الهند –مثالً :علامء «فرنگي محل» يف مدينة لكهنو ،ومدرسة خريآبادي ،وغريها.
بالتايل ،ال ُيكن الحديث عن تراجعٍ عا ٍّم ،ولك ْن ال ريب بأ ّن جميع الحضارات قد
تدهورتْ بطريق ٍة مع ّين ٍة .إذا أخ ْذتَ منظّم ًة نابض ًة بالحياة الروحية نُس ّميها حضارةً،
ٍ
فإ ّن جمي َع الحضارات غري الغربية قد تدهورت بشكلٍ
خامد بينام تدهورت الحضارة
الغربية بشكلٍ ف ّعا ٍل ،وهكذا سارت األمور حتى فرت ٍة قريبة .منذ القرن األخري ،أصبحت
الحضاراتُ غري الغربية أك َرث ديناميكي ًة ولك ّن هذا ال يعني أنّها ال مت ُّر اآلن بطور التدهور
أل ّن كثريا ً ما تكو ُن الديناميكية غ َري متطابق ٍة مع املعايري الروحية الخاصة لهذه الحضارات.
يف األغلب ،تتدهو ُر هذه الحضارات حاليّاً بشكلٍ ف ّعا ٍل ،وهذه مسأل ٌة معقَّد ٌة للغاية قد
تح ّدث ُْت عنها يف ع ّد ٍة من مقااليت خالل العقود القليلة املاضية.
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ننتقل بشكلٍ َّ
أدق إىل مسألة العلوم والفلسفة ألنّهام يتالزمان حيث إ ّن
ولكن دعنا ْ
الرتاث الفكري اإلسالمي ال يُف ِّر ُق بني امليدان الفلسفي والعلمي .يُعاين العامل اإلسالمي من
الحقيقة التي ت ُفيد أ ّن فهمه لرتاثه الفكري الخاص يعتم ُد بأغلبه عىل الدراسات الغربية
حول الفلسفة والعلوم اإلسالمية .تعو ُد الدراسات الغربية إىل فرت ٍة طويل ٍة للغاية ولكنها قد
ِ
أجالت النظر بالرتاث الفكري اإلسالمي
املعاص يف القرن التاسع عرش ،وقد
بدأت باملعنى
ْ
انتهت جميع مدارس
منطقي متاماً .وفقاً لهذه الدراسات،
من وجهة نظ ٍر غربية وهذا
ْ
ٌّ
العلوم والفلسفة اإلسالمية يف القرن الثالث عرش حينام انقطع التواصل الفكري بني العامل
أشخاص كهرني
اإلسالمي والغرب .لقد استغرق األم ُر وقتاً طويالً متثّل بع ّدة عقو ٍد حتى برز
ٌ
كوربني ،توشيهيكو إيزوتسو ،وأنا نفيس ،والعديد من اآلخرين ل ُيحاولوا إعادة تأكيد ص ّحة
الفكرة التي ت ُفي ُد أ ّن الفلسفة اإلسالمية مل تنت ِه مع ابن ُرشد .خالل العقود القليلة املاضية،
ٍ
كتابات أكادميية يف ميدان العلوم الفيزيائية عىل يد علامء غربيني بأغلبهم ،وقد
تأليف
ت ّم ُ
غيت هذه املؤلّفات بشكلٍ
حت بأ ّن العلم اإلسالمي بدأ
رص ْ
ّ
تدريجي الفكرة السابقة التي ّ
ٍّ
يتدهور -وحتّى يختفي -مع سقوط بغداد يف العام .1258
منذ بضعة عقو ٍد ،ت ّم اكتشاف مدرسة “مراغة" ونح ُن نَدي ُن بأغلبية هذا االكتشاف
إىل إ.س.كينيدي وعد ٍد من العلامء الغربيني اآلخرين باإلضافة إىل بعض العلامء العرب
ُ
كجورج صيلبا و ُرشدي راشد .لقد ت ّم أيضاً
اكتشاف علم الفلك لدى املامليك ويف اليمن،
ٍ
وقد بذل ديفيد كينغ الكثري من ال ُجهد يف هذا امليدان وكشَ َف عن فصلٍ كاملٍ
وجديد يف
جريت العديد من
تاريخ علم الفلك اإلسالمي .كذلك ،خالل السنوات القليلة املاضية ،أُ ْ
الدراسات يف إسطنبول وأماكن أخرى من تركيا ومتحورتْ حول العلوم يف العهد العثامين،
ٍ
وت ّم إضافة فصلٍ
جديد هناك إىل تاريخ العلم اإلسالمي.
كل هذه األعامل الالحقة بشكلٍ
جدي -حتّى من وجهة
درسنا َّ
ٍّ
إنّني أعت ُرب أنّه إذا ْ
نظر العلم الغريب حيث إنّنا نقو ُم اآلن الشعوريّاً بتقييم األمور من وجهة نظ ٍر غربي ٍة،
ويعو ُد ذلك يف األغلب إىل االعتقاد بأ ّن العلم الغريب مه ٌّم للغاية ،إىل درجة اعتباره
أقبل بهذا األمر عىل الرغم
مقياساً للحضارة اإلسالميّة ومعيارا ً غربيّاً قُمنا بتب ِّنيه وأنا ال ُ
من أنّني أظ ُّن أ ّن املثقّفني املسلمني يقبلون به بشكلٍ عا ٍّم -فإ ّن هذا التاريخ الذي يرم ُز

اإلسالم ،المسلمون والعلوم الجديدة

303

إىل التدهور املزعوم للفكر اإلسالمي ،خصوصاً يف العلوم الطبيع ّية ،ينبغي دفعه إىل
املستقبل أي إ ّن مرحلة التدهور لن تكون يف القرن الثالث عرش بل يف ٍ
وقت متأخ ٍر ج ّدا ً.
عىل سبيل املثال :فقط خالل السنتني أو الثالث املاضية ،اكتشف الربوفيسور صليبا من
جامعة كولومبيا أ ّن شمس الدين الخفري -الذي اعتُ ِب عىل الدوام يف بالد فارس عاملاً
دين ّياً أو فيلسوفاً ،وعاش من القرن الخامس عرش حتى القرن السادس عرش -هو عاملُ
ٍ
فلك كبريٍ وأنّه كان أحد أهم علامء الفلك املتأ ِّخرين.
خاص إىل
إنّني اعتق ُد أنّه إذا استطلعنا متا َم العامل اإلسالمي ،وألقينا نظر ًة بشكلٍ ٍّ
القرون املتأخرة يف القسم اإلسالمي من الهند ،وبالد فارس ،والدولة العثامنية ال فقط
نكتشف أ ّن النشا َط العلمي الجدير
إىل ال ُبعد العريب من الحضارة اإلسالمية -فإنّنا سوف
ُ
باملالحظة إىل ح ٍّد كبريٍ قد استم ّر حتّى القرن الثامن عرش ،ولعلّه بقي يف بعض املجاالت
يشق طريقه إىل العامل اإلسالمي ،وقام
حتى القرن التاسع عرش إىل أن بدأ العل ُم الغر ّيب ُّ
رويدا ً يصبح بديالً عن الرتاث اإلسالمي الط ّبي والعلمي السابق .أ ّما يف ميدان الفلسفة،
فإ ّن الرتاث الفلسفي اإلسالمي مل ميت عىل اإلطالق وقد شهد بعضاً من أعظم ُممثِّليه يف
درست عنده.
عصار الذي
القرن العرشين يف إيران ّ
ُ
كالعلمة الطباطبايئ والسيد محمد ّ
ينبغي أن نُد ِّون تاريخاً قطع ّياً وكامالً عن العلوم اإلسالم ّية للقرون الالحقة عىل وجه
الخصوص ،وهذا ما نفتق ُد إليه يف الوقت الحايل .يف هذا امليدان ،افتقر العلامء املسلمون
يف الغالب لروح املبادرة وقاموا بتكرار ما أعلنه العلامء الغربيون .أ ّما هؤالء العلامء
الغربيون ،فقد قاموا حتّى ٍ
قريب بالرتكيز عىل املرحلة املبكِّرة من تاريخ العلوم
وقت
ٍ
اإلسالمية الذي ُ
منتلك عنه اآلن قسطاً كبريا ً من املعرفة .وعليه ،فإ ّن أول يش ٍء ينبغي فعلُه
قبل ال ُحكم عىل زمن تدهور العلوم اإلسالمية وكيفيته هو إصدار تاري ٍخ كاملٍ عن هذه
العلوم اإلسالمية من وجهة نظرنا.
إذا أنجزنا هذا األمر ،أعتق ُد أنّنا سوف نج ُد أ ّن الرتاث العلمي اإلسالمي كان يقع يف
ق ّمة تاريخ العلم ،وذلك إذا تص ّورناه مثالً عىل غرار جورج سارتون من القرن الثامن إىل
القرن الخامس عرش .بعد ذلك ،مل يعد الرتاث العلمي اإلسالمي يف ق ّمة النشاط العلمي
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العاملي وأصبح الرتاث العلمي الغريب أكرثَ فاعلي ًة .عىل الرغم من ذلك ،استم ّر الرتاث
الهجرتي ،أي
إبداعي يف القرنني الثاين عرش والثالث عرش
بأسلوب
العلمي اإلسالمي
ٍ
ْ
ٍّ
امليالدتي .أ ّما الفلسفة ،فام زالت مستمرة إىل يومنا
القرنني الثامن عرش والتاسع عرش
ْ
الحايل.
قل النشاط العلمي -وال أقول تدهور -يف العامل
قد يطرح أح ُدهم هذا السؤال :لِ َم ّ
مطروح بطريق ٍة سلبي ٍة ألنّه يستن ُد إىل الفرضية التي
اإلسالمي؟ أظ ُّن أ ّن هذا السؤال
ٌ
لكل حضار ٍة ينبغي أن يكون ف ّعاالً عىل الدوام يف ميدان
ت ُفي ُد أ ّن النشا َط الطبيعي ِّ
العلوم الطبيعية والرياضيات .هذا ليس صحيحاً ونح ُن نعل ُم ذلك حينام ندرس تاريخ
العلم ،مثالً :الحقبة الطويلة للغاية من الحضارة البابلية يف العراق ،وآالف السنوات
من الحضارة املرصية أو الرومانية أو الصينية أو الهندية .يف الكثري من الحاالت ،برز
رصح به جورج
النشا ُط العلمي الكبري يف زمن احتضار هذه الحضارات بالفعل ،وهذا ما َّ
سارتون .عىل سبيل املثال ،يف الحضارة البابلية املعروفة بإنجازاتها العلمية العظيمة،
ُ
يصدق أيضاً عىل بعض املجاالت العلمية يف
برز العل ُم يف فرتة موت تلك الحضارة وهذا
ينطبق هذا األمر بشكلٍ مؤك ٍَّد عىل الحضارة اليونانية حيث إ ّن
الحضارة املرصية .كذلك،
ُ
اإلنجازات العلمية اليونانية عىل يد بطليموس وأُقليدس وأمثالهام قد برزتْ بعد انهيار
الحضارة اليونانية ،ويف زمن موت دينها ،وضعف ثقافتها ،والسيطرة عىل سياستها من
قبل الرومان ،وال يوجد ٌّ
شك حول هذه املعلومات.
يف الحضارات األخرى كالحضارتني الهندية والصينية الل ّْتي متتّعتا بتاري ٍخ طويلٍ ج ّدا ً
ناشطتي ،ن ِ
ٍ
حقبات شهدتْ االهتام َم البالغ مبا يُس ّمى العلوم يف
ُالح ُظ وجو َد
وما زالتا
ْ
ٍ
وحقبات أخرى مل
يومنا الحايل -الرياضية ،الفيزيائية ،الفَلكية ،الكيميائية ،أو الخيميائية-
تشه ْد اهتامماً كبريا ً بهذه الحقول املعرفية .يف الفرتات التي مل تشهد اهتامماً كبريا ً ،كثريا ً
أنتجت هاتني الحضارتني روائع الف ّن ،والهندسة ،وأصول ال ُحكم ،واألدب ،والعديد من
ما
ْ
األمور األخرى.
عىل خالف الحضارة البابلية ،بدأ العلم يف الحضارة اإلسالمية يف ٍ
وقت مب ِّك ٍر ج ّدا ً ،أي
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إ ّن ق ّمة النشاط العلمي بدأ يف ٍ
وقت مبك ٍر من التاريخ اإلسالمي .عىل سبيل املثال ،عاش
جابر بن ح ّيان يف القرن الثاين الهجري ومل يتجاوزه أح ٌد يف ميدان الخيمياء .كذلك ،شهد
القرن التاسع علامء ٍ
أشخاص كالبريوين وابن
فلك ورياضيني عظامء ،ويف القرن العارش برز
ٌ
سينا .استم ّر النشا ُط العلمي يف قم ٍة عالي ٍة لع ّدة قرونٍ طويل ٍة عىل الرغم من تصاريف
الدهر ،ومن ث ّم انتقلت طاقاتُ الحضارة بشكلٍ
تدريجي إىل مواض َع أخرى.
ٍّ
يف مطلع القرن السادس عرش ،بدأ الغرب باكتساب الق ّوة وت ّم افتتاح عرص االستكشاف،
قارت أمريكا باإلضافة إىل آسيا من خالل اإلبحار حول أفريقيا عرب
ووصل األوروبيون إىل َ ْ
ايض «دار اإلسالم» .يف ذلك الوقت ،كان العامل
املحيط الهندي ،إال أنّهم مل يخرتقوا أر َ
ولعل أقوى إمربطوريات العامل يف تلك
اإلسالمي ما يز ُال قويّاً ج ّدا ً من الناحية السياسية ّ
الحقبة كانتا الدولتني العثامنية والصفوية ،واألثرى كانت إمربطورية املغول يف الهند.
كان هذه اإلمربطوريات من الناحية االقتصادية -باإلضافة إىل السياسية والعسكرية-
قوي ًة ونابض ًة بالحياة .أ ّما من الناحية الفنية ،فقد أبرصت أعظ ُم األعامل الفنية يف تاريخ
البرشية النو َر يف هذه الحقبة -عىل سبيل املثال :مسجد تاج محل يف الهند ،وذلك
هنديس،
عمل
املسجد الرائع يف إصفهان الذي هو بالفعل تحف ٌة فني ٌة بقدر ما هو ٌ
ٌّ
ومسجد السلطان أحمد يف إسطنبول -فقد ت ّم إنتاج أعام ٍل ُمد ِهش ٍة يف ميدان العمران،
والتخطيط ،واألدب ،والعديد من األمور األخرى يف هذه امل ّدة.
إذا ً ،فإ ّن ال ُحكم عىل حضار ٍة ما انطالقاً من اهتاممها بالعلم ومن ث ّم طرح السؤال:
«لِ َم تدهور العلم يف هذه الحضارة؟» ومساواة ذلك التدهور مع تدهور الحضارة
أي حضار ٍة طبيع ّي ٍة ال توازي ببساطة حيا َة العلوم
بح ِّد ذاتها هو أم ٌر
خاطئ أل ّن حيا َة ِّ
ٌ
كل الطاقات اإلبداعية يف تلك امليادين .تأيت
الطبيعية أو الرياضيات فيها ليك يت ّم وضع ّ
إحدى اللحظات حينام ترىض حضار ٌة ما بنظرتها الكونية ومنظورها إىل العلوم الكونية،
ينتقل إىل ميادين الفلسفة والعرفان والفن
ويكنك القول بأ ّن زخم النشاط اإلبداعي ُ
ُ
واألدب والقانون وغريها.
طرح السؤال بهذه الطريقة .لقد شهدتْ الحضار ُة اإلسالمية فرت ًة
أظ ُّن أنّه ال ينبغي ُ
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من االهتامم البالغ بالعلوم ُ
أي حضار ٍة أخرى نعرفها مبا فيها الحضارة
يفوق أم ُدها َّ
الغربية حيث إ ّن هذه الحضارة األخرية قد اهت ّمت بشكلٍ كبريٍ بالعلوم منذ نحو أربعة
وجعلت العل َم ه َّمها الفكري الرئييس منذ ذلك
قرونٍ فقط -أي من عرص غالييل-
ْ
عام ،وينبغي ّأل نقوم بالتخمني حيث إنّنا
الوقت .نح ُن ال نعرف ما سيحصل بعد ٍ 300
أعمق إىل هذه املسألة ،ينبغي أن نحاول فه َم
ال نعلم ببساط ٍة .أظ ُّن أنّه ليك نُحرز نظر ًة َ
ديناميكية إنشاء العلم وبثّه داخل الحضارة اإلسالمية نفسها.
عبتَ عنها بشكلٍ ٍ
جيد وصادقٍ للغاية
ينبغي اإلجابة عن مسألة اإلحياء التي ّ ْ
أكتب عن هذا األمر.
عىل ضوء تراثنا العلمي اإلسالمي ،ومنذ أكرث من  40عاماً وأنا ُ
ينبغي عدم تقدميه بالطريقة الخاطئة التي يت ّم تناوله بها يف يومنا الحايل ،أي االعتقاد
عام ون ُ
ُحاول اآلن إنعاشه بعد مرور العديد
بأ ّن العلم اإلسالمي قد اندثر منذ ٍ 700
من القرون .إذا كانت هذه هي نظرتنا ،فإنّنا لن نستطيع عىل اإلطالق إحياء العلم
يل.
اإلسالمي بشكلٍ أص ٍّ
ِ
املعاص يف هيكل الرتاث العلمي اإلسالمي يف القرن التاسع
غرس العلم
كان ينبغي ُ
عرش والعرشين حينام كانت ال تز ُال هذه العلوم اإلسالم ّية التقليديّة عىل قيد الحياة إىل
ح ٍّد ُ
يفوق بالطبع ما هي عليه اآلن يف البالد اإلسالمية .ت ّم تطبيق أم ٍر من هذا القبيل يف
ميدان الطب خالل القرن العرشين عىل يد «مؤسسة همدارد» بعد تقسيم الهند ،ومن
ِقبل الحكيم محمد س ّيد والحكيم عبد الحميد اللَّ َذيْن رحال مؤ َّخرا ً رحمهام الله حيث
إ ّن أحدهام قد تع ّرض لعملية قتلٍ يف كراتيش كام تعلم .لقد ساهم عملهام بطريق ٍة ما
بغ ْرس بعض تقنيات الطب الغريب يف الرتاث الطبي للعامل اإلسالمي ،ومن املؤسف أ ّن
هكذا جهو ٍد مل تتحقّق بشكلٍ أع َّم يف ميادين أخرى.
هناك مرشو ٌع قد مثّل بالنسبة يل نوعاً من الطموح والرغبة الشخصية طوال
حيايت وهو التايل :أن أستطيع كتاب َة تاري ٍخ كاملٍ عن العلم اإلسالمي من وجهة نظر
الحضارة اإلسالمية .لقد رش ْع ُت بهذا العمل عىل هيئة «البيبليوغرافيا املرشوحة للعلم
أمتمت سبعة مجل ٍ
ّدات قبل الثورة اإليرانية حيث إ ّن
اإلسالمي» يف السبعينيات وقد
ُ
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ٍ
مجلدات قد صدرت تحت إرشايف أ ّما األربعة املتبقية فإنها يف طور الصدور أخريا ً
ثالثة
كل هذه السنوات.
بعد ّ
اعتُ ِب مرشو ُع ج ْمع بيبليوغرافيا كامل ٍة للعلم اإلسالمي بجميع اللغات خطو ًة مهم ًة
يستكمل كتايب «العلم والحضارة يف اإلسالم»
ُ
حقيقي للعلم اإلسالمي ،وهو
تقييم
تجاه ٍ
ٍّ
ويعتم ُد عىل دراسة تاريخ العلوم اإلسالمية من وجهة نظ ٍر إسالم ّي ٍة .أعتق ُد بأ ّن مسألة
صل بشكلٍ تا ٍّم بفهمنا الضمحالل أو موت العلم
إحياء العلم اإلسالمي ،كام تقول ،تتّ ُ
اإلسالمي قبل العرص الحديث باإلضافة إىل تاريخه األسبق الذي مل يُكتَب استنادا ً إىل
املعرفة املنحازة بل يبحثُ يف جميع العلوم من منظور تراثنا الفكري الخاص.
تحويل اكتشافاته العلمية
َ
إقبال :أظ ُّن أ ّن هذا السؤال َيث ُُل بقوة أل ّن الغرب قد استطاع
ٍ
تكنولوجيات ُعدواني ٍة ومن ث َ َّم استخدم هذه التكنولوجيات للتغلُّب عىل العامل اإلسالمي
إىل
مؤسساته .بالتايل ،اعتقد معظ ُم املصلحني املسلمني الذين تح ّدثنا عنهم سابقاً بأ ّن
وتدمري ّ
العلم الغر ّيب هو الذي أخضعهم وأ ّن الحل يتمثّل بالتو ّجه نحو اكتساب هذا العلم .ولكن
حلً لهذا الوضع الراهن؟ لقد ق ّد ْم َت مثال الطب ولكن ت ُستَ ْخدم
تقرتح ّ
هل تستطي ُع أن َ
العديد من العلوم األخرى كالكيمياء والفيزياء يف تطوير عد ٍد هائلٍ من التكنولوجيات التي
ت ُن ِع ُش االقتصاد والرثاء املادي وميدان التسلُّح ووسائل التحكُّم بسائر العامل .أعتق ُد أ ّن هذه
التكنولوجيات هي رضوري ٌة بالنسبة للعامل اإلسالمي ،فكيف ُيكن التوافق مع هذا األمر؟
نرص :هذا ٌ
وفلسفي.
ديني
سؤال ٌ
ٍّ
عميق ج ّدا ً ،وسوف أحاول اإلجاب َة عنه من منظو ٍر ٍّ
العل ُم املعارص هو ما أُس ّميه علامً «فَ ْو ْس ِت ّياً» وفقاً لـ "غوتة" ،أي يأيت كنتيج ٍة ملقايضة
الروح للشيطان من أجل اكتساب العلم الدنيوي والسيطرة عليه ،ولهذا السبب قد
عاث العل ُم فسادا ً بالنظرة املسيح ّية إىل الكون .عىل الرغم من أنّه يبدو حياديّاً ،إال
أنّه ليس كذلك يف الواقع أل ّن الناس تُفسِّ ه كنو ٍع من الفلسفة بح ِّد ذاته .بالتايل ،فقد
سيطرتْ النزعة العلمية عىل النظرة الكونية الغربية .عالو ًة عىل ذلك ،فإنّه عىل الرغم
نسيج العامل
من النجاحات الجزئية لتطبيقات هذا العلم بهيئة التكنولوجيا إال أنّه يُد ِّمر َ
وكل يش ٍء.
والبيئة َّ
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ُيكنك القول بأ ّن اعتقاد العامل اإلسالمي بإمكانية حيازة تلك الق ّوة من دون املقايضة
مع الشيطان هو وه ٌم ،وال أعتق ُد أ ّن ذلك سيتحقّق .عىل سبيل املثال ،إ ّن اكتساب الق ّوة
الهائلة عرب القنابل النووية ،أو الر ّد عىل متف ّجرات الغرب ،أو مقابلة الصواريخ املو ّجهة
بالليزر باملثل ،قد يكون ُمناسباً من الناحية السياسيّة ،ولك َّن القول بأ ّن هذه الصواريخ
ائف وا ّدعاء هذا األمر يُخالِ ُف حقيق َة اإلسالم.
اض ز ٌ
املو ّجهة بالليزر هي إسالمي ٌة هو افرت ٌ
ِ
املعاص بأكمله يعتم ُد عىل إهامل ال ُبعد الروحي يف
السبب هو أ ّن مرشوع العلم
الطبيعة ،أي إقصاء يد الله عن خلقه.
حتّى ولو كان أح ُد العلامء متديِّناً -من الناحية الفلسف ّية -إال أ ّن ال ُبع َد الروحي ال
صل بكيفية نظرته إىل ُدنيا الطبيعة.
أي من مالحظاته أو حساباته املادية وال يتّ ُ
ُ
يدخل يف ٍّ
ِ
املعاص ،يت ُّم دراسة ال ُدنيا الطبيعية بشكلٍ مج ّر ٍد عن حقيقة الله،
بالتايل ،يف العلم
وحتّى لو ُوجِد بعض العلامء الغربيني الذين ما زالوا يؤمنون بالله إال أ ّن هذا الواقع ال
يك
يرت ِب ُط مبوضع النقاش الحايل .لهذا السبب ،قد يتقاس ُم فيزيا ٌيئ ُملح ٌد وفيزيا ٌّيئ كاثولي ٌّ
جائز َة نوبل يف الفيزياء ،وال يرتب ُط إميانهام أو عدمه بالعلم الذي يتعقّبانه وفقاً للفهم
ِ
املعاص للعلم.
ما يستطي ُع العاملُ اإلسالمي فعله يرت ِب ُط بالسؤال الذي تطرحه .ال أعت ِق ُد أنّه من
خالل السعي للتمكُّن من جميع وسائل الق ّوة -أو ما قد يُس ّمى بالتكنولوجيا -تبقى
نستقل بتلك الطريقة.
ّ
الجهة الساعية إسالمي ًة ومستقل ًة متاماً ،فنح ُن ال نستطي ُع أن
مثالً ،خرست اليابان يف الحرب العاملية الثانية ،ولو أنّها مل تُشارك يف الحرب لبقيت إحدى
القوى العسكرية ال ُعظمى يف العامل .ما كانت التكلفة؟ نح ُن نرى ماذا حصل للبوذية
يف اليابان بعد خمسني عاماً ،وماذا جرى للتقاليد الدينية اليابانية عىل الرغم من بقاء
بعض األبعاد الثقافية ،ومن الواضح للجميع كيف أ ّن اإللحاد والالأدرية قد انترشا يف
اليابان خالل املايض القريب .أو خذ الصني التي ُيكن أن تتح ّول قريباً إىل قو ٍة عاملي ٍة،
ولكن السؤال هو هل ستكون هذه ص ٌني كونفوشيوسي ٌة أ ْم ص ٌني أخرى؟ هذا هو جوهر
املسألة.
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بالطبع ،من غاية الصعوبة أن نقول للحكومات اإلسالمية ّأل متتلك هذه األسلحة
وأي حكوم ٍة جيدة
أل ّن هذه الحكومات تُري ُد أن تكون قوي ًة وأن تُدافع عن نفسهاّ ،
تو ُّد الدفا َع عن شعبها .ولكن مع ذلك ،إذا قُمنا كمفكِّرين بالتو ُّهم -وهذا قد حصل
مع معظم املصلحني املسلمني خالل املائة سنة املاضية أو أكرث -أنّه بإمكاننا إتقان
التكنولوجيا العسكرية وغريها من أنواع التكنولوجيا الغربية من دون التو ُّرط بعنارصها
السلبية والنظرة الكونية املادية التي تُرافقها ،فإنّني أعتق ُد أنّنا نخو ُن مهنتنا ومسؤوليتنا
تجاه املجتمع.
أوالً ،ينبغي أن نُجا ِهر بهذه املسألة حتّى ولو كانت كلامتنا غ َري رائج ٍة .إ ّن من
يُؤمن بأحالم جميع هؤالء املصلحني كمحمد عيل باشا ،وجامل الدين األفغاين،
ومحمد عبده ،وحتّى بديع الزمان النوريس من تركيا ومحمد إقبال ،ويعتق ُد أنّه
بإمكاننا اكتساب تلك القوة التكنولوجية وأن نبقى يف الوقت نفسه بشكلٍ أصيلٍ
ضمن النظرة الكونية اإلسالمية ،فإنّه يحلُم باملستحيل .أعتق ُد أ ّن ما ينبغي فعلُه
كمفكِّرين وعلامء مسلمني هو اإلعالن عن رضورة صيانة النظرة الكونية اإلسالمية
وبغض النظر عن النتائج الدنيوية.
يف ما يتعلّق بالعلم والطبيعة ِّ
ثانياً ،كام يشع ُر بعض األشخاص يف الغرب بلزوم الدفاع عن البيئة يف وجه
ِ
املعاصة تجاهها ،فإنّني أشع ُر بحاجتنا لحامية بيئتنا
مامرسات التكنولوجية
الدينية باإلضافة إىل البيئة الطبيعية.
ثالثاً ،ينبغي أن نُحا ِول أن نفهم العلوم الغربية وأن ندمجها يف املنظور
ويجب أن تكون هذه الخطوة يف الطليعة وعىل تخوم العلوم،
اإلسالمي،
ُ
خصوصاً الفيزياء ومن ضمنها الفيزياء الكمية حيث ُيكننا إعادة تفسري
أساس الفهم
ميكانيكيا الك ّم بطريق ٍة ميتافيزيقي ٍة .يُشكّل التش ُّعب الديكاريت َ
ِ
استيعاب التداعيات الفلسفية
يجعل
ُ
املعاصة ،وهذا
التام مليكانيكيا الكم
َ
لهذه امليكانيكيا وربْطها بالفلسفة الطبيعية اإلسالمية يف غاية الصعوبةُ .يكن
أن ينطبق هذا األمر أيضاً عىل املجاالت األخرى.
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رابعاً ،ينبغي أن ننشئ قدر اإلمكان جيوباً داخل العامل اإلسالمي لضامنة
استمرارية وتطبيق التكنولوجيات البديلة التي تعتم ُد عىل النظرة اإلسالمية إىل
الطبيعة والعلم ،ومن ضمنها الطب ،والصيدلة ،والزراعة ،وغريها .فلنأمل أن
كل ما يجري يف
هذا الجنون املتمثّل بالسعي لصناعة األسلحة األكرث فتكاً وأ ّن ّ
هذا امليدان العسكري يف العامل سوف يندثر تدريج ّياً وتتمكّن البرشية بطريق ٍة
ما من غرس بذرة العلم املقدس واألصيل عىل املستوى الروحي وأن نقو َم
بتنمية عالقتنا الحقيقية مع الطبيعة للمستقبل.
لدي ٌ
سؤال صغ ٌري يتعلّق ببعض النقد الذي ورد عىل عملك خصوصاً من ِقبل
إقبالّ :
ديفيد كينغ ،ومن ث َ َّم أُريد أن أختم مبسألة األصول وعىل وجه التحديد األصول الكونية.
وبعض املؤ ِّرخني اآلخرين أنّك «تنظر مبثالي ٍة» إىل العلم اإلسالمي
قال ديفيد كينغ
ُ
أعرف أنّك قد ع ّرفته ع ّدة مر ٍ
ات بتفصيلٍ
من دون تحديد ما تقصده من هذا العلمُ .
دقيقٍ  ،ولكن يف ما يتعلّق بهذا النقد الذي ُ
يجول يف خاطري ،يقو ُم كينغ بتقديم أمثل ٍة
رشه من
مح ّدد ٍة عىل فهمك لتاريخ الرياضيات وأظ ُّن أنّه كان يقص ُد كتابك الذي ت ّم ن ُ
[مؤسسة] «مهرجان عامل اإلسالم».
ِقبل ّ
نرص :هذا صحيح ،اسمه «العلوم يف اإلسالم :دراس ٌة مص َّور ٌة»[[[.
ُنت قد أج ْب َت سابقاً عىل هذا النوع من النقد؟
إقبال :ال أعلم إن ك َ
نرص :ال ،فمن غري عاديت اإلجابة عىل النقد الذي ير ُد عىل كتبي ،ولكن دعني أذكر
نقطتني يف ما يتعلّق بنقْد ديفيد كينغ وأمثاله عىل كتايب عن العلوم اإلسالمية .أجرى كينغ
بعض التصحيحات وخصوصاً يف ما يتعلّق بسوء تفسري «األداة» وقد كان ُم ِح ّقاً وأنا ُمم ٌّنت
[مؤسسة] «مهرجان عامل اإلسالم» يف العام
لذلك .ألّف ُ
ْت هذا الكتاب برسع ٍة من أجل ّ
بت إليه تلك األخطاء التي كان ينبغي التحقُّق منها ،وأنا أشع ُر باالمتنان ألنّه
رس ْ
 1976فت َّ
قد أشار إىل بعضها .ولك ّن املسألة األهم هي أ ّن كينغ والعديد من املؤرخني الغرب ّيني
درست من خالله
يف ميدان العلوم -وكث ٌري منهم وضعيون -يرفضون املنظور التام الذي
ُ
[1]. Seyyed Hossein Nasr, Islamic Science: An Illustrated Study (London: World of Islam Festival Publishing Co. Ltd., 1976).
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مؤسيس الحقل
تاري َخ العلوم اإلسالمية .إنّهم ينظرون إىل تاريخ العلوم من وجهة نظر ّ
املعريف كامتش وسارتون وغريهام الذين قاموا يف بداية تأسيس هذا الحقل برفض آراء
بيري دوهيم عن الفهم غري الوضعي لتاريخ العلوم .مع تط ّور تاريخ العلوم ،أصبح يستن ُد
عىل املنظور الوضعي للعلم وهو ما رفضْ تُه يف بداية حيايت العلمية ،وما حاول ُْت فعله
هو ف ْهم معنى العلوم يف إطار النظرة الكونية الفكرية اإلسالم ّية.
أوضحت ذلك للغاية حتّى ولو مل يكن
أ ّما ما أقصده من العلوم اإلسالمية ،فقد
ُ
تعريف العلوم سهالً بشكلٍ عا ٍّم .إذا سأل َْت أح َد أبناء الغرب عن ماهية العلوم فسيجد
ُ
صعوب ًة يف اإلجابة ،وقد قام مؤ ِّر ٌخ عظي ٌم للعلوم بتقديم أفضل إجابة وهي كالتايل :العلم
هو ما يقو ُم به العلامء.
صحيح.
إقبال:
ٌ
جواب مبقدورك تقدميه ألنّك إذا قُل َْت
أفضل
ولعل هذا ُ
نرص :أنت بنفسك عاملٌّ ،
ٍ
«العلم يعتم ُد عىل هذا املنهج العلمي أو ذاك» ،فإنّه ال ينطبق عىل كيبلر أو آينستاين،
ويكنك القول
وإذا قُل َْت شيئاً آخ َر تنشأُ استثناءاتٌ أخرى .العل ُم هو ما يقو ُم به العلامءُ ،
بأ ّن العلوم اإلسالم ّية هي ما قام به العلامء املسلمون .ولكن عالو ًة عىل ذلك ،حاول ُْت
أن أضع تلك العلوم ضمن اإلطار التام للكون الفكري اإلسالمي وأن أربطه باملبادئ
اإلسالم ّية ،وأعتق ُد أنّني قد أوض ْح ُت ذلك يف بحثي عن تاريخ العلوم اإلسالم ّية .بالطبع،
مل يقبل املؤ ّرخون الغربيون للعلوم بذلك مل ّد ٍة طويل ٍة ،ولكن يوجد البعض اليوم م ّمن
كل حضار ٍة وفقاً لو ْجهة النظر الخاصة بتلك
يقبل بنظريت ويُحاول ف ْه َم تاريخ العلوم يف ِّ
ُ
الحضارة.
كامل يف
فريق ٌ
استند نقْدي لجوزيف نيدهام عىل هذه القضية بالذات .لقد اشرتك ٌ
كنت
جامعة كامربيدج بالعمل عىل مؤلَّفه الضخم «العلم والحضارة يف الصني» ،بينام ُ
شابّاً وحيدا ً وكت ْب ُت «العلم والحضارة يف اإلسالم» كر ٍّد عىل تفسريه للعلوم الرشق ّية .حينام
يكتب من وجهة نظر عا ٍمل غر ٍّيب
رشع نيدهام بتأليف «العلم والحضارة يف الصني» ،كان ُ
يختلف بشكلٍ كبريٍ عن الكتابة من وجهة النظر الكونفوشيوسية
خفي ،وهذا
ُ
ٍّ
ماركيس ٍّ
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حاولت توجي َه الرد عىل
ينطبق األمر ذاته عىل العلوم اإلسالمية ولهذا السبب
والطاوية.
ُ
ُ
نيدهام وتفادي ما اعتربته أحد األخطاء ،بالرغم من التوثيق الرائع يف كتابه.
وضعت يف الكتب التي ألّفتها آنذاك ما اعتربتُ أنّه
خالل الستينيات والسبعينيات،
ُ
ينبغي أن تكون عليه منهجية دراسة تاريخ العلوم اإلسالمية من وجهة النظر اإلسالمية.
كامل من العلامء املسلمني األصغر س ّناً وحتّى من العلامء الغرب ّيني
جيل ٌ
أ ّما اآلن ،فلدينا ٌ
املتخصصني بتاريخ العلوم الذين ال يُعارضون مقاربتي للموضوع بل يؤيّدونها إىل ح ٍّد
ّ
احرتمت العلامء الج ّيدين يف هذا
كبريٍ .بالطبع ،ما زال يوجد الكثري من املعارضني .لطاملا
ُ
تحل به العلامء
الروحي الذي ّ
امليدان كديفيد كينغ بالرغم من أنّهم ال ميتلكون املنظو َر
ّ
املسلمون أنفسهم ،وهذه هي املشكلة بتاممها.
حينام قام نصري الدين الطويس أو ابن سينا بالكتابة عن العلوم ،كانا ميتلكان نظر ًة
مح ّدد ًة عن الكون ال يُشاطرهم إيّاها املؤ ِّرخون املعارصون يف ميدان العلوم .برصف
النظر عن ذلك ،لطاملا احرت ْم ُت املؤرخني الغربيّني املحايدين الكتشافهم الحقائق
والفرضيات التاريخية ،وقد ق ّدموا خدم ًة عظيم ًة باكتشافهم للمخطوطات واألدوات
وقيامهم بتقدميها إىل العامل .ما ينبغي أن يفعله املؤ ِّرخون املسلمون اليوم هو تطوير
فهمهم الخاص لتاريخ العلوم ،وبدالً من تكرار ما قاله سارتون -الذي كان عاملاً كبريا ً
وأستاذي يف جامعة هارفارد -وما قاله اآلخرون ،يتحتّم عليهم تطوي ُر ميدان تاريخ
إسالمي .هذا عىل وجه التحديد هو أحد األمور التي أردتُ فعلها
العلوم من منظو ٍر
ٍّ
طوال حيايت.
إقبال :سؤايل األخري يتعلّق مبسألة األصول ولديه بُعدان :أ ّولهام هو مسألة األصول
الكونية والثاين هو مسألة أصل الحياة .هذا موضو ٌع كب ٌري يف ميدان العلوم والدين،
ولقد قُ ْم َت يف كتابك «العقائد الكونية اإلسالمية» باستكشاف ثالثة أبعا ٍد مح ّدد ٍة لهذه
املسألة إال أ ّن علم الكون املعارص ال يُشاطرك هذه الرؤية ويُ َع ُّد بتاممه علامً كون ّياً ماديّاً.
ِ
املعاصة التي
بالتايل ،كيف نفه ُم مثالً آراء ابن سينا والبريوين بالنظر إىل االكتشافات
كمً كبريا ً من املعلومات مبساعدة اآلالت العلمية املعارصة؟ باختصارٍ ،ما هي
ق ّد ْ
مت ّ
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الرؤية اإلسالمية تجاه أصل الكون مع أخذ معلوماتنا الحالية بعني االعتبار ،وكيف ت ُقارن
هذه النظرة برؤيتَ ْي ابن سينا والبريوين؟

ِ
ٍ
ينص عليه اإلسالم
اكتشاف يف علم الكون
أي
املعاص ال ُ
ينقض ما ُّ
نرص :أعتق ُد أ ّن َّ
أي دينٍ آخ َر حول أصل الكون .علم الكون املعارص هو
أو الهندوسية أو املسيحية أو ِّ
استقرا ٌء للفيزياء األرضية ويعتم ُد عىل الفرضية التي ت ُفي ُد أ ّن جمي َع قوانني الفيزياء
تنطبق عىل الكون بأكمله .باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن هذا استقرا ٌء
األرضية التي درسناها
ُ
ونحن ال ُ
أي عاملٍ ال
منتلك املعرفة بالفعل أل ّن هذا األسلوب يف النظر إىل الكون يُقيص َّ
ُيكن قياسه من خالل اآللة وبالتايل يكو ُن محصورا ً يف عامل الفيزياء الكالسييك القابل
ِ
املعاصة وميكانيكيا الكم .أ ّما العقائد الكونية يف اإلسالم أو
للقياس باإلضافة إىل الفيزياء
أي دينٍ آخر ،فإنّها تعتم ُد عىل رؤي ٍة تام ٍة للواقع ال تتعلّق بالله فقط بل أيضاً مبا نُس ّميه
ّ
بأي يش ٍء قد نكتشفه
بأي نح ٍو من األنحاء ِّ
األبعاد املالئكية أو غري املادية التي ال تتأث ّر ِّ
عن األبعاد املادية للكون.
إنّني أنظ ُر بريب ٍة كبري ٍة إىل أخذ موضوع هذه الفرضيات الكونية عىل محمل الجد
ٍ
سنوات .هناك الكثري من االستقراء واألمور املجهولة ،وما يُق َّدم
كل بضع
تتغي َّ
حيث إنّها ّ
كأحدث فرضي ٍة كوني ٍة باهر ٍة يندث ُر برسعة ألنّه يأيت أح ُدهم مبعلوم ٍة كوني ٍة جديد ٍة أو
يُعي ُد قياساً أو حساباً جديدا ً فترب ُز فرضي ٌة جديد ٌة كاألكوان املتع ِّددة ،ونظرية األوتار،
ُنت طالباً يف معهد ماساتشوستس
وفرضية االنفجار الكبري ،وما إىل ذلك .منذ أن ك ُ
ٍ
فرضيات كوني ٍة كُربى.
للتكنولوجيا ،ت ّم تقديم  5أو 6
يف الواقع ،ال أرى بأ ّن أولئك الذين يقومون بتكوين النظريات حول الكون عىل أساس
الفيزياء والكيمياء ينبغي أن يستخدموا مصطلح علم الكونيات حيث إ ّن هذه األمور
ٍ
ينحص
ليست
كونيات باملعنى الحقيقي .عل ُم الكونيات يعني علم الكون ،والكون ال ِ ُ
بأبعاده املادية أو املرئية أو القابلة للقياس .هذه األبعاد هي جز ٌء من الكون ولكنها ال
ت ُشكِّل الكو َن بتاممه ،وأنا ال آخذ علم الكونيات املادي املحض الذي ي ّدعي بأنّه عل ٌم
كامل عىل محمل الجد.
كو ٌّين ٌ
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ما ينبغي أن نفعله هو إعادة صياغة علم الكونيات اإلسالمي الذي ت ّم إنشاؤه
استنادا ً إىل تعاليم اإلسالم بلغ ٍة ُم ِ
عاص ٍة ،ومن ث ّم ينبغي أن نرى ما يقول علامء الكون
ِ
املعاصون من وجهة نظره .باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن املسألة ال تتعلّق بإجراء رواب َط سهل ٍة
تتطابق مع {كُن فيكون} أو «فليك ْن هناك نو ٌر» كام
كاإلرصار بأ ّن فرضية االنفجار الكبري
ُ
وسعان ما يأيت أح ُدهم ويقول بعدم وجود االنفجار
يقول علامء الالهوت املسيحيونُ ،
ٍ
سنوات أو  15سن ًة ،أُقيم مؤمت ٌر يف فيالديلفيا جمع بني
كل يش ٍء .منذ 10
الكبري فينهار ُّ
علامء الالهوت اليهود وعلامء الكون حول االنفجار الكبري ،ولكن يف هذه األيام يوجد
العديد من علامء الكون الذين ال يؤمنون بفرضية االنفجار الكبري بعد اآلن.
نوعي علم الكون ،أي علم الكون الديني املست ِند
أعتق ُد أنّه ال ينبغي الخلط بني ْ
إبداعي ،وعلم الكون
إلهي
ٍّ
إىل الرؤية امليتافيزيقية التي تعت ُرب أ ّن الكون بدأ إثر فعلٍ ٍّ
ِ
ويكنك القول بأنّهام يتح ّدثان
املعاص إذ إنّهام شكالن مختلفان للغاية من املعرفةُ ،
ِ
أي ظاهر ٍة
حقائق مختلف ٍة .يعتم ُد عل ُم الكون
عن
َ
املعاص عىل الفرضية التي ت ُفي ُد أ ّن َّ
تنطبق عىل الكون بأجمعه ،أي أ ّن املادة
فيزيائي ٍة قابل ٍة للمالحظة والقياس عىل األرض
ُ
رش .هذه فرضي ٌة كبري ٌة
التي تتشك ُّل منها النجوم هي نفس املادة التي نتشكّل منها كب ٍ
مم تفرتضُ ُه عملية االختزال والنزعة العلمية املعارصة.
ال ُيكن إثبات ُها علم ّياً ولك ّنها جز ٌء ّ
أي
أظ ُّن أ ّن ما ينبغي فعله هو إظهار أ ّن صالحية علم الكون اإلسالمي ليس لديها ُّ
علم وطريق ٍة أخرى
عالق ٍة بالتخمينات الكونية الحالية .علم الكون اإلسالمي هو مجر ُد ٍ
للنظر إىل األمور ،ومن املؤسف أ ّن نفس الكلمة تُستخ َدم لحقلني معرف ّي ْي مختلف َْي
فكريَّي متباي َن ْي .إ ّن علم الكونيات التقليدي وعلم الكونيات الحديث -اللّذين
ونشاط َْي
ْ
حقائق ُمختلف ًة
ويثِّالن استقرا ًء للفيزياء األرضية -يتناوالن
َ
ت ّم طرحهام منذ القرن األخري ُ
أساليب متباين ٍة.
للغاية من خالل
َ
أ ّما بالنسبة ألصل الحياة ،فإنّني أعتقد -وهذا ليس اعتقادي فحسب بل ُيثِّل نظر َة
الرتاث الفكري اإلسالمي وتُؤكّده الفلسفة الخالدة -أ ّن جميع األصول تتعلّق بالكينونة
كل يش ٍء موجو ٍد ينشأ عن فعل الكينونة -أي الكينونة النقية -إذا تح ّدثنا بلغة
أل ّن َّ
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الفلسفة اإلسالمية التقليدية باإلضافة إىل الفلسفة الغربية ،أو ما نُس ّميه من الناحية
كل مخلوقٍ لديه يف النهاية الخالق نفسه .الحياة
الدينية يد الله ُمك ِّون الخالئق :أي أ ّن َّ
يقبل باالفرتاض
عىل وجه األرض ظاهر ٌة مختلف ٌة للغاية عن العامل املادي ،واإلسالم ال ُ
رص فقط يف نقطة اإلنشاء وأنّه ال وجود
الذي يُفي ُد أ ّن العالقة بني الخالق وخلْقه تنح ُ
لعالق ٍة أخرى بعد ذلك .يُخربنا الدين اإلسالمي أ ّن إرادة الله تجري يف خلْقه دامئاً -حتّى
يف حياتك وحيايت -وبالتايل يغدو منشأ الحياة أمرا ً يس ُه ُل فهمه للغاية .اإليجاد يف العامل
إبداعي وإنز ٌال
فعل كينون ٍة
املادي ويف القالب املكاين-الزماين لنو ٍع آخ َر من الواقع هو ُ
ٌّ
من اململكة اإللهية .لذلك ،عىل الرغم من محاوالتنا الحثيثة إلنشاء االت ّصال بني املجال َْي
الكيميايئ والبيولوجي ،إال أنّه ال وجود الت ّصا ٍل تا ٍّم يف الواقع وهناك قفز ٌة ُيكنك أن
ِ
املعاص ،حيث ت ّم إقصاء يد الله عن العامل ،يُنظَر إىل القوة
ت ُس ّميها قفز ًة كم ّي ًة .يف العلم
اإلبداعية عىل أنّها كامن ٌة يف الكون «املادي» وأنّها نو ٌع من املحايثَة والحلول ّية عىل الرغم
من أ ّن العلامء بالطبع ال يستخدمون هذه املصطلحات ،فأُخذتْ الق ّوة اإلبداعيّة اإللهيّة
وأُعطيت للطبيعة.
حي ،ويسعى العلامء إلظهار هذه
فجأةً ،نُالح ُظ قفز ًة من املواد الكيميائية إىل كائنٍ ٍّ
القفزة كنو ٍع من االتصال وذلك عرب االختزال فيستخدمون ما ُياثل التعبريات التالية
رص كيميائ ّي ٍة وفيزيائ ّي ٍة.
ْ
«ليست الحياة سوى» ،وعاد ًة ما تتب ُع هذه الـ «سوى» أسام ُء عنا َ
ُ
يعرتف العلامء بوجود قفز ٍة ،فإنّها ت ُؤ َخذ كنتيج ٍة للقوى املوجودة داخل العامل
حينام
الطبيعي .يف هذه األيام يج ُد الناس أنفسهم ُمرتاحني مع هذا النوع من التفسري ،ولكن
حت بوجود عل ٍة ُمتسامي ٍة وراء تلك العملية فإنّهم ال يرتاحون تجاه هذا التأكيد.
رص َ
إذا ّ
ِ
املعاص عىل الرغم من عدم وجود
هذا ناج ٌم عن الفلسفة التي ت ُسيطر اليوم عىل العامل
ثت عن قفز ٍة ناشئ ٍة عن العنارص
منطقٍ عىل اإلطالق يف تلك النظرة إىل األمور .إذا تح ّد َ
وينطبق األم ُر ذاته عىل القفزة من الحياة
وغريب
الداخلية ال الخارجية ،فإ ّن هذا صاد ٌم
ُ
ٌ
إىل الوعي ،وهذه قفز ٌة أعظ ُم.
ننتقل اآلن إىل أشكال الحياة .حينام ترى عصفورا ً يُحلّق يف الهواء ،فال يوجد
د ْعنا ْ
منطق يف االفرتاض بأ ّن الجناح قد منا تدريج ّياً من عض ٍو غريِ متّصلٍ بالطريان أو االفرتاض
ٌ
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بأ ّن العني قد تط ّورت بشكلٍ
تدريجي وباتت تُبرص .حينام ت ُفكّر باألمر ،ال يوجد يش ٌء
ٍّ
حقيقي
وكعلم
أك ُرث منه منافا ًة للعقل .ولكن يو ّدون القبول بهذا التط ّور كأم ٍر ُمسل ٍَّم به
ٍ
ٍّ
تتجل أيضاً يف
ألنّهم ال يُريدون القبول مبستويات الحقيقة املوجودة خارج عاملنا والتي ّ
داخله.
ٌ
وأجناس ،وقدراتٌ مختلف ٌة استنادا ً إىل املنشأ املقدس
وأشكال حياتي ٌة،
حقائق،
هناك
ُ
ٌ
ألشكال الحياة .بالنسبة يل ،أؤمن بأ ّن تعاليم اإلسالم التي قام بتطويرها علامء الكون
ثت عنهم يف كتايب عن علم الكون ما زالت صحيح ًة اليوم كام كانت يف
الثالثة الذين تح ّد ُ
السابق –مع وجود أشكا ٍل أخرى من علم الكون اإلسالمي املط َّور عىل يد علامء كونيني
آخرين[[[ ،ولك ّن هؤالء الثالثة هم األهم عىل الرغم من أنّهم ال يُق ّدمون عىل اإلطالق
جمي َع أشكال علم الكون اإلسالمي .هذه التعاليم مهم ٌة للغاية يف فهمنا للكون والحياة.
إذا كان لدينا فالسف ٌة وعلام ُء مسلمون موهوبون فعالً ومتجذّرون بشكلٍ عميقٍ
ِ
املعاص عن
يف تُراثهم ،سيستطيعون أن يقوموا بد ْمج املعلومات التي اكتشفها العلم
مفهوم الهويتٍّ أو إهامل االكتشافات
بأي
ٍ
الحياة باملنظور اإلسالمي من دون التضحية ِّ
العلمية .ال يوجد يش ٌء قد اكتشفه العلم باعتباره معلوم ًة فعلي ًة -ال مج ّر َد تأويلٍ أو
ويكن مالءمته مع التعاليم اإلسالمية الكونية
تخم ٍني ُم ْن َ ٍب عىل االفرتاضات الفكرية -إال ُ
تتجل يف جميع مستويات الواقع وصوالً إىل
تسلسل الوجود والقوة اإللهية التي ّ
عن
ُ
العامل املادي.
إقبال :شكرا ً جزيالً لكم.
نرص :جزاكم الله خريا ً.

[1]. Seyyed Hossein Nasr, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, op. cit.

العالقة بين المسيحية المبكرة
[[[
والعلوم الطبيعية
بيرت هاريسون[[[ وديفيد ليندبريغ

[[[

تطـرق كاتبـا المقالـة إىل دراسـة وتحليـل البعـد التأريخـي للعالقـة ي ن
بـ�
ّ
المسـيحية والعلـم ،وسـ ّلطا الضـوء بشـكل أسـاس على واقـع العالقـة ي ن
بـ�
ٍ
ي ٍّ
العلـم والديـن.
ف
تحليلياً
تضمنت بحثاً
اسـتو� بيـان جميع تفاصيل الموضوع
هـذه المقالة ّ
ّ
إىل حـد مـا ،وذلـك ابتـداء مـن العهـود أ
الوىل للديانـة المسـيحية وصـوال ً إىل
ٍّ
ً
عهـد بابـوات الكنيسـة ومواقفهـم إزاء العلـم ،انتهـا ًء ببيان موضـوع البحث
ضمـن مختلـف المراحـل الزمنيـة الالحقـة ف ي� التأريـخ المسـيحي مثـل القرون
أ
طابع
دينيـة ِ
نظـر ٍ
الوسـطى ،حيـث ّ
تقومـت الطروحـة فيـه عىل وجهات ٍ
ذات ٍ
مسيحي .
ٍّ
كاتبيهـا ذكـرا بت�يـر ٍات تأريخيـة لتسـويغ
ومـن جملـة مـا ُطـرح فيهـا ّ
أن ْ
ت
العامة
ال� اتّخذتها الكنيسـة إزاء العلـم ،والرؤية ّ
المواقـف الدينيـة السـلبية ي
ت
تنصب ف ي� نقد مواقف بابوات الكنيسـة الكاثوليكية
الـ� تمحـور حولها البحث
ّ
ي
ال�وتسـتانتية.
عمـا ذهب إليـه بابوات الكنيسـة ب
والدفـاع ّ
[[[ .املصدر:
Harrison, Peter, and Lindberg, David C. Early Christianity and religion, science and Religion Around the World, Edited by John
Hedley Brooke and Ronald L. Numbers, Oxford University Press, 2011, chapter 3, P 67.
تعریب :زينب نارص
[2]. Peter Harrison.
[3]. David C. Lindberg.
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توجهـات كا ِت ب َ ِي� المقالـة إزاء موضوع
ونـوكل إىل قـارئ المقالـة الحكم عىل ّ
مـدى نجحـا ف ي� طـرح
أي ً
البحـث مـن حيـث كونهـا محايـد ًة أو منحـازةً ،وإىل ّ
أن اال ّطلاع على تأريخ الصراع ي ن
ب�
آرائهمـا؛ ولكـن يمكـن القـول
بشـكل ٍّ
عـام ّ
ٍ
أ
ف
سـاس
العلـم والديـن ي� رحـاب المنظومـة الدينيـة المسـيحية ،هو هدفنا ال ي
ف ي� اختيـار هـذه المقالة.
			

كلمة التحرير

ٍ
هيمنت ثالثُ
نظريات عىل الفكر والنقاش حول العالقة بني املسيحية والعلوم
الطبيعية يف أوائل القرن السابع عرش من العهد املسيحي .ال تزال النظريّة األوىل تزدهر
عىل الرغم من ندرة دعم األدلة التاريخية ،وهي تؤكد أنه طوال تاريخها كانت الكنيس ُة
املسيحية عد َّو العلم ،باستمرارها يف إقامة العقبات الالهوتية يف وجه التقدم العلمي.
ٍ
وحلقات متنوع ٍة من العصور الوسطى بشكلٍ
منتظم
ويتم عرض محاكم ِة غالييل
ٍ
كمثا ٍل عىل ذلك .نشأت هذه الخرافة يف «عرص التنوير الفرنيس» يف القرن الثامن عرش
وأصبحت متداول ًة كث ًريا يف القرنني التاسع عرش والعرشين من خالل الكتب الشعبية لـ
جون دبليو درابر وأندرو ديكسون وايت وتستمر يف االزدهار حتى عرصنا الحارض[[[.
كام ظهرت نظريّ ٌة ثاني ٌة من خالل كتابات نخب ٍة متعلم ٍة قليل ٍة نسب ًّيا يف القرن
ٍ
أهداف ديني ٍة حزبي ٍة) بأ ّن
العرشين ،يحافظون (يدافعون يف بعض الحاالت من خالل
املسيحية فقط ،كانت مؤهل ًة لتقديم االفرتاضات األساسية للنظام والعقالنية املطلوبة
لتطوير العلوم الحديثة[[[.
[[[  .جــون وليــام درابــر ،تاريـ�خ الـصراع بـين الديـ�ن والعلـ�وم(( :)History of the Conflict between Religion and Scienceنيويــورك :د .أبلتــون،
)1874؛ أنــدرو ديكســون وايــت ،تاري��خٌ لحـ�رب العلـ�وم مـ�ع الالهـ�وت يف العـ�امل املسـ�يحي(A History of the Warfare of Science with Theology
 ،)in Christendomاملجلــدان( .نيويــورك :د .أبلتــون.)1876 ،
[[[  .ريجــر هويــكاس ،الديـ�ن ونهـ�وض العلـ�م الحديـ�ث(( ،)Religion and the Rise of Modern Scienceغرانــد رابيــدس ،ميــش إدرمانــز،1972،
ســتانيل جــايك ،منقـ�ذ العلـ�وم(( ،)The Savior of Scienceواشــنطن ،،رودين ســتارك ،ملجــد اللــه :كيــف أدى التوحيــد إىل اإلصالحــات)
For the Glory of God: How Monotheism Led to Reformations,
 ،)Science, Witch-Hunts, and the End of Slaveryالعلم ،ويتش هانتز.
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أما املوقف الثالث ،الذي سندافع عنه ،فيؤكّد بأ ّن العالق َة أك ُرث تعقي ًدا -واحدة من
كال املعارضة والتشجيع– بني املسيحية والعلوم .من خالل هذا الرأي ،يظهر منط تفاعل
كل من الالهوت املسيحي والعلوم الطبيعية دون تفضيلِ ٍ
واحد عىل اآلخر حرصا ً[[[.
ٍّ
ٍ
كنشاط أو كهيئ ٍة
مرحل ٌة متهيدي ٌة أخرى :متى ظهرت العلوم الطبيعية ألول مر ٍة،
كعلم من قبل ،عىل سبيل املثال ،عرص
أي يش ٍء يجب أن يُعترب ٍ
معرف ٍة؟ هل هناك ُّ
النهضة يف القرنني الخامس عرش والسادس عرش؟ بكل ٍ
تأكيد نعم! يف العصور القدمية
والفرتة األبوية والعصور الوسطى ،نجد البدايات والجذور واملصادر واألسالف للعديد
من العلوم واملامرسات الحديثة ،وبعضها يولد تشابه األرسة مع ساللتها ،والبعض اآلخر
يتشابه بالهوية .فكث ٌري من هذه التطورات املبكرة كانت موروث ًة من «التقليد الكالسييك»
لليونان القدمية وهي مجموع ٌة من املعارف الفلسفية التي تتوافق مع العامل الفيزيايئ
كل من مادة الفيزياء والرياضيات) ،التي تنتقل عن طريق مجموع ٍة متنوع ٍة من
(يف ٍّ
الوسائل إىل اإلمرباطورية الرومانية ،حيث أصبحت اململكة الفكرية للعلامء املسيحيني
والوثنيني عىل ٍ
حد سوا ٍء[[[.
يبدأ موضوعنا مع ظهور املسيحية كدينٍ منظ ٍَّم يف أواخر القرن األول امليالدي .عىل
الرغم من املعارضة الخطرية ،منت املسيحية من تلك البدايات بدءا ً بطائف ٍة صغري ٍة
وصوالً إىل دين دول ٍة يف اإلمرباطورية الرومانية خالل فرت ٍة تزيد عن ثالمثائة سن ٍة[[[.
عىل أمد التاريخ ،اجتمعت املعارضة املؤلفة من مجموع ٍة من املنافسني ،بعضهم عىل
استعدا ٍد للقيام مبعرك ٍة ،مبا فيهم مجموعة ترهيب الطقوس الوثنية .فلم يكن هؤالء
مثريي الشغب الوحيدين؛ بل هناك مجموع ٌة متنوع ٌة من الزنادقة املسيحيني املتوافقة
معهم أيضاً مبا فيها الغنوصيون واملانويون .لكن الخالف الديني ليس موضوعنا[[[.
[[[ .جــون هيــديل بــروك ،العلــم والديــن :بعــض وجهــات النظــر التاريخيــة( ،)Science and Religion: Some Historical Perspectivesكامــردج:
مطبعــة جامعــة كامــردج :1991،ديفيــد يس .ليندبــرج ورونالــد ل.أعــداد إحصائيــة ،عندمــا يلتقــي العلــم واملســيحية
( ،)When Science and Christianity Meetمطبعة جامعة شيكاغو.2003 ،
[[[ .الوثنيـ�ون كانــوا مامرسـين لألدي��ان غ�ير اإلبراهيمي��ة (هـ�م ال مس��يحيون وال يهــود) التــي كان ل��دى اإلمرباطوري��ة الروماني��ة وفــر ٌة منهـ�ا .انظــر
رامــزي ماكمولــن ،الوثنيـ�ة يف اإلمرباطوريـ�ة الرومانيـ�ة(( ،)Paganism in the Roman Empireنيــو هافــن ،كونيتيكــت :مطبعــة جامعــة ييــل.)1981 ،

[[[ .تــم تغيــر ديــن اإلمرباطوريــة ،مــن قبــل قســطنطني ،إىل املســيحية حــوايل  .312أصبحــت املســيحية ديــن الدولــة قبــل
نهايــة القــرن.
[[[ .ماكمولني ،الوثنية يف اإلمرباطورية الرومانية( ،)Paganism in the Roman Empireرامزي ماكمولني ،تنصري اإلمرباطورية
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إىل جانب الكتب املقدسة ،كان املشهد الفكري يف القرون األوىل املسيحية قد متيز
بالتقاليد الكالسيكية التي نعني بها العلم الرتاكمي يف العصور القدمية اليونانية والروماني ّة
الذي انترش بشكلٍ
أفقي عرب الجغرافيا
ٍّ
عمودي وصوالً إىل األسفل عرب الوقت وبشكلٍ ٍّ
واملجال الثقايف .واحتضنت التقاليد الكالسيكية العديد من املواضيع التي تشمل التاريخ
والدراما والشعر والنظرية السياسية وعلم امليتافيزيقا ونظرية املعرفة وما نسميه
«العلوم الطبيعية والرياضيات»[[[ .وكانت تجتمع بعض هذه العلوم الطبيعية تحت
اسم «الفلسفة الطبيعية» بدالً من «العلوم» ،واألهم من ذلك ،من أجل غاياتنا ،تضمنت
هذه العلوم ما نعرفه اآلن باسم علم الكونيات وعلم الفلك والفيزياء والبرصيات وعلم
املعادن والطب وعلم النبات وعلم الحيوان ،وغريها من «العلوم» .لكن كانت النسخة
من التقاليد الكالسيكية املوروثة عن آباء الكنيسة املسيحية األوائل ضعيف ًة ويف كثريٍ
من األحيان مستعمل ًة .وكانت العديد من األصول اليونانية الهامة قد فُ ِقدت عىل م ّر
التاريخ ،كام تبقّى مجموع ٌة قليل ٌة من الرتجامت الالتينية للمثقفني الغربيني الذين مل
يعرفوا اللغة اليونانية ،ولكن القليل مام بقي (عد ٌد ٍ
كاف من الرومانيني الذين يقرأون
اللغة اليونانية) شكّل ماد ًة سهل ًة أو صعب ًة آلباء الكنيسة املسيحية األوائل لينشغلوا بها
(اعتامدا ً عىل وجهة نظرك) وبالطبع ،كانت هناك ٌ
أصول روماني ٌة مكتوب ٌة باللغة الالتينية
لديها القدرة عىل تأجيج نريان املعارضة والجدال.
الفترة البارثية:

كان معظم آباء الكنيسة متعلمني ،والكبار املعتنقني للدين الجديد الذين تلقوا
تعليمهم يف املدارس الوثنية ،بذلوا جهودهم لخلق العقيدة املسيحية والدفاع عنها .كام
كان من املحتوم ،عند االقتضاء ،أن يوظفوا األدوات املنطقية للتقليد الكالسييك واملحتوى
الرومانية( ،)Christianizing the Roman Empireدكتوراه (400-100نيو هافن ،كونيتيكت :مطبعة جامعة ييل)1984 ،
وفــر ،يــدور حــول خــاف اســتخدام
[[[  .إن الخــاف حــول التســمية الصحيحــة ملــا نشــر إليــه بـــ «العلــم» أو «العلــم الطبيعــي» ،والــذي هــو ٌ
املصطلحــات القدميــة أو املعــا ِدل الحديــث .كان التعبـران الرئيســان ألرســطو هــا «الرياضيــات» و«الفلســفة الطبيعيــة» ،وأفضــل ترجمـ ٍة إىل «العلــوم
الرياضيــة» و«العلــوم غــر الرياضيــة» .مل يكــن كُتّــاب العصــور القدميــة والوســطى متســقني بالكامــل .نحــن نعتــر هــذا ذا دالل ـ ٍة لغوي ـ ٍة قــد يُربــك يف
كثـرٍ مــن األحيــان مــا قــد يوضّ ــح للقـراء يف هــذا الفصــل .لذلــك سنســتخدم التعبـرات الشــائعة «العلــوم» و«العلــوم الطبيعيــة» و«العلــوم الرياضيــة»،
كل ذلــك مبعانيهــا املعــارصة ،ولكــن ينبغــي عــى الق ـراء أن يضعــوا يف اعتبارهــم أن هــذه املصطلحــات ليســت مرادفــة متا ًمــا للتعب ـرات القدميــة ذات
الصلــة .متلــك العديــد مــن التخصصــات العلميــة أســاء محــدد ًة («علــم الفلــك» ،و«علــم النبــات» ،و«امليكانيــكا» ،ومــا شــابه ذلــك) ،وســوف نســتخدمها
كلــا كان ذلــك متا ًحــا.
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الفلسفي والعلمي ،إذ ميكن لبعض املذاهب الفلسفية الوثنية تنسيقها بسهول ٍة مع
(متاح
الالهوت املسيحي .كام وجد العديد من آباء الكنيسة األوائل التقليد األفالطوين
ٌ
قابل للدمج املسيحي.
يف الفصل األول يف نسخة نيوبالتونيك) ً
عىل سبيل املثال ،إله أفالطون خالق الكون املادي الذي بنى الكون من املواد البدائية،
ٍ
تحريف كبريٍ أن ننظر إليه كأنه اإلله الواحد املسيحي الذي يخلق
أي
ميكننا من دون ِّ
العامل من ال يشء .فبدت املحاولة املسيحية لفهم العامل بعبار ٍ
ات أفالطوني ٍة واضح ٍة يف
كتابات املوافقني مثل كليمنت (بني عا َم ْي 150و )220وأوريجانوس ( )253-185وكالهام
من اإلسكندرية ،وأوغسطينيوس من هيبو -شامل أفريقيا ،وغريهم[[[ .لكننا نجد أيضً ا ع ّين ًة
مسيحي ًة معارض ًة للتقاليد الكالسيكية ،كرتتليان (من  195إىل  ،)215وهو أحد أوائل علامء
الالهوت املسيحية الالتينية ،وأصبح مثاالً للهجوم املسيحي عىل العلم الوثني و«املعركة
بني اإلميان والعقل» .عىل الرغم من دراساته العليا يف التقليد الكالسييك ،هاجم ترتليان
بقسو ٍة نتائج االعتقاد البرشي .وكتب أن بولس ،يف زيارته إىل أثينا ،كان «قد اطّلع عىل ذلك
االعتقاد البرشي الذي يتظاهر بأنه يعرف الحقيقة ،يف حني أنه يح ّرفها فقط ،وتنقسم إىل
بد ٍع متعدد ٍة خاص ٍة به ».وتابع ،مهاجامً املخالفني برصاح ٍة:
رص رواقي ٍة
«ال ميكن أن تكون هناك مسيحي ٌة مك َّون ٌة من عنا َ
وأفالطوني ٍة وجدلي ٍة بعد املسيح ،واإلنجيل ..فعندما نؤمن [باإلنجيل]،
لسنا بحاج ٍة إىل يش ٍء آخ َر![[[»
ٍ
لحظات أك َرث تع ّمقاً ،اتخذ ترتليان
لكن هذا هو ترتليان يف معظم جداله .يف
منه ًجا سببيًّا للتقليد الكالسييك يذهب به إىل ِ
أبعد ح ٍّد لتعريف املسيحية بأنها نسل
[[[  .انظــر إىل مــؤرشات هــري تشــادويك ،الكنيسـ�ة املبكـ�رة (( ،)The Early Churchنيويــورك :دورســت :)1986 ،فرنــد وليــام هــاف ،الكنيســة
املبكـ�رة(( ،)The Early Churchفيالدلفيــا :مطبعــة فورتــرس ،)1982 ،ســتيفن بنكــو ،رومـ�ا الوثنيـ�ة واملسـ�يحيون األوائـ�ل(Pagan Rome and the
( ،)Early Christiansبلومنغتــون :مطبعــة جامعــة إنديانــا )1984،وأعـمال أخرــى ال تعدــ وال تح�صى يف الكنيسـ�ة املس��يحية يف وقـ ٍ
ـت مبكـ�رٍ .لــدى
��اصّا ،راجــع بيــر بـراون ،أوغسـ�طني أوف هيبـ�و :سـيرة ذاتيـ�ة(( ،)Biography Augustine of Hippo: Aنيويــورك:
أوغسطــني ،ال��ذي يس��تحق اهتام ًم�اـ خ ً
دورســت.)1967 ،
[[[  .ترتليــان ،, On Prescription of Heretics،عــر بيتــر هوملــز يف ,)The Ante- Nicene Fathers (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1986
مجلــد رقــم  ،3نقطــة ،1-3 .الفصــل  ،7عامــود  246ب ،ترتليــان ،,De praescriptione hereticorum ،الفصــول ،8 - 7 .يف األوبـرا الرتتليــاين ُحــررت عــر
نيكــوالس ريغالتيــوس( ،205،باريس()1664،هنــا أفضــل ترجمتــي عــن ترجمــة هوملــز).
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الفلسفة اليونانية واليهودية[[[ .ومن األمثلة األخرى التي تشري إىل التوتر بني املسيحية
والتعلم الوثني هو استشهاد هيباتيا (حوايل  ،)415-360وهي ابنة عامل الرياضيات
والفيلسوف ثيون يف اإلسكندرية وكانت هيباتيا فيلسوفة موهوبة وأصبحت رئيسة
مدرسة األفالطونية يف اإلسكندرية .كان مقتلها مأساويّاً عىل يد جمو ٍع من املسيحيني
عىل الرغم من اختالف التقارير عن هوية قاتليها ودوافعهم املح ّددة .ليس من الغريب،
رمبا ،أن ات ّخذ البعض هذا الحدث لتجسيد العالقات العدائية بني املسيحية والفلسفة
اليونانية خالل هذه الفرتة[[[ .ومع ذلك ،فمن املرجح أن تكون هيباتيا ضحية املؤامرات
علم .وكان بني طالبها العديد من املسيحيني من بينهم
السياسية أكرث من كونها شهيد َة ٍ
أسقف بتلومياس وسينوسيوس القورينايئ اللذيْن تبادلت معهام املراسالت .كام يتحدث
علم بظروف وفاة
املؤرخ الكنيس سقراط ،وهو أحد املصادر الرئيسية الذي كان عىل ٍ
هيباتيا عن كرامتها وعفّتها االستثنائية[[[ .وعالو ًة عىل ذلك ،فإن الفلسفة األفالطونية
الحديثة التي ت ُعلِّمها هيباتيا ،كام سبق أن أرشنا ،هي الفلسفة املالمئة التي أسسها كث ٌري
من املفكرين املسيحيني.
عالج الفيلسوف-الالهويت اآلبايئ القديس أغسطينوس من مدينة هيبو ببالغ ٍة وبشكلٍ
مؤث ٍر مواقف املسيحيني تجاه التقاليد الكالسيكية يف كافة أنواعها ،مبا يف ذلك العلوم
ٍ
الطبيعية .ولد أوغسطينوس ،بعد قرنٍ
ونصف من وفاة ترتليان وأ ّدى تاريخ هيباتيا
أي عا ٍمل الهو ٍّيت
املعارص إىل التأثري بشكلٍ كبريٍ عىل مواقف املسيحيني تجاه العلم أكرث من ِّ
آخ َر يف العصور الوسطى .وتنترش كتابات أوغسطينوس يف كل مكانٍ كتحذير ٍ
ات ض ّد
املبالغة يف تقدير التقاليد الكالسيكية .كام أعرب أوغسطينيوس يف اعرتافاته عن ندمه
عىل الجهد الذي ك ّرسه لفهم مواد البالغة واملنطق والهندسة واملوسيقى ،والحساب
وقال «مل تفدْ ين بيش ٍء ،ال بل دمرتني» (بنا ًء ملفهومه) .كان يبحث يف الخلق عوضاً عن
الخالق وأضاف علم الفلك إىل قامئة املعرفة غري املفيدة يف كتابه عن العقيدة املسيحية
[[[  .إريــك أوســبورن ،ترتليــان ،الالهـ�ويت األول للغـ�رب(( ،)Tertullian, First Theologian of the Westكامربيــدج :مطبعــة جامعــة كامربيــدج.)45 ،
يقــدم أوســبورن صــور ًة منعشـ ًة ومتوازنـ ًة ملوقــف ترتليــان تجــاه التقاليــد الكالســيكية.
[[[  .انظر ،عىل سبيل املثال ،درابر ،الرصاع بني الدين والعلم( ،)Conflict between Religion and Scienceعدد .56
[[[  .سقراط سكولستيكا ،التاريخ الكنيس( ،)Ecclesiastical Historyالقرن السابع عرش.
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معرتفاً بأن معرفة مسار القمر قد يساعد يف تحديد تاريخ عيد الفصح ولكنه يضيف بأن
أي خراف ٍة ،ذاتُ فائد ٍة قليل ٍة
املعرفة من هذا النوع ...عىل الرغم من عدم تحالفها مع ِّ
ٍ
أبحاث ال قيمة لها[[[.
ج ّدا يف معالجة الكتب املقدسة اإللهية بل تعيق فهمها من خالل
هنا ،ويف مقاط َع أخرى ال تعد وال تحىص من كتاباته ،مل ينكر أوغسطينيوس أن
الكتابات الفلسفية الوثنية للتقليد الكالسييك حقيقي ٌة .بل ،شكك يف رشعية الدراسة
الفلسفية أو العلمية عىل أنّها إحدى املواضيع يف غري محلها .بقدر ما تخدم هذه
الكتابات الدين املسيحي ،يجب ّأل نخىش مثار الفلسفة بل يجب أن نقبلها ونعمل بها.
كام نقل أوغسطينيوس الرسالة نفسها عندما كتب:
خاصـ ًة األفالطونيين ،قالـوا أشـياء
«إذا كان هـؤالء الفالسـفةّ ،
صحيحـ ًة حقًّـا ومالمئـة بشـكلٍ جيـ ٍد إلمياننا ،يجـب ّأل يُخـاف منهم؛
بـل مـا قالـوه يجـب أن نعتبره صـاد ًرا عـن مالكين غير عادلين
وتحويلـه إىل صالحنـا»[[[.
فاملعرفة الوثنية تخدم الدين املسيحي التي ال تقترص فقط عىل معرفتها ومحبتها
بل إىل االستفادة منها أيضاً .ولكن هل متتد هذه «االستفادة» إىل املعرفة العلمية ضمن
التقليد الكالسييك؟ علينا األخذ بعني االعتبار املثال التايل من تعليق أوغسطينيوس
املوضوعي عىل كتاب سفر التكوين:
مسيحي فهو يعرف عن األرض
«عاد ًة ،حتى إن كان الشخص غريَ
ٍّ
والسامء والعنارص األخرى يف هذا العامل وعن حركة النجوم وحجمها
ّ
ومواقعها النسبية وحول الكسوف املتوقع من الشمس والقمر
والدورات السنوية واملوسمية وعن أنواع الحيوانات والشجريات
والحجارة ،وما إىل ذلك ،وهذه املعرفة كان قد اكتسبها من خالل
عيب وخطريٌ بالنسبة
العقل أو عن طريق الخربة .اآلن هو يش ٌء َم ٌ
[[[  .القديــس أوغســطني ،اعرتافــاتٌ  ،4.16 ،مرتجمـ ٌة مــن قبــل ويتنــي ج .أوتــس ،كتابـ�ات القديـ�س أوغسـ�طني(،)Basic Writings of Saint Augustine
(نيويــورك :رانــدوم هــاوس56–55 :1،)1948 ،؛ On Christian Doctrineمرتجمـ ٌة مــن قبــل د .روبرتســون (إنديانابوليــس إنــدي :بوبس-مرييــل)1958،
.6-29،65
[[[  .القديس أوغسطني .75 ,40 ،,On Christian Doctrine
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لكاف ٍر أن يسمع مسيح ًّيا ،ويُفرتض أنه يعطي معنى الكتاب املقدس،
بكالم فارغٍ عن هذه املواضيع .ويجب علينا أن نتخذ كل
يتحدث ٍ
الوسائل لتج ّنب مثل هذا املوقف املحرج ،الذي يظهر الناس به ً
جهل
واس ًعا يف املسيحية ويسخرون منه»[[[.
ذهب أوغسطني ملامرسة ما نصح به .فناقش األفكار اليونانية الرومانية حول الربق
والرعد والسحب والرياح واملطر والندى والثلج والصقيع والعواصف واملد والجزر
والنباتات والحيوانات واملادة والشكل والعنارص األربعة وعقيدة املكان الطبيعي
واملواسم والوقت والتقويم والكواكب وحركة الكواكب ومراحل القمر والتأثري الفليك
(الذي أُدين بقو ٍة) والروح واإلحساس والصوت والضوء والظل ،ونظرية األعداد .وبسبب
بانتقام
قلقه الشديد يف املبالغة يف تقدير علم التقاليد الكالسيكية ،فقد طبّقها أوغسطني
ٍ
لصالح تفسري الكتاب املقدس يف كتاب التعليق.
كام يجب أن يكون تناقض أوغسطينيوس العميق تجاه العلوم الطبيعية واضحاً .إ ّن
هذه العلوم ليست مهم ًة بقدر تهميش التطبيق امليداين ملناسك الحج املسيحي ومع
ذلك ،فقد اعتربها رضوري ًة لرتجمة الكتاب املقدس والجهود االعتذارية .عىل الرغم من
هذا التناقض ،كان التعبري األوغسطيني عن صيغة الحضور يحكم املواقف تجاه العلوم
الطبيعية حتى نهاية العصور الوسطى وما بعدها .عىل الرغم من أنها ليست ذاتَ قيم ٍة
كبري ٍة ،فإن العلوم الطبيعية للتقاليد الكالسيكية قد اكتسبت قيم ًة خارجي ًة بقدر ما
استوفيت احتياجات املسيحية والكنيسة[[[.
عصور وسطى مبكرة

ومع سيطرة الفوىض املدنية وفوىض الغزو الرببري والهجرة والتدهور االقتصادي
وانخفاض عدد السكان ،واالنحطاط الحضاري عىل اإلمرباطورية الرومانية ،اختفت
[[[  .القديــس أوغســطني ،,Literal Commentary on Genesis،مرتجم��ةٌ مــن قبــل جــان هامونــد تايلــور ،يف  ،Ancient Christian Writersمجلــد
ٍ
تحس��ينات بسـ�يط ٍة .مل يكــن للمصطلــح «حــريف» ( »)ad litteramاملعن��ى نفســه لــدى ق ـراء
رقــم (41نيويــورك مطبعــة نيومــان 43-42 ،)1982،مــع
أوغس��طني ك�ما هــو الح�اـل بالنســبة لنـ�ا .راجعــ مناقشةــ املرتجـ�م لهــذا التعبــر يف مجلــد رقــم .12-7 :41
[[[  .ديفيد يس ليندبرغ :The Medieval Church Encounters the Classical Tradition« ،القديس أوغسطني ،روجر بيكون و »Handmaiden
 metaphorيف 32–7 . ،Lindberg and Numbers :When Science and Christianity Meet
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املدارس (باستثناء عد ٍد قليلٍ يف املدن الكربى) ،وتراجع مستوى التعلم برسع ٍة .لحسن
الحظ ،ظهرت مؤسس ٌة جديد ٌة  -الدير  -يف الوقت املناسب للحفاظ عىل محو األمية
وإبقاء النسخة الضعيفة املذكورة أعاله من التقليد الكالسييك ح ّي ًة .مل يكن املقصود
باألديرة أن تحل محل املدارس الرومانية بل كان الهدف منها خدمة زبائن مختلفني
متا ًما  -من رجا ٍل ونسا ٍء كانوا يرغبون يف االنسحاب من العامل إىل السعي الدائم للتأمل
والقداسة .كانت النتائج الثانوية الهامة للرهبنة محو األمية (املطلوب هو قراءة الكتاب
املقدس واألدب التعبدي) ونسخ النصوص .وكانت أغلبية هذه األدبيات توراتي ًة أو
عباديّ ًة ،وقد احتوت يف مجملها عىل عد ٍد من الكتب البسيطة التي تنتمي إىل التقاليد
الكالسيكية .لكن يوجد استثناءاتٌ  .فدير فيفاريوم يف جنوب إيطاليا لديه مخطوطاتٌ
من الكتب املنسوخة ،مبا فيها الكتب العلامنية التي تنتمي إىل التقاليد الكالسيكية.
ألّف مؤسسها ،كاسيودوروس ( ،)570-480كت ّي ًبا عن الدراسات الرهبانية التي أوىص فيها
بعد ٍد كبريٍ من املؤلفني الوثنيني .كام يوجد استثنا ٌء آخ ُر يف األديرة اإليرلندية يف القرن
السادس وما بعده ،حيث متت متابعة الفنون الرياضية بشكلٍ جا ٍّد.
هذا العلم الذي اكتشفناه يف األديرة املبكرة كان يرتبط مبعظمه باملخاوف العملية:
الطب والرياضيات وضبط الوقت (لتحديد أوقات الصالة) ،وتنظيم التقويم السنوي
ٍ
اختالفات
(لتحديد تاريخ عيد الفصح والعطالت الدينية األخرى) .عىل الرغم من وجود
كبري ٍة ،نضجت الرهبنة يف القرون السابع والثامن والتاسع ،وازداد مخزون املعرفة العلمية
لديها .وتشمل الرهبنة عاد ًة قليالً من علم الفلك األسايس (معظمها غ ُري حسابي ٍة) ،مبا يف
ذلك املراحل واملحطات وتراجع حركات الكواكب وأوجه القمر ،إضاف ًة إىل املحاور الكوكبية
(املواقع األقرب للوصول واألبعد لالنطالق من األرض) .يعرف جميع أفراد املجتمع الرهباين
أنهم يعيشون عىل ٍ
أرض كروي ٍة ،وبعضهم لديه فكر ٌة جيد ٌة عن محيطها[[[ .وكل دي ٍر ميلك
افق لعالج أمراض املجتمع ويتوفر لدى الراهب أو الراهبة مهار ٌة يف معرفة العالجات
مر َ
الطبية واألدوية .أخريا ً ،ت ُعترب املعرفة النباتية رضوري ًة لألغراض الطبية والغذائية.
[[[  .كانــت أســطور ُة أ ّن النــاس يف العصــور الوســطى كانــوا يؤمنــون بـ ٍ
ـأرض مســطح ٍة هــي اخ ـراع واشــنطن إيرفنــغ يف ســرة كريســتوفر كولومبــوس
املكونــة مــن أربعــة مجلـ ٍ
أي شـ ٍ
ـخص يف العصــور الوســطى يف أوروبــا الغربيــة تب ّنــى هــذا الــرأي .كانــت تقديـرات
ـدات (باريــس .)1828،نحــن ال نعــرف َّ
محيطهــا مســاوي ًة للقيمــة الحديثــة .يف علــم الفلــك يف أوائــل العصــور الوســطى ،مبــا يف ذلــك األديــرة ،انظــر ســتيفن يس .مكلوســيAstronomies and ،
( ،Cultures in Early Medieval Europeكامــردج :مطبعــة جامعــة كامــردج.)1998 ،
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هل ساهمت األديرة يف تخزين املعرفة العلمية أم تقليلها؟ كانت مهمة األديرة
ديني ًة أك َرث من كونها علمي ًة ،وكانت مساهمتها العلمية أوالً يف الحفظ واالنتقال خالل
فرت ٍة خطري ٍة ج ّدا ً يف تاريخ العلم األورويب .لكن الحفظ واالنتقال هام واجباتٌ أساسي ٌة
ألي تقالي َد علمي ٍة جاد ٍة ،وبدون وجود األديرة يبدو واض ًحا أن كمية املعرفة العلمية
ِّ
أقل ال أكرثَ.
(مثل) يف العام  800من املحتمل أن تكون َّ
األوروبية ونوعيتها ً
خالل العصور الوسطى املبكرة ،عندما انهارت اإلمرباطورية وتراجعت السلطة
الرومانية ،أصبحت الكنيسة املسيحية (دين الدولة منذ أواخر القرن الرابع) املصدر
الوحيد للسلطة والنظام املركزيني ،حيث كان الكهنة واألساقفة يلبون مطالبها ويلتذون
بديل عن السلطة ،عىل شكل ساللة
بأوامرها .ومع نهاية القرن السابع ،انبثق مصد ٌر ٌ
الفرنجة :أوال امللوك املريوفينجيون ،يليهم الكارولينجيون ،وكان شارملان (أو كارل الكبري)
من أعظم ملوك الكارولينجيني ،الذي حكم اإلمرباطورية الكارولينجية التي تحتضن
الكثري من أوروبا الوسطى ( .)814-768وقد ظهر التعليم مجددا ً (يف إطار النهضة
الكارولينجية) من داخل البالط املليك ومن خالل املراسيم التي أقامها امللك شارملان.
كام كلف شارملان بتأسيس الكاثدرائية واملدارس الرهبانية وتحسني تعليم اإلكلريوس،
ونسخ الكتب .وقد جمع يف بالطه العديد من أفضل العلامء األوروبيني .هذا النشاط
العلمي ،الذي ركّز بشكلٍ كبري عىل املعرفة الفلكية ،وضع األسس لثور ٍة حقيقي ٍة يف العلم
عام[[[ .فكان السعي وراء املعرفة العلمية طوال هذه
يف القرون الوسطى بعد أربعامئة ٍ
الفرتة مو َّج ًها نحو استعادة معظم املعرفة العلمية املفقودة عن التقاليد الكالسيكية.
وقد تم هذا البحث حرصا ً تقري ًبا من ِقبل رجال الدين املسيحيني املتعلمني ذوي املكانة
ٍ
تناقض بني التزاماتهم كقاد ٍة مسيحيني والسعي وراء املعرفة
أي
العالية الذين مل يروا َّ
العلمية.
استم ّر اإلصالح الغريب بشكلٍ رسيعٍ خالل السنوات  400-350القادمة .فشهدت
أوروبا انتعاشاً سياس ّياً واجتامع ّياً واقتصاديّاً استثنائ ّياً .كام أ ّدى االنفجار السكاين إىل
[[[  .ماسكلوســي ،Astronomies ،فصــل  ،8هرنيــش فيتشــينو(The Carolingian Empire: The Age Of Charlemagne ،أوكســفورد :باســيل
بالكويــل.)1957،
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رجعي لرتاث الغزوات الرببرية) والتنمية االقتصادية التي خلقت
إعادة التعمري (إلغا ٌء
ٌّ
فرصا للمتعلمني .وتضاعف حجم املدارس وعددها إىل أن ظهرت الجامعات
بدورها ً
كل يش ٍء هو
األوىل مقدم ًة فرص التعليم الديني واملهني والعلمي املتطور .واألهم قبل ِّ
ترجمة املصادر اليونانية والعربية إىل الالتينية من ِقبل مجموعة من املرتجمني األوروبيني
ذوي التعليم العايل .وزو ّدت هذه الرتجامت العلامء األوروبيني املثقفني بنسخ ٍة أك َرب
وأكمل من التقاليد الكالسيكية (النسخة السميكة) ،التي تتضمن اإلنجازات العلمية
َ
الرئيسية يف العصور اليونانية حيث أُدخلت عليها تحسيناتٌ إسالمي ٌة وإضافاتٌ أصلي ٌة[[[.
ولقد حان الوقت لبذل جهد علمي جدي؛ ولكن قبل إزدهاره ،كان عىل البريوقراطية
تفاهم مع محتويات التقاليد الكالسيكية ،التي متت
الكنسية القوية اآلن أن تتوصل إىل
ٍ
استعادتها حديثًا ومل تكن جيد ًة متا ًما حسب وجهة النظر الالهوتية.
الصراع واالستيالء

اكتساب
كانت إحدى نقاط التحول الرئيسية يف التاريخ الفكري ألوروبا الغربية هي
ُ
(يف القرن الثاين عرش ،حتّى القرن الثالث عرش) «النسخة السميكة» من التقليد
مذهل يف سعته وعمقه وكميّتهُ ،عرِض أمام
ٌ
الكالسييك برتجمته الالتينية[[[ .عل ٌم حديثٌ ،
املأل ،مسرتعياً انتباههم .وشق طريقه إىل مراكز التعلم ،حيث أحدث ثور ًة يف املناهج
الجامعية ووضع أجند ًة فكري ًة للقرن الثالث عرش وما بعده .فكانت املهمة هي إتقان
مجموع ٍة من املعرفة ،وثني ٍة يف األصل وشاسع ٍة يف نطاقها ،بهدف تقييم توافقها مع
ٍ
مسيحي متطو ٍر (اآلن) (وبعد مشاورة أوغسطني) لتتناسب مع األغراض الدينية
الهوت
ٍّ
متى ما وجد ذلك مفيدا ً.
كانت معظم األدبيات املرتجمة بشكل الهويت جيدة .وكانت الدراسات الفنية التي
[[[  .يف الرتجــات ،انظــر إىل تشــارلز ســان ف .بورنيــتTranslations and Transmission of Greek and Islamic Science to Latin« ،
 ،in The Cambridge History of Science ،Christendomمجلــد رقــم  The Middle Ages :2حــررت مــن قبــل دايفيــد ليندبــرغ وميشــال شــانك
(كامــردج ،مطبعــة جامعــة كامــردج ،املقبلــة) ودايفيــد يس ليندبــرغWest, in The Transmission of Greek and Arabic learning to the« ،
 ،Science in the Middle Agesحــررت مــن قبــل دايفيــد يس ليندبــرغ( 90-52،شــيكاغو :مطبعــة جامعــة شــيكاغو.)1976،
[[[  .مــا يــي هــذا القســم نســخ ٌة مختــر ٌة مــن ديفيــد ليندبــرغThe Beginnings of Western Science:The European Scientific Tradition ،
( in Philosophical Religious, and Institutional Context, 600 B.C to A.D.1450شــيكاغو :مطبعــة جامعــة شــيكاغو ،1992 ،فصــل رقــم 10
(.)The Recovery and Assimilation of Greek and Arabic Science
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تناولت مواضيع علمية مثل الرياضيات والفلك والبرصيات واإلحصاء والديناميكية
أي معرف ٍة أوروبي ٍة كانت موجود ًة يف
واألرصاد الجوية والطب أفضل مبواضيعها من ِّ
بحامس .ومألوا الفراغ الفكري وكانوا رسعان ما يقيمون محارض ٍ
ٍ
ات
السابق وتم تلقيها
يف الجامعات ،دون معارض ٍة .فظهرت مشكل ٌة متعلق ٌة باملوضوعات الرئسية التي كان لها
آثا ٌر عىل الالهوت والنظرة السائدة للعامل :الكوسمولوجيا ،امليتافيزيقيا ،نظريّة املعرفة،
علم النفس ،وبالطبع الالهوت نفسه.
ّ
(املتوف سنة  322قبل امليالد،
وركزت املعارضة يف املقام األول عىل أعامل أرسطو
الشخصية العظيمة للفلسفة اليونانية القدمية) ومعلقيه .وأثبتت معظم كتب أرسطو
التي مل تكن صعب ًة فقط بل مقنع ًة بشكلٍ كبريٍ ،أنها قادر ٌة عىل تعليم العلامء كيفية
التفكري يف جميع أنواع املواد .وهذا ،بدالً من اإلكراه من الكنيسة الذي يفرس هيمنة
الفلسفة األرسطية والعلوم يف العصور الوسطى الالحقة .عىل الرغم من هذه الفوائد،
أثارت امليتافيزيقا األرسطية ونظرية املعرفة مجموع ًة من املشاكل الخطرية لالهوت
أبدي ،ال بداية له
املسيحي .وقد شملت هذه املشاكل احتجاج أرسطو عىل أ ّن الكو َن ٌّ
وال نهاي َة :حرمان أرسطو من الخلود الشخيص والعناية اإللهية واإلرادة الحرة؛ ومواضيعه
وطبيعته العنيدة واملادية واعتامده الحرصي عىل اإلدراك الحيس واالستدالل العقالين يف
السعي وراء الحقيقة .هنا ،تبدواملشكلة التي تواجه القادة الفكريني يف العامل املسيحي
واضح ًة :فكانت فلسفة أرسطو خطري ًة من جه ٍة وق ّيم ًة من جه ٍة أخرى .ال يجب إنكارها،
بل يجب ضبطها وجعلها أكرث قبوالً من دون أن يتم إضعافُها.
تخربنا الوثائق التاريخية الباقية عن كيفية إدارة املشكلة يف مؤسس ٍة واحد ٍة :جامعة
باريس ،الجامعة األوىل يف أوروبا يف ذلك الوقت .يف عام  ،1210تم حظر كتابات أرسطو
حول الفلسفة الطبيعية من هيئة التدريس يف مرحلة ما قبل التخرج من قبل لجن ٍة من
األساقفة املحليني .ويف عام  ،1215تم تأكيد هذا الحظر .لكن يف عام  1231ع ّدل البابا
هذا الحظر قائالً :يجب أن تصفّى أعامل أرسطو من الخطأ ،ويستعمل الباقي (كان هذا
التقدير الذي حاز به ما تبقى من أعامل أرسطو قيم ًة عالي ًة) .ومع ذلك ،فإن اللجنة
املكلفة بهذه املهمة مل تتحقق قط ،ومل يتم العثور عىل نسخة أرسطو املصفاة .يف عام
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 ،1255أصدرت كلية اآلداب يف جامعة باريس قوان َني جديد ًة تقيض بتدريس جميع
إجباري .يف العقود القليلة
أعامل أرسطو املعروفة ،مح ّول ًة ما كان ميارس يف األصل إىل أم ٍر
ٍّ
ٍ
محاوالت هائل ًة من ِقبل العلامء مثل ألربتوس ماغنوس وتوما األكويني
القادمة ،نجد
لجعل أرسطو مسيحيّاً -ويف الوقت ِ
نفسه جعل املسيحية تؤمن بفلسفة أرسطو -عن
ٍ
تسويات ،وتحديد العالقة املناسبة بني
طريق التخلص من أخطاء أرسطو والتوصل إىل
الالهوت املسيحي وهذه املجموعة الهامة من التعلم الوثني .كان الدافع وراء هذه
املفسة بشكلٍ صحي ٍح،
الجهود هو االعتقاد بأن الفلسفة األرسطية والالهوت املسيحيّ ،
هام طريقان متكامالن للحقيقة .هذا ووصلت األحداث يف هذه الحكاية الباريسية إىل
ذروتها يف عا َم ْي  1270و ،1277عندما أدان أسقف باريس ،إتيان متبييه ،مجموع ًة من
االفرتاضات الالهوتية ( 13و  219اقرتا ًحا عىل التوايل) ،ويُزعم أنها تُد ّرس يف كلية اآلداب.
وقد تطرقت االفرتاضات الحاسمة ألهدافنا إىل أشياء مل يستطع الله القيام بها ،ألن فلسفة
أرسطو حكمتها بشكلٍ مستحيلٍ -عىل سبيل املثال ،إ ّن الله ال ميكن أن يخلق عواملَ
ٍ
صفات دون موضوعٍ ،ألنه يف إطار فلسفة أرسطو هذه األشياء مستحيل ٌة.
متعدد ًة أو
مل يكن ُ
هدف ايتيان متبييه من اإلدانات هو تدم َري الفلسفة والعلم األرسطويني بل هو
اإلعال َن بشكلٍ رصي ٍح أنه ال ميكن وضع حدو ٍد عىل األعامل املبدعة للجبار العليم «الله»
(إعفاء ،فقط ،تلك التي تنطوي عىل التناقض الذايت) .قد ال تكون حرية الله يف العمل
محدود ًة باتباع ما متليه عليه فلسفة أرسطو .وأخريا ً ،بعد خمسني عاما ،يف عام ،1325
أُلغيت العديد من مقاالت اإلدانة املتعلقة بتعاليم توما األكويني .وشهدت العصور
الوسطى العديد من حاالت إدانة املواقف العقائدية املوجهة لفر ٍد ٍ
واحد .وكانت إدانات
أي عالِ ٍم يقوم
عا َم ْي  1270و 1277استثنائي ًة برتكيزها عىل املضمون ال عىل املذنبُّ .
بخرق هذه اإلدانات يتحول إىل التحقيق لدى متبييه للعقاب .وكان التفسري املهيمن
إلدانات عا َم ْي  1270و ،1277قد اقرتحه املؤرخ والفيلسوف بيري دوهيم يف مطلع القرن
العرشين ،إن الذي أعطاها الشهرة يف البداية ،هو أن قانون متبييه حرر العلامء من
روابط األرستقراطيني ،وفتح الباب أمام املشاريع النظريّة البديلة ،ما أتاح للعلامء اتخاذ
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تفسري ُمغ ٍر إىل أن يقوم أح ٌد باالستقصاء حول
خطواتهم األوىل باتجاه العلم الحديث[[[ .هذا ٌ
النشاط العلمي يف مرحلة ما بعد اإلدانات .ما نجده هو محاول ٌة إلكامل تك ُّيف أرسطو مع
اإلطار املسيحي الذي بدأ يف منتصف القرن الثالث عرش من قبل ألربتوس ماغنوس وتوما
ٍ
إمكانيات
األكويني ،وغريهم .فوجدنا رغب ًة جديد ًة من جانب علامء الجامعة الستكشاف
إفرتاضي ٍة غريِ أرسطويّ ٍة ت ُعلن اآلن لتكون ضمن قدرة الله عىل الخلق ،دون افرتاض أنه قد
خلقهم بالفعل .لكننا ال نجد تغي ًريا شديدا ً يف العلوم ،بل هجرا ٌن واس ُع النطاق للميتافيزيقيا
وعلم الكونيات والفلسفة الطبيعية التابعة ألرسطو .كان ألربت واألكويني قد قاما بعملهام
بشكلٍ ٍ
جيد ،وكانت فلسفة األكويني ،مبساكنها األرسطية ،يف طريقها إىل أن تصبح فلسف ًة
رسمي ًة للكنيسة الكاثوليكية .والعلم الحديث سيأيت بعد عد ِة قرونٍ .
اإلنجاز العلمي في القرون الوسطى

إذا كانت العصور الوسطى لديها حق التقليد العلمي ،فام أنجزت علم ّياً؟يف املقام
األول ،حافظت العصور الوسطى عىل التقليد العلمي الكالسييك ونقلته خالل فرت ٍة خطري ٍة
حيث كان فيه مح ُو األمية عىل املحك ،وبالتايل الوفاء لهذا االلتزام التأديبي األسايس.
ثانياً ،ألول م ّر ٍة يف التاريخ ،دعمت الثقافة الجامعات (التي كان يوجد منها بني الثالثني
والخمسني جامعة ،بحسب كيفية وزمان إحصائها) ،واملؤسسات الدامئة التي تتقاسم
مناهج مشرتك ًة ،وتحويل مئات اآلالف من الطالب املجهزين بطريق ٍة علمي ٍة ومنهجي ٍة،
َ
ورياضيًّا للتحقيق يف طبيعة الكون الذي كانوا يعيشون فيه .وحصلت معظم الجامعات
دعم من الرعاة ،وما يثري الدهشة (يف ضوء أسطورة الرصاع) أن الكنيسة املسيحية
عىل ٍ
كانت أعظ َم را ٍع للجامعات يف العصور الوسطى ،ما أثار القلق يف بعض األحيان ،حول
املخاطر الالهوتية للتعليم العايل الليربايل ولكن كان هذا العلم عىل ب ّين ٍة من الفوائد
العملية والعلمية لحامية هذه املؤسسات ودعمها[[[.
[[[  .بيار دويمEtudes sur Leonard de Vinci: ،

Paris:F De Nobelle, 1906- 132:412.

[[[  .إدوارد غرانــت )Cambridge:Cambridge University Press,2001( :,God and Reason in The Middle Ages ،تتفــق مــع الجامعــات يف
ـي مل يســبق لــه مثيـ ٌـل يف تاريــخ
كل م�كـانٍ  .لق�دـ أش��ار زمي�لي ماي��كل ش��انك بشــكلٍ صحيـ ٍح إىل وضــع العلــم يف جامعــات العصــور الوســطى كعلــمٍ علمـ ٍّ
البرشيــة.
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ما كانت الفائدة من الناحية العلمية؟ لدينا ٌ
مجال فقط لإلشارة إىل القليل منها.
كان التقليد الكالسييك اليوناين القديم متا ًحا عىل نطاقٍ واسعٍ يف نسخته السميكة،
وألهم الكثري من الجهد العلمي واالبتكار .ففي تاريخ العصور الوسطى املبكرة من
النصف الرشقي (اليوناين) لإلمرباطورية الرومانية[[[ ،نجد جون فيلوبونوس ،املسيحي
املص َّنف من األفالطونية الحديثة يف القرن السابع ،يخترب نظريات أرسطو يف الحركة .يف
وقت ٍ
إحدى التجارب ،قام بإسقاط جسمني يف ٍ
ثقيل ،من
خفيف واآلخ ُر ٌ
واحد ،واح ٌد
ٌ
مكانٍ مرتفعٍ إلثبات أ ّن الرسعات غ ُري متناسب ٍة مع األوزان ولكنها متطابق ٌة تقري ًبا .وكان
التقليد الطبي القوي أكرثَ منوذجي ًة لهذه الفرتة املبكرة ،املبني عىل األسس التي وضعها
جالينوس وأسالفه اليونانيون .ويشمل هذا التقليد الطبي النظريّة الطبية واملامرسة
ٍ
تقنيات جديد ًة للتشخيص والعالج.
التقليدية واملبتكرة عىل ح ٍّد سوا ٍء .وأيضاً تم تطوير
وتم احرتاف مهنة الطب وتوسيعها يف عام  ،1338فكان لدى فلورنسا  60طبيباً مرخصاً.
كام ظهرت النساء املامرسات ملهنة الطب (تورتوال هو االسم املشهور) ،املتخصصات
ٍ
بشكلٍ
كمؤسسات
رئييس يف التوليد واألمراض النسائية .وأصبحت املستشفياتُ عديدةً،
ٍّ
ت َشْ في الجسم ،وأضفى الطابع املؤسيس عىل التعليم الطبي يف الجامعات النظريّة
الطبية التواصل مع تقاليد أوسع للفلسفة الطبيعية .وكانت الجراحة الغازية غ َري شائع ٍة،
وا ُستُخدمت أدواتٌ جراحي ٌة جديد ٌة (أو مكيّف ٌة حديثًا) .كام تم تطوير تقليد ترشيح
اإلنسان لتحقيق األهداف التعليم ّية ،والذي استمر حتى أوائل العرص الحديث .وأخ ًريا،
كُ ِتبت كت ّيباتٌ إرشادي ٌة طبي ٌة أو تم تكييفها ،والتي بقي بعضها مستخد ًما إىل القرن
السابع عرش.
مختلف من التحصيل العلمي يف جامعات القرون الوسطى يف القرن
كام ظهر نو ٌع
ٌ
الرابع عرش .فطورت مجموعة من علامء الرياضيات البارزين يف كلية مريتون ،بجامعة
ٍ
تقنيات رياضي ًة لتمثيل حرك ٍة منتظم ٍة وحرك ٍة منتظم ِة التسارع ،وحركة غريِ
أكسفورد،
منتظم ِة التسارع -نظريّ ٌة اعتمدت من قبل غالييل بعد مرور  250عا ًما ،كمقرت ٍح رقم
[[[  .انفصلــت األجـزاء الرشقيــة (اليونانيــة) مــن اإلمرباطوريــة الرومانيــة عــن رومــا والغــرب الالتينــي بشــكلٍ متقطـعٍ وغـ ِـر منتظــمٍ  ،حــوايل  330و 650
م ،وأصبحــت تُعــرف باســم اإلمرباطوريــة البيزنطيــة .بــرف النظــر عــن الجــدل املبكــر حــول تفســر األيــام الســتة للخلــق كــا هــو مذكــو ٌر يف الكتــاب
املقــدس وحــول قتــل هيباتيــا ،فــإن العالقــات بــن العلــم والديــن يف اإلمرباطوريــة البيزنطيــة مل تــدرس إال قليـاً ولــن تتــم مناقشــتها هنــا.
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 ،1ونظري ٍة رقم  ،1من مناقشته لكينامتيكا حرك ٍة منتظم ِة التسارع .فقام أحد أعضاء
مجموعة كلية مريتون ،توماس برادوردين رئيس أساقفة كانرتبري( ،تويف عام ،)1349
بتطوير نظريّة العالقة الديناميكية بني القوة والرسعة واملقاومة التي تم عقدها عىل
نطاقٍ واسعٍ وظلت موضو ًعا للمناقشة يف ٍ
وقت متأخ ٍر من القرن السادس عرش .وكان
أحد الجوانب الهامة لهذه الجهود هو التمييز بني الديناميات والديناميكيات ،واالعرتاف
وظائف حسابي ًة رضوري ًة مط َّبق ًة عىل سلوك األجسام املادية.
بأن االستجابات كانت
َ
أخريا ً يف القرن الرابع عرش ،ط ّور عامل الالهوت البارييس واألسقف املستقبيل نيكول
ٍ
متثيالت رسومي ًة للحركة وغريها من املهارات املتغرية التي
أورسمه (،)1382-1320
توقعت اإلحداثيات الكارتيزية[[[.
ميكن كتابة الكثري .فبني علم الفلك الريايض ،عىل األساس الذي وضعه بطليموس يف
القرن الثاين امليالدي ،وازدهر يف العصور الوسطى ومهد الطريق لكوبرنيكوس .وأُنتجت
جداول ألفونسني ،يف بالط ألفونسو العارش ملك ليون وقشتالة يف القرن الثالث عرش،
التي كانت وال تزال أفضل الجداول الفلكية املتاحة يف ٍ
وقت متأ ِّخ ٍر من القرن السادس
عرش حيث تم استخدامها من قبل كوبرنيكوس يف إنشائه علم فلك مركزية الشمس[[[.
ٍ
حلقات من الرصاع بني
من آباء الكنيسة األوائل حتى نهاية العصور الوسطى ،نجد
نفسها .ونرى أيضً ا جهود
املسيحية والعلوم الطبيعية حاولت أن تشغل األرضي َة الفكري َة َ
ألبريتوس ماغنوس وتوما األكويني وروجر بيكون والعديد من األشخاص املامثلني لهم
للتوسط بني ادعاءات الالهوت والعلوم الطبيعية .يف النهاية ،فضّ ل الزعامء يف كال الجانبني
التسوية للرصاع ،والسالم يف الحرب .يف كل حال ٍة تقري ًبا وجدوا وسائل التعايش السلمي
أو خلقوها .ال ميكن االستنتاج أنهم كانوا متساوين .فكانت العلوم بأيدي الالهوت ،كام
اقرتح أوغسطني .وهكذا ستبقى ألكرثَ من عد ِة قرونٍ  .لكنهم أصبحوا أعضاء موثوقني يف
األرسة وحصلوا عىل حقهم يف متابعة مها َّم خارج املنزل دون إرش ٍ
قرب بل فقط
اف عن ٍ
بتأنيب من ح ٍني إىل آخ َر.
ٍ
[1] . See Lindberg, Beginnings of Western Science, especially chap. 12, 290–307.
[[[  .املصدر الوحيد األفضل يف علم الفلك يف العصور الوسطى هو:
)J.D.North, The Norton History Of Astronomy and Cosmology (New York:W.W.Norton,1995
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العلم والنهضة

ٍ
أحداث متتالي ٍة :عرص
تقليديًّا ،اعترب املؤرخون أن الفرتة الحديثة قد ا ُفتُتحت بثالثة
النهضة واإلصالح ،والثورة العلمية .بينام يف السنوات األخرية كان هناك الكثري من النقاش
حول ما إذا كانت هذه العناوين الثالثة أفضل الطرق لتصنيف التغيريات الدراماتيكية
التي حدثت عند بزوغ فجر العرص الحديث ،ويف العديد من النواحي ،فإنها ال تزال
توفّر دليالً مفي ًدا لفهم التحول يف الحياة الفكرية التي حدثت خالل القرنني السادس
عرش والسابع عرش .مبا أن النهضة ترتبط بالعالقة ببني العلم واملسيحية ،فإنها مهم ٌة
وأشمل من تلك التي شهدناها
َ
أعمق
ألنها كانت مناسب ًة لتواصل مع التعلم الكالسييك َ
يف القرن الثاين عرش حتى نهاية القرن الرابع عرش .وهذا منح املفكرين املسيحيني فرص ًة
للتفكري إذا ما كانت بعض املقاربات الفلسفية التي أُعيد إحيا ُؤها قد تُوفِّر رشيكًا
لالهوت املسيحي أفضل من التقليد األرسطي السائد .يف الوقت نفسه ،قدم اإلصالح
الربوتستانتي اعرتاضاته الخاصة عىل علم أرسطو .وكان املصلحون الربوتستانت البارزون
–السيام مارتن لوثر ( -)1546–1483قد انتقدوا بشد ٍة الدور املهيمن الذي لعبه فكر
ّ
أرسطو يف الالهوت املسيحي ويف املناهج الدراسية الجامعية .عالو ًة عىل ذلك ،عىل
بأي حا ٍل من األحوال ،فقد
الرغم من أن اإلصالح الربوتستانتي ،مل يكن ظاهر ًة مو ّحد ًة ِّ
أ ّدى إىل تآكل السلطة املركزية للكنيسة الكاثوليكية ،وليس أنّه جعل زراعة املناصب
الدينية غري املتجانسة ممك ًنا فحسب ،بل أيضا سمح بالخروج عن نطاق العقائد العلمية
املعرتف بها رسميًّا .كذلك تم تسهيل العلم الجديد يف القرن السابع عرش ،إىل ٍ
حد كبريٍ،
من خالل النهضة واإلصالح.
فشهد عرص النهضة إحياء عد ٍد من فروع الفكر القديم التي كانت ذاتَ أهمي ٍة
كبري ٍة لتطوير العلوم الحديثة ولتجسيد العالقة بني العلم واملسيحية .منها الذرية -وهي
النظرة القائلة بأ ّن ظواهر العامل املادي أفضل مفهوم من حيث تفاعالت جسيامت
صغرية غري قابلة للتجزئة -وقد تم اقرتاحها من قبل فالسفة يف عرص ما قبل سقراط،
لوقيبوس (القرن الخامس قبل امليالد) ودميوقريطس ( 460ق.م  370-ق.م .).عىل نح ٍو
تقريبي من البداية ،كان هذا الرأي يُعترب إلحاديّاً عىل نح ٍو دائِ ٍم ،واعتُامده الحقا من
ٍّ
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قبل الشاعر األبيقوري لوكريتيوس (نحو  50قبل امليالد) ع ّزز الصلة بني اإللحاد والذرية.
أ ّما بالنسبة لعد ٍد من املفكرين املعارصين يف وقت مبكر ،من املحتمل أن تكون الذريّة
أكرث توافقاً مع املسيحية من نظريّة املادة األرسطية .حسب أرسطو ،كان ينبغي فهم
التغيري والحركة يف الكون من حيث القوى الجوهرية لألشياء الطبيعية .الله ُعرف عنه
أنه يسيطر عىل مسرية األشياء الطبيعية -أي يسمح لها بالحدوث -لكن املحرك الفعيل
لهذه األشياء هو ق ّوتها الذاتية الناشطة .نقيضاً لذلك ،بحسب الشأن الذري ،كان يُعتقد
أن األشياء الطبيعية تتكون من الوحدات األساسية للامدة التي كانت جامد ًة يف األساس
أي فعالي ٍة سببي ٍة خاص ٍة بها .وزعم دعاة القرن السابع عرش عن «الفرضية
وتفتقر إىل ِّ
الجسدية» -النظرة التي استمدت إلهامها من الذرية القدمية -وكانت مقاربتهم للطبيعة
أكرث انسجا ًما مع الالهوت املسيحي ألنه استنادا ً إىل هذا األساس كانت الحركة ممكن ًة
رش يف الطبيعة كمصد ٍر لحركة األشياء الجامدة[[[ .وإن
فقط إذا تد ّخل الله بشكلٍ مبا ٍ
الفرضية الجسدية ،كام يدعي دعاتها ،سمحت لله أن يكون مشاركاً بصداق ًة مع الطبيعة
جنب مع هذه النظريّة الجديدة للامدة
أكرث من األرسطوطالية التقليدية[[[ .جن ًبا إىل ٍ
جاءت فكرة االشرتاطات التي لوحظت يف العامل الطبيعي وكان يجب اعتبارها قوانني
فرضها الله[[[ .قبل القرن السابع عرش ،كان املجال األخالقي هو املجال الذي يعتقد أن
القوانني الطبيعية تعمل فيه .وكان من املفهوم عاد ًة أن قوانني الطبيعة تتكون من خالل
أوام َر إله ّي ٍة من نوع «ال تقتل» .فجاءت فكرة أن املرشع اإللهي قد يُصدر أيضا مراسي َم يف
املجال الطبيعي ما يصاحب نظريّة الجسيامت .عىل هذا الحساب ،ال ميكن تفسري أمناط
الحركة والتغيري التي نالحظها يف العامل من حيث الخصائص الداخلية لألشياء الطبيعية،
[[[  .باملعنــى الدقيــق للكلمــة ،يجــب عــى الــذرة التــي تفــرض الجســيامت غــر القابلــة للتجزئــة ووجــود الفـراغ بهــا للتحــرك فيهــا التمييــز بــن الفرضيــة
الجســدية ،التــي تــرى أن املــادة مصنوعـ ٌة مــن جسـ ٍ
ـيامت غـرِ مرئيـ ٍة ،وليســت بالــرورة غـ َر قابلـ ٍة للتجزئــة .كــا نفــى بعــض الجســيامت (عــى ســبيل
املثــال ،رينيــه ديــكارت) وجــود الفـراغ.
[2] . See Stephen Gaukroger, Descartes: An Intellectual Biography (Oxford: Oxford University Press, 1997), 146–52 ; Margaret
Osler, ed., Atoms, Pneuma, and Tranquillity: Epicurean and Stoic Themes in European Thought (Cambridge: Cambridge
University Press, 1991) .
[3] . John Henry, “Metaphysics and the Origins of Modern Science: Descartes and the Importance of Laws of Nature,” Early
Science and Medicine 9 (2004): 73–114 ; Francis Oakley, “Christian Theology and the Newtonian Science: The Rise of the
Concept of Laws of Nature,” Church History 30 (1961): 433–57 ; M. B. Foster, “The Christian Doctrine of Creation and the
Rise of Modern Natural Science,” Mind 18 (1934): 446 ; 68 –Peter Harrison, “The Development of the Concept of Laws of
Nature,” in Creation: Law and Probability , ed. Fraser Watts, 13–36 (Aldershot: Ashgate, 2007).
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بل من حيث رغبة الله املبارشة يف األحداث .وهكذا ،يف إطار مصاحبة فكرة أن الله
شارك عىل الفور يف الحركة الطبيعية جاءت فكرة رغبة الله يف عامل الطبيعة وكانت أيضً ا
منتظم ًة وقانوني ًة .فتم تطوير هذا الفهم الجديد لعالقة الله بالعامل الطبيعي من قبل
الفيلسوف الفرنيس رينيه ديكارت ( .)1650-1596يف الوقت الذي يُعرف فيه ديكارت
أفضل أنه أبو الفلسفة الحديثة ،وقوله املأثور «أنا أفكّر ،إذًا أنا موجو ٌد»،
عىل نح ٍو َ
كان رشيطًا ها ًّما يف مجتمع العلوم يف القرن السابع عرش .يف كتابه مبادئ الفلسفة
ٍ
حركات مختلف ًة
( ،)1644حدد ديكارت ثالثة قوانني للطبيعة .وأوضح أن «الله قد منح
ألجزاء املادة عندما أنشأها ألول مر ٍة ،وهو اآلن يحفظ كل هذه املواد بالطريقة ِ
نفسها،
وبالعملية ِ
نفسها التي أنشأها يف األصل[[[ .وهكذا تُفهم الحركات القانونية للهيئات
املادية عىل أنها ليست سوى أعام ٍل إلهي ٍة مستمر ٍة .كان هذا املفهوم للقانون الطبيعي
ٌ
معروف ،رشح إسحاق نيوتن (-1642
هو توفري أساس النظرة النيوتونية للعامل .كام هو
 )1727ثالثة قوانني للحركة ،بعد رئاسة ديكارت .ويف ٍ
رفض رصي ٍح للفكرة القدمية للقوى
الناشطة ،أعلن نيوتن تلك الظواهر مثل الجاذبية التي ال تتواجد يف «أشكا ٍل محدد ٍة
من األشياء» ولكن تنشأ من «القوانني العامة للطبيعة» .وأوضح تاب ُعه صموئيل كالرك
( )1729-1675أن قوانني الطبيعة هذه يجب فهمها عىل أنها أوام ُر مبارش ٌة من الله:
أي يش ٍء آخ َر ،ولكن إرادة
«إن مسار الطبيعة ،ال ميكن أن يكون َّ
دائم»[[[.
الله الج ّبارة ومشيئته تفرض نفسها وتعمل عىل املادة بشكلٍ ٍ
يسعى العلم للكشف عن قوانني الطبيعة وتدين مصادره هذا الفهم الالهويت الجديد
لعالقة الله بالعامل الطبيعي.
إذا كان للذرة القدمية تأث ٌري ها ٌّم عىل محتوى األساليب العلمية الجديدة للطبيعة،
فإن التقاليد الفلسفية القدمية األخرى مثل األفالطونية واألفالطونية الحديثة
والفيثاغورية لعبت أيضً ا دو ًرا يف العلوم الجديدة يف القرن السابع عرش .كام استلهم
[1] . Descartes, Principles of Philosophy , §61, The Philosophical Writings of Descartes 2 ,vols., ed. J. Cottingham, R. Stoothof,
and D. Murdoch (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 1:240 .
[2] . Isaac Newton, Opticks , 4th ed. (New York: Dover, 1979), 401 ; Samuel Clarke“ ,The Evidences of Natural and Revealed
Religion,” The Works of Samuel Clarke, D.D2 , . vols. (London, 1738), 2:698 .
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اهتامم أفالطون املتجدد من خالل االنتعاش ،عىل مدار القرن الخامس عرش ،من
جنب مع مجموع ٍة من الكتابات
مجموع ٍة كامل ٍة من األعامل األفالطونية ،جن ًبا إىل ٍ
السحرية ،الفلكية ،والكيميائية الحديثة باسم األدب «املحكم» .بينام تم دمج الجوانب
األفالطونية الصحيحة يف الالهوت املسيحي تقريبا من بداية املسيحية -وكام رأينا،
اعتقاد األفالطونيون بأغسطينوس لتمثيل األفضل ملا قدمته فلسفة الوثنية -توصل
العديد من مفكري عرص النهضة إىل الرأي القائل بأن املفكرين يف العصور الوسطى
كانوا مخطئني يف تفضيل أرسطو عىل أفالطون[[[ .وقد تبدو األفكار السحرية املرتبطة
باألفالطونية الحديثة والكتابات املحكمة أنها عاملٌ بعي ٌد عن «العلم» الحديث ،ومع ذلك
ميكن القول أنها ألهمت اهتام ًما بالتالعب بالطبيعة وحفزت التوجه العميل للفلسفة
الطبيعية الحديثة املبكرة .كام كانت املفاهيم التحويلية ذاتَ تأثريٍ
تنظيمي مه ٍّم عىل
ٍّ
اإلصالحات الطبية التي دعا إليها ما يسمى لوثر الطب ،ثيوفراتوس فيليبوس فون
هوهينهام واملعروف باسم باراسيلسيوس (.[[[)1541-1493
كام اقرتح بعض املؤرخني يف العلوم أن انبعاث االهتامم باملفاهيم األفالطونية
والفيثاغورية يف القرن السادس عرش قد لعب دورا ً مهامًّ يف الرياضيات الطبيعة التي متيز
أقل مصداقي ًة ملا كان عليه عند تقدمه ألول مر ٍة،
العلوم الجديدة[[[ .كان هذا الرأي اآلن َّ
لكن املهم أن مؤيدي علم الفلك الجديد غالباً ما ميثلون أنفسهم كام األفالطونيون أو
فيثاغورس .غالباً ما يشار إىل وجه ِة نظ ٍر مركزي ٍة ،صاغها نيكوالس كوبرنيكوس (-1473
ٍ
بحسابات
 ،)1543عىل أنها «فرضية فيثاغورس» ،وكان اسم أفالطون مرتبطًا بشكلٍ عا ٍّم
[1] . James Hankins, “Plato’s Psychogony in the Later Renaissance: Changing Attitudes to the Christianization of Pagan
Philosophy,” in Ancient and Medieval Philosophy ,vol. 32, ed. Thomas Leinkauf and Carlos Steel, 393–412 (Leuven: Leuven
University Press, 2005) .
[2] . John Henry, The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science (London: Palgrave, 2001) , chap. 4 ; Francis Yates,
Giordano Bruno and the Hermetic Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1991) , chap. 8 ; Brian P. Copenhaver“ Natural Magic, Hermeticism, and Occultism in Early Modern Science,” in Reappraisals of the Scientific Revolution , ed. Robert S.
Westman and David C. Lindberg (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 261–302 .
[3] . Daniel Garber, “Physics and Foundations,” in The Cambridge History of Science ,vol 3, Early Modern Science , ed. Katherine
Park and Lorraine Daston, 21–69 (Cambridge: Cambridge University Press, 2006) ; Joseph C. Pitt, “Apologia pro Simplicio: Galileo and the Limits of Knowledge,” in An Intimate Relation: Studies in the History and Philosophy of Science , ed. J. R. Brown
and J. Mittelstrass, 1–22 (Dordrecht:Kluwer, 1989) . For the earlier and more controversial views of the influence of Platonism, see
Alexander Koyré, “Galileo and Plato,” in Metaphysics and Measurement: Essays in the Scientific Revolution (London: Chapman
and Hall, 1968) ; E. A. Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern Science (New York: Dover, 2003), 22 .
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ضمني يف
علمي ٍة وفلكي ٍة يف علم الفلك .واقرتح غالييل أن النظام الذي يركز عىل الشمس
ُّ
فلسفة أفالطون ،عىل الرغم من ذلك ظل أفالطون صامتًا بخصوص أسسه الرياضية[[[ .كام
يف حالة الذ ّرية ،كانت هذه األفكار األفالطونية واألفالطونية الحديثة موقع جد ٍل لتكون
منسجم ًة مع اإلميان املسيحي أكرثَ من البدائل املتاحة .ووضع عامل الفلك يوهانس كيبلر
( )1630–1571ثالثة قوانني لحركة الكواكب ،ووصف الله بأنه االختصايص بعامل الهندسة
األبدي الذي خلق العامل وفقًا لخط ٍة رياضي ٍة ميكن أن تكتشفها العقول البرشية« :بالنسبة
إىل الخالق ،الذي هو املصدر نفسه لعلم الفلك ،كام كتب أفالطون» ،إن مامرسات الهندسة
األبدية «ال تنحرف عن منوذجها األصيل [[[».عىل النقيض من وجهة نظره مع وجهة نظر
أرسطو ،استشهد كيبلر أيضً ا بنص اإلثبات التورايت –أحد الكتب املفضلة لدى أغسطينوس-
الذي وصف الله بأنه خلق العامل وفقًا «للوزن والقياس والعدد»[[[.
إلهي تتداخل بشكلٍ ٍ
ٍ
جيد مع الفكرة املتطورة لله
إن فكرة الله كعامل
رياضيات ٍّ
إلهي .تحدث نيوتن عن «الروح الالمحدودة وغري املنتظمة التي يتم فيها نقل
كم ِّ
رش ٍع ٍّ
املادة وفقًا للقوانني الحسابية»[[[ .وتم فهم قوانني الطبيعة ،من اآلن فصاع ًدا ،عىل أنها
قوان ُني رياضي ٌة .قد يبدو أن فكرة قوانني الطبيعة الرياضية مل تكن غ َري مسبوق ٍة .كام رأينا
بالفعل ،يف ٍ
وقت مبك ٍر قام علامء القرن الرابع عرش يف كلية مريتون بتطبيق الرياضيات
عىل الحركة للوصول إىل نظريّة الرسعة املتوسطة .ومع ذلك ،اعتُربت هذه الصيغ «قواع َد
ٍ
حساب»[[[ َ
كمؤلف
قوانني طبيع ٍة باملعنى الحديث .عالو ًة عىل ذلك مل يُفهم الله
ٍ
أكرث من َ
لهذه القواعد .إن الفهم الجديد املبكر لقوانني الطبيعة -كقوان َني عاملي ٍة وثابت ٍة ورياضي ٍة-
قد وفّر أحد االفرتاضات املسبقة الهامة للفيزياء الرياضية الحديثة.
[1] . James Hankins, “Galileo, Ficino, and Renaissance Platonism,” in Humanism and Early Modern Philosophy , ed. Jill Kraye
and M. W. F. Stone (London: Routledge210( 37–209 ,)2000 ,) .
[2] . Johannes Kepler, The Harmonies of the World , trans. Charles G. Wallis (Chicago: Encyclopedia Brittanica, 1952), 1017 .
[3] . Johannes Kepler, The Harmony of the World , trans. E. J. Aiton, A. M. Duncan, J. V. Field (Philadelphia: American Philosophical Society, 1997), 115 . Cf. Augustine, Trinity 11.iv; Wisdom , 11.20.
[4] . Draft corollary to Proposition 6 of the Principia , quoted in John Brooke, “The God of Isaac Newton,” in Let Newton Be ,
ed. John Fauvel et al., 172 (Oxford: Oxford University Press, 1990) .
[5]. Regulae.
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الفلسفة الطبيعية واإلصالح

كان اإلصالح الربوتستانتي حرك ًة من القرن السادس عرش بدأت كمحاول ٍة إلصالح
عواقب بعيد ُة األمد عىل الحياة السياسية والفكرية يف
الكنيسة الكاثوليكية .وكان له
ُ
رش عىل تطور العلوم الجديدة يف عد ٍد من الطرق املختلفة.
أوروبا ،وأث ّر بشكلٍ غريِ مبا ٍ
ٍ
تحفظات حول الدور الذي لعبته الفلسفة
غالباً ما أبدى املصلحون الربوتستانت
األرسطية يف تطوير الالهوت املسيحي ،وهذه النظرة السلبية ،عىل الرغم من أنها ليست
عاملي ًة بني الربوتستانيني ،إال أنها حملت االفرتاض الضمني بأن الفلسفة الطبيعية تحتاج
أيضً ا إىل اإلصالح .كان مارتن لوثر ،الذي بدأ اإلصالح الربوتستانتي يف عام  ،1517الناقد
احتج بقو ٍة ضد ٍ
خليط من الفلسفة الوثنية
الص ّخاب ألرسطو .يف لهجة تُذكّر برتتليانّ ،
مع التدريس املسيحي وانتقد توما األكويني ألنه أدخل «أرسطو غري املسيحي ،الدنيوي،
املرثثر الفارغ يف الالهوت» .وركز نقد لوثر الرئييس عىل التدريس األخالقي ألرسطو.
كام احتج بشد ٍة عىل منح الفيلسوف اليوناين مكانة القديس املسيحي ،وسخر من
فلسفته الطبيعية ،مشريا ً إىل «أنّ أرسطو الشهري العظيم ،الذي علّم وال يزال يعلمهم
رطب والنار جاف ٌة .[[[».أ ّما املصلح
أن الحجر ٌ
ثقيل ،وأن الريشة خفيف ٌة ،وأن املاء ٌ
اعتدال يف وجهات
ً
الربوتستانتي البارز اآلخر ،جان كالفني ( ،)1564-1509فقد كان أكرثَ
نظره َ
وأكث تشاؤ ًما بخصوص ميزات فلسفة أرسطو .وقد وصف الفيلسوف القديم بأنه
ٌ
منحرف فاس ٌد» «والذي
«وثني وقلبه
عبقري ومتعل ٌم» ،ولكنه يف الوقت نفسه
«رجل
ٌ
ٌّ
ٌّ
وظّف قدراته الذهنية الحادة الطبيعية إلطفاء النور كلّه»[[[ .أك ّدت هذه االنتقادات
ٍ
انتقادات للفكر البالتوين النهضوي وزادت من الضغط
للفكر األرسطي عىل ما سبقها من
إليجاد مفاهي َم بديل ٍة للطبيعة وعملياتها .كام أدت اإلصالحات الدينية يف القرن السادس
عرش عىل تراجع سلطة الكنيسة الكاثوليكية ،وبشكلٍ
أوضح يف األقاليم التي ع ّرفت
َ
عن نفسها اآلن بنسخ ٍة أو بأخرى من الربوتستانتية .من ناحي ٍة ،مج َّددا ً ،هذا يعني
[1] . “Sermon for Epiphany,” 1, 23 in Sermons of Martin Luther , 8 vols., ed. And trans. John N. Lenker et al. (Grand Rapids,
Mich.: Baker Book House, 1983), 1:332 .39 . Calvin, Commentary on the Psalms 107:43, Calvin’s Commentaries , 22 vols.
(Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 1984), 6:266 .
[2] . David Lindberg, “Galileo, the Church and the Cosmos,” in Lindberg and Numbers, When Science and Christianity Meet
, 33–60 (45) .

العالقة بين المسيحية المبكرة والعلوم الطبيعية

339

للتبص
أن الفالسفة الطبيعيني يف تلك املقاطعات يتمتعون بدرج ٍة أك َرب من الحرية ّ
يف البدائل األرسطية املعرتف بها رسم ّياً .من ناحي ٍة أخرى ،يف تلك املناطق التي بقيت
ٍ
بنشاط إىل إعادة تأكيد سلطتها يف مواجهة
تحت سيطرتها ،سعت الكنيسة الكاثوليكية
التهديدات التي شكلتها الربوتستانتية .كانت هذه الحسابات جزئي ًة ،بسبب اهتامم
الكنيسة بغالييل والفرضية املركزية .بينام كانت الكنيسة الرومانية يف البداية متفائل ًة
حول نظريّة كوبرنيكوس الجذرية الذي قال أن األرض تدور حول الشمس الثابتة ،وسط
توتر ٍ
ات متصاعد ٍة خالل فرتة ما بعد اإلصالح ،عندما كانت الخالفات حول تفسري الكتاب
مهتم بفرض سلطته حول أسئلة تفسري الكتاب
املقدس يف أوجها ،كان املكتب املقدس ً
املقدس .بالتايل ،فإن لومها الشهري كان لغالييل يف عام  1633بإعالنها أن فرضية كوبرنيك
كانت مخالفة لتعليم الكتاب املقدس.
ال ينبغي أن نستخلص من هذه الحادثة غري السعيدة ،أن الكنيسة الكاثوليكية
كانت تعارض العلم بشد ٍة .أخريا ً ،لدعم حقيقة الكون البطلمي ،املتمركز حول األرض،
كان املكتب املقدس يوافق يف الواقع عىل اإلجامع العلمي السائد .عالو ًة عىل ذلك ،من
داعم كب ًريا للنشاط العلمي .إذا نظرنا
الواضح أن الكنيسة الكاثوليكية كانت وال تزال ً
يف حالة علم الفلك ،عىل سبيل املثال ،اقرتح مؤرخ العلوم جون هايلربون بشكلٍ معقو ٍل
أن «الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أعطت املزيد من الدعم املايل واالجتامعي للدراسة
الفلكية القدمية ألكرث من ست ِة قرونٍ بدءا ً بانتعاش التعلم خالل العصور الوسطى
املتأخرة وصوالً إىل عرص التنوير ،أكرث ورمبا من جميع املؤسسات األخرى»[[[ .كام جاءت
مساهم ٌة كاثوليكي ٌة مهم ٌة يف العلوم من جمعية يسوع ،التي تأسست عام  .1540فبدأ
اآلن دور املؤسسات التعليمية اليسوعية يف تعزيز العلوم الرياضية والتجريبية لتكون
مق ّدر ًة بالكامل[[[ .يف ضوء الخالفات األخرية حول نظريّة التطور ،قد ال يبدو اإلرصار
[1] . John Heilbron, The Sun in the Church: Cathedrals as Solar Observatories ( Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1999), 3 . For Jesuit contributions to seventeenth-century science, see Mordechai Feingold, ed., The New Science and Jesuit Science: Seventeenth-Century Perspectives (Dordrecht: Kluwer, 2003) .
[2] . Mordechai Feingold, ed., Jesuit Science and the Republic of Letters (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002) ; Marcus Hellyer,
Catholic Physics: Jesuit Natural Philosophy in Early Modern Germany (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press,
2005) .

 340الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

عىل سلطة الكتاب املقدس يف املسائل العلمية مألوفًا بشكلٍ
جوهري من أجل مامرسة
ٍّ
العلوم الجيدة .من الواضح أنه يف القرنني السادس عرش والسابع عرش ،كان الرتفاع
سلطة الكتاب املقدس تأث ٌري إيجا ٌّيب ج ًّدا عىل العلوم الطبيعية النامية من خالل عد ٍد من
الطرق املختلفة .أوالً ،تم استخدام سلطة الكتاب املقدس كسال ٍح لهدم علم أرسطو ،ما
ميكن القول ،أنه ال يتفق مع الكتاب املقدس .كام جادل بعض الفالسفة الربوتستانت
و سعى لوثر وكالفني ،من خالل االستعانة بالكتاب املقدس ،إىل إصالح املسيحية التي
أفسدتها الفلسفة الوثنية ،لذا ميكن إصالح الفلسفة الطبيعية باملثل ،من خالل تطهريها
من عنارصها الوثنية ورصفها مع الحقائق الكتابية .أحد طالب كالفني ،المربت دانو
( ،)1595-1530الذي كتب عمالً بعنوان فيزيكا كريستيانا (الفيزياء املسيحية) ،كان
هدفه «إصالح آراء الفالسفة بكلمة الله»[[[.
يتم تحقيق هذا اإلصالح للفلسفة الطبيعية من خالل إظهار تطابق النامذج العلمية
الجديدة مع الكتابات املقدسة ،وخاص ًة كتاب سفر التكوين .تستند مثل هذه املامرسات
عاد ًة إىل افرتاض أن موىس -البطريرك القدّ يس كتب أول كتاب عن الكتاب املقدس-
وكان ميتلك معرف ًة علمي ًة واسع ًة عن العامل .وقد أرص الفيلسوف األفالطوين هرني مور
( ،)1487–1614الذي أدخل يف منتصف القرن السابع عرش تعاليم ديكارت للطالب يف
جامعة كامربيدج ،عىل أن ديكارت أعاد إحياء اآلراء العلمية القدمية ملوىس .كام يعتقد
أكرث أن موىس قد اشرتك يف رؤي ٍة مركزي ٍة للكون إىل جانب النظريّة الذرية للامدة .وكانت
هذه اآلراء بدورها قد تنتقل إىل املفكرين اليونانيني الذين يرتبطون بهم بشكلٍ أكرثَ
عموم ّي ًة .فيثاغورس ،ويوسيبوس ،ودميوقريطس .لذا ميكن اعتبار إرصار ديكارت عىل
حركة األرض إىل جانب دعوته للنظرية الذرية مبثابة إحيا ٍء لفلسف ٍة طبيعي ٍة حقيقي ٍة يف
الكتاب املقدس ،وهي فلسفة تم تدريسها يف األصل من قبل موىس وغريه من بطاركة
نفسه عىل التطابق بني نظرته للكون والكتب املق ّدسة،
الكتاب املقدس .وعلّق ديكارت ُ
معرتفاً لنظريه بوزوال:
[1] . Lambert Daneau, The Wonderfull Woorkmanship of the World (London, 1578), sig. A3v . On biblical natural philosophy, see Ann Blair, “Mosaic Physics and the Search for a Pious Natural Philosophy in the Late Renaissance,” Isis 91
(2000): 32–58; Peter Harrison, The Bible, Protestantism and the Rise of Natural Science (Cambridge: Cambridge University
Press, 1990) , chap. 4 .
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«أنا عىل وشك وصف والدة العامل ،والتي آمل بها أن أفهم الجزء
أيام من إعادة
األكرب من الفيزياء .وسأخربك أنه بعد أربعة أو خمسة ٍ
قراءة الفصل األول من سفر التكوين ،وجدت ،كام أنه من خالل
معجزة ميكن رشح كل يش ٍء وفقا لخيايل ...إضاف ًة إىل أنّ فلسفتي
أفضل بكثريٍ من أرسطو»[[[.
حقائق َ
الجديدة متوافق ٌة مع
َ
كام علق العديد من الكتّاب اآلخرين عىل التطابق بني العلوم الجديدة والتعاليم
القدمية يف الكتاب املقدس .بينام كانت إحدى األعامل العلمية األكرث شعبي ًة يف القرن
السابع عرش ،وضع رجل الدين توماس برينت (حوايل  )1715-1635تاري ًخا جيولوج ًّيا
لألرض ،مظهرا ً به كيف كانت الروايات املق ّدسة عن الخلق والطوفان ،إضاف ًة إىل النبوءات
املتعلقة بالحريق النهايئ للعامل ،متسق ًة مع علم الكونيات الجديد لديكارت[[[ .مع مرور
الوقت ،أجريت مامرساتٌ مامثل ٌة لعلم الكونيات النيوتوين الذي سيحل يف نهاية املطاف
محل الحساب الديكاريت[[[ .ويعتقد إسحاق نيوتن نفسه يف روايته للكون أن العديد
من األفكار املركزية مبا يف ذلك الذرية ونظرية الجاذبية الكونية ،معروف ٌة لدى موىس
وغريهم من الحكامء القدماء ،مثل فيثاغورس ودميوقريطس[[[.
الطريقة الثانية التي شارك بها الكتاب املقدس يف العلوم الجديدة كانت يف مجال
تفسري الكتاب املقدس .وكان للنهج الحريف الجديد للكتاب املقدس ،الذي روج له
رش عىل أساليب العامل الطبيعي.
املفكرون يف عرص النهضة والربوتستانت ،تأث ٌري غ ُري مبا ٍ
كان من املألوف يف العصور الوسطى والفرتة املبكرة الحديثة أن الله كتب «كتابني» -
كتاب الطبيعة والكتاب املقدس[[[ .ومن غري املفاجئ إذًا أن التبديل يف قراءة أحد هذين
«الكتابي» سيكون له آثا ٌر عىل قراءة الكتاب اآلخر .وكان الرتكيز يف القرن السادس
ْ
[1] . Descartes to William Boswell, 1646, Oeuvres de Descartes , 11 vols., ed. Charles Adam and P. Tannery (Paris: Cerf,
1897–1913), 4:698 .
[2] . Peter Harrison, “The Influence of Cartesian Cosmology in England,” in Descartes’ Natural Philosophy , ed. S. Gaukroger,
J. Schuster, and J. Sutton, 168–92 (London: Routledge, 2000) .
[3] . William Whiston, A New Theory of the Earth (London, 1696) .
[4] . J. E. McGuire and P. M. Rattansi, “Newton and the ‘Pipes of Pan,’” Notes and Records of the Royal Society of London 21
(1966): 108–43 .
[5] . K. van Berkel and A. Vanderjagt, eds., The Book of Nature in Early Modern and Modern History (Leuven: Peeters, 2006) .
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عرش عىل املعنى الحريف للكتاب املقدس والشكوك املتقابلة حول قيمة الرمز والرمزية
مصحوب ًة بقراء ٍة جديد ٍة وحرفي ٍة للعامل .بينام كان العامل الطبيعي قد استوحى وضو ًحا
من االرتباطات الرمزية الغنية للنباتات والحيوانات ،مع انهيار الرمزية يف القرون
ٍ
عالقات رياضي ٍة أكرثَ تجري ًدا أو يف
الوسطى ،كان يُنظر إىل وضوحها يف مكانٍ آخ َر ،ويف
مخططات التصنيف[[[.
وأخ ًريا ،قدمت بعض الروايات الكتابية ،التي أصبحت اآلن تقرأ مبعناها الحريف أو
التاريخي ،دواف َع مهم ًة لألنشطة العلمية .ولعل أشهر مثا ٍل عىل ذلك هو عمل الفيلسوف
اإلنجليزي فرانسيس بيكون ( ،)1626–1561والذي كان مفهومه ألهداف العلم وأساليبها
تأث ٌري كب ٌري خالل القرن السابع عرش وما بعده .يف كتاباته ،أشار بيكون يف كثريٍ من األحيان
إىل رواية سفر التكوين للخلق ،وإىل حقيقة أن آدم كان يتمتع يف السابق بالسيطرة
عىل الطبيعة برمتها ،وفقا لحساب الكتاب املقدس ،ومع ذلك ،فقد آدم الكثري من هذه
القوة عىل الطبيعة نتيجة سقوطه من حالة النعمة يف جنة عدن .وجادل بيكون بأن
العلم يجب أن يكون الوسيلة التي يستعيد بها البرش السيطرة عىل الطبيعة التي كان
يتمتع بها آدم يف الجنة« :اإلنسان بسقوطه ،سقط أيضاً من حالة الرباءة والقوامة عىل
الخليقة .ومع ذلك ،ميكن يف كلتا الحالتني إصالح هذه الخسائر يف جز ٍء منها ،األول قبل
الدين واإلميان ،وهذا األخري قبل الفنون والعلوم»[[[ .ال شك يف أنه تم نرش مقاطع من
الكتاب املقدس ضد نظريّة كوبرنيكوس الفلكية .ومع ذلك ،فإن هذا ليس سوى جز ٍء
صغريٍ من صور ٍة أك َرب بكثريٍ ،حيث قدم الكتاب املقدس ،بطرقٍ مختلف ٍة ،دعم اآلراء
العلمية الجديدة والتحري العلمي املدفوع .إذا كان للمناظرات امللهمة حول السلطة
من الناحية الدينية دو ٌر ها ٌّم يف تطوير العلوم ،فمن الصحيح أيضً ا أ ّن محتوى األفكار
الدينية يف الفرتة املبكرة الحديثة ُم ِه ٌّم ألساليب التحقيق الجديدة .ويتعلق أحد األمثلة
أساليب تجريبي ٍة .فشهد القرنان
عىل تأثري عقائ َد ديني ٍة معين ٍة يف هذا الوقت بظهو ِر
َ
[1] . Harrison, Bible, Protestantism, Rise of Natural Science ; Kevin Killeen and Peter Forshaw, eds., The Word and the World:
Biblical Exegesis and Early Modern Science (London: Palgrave, 2007) .
[2] . Bacon, Novum Organum II §52, in The Works of Francis Bacon , ed. James Spedding, Robert Ellis, and Douglas Heath,
14 vols., 4:247 .

العالقة بين المسيحية المبكرة والعلوم الطبيعية

343

السادس عرش والسابع عرش ظهور االهتامم يف الالهوت األوغسطيني ،وبالفعل تم
رشح الخالفات الدينية يف هذه الفرتة من حيث الرصاع بني عقيدة النعمة ألوغسطني
وعقيدته بالكنيسة[[[ .كانت عقيدة الخطيئة إحدى ميزات فكر أوغسطني التي برزت
يف هذا الوقت ،والتي أفادت أن البرش كانوا يف ٍ
وقت من األوقات قد سقطوا من حالة
النعمة ،ما ألحق الرضر بكل قدراتهم األخالقية والفكرية بشكلٍ ال ميكن عالجه .كان
هذا الجانب األخري -جرح العقل البرشي -الذي تم تناوله بحامس ٍة كبري ٍة من ِقبل عد ٍد
من دعاة «الفلسفة الطبيعية التجريبية» .وجادل أولئك الذين عقدوا نظر ًة قوي ًة
ٍ
ٍ
وتعميامت منطقي ٍة عىل
مالحظات
للعجز البرشي أن علم أرسطو الذي يستند إىل
متفائل ج ًّدا لوجهة نظر الطبيعة البرشية .وعالو ًة
ٌ
أساس تلك املالحظات ،افرتض أنه
عىل ذلك ،يهدف علم أرسطو إىل اليقني ويسعى وراء األسباب الحقيقية لألشياء .أ ّما
بالنسبة ألولئك الذين قبلوا النظرة األوغسطينية للطبيعة البرشية ،فكان هذا النهج
متفائالً أكرثَ مام ينبغي ،ويفرتض مسبقاً أن ما فعلته القوى العقلية والحسية البرشية
قاد ٌر عىل الوصول إىل معرف ٍة دقيق ٍة بالعامل .تتفق املقاربة التجريبية للعلم ،والتي
ُوصفت بدق ٍة عىل أنها «مفهو ٌم احتام ٌّيل ومضا ٌّد للمعرفة الطبيعية لإلنسان» ،بشكلٍ
أفضل مع النظرة التشاؤمية للطبيعة البرشية[[[ .إ ّن اهتامم علم الالهوت مبعرفة
َ
مستوى قدرة العقل البرشي عىل إنتاج معرف ٍة معتمد ٍة حفّز القرن السابع عرش عىل
االهتامم بالبحث يف منهجية نظريات املعرفة .كان ميل اإلنسان للخطأ -الذي يُف َهم
كنتيج ٍة للخطيئة األساسية– نقطة البداية ملثل هذه املناقشات ،والتي غالباً ما تنتهي
ٍ
ولوم أك َرث من تفاؤ ٍل من األرسطية .لقد لخص روبرت
بتأييد من الطرق التجريبية ٍ
هوك ،أول أمني لتجارب يف الجمعية امللكية -التي تأسست يف الستينات من القرن
«كل إنسانٍ
السادس ،وهي واحد ٌة من أوىل الجمعيات العلمية -هذا الشعور العامُّ :
يخضع ج ّدا ً الرتكاب كل أنواع األخطاء ،سوا ًء كان فسا ًد مكتس ًبا وفطريًّا ومولو ًدا
معه ،أو من خالل نسله ونقاشه مع الناس .هذه هي األخطار يف عملية العقل
[1] . Benjamin B. Warfi eld, Calvin and Augustine (Philadelphia, Pa.: Presbyterian and Reformed, 1956), 321–22 .
[2] . The description is that of Steven Shapin and Simon Schaffer, Leviathan and the Air Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985), 1 .
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البرشي ،ميكن أن تنشأ جميع وسائل اإلصالح من الفلسفة الحقيقية وامليكانيكية،
والفلسفة التجريبية»[[[.
رش وغ ُري
كان لالضطرابات الدينية يف القرنني السادس عرش والسابع عرش تأث ٌري مبا ٌ
ٍ
ونظريات علمي ٍة جديد ٍة .يف ٍ
وقت مبك ٍر من القرن السابع
أساليب
رش عىل تطوير
مبا ٍ
َ
الثورتي -واحد ٌة ديني ٌة واألخرى علمي ٌة -البعض إىل التكهن
هاتي
ْ
عرش ،دفع التقارب من ْ
ٍ
ارتباطات محتمل ٍة بينهام .عىل سبيل املثال ،زعم فرانسيس بيكون أن اإلصالح
حول
الديني يف القرن السادس عرش قد وفر اإللهام لإلصالحات الالحقة يف مجال التعلم.
كام أشارت شخصياتٌ بارز ٌة أخرى يف العلوم الجديدة إىل الثورة التي حدثت يف املجال
لسبلٍ جديد ٍة من البحث العلمي[[[ .من املنظور األكرث بعدا ً للقرن
الديني كمرب ٍر للتفرغ ُ
العرشين ،ميكن ،بحذرٍ ،تأييد املضمون العام لهذه التقديرات السابقة حول دور الدين
يف الثورة العلمية .يف حني ال يزال من الشائع أن مواجهة ارتفاع مستوى العلم يف الغرب
دعم ج ّديًّا بني مؤرخي
مصحوب برتاجع يف الدين ،إال أن هذا مل يعد وجهة نظ ٍر تجد ً
ٌ
العلوم ،ونحن اآلن يف وضعٍ ميكّننا من معرفة السبب .من الواضح ،رمبا ،ازدهر النشاط
العلمي خالل العصور الوسطى التي كانت تهيمن عليها املؤسسات الكنسية والثقافة
الفكرية والتي كانت موجه ًة يف املقام األول نحو الالهوت .عىل وجه الرضورة تقري ًبا
كانت هناك خالفاتٌ ح ِّديّ ٌة ،ولكن ال ينبغي أن تؤخذ هذه الخالفات لتوضيح العالقات
بني العلم واملسيحية .مل تكن هذه العالقة الودية تتغري بشكلٍ كبريٍ مع االبتكارات
العلمية املعروفة من قبل الشخصيات الحديثة مثل غالييل وديكارت ونيوتن .يف الواقع،
ميكن القول أ ّن الروابط بني الفلسفة الطبيعية واملسيحية أصبحت خالل القرنني السادس
عم كانت عليه خالل العصور الوسطى .من املؤكد أن
عرش والسابع عرش أك َرث حميمي ًة ّ
النية الواضحة للعديد من الشخصيات التي شاركت يف العلوم الجديدة يف القرن السابع
مناهج للطبيعة متسق ًة مع اإلميان املسيحي .كام رأينا ،اقرتح البعض
عرش كانت تطوير
َ
[1] . Robert Hooke, Micrographia (London, 1665), preface . On this general theme see Peter Harrison, The Fall of Man and the
Foundations of Science (Cambridge: Cambridge University Press, 2007) .
[2] . Francis Bacon, The Advancement of Learning , ed. Arthur Johnston (Oxford: Clarendon Press, 1974), 42 ; Thomas Sprat,
History of the Royal Society (London371 ,)1666 , . See also Charles Webster, From Paracelsus to Newton (Cambridge: Cambridge
University Press, 1982), 4 .
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ٍ
جديد عىل األسس الكتابية ،وقد سعت العديد
أن الفلسفة الطبيعية ميكن أن ت ُبنى من
من املناهج الطبيعية التي ظهرت يف القرنني السادس عرش والسابع عرش إىل تقديم
ٍ
قبل.
أي يش ٍء قد حدث من ُ
أنفسها
كفلسفيات مسيحي ٍة حقيقي ٍة أك َرث من ِّ
ومبع ًنى آخ َر ،ال تزال الفكرة القائلة بأن الفلسفة الطبيعية قد سعت يف املقام األول
لتكون مبثابة خادم ٍة للالهوت تشكّل دليالً .كتب إسحاق نيوتن يف كتابه البرصيات
عام  1704أن أحد أهداف الفلسفة الطبيعية هو توسيع نطاق الفلسفة األخالقية
وإلقاء الضوء يف النهاية عىل طبيعة «القضية األوىل»  -الله[[[ .من املفرتض أن تكشف
دراسة الطبيعة عن حكمة الله وحمده عىل نطاقٍ واسعٍ خالل القرنني السابع عرش
والثامن عرش .وق ّدم روبرت بويل ( ،)1691-1627الذي يُشار إليه باسم «أبو الكيمياء
الحديثة» ،سلسل َة محارض ٍ
ات مسموع ٍة كانت تهدف إىل «إثبات حقيقة الدين املسيحي
ضد الكفار» .واستخدم العديد من محارضي بويل املتميزين حديثًا التطورات يف التاريخ
الطبيعي والفلسفة الطبيعية إلثبات عقالنية االعتقاد اإللهي.
ولكـن مـا وراء ذلـك ،ناقشـت بعض شـخصيات القرن السـابع عرش أن السـعي وراء
العلـم كان يف حـد ذاتـه شـكالً مـن أشـكال النشـاط الدينـي .واقترح فرانسـيس بيكون
كما ذكـر ،أن التأمـل والسـيطرة عىل الطبيعـة كانا املهنـة األصلية آلدم .على الرغم من
أن بيكـون ،كمثـل عـد ٍد مـن معارصيـه ،أرص على أنـه ال ينبغـي الجمـع بين الفلسـفة
والالهـوت الطبيعـي بطريقـ ٍة غيرِ مناسـب ٍة ،إال أنـه يشير ضمنـاً إىل أن السـعي وراء
العلـم هـو مهنـ ٌة دينيـ ٌة وأن الفوائـد التـي يق ّدمها العلم ليسـت سـوى مؤسسـ ٍة خريي ٍة
مسـيحي ٍة بالفعـل[[[ .كما توصـل يوهانـس كيبلـر ،الـذي كان يُعتبر يف األصـل عاملاً يف
الكنيسـة ،إىل اسـتنتا ٍج مفـاده أن دراسـة الطبيعـة مهنـ ٌة دينيـ ٌة« :كنـت أمتنـى أن أكون
الهوت ّيـاً .لفتر ٍة طويلـ ٍة كنـت مضطرباً ،ولكـن اآلن أرى حمد الله أيضـا من خالل عميل
يف علـم الفلـك»[[[ .إىل جانـب ذلـك اسـتخدم بويل نفسـه تعبري كيبلر «كهنـة الطبيعة»
[1] . Newton, Opticks , Query 31, 405 .
[2] . Bacon, Valerius Terminus , in The Works of Francis Bacon , 3:221f . Benjamin Milner, “Francis Bacon: The Theological
Foundations of Valerius Terminus ,” Journal of the History of Ideas 58 (1997): 245–64 .
[3] . Johannes Kepler, Gesammelte Werke , 20 vols. (Munich, 1937–45), 8:40 .

 346الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

ألولئـك املشـاركني يف األنشـطة العلميـة ،واصفًـا التأمـل العقلاين للطبيعـة بأنـه ُ
«أول
عمـلٍ
دينـي» و«عبـادة اللـه الفلسـفية»[[[ .كما يعتبر أيضـاً عـامل الطبيعـة اإلنجليـزي
ٍّ
جـون راي ،أحـد منشـئي التصنيـف البيولوجـي الحديـث ،دراسـة الطبيعـة شـكالً مـن
أشـكال العبـادة الدينيـة .وإن أفضل أعاملـه املعروفة“ ،حكمة الله املتجسـدة يف أعامل
الخلـق (- ”)1691التـي جمعـت الخطـب التـي ألقوهـا يف كنيسـة ترينيتـي كوليدج يف
كامربيـدج -واقرتحـت أن توضـع أيـام األحـد جانبـاً ليـس فقـط للعبـادة الرسـمية بـل
للتأمـل يف الطبيعـة[[[ .مل يكـن التاريـخ الطبيعـي والفلسـفة الطبيعيـة ،بالنسـبة لهؤالء
ٍ
مسـاعدات للديـن فقـط ،بـل كان جـزءا ً ال يتجـزأ منهـا.
األفـراد ،مجـرد
يجـب القـول ،يف الختـام ،أن تاريـخ العالقة بني العلم واملسـيحية من الفترة اآلبائية
وخلال العصـور الوسـطى ليـس مجـرد قصـة تبـاد ٍل للعالقـات بين كيانين متميزيـن.
يعـود جـز ٌء مـن تعقيـد التاريخ الذي نظرنـا فيه هنـا إىل حقيقة أن التفاعلات املتبادلة
بين العلـم واملسـيحية قـد أحدثـت تغيير ٍ
ات أساسـي ًة يف كال املؤسسـتني .وهـذا يعنـي
أن املامرسـة التـي نقـوم بهـا ال تتعلـق ببسـاط ٍة بالعالقـة بين الكيانـات الثابتـة وغير
الثابتـة -العلـم واملسـيحية -بـل باألحـرى تتعلـق بنشـاطني ديناميين ومجموعـات من
املامرسـات التـي تحولـت على أمـد التاريـخ .يف القرنين السـادس عرش والسـابع عرش،
أخـذت املسـيحية بعـض مالمح العلـوم الطبيعيـة .عىل املنوال ِ
نفسـه ،تشـكلت العلوم
الطبيعيـة مـن التأثيرات الالهوتيـة .يف الواقع ،هناك شـعو ٌر بأن ظهور النشـاط العلمي
كخاصيـ ٍة مميـز ٍة للحداثـة الغربيـة هـو نتيجـ ٌة لحقيقة أنها قد شُ ـيدت بدرجـ ٍة كبري ٍة يف
صـورة الدين[[[.
ففـي ضـوء هـذه التفاعلات الحميمـة ،مـن الواضـح أن هنـاك القليـل مـن األدلـة
التاريخيـة لدعـم الشـعور واسـع االنتشـار على نحـ ٍو مفا ِجـئٍ بـأن الكنيسـة يف القرون
[1] . Boyle, Usefulness of Natural Philosophy , in The Works of the Honourable Robert Boyle , ed. Thomas Birch, 6 vols.
(Hildesheim: George Olms, 1966), 2:62f .
[2] . John Ray, The Wisdom of God Manifested in the Works of Creation (London124 ,)1691 , .
[3] . On this theme see Stephen Gaukroger, The Emergence of a Scientific Culture: Science and the Shaping of Modernity,
1210–1685 (Oxford: Oxford University Press, 2007).
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الكوبرنيكيين
الوسـطى قضـت على تطـور العلـم أو االدعـاء املشترك بـأن انتصـار
ّ
والنيوتنيين ممكـن فقط بسـبب تراجع السـلطة الدينيـة .كان هناك ،بالتأكيـد ،حلقاتٌ
تتعـارض خاللهـا املذاهـب العلميـة مـع املعتقـدات الدينيـة ،ولحظـاتٌ عندمـا متتـد
السـلطات الكنسـية ضـد الفالسـفة الطبيعيين الفرديين .ومـع ذلـك ،ميكـن القـول أن
العالقـات بين العلـم والديـن خالل هـذه الفرتة كانت سـلمي ًة ،عدا عن ذلـك ،فقد قدم
الغـرب املسـيحي يف الواقـع اإلعـدادات املؤسسـية والفكرية التي جعلت ظهـور العلوم
الحديثـة ممكناً.

الالهوت اللزومي (الشرطي) في رؤية نانسي
[[[
مورفي للعالقة بين العلم والدين
هادي وكييل

[[[

مالحظـات جديـر ًة باالهتمـام بخصـوص الرؤيـة
تتضمـن هـذه المقالـة
ٍ
ّ
ف
ف
ت
مـور� ي� أطروحاتهـا الالهوتيـة لـدى
نانس�
الـ� تتب ّناهـا المفكّـرة الغربيـة
ي
ي
ي
اللحـادي ،وقـد سـاق كاتبهـا تقريراً حـول النهج الـذي ي ّتبعه
تصديهـا للفكـر إ
ّ
أ
الملحـدون تجـاه الالهـوت وكيفية تشـكيكهم بالصـول الالهوتية ارتـكازاً عىل
المتقومـة بمبـاد َئ ي ز
يقيـة.
وجهـات نظرهـم
ف� ٍ
ّ
ف
اللحادي
نانس
بعـد ذلـك ّ
مـور� للتيـار إ
وضـح واقـع النقد الـذي ّ
ي
وجهته ي
آ
ت
الـ� ُطرحـت بواسـطة مـن
وكيـف تمكّ نـت مـن التشـكيك بـالراء والنظريـات ي
ف
ف
و� هـذا السـياق طـرح أنموذجـاً يمكـن على أساسـه اعتبـار
انخـرط ي� ركبـه ،ي
ف
ف
وأساسـية تفـوق مرتبة العلوم
تبة عليا
ٍ
و� مر ٍ
الالهـوت ي� ّ
قمة شـجرة العلوم ي
أ
آ ت
علمي البيولوجيـا ي ز
ال� طرحتها،
والف�ياء .ولجل إثبـات الراء ي
الطبيعيـة مثـل َ ِ
أسـئلة
المتقوم بطرح
لجـأت هـذه المفكّـرة الغربية إىل تقنيـة البحث العلمي
ٍ
ّ
حدودية.
ٍ
				

كلمة التحرير

[[[ .املصــدر :وکیلــی ،هــادی« ،مــدل خداشــنايس التزامــي در تبيــن ديــدگاه نانــي مــوريف در ربــط علــم وديــن» ،مجلّــة پژوهــش هــاي علــم و ديــن،
معهــد دراســات العلــوم اإلنســانية والثقافيــة ،الســنة األوىل ،العــدد األول ،ربيــع وصيــف  1389هـــ .ش 2010( .م) ،ص .167 - 147
تعريب :حيدر نجف.
[[[ .أستا ٌذ مساع ٌد يف قسم علم الكالم والفلسفة مبركز أبحاث العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية .com.gmail@drhvakili
من جملة آثاره العلمية ما ييل :نقد های امام خمینی (ره) بر ماتن و شارح خصوصی ،جایگاه فخر رازی در عرفان و ادب پارسی ،الهیات فازی:
روایت دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) در مسئله تنزیه و تشبیه ،عرفان و تفكر فازی ،تجربه های عرفانی و شبه عرفانی ،نقد مبانی اومانیستی
حقوق برش غربی.
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الخالصة:

من جملة اهتاممات نانيس موريف تقدي ُم منوذ ٍج لفهم العالقة بني العلوم الطبيعية
والعلوم االجتامعية من أجل م ّد الجسور يف ما بني العلم والدين .وهي ألجل ذلك تستعني
بنتائ ِج تطور ٍ
ات مهم ٍة حصلت خالل العقدين املنرصمني يف الفكر الحديث املتأ ّخر يف
مجال العلوم واألخالق وعلم االجتامع .وليك تصل موريف إىل مبتغاها تتطرق بادئ ذي
ٍ
سامت رئيسي ٍة امتاز بها الفكر الغريب ،وتركت تأثرياتها عىل جامعات العامل.
بد ٍء لثالث
والسامت الثالث هي :اختزال العلوم إىل الفيزياء (الفيزيائية االختزالية) ،والتمييز بني
الواقع والقيم ،وإلغاء الله ،أي عدم االكرتاث أو الحياد إزاء وجوده يف ميدان الفكر ويف
مضامر البحوث الفكرية .ثم تعمد انطالقاً من تحليل التطورين الراديكاليني األخريين
يف الفكر األنجلوـأمرييك ،أي العلة النزولية ومكانة األخالق يف سلم مراتب العلوم،
ٍ
تعمد إىل رسم منوذ ٍج ٍ
عالقات حسن ٍة بني األخالق والالهوت وعلم الكون
خاص إلقامة
رص وثيق ٍة بني العلم والدين عىل
(الكوسمولوجيا) عىل نحو الخصوص ،وبالتايل إقامة أوا َ
نحو العموم .وأخريا ً تويص موريف الجامعات الغربية بأن ت ُدرج بني حقولها الدراسية
حقل الالهوت اللزومي ،أي دراسة الواقع الطبيعي واالجتامعي ،وكأ ّن الله الخالق
واملحب موجو ٌد.
ّ
من الهموم الفكرية لنانيس موريف[[[ تقديم منوذ ٍج الستيعاب العالقات بني العلوم
ٍ
عالقات يف ما بني العلم والدين .وألجل إنجاز
الطبيعية والعلوم االجتامعية بغية إقامة
هذه املهمة تستعني بنتائج تطور ٍ
ات مهم ٍة حصلت يف غضون العقدين األخريين يف الفكر
الحديث املتأخر عىل صعيد العلوم واألخالق وعلم االجتامع .وألجل تحقيق هدفها تبتدأ
ٍ
موريف بطرح ِ
سامت أساسي ٍة للفكر الغريب تركت بصامتها عىل جامعات العامل.
ثالث
وهذه السامت الثالث الرئيسية ،والتي تعد الخصوصيات البارزة للفكر الحديث املتأخر،
هي :أوالً اختزال كل العلوم إىل الفيزياء .وثانياً :الفرز بني الواقع والقيم[[[ ،وثالثاً :إلغاء
الله ونفيه من عامل الفكر ،مبعنى تب ّني نظريّ ٍة تقول بعدم تأثري وجود الله عىل البحوث
[1]. Nancy Murphy
[2]. Fact - value
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الفكرية وأن األمر لن يختلف بالنسبة للبحوث الفكرية ما إذا كان الله موجودا ً أو غ َري
موجو ٍد (.)Murphy, 1997: 54
وإذا أردنا التعبري عن هذه السامت الثالث باللغة التي ُد ّونت املواد الدراسية
َعي أن نقول:
الجامعية عىل أساسها ت ّ
«أوالً :الفيزياء هي العلم األهم واألرأس املد ّون يف املناهج
واملواد الدراسية .وثانياً :ليس للعلوم ما تقوله بخصوص األخالق.
وثالثاً :الالهوت (العلم بالله ـ التوحيد) ال ينتمي للجامعات أساساً».
ٍ
لكل واحد ٍة من هذه السامت بشكلٍ
مستقل.
ٍّ
إيضاحات ِّ
ومن املناسب هنا تقديم
النزعة االختزالية

[[[

ٍ
بكل شوقٍ
وحامس لنظرية االختزال ،مبن يف ذلك فالسف ٌة
ر ّوج الوضعيون املنطقيون ِّ
ومفكرون تأثروا بحلقة فيننا .وكان من أهدافهم إدغام العلوم كلها بعضها مع ٍ
بعض.
وقد قام هذا الهدف عىل مالحظ ٍة فحواها أن باإلمكان ترتيب العلوم طبقاً لتعقيدات
املوجودات أو بناها الخاضعة للدراسة ،عىل شكل سل ٍّم أو سلسل ٍة تراتبي ٍة .وبهذا تستقر
الفيزياء يف أساس هذا السلم ألنها تدرس أصغر املوجودات وأبسطها .ويأيت الدور بعد
ذلك للكيمياء ألنها تدرس أصغر البنى املتك ِّونة من ذر ٍ
ات أساسي ٍة (الذرات والجزيئات).
ويأيت الدور بعد ذلك لعلم األحياء الذي يدرس أجزاء األعضاء ،ورمبا يكون الدور بعد
ذلك لعلم النفس الذي يدرس سلوك املنظومة كلها ،ومن ثم يأيت علم االجتامع الذي
يرصد ويراقب املجاميع االجتامعية.
اتب
بيد أن ما أراد الوضعيون القيام به يتجاوز ترتيب العلوم عىل شكل سل ٍّم ومر َ
علم ممكن االختزال إىل العلم األدىن منه ،أي إن
إىل أكرث منه .لقد أرادوا إثبات أن َّ
كل ٍ
سلوك املوجودات التي تقف يف مرتب ٍة معين ٍة ميكن إيضاحه وتبيينه عىل أساس سلوك
[1]. Reductionism
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أجزائها أي املوجودات التي تقع يف مرتب ٍة أدىن منها مبارشةً ،وألن الفيزياء تقع يف أدىن
كل املراتب ،أي يف األساس األول لهذه الرتاتبية ،إذًا ميكن إدراك كل األمور يف نهاية
ٍ
انعكاسات لقوانني الفيزياء (.)Ibid: 67
املطاف باعتبارها
مهمً يف
مع أنه ال ميكن االرتياب اآلن يف أن االختزالية كانت وال تزال من ًحى بحث ّياً ّ
ُ
رص الكيمياوي َة ،والعملياتُ الكيمياوي ُة تؤثر
العلوم،
فسلوك اإللكرتونات يفرس األوا َ
عىل السلوك اإلنساين ،وإىل آخره ،غري أن نجاح هذا املنحى تح ّول إىل تربي ٍر لنو ٍع
مشاكل أكرثَ مام
َ
من الفيزياء ،أي لنظري ٍة حول ماهية العامل وماهية الواقع خلقت
عالجت من املشاكل .املسألة األكرث بداه ًة تتعلق بحرية اإلنسان .إذا أتيح اختزال
سلوك اإلنسان كله إىل كيمياء ،واختزال الكيمياء إىل فيزياء ،أفال تكون النتيجة أن
قوانني الفيزياء هي التي تحدد كل فعلٍ نقوم به ،ولن تكون الحرية اإلنسانية أكرثَ
وهم نحلم به؟
من ٍ
مثة يف صميم األرثوذكسية[[[ االختزالية نزع ٌة مادي ٌة عنيف ٌة .إذا مل تكن الكليات
مادي ،واليشء الذي ال
املعقدة شيئاً سوى أجزائها ،إذًا فعاملُ الوجود بالتايل هو عالَ ٌم ٌّ
تكون له ماهي ٌة غ ُري مادي ٍة ال ميكنه يف مثل هذا العامل أن تكون له فاعلي ٌة ِعلِّ َّي ٌة .والواقع
أن املوجودات غري املادية (املجردات) ستغدو غ َري قابل ٍة للتصور تقريباً .ونتيج ُة هذا
األمر واضح ٌة مبا فيه الكفاية بالنسبة للالهوت (.)48-Murphy, 1997: 33
التمييز بين الواقع والقيم

الوجه الثاين للرؤية الكونية االنتقالية الحالية له صل ٌة باألخالق ،وهو ليس عديم
الصلة بالنظرية االختزالية ما ّرة الذكر .يتلخص هذا الوجه بالتفكيك والفرز بني الواقع
«التوصيف
والقيم ،ويتبلور يف العبارة «ال ميكن استنتاج “ما يجب” من “ما يوجد”» أو
ُ
التكليف» .املقصود يف هذه الرؤية هو العالقة بني األحكام القيمية املنتمية
ال يُن ِتج
َ
لحيز األخالق أو سلسلة األوامر واألحكام األخالقية التي تطرح حول كيفية سلوك
املوجودات يف العامل .كانت النظريّة الحديثة تقول أن هناك طيفني متاميزين موجودين:
[1]. Orthodoxy
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طيف الواقع وطيف األخالق ،وهذان الطيفان غري مرتابطني وغري تابعني أحدهام لآلخر
منطق ّياً ،بل هام مستقالن عن بعضهام (.)48-Murphy, 1997: 39
لقد بذل كانط[[[ الفيلسوف الكبري يف عرص التنوير أكرب الجهود لتكريس هذه
الثنائية .فقد م ّيز ال فقط بني موضو َع ِي العلم واألخالق بل وبني ق ّوتني برهانيتني هام
قوة العقل املحض وق ّوة العقل النظري .وقد كان أحد دوافع كانط نحو مثل هذا التمييز
هو صيانة حرية اإلنسان ،فقد كان يتصور أنه من أجل إبقاء اإلرادة منفصل ًة عن جزمية
العلم النيوتني ،من الالزم التمييز بني طيف «األشياء يف نفسها» ومنها الروح ،وبني طيف
«العامل الظاهري» الذي تسوده قوانني الفيزياء .لذلك عندما ال تدرج األخالق يف سلسلة
مراتب العلم حسب رأي الوضعيني فهذا ما يدل عىل انتصار كانط (.)Ibid: 50
بيد أن هذا التطور كان له وجهه السلبي أيضاً .مع أن كانط يعتقد أن لألخالق
ٍ
كأساس للفصل يف النزاعات األخالقية ،ولكن ليس
بنيتها العقالنية املتينة التي تستخدم
من الواضح بَ ْع ُد أ ّن مثل هذا اليشء قد حصل .لقد انقطعت الصلة املنطقية للخطاب
األخالقي بالرؤية الكونية ،وتبضّ عت ومت ّزقت أكرثَ فأكرثَ .وكان من نتائج ذلك نزع ٌة نسبي ٌة
مخيف ٌة نشاهدها يف املجتمعات البرشية اليوم.
إلغاء اهلل

السمة األخرية للفكر الحديث املتأخر هي إلغاء الله عن الساحة العلمية .وبالطبع
فإننا ال نقصد عدم وجود الفروع والحقول الدينية أو أن أكرث أهل العلم غ ُري مؤمنني
أو غ ُري متدينني ،إمنا نقصد أن ما يعتقده الفرد حول الله سيبقى أمرا ً خصوصيّاً شخصيّاً
ٍ
اختالف أو فرقٍ يف العلوم الطبيعية واالجتامعية.
ولن يكون له دو ٌر مؤث ِّ ٌر يتسبب يف
وعىل ح ّد تعبري برونو التور[[[« :من مل ينجح يف إبقاء الله بعيدا ً عن التدخل يف قانون
الطبيعة وقوانني الجمهور ،ليس حداث ّياً حقيق ّياً» .إن هذا اإلله «امل ُبقى بعيدا ً» تفصله
مسافاتٌ طويل ٌة عن الطبيعة وأيضاً عن املجتمع ،لكنه ال يزال ممكن العرض والتقديم
[1]. Kant
[2]. B. Latour
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واالستفادة منه .إنه يقول:
«لقد أُوجدت «املعنوي ُة» مر ًة أخرى وأُعيد تشكيلُها .الله القادر
يستطيع التغلغل إىل أعامق باطن األفراد من دون أن يتدخل بطريق ٍة
من الطرق يف الشؤون الخارجية .إن ديناً فرديّاً متاماً ومعنويّاً متاماً
يتيح انتقاد تضخم العلم وتضخم املجتمع ،ويستغني عن إقحام الله
أي منهام .إن الحداثيني اآلن ميكنهم أن يكونوا علامنيني وورعني
يف ٍّ
يف الوقت نفسه (».)Murphy & Ellis, 1996: 89
جوانب علامني ٍة أُبقيت منفصل ًة بعضها
إذًا ،للعالَم الحديث املتأخر يف األصل ثالث ُة
َ
عن بعض :العلوم ،والطيف األخالقي ،والطيف الديني .وهذا األخري مقبول يف الواقع
خصويص متاماً أُبقي مبعدا ً عن الطبيعة
برشط ّأل يدافع أح ٌد عن الطيف الديني .إل ٌه
ٌّ
وعن املجتمع ،وإذا كان وجوده مختلفاً عن عدمه ،فليس هذا االختالف بني وجوده
ٍ
ٍ
طفيف.
اختالف
وعدمه سوى
يف ضوء هذه الرؤية للواقع ليس من العجيب لدى نانيس موريف أن يهتم مفكرون مثل
روبرت جان راسل[[[ وتد پيرتز[[[ بقضية الفعل اإللهي اهتامماً كبريا ً .بالنظر للوضع الراهن
وي ّش العامل ويديره؟ ()Ibid: 90
للبحوث العلمية كيف ميكن تصور إل ٍه يقوم بفعلٍ ُ
ٌ
تغييرات راديكالي ٌة

ٍ
إيضاحات ورشوحاً للتطورين األخريين يف الفكر األنجلو ـ أمرييك ،واللذيْن
واآلن نقدم
اسرتعيا انتباه موريف .أحدهام هو النزعة االختزالية لصالح رؤي ٍة تُعرف باسم «العلية
النزولية» .والتطور الثاين هو تحسن العالقات بني األخالق وباقي مك ّونات النظام املعريف
( .)74-Murphy, 1997: 67وهنا ندرس ما يطرحه ويستتبعه هذان التطوران حول دور
الله يف املناخ العلمي.
[1]. Robert John Russell
[2]. Ted Peters
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العلية النزولية

تعني العلية النزولية تأثري املحيط والبيئة أو النظام األعقد عىل املوجود الخاضع
للدراسة .بعبار ٍة أخرى ،من أجل إدراك الظاهرة ،ولتكن سلوك اإلنسان مثالً ،ينبغي أخذ
ال العوامل الدنيا من قبيل املواهب الجينية بنظر االعتبار فقط ،بل وأيضاً العوامل العليا
وخصوصاً تلك التي تتعلق بالبيئة االجتامعية.
بيد أن معظم علامء النفس وعلامء العلوم االجتامعية ،وعىل الرغم من الوضعيني،
سبب آخ َر ينبغي دامئاً إقام ُة براه َني لصالح الطبيعة
ألي ٍ
مل يُغفلوا أبدا ً هذه النقطةِّ .
ضد الطبيعة؟ ولصالح علم األحياء ضد البيئة االجتامعية؟ الجديد يف هذا البحث ،كام
عوامل
َ
يبدو للوهلة األوىل ،هو االعرتاف بأن العوامل البيئية نفسها ال ميكن اختزالها إىل
اجتامعي
عامل
عامل مه ٌّم يف تخمني نجاح الفرد ،لكنه ٌ
نفسي ٍة .مثالً ،وضعية الوالدة ٌ
ٌّ
بنح ٍو ال يقبل االختزال .ويف الوهلة الثانية تم اآلن وبشكلٍ متز ٍ
ايد إدراك أن للعلية
النزولية مصداقها يف العلوم أيضاً .عىل سبيل املثال يرى علامء األحياء أن التغيري التكاميل
(عامل نزو ٌّيل).
ٌ
صعودي) والبيئة
(عامل
ٌ
ينبني عىل التعاطي بني الطفرة
ٌّ
علم أسئل ٌة كثري ٌة ميكن اإلجابة عنها باإلحالة إىل عوامل املرتبة
وهكذا ،توجد يف كل ٍ
موضوع الدراسة .وهناك أسئل ٌة كثري ٌة ميكن اإلجابة عنها باإلحالة إىل عوامل املرتبة
األدىن .وأخريا ً توجد أسئل ٌة ميكن اإلجابة عنها باإلحالة إىل عوامل تم رشحها يف املرتبة
[[[
األعىل من التحليل .تس ّمي موريف هذه الفئة األخرية من األسئلة باألسئلة الحدودية
(.)Murphy & Ellis, 1996: 123
إعادة رسم سلم المراتب

قبل الكالم حول األخالق ينبغي أن نتحدث أكرث عن سلم مراتب العلوم .منذ عهد
علوم جديد ٍة ـمثل علم األحياء البيئيةـ يجب أن تجد لها
الوضعيني املنطقيني تم إبداع ٍ
مكاناً يف سلم املراتب هذا.
اتب أرقى يف سلم املراتب ،مل
ومثة متاي ٌز أغفلناه لحد اآلن .عندما تحدثنا عن مر َ
[1]. Boundary Questions
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نوضح هل يتعلق سلم املراتب هذا بالكليات الشاملة أم باألنظمة األكرث تعقيدا ً .هذان
املعياران غالباً ما يتعاضدان ولكن ليس يف كل الحاالت .إذا اعتربنا سلم املراتب منبن ًيا
علم الكون أعىل علم يف سلم املراتب ،ألنه يدرس العامل بكليته.
عىل الكليات األشمل كان ٍ
أما إذا كان سلم مراتب العلوم منبنياً عىل زيادة تعقيد األنظمة الخاضعة للدراسة
فسيطرح السؤال :هل النظام االجتامعي باملقارنة إىل التبيني االنتزاعي الذي يعرضه
علامء الكون للكون ،هو األعقد أم ال؟
سبيل جي ٌد لإلجابة عن هذا السؤال ،ولهذا
من وجهة نظر موريف ،يبدو أنه ال يوجد ٌ
من املفيد استعراض العالقات بني العلوم بواسطة سلم املراتب الغصنية (والذي تشكل
العلوم اإلنسانية أحد غصونه والعلوم الطبيعية األرفع مرتب ًة من األحياء غصنه اآلخر).
وعليه ،تطلب موريف أن نتصور سلم مراتب العلوم كشجر ٍة تشكل الفيزياء ،والكيمياء
غري العضوية ،واألحياء الكيمياوية ،ومختلف فروع علم األحياء ،تشكل جذعها .ولكن
يف هذه الحالة سيكون لدينا غص ٌن يك ّمل العلوم الطبيعية بعلم األحياء البيئية ،والكون
الفيزياوي ،وعلم الكون ،وغص ٌن آخ ُر يضم العلوم اإلنسانية من قبيل علم النفس ،وعلم
االجتامع ،وعلم االقتصاد ،والعلوم السياسية ،ورمبا الفقه والحقوق (.)Ibid: 148
اهلل وسلم مراتب العلوم

بعد اجرتاحها لهذا التصحيح الجزيئ يف الرؤية األصلية لسلم مراتب العلوم ،تضع
موريف خطو ًة إىل األمام لتدرس دور الله بطريق ٍة تربطه مبارش ًة بالعامل العلمي (Mutphy,
.)1997: 110
ال مراء يف أن موريف يف أفكارها عن الله والعلوم متأثر ٌة بشد ٍة بالقس األنجليكاين
وعامل األحياء والكيمياء آرثور پيكوك[[[ .والواقع أنها تعرفت عىل مفهوم العلية
النزولية ألول مر ٍة عن طريق كتابات پيكوك ،وبالتايل فهي مدين ٌة له بشد ٍة حيث
بدد كل قلقها الذي واجهته كطالب ٍة جامعي ٍة وخالل فرتة اعتقادها املنبهر بالنظرية
االختزالية (.)Murphy & Ellis, 1996: 234
[1]. Arthur Peacoke
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يقرتح پيكوك أن يُع ُّد الالهوت علامً يقف عىل رأس سلم مراتب العلوم ألنه يدرس
النظام األكرث شموالً :لله عالق ٌة وصل ٌة بكل األشياء املوجودة يف العامل بشكلٍ من األشكال
( .)518-Peacoke, 1993: 516تطرح موريف بعض األدلة التي تفيد أن هذا االقرتاح له
معناه .وألجل هذا تُطرح أسئل ٌة تعود لرؤية األديان ،واملسيحية خاص ًة ،حول أهداف الخلقة
ودور الله وأدائه يف ما يتعلق بالقوانني الطبيعية .تقرتح موريف أن نأخذ بنظر االعتبار األسئلة
الحدودية التي تطرح يف العلوم الطبيعية وخصوصاً علم الكون أو الفلك .مثالً ما الذي حصل
قبل البيغ بانغ أو االنفجار العظيم؟ وليس من الواضح لحد اآلن هل يستطيع العلم أصالً،
عىل الرغم من ستيفن هوكنغ[[[ ،الخوض يف هذه القضية أم ال؟ إذا قدم علامء الكون تبييناً
علم ّياً لسبب البيغ بانغ فسوف يزاح السؤال الحدودي خطو ًة واحد ًة فقط إىل الوراء.
ٌ
مثال آخ ُر :لِ َم ،حسب ما يبدو ،تم تنظيم الثوابت الكونية بدق ٍة تتناسب مع حياتنا؟
أي :لِ َم جاءت القوانني الطبيعية الخاصة ،والتي نراها تعمل يف الطبيعة ،من بني كل
االحتامالت األخرى التي ال حرص لها ،لِ َم جاءت اتفاقاً ضمن قنا ٍة ضيق ٍة ج ّدا ً من تلك
االحتامالت لتنتهي إىل عا ٍمل يعضد الحياة ويدعمها؟ هذا بال ٍّ
شك من أهم األسئلة الناجمة
عن علم الكون الحديث وأدعاها للجدل .وضع علامء من قبيل جون لسيل[[[ ،وجون
ٍ
بحسابات عديد ٍة أنه لو كانت األعداد األساسية املوجودة
بارو ،وفرانك تيپلر ،كتباً تثبت
يف قوانني الفيزياء ـ شدة ثبات الجاذبية ،والعالقة بني شحنة الذرات تحت الذرية،
عم هي عليه لسار تكامل العامل
وأعدا ٌد كثري ٌة أخرى ـ مختلف ًة حتى مبقدار ضئيلٍ ج ّدا ً ّ
ٍ
مختلف متاماً ( ،)Taylor, 1989: 84ولكان العامل الناتج،
من البيغ بانغ إىل اآلن يف مسا ٍر
مناسب لتكوين الحياة ،أو لكان عمر الحياة فيه قصريا ً ج ّدا ً ،أو لكان
يف كل الحاالت ،غ َري
ٍ
باردا ً ج ّدا ً ،أو فاقدا ً للعنارص األثقل .يف كل هذه الحاالت التي ال تقبل اإلحصاء ،كان من
املمكن أن يأيت مسار األمور يف الطريق غري الصحيح من حيث ما تحتاجه الحياة ،لكن
هذا مل يحدث .لِ َم؟ بل لِ َم توجد القوانني الطبيعية أساساً؟ وأين هي؟ وما هي منزلتها
الوجودية؟ وما الذي مينحها القوة؟
[1]. Stephen Hawking
[2]. John Leslie

 358الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

تعتقد موريف أنه مع أ ّن أيّاً من هذه األسئلة ال يحتاج بالتأكيد إلجاب ٍة كالمي ٍة ،لكن
من الواضح ألهل اإلنجيل مبا فيه الكفاية أن املفهوم التقليدي لله واألهداف اإللهية
بكل سهول ٍة .الحدث األول مهام كان فإن الله هو علة
تجيب عن كل هذه األسئلة تقريباً ِّ
العامل .الله خطط لتكون فيه موجوداتٌ وكائناتٌ من أمثالنا ،ولهذا تم تنظيم الثوابت
الكونية مبا يخدم الحياة ومبا يجعلها ممكن ًة .قوانني الطبيعة تعكس إرادة الله يف تنظيم
الكون (.)Murphy & Ellis, 1996: 68
األخالق في سلم مراتب العلوم

تنتقل موريف إىل األخالق الستكامل بحثها وتن ّوه إىل أن النظريّة الحديثة حول منزلة
األخالق هي نظريّة «استقالل املبادئ األخالقية» ،وفحواها أننا ال نستطيع أن نستنتج
قضايا «ما يجب» من قضايا «ما يوجد» ( .)Murphy 1997: 89التغيري الراديكايل الثاين
األخري ،والذي تروم موريف اسرتعاء انتباهنا إليه هو رفض هذه النظرية .خذوا مثالً
االدعاء القيمي التايل« :هذه الساعة اليدوية جيدةٌ» .إنني أستطيع الدفاع عن هذا
أحكام عيني ٍة بسيط ٍة :إنها تضبط الوقت بصور ٍة دقيق ٍة.
الحكم القيمي باإلحالة إىل عد ِة
ٍ
إنها تعمل منذ إثنتي عرشة سنة ،مل تكلف الكثري ،وغري ذلك من قضايا «ما يوجد».
تعتقد موريف أن سبب قدرتنا عىل هذا التقييم هو أننا نعلم الهدف املنشود من الساعة
اليدوية (.)Murphy & Ellis, 1996: 66
نعلم أن الفيلسوف أَل َْسداير مك إنتاير[[[ يطرح هذه الفكرة نفسها حول القضايا
األخالقية .إذا علمنا ما هو الهدف النهايئ أو الغاية من حياة البرش ،سنستطيع الحكم
حول أخالقية األفراد وأفعالهم بنا ًء عىل ما يخدم هذا الهدف أو ال يخدمه (Mac
.)Intyre, 1984: 87
وهكذا يشكك مك إنتاير يف نظريّة االستقالل األخالقي .فهو يقول أن الشكل الصحيح
لالدعاءات األخالقية يش ٌء من قبيل العبارة الرشطية التالية:
«إذا أردتم الوصول إىل غايتكم فيجب أن تقوموا بـس» .وكأنه
[1]. Alasdair Mac Intyre
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خاصاً امتازت به التصورات األخالقية يف عرص
يروم القول أن طابعاً ّ
التنوير الحديث هو الذي صاغ شكلها يف عبار ٍ
ات حاسم ٍة من قبيل
«يجب أن تقوم بـ س حتى تصل إىل النتيجة الغائية» (.»)Ibid: 104
ٍ
نظريات منافس ًة ألهم االدعاءات األخالقية :يجب أن تعمل
طرح الحداثيون
بالطريقة التي تحقق أكرب قد ٍر من الخري ألكرب عد ٍد من الناس .ويف املقابل يجب أن
تعمل بالطريقة التي تكون فيها النقطة األخالقية الكامنة يف فعلك مطلوب ًة من قبل
عموم الناس (.)Murdoch, 1992: 419
ولكن ألن األخالقيات مستقل ٌة ،ال توجد طريق ٌة للحكم بني هذه التفاسري األهم لـ
«ما يجب» األخالقية .ال يوجد سبيل لتجاوز هذه «الشهودات» األخالقية بالغة األهمية
واألساسية ج ّدا ً واملتضادة .هذا التعذر وعدم اإلمكان يؤدي إىل عدم انتهاء النزاعات
األخالقية السارية يف مجتمعنا ،من قبيل النزاع حول اإلجهاض أو العدالة االجتامعية.
لكن مك إنتاير يقول:
«ينبغي ّأل نعترب «عدم االنتهاء» هذا ماهي ًة ذاتي ًة للخطاب
األخالقي ،بل ينبغي اعتباره عالم ًة عىل أن مرشوع التنوير يسري
بر ّمته يف طريق خطأ (.»)69-Flew & Mac Intyre, 1955: 60
لقد كان الطريق الخطأ عبار ًة عن السعي لتح ّري األخالقيات والربهان األخالقي من
السنن واملوروثات الدينية .فاملوروثات الدينية أو املوروثات امليتافيزيقية هي نقطة
بداية حل النزاعات الدينية .توفر لنا هذه املوروثات مصادر لإلجابة عن السؤال اآليت :ما
هو الخري األكرب للبرشية؟ هل هو السعادة؟ هل هو العيش املتطابق مع أحكام العقل؟
هل هو ثواب السامء؟ أم إنه أعقد من هذه األشياء؟
دقيق
إذًا ،الالهوت أو امليتافيزيقا تبني الغاية من حياة البرش .وعليه فاألخالق عل ٌم ٌ
مضبو ٌط يز ّودنا باإلجابات عن هذا السؤال :كيف يجب أن نعيش لنصل إىل الغاية التي
ُوجدنا من أجلها؟ ( )Fukuyama, 1955: 87يقول مك إنتاير:
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«باإلضافة إىل هذا ،ال ميكن فهم نظريات االزدهار اإلنساين بنح ٍو
تا ٍّم إال إذا علمنا كيف تجسدت أو ميكن أن تتجسد من الناحية
االجتامعية ،وعىل ذلك فالعلوم االجتامعية هي الوجه التوصيفي
لعمل ٍة وجهها اآلخر ـ أي الوجه القيمي ـ هو األخالق (Mac Intyre,
.»)1984: 123
فحصة مك إنتاير هي اإلشارة إىل فكرة أن الرؤية الحديثة التي تفصل الدليل
وهكذاّ ،
األخالقي عن املعرفة مباهية الواقع ،سوا ًء أكانت معرف ًة كالمي ًة أم علمي ًة ،هي رؤي ٌة تسري
يف الطريق الخطأ ،فاألخالق تحتاج إىل الالهوت وتحتاج أيضاً إىل العلوم االجتامعية.
هنا تحاول موريف التعبري عن كالم مك إنتاير باللغة التي استخدمناها لحد اآلن .من
وجهة نظر موريف تطرح دراسة األخالق أسئل ًة حدودي ًة ال ميكن لألخالق مبفردها أن
تجيب عنها ( .)Murphy, 1997: 93وأبرز هذه األسئلة السؤال التايل:
لِ َم حياة اإلنسان؟ الالهوت لديه إجاباتٌ جاهزة لهذه األسئلة .عىل غرار الحاالت
ٍ
إجابات كالمي ٍة يف األصول .كام
املطروحة يف علم الكون والفلك ،ليس من الرضوري تقديم
أن بعض األطروحات غري اإللهية ستقدم إيضاحاتها وتفاسريها املقبولة تقريباً .ولكن من
ٍ
إجابات كالمي ًة أيضاً ،وهي إجاباتٌ مقبول ٌة حتى لو مل تعترب رضوري ًة عموماً.
يل أن هناك
الج ّ
واآلن ،نستطيع طبقاً ملخطط موريف الذهني أن نقطع خطو ًة أخرى باتجاه ربط األخالق
بباقي املعرفة .والواقع أن موريف تحاول باختصا ٍر التدليل عىل أن العلوم االجتامعية تطرح
دقيق مضبو ٌط نحتاجه
أسئل ًة حدودي ًة ال تستطيع هي نفسها اإلجابة عنها ،واألخالق عل ٌم ٌ
لإلجابة عن مثل هذه األسئلة واالستفهامات (.)Taylor, 1989: 78
نعلم أنه كثريا ً ما قيل أ ّن العلوم االجتامعية تستطيع ويجب أن تكون «بعيد ًة عن
القيم» ،مبعنى أنها يجب أن ترشح الواقع االجتامعي كام هو ،أو يف أقىص الحدود ،ميكن
ٍ
ٍ
كوسائل لبلوغ أهداف .مثالً،
َ
حسابات محدود ًة
معلومات نستخدمها إلنجاز
أن توفر لنا
إذا أردنا أن ال نواجه ش ّح ًة أو وفر ًة يف بضاع ٍة معين ٍة فيجب أن نك ّرس اقتصاد السوق
مواقف أخالقي ًة ،ال فقط
الحر .ولكن شاعت كثريا ً فكر ُة أن مثة يف العلوم االجتامعية
َ
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يف النظريات التي تطرحها العلوم االجتامعية بل ويف انتقائها للمناهج أيضاً (Taylor,
 .)1985: 75 & O’toole, 1993: 35, 36إذا كانت هذه االفرتاضات موجود ًة يف الواقع
فيجب اإلعالن والكشف عنها ونقدها ،وهذه تحديدا ً من مهام علامء األخالق .إذًا،
تطرح العلوم االجتامعية أسئل ًة ال ميكن اإلجابة عنها ّإل يف مرتبة األخالق.
نظريات الخير الغائي للبشرية

كمثا ٍل لدور التوصيات (األوامر والنواهي) األخالقية يف النظريات االجتامعية،
تتحدث موريف عن مواقف الناس حيال رضورة اإلكراه أو العنف (Murphy, 1997:
 .)45إنها تعود بجذور هذا اإلكراه إىل ادعاء توماس هوبز حني يعترب الوضع الطبيعي
السابق للعقد االجتامعي هو حرب الكل ضد الكل ( .)Kurtz, 1998: 254ومن بعد
رضوري لصيانة املجتمع ،وما العنف
ذلك زعمت أغلب النظريات االجتامعية أن اإلكراه
ٌّ
ّإل الشكل الغايئ للقمع .وميكن مطالعة الرأي الكالسييك ملاكس فيرب حول العالقة بني
السياسة والعنف يف رسالته «السياس ُة رسال ًة» (Winch, 1967: 280 & Hunston
.)800-Williams, 1962: 797
وأخريا ً ،يتسنى تعريف الدولة الحديثة من الناحية االجتامعية فقط عىل أساس
وسائل معين ٍة خاص ٍة بها ،أي استخدام القوة الفيزياوية .الدولة رابط ٌة بني األفراد وحاكم ٌة
َ
عليهم ،رابط ٌة ت ُد َعم بواسطة العنف املرشوع (.)Winch, 1967: 282
ٍ
ترك رينولد نيبور[[[ تأثري ٍ
وبصامت عىل جيلٍ من السياسيني بنظريته التي طرحها
ات
حول اإلنسان األخالقي واملجتمع غري األخالقي :احتياجات مؤسس ٍة ما لبقائها تفرض عىل
األفراد املوجودين يف تلك املؤسسة أعامالً مل يكونوا ليقوموا بها كأفرا ٍد متفرقني ( َول ََم
كان القيا ُم بها م ّربرا ً أخالق ّياً)ُ .منحت نظريّ ُة نيبور لقباً فاخرا ً هو «الواقعية املسيحية».
يقول يف مقدمة اإلنسان األخالقي:
«النظرية التي يُراد لها أن تُطرح يف هذه الصفحات هي أنه
يجب التمييز متييزاً واضحاً بني درجات السلوك األخالقي واالجتامعي
[1]. Reinhold Niebuhr
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لألفراد واملجاميع املجتمعية ،والوطنية ،والعنرصية ،واالقتصادية .وهذا
التمييز ي ّربر املسالك السياسية التي تعتربها األخالق الفردية الرصفة
َ
قلق دامئاً ،بل وتجعلها رضوري ًة .يف كل جامع ٍة إنساني ٍة ميتاز
مبعث ٍ
العقل ،ومن أجل التوجيه واإلرشاد واحتواء الدوافع ،بقدر ٍ
ات أدىن من
قدرات أفراد تلك الجامعة اإلنسانية متفرقني ،عىل إدراك احتياجات
اآلخرين .وبالتايل سيوجد يف تلك الجامعة اإلنسانية من األنانية املنفلتة
أكرث مام نجده لدى أفرادها يف عالقاتهم الشخصية ...عندما تستعمر
القوة الجمعية الضعفاء عىل شكل إمربيالي ٍة أو سلط ٍة طبقي ٍة ،فلن
ميكن دحرها ّإل إذا ثارت قو ٌة ضدها (».)Niebuhr, 1960: 34
قمعي يحول دون انهيار
رص
وأخريا ً يوافق پيرت برغر عىل أنه ال ب ّد اضطرارا ً من عن ٍ
ٍّ
املجتمع من قبل القوى املنافقة التي يف داخله .إنه يقول« :إنّ العنف هو البنية الغائية
سيايس» (.)Berger, 1967: 56
نظام
ألي ٍ
ِّ
ٍّ
بأي مع ًنى سيكون هذا أمرا ً أخالق ّياً؟ أليس هذا الحكم حول األمر التجريب
طيبِّ ،
رويت أقواله هنا ،وأعني به
نفسه الذي
ُ
الواقعي قانوناً للسلوك اإلنساين؟ هذا املنظّ ُر ُ
مسيحي ،ويبعث يف نفوسنا الشك
أخالقي
رينولد نيبور ،يُع َّرف للوهلة األوىل كعالِ ِم
ٍّ
ٍّ
اجتامعي ٍ
محض فقط!
واقعي
قليالً ،إ ْذ قد ال نكون حيال أم ٍر
ٍّ
ٍّ
حكم
تنبني رؤية نيبور حول إمكان قيام ب ًنى اجتامعي ٍة غريِ قمعي ٍة وغريِ عنيف ٍة عىل ٍ
يل هو الحكم حول أعىل وأرقى خري للبرشية .وهذه الرؤية بدورها هي نتيج ٌة
أخالقي قب ٍّ
ٍّ
نظريّ ٌة كالمي ٌة معين ٌة .يكتب نيبور:
أخالقي للمجتمع...
«العدالة ،ال الالأنانية ،هي أرقى طمو ٍح
ٍّ
ينبغي وضع هذه األخالق االجتامعية الواقعية يف مقابل األخالق
املثالية الدينية ...عىل املجتمع أن يجدّ ويسعى للوصول إىل العدالة
حتى لو اضطر الستخدام وسائل مثل األنانية واملقاومة والقمع
وسائل ال تحظى بتأييد األرواح األخالقية األكرث
ُ
ورمبا الغضب ،وهي
حساسي ًة (».)Niebuhr, 1960: 34
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حكم نيبور بأن العدالة هي أرقى خريٍ ميكن توقُّعه منطق ّياً يف تاريخ البرشية ،يرتكز
بدوره عىل رؤيته حول املعاد ،أي عىل تصوراته الكالمية حول آخر الزمان .إنه يعتقد أن
الفالح ،وملكوت الله ،واآلخرة ،تقع أساساً يف ما وراء التاريخ .وحيث إ ّن تصور التحقيق
األبدي يف الزمان غ ُري ممكنٍ  ،لذا يستنتج أن ملكوت الله يف ما وراء التاريخ .وهذا بدوره
رضوري بني املعصية والغموض األخالقي (.)Ibid: 56
فاصل
يعني أن هناك دامئاً ٌ
ٌّ
بكل وضو ٍح ،فينبني عىل الفرز بني «أخالق
أخالقي ِّ
أما تربير فيرب ،وهو تربي ٌر
ٌّ
األهداف الغائية» وبني «أخالق املسؤولية» .أخالق األهداف الغائية تتعلق بالنية
املحضة والوسيلة املحضة ،أما أخالق املسؤولية فتتطرق للنتائج املمكنة التخمني سياس ّياً،
سيايس قَ ْبلِ ّيتُه (ركيزته املسبقة) هي النقص والرش .الواقعية
نظام
نتائج أعامل الفرد يف ٍ
ٍّ
َ
السياسية مكلف ٌة بنيل أهدافها حتى لو كان الثمن هو االستعانة
بوسائل عليها مالحظاتٌ
استفهام من الناحية األخالقية .وكام قيل فالعنف هو برهان السياسية القاطع
وعالماتُ
ٍ
(.)Williams, 1962: 87
كان هذا مثاالً عىل كيف ّ
تندك النظريات األخالقية ـ النظريات التي تتحدث عن
الخري الغايئ للنوع البرشي ـ يف االستدالالت االجتامعية ـ العلمية .الربهان األتم واألكمل
لصالح حتمية األخالق يف العلوم االجتامعية له جذوره يف فكرة أن مناهج البحث
االجتامعية ـ العلمية تشمل األحكام األخالقية .يقول ألكساندر روزنربغ:
«التحيز يف األسئلة املتعلقة باملنهج العلمي قد تفرض علينا التحيز
ٍ
ملوضوعات أساسي ٍة يف فلسفة األخالق» (.)Rosenberg, 1999: 48
وكمثال بسيط جدّ اً خذوا بنظر االعتبار السؤال القائل :هل املوافقة
الواعية يجب أن تكون رضوري ًة يف كل التجارب التي تجري عىل
حكم
النامذج والعينات اإلنسانية؟ تنبني نظريّة كانط األخالقية عىل ٍ
مطلق .من الطرق التي د ّون بها كانط هذه النظر ّية قوله أنّ اآلخرين
ٍ
وسائل للوصول
َ
أنفسهم أهدافاً ال أن ُيعتربوا
يجب أن ُيع َتربوا هم ُ
ٍ
أهدف .ونتيجة مثل هذا الحكم بالنسبة للبحوث هي أنه ال
إىل
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ٍ
ٍ
ألهداف بحثي ٍة من دون رضاه .ولكن
شخص
أي
ميكن استخدام ِّ
من ناحية أخرى فإن املعيار األخالقي عند «النفع ّيني» هو تحقيق
أك ِرب خريٍ ألك ِرب عد ٍد من البرش .وهكذا فمن املمكن أن نتصور أنه
ذات خطور ٍة عىل العينات أو أنّ خطرها عليهم
إذا كانت التجربة َ
ككل ،فيمكن استخدام العينات
عظيم للمجتمع ٍّ
ٌ
ٌ
ضئيل وفيها خريٌ
واألفراد الخاضعني للتجربة بدون رضاهم الواعي يف ما إذا كان
تزويدهم باملعلومات يفسد التجربة ويحول دون إنجازها .هنا
ٍ
َ
واختالفات مهم ٍة يف
فوارق
نرى أن الفوارق األخالقية تفيض إىل
إجراء التجربة».
وعليه ،خالفاً لالدعاءات املتعلقة بخصوصية قيمة ـ الحرية يف العلوم االجتامعية،
وليس من الصعب العثور عىل األحكام األخالقية يف املستويات الدنيا من هذه العلوم،
ميكن اعتبار هذه األحكام ُمسلَّامً بها وأكيد ًة داخل التيار األصيل لعامل الفكر .مثالً ،من
يستطيع التشكيك يف أن العدالة أعىل خريٍ تهدف إليه الدول والحكومات؟
ٌ
مشكوك فيها من وجهة نظر موريف ،فثمة آراء بديل ٌة ويجب أن
لكن هذه االفرتاضات
نعلم كيف ميكن تربير هذه األحكام .وعليه ،تطرح العلوم االجتامعية أسئل ًة ال تتمكن
هي نفسها من اإلجابة عنها .وهنا نعود لنكون بإزاء األسئلة الحدودية (Murphy,
.)1997: 89
وهكذا ،سيكون من املفيد أن نستطيع إضافة «علم» األخالق يف أعىل سلم مراتب
العلوم االجتامعية .إنه عل ٌم مهمته مقارنة وتقييم نظريات الخري املنظمة للنوع البرشي
واملساعدة عىل تبيني النتائج عندما تتجسد هذه النظريات يف نظريّ ٍة اجتامعي ٍة.
لقد زودنا مك إنتاير مبا نحتاجه إلعادة فهم األخالق عىل امتداد هذه املحاور .ميكن
رشح منظَّ ٌم لتبعات العمل ،ونظري ٌة حول الخري الغايئ للبرشية.
تعريف األخالق بأنها ٌ
بعض هذه النتائج ممكنة االختبار ،أي إنها موض ٌع للتأييد عن طريق مشاهدة آثار
الحياة بهذه الطريقة بدل تلك الطريقة (.)Mac Intyre, 1984: 76
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تفاصيل التقييم الكيل لهذه النظريّة أعق ُد من أن نتناولها يف هذا املقام .ولكنها ،مثل
ٍ
معطيات تجربي ًة وأيضاً قيامً نظريّ ًة من قبيل االنسجام والتأقلم.
أي نظريّ ٍة علمي ٍة تشمل
ِّ
نموذج جديد للبحث

إننا اآلن يف مقام يتيح لنا عرض منوذ ٍج للعالقات بني كل العلوم املضبوطة املقعدة.
لنتذكر ُسلَّم املراتب الغصنية الذي متثل فيه العلوم الطبيعية غصناً والعلوم اإلنسانية غصناً
آخر .تقرتح موريف أن األخالق يجب أن تكون علامً يك ِّمل غصن العلوم اإلنسانية ،ألنه
يجيب عن األسئلة الحدودية التي تطرحها العلوم االجتامعية لكنها تعجز عن اإلجابة عنها.
أما الالهوت فيجب أن يكون علامً يقف عىل رأس كال الغصنني ،ألنه يجيب عن األسئلة
الحدودية املطروحة يف األخالق وعلم الكون ( .)Murphy, 1997: 92الحظوا أنه يف كل
واحد ٍة من هذه الحاالت تتطلب األسئلة الحدودية تبييناً ٍ
لهدف .الرؤية الكالمية حول خلق
العامل تجيب عن السؤال القائل :ما الذي تتطلبه حياة اإلنسان امل َ ْرض ّية؟ وتجيب أيضاً عن
السؤال :ما هي هذه القوانني الفيزياوية املعينة؟ وهي يف الوقت ذاته تجيب عن أسئل ٍة
حدودي ٍة بالغة األهمية تُطرح يف جانب العلوم الطبيعية ويف جانب العلوم اإلنسانية من
سلم مراتب العلوم .ويف الوقت الذي تجيب فيه عن سؤال األخالق املركزي حول الغاية من
ٍ
تنظيامت تفصيلي ًة لذلك.
الحياة البرشية ،فإنها تطرح
لكن سؤال موريف هو :ما هو االقرتاح الذي يطرحه هذا النموذج من البحث ملستقبل
كل ٍ
واحد من العلوم املضبوطة
املجتمع العلمي؟ ( )Ibid: 132وعموماً ،ميكننا القول أن َّ
ٍ
مضبوط
علم
التي ت َح ّدثنا عنها يُوضع يف مرتبته املناسبة والتي ال تقبل االختزال .مثة ِّ
لكل ٍ
وجوداتٌ  ،وأنظم ٌة ،وعملياتٌ  ،وعالقاتٌ ِعلِّ َّي ٌة ،وارتباطاتٌ ميكن إخضاعها للدراسة
نسبي عن باقي املراتب .عىل سبيل املثال ،ليس علامء االجتامع مضطرين
باستقال ٍل
ٍّ
للدخول يف معرك ٍة مع علامء النفس الذين يتم ّنون إثبات أن الحقائق االجتامعية ليست
تكديس ٍ
ِ
نقاط حول السلوك والتصورات والفردية.
سوى
وعىل الرغم من كل هذا نعلم أن اسرتاتيجيا االختزال غالباً ما تجعل تحليل وتبيني
خام .من باب
النظم أو العمليات أمرا ً ممكناً ،بعدما مل تكن قبل االختزال سوى
حقائق ٍ
َ
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ٍ
تعريف أحيا ٍّيئ
حقائق خا ًما إىل أن استطاعت تقديم
املثال ،قوانني مندل يف الوراثة كانت
َ
كيمياوي للجينات وسلوكها.
ـ
ٍّ
كل مرتب ٍة وجوهاً ،ما مل نُرت ّ ْبها يف
بيد أن األهم هو أ ْن ن ِعي أ ّن لوجودات وعمليات ِّ
مرتب ٍة أعىل يف سلم مراتب العلوم ستبقى غ َري معقول ٍة .وهنا يجب أن نتوقع يف املستقبل
تطور ٍ
ات جديد ًة ومثريةً .ورمبا أدت هذه االسرتاتيجيا العلمية الراديكالية الجديدة
إىل ثور ٍة بعظمة الثورة التي حصلت يف العرص الحديث نتيجة االسرتاتيجيا االختزالية
(.)Kagan, 2002: 39
مثل هذه الثورة تزيد من مهام الفالسفة وأتعابهم .من وجهة نظر موريف فإننا يف
الوقت الحارض ال نزال نناضل حتى من أجل وضع وتعريف مفاهي َم مناسب ٍة لتوصيف
هذه العالقات النزولية .وهي تعتقد أ ّن تكوي َن نظريّة األنظمة هو بداي ٌة مهم ٌة
( .)Murphy & Ellis, 1996: 95وكام نعلم فقد تم إنجاز الكثري من األعامل والخطوات
خالل األعوام العرشين املنرصمة يف مجاالت نظريّة املعرفة وفلسفة الذهن .املفهومان
األهم من بني املفاهيم الجديدة للتفكري حول هذه املوضوعات هام عبار ٌة عن مفهو َم ِي
ال ُعروض والتحقّق .نقول:
«إن الخصوصية (س) تَع ُرض عىل خصوصي ٍة أخرى هي (ص)،
إذا كانت هاتان الخصوصيتان تنتميان لوجو ٍد واح ٍد ،والوجود ميتلك
(س) ألنه ميتلك (ص) .إن هذه العالقة مفيد ٌة جدّ اً للحديث حول
اتب مختلف ٍة من ُسلَّم املراتب .مثالً
العالقات بني الخصوصيات يف مر َ
نستطيع أنْ نقول أنّ الخصوصيات الذهنية تَع ُرض عىل الخصوصيات
الجسمية (».)Bridgman, 1952: 113
لكن النقطة املهمة التي تعتقد موريف أن الجيل السابق قد أدركها واستوعبها هي
أن الخصوصية الذهنية قد ت َع ُرض عىل أنوا ٍع من الخصوصيات الجسمية .مثالً األنواع
املتفاوتة هي أنظم ٌة عصبي ٌة مختلف ٌة ،وعليه يجب أن تعرض خصوصية الشعور باألمل يف
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األنواع املختلفة عىل مجموع ٍة متفاوت ٍة من الخصوصيات الفيزياوية .قاموس املفردات
فيزياوي
التي وضعت لتوصيف هذا األمر هو أ ّن هناك سبالً متعدد ًة من أجل تحقُّق
ٍّ
لخصوصي ٍة ذهني ٍة .وقد يكون مفهو َما ال ُعروض والتحقُّق املتعدد مفتاحاً لتبيني االختيار
(.)Murphy & Ellis, 1996: 78
طبعاً ،وفقاً لرأي موريف فإن أصد َم نتيج ٍة للنموذج الذي عرضناه هنا هو الدور الذي
مينحه للالهوت .هل نستطيع ح ّقاً أو يجب يف الواقع أن نقول أن تبييننا العلمي للواقع
سيبقى ناقصاً من دون نظريّ ٍة حول ماهية الله وأهدافه؟ هذا تحديدا ً هو التصور الذي
ترسمه نانيس موريف لكيفية االرتباط بني العلوم املضبوطة (.)Murphy, 1997: 59
عوامل
َ
ولك ْن ،إذا كانت مثل هذه الصورة تبدو مثري ًة للغضب ،فاسمحوا لنا أن نشري إىل
مختلف ٍة تدل عىل هذا السياق.
النقطة الالفتة هي اهتامم علامء العلوم الطبيعية الكبري بالعمل يف حيز املوضوعات
الكالمية بدونِ رغب ٍة مسبق ٍة يف الدين .إنهم ي ّدعون أ ّن االكتشافات الحاصلة يف مجال
[[[
عملهم اضطرتهم إىل هذا اليشء .عىل سبيل املثال نرى عاملاً الأدريّاً مثل پول ديفيس
يضع كتباً منها «الله والفيزياء الحديثة» و«ذهن الله» .إنه يبدأ كتابه «الله والفيزياء
الحديثة» مبقولة آلنشتاين يقول فيها:
أعرج»
«الدين من دون العلم أع َمى ،والعلم من دون الدين
ُ
( .)Davies, 1983: Iوالواقع أن موريف تروم قلب هذه املقولة رأساً
عىل عقب لتقول« :إن العلم من دون الدين أعمى ،أو ال أقل من أنه
ٍ
مساحات سودا َء دامئية».
يعاين من
واملدهش أن ملحدين متصلبني مثل كارل ساغان[[[ ينفعون لبيان رأي موريف .ما
مذهل من العلم وما ميكن أن نسميه فقط «الدين الطبيعي».
ٌ
يعرضه ساغان هو خلي ٌط
إنه يبدأ من علم األحياء وعلم الفلك البسيطني القدميني ،لكنه بعد ذلك ،ولِ َم ْل ِء املقوالت
[1]. Paul Davies
[2]. Karl Sagan
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ٍ
مدهش مع املنظومة املفهومية
الدينية ـ مقوالتٌ تندرج ضمن منوذ ٍج يتامثل بنحو
املسيحية ـ يستعني مبفاهي َم مستمد ٍة من العلم .إن له تصوره حول الواقع الغايئ:
«العامل هو كل ما موجو ٌد أو ما كان موجودا ً أو ما سيكون موجودا ً» (Sagan, 1980:
 .)67وله تبيينه للمبادئ الغائية :التكامل؛ وله تبيينه ملصدر املعصية :بني ٌة زاحف ٌة بدائي ٌة
يف الدماغ مسؤول ٌة عن حراسة مملكة الغريزة الجنسية واالعتداء؛ وله تبيينه للفالح ،له
طاب ٌع عرفا ٌّين ،مبعنى أنه يفرتض أن الفالح هو حصيلة املعرفة .واملعرفة املقصودة هي
معرف ٌة علمي ٌة رمبا منت وترعرعت عرب اتصالها بأشكال الحرية األكرث تطورا ً منا يف خارج
الكوكب األريض (.)Ibid, 89
كالمي ممكنِ املعرفة
نظام
شخص عن وضع ٍ
املغزى يف هذا املثال هو أنه إذا امتنع ٌ
ٍّ
عىل رأس سلم املراتب فهناك «فضا ٌء خا ٍل» يرصخ وينادي لنمأله بيش ٍء .لقد تعهد
ساغان وآخرون بإبداع أديانٍ علمي ٍة جديد ٍة.
طبعاً نستطيع كام أملحت موريف أن نشري إىل علامء مؤمنني منهم روبرت جان راسل
يف الفيزياء ،وآرثور پيكوك يف علم األحياء ،وجورج أليس[[[ يف علم الكون ،والكثري غريهم،
بيد أن املشككني يستطيعون بسهول ٍة إقصاءهم بذريعة أنهم يريدون نحت تربير ٍ
ات
ملعتقدات ديني ٍة آمنوا بها انطالقاً من مرتكز ٍ
ٍ
ات أخرى (.)Murphy, 1997: 90
كتاب ل”جان ميلبانك”[[[ من كلية
تشري موريف ضمن نطاق العلوم االجتامعية إىل ٍ
الالهوت يف كمربدج كرث الكالم حوله .يقول:
«الالهوت والنظرية االجتامعية :إن قبليات العلوم االجتامعية
الحديثة كالمي ٌة بذاتها ( ،)Murphy & Ellis, 1996: 143بيد أن
املناحي الكالمية املستخدمة يف هذه العلوم إما أنّها وثني ٌة أو أنّها
أي نوعٍ من
مرفق ٌة ببدعٍ مسيحي ٍة .برهانه يطرح هذا السؤال املُغريُّ :
النظريات املنافسة من املحتمل أن ينتجه علم االجتامع الذي يتسم
كالمي وأيضاً
أرثوذكيس تع ُّمداً؟»
بأنه
ٌّ
ٌّ
[1]. George Ellis
[2]. John Milbank
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غيت الرغباتُ الشخصية
وهنا أيضاً قد يعترب املشككون هذا من املفاهيم التي ّ
شكلها .ولهذا السبب فقد ترك التغيري األخري يف األخالق الفلسفية تأثريا ً كبريا ً عىل موريف
أي محاول ٍة يف
( .)7-Piepkorn, 1978: 445ترشح موريف برهان مك إنتاير حول نواقص ِّ
األخالق ال مكان فيها لتبيني الهدف من الحياة البرشية .التبيني الذي يز ّودنا به الالهوت
بكل سهول ٍة ( .)Murphy, 1997: 89ما مل ت ُِش إليه موريف سابقاً هو أن مك إنتاير كان من
أبرز الناطقني باسم اإللحاد الفلسفي .تعتقد موريف أن عودة مك إنتاير إىل مسيحي ِة فرت ِة
صباه وطفولته كانت إىل ح ِّد ما نتيج َة هذه األخالق والالهوت ،ال سبباً لهام (.)Ibid: 84
أضف إىل ذلك أن هناك برنارد وليامز[[[ عامل األخالق الفلسفية اآلخر يف زماننا هذا،
والذي درس معظم اآلراء والنظريات حول األخالق يف تاريخ الغرب منذ العهد القديم
وإىل زماننا هذا ،ووجد أغلبها معيباً مختالًّ .لكنه يقول:
«يوجد نو ٌع من النظريات يبني ما خُلق اإلنسان من أجله عىل
أساس إطا ٍر متعالٍ  :إذا أدرك اإلنسان دوره يف الهيكلية األصلية لألمور
بشكلٍ صحيحٍ فسيكتشف أن هناك أنواعاً خاص ًة من األهداف هي
صائب صحيحٍ ،ويجب عليه تحقيقها .إحدى صور هذه
له عىل نح ٍو
ٍ
الرؤية االعتقاد بأن الله هو الذي خلق اإلنسان ويتوقع منه بعض
التوقعات (».)Williams, 1972: 87
أسباب معين ٌة ومقبول ٌة لصالح قبول األخالقيات،
لو كان الله موجودا ً رمبا كانت هناك
ٌ
لكن وليامز ،وهو ملح ٌد ،يعتقد لألسف أن أي تصو ٍر لله هو تصو ٌر غ ُري متناسقٍ  ،وأن
نفسه غ ُري معقو ٍل عىل نح ٍو ال يقبل اإلصالح والعالج (.)Ibid: 90
الدي َن َ
تشك موريف يف أن يكون رأي وليامز حول غموض مفهوم الله رأياً بسيطاً أو غ َري
ٍ
مدروس .بيد أن الواقع املحزن حول الحياة الفكرية املعارصة من وجهة نظر موريف
هي أن التصورات التي يحملها كثري من األفراد لله ولسائر املوضوعات الكالمية هي
يف الحقيقة تصوراتٌ ساذج ٌة وغ ُري مدروس ٍة ،وهذا ما يصدق عىل املؤمنني بنفس درجة
[1]. Bernard Williams
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صح ما تقوله
صدقه عىل امللحدين ( .)Murphy, 1997: 142ولك ْن ،جدي ٌر بالذكر أنه إذا ّ
موريف حول الدور األسايس لالهوت يف استكامل إدراكنا للواقع ،فيجب أن نعي وندقق
يف النظريات واملناهج الكالمية مبقدار وعينا وتدقيقنا يف النظريات واملناهج العلمية.
النظريات الكالمية املعقدة متوفر ٌة بسهول ٍة يف األروقة الكالمية ،بيد أن أساتذة
هذه األروقة غالباً ما يعتزلون باقي أروقة العامل العلمي ،ويف هذه األيام فإن باقي
العامل العلمي أيضاً يرغب يف االبتعاد عن املتكلمني .ترى موريف أن الالهوت غاب عن
ألسباب مختلف ٍة ( ،)Murphy & Ellis, 1996: 121والحقيقة أن
الجامعات األمريكية
ٍ
كثريا ً من الفالسفة الغربيني يرون أن فصل الدين عن السياسة الوارد يف دساتري البلدان
الغربية هو السبب يف منع تدريس الالهوت يف املراكز التعليمية يف هذه البلدان.
وبالنتيجة جنحت الجامعات ذات االنتامءات الدينية بشكلٍ متز ٍ
ايد نحو خدمة أوضاعها
الطائفية ،وتحاول يف الوقت نفسه استيعاب مجامي َع متنوع ٍة من الطلبة الجامعيني فيها.
ولهذا السبب اعتربت إقام ُة دور ٍ
لتعليم هذه األديان مبنهجي ٍة توصيفي ٍة هي املناسبة،
ات
ِ
ِ
ادعاءات هذه األديان والحكم بصدقها أو عدم صدقها.
ال دراس ُة
الالهوت اللزومي أو الشرطي

[[[

االقرتاح املتواضع (عىل ما يقال) الذي تطرحه موريف ،والتي تس ّميه «الالهوت
اللزومي» يتق ّوم باستذكار قواعد اللغة اإلنجليزية يف ما يرتبط بالوجه اللزومي يف
العبارات الرشطية واالفرتاضية ( .)Murphy, 1997: 167خذ عىل سبيل املثال هذه
كنت خطيباً كبريا ً الختتمت هذه الخطبة بنتيج ٍة تحريضي ٍة».
الجملة« :لو ُ
تقرتح موريف أنه يف املجاالت التي ال يناسبها الوجه الخربي يف تعليم الالهوت ،ناهيك
عن الوجه األمري ،سيبقى هناك ٌ
مجال لدراسة الالهوت بوجهه الرشطي (اللزومي)،
واملقارن طبعاً .مبعنى أنه ميكن تصور دور ٍ
ات جامعي ٍة تتناول ما تسميه موريف األسئلة
الحدودية والتي ت ُطرح غالباً يف علم الكون ويف األخالق ،لكنها ت ُطرح يف علوم أخرى
أيضاً ،وتدرس اإلجابات التي تطرحها املوروثات الكالمية املتنوعة يف ما إذا كانت االدعاءات
[1]. Implicit Theology
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الكالمية لتلك املوروثات صادق ًة ( .)Ibid, p. 170خذوا بنظر االعتبار مثالً موضوع تنظيم
صح بيان سفر التكوين فام نستطيع أن نقول يف هذا
تفاصيل الثوابت الكونية ،إذا ّ
الخصوص؟ وما هو االختالف الذي توجده التطورات الكالمية املتنوعة لهذه القصة يف
املوروثات اليهودية واملسيحية واإلسالمية عندما تستخدم لهذا الغرض؟ كيف ميكن مقارنتها
أي
بالبيان األفالطوين املحدث من قبيل بيان جان لسيل ()Leslie, 1998: 110؟ وهل لدى ٌّ
من األديان الرشقية إجاباتٌ لسؤا ٍل ٍ
واحد أم إنها تنهزم هنا؟ وعىل هذا الغرار ،ما هي نتائج
هذه التبيينات املتنوعة للواقع الغايئ بالنسبة لألسئلة األخالقية الصعبة؟
طبعاً ال يخلو تطوي ٌر لدور ٍ
ات تعليمي ٍة من تلك التي تقرتحها موريف من مخاط َر.
قد يستنتج أستاذٌ ،من دون أن يكون قد ارتكب خطأً ،أن نوعاً معيناً من الالهوت هو
أنسب من أنوا ٍع منافس ٍة أخرى لإلجابة عن األسئلة الحدودية ،وقد يواجه بعد ذلك،
ُ
ٍ
مشكالت بحجم الصعوبات التي واجهها الفوازيه عند بحثه ـ
عندما يتظاهر بالحياد،
وهو يتظاهر بالحياد ـ حول إيجابيات وسلبيات نظريّة فلوجيستون.
النتيجة:

ال تعترب نانيس موريف حكم املفكرين امللحدين القائل بغموض مفهوم الله حكامً
سطح ّياً غ َري ناض ٍج ،لكنها تسلط عليه أضواء الشك واالرتياب .إذا صدق الواقع املحزن
الذي تتحدث عنه موريف حول الفكر الكالمي والالهويت املعارص ،والقايض بسذاجة
صح ما
وفجاجة تصورات املؤمنني وامللحدين عن الله ( ،)Murphy, 1997: 142وإذا ّ
تقوله حول الدور األسايس لالهوت يف استكامل إدراكنا للواقع ،فيجب أن نكون واعني
دقيقني حيال النظريات واملناهج الكالمية بنفس درجة وعينا وتدقيقنا يف خصوص
النظريات واملناهج العلمية .الخطر الذي تنطوي عليه رؤية نانيس موريف بشأن الالهوت
اللزومي أو الرشطي هو احتامل ترجيح نو ٍع معيَّ ٍ من الالهوت لإلجابة عن األسئلة
ٍ
مشكالت جاد ًة الدعاءات
الحدودية عىل أنواع منا ِفس ٍة أخرى ،وهو خط ٌر قد يخلق
الحياد حيال هذه األنواع.
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[[[

حسني أميدياين[[[ و عيل مواليئ

آ
تعت� من جملـة العوامل
اليـات العلميـة ف ي� العهديـن والكتاب
المقـدس ب
ّ
ف
ت
الـ� سـاعدت على رواج فكرة التعارض ي ن
و� هذا السـياق
بـ� العلم والدين ،ي
ي
تعارض ي ن
ب�
بـادر المفكّـرون المسـيحيون إىل ذكر بت�ير ٍات إلثبات عدم وجـود ٍ
العلـم والعهديـن ،وقـد ذكـرت بعـض آرائهـم ونظرياتهـم بهـذا الخصوص
ت
تتضمنها هذه السلسـلة.
ضمـن ٍ
الـ� ّ
عـدد مـن المقاالت ي
نظـراً للتعـارض الواضـح والجل� ي ن
بـ� آيـات العهديـن والعلـم ،نالحـظ
ي
ت
مجـرد
أن غالبيـة ب
ّ
الـ� سـاقها المفكّـرون المسـيحيون تقـوم على ّ
الت�يـرات ي
ّ
اسـتغل
النـص وظاهر عباراته؛ وقد
تأويلات
ٍ
ٍ
ضمينـة بحيـث ال تتمحور حول ّ
عممـوا على أساسـها
الملحـدون نقطـة الضعـف هـذه ولجـأوا إىل
ٍ
مغالطـات ّ
أ
فكـرة التعـارض ي ن
بـ� العلـم والديـن لتشـمل كافّـة الكتـب والديان السـماوية
المقـدس كمـا هـو واقـع الحـال ،ف� ي ن
أن
ولـم يقرصوهـا على الكتـاب
ّ
حـ� ّ
ي
مفاهيـم القـرآن الكريـم ال تتعـارض مـع العلـم بتاتـاً ،بـل يمكـن اعتبـار
القضايـا العلميـة مـن جملـة نقاط ّ ت
ال� تحسـب لهذا الكتاب السـماوي؛
القوة ي
ف
ت
الـ� ذكر كاتباها أمثلـةً عن الحقائق
وقـد ّ
تـم إثبـات هذه الحقيقـة ي� المقالة ي
ف
ف
تحليل�.
إطـار
العلميـة ي� القـرآن الكريـم وإعجـازه العلمـي ي� ٍ
ي ٍّ

					

كلمة التحرير

[[[ .املصدر :أمیدیانی ،حسین ،مواليئ ،عيل ،اعجاز فیزیکی قرآن ،مجلّة علوم قرآن و حديث ،الحائزة عىل درجة ( ،)ISCخريف وشتاء  1390هـ .ش.
(2011م) ،السنة الخامسة ،العدد  ،9الصفحات .54 - 33
تعريب :حسن عيل مطر
[[[ .عض ٌو دائ ٌم يف لجان الفيزياء والنجوم يف إيران .من جملة آثاره العلمية ما ييل :فیزیک ستارگان در قرآن.
[[[ .ماجستري يف تفسري القرآن.
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الخالصة

دائم من ِقبل العلامء من مختلف
لقد كان إعجاز القرآن الكريم مح َّط
اهتامم ٍ
ٍ
خاصاً باإلعجاز
الجهات ،وقد أبدى تيار البحث القرآين املعارص يف األعوام األخرية اهتامماً ّ
العلمي للقرآن يف مختلف حقول العلوم .وقد ت ّم السعي يف هذا املقال إىل بيان مفهوم
ٍ
وسيط يف
كل يش ٍء ،ل ُينتقل بعد ذلك إىل تحقيق
اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم قبل ِّ
حقل تفسري القرآن وعلم الفيزياء .وقد ت ّم التدقيق يف بعض آيات القرآن ذات الصلة
َْ
مسائل مل يتم الكشف عنها يف علم الفيزياء
َ
بظاهرة الفيزياء ،حيث تشري هذه اآليات إىل
ٍ
بسنوات طويل ٍة .ويف هذا املقال ت ّم البحث يف موار َد من اإلعجاز
إال بعد نزول القرآن
الفيزيايئ للقرآن ،من قبيل :رسعة تضاهي رسعة الضوء ،وأدىن نقطة يف سطح األرض،
وقانون الزوجية العام لألشياء ،وقوة الجاذبية ،من ناحية علم التفسري وعلم الفيزياء.
المقدمة

املفس من أجل الوصول إىل مراد الله
إن تفسري القرآن الكريم هو عملي ٌة يقوم بها ّ
وللمفس يف ذلك أدواته الخاصة التي يستخدمها.
تعاىل من كالمه يف هذا الكتاب املق ّدس،
ّ
جوانب
ومنذ صدر اإلسالم وإىل يومنا هذا كان القرآن الكريم محط اهتامم املفرسين من
َ
متعدد ٍة ،األمر الذي أدى إىل ظهور الكثري من األساليب واالتجاهات املتع ّددة يف تفسري
القرآن الكريم ،ومن بينها االتجاه املعروف بـ «التفسري العلمي» الذي يت ّم فيه توظيف
معطيات ونتائج العلوم التجريبية .وبعد اتساع رقعة التفسري العلمي وظهور املسائل
العلمية يف القرآن الكريم والتي ت ّم تناولها يف القرآن قبل متكن العلوم التجريبية من
اكتشافها ،أضيف إىل األبعاد اإلعجازية يف القرآن فر ٌع جدي ٌد باسم «اإلعجاز العلمي»،
حيث حظي باهتامم العلامء.
مفهوم اإلعجاز العلمي في القرآن

«يطلق اإلعجاز العلمي عىل املسائل واألرسار العلمية التي ورد ذكرها يف القرآن ،ومل
تكن واضح ًة للناس يف عرص النزول ،ثم ت ّم اكتشافها بعد تط ّور العلوم» (رضايئ إصفهاين،
پژوهيش در إعجاز علمي قرآن ،ج  ،1ص  .)11إن هذه املسائل العلمية يف القرآن
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تشكل شواه َد وقرائ َن تثبت أن اإلنسان يف عرص النزول كان عاجزا ً عن الوصول إىل العلم
بحقيقة هذه األمور ،وأن األمر قد استغرق منه الكثري من األعوام والعقود ،ليقف عىل
حقيقتها بعد تط ّور العلوم املختلفة ،وذلك من خالل االستفادة من األدوات املعقدة ـ
وهذا طبعاً ـ عىل مستوى دائرة العلوم الطبيعية فقط .وبذلك فإن هذا النوع من اآليات
يثبت أن القرآن الكريم هو كالم الله ،وأنه ليس مبقدور ٍ
أمي أن يخرب عن هذه
شخص ٍّ
الحقائق قبل اكتشافها ،إال إذا كان عىل اتصا ٍل مبصدر الغيب.
الجذور التاريخية

إ ّن لالهتامم باملسائل العلمية يف تفسري القرآن سابق ًة طويل ًة ،وقد اشت ّدت يف املرحلة
املعارصة .فباإلضافة إىل التفاسري الرتتيبية التي تهتم يف تضاعيف األبحاث التفسريية
باملسائل العلمية للقرآن ،ت ّم تأليف العديد من التفاسري املوضوعية تحت عنوان «القرآن
والعلوم الجديدة» ،و«القرآن وعامل الوجود» ،و«التفسري العلمي للقرآن» .ومن بني
التفاسري العلمية ميكننا اإلشارة إىل« :الدكتور زغلول راغب ،تفسري اآليات الكونية يف
القرآن الكريم» ،و«أحمد الصويف ،املوسوعة الكونية الكربى» .ويف أثناء هذه التفاسري
العلمية متّت اإلشارة إىل بحث اإلعجاز العلمي أيضاً .ولكن هناك مؤلفاتٌ تع ّرضت بشكلٍ
خاص لبحث اإلعجاز العلمي يف القرآن ،ومن بينها« :شعبان التفتازاين ،اإلعجاز القرآين
ٍّ
يف ضوء االكتشافات العلمية الحديثة» ،و«نادية طيارة ،موسوعة اإلعجاز القرآين يف
العلوم والطب والفلك» ،و«لبيب بيضون ،اإلعجاز العلمي يف القرآن» ،و«عبد الرؤوف
مخلص ،جلوهايئ از إعجاز علمي قرآن كريم» ،و«رضايئ إصفهاين ،پژوهيش در إعجاز
علمي قرآن»[[[.
وعىل الرغم من أن املفرسين والعلامء قد ألّفوا كتباً مستقل ًة يف مختلف حقول
خاصاً باآليات املرتبطة بعلم
اإلعجاز العلمي يف القرآن ،إال أنهم مل يُبدوا اهتامماً ّ
الفيزياء ،يف حني ميكن العثور يف القرآن الكريم عىل الكثري من اآليات يف هذا الشأن،
وهي عىل صل ٍة بقواعد علم الفيزياء كام ترتبط بقضاياه التجريبية أيضاً .وبطبيعة الحال
[[[ .الكتابان األخريان ،مصدران باللغة الفارسية .املع ّرب.
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ميكن القول بااللتفات إىل موقع علم الفيزياء بني العلوم الطبيعية بوصفه من العلوم
األساسية ،واستفادة سائر العلوم من معطيات هذا العلم :إنه قد متّت االستفادة من
رش ،ولكن هناك
علم الفيزياء يف بحث التفسري واإلعجاز العلمي للقرآن بشكلٍ غريِ مبا ٍ
ماس ٌة إىل تحقيقٍ ميكنه رفع هذا النقص املشهود يف التفاسري العلمية بشكلٍ
حاج ٌة ّ
ومستقل.
ٍّ
تخصيص
ٍّ
حقل (علم الفيزياء وعلم التفسري) ،والتي
ومن بني الكتب ذات االتجاه الجامع بني َ ْ
ت ّم تأليفها بشكلٍ
موضوعي ،ميكن اإلشارة إىل كتابني للدكتور منصور حسب النبي،
ٍّ
وعنوانهام« :الكون واإلعجاز العلمي يف القرآن» ،و«إعجاز القرآن يف آفاق الزمان
واملكان» .وبااللتفات إىل تخصص هذا الكاتب يف علم الفيزياء بوصفه أستاذ حقل
الفيزياء يف جامعة عني شمس يف مرص ،تحظى املطالب العلمية التي استند إليها يف
هذين الكتابني بدرج ٍة عالي ٍة من اإلتقان ،كام نشاهد إبداعاً ملحوظاً منه يف استخراج
املسائل العلمية من القرآن الكريم أيضاً ،عىل الرغم من إمكان توجيه النقد يف الوقت
نفسه إىل بعض نظرياته األخرى.
يل نسب ّياً ملؤلفه األستاذ أسامة
ومن بني الكتب األخرى يف هذا االتجاهٌ ،
كتاب تفصي ٌّ
عيل الخرض ،بعنوان «القرآن والكون من االنفجار العظيم إىل االنسحاق العظيم» ،وقد
ّبي فيه الكث َري من املسائل الفلسفية عىل هامش اآليات ،ولكنه مييل يف بعض األحيان
إىل اإلفراط يف هذا الشأن .ويف هذه الكتب تم تناول بعض املسائل العلمية يف القرآن
واملتعلقة بعلم الفيزياء ،عىل أنها من اإلعجاز.
ويف هذا املقال سوف نتع ّرض إىل ثالثة موارد تم تداولها يف األعوام األخرية عىل
أنها من اإلعجاز الفيزيايئ يف القرآن الكريم .ال ريب يف أن هذا املجال ال يتسع لطرح
ومناقشة جميع موارد اإلعجاز الفيزيايئ يف القرآن الكريم ،والتي ت ّم التع ّرف عليها حتى
اآلن .ويف هذه املوارد سوف نتبع األسلوب الجامع بني التبسيط واإليجاز .ولكننا يف
بعض املوارد التي يتوقف فيها إيضاح البُعد العلمي لآليات عىل التفصيل يف بيان النقاط
العلمية الدقيقة ،لن نجد مندوح ًة من اللجوء إىل اإلسهاب.
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 1ـ البحث بشأن سرعة تساوي سرعة الضوء في القرآن الكريم

تاريخ قياس رسعة الضوء ()c
«إن الضوء يسري برسع ٍة بحيث ال ميكن يف التجارب اليومية إدراك ما إذا كان لرسعة
الضوء ح ٌّد ،وأنها ليست ال متناهي ًة» .بل حتى طرح هذا السؤال القائل :ما هي الرسعة
التي يسري بها الضوء ،يحتاج إىل بصري ٍة عالي ٍة .إن أول من قام بطرح هذا السؤال وأجرى
تجارب بشأن قياس رسعة الضوء هو الفليك والريايض والفيزيايئ اإليطايل الشهري غالييل
( 1564ـ  1642م) ،ولكنه مل يحقق نجاحاً يف هذا املجال .ويف عام  1675م استنتج الفليك
الدمناريك «رومر» ( 1644ـ  1710م) ـ من خالل رصده ألقامر املشرتي ـ أن رسعة الضوء
تعادل  2×108مرتا ً يف الثانية .وبعد ذلك بخمسني سن ًة تقريباً ،اعتمد الفليك اإلنجليزي
«جيمز براديل» ( 1693ـ  1762م) مراص َد مغايرةً ،ليصل إىل تحديد رسعة الضوء مبا
يعادل  3×108مرتا ً يف الثانية.
ويف عام  1849م قام عامل الفيزياء الفرنيس «لوي فيزو» ( 1819ـ  1896م) للم ّرة
أسلوب غريِ فليكٍّ ،حيث استعان بعجل ٍة مسنن ٍة وعد ٍد من املرايا وعدس ٍة
األوىل باستخدام
ٍ
صفّها عىل مسافة مثانية كيلومرت ٍ
ات ،ليصل إىل رسع ٍة جديد ٍة للضوء تق ّدر مبا يعادل
 33,1×108مرتا ً يف الثانية .ثم جاء بعده عامل الفيزياء الفرنيس «جان برناليون فوكو»
( 1819ـ  1868م) ل ُي َ
بدل العجلة املسننة مبرآ ٍة مد ّور ٍة ،وبذلك عمل عىل تطوير أسلوب
فيزو ،وس ّجل رسع ًة جديد ًة للضوء ت ُق ّدر مبا يعادل  2,98×108مرتا ً يف الثانية .وقام عامل
الفيزياء األمرييك «مايكلسون» ( 1852ـ  1913م) من خالل مجموع ٍة من التجارب
املفصلية باعتامد هذا األسلوب يف تحديد رسعة الضوء.
وبعد طرح نظريّة اإللكرتومغناطيس من ِقبل عامل الفيزياء اإلسكتلندي «ماكسويل»
( 1831ـ  1879م) ،اتضح أن الضوء ميثل الجزء املريئ من طيف شعاع اإللكرتومغناطيس
الذي يشمل مساح ًة يعادل طول موجتها  430نانومرت لألشعة البنفسجية ،إىل 690
نانومرت لألشعة الحمراء ،وأن رسعة أمواجها يف الفضاء الخايل بالنسبة إىل جميع أطياف
اإللكرتومغناطيس ثابت ٌة ،وهي تعادل (.)c
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وإن أدق مقدا ٍر ت ّم تحديده حتى اآلن لـ ( )cيعود إىل تجارب إفنسون ومساعديه يف
مؤسسة ستاندارد الواقعة يف بولدر يف كولورادو األمريكية[[[ .حيث قاموا سنة  1972م
من خالل االستفادة من ليزر هيليوم ـ النيون والساعة الذرية سيزوم التي يستفاد منها
للتعريف بالثانية ،بتحديد مقدار الـ ( )cمبا يعادل ( 0,0012+299792,4574هاليدي
ورزنيك ،فيزيك (الفيزياء) ،ج  ،4ص  2ـ .)8
طريقة االستدالل عىل ذكر رسعة الضوء يف القرآن
تم طرح هذه املسألة من قبل أحد املفكرين املعارصين وهو «الدكتور منصور حسب
النبي»[[[ ،أستاذ الفيزياء يف جامعة عني شمس .فقد ذهب إىل االعتقاد بأن باإلمكان من
ٍ
حسابات عىل آيات القرآن أن نصل إىل رسع ٍة مساوي ٍة لرسعة الضوء.
خالل القيام بإجراء
ويقوم استدالله يف ذلك عىل اآلية الخامسة من سورة السجدة ،وهي قوله تعاىل { :يُ َدبِّ ُر
الْ َ ْم َر ِم َن الس ََّم ِء إِ َل الْ َ ْر ِض ث ُ َّم يَ ْع ُر ُج إِلَ ْي ِه ِف يَ ْو ٍم كَا َن ِم ْق َدا ُر ُه أَل َْف َس َن ٍة ِممَّ ت َ ُع ُّدو َن }.
إن املسافة التي يقطعها «األمر اإللهي» عند العروج من األرض[[[ يف يوم ٍ
واحد ـ طبقاً
لهذه اآلية ـ تعدل املسافة التي يقطعها القمر (القمر بوصفه تابعاً لألرض) يف ألف
إثني عرش ألف شهرٍ .وبااللتفات إىل أن املسافة تعادل بدورها حاصل رضب
سن ٍة أو ْ
الرسعة يف الزمان ،ميكن القول( :العالقة رقمc x t = 12000 x L )1 :
وهنا يشري الحرف ( )cإىل رسعة األمر اإللهي أثناء العروج من األرض .ويشري الحرف
( )fإىل املدة الزمنية ليوم ٍ
يك ومقداره يعادل  861640906ثاني ٍة .ويشري
واحد فل ٍّ
يك (الشكل رقم.)1 :
الحرف ( )Lإىل طول مسار حركة القمر يف مدة شه ٍر فل ٍّ

[1]. Keneth. M. Evenson, J. S. Wells, F. R. Petersen, B. L. Danielson, and G. W. Day, National Bureau of Standards, Boulder,
Colorado
 1931،م[2]. Dr. Mansour Hassab-Elnaby
[[[ .ال شأن لنا هنا مباهية األمر اإللهي عند العروج من األرض.
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يك عبار ٌة عن منحنٍ بطول ()L
الشكل رقم ( :)1مسار حركة القمر يف مدة شه ٍر فل ٍّ
طبقاً للعالقة ( ،)1ليك نحصل عىل ( )cيكون املجهول عندنا هو ( )Lفقط ،ويكفي أن
ٍ
حسابات عىل أساس النظام الفليك[[[ ،حيث
نحسبه ونضعه ضمن هذه العالقة .وبإجراء
يتم يف هذه املنظومة مقارنة موقع األجرام الساموية إىل النجوم البعيدة ،وسوف نحجم
يف هذه املقالة عن البيان التفصييل لتلك الحسابات ،مقدار ( )Lيساوي 2152612336
مرتا ً.
(للوقوف عىل طريقة القيام بالحسابات الخاصة بـ ( ،)Lحسب النبي ،الكون
واإلعجاز العلمي يف القرآن ،ص  389فام بعد؛ وله أيضاً :إعجاز القرآن يف آفاق الزمان
واملكان ،ص  75فام بعد).
وعليه ميكن لنا اآلن بااللتفات إىل العالقة  ،1أن نحسب ( )cعىل النحو اآليت:
C = 12000 L/t = (12000 x 2152612336 m) / 86164,0906 s = 299792498
m/s = 299792.498 km/s
فإذا قا ّرنا هذا املقدار باملقدار املوزون لرسعة الضوء ،أي:
( ،)0,0012299792km/s+4574,سوف نشاهد تطابقاً مذهالً.
[1]. Sidereal period
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نقد ودراسة
إن هذه النظريّة منذ طرحها يف شهر ديسمرب سنة  1989م (حسب النبي ،الكون
باهتامم واسعٍ ،وكان لها الكثري من
واإلعجاز العلمي يف القرآن ،ص  ،)115حظيت
ٍ
املؤيدين واملعارضني .إن املؤيدين لهذه النظريّة أخذوا ينرشونها عىل املواقع اإللكرتونية
عىل نطاقٍ واسعٍ ،بل كتبوا عليها الكتب والرشوح ومختلف التوضيحات ،وقدموها
بوصفها واحد ًة من املعاجز العلمية املذهلة للقرآن ،واملنسجمة يف الوقت نفسه مع
علم الفيزياء الحديثة[[[.
وعىل الرغم من ذلك ،ظهر هناك من مل يقبل بها ،وذكر بعض االنتقادات عليها.
وعمدة اإلشكاالت املطروحة من قبل املخالفني ،عبار ٌة عن:
 1ـ التفسري الخاطئ لآلية :إن هذه اآلية مل تتح ّدث عن الضوء ،وإمنا الحديث فيها حول
األمر اإللهي ،وال شك يف أن هذين املفهومني مختلفان ،وال ميكن اعتبارهام شيئاً واحدا ً.
ويف الجواب عىل هذا اإلشكال ميكن القول :إن هذه النظريّة مل تقل أ ّن األمر اإللهي
هو الضوء املادي الذي هو من نوع الطيف اإللكرتومغناطييس ،بل أظهرت أن رسعة األمر
اإللهي يف حالة العروج من األرض ـ طبقاً لهذه اآلية ـ تعادل رسعة الضوء يف الخالء ،وهذا
إمنا يحيك عن التشابه دون املامثلة .وأما ما هي حقيقة األمر اإللهي؟ وما هو العروج إىل
الرب؟ فهذان سؤاالن ال بد من اإلجابة عنهام من قبل املتكلمني والفالسفة اإلسالميني.
بدال من املنظومة الشمسية (النجومية):
 2ـ عدم االستفادة من املنظومة الهاللية[[[ ً
مل تم االعتامد يف هذا الحساب عىل املنظومة الهاللية (أي من زاوية الناظر من األرض)،
ومل يتم االعتامد عىل املنظومة الشمسية والنجومية (أي من زاوية الناظر من خارج
األرض)؟ هذا يف حني أن ذات هذه اآلية (اآلية الخامسة من سورة السجدة) تقول{ :
أَل َْف َس َن ٍة ِممَّ ت َ ُع ُّدو َن } ،أي :ألف سنة من تلك السنوات التي تع ّدونها أنتم ،وهذا الكالم
ظاه ٌر يف السنوات الهاللية ،وهي السنوات القمرية املعهودة واملعروفة عند العرب .يف
[[[ .انظر عىل سبيل املثال :محمد دودح ،كتاب «رسعة الضوء يف القرآن» ،الطبعة األوىل 1427 ،هـ موقعhttp://noor10701.com :
[2]. Synodic period
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املنظومة الشمسية يبلغ مقدار اليوم  23ساعة ،و 56دقيقة ،و 4,0906ثانية .ويعدل
الشهر الشميس  27,321661يوماً يف املعدل الشميس .ويف املنظومة الهاللية ،يعدل اليوم
 24ساعة ،ويعدل الشهر الهاليل  29,53059يوماً يف املعدل الشميس .وقد تم إيضاح
التفاوت واالختالف بني الشهر الشميس والشهر الهاليل يف الشكل رقم ( ،)2أدناه:

الشكل رقم ( :)2موقع القمر بعد ميض شهر شميس وهاليل
لقد كان الدكتور حسب النبي ملتفتاً لهذا اإلشكال .ولذلك قال يف مقالته :لقد
توصلنا
استعملنا يف الحساب أنظم ًة تقوميي ًة متعددةً ،وكانت املنظومة الوحيدة التي ّ
من خاللها إىل هذه النتائج الدقيقة هي املنظومة الشمسية والنجومية .وادعى أيضاً أن
الفرق بني «عدد السنني» و«الحسابات الشمسية والنجومية» عىل أساس حركة القمر،
قد ت ّم الترصيح بها يف القرآن نفسه .قال تعاىل يف اآلية الخامسة من سورة يونسُ { :ه َو
اب }.
ال َِّذي َج َع َل الشَّ ْم َس ِض َيا ًء َوالْ َق َم َر نُو ًرا َوقَ َّد َر ُه َم َناز َِل لِتَ ْعلَ ُموا َع َد َد ِّ
الس ِن َني َوال ِْح َس َ
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اب) يف هذه اآلية ،يثبت من الناحية
وطبقاً لكالمه :إن عطف ( َع َد َد ِّ
الس ِن َني) عىل (ال ِْح َس َ
األدبية املغايرة وعدم االتحاد بينهام .وعليه فقد تم يف هذه اآلية بيان توظيفني مستقلني
ٍ
لحاالت مختلف ٍة للقمر ،األوىل :حساب عدد السنني الذي يتم عىل أساس املنظومة
الهاللية أو السنوات القمرية ،والثانية :القيام باملحاسبات عىل أساس املنظومة الشمسية
والنجومية .واليوم تقوم الحسابات الدقيق يف املراصد الفلكية عىل أساس املعايري املتبعة
يف املنظومة الشمسية والنجومية .ويف هذا التحقيق إمنا نحصل عىل النتائج املطلوبة من
خالل اتباع املنظومة النجومية والشمسية.
ورمبا أمكن إضافة هذه النقطة إىل الجواب عىل هذا اإلشكال ،وهي أن اآلية الخامسة
من سورة السجدة تتحدث عن الوقائع من زاوية الناظر من خارج األرض ،إ ْذ إ ّن لفظ
«اليوم» يف هذه اآلية بقرينة اآلية السابعة واألربعني من سورة الحج ،إشار ٌة إىل اليوم
عند الخالق .قال تعاىل يف اآلية السابعة واألربعني من سورة الحجَ { :وإِ َّن يَ ْو ًما ِع ْن َد َربِّ َك
كَأَل ِْف َس َن ٍة ِممَّ ت َ ُع ُّدونَ} .وعىل هذا األساس فإن توظيف املنظومة الشمسية والنجومية
القامئة عىل أساس مواقع األجرام الفضائية بالقياس إىل النجوم البعيدة ،أو بعبار ٍة أخرى،
بالنسبة إىل الناظر من خارج الكرة األرضية ،لن يكون أمرا ً اعتباطيّاً.
بااللتفات إىل أن توظيف املنظومة النجومية والشمسية تنتج لنا رسع ًة مساوي ًة
لرسعة الضوء وذلك يف أكرث مقاديرها لألمر اإللهي عند العروج من األرض ،إذًا يجب
أن تكون رشائ ُط صدق األصل الثاين لنظرية النسبية الخاصة التي طرحها عامل الفيزياء
األملاين ألربت آنشتاين ( 1879ـ  1955م) ،صادق ًة عىل مسألتنا أيضاً .وبعبار ٍة أخرى :ميكن
معب ًة عن صحة حساباتنا.
لنظرية النسبية أن تكون مجدي ًة بوصفها ّ
وطبقاً لألصل الثاين من نظريّة النسبية الخاصة ،يتم طرح ثبات رسعة الضوء بالنسبة
إىل ناظ ٍر يكون بحسب املصطلح مقاوماً (فايندر؛ وسيلز ،مباين فيزيك نوين ،ص ،)50
جذب من
مبعنى ّأل تكون أط ُر الخصائص املتصلة به ذاتَ رسع ٍة ،وال تدخل عليها قوة ٍ
الخارج (املصدر ذاته ،ص  ،)34من هنا إذا قمنا بدراسة هذه اآلية من زاوية الناظر
األريض أو املنظومة الهاللية ،بااللتفات إىل أن هذه األرض يف حالة حرك ٍة دوراني ٍة حول
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جذب ت َر ُّد عليها
نفسها وحول الشمس ،سوف تكون هناك رسع ٌة تش ّدها إىل املركز ،وقو ُة ٍ
من ِقبل الشمس ،وعليه فإن الناظر املوجود فيها لن يُع َّد مقاوماً ،ولن يكون ثبات رسعة
الضوء ومعدلها قابالً للطرح بالنسبة له.
غض الطرف عن آثار الشمس والتي هي الضغط بقو ِة جاذبيتها عىل
وأما إذا أمكن ّ
األرض وتحريكها يف مدارها ،عندها لن تتحرك األرض يف مدارها ،ونتيج ًة لذلك سوف
تتطابق املنظومة الهاللية مع املنظومة النجومية والشمسية ،وإن األعداد املستنتجة
منها لليوم والشهر والسنة ستكون مساوي ًة لألعداد املستنتجة من املنظومة الشمسية
والنجومية ،ومن هنا نرى أن توظيف املنظومة النجومية الشمسية قد أدى إىل توفر
رشائط صدق األصل الثاين لنظرية النسبية الخاصة ،وعليه فإن نظريّة النسبية الخاصة
تُع ُّد مؤيدا ً لصحة االستفادة من املنظومة النجومية يف حساباتنا.
االستنتاج

بااللتفـات إىل االشـكاالت املتقدمـة وأجوبتهـا ،ومـع افتراض صحـة املعـادالت
والحسـابات واملقاديـر التـي تـم توظيفهـا يف املعادلـة ( ،)Lمـن قبيـل :متوسـط شـعاع
مـدار القمـر حـول األرض طبقـاً للمصـادر املعروضـة مـن قبـل الدكتـور حسـب النبي،
يتوصـل إليها
نسـتنتج أن القـرآن الكريـم يشـتمل على حقيقـ ٍة علميـ ٍة مذهل ٍة جـ ّدا ً ،مل ّ
علماء الفيزيـاء إال بعـد ذلك بقرونٍ مـن الجهود العلميـة الكبرية واملضنيـة ،وعليه فإن
هـذه القضيـة تتوفـر على رشوط اإلعجـاز العلمـي ،وحيـث إنهـا مـن جهـ ٍة أخـرى من
سـنخ الـدالالت االلتزاميـة التـي تقبـل التطبيق عىل ظاهـر القرآن ،ميكن القـول أن هذا
هـو رشط التفسير العلمـي املعتبر (رضـايئ اإلصفهـاين ،منطـق تفسير القـرآن ( ،)2ص
 )233أيضـاً .وعلى هـذا األسـاس ميكـن أن نشـاهد عظمـة القرآن ـ بشـكلٍ واضـ ٍح ج ّدا ً
ـ مـن خلال اآليـة الخامسـة مـن سـورة السـجدة ،حيـث إنهـا تقـ ّدم دليالً سـاطعاً عىل
نـزول القـرآن مـن عنـد اللـه تعاىل.
ة في سطح األرض
 2ـ أدنى نقط ٍ

لقد اشتملت اآليات األوىل من سورة الروم املباركة عىل حادثة انتصار الجيش
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الفاريس عىل جيش الروم (يف أدىن األرض) ،كام ت ّم التن ّبؤ بانتصار الروم عىل الفرس قبل
ٍ
بسنوات؛
حدوثه
«إذ يقول تعاىلُ { :غلِ َب ِت ال ُّرو ُم * ِف أَ ْد َن ْالَ ْر ِض َو ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد
َغلَ ِبه ِْم َس َي ْغلِ ُبونَ * ِف بِضْ عِ ِس ِن َني}[[[».
املطابقة التاريخية
«لكي نعـرف املقطـع التاريخـي الذي حدثت فيـه املعارك بني الـروم والفرس ،يكفي
أن نعـرف يف ذلـك التاريـخ أن حربـاً طويلـ ًة حدثـت يف عهـد «خسرو پرويـز» ملـك
الفـرس مـع الـروم اسـتمرت زهـاء أربـعٍ وعرشيـن سـن ًة ،حيـث دامـت من سـنة «604
ميالديـة إىل سـنة .»628
ويف حـدود سـنة  616ميالديـة هجـم قائـدان عسـكريان يف الجيـش الفـاريس هما:
شـهربراز و شـاهني على الحـدود الرشقيـة للـروم ،فهزمـا الـروم هزميـ ًة نكرا َء ،وسـيطرا
على منطقـة الشـامات ومصر وآسـيا الصغـرى ،فواجهـت الـروم الرشقية بسـبب هذه
الهزميـة حالـة االنقـراض تقريبـاً ،واسـتوىل الفـرس على جميـع مـا كان تحـت يـد الروم
مـن آسـيا ومرص.
وكان ذلك يف حدود السنة السابعة للبعثة!
غري أ ّن ملك الروم «هرقل» بدأ هجومه عىل بالد فارس سنة  622ميالدية وألحق
هزائ َم متتابع ًة بالجيش الفاريس ،واستمرت هذه املعارك حتى سنة  628لصالح الروم،
وغُلب خرسو پرويز ،وانكرس انكساراً مريراً ،فخلعه الفرس عن السلطنة وأجلسوا مكانه
ابنه «شريويه».
ومبالحظـة أ ّن مولـد ال ّنبـي (صلى اللـه عليـه وآله) كان سـنة  571ميالديـة وكانت
بعثتـه سـنة  610ميالديـة ،فـإن هزميـة الـروم وقعـت يف السـنة السـابعة للبعثـة،
وكان انتصارهـم بين سـنتي خمـس وسـت للهجـرة النبويـة ،ومـن املعلـوم أن السـنة
[[[ .الروم 2 :ـ .4
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الخامسـة حدثـت فيهـا معركـة الخنـدق ،وتـم يف السـنة السادسـة صلـح الحديبيـة،
وبطبيعـة الحـال فـإن تنقّـل األخبـار عـن حـرب فـارس والـروم إىل منطقـة الحجـاز
ومكّـة كانـت تسـتوعب عـاد ًة فتر ًة من الزمـان ،وبهذا ينطبـق هذا الخبر القرآين عىل
هـذه الفترة التاريخيـة بوضـو ٍح» (مـكارم الشيرازي ،تفسير منونه (التفسير األمثل)،
ج  ،16ص .)369
وجاء يف موضعٍ آخ َر« :يف عام  614للميالد وقعت عىل ضفاف البحر امليت معركة
بني الجيش الساساين بقيادة امللك خرسو الثاين ،وجيش الروم بقيادة اإلمرباطور هرقل،
وكانت نتيجة هذه الحرب اندحارا ً كبريا ً لجيش الروم ،وقد تم االستيالء عىل أورشليم
من قبل الجيش الفاريس .وقد تحقق هذا االنتصار بعد استيالء الفرس عىل سوريا ،وكان
هذا آخر االنتصارات الكبرية للساسانيني عىل الروم».
تطابق تا ٌّم بني هذه اآليات الرشيفة والروايات التاريخية ،وإن
وبذلك يكون هناك
ٌ
شأن نزول هذه السورة ناظ ٌر إىل هذه األحداث التاريخية واآلثار التي تركتها عىل
املجتمع امليك بني املرشكني واملسلمني يف تلك الفرتة.
ٌ
تفسريي
بحث
ٌّ
إن التن ّبـؤ بانتصـار الـروم على الفـرس يف املسـتقبل املنظـور يُعـد ـ يف حـ ّد ذاتـه ـ
معجـز ًة كبرى ،بيـد أن هـذه املسـألة ليسـت هـي املعنيـة ببحثنـا يف هـذا املقـال ،بـل
الـذي ننشـده مـن هـذه اآليـات هـو معجـز ٌة علميـ ٌة مذهلـ ٌة أخـرى ،وهـي الوصـف
الدقيـق ملوقـع اندحـار الـروم.
فقد ّبي القرآن املنطقة التي اندحر فيها الجيش الرومي عىل يد الفرس ،بقوله{ِ :ف
أَ ْد َن الْ َ ْر ِض} .يرى املفرسون أن هذا املوضع يقع قريباً من سكان مكة يف شامل شبه
الجزيرة العربية ويف أرايض الشام( .مكارم الشريازي ،تفسري منونه (التفسري األمثل) ،ج
 ،16ص .)361
فسروا عبـارة «أدىن األرض» بــ «أدىن وأقـرب مدينـة إىل مكة» .وكان
وبذلـك فإنهـم ّ
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سـبب ذلـك أنهـم فهمـوا مـن كلمـة «أدىن» صيغـة تفضيـل مـن «الدنـو» ،بترصيـف:
«دنـا ،يدنـو ،دنـ ّوا ً ودنـاوة» مبعنـى «القـرب» (ابـن منظـور ،لسـان العـرب ،ج  ،14ص
ٌ
احتمال أن تكـون هـذه الكلمـ ُة مأخـوذ ًة مـن ذات الجـذر،
 .)271هـذا يف حين هنـاك
ولكـن بترصيـف آخـر وهو« :دىن ،يـدىن ،دناً ودنايـة» مبعنى «الدناءة وانعـدام القيمة»
(املصـدر ذاتـه ،ص 271؛ الطريحـي ،مجمـع البحريـن ،ج  ،1ص 149؛ معلـوف ،منجـد
الطلاب ،ص  .)209كما ورد هـذا املعنـى يف اآليـة الحاديـة والسـتني من سـورة البقرة،
إذ يقـول تعـاىل عىل لسـان النبي مـوىس (ع) لبني إرسائيل{ :أَت َْسـتَ ْب ِدلُو َن ال َِّـذي ُه َو أَ ْد َن
بِال َِّـذي ُهـ َو َخ ْ ٌي}.
وعليـه يكـون املـراد مـن عبارة «أدىن األرض» هـو «أحقر موضع مـن األرض» ،ولكن
محصـل لهـذا التفسير ،فقـد ر ّجحـوا أن يكـون املـراد هـو
ٌ
حيـث مل يكـن هنـاك مع ًنـى
القـرب والدنـ ّو ،ومل يعيروا اهتاممـاً للتفسير اآلخر ،وركـزوا االهتامم على «أقرب بقعة
من األرض».
البيان العلمي والكشف عن إعجاز جديد يف القرآن الكريم
رم قرونٍ مــن نــزول القــرآن والتطـ ّور التكنولوجي،
مــن املبهــر هنــا حال ّيـاً بعــد تـ ّ
ـح ،إذ ت ـ ّم التع ـ ّرف مؤخ ـرا ً
أن يتجــى املعنــى الثــاين لـــ «أدىن األرض» بشــكلٍ أوضـ َ
عــى أن املوضــع الــذي اندحــر فيــه الــروم عــى يــد الفــرس يف الشــام ،وبعبــار ٍة َّ
أدق
ـ طبق ـاً لترصيــح املصــادر التاريخيــة ـ منطقــة بالقــرب مــن «البحــر امليــت» ،هــي
البقعــة األكــر انخفاضـاً يف املنطقــة [اليابســة] مــن ســطح الكــرة األرضيــة ،إذ يبلــغ
انخفــاض هــذه املنطقــة مبقــدار  400إىل  417مــرا ً دون مســتوى ســطح البحــر،
أي منطقـ ٍة بريـ ٍة أخــرى يف الكــرة األرضيــة تبلــغ مــا دون هــذا الحــد
وليــس هنــاك ُّ
[[[
إطالق ـاً.
يف الشكل رقم ( )3أدناه ،نشاهد موقع بحرية «البحر امليت» من مكة املك ّرمة:
[1]. http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_lowest_points_on_the_Earth
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الشكل رقم ()3
وإليضاح األمر أكرثَ ،نورد يف ما ييل بعض املناطق األقل ارتفاعاً عن مستوى سطح
البحر يف اليابسة من سطح الكرة األرضية .إن أكرث املناطق انخفاضاً يف القارة األفريقية
هي (بحرية العسل[[[) الواقعة يف جيبويت ،حيث يبلغ انخفاضها عن مستوى سطح البحر
[[[
مبقدار  156مرتا ً.
وأكرث املناطق انخفاضاً يف أسرتاليا هي منطقة بحرية إير[[[ ،حيث يبلغ انخفاضها عن
[[[
مستوى سطح البحر مبقدار  15مرتا ً.
ويف أوروبا اآلسيوية (أوراسيا) :يبلغ انخفاض سواحل بحرية قزوين عن مستوى سطح
[1]. Lake Assal
[2]. http://www.daneshju.ir/forum/sitemap/t-15140.html
[3]. Eyre Lake
[4]. http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Australia
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البحر مبقدار  28مرتا ً .ويف أوروبا الغربية :يبلغ انخفاض منطقة[[[ يف الدمنارك واألرايض
الساحلية املنخفظة ملنطقة برنس إلكساندر يف هولندا ،سبعة أمتار عن مستوى سطح
البحر .ويف أمريكا الشاملية :يبلغ انخفاض وادي املوت[[[ وبحر سالتون[[[ (بحر امللح) يف
والية كاليفورنيا عىل التوايل  86و  72مرتا ً عن مستوى سطح البحر .ويف أمريكا الجنوبية:
يبلغ انخفاض مستنقع الفحم[[[ يف األرجنتني  105مرتا ً عن مستوى سطح البحر[[[.
يتجىل اإلعجاز يف هذه اآلية من خالل االلتفات إىل أن تلك الفرتة من نزول القرآن
ٍ
أدوات لقياس ارتفاع وانخفاض النقاط الربية من مستوى سطح البحر،
مل تشهد اخرتاع
هذا أوالً .وثانياً :مل يتم قياس انخفاض جميع املناطق ليتم تحديد منطقة البحر امليت
بوصفها أقل املناطق اليابسة من الكرة األرضية انخفاضاً عن مستوى سطح البحر،
والقول ٍ
برضس قاطعٍ أنها صاحبة الرقم القيايس يف هذا الشأن.
إن األداة األوىل لقياس االرتفاع واالنخفاض عن مستوى سطح البحر ،إمنا ت ّم ابداعها
عند اخرتاع أداة باسم البارومرت[[[ .لقد ت ّم اخرتاع هذه األداة من قبل عامل الرياضيات
والفيزياء اإليطايل «توريتشيل» ( 1608ـ  1647م) سنة  1643م ،ثم عمد الفيلسوف
والريايض والفيزيايئ الفرنيس «بيلز باسكال» ( 1623ـ  1662م) إىل استخدام هذة األداة
يف قياس االرتفاعات (هاليدي ،ديفد؛ ورزنيك ،روبرت ،فيزيك ،ج  ،2ص  10ـ  .)11يقوم
تغي الضغط
أساس عمل هذه األداة عىل تغري مستوى ارتفاع الزئبق املوجود فيها بفعل ُّ
الجوي يف مختلف االرتفاعات.
ٍ
أدوات أخرى لقياس االرتفاع ،من قبيل:
وباإلضافة إىل البارومرت يتم استعامل
املانومرت[[[ واأللتيمرت[[[ أيضاً ،وهي بدورها تقوم عىل اختالف الضغط الجوي أيضاً.
أساليب أخرى أيضاً وهي تقوم بشكلٍ عا ٍّم عىل خاصية انعكاس األمواج
كام تم إبداع
َ
[1]. Lemmefjord
[2]. Death Valley
[3]. Salton sea
[4]. Laguna del Carbon
[5]. http://geography.about.com/od/learnabouttheearth/a/extremes_.htm
[6]. barometer
[7]. Manometer
[8]. Altimeter
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اإللكرتومغناطيسية لسطح األشياء وحساب وقت تردد هذه األمواج (ذهاباً وإياباً) .وإن
أنواع األلتيمرت الراداري يف الطائرات وأنواع األلتيمرت يف األقامر الصناعية تستخدم هذا
األسلوب الذي يتمتع بدق ٍة عالي ٍة ج ّدا ً .وميكن لعامة املستخدمني استعامل مستقبل الـ
( )GPSذي القدرة عىل تحديد موقع الشخص ،كام ميكنها باإلضافة إىل ذلك تحديد
مستوى ارتفاع املنطقة التي يقف عليها من مستوى سطح البحر أيضاً .إن منظومة الـ
[[[
( )GPSأو منظومة تحديد املوقع الجغرايف ،تتألف من  24قمرا ً صناع ّياً.
االستنتاج

من خالل ما تق ّدم يتضح أن عملية قياس ارتفاع وانخفاض مختلف مناطق سطح
التوصل إليها إىل بعد تطور «علم الفيزياء»
الكرة الرضية عملي ٌة معقدةٌ ،مل يتم
ّ
ميض ألف سن ٍة من
و«الجيوفيزياء» والتقدم التكنولوجي الذي شهدناه ألول م ّر ٍة بعد ِّ
نزول القرآن الكريم .وال شك يف أن عرص نزول القرآن مل يتوفر عىل تلك اإلمكانية التي
تحدد مقدار املرتفاعات واملنخفضات ،كام مل يتم قياس جميع مناطق الكرة األرضية،
البت ٍ
برضس قاطعٍ بشأن ما هي النقطة األكرث انخفاضاً بالقياس إىل النقاط األخرى.
ليتم ّ
ومن هنا ميكن مشاهدة اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم يف اآليات األوىل من سورة الروم
املباركة بشكلٍ واض ٍح ج ّدا ً.
 3ـ قانون الزوجية العام يف األشياء
هناك الكثري من آيات القرآن الكريم التي تناولت الحديث عن الزوجية بني الكائنات.
حيث تح ّدثت هذه اآليات عن الزوجية بني الثامر والنباتات (الرعد 3 /؛ طه 53 /؛
الشعراء  ،)7 /والحيوانات (هود 40 /؛ املؤمنون 27 /؛ الزمر  ،)6 /إىل الزوجية بني
األشياء التي ال نعلمها (يس  )36 /وحتى الزوجية بني جميع األشياء (الذاريات  .)49 /إن
مجموع هذه اآليات ـ وال سيام منها اآلية التاسعة واألربعون من سورة الذاريات ـ كانت
موضع اهتامم الكثري من املفرسين واملحققني ،وقد أق ّروا جميعاً بأن هذه اآليات من
[1]. Http://www.upscale.utoronto.ca & other sites.
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اإلعجاز العلمي .لقد عمد مؤلف كتاب «بژوهيش در إعجاز علمي قرآن» يف الجزء الثاين
منه ،بتناول هذا البحث بالتفصيل ،وبحث يف قانون الزوجية يف الحيوانات والنباتات،
وقال بقانون الزوجية العام طبقاً لآلية التاسعة واألربعني من سورة الذاريات ،وعمد
إىل تقييم أهم مصداقٍ مذكو ٍر لقانون الزوجية العام يف األعوام األخرية ،أال وهو تك ّون
الذ ّرات من األلكرتون والربوتون ،منتقدا ً هذه الرؤية (للوقوف عىل هذه اآلراء ونقدها،
رضايئ إصفهاين ،بژوهيش در إعجاز علمي قرآن ،ج  ،2ص  291ـ .)300
ٍ
سوف نعمل يف هذه املقالة عىل إيضاح مصداقٍ
جديد لقانون الزوجية العام بني
الكائنات ،والذي رمبا كان من أكمل املصاديق عىل ذلك يف الوقت الراهن.
ٌ
تفسيري
بحث
ٌّ

ش ٍء َخلَ ْق َنا
قال تعاىل يف اآلية التاسعة واألربعني من سورة الذارياتَ { :و ِم ْن ك ُِّل َ ْ
كل من الذكر واألنثى
َز ْو َج ْ ِي لَ َعلَّ ُك ْم ت َ َذكَّ ُرونَ} .إن «الزوج» يف الحيوانات يُطلق عىل ٍّ
املتقارنني ،أو عىل هاتني القرينتني معاً سوا ًء يف الحيوانات أو يف غريها ،كام يف قولنا:
كل يش ٍء إذا كان قري ًنا مع آخ َر لفظ
«زوج من األحذية» .وبشكلٍ عا ٍّم يُطلق عىل ِّ
«الزوج» سوا ًء أكان االقرتان من قبيل املضارعة أو التضاد (الراغب اإلصفهاين ،املفردات
يف غريب القرآن ،ص .)384
ذهب الكثري من املفرسين إىل اعتبار «الزوج» هنا مبعنى «األصناف املختلفة»،
وقالوا بأن اآلية أعاله تشري إىل مختلف أصناف املوجودات يف هذا العامل ،والتي تجلت
عىل شكل أزوا ٍج ،من قبيل :الليل والنهار ،والنور والظالم ،والرب والبحر ،والشمس والقمر،
والذكر واألنثى ،وما إىل ذلك .بيد أن «الزوجية» يف هذا النوع من اآليات ميكن أن تشري
مفهوم َّ
أدق ،ألن لفظ «الزوج» يُطلق عادة عىل الجنسني «الذكر» و«األنثى» ،سوا ًء
إىل
ٍ
يف عامل الحيوانات أو النباتات ،وإذا توسعنا يف ذلك أكرث ،فسوف يشمل جميع الطاقات
«اإليجابية» و«السلبية» ،وبااللتفات إىل أن الله يقول يف هذه اآلية:
ش ٍء} ،ال الكائنات الحية فحسب ،ومن هنا ميكن أن
«{ ِم ْن ك ُِّل َ ْ
تشتمل هذه اآلية عىل إشار ٍة إىل خلق جميع األشياء يف هذا الكون
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من الذرات والشحنات اإليجابية والسلبية ،وعليه ال رضورة إىل
تفسري الـ «يشء» يف هذه اآلية بخصوص الحيوانات أو النباتات،
أو تفسري الزوج مبعنى «الصنف» (مكارم الشريازي ،تفسري منونه
(التفسري األمثل) ،ج  ،22ص ».)376
ثم إن عبارة {لَ َعلَّ ُك ْم ت َ َذكَّ ُرونَ} تشري إىل أن الزوجية والتعدد والثنائية يف جميع أشياء
العامل ،تحمل تذكريا ً بهذا املعنى ،وهو أن خالق العامل واح ٌد وأَ َح ٌد؛ ألن الزوجية والتعدد
ٍ
حديث مأثو ٍر عن اإلمام
من خصائص املخلوقات .وقد متّت اإلشارة إىل هذا املعنى يف
عيل بن موىس الرضا (علیه السالم) أيضاً ،إذ يقول:
رف أنْ َل ضدَّ لَهُ َ ،وبِ ُقَا َرنَ ِت ِه بَ ْ َي األشْ َيا ِء
«مبُضَ ا َّدتِه بَ ْ َي األشْ َياء ُع َ
ُعر َِف أَنْ َل َقرِي َن لَهُ  ،ضَ ا َّد ال ُّنو َر بِالظُّلْ َم ِةَ ،وال َي َب َس بال َبلَلِ  ،والخَشَ َن
ِّف بَ ْ َي ُم َت َعا ِديَاتَها َو ُم َف ِّر ٌق بَ ْ َي ُمتَدَ ان َياتَها،
والص َد بال َح ُرورُ ،م َؤل ٌ
بالِّلنيَِ ،
َدال ٌة ِب َت ْفرِي ِق َها َع َل ُم َف ِّر ِق َها َو ِب َتألِي ِف َها َع َل ُم َؤلِّ ِف َهاَ ،و َذلكَ َقولُه تَ َع َال:
ش ٍء َخلَ ْق َنا َز ْو َج ْ ِي لَ َعلَّك ُْم تَ َذكَّ ُرونَ } (الكليني ،أصول الكايف،
{ َو ِم ْن ك ُِّل َ ْ
ج  ،1ص ».)139
ٌ
مصداق جديدٌ لقانون الزوجية العام بني الكائنات
يحل قانون الزوجية العام بني األشياء ـ أو املادية منها يف
رمبا أمكن للعلم مؤخرا ً أن ّ
ٍ
معلومات واسع ٍة يف
الحد األدىن ـ إال أن اإلدراك الكامل لهذا الحل ،يتوقف عىل توفُّر
حقل «فيزياء الكم» و«الفيزياء الذرية» و«فيزياء الذرات الجذعية» .ومن خالل دراسة
فيزياء الكم والفيزياء الذرية للطاقة املنخفضة ،تم الحصول عىل مقادي َر كبري ٍة من
املعلومات بشأن عد ٍد من الذ ّرات الجذعية.
يف ميكانيكا الكم يتم توظيف «معادلة موجة رشودينغر»[[[ املقتبسة من اسم عامل
الفيزياء النمساوي أروين رشودينغر ( 1887ـ  1961م) لتقديم ٍ
وصف أ َّو ٍّيل للذ ّرة .وبعد
[1]. Schrodinger wave equation
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اكتشاف هذه املعادلة مبارشةً ،نصح عامل الفيزياء األملاين ماكس بورن ( 1882ـ 1970
م) باعتبار األس الثاين لتابع املوجة وصفاً للذرة ،بياناً الحتامل العثور عىل تلك الذ ّرة
املنشودة (غاسيوروفيتش ،فيزيك كوانتومي ،ص .)52
لقد فتحت هذه املعادلة نافذ ًة صالح ًة لتوسيع ميكانيا الكم ،ومتكنت من تفسري
بعض خصائص الذ ّرات ،ولكنها ال تنطبق عىل الرشائط الواقعية عىل نح ٍو تا ٍّم ،وذلك ألن
ٍ
إشكاالت أخرى
هذه املعادلة مل تالحظ النظريّة النسبية آلنشتاين ،باإلضافة إىل وجود
ت َ ِر ُد عليها أيضاً .إن هذه األسباب تدفعنا إىل البحث عن معادل ٍة ال تحتوي عىل هذه
النواقص ،إذ ال مندوحة يف الفيزياء عند مواجهة موارد من أخذ التصحيحات النسبية
بنظر االعتبار.
وأما املعادلة التي تخلو من هذه اإلشكاالت ،فإن أول من توصل لها هو عامل الفيزياء
اإلنجليزي «باول ديراك» ( 1902ـ  1984م) .إن أهم ما مي ّيز معادلة ديراك أنها تتوافق
مع النسبية الخاصة ،خالفاً ملعادلة رشودينغر التي ت ّم تدوينها عىل أساس الفرضيات
الكالسيكية التقليدية وغري النسبية (تايس ،إل .جي ،فيزيك ذ ّرات بنيادي ،ص .)11
إن من بني أهم النتائج املرتتبة عىل معادلة ديراك ،هي التن ّبؤ بوجود «ضد الذ ّرة»[[[.
لقد أ ّدى توظيف معادلة ديراك لوصف اإللكرتون إىل التنبؤ بذ ّرة متتلك وزناً مساوياً
متاماً لوزن اإللكرتون ومشابهاً أيضاً لسائر خصائصه األخرى ،وال يختلف عنه إال يف قوته
[[[
اإللكرتيكية .ولذلك أطلق عليه اسم «ضد اإللكرتون»[[[ أو مصطلح الـ «بوزيرتون»
(املصدر ذاته ،ص .)12
أعوام ،أي يف عام  1931م ،تم اكتشاف هذه الذ ّرة صدف ًة من قبل
وبعد ذلك بثالث ِة ٍ
عامل الفيزياء األمرييك «أندرسون» ( 1905ـ  1991م) ،وذلك عندما كان منهمكاً بدراسة
األشعة الكونية (املصدر ذاته ،ص  .)12وبعد ذلك بقليلٍ تم إنتاج زوج اإللكرتون ـ
رسع الذ ّرة الذي كان يعمل بطاق ٍة فولتي ٍة لعدد من امليغا إلكرتون.
البوزيرتون بواسطة م ّ
[1]. Anti matter
[2]. Anti electron
[3]. Positron
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واليوم أضحت مشاهدة أزواج اإللكرتون ـ البوزيرتون يف تفاعالت الضويئات ذات
الطاقة العالية واملادة يف الظواهر أمرا ً عاديّاً (فايدنر وروبرت ،مباين فيزيك نوين ،ص
 .)179انظر منوذجاً إلنتاج زوج اإللكرتون ـ البوزيرتون لضوي ٍء ٍ
واحد يف غرف ٍة حبابي ٍة يف
النموذج رقم ( )4أدناه:

النموذج رقم ( :)4صورة إلنتاج زوج اإللكرتون ـ البوزيرتون.
وكام هو الحال بالنسبة إىل الربوتونات ميكن للنيوترونات مثل اإللكرتون ،أن توصف
يف ضوء معادلة ديراك ،وميكن توقع العثور عىل مضاد للنيوترون أيضاً .ويف عام  1955م
متكن عامل الفيزياء األمرييك من أصل إيطايل «سيجره» ( 1905ـ  1989م) ومساعدوه يف
بركيل من إنتاج مضاد الربوتون بواسطة شعاع من الربوتونات بطاقة  6,2غيغا ألكرتون
رسع البواترون يف جامعة كاليفورنيا .وبعد ذلك بعامني تم اكتشاف
فولت ،الناتج من م ّ
ذرات بنيادي ،ص  13ـ .)14
مضاد النيوترون أيضاً (تايس ،فيزيك ّ
إن امتالك املضاد للذ ّرة ال يقترص عىل اإللكرتون والربوتون والنيوترون ،بل ميكن
كل ذ ّر ٍة من الجسيامت ،أي
القول باختصارٍ :طبقاً للقوانني النسبية ونظرية الكم ،فإن َّ
الذ ّرات التي تؤلف عاملنا املعروف ،ويتم توصيفها طبقاً ملعادلة ديراك ،تحتاج إىل مضا ٍد
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للذ ّرة [[[،الذي يكون وزنه ومنتصف عمره وخاصيته الكمية مساوي ًة للذ ّرة ،بيد أن الثقل
اإللكرتييك والخصائص املغناطيسية املتعلقة بالثقل ،تخالف الذ ّرة[[[.
يف النموذج املعياري للذ ّرات الجذعية ،تكون ذ ّرات الجسيامت املك ّونة ملادة
الطبيعة ،من قبيل :اإللكرتون والربوتون والنيوترون ،عىل شكلني ،وهام :الجسيامت
والليبتونات ،حيث تشتمل الجسيامت عىل ستة أنوا ٍع مختلف ٍة ويف ثالثة ألوانٍ مستقل ٍة،
فيكون املجموع مثانية عرش جسيامً ويكون عدد الليبتونات ست ًة .وعليه يكون مجموع
الجسيامت أربعة وعرشين جسيامً .وبعد حساب مضاداتها يتضاعف العدد ليغدو
مثانية وأربعني ذر ًة ومضادا ً للذ ّرة .وإن الجسيامت التي هي عبار ٌة عن ذ ّر ٍ
ات حامل ٍة
ٍ
مضادات ذريّ ًة
للطاقة ،هي كالفوتون تشتمل عىل إثنى عرشة ذ ّرةً ،كام أنها تع ّد بدورها
ذاتي ًة أيضاً .وبذلك تصل إىل ستني ذ ّر ًة[[[ ،وميكن ملضادات الذ ّرات أن تتألف يف ما بينها
وتنتج «مضادات املا ّدة».
ويف مسار تحويل الطاقة إىل ماد ٍة ،تتحول الذرات الفاقدة للوزن الجسيمي الحامل
ات جسيمي ٍة ِ
للطاقة من قبيل :الفوتون إىل ذر ٍ
ذات وزنٍ منت ٍج للامدة .ويف هذا املسار
زوج من الذ ّرة ـ
ال يتم إنتاج ذر ٍة جسيمي ٍة واحد ٍة أبدا ً ،بل الحاصل عىل الدوام هو ٌ
املضاد للذ ّرة ،مثل زوج اإللكرتون ـ البوزيرتون [[[.إن سبب هذه الظاهرة هو قوانني
بقاء الطاقة ،وبقاء مقدار الحركة ،وبقاء الضغط اإللكرتييك .وإن هذا املسار يُعرف بني
علامء الفيزياء باسم «خلق الزوج»[[[ أو «إنتاج الزوج»[[[ (فايدنر وروبرت ،مباين فيزيك
نوين ،ص .)176

[1]. Http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_particles
[2]. Http://en.wikipedia.org/wiki/Antiquark
[3]. http://fa.wikipedia.org/wiki
[4]. http://en.wikipedia.org/wiki/Matter_creation
[5]. Pair creation
[6]. Pair production
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االستنتاج

ٌ
معروف بني علامء الفيزياء الذرية والذرات
مصطلح
إن مصطلح «خلق الزوج»
ٌ
الجذعية .وطبقاً لهذا املسار عندما يتم إيجاد ذ ّر ٍة من الطاقة ،يتخلّق «مضاد الذ ّرة»
أيضاً .إن هذا املصطلح ومفهومه شبي ٌه ج ّدا ً بالتعبري الوارد يف اآلية التاسعة واألربعني
من سورة الذاريات املباركة:
ش ٍء َخلَ ْق َنا َز ْو َج ْ ِي لَ َعلَّك ُْم تَ َذكَّ ُرونَ }».
«إذ يقول تعاىلَ { :و ِم ْن ك ُِّل َ ْ

كل يش ٍء عىل شكل زوجني،
ومن هنا رمبا أمكن القول :إن مراد هذه اآلية من خلق ِّ
هو اإلشارة إىل الخلق املتزامن لزوج «الذرة ـ مضاد الذرة» عند التخلق من الطاقة.
وعندها سيكون بيان القرآن الكريم لقانون الزوجية العام يف األشياء ،واحدا ً من املعاجز
العلمية الكربى يف القرآن عىل نحو القطع واليقني ،حيث مل يتم التوصل إىل هذه الحقيقة
إال يف الوقت الراهن بعد أن شهد حقل الفيزياء قفز ٍ
ات علمي ًة عمالق ًة.
الخالصة

تع ّرضنا يف هذا التحقيق إىل ثالثة موارد من اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم يف
حقائق فيزيائي ٍة
ما يتعلق بعلم الفيزياء ،وأثبتنا بذلك أن القرآن الكريم يحتوي عىل
َ
مذهل ٍة ج ّدا ً ،وأن اإلنسان مل يتمكن من اكتشافها إال بعد نزول القرآن الكريم بأزمن ٍة
طويل ٍة ج ّدا ً متت ّد لقرونٍ  ،األمر الذي يثبت عظمة القرآن واإلعجاز العلمي لهذا الكتاب
كتاب ٌ
نازل من عند الله سبحانه وتعاىل ،وال ميكن أن يكون
الساموي ،وبالتايل يثبت أنه ٌ
من صنع البرش.
المصادر
 .1ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ج  ،14دار صادر ،ط  1414 ،3هـ.
ذرات بنيادي ،ترجمه إىل الفارسية :مهدي بارزي وحسني بقايئ،
 .2تايس ،أل .جي ،فيزيك ّ
مركز نرش دانشگاهي ،ط  ،1طهران 1367 ،هـ ش.
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العالقة بين القضايا القرآنية والقضايا العلمية

[[[

حميد فغفور مغريب[[[

الخالصة

إن النسبة الحالية بني القضايا القرآنية ـ وال سيّام القضايا العلمية للقرآن ـ وقضايا
كالمي ـ قرآ ٌّين.
العلوم ،موضو ٌع
ٌّ
إن كلمة العلم مبفهومها الخاص تعني العلوم التجريبية (الطبيعية واإلنسانية)[[[،
وإن القرآن عبار ٌة عن النصوص الوحيانية التي نزلت عىل النبي األكرم (صلّی اللّه علیه
وآله وسلّم) ،بيد أن أفهام وقراءات املفرسين قد تختلف وتتن ّوع.
تصب يف هداية البرش ،وت ُعترب
إن القضايا األصلية يف القرآن ذاتُ صبغ ٍة توجيهي ٍة ّ
القضايا العلمية يف القرآن مقدم ًة لتلك القضايا األصلية.
ويف هذه املقالة ت ّم الحديث عن النسب املمكنة بني قضايا القرآن وقضايا العلوم،
ٍ
تعارض
وتم بيان العالقة التكاملية واالتحاد والتطابق والتاميز بينهام ،واتضح عدم وجود
حقيقي بني هذين النوعني من القضايا.
ٍّ
المدخل:

ميكـن دراسـة العالقـة بين العلـم والقضايا العلميـة يف القـرآن من مختلـف األبعاد،
وبيـان مـا هـي النسـب املعرفيـة القامئـة بين معرفـة القـرآن ومعرفـة العلـم ،وكذلـك
الرؤيـة الكونيـة للقـرآن والرؤيـة الكونيـة للعلـم؟ يضـاف إىل ذلـك :مـا هـي العالقـة
[[[ .املصدر :فغفور مغربی ،حمید« ،رابطه گزاره های قرآنی و گزاره های علمی» ،مجلّة قرآن و علم ،خريف وشتاء1386 ،هـ .ش2007( .م) ،العدد
األ ّول ،الصفحات .60 - 35
تعريب :حسن عيل مطر
[[[ .عضو هيئة التدريس يف جامعة الشهيد البهشتي ،طهران ،إيران.
[3]. Science
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الروحيـة القامئـة ـ مـن وجهـة نظـر علـم النفـس ـ بين الروحيـة القرآنيـة والروحيـة
العلميـة؟
ت ُع ُّد النسبة بني العلم والقرآن حال ّياً من املسائل الها ّمة يف فلسفة الدين ،والتي
تحولت بشكلٍ وآخ َر إىل مسأل ٍة كالمي ٍة أيضاً .مبعنى أنه يف حالة تص ّور شبهة التعارض
بني القرآن والعلم ،تكون هذه املسألة كالمي ًة أيضاً .وقد ت ّم السعي يف هذه املقالة إىل
اإلجابة عن هذا السؤال القائل« :ما هي خصائص وعالقة القضايا القرآنية وقضايا العلم
بشكلٍ عا ٍّم؟».
جذور العالقة بين القرآن والعلم

يعود التقدم والتط ّور الهائل للعلوم يف العرص الذهبي للحضارة اإلسالمية إىل اهتامم
اإلسالم بالعلم ،ودعوة القرآن والسنة واملؤسسات االجتامعية للمسلمني ،إىل التدبّر يف
الخلق ،وحث الناس إىل طلب العلم.
ومن بني أبعاد إعجاز القرآن هو اإلعجاز العلمي .ففي القرن األخري تصدى العلامء
واملفرسون إىل الدفاع عن القضايا العلمية القرآنية يف مواجهة العلوم ،ثم صار املتنورون
الدينيون ـ تحت تأثري الفضاء العاملي املعومل ـ إىل إحالل الصلح بني القرآن والعلم،
وسعوا إىل تطبيق القضايا القرآنية عىل القوانني العلمية.
يتعي فيه عىل املفرسين واملفكرين إعادة قراءة ذلك املسار
وحان اآلن الوقت الذي ّ
ـ بعيدا ً عن اإلفراط والتفريط ـ يف مواجهة العلم ،أو قبول التوجيه العلمي للقضايا
العلمية يف القرآن ،األمر الذي يحتاج إىل انتقائي ٍة قامئ ٍة عىل األصول واملعايري القرآنية
والعقالنية.
إن املراحل التاريخية للعالقة بني القرآن والعلم (رضايئ اإلصفهاين ،در آمدي بر
تفسري علمي قرآن) ،هي عبار ٌة عن:
 1ـ مرحلة الدفاع عن القرآن يف مواجهة اكتشافات العلم الحديث التي ال
تنسجم مع ظواهر الكتاب .وقد بدأت هذه املرحلة بعرص السيد جامل الدين
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األفغاين [األسد آبادي] وبلغت ذروتها يف عرص األستاذ الشهيد مرتىض املطهري.
 2ـ مرحلة التوفيق بني القرآن والعلم ،حيث قام الكثري بتوجيه القرآن
علم ّياً .ومن بني طالئع هذه املرحلة يف إيران املهندس مهدي بازركَان .وقد
سبق للطنطاوي ـ بطبيعة الحال ـ أن ألف تفسري الجواهر ضمن هذا االتجاه
واملنهج.
 3ـ مرحلة الرؤية الواقع ّية يف ما يتعلق بالقرآن والعلم ،حيث نعيش حال ّياً
هذه املرحلة.
تعريف القرآن والعلم

ال ميكن لنا دراسة هذا املوضوع إال من خالل تعريف القرآن والعلم ،ومعرفة حدود
كل ٍ
واحد منهام.
ِّ
القرآن وخصائص قضاياه ومسائله

إلهي له حقيق ٌة وواقعي ٌة خارجي ٌة ،ويشتمل عىل
إن القرآن مبعناه الخاص هو ٌّ
نص ٌّ
مجموع ٍة من العقائد واألخالق والقوانني والترشيعات ،يف إطار تنظيم وإدارة الحياة
الفردية واالجتامعية للبرش (باهرن ،دين شنايس تطبيقي ،ص  .)1وعليه فإن القرآن بهذا
املعنى هو ِعدل السنة وما هو وحيا ٌّين وصل إلينا بواسطة النبي األكرم (صلّی اللّه علیه
وآله وسلّم).
وفرعي .والقضايا
يل
القضايا القرآنية :ينقسم القرآن بشكلٍ عا ٍّم إىل قسمني :أص ٍّ
ٍّ
األصلية القرآنية ذاتُ صبغ ٍة توجيهي ٍة وهي بشكلٍ عا ٍّم تعبّدي ٌة .والقضايا الفرعية ،من
قبيل :القضايا العلمية يف القرآن والتي تقع مقدم ًة للقضايا األصلية.
القضايا العلمية :يرتبط القرآن بالحياة الدنيوية لإلنسان ،وإن األمور الدنيوية قد
ت ُركت بنح ٍو من األنحاء إىل عقل اإلنسان .ومن هنا ميكن تفسريها إىل ح ٍّد ما.
ومن ناحي ٍة أخرى ،فإن بعض القضايا العلمية يف القرآن هي من قبيل القضايا
اإلخبارية ،من قبيل :حركة الجبال ،وجاذبية األرض ،وقانون الزوجية يف النباتات وما إىل
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أبدي،
ذلك .وبعضها تكليفي ،من قبيل :حرمة أكل لحم الخنزير ،ورشب الخمر ِم ّم هو ٌّ
رض أبدا ً ،مبعنى تحويل القضايا التكليفية إىل قضايا خربي ٍة.
أي إن لحم الخنزير م ٌّ
ومفهوم ،وتقدم
كتاب هداي ٍة ،وعليه تكون قضاياه ذاتَ مع ًنى
ٍ
إن القرآن الكريم ُ
للمخاطب معرف ًة ،ومن هنا يأيت األمر مرارا ً وتكرارا ً بالتفكّر والتأ ّمل والتدبّر يف هذا
اب أَنْ َزلْ َنا ُه إِلَ ْيكَ ُم َبا َركٌ لِ َيدَّ َّب ُروا
الكتاب ،ومن ذلك قوله تعاىل يف محكم كتابه الكريمِ { :ك َت ٌ
اب}[[[.
آَيَاتِ ِه َولِ َي َت َذكَّ َر أُولُو ْالَلْ َب ِ
إن لغة القرآن واقعي ٌة ،وحتى يف قَصصه نراه يؤكد مرارا ً عىل هذه النقطة ،ومن ذلك
قوله تعاىل{ :نَ ْح ُن نَق ُُّص َعلَ ْيكَ نَ َبأَ ُه ْم بِالْ َح ِّق}[[[.
إن ظواهر القرآن حج ٌة عىل عا ّمة الناس ،وإن حجية كالم النبي واألمئة ره ٌن بالعرض
عىل القرآن( .العالمة الطباطبايئ ،قرآن در إسالم« ،القرآن يف اإلسالم» ،ص .)25
لقد جاء النبي األكرم (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) بالقرآن يك يفهم الناس معانيه
ويتدبّروا يف آياته وميتثلوا أوامره وينتهوا عن نواهيه (الخويئ ،البيان ،ص .)263
إن لغة القرآن من وجهة نظر كبار املفرسين هي لغ ٌة تركيبي ٌة ،مبعنى أنها :أدبي ٌة
وعرفي ٌة وعلمي ٌة ورمزي ٌة وما إىل ذلك .وإن لغة الدين إخباري ٌة باإلضافة إىل كونها إنشائي ًة
أحياناً.
يذهب العالمة الطباطبايئ بااللتفات إىل قوله تعاىلَ { :و َما َأ ْر َسلْ َنا ِم ْن َر ُسولٍ إِلَّ
ِبلِ َسانِ َق ْو ِم ِه لِ ُي َبيِّ َ لَ ُه ْم}[[[( ،امليزان ،تفسري اآلية) إىل االعتقاد بأن لغة القوم هي لغة
الناس .وبذلك ميكن لنا أن نستنتج أنه حيث تكون لغة الناس عرفي ًة وأدبي ًة ورمزي ًة
وعاطفي ًة وعلمي ًة وما إىل ذلك ،فإن لغة القرآن الكريم كذلك أيضاً.
إن لغة القرآن تختلف عن لغة العلم .وإن املراد من لغة القرآن هو لغة الذهن
والتفكري أو ما يصطلح عليه يف اللغة اإلنجليزية بـ « »Mentalityوالتي هي حصيلة
[[[ .ص .29 :
[[[ .الكهف.13 :
[[[ .إبراهيم .4 :

العالقة بين القضايا القرآنية والقضايا العلمية

403

روح وثقافة املجتمع والحضارة .وبعبار ٍة أخرى :إن نظم الكالم بحيث يوجد فضا ٌء ثقا ٌّيف
خاص ،وتكون له رؤي ٌة خاص ٌة
خاص ،ويكون لأللفاظ وتراكيب الجمل فيه ارتبا ٌط ُمنظَّ ٌم ٌّ
ٌّ
[[[[[[
إىل العامل واملجتمع وكل ما يحيط به ،وهو ما يعرب عنه حال ّياً بـ (علم الداللة) .
وقال إيزوتسو[[[ يف تعريف الداللية« :إن علم الداللة ..دراس ٌة تحليلي ٌة للمصطلحات
املفتاحية الخاصة بلغ ٍة ما ،تتطلع للوصول يف النهاية إىل إدراك مفهومني لـ «الرؤية
للعامل» الخاصة بالناس الذين يستخدمون تلك اللغة كأدا ٍة ال للكالم والتفكري فحسب،
بل األهم هو استخدامها كأداة ملفهمة العامل الذي يحيط بهم وتفسريه» (إيزوتسو ،الله
واإلنسان يف القرآن ،تعريب :هالل محمد الجهاد ،ص .)31
ميكن القول :إن أساس الداللة القرآنية يقوم عىل اكتساب األلفاظ القرآنية ملعانيها
ضمن شبك ٍة مرتابط ِة األجزاء والحلقات ضمن مجموعتها وفضائها الخاص.
رشعة» يشري إىل هذا املفهوم
وإن مفهوم «الحقيقة الرشعية» وحتى «حقيقة املت ّ
إىل ح ٍّد ما .ويف «الحقيقة الرشعية» يكون الشارع هو من وضع األلفاظ للداللة عىل
رشعة» تكون األلفاظ موضوع ًة من قبل الواضع ثم
املفاهيم الخاصة ،ويف «حقيقة املت ّ
سادت يف عرف املجتع ،واستعملها القرآن يف معانيها (املشكيني ،اصالحات األصول،
ص  .)114ولكن املتدينني أخذ يستعملون هذه األلفاظ بالتدريج للداللة عىل مفاهي َم
خاص ٍة عىل أساس القرآن .ويف حالة القول بالحقيقة الرشعية تبدو لغة القرآن أكرثَ جدي ًة،
رشعة ،يكون الشارع قد استفاد من األلفاظ العرفية ،ولكن
ويف حالة القول بحقيقة املت ّ
عىل كل حا ٍل بحيث تعمل عىل إيجاد مجموع ٍة من األلفاظ وبنية الجمل ضمن شبك ٍة
ومفهوم من ألفاظ القرآن التي تشرتك يف
كل مع ًنى
ارتباطي ٍة متامسك ٍة تؤدي إىل فهم ِّ
ٍ
نفسه
ألفاظ املدارس األخرى ،مؤلف ًة بذلك نوعاً من األحكام املسبقة .وهذا هو الخطأ ُ
الذي وقع فيه املستنريون من املفكرين املسلمني يف العقود األخرية عن غري ٍ
قصد .مبعنى
[1]. Semantics
[[[ .علم الداللة ( :)semanticsعلم دالالت األلفاظ.
[[[ .توشيهيكو إيزوتسو ( 1914ـ  1993م) :مستعربٌ يابا ٌّين ،يجيد أكرث من ثالثني لغةً .أستاذٌ يف جامعة مكغيل يف مونرتيال ،وأستاذ الفلسفة يف املعهد
اإليراين للفلسفة ومن بني آثاره :ترجمة معاين القرآن إىل اللغة اليابانية ،والله واإلنسان يف القرآن ،وقد ترجم هذا الكتاب األستاذ عيىس عيل العاكوب،
ونرشته دار امللتقى بحلب عام  2007م ،وهناك ترجم ٌة أخرى أعدها األستاذ هالل محمد الجهاد ونرشتها املنظمة العربية للرتجمة.
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أن الفهم الدقيق لكل كلم ٍة يف القرآن تحظى يف مجموع ألفاظ ومفاهيم القرآن ذاتِه
خاص ال وجود له يف املدارس واملذاهب األخرى.
مبع ًنى ٍّ
معنى العلم وخصائص قضاياه

إن العلم وإن أطلق عىل معانٍ عا ّم ٍة من قبيل :املعرفة واليقني ،بل وحتى املهارة،
إال أنه بحسب املصطلح الدقيق والفني له وباملعنى املطلق ،يستعمل للداللة عىل
خاص ،ولها ٌ
أصول وقواع ُد
مجموع ٍة من القضايا واملفاهيم التي تبحث حول موضو ٍع ٍّ
وقوان ُني محددةٌ .إن هذه املقولة ميكن أن تكون علامً حضوريّاً وعرفان ّياً ومكاشف ًة أو
الحس والتجربة أو العقل واملنطق ،وسوف يكون
علامً تصوريّاً وتصديق ّياً قامئاً عىل
ّ
املقابل لها يف الغرب كلمة «( »Knowledgeإيان باربور ،علم ودين ،ص 9؛ بهشتي،
شناخت إسالم ،ص  .)40وأما العلم مبعناه الخاص ،فهو عبار ٌة عن مجموعة من القضايا
واملفاهيم واملعلومات املشتملة عىل الخصائص اآلتية:
أ ـ أن يكون حصوليّاً.
ب ـ أن يكون منظَّامً وقامئاً عىل القوانني والقواعد.
ج ـ أن يكون ثابتاً بالدليل.
د ـ أن تكون التجربة هي الدليل عليه.
وهذا النوع من العلم يقابله مصطلح « »Scienceباإلنجليزية ،والذي ينقسم إىل
العلوم اآلتية:
1ـ العلوم الطبيعية :إن هذه العلوم تدرس الظواهر الطبيعية غري اإلنسانية،
حقل العلوم الطبيعية البحتة ،والعلوم الطبيعية التطبيقية.
وهي تحتوي عىل َ ِ
 2ـ العلوم اإلنسانية :إن هذه العلوم تدرس الظواهر اإلنسانية ،من قبيل:
علم النفس ،وعلم االجتامع ،واإلدارة وما إىل ذلك.
ميكن القول :إن املشاهدات العلمية:
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جانب ٍ
واحد من الظاهرة ،ال
 1ـ جزئي ٌة ودقيق ٌة ،وتبحث يف الغالب حول
ٍ
يف جميع أبعادها.
 2ـ قابلة للتكرار.
 3ـ قابلة للتكامل.
 4ـ قابلة لالنتقال إىل الغري.
 5ـ قابلة للتنبؤ (جريي أرس ،علم شبه علم وعلم دروغني ،ترجمه إىل اللغة
الفارسية :د .عباس باقري ،ص .)39
 6ـ أن تكون متأثر ًة بعقيدة اإلنسان.
مراحل تحوالت العلوم التجريبية

لقد اجتازت العلوم التجريبية منذ انطالقتها األوىل ويف أقدم صورها إىل هذه اللحظة
احل ها ّم ٍة ،وهي كاآليت:
ثالثَ مر َ
املرحلة األوىل :إن العلوم التجريبية يف هذه املرحلة كانت تعمل بشكلٍ ٍ
رئيس
مبس ٍط ،مبعنى أنها كانت تعمد أوالً إىل
ودقيقٍ عىل إيضاح الوقائع الخارجية بشكلٍ َّ
تسجيل املشاهدات التجريبية ،ثم تقوم باملقارنة يف ما بينها ،ويف نهاية املطاف تعمل
كل منها واعتبار ذلك قانوناً ،وميكن القول
عىل تعميم املوارد الجزئية واستنباط ٍ
حكم ّ ّ
تقريباً :إن العلم كان مساوياً ألصالة التجربة .حيث ال نشاهد هذا األسلوب يف آثار
ومؤلفات علامء املسلمني يف مرحلة الحضارة اإلسالمية فحسب ،بل ونجده يف الحقبة
اإلغريقية واإليرانية القدمية أيضاً (نرص ،نظر متفكران اسالمي درباره طبيعت (مصد ٌر
فاريس) ،ص  195ـ .)209
ٌّ
وبطبيعة الحال ال ب ّد أن يكون عدد املشاهدات األولية كبريا ً ،وأن تكون هذه
ٍ
ٍ
أي واحد ٍة
وحاالت
املشاهدات موزّع ًة عىل أوضا ٍع
ورشوط مختلف ٍة ومتن ّوع ٍة ،وألّ تكون ُّ
من تلك املشاهدات مغاير ًة لذلك القانون الذي تم استنتاجه .وقد أطلق عىل هذه
الطريقة مصطلح األسلوب «االستقرايئ» أيضاً ،ومن ذلك عىل سبيل املثال أنهم من خالل
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توصلوا إىل القانون القائل :إن املاء يغيل عندما
مشاهدة غليان املاء يف املوارد املتن ّوعة ّ
تبلغ درجة حرارته  100درج ٍة عىل مقياس سانتيغراد.
وميكن تلخيص نظرتهم يف هذا الشأن عىل النحو اآليت« :إذا شوهد عد ٌد كب ٌري من
ٍ
ظروف متع ّدد ٍة ،وإذا كان الـ (أ) يف جميع هذه الحاالت يتصف بجميع
حاالت الـ (أ) يف
خصائص وصفات (ب) ،أمكن القول :إن جميع أفراد الـ (أ) تتصف بخصائص أفراد
(ب)» (إيان باربور ،علم ودين ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :خرمشاهي ،ص .)30
املرحلة الثانية :العلوم الجديدة يف مرحلة الحضارة اإلسالمية والتي نشاهدها يف
تراث بعض العلامء املسلمني ،من أمثال :أيب ريحان البريوين والخوارزمي وأرضابهام.
بيد أن هذه املرحلة قد بدأت بشخصيتني علميتني بارزتني متمثلتني بغالييل ونيوتن
(املصدر ذاته ،ص  .)50بحيث ت ّم التعريف بهام بوصفهام مثالني يُحتذى بهام يف العلم
الجديد عىل مستوى أسلوب العمل والخصائص املنهجية العلمية .إن هذا األسلوب ميثل
تلفيقاً ومزيجاً من املعادالت الرياضية واملشاهدات التجريبية ،حيث اتخذ بشكلٍ رصي ٍح
أسلوباً منهج ّياً .ويف هذا األسلوب كان يتم بيان قوانني الطبيعة بلغ ٍة رياضي ٍة ،ويتم تربير
خاص بواسطة املعادالت الرياضية ،بل وحتى األفكار التي
دور الخيال الخالق بشكلٍ ٍّ
شهودي (ماكس ،علم به كجا مي رود
تخطر عىل أذهان العلامء واملفكرين عىل نح ٍو
ٍّ
(الرتجمة الفارسية) ،ص .)85
خصائص العلم يف هذه املرحلة
 1ـ توظيف األسلوب التجريبي يف بيان وتفسري الظواهر الطبيعية.
 2ـ تجنب إدخال الفرضيات الفلسفية يف تحليل وتفسري األحداث ،وإقامة
العلم عىل أساس تلك الفرضيات.
 3ـ االعتقاد بأن املفاهيم التي يتم الحصول عليها بالتجربة واالختبار ـ
املفاهيم العلمية ـ متثل ظهورا ً حقيقيّاً للعامل الخارجي والعيني.
 4ـ بيان القوانني العلمية بلغ ٍة رياضي ٍة.
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إن حاصل نشاط غالييل ونيوتن ـ عىل الرغم من قولهام بأن هذه القوانني تثبت
وجود الله ـ هو أن العامل عبار ٌة عن آل ٍة معقّد ٍة تتبع قوان َني ثابت ًة .إن هذه الرؤية إىل
العامل شكلت رافع ًة لظهور الفلسفات الجربية القائلة بأصالة املادة يف القرن الالحق.
إ ّن الل َه يف العامل نظ ُري صانع الساعات .وقد تبلورت األبستيمولوجيا القامئة عىل
األسلوب التجريبي الجديد ،وتم نقد املعرفة الوحيانية.
إن الغرور العلمي يف هذه املرحلة أدى إىل ظهور املادية العلمية املستندة إىل أصلني،
وهام:
 1ـ إن األسلوب التجريبي هو األسلوب الوحيد املعترب يف معرفة الحقيقة
والواقع.
 2ـ إن العامل الخارجي ال يعدو عامل العنارص السبعة ،أي :املادة والطاقة
وأشكالها األخرى.
إن هذين االدعائني مل يكونا منسجمني مع ماهية العلم ،ألن األسلوب العلمي هو
تركيب ومزي ٍج من املعادالت الرياضية واملشاهدات التجريبية ،ويف هذا
عبار ٌة عن
ٍ
األسلوب كام تحظى التجربة باألهمية ،فإن النموذج الريايض يحظى بأهمي ٍة أيضاً.
مهمً ،مبعنى أن للمفاهيم التجريبية دورا ً
ولذلك يغدو دور اإلبداع الذهني والشهود ّ
موازياً لدور املفاهيم النظرية ،ال أكرث منه.
واالدعاء الثاين هو أن (مادية العامل) ال ميكن إثباتها أو إبطالها من خالل األسلوب
التجريبي ،وذلك ألن العلم ال ميتلك إجاب ًة تجريبي ًة عن سبب بداية وكيفية نهاية العامل.
كام يعجز عن اإلجابة عن ماهية ما وراء عامل املادة والطاقة ،وعىل حد تعبري برتراند
راسل :إن إجابة العلم عن جميع هذه األسئلة تختزل بـ (ال أعلم)( .راسل ،جهان بيني
علمي (الرتجمة الفارسية) ،فصل محدوديتهاي روش علمي).
رص يف قيام الصلح والوئام بني العلم والدين يف القرن
وقد كان برهان النظم أهم عن ٍ
السابع عرش .فقد مثل النظم جرسا ً ،إذ سمح برهان النظم للمتكلمني بالدفاع عن الدين
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يف مواجهة اإللحاد ،إىل الح ّد الذي تبلور معه الدين الطبيعي يف قبال الدين الوحياين،
ولكن هذا مل يستمر طويالً.
«إن املستنريين من املفكرين من الجيل األول كانوا يجمعون بني اإلميان بالدين الطبيعي
والدين اإللهي ،وأما املفكرون املستنريون من الجيل الثاين ،فقد انترصوا للدين الطبيعي،
وتنكروا للدين اإللهي ،وبظهور الجيل الثالث تم نبذ الهمسات التشكيكية ،وظهرت تخطئة
أنواع الصور الدينية» (إيان باربور ،علم ودين (الرتجمة الفارسية) ،ص .)77
املرحلة الثالثة :يف هذه املرحلة بلغت العلو ُم التجريبية ـ وال سيام الفيزيائية منها ـ يف
نهاية القرن التاسع عرش للميالد ،مرحل ًة جديد ًة بحيث مل تعد معها حتى الفيزياء التقليدية
لنيوتن قابل ًة للتوجيه والتربير .ويف بداية القرن العرشين للميالد مع ظهور ميكانيكا الكم
التي كانت تدرس عامل امليكروفيزياء ،مل يَ ُعد ما يقبل التفسري سوى الجسيامت والظواهر
امليكروفيزائية امل َ ْوجية بواسطة املعادالت الجزئية فقط .وكانت مقدمة ذلك ـ بطبيعة
الحال ـ ظهور النظريّة اإللكرتونية ،ثم ظهرت النظريّة النسبية ،لتكتمل بعد ذلك بنظرية
الكم (املصدر ذاته ،علم به كجا مي رود (الرتجمة الفارسية) ،ص  64فام بعد).
إن الظواهر الكمية بحسب الواقعيات الزمانية ـ املكانية ،غ ُري قابل ٍة للتصور ،وإمنا
ميكن توصيف التجربة من خالل املعادالت الرياضية فقط (گلشني ،تحلييل از ديدگاه
فاريس) ،ص .)52
هاي فلسفي فيزيكدانان معارص (مصد ٌر
ٌّ
فإذا كان هناك من معاد ٍل النعكاس النور ،فإن الذ ّرة ،وامليدان ،والطاقة ،عبار ٌة عن
ٍ
ٍ
َ
معادل لها .ويف هذه الحالة فإن مفهوم الله
وفرضيات ال
نظريات
منظوم ٍة مؤلف ٍة من
حيث ال ميكن مشاهدته مبارشةً ،لن يكون إشكاالً صحيحاً.
منذ بداية ظهور العلوم الجديدة يف الغرب ،وحتى بداية القرن العرشين ،كانوا
يرون أن لغة العلم هي لغة الحكاية وتوصيف حقائق العامل الخارجي ،وأن املفاهيم
العلمية متثل الوصفة الثانية الدقيقة والكاملة للطبيعة ،بيد أن هذه الرؤية تعرف اليوم
بـ «أصالة الواقع غري الناضج» (إيان باربور ،علم ودين (الرتجمة الفارسية) ،ص .)191
وقد كانت هذه الرؤية قامئ ًة حتى مرحلة ميكانيك نيوتن ،وبعد ظهور ميكانيكا
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تغي يف التفكري ،إذ تم توظيف الكناية والتمثيل والنمذجة يف لغة العلم.
الكم ،حدث ُّ ٌ
ويف حقل الفيزياء الذرية كانت العالق ُة النموذجية للتفكري العلمي[[[ مع الواقعية التي
يتم طرحها غ َري مبارش ٍة بشكلٍ يفوق العادة (املصدر ذاته) ،من قبيل :املوجة الضوئية
الشبيهة مبوجة البحر ،والذ ّرة الشبيهة بجز ٍء صغريٍ من املادة الجامدة.
إن النمذجة يف لغة العلم تعتمد يف الغالب عىل النامذج الرياضية .واملراد من
ٍ
النموذج يف هذه العبارة هو :إقامة متثيلٍ
مدروس بني ظاهر ٍة واضح ِة املعامل والقوانني،
وظاهر ٍة أخرى قيد التحقيق (املصدر ذاته ،ص .)162
أقسام .فقد ذهبت جامع ٌة
وهنا انقسم الفيزيائيون إىل قسمني رئيسني ،بل إىل ثالثة
ٍ
إىل اعتبار هذه النقطة نهاية الفيزياء ،وال سيام مع أصل «عدم القطعية» لهايزنربغ،
حيث تم نفي قانون العلية ،وقالوا باستحالة توظيف العلم لدراسة الطبيعة واصفني
ذلك بالوهم ،مبعنى األفكار واألفهام التي كانت ترد عىل أذهانهم ،والتي رمبا كانت
مختلفة يف ما بينها جدا ً.
وأما الجامعة الثانية ،ومن بني أفرادها :آنشتاين وماكس بالنك فكانت تقول بأصل
عدم القطع يف علمنا ،ورفضت القول بعدم القطعية يف الطبيعة (املصدر ذاته ،علم
به كجا مريود (إىل أين يتجه العلم) باللغة الفارسية ،ص  .)46قال بعض أفراد هذه
الجامعة يف الجواب عن عدم القطعية :إن الذ ّرات الجوهرية ليست هي الربوتونات وال
النيرتونات ،وإمنا تتألف هذه الذ ّرات من ذ ّر ٍ
ات أصغ َر ،وحيث مل يتم بعد اكتشاف عامل
عدم القطعية صادقاً.
هذه الذ ّرات األصغر بشكلٍ كاملٍ  ،ميكن ّأل يكون ُ
أصل ِ
رأى ألربت آنشتاين يف مقال ٍة مستقل ٍة نقصان ميكانيكا الكم ،وقال بأن العامل ال
تحكمه الصدفة ،مبيناً ذلك بعبارته الشهرية« :إن الله ال يلعب بالرند» (جهاين كه من
ميبينم (العامل كام أراه) ،ص .)96
كان آنشتاين يرى ميكانيكا الكم مرحل ًة وسيط ًة بني الفيزياء الكالسيكية وفيزياء
مجهول ًة يف املستقبل (املصدر ذاته).
[1]. Scientific Symbolism.
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وقال ماكس بالنك يف قبال جامعة من الطائفة األوىل التي تنكر حتى واقعية الذ ّرات،
شخيص) ،وأن الذرات النووية فرضياتٌ غ ُري مناسب ٍة
(فهم
وهم
ذهني ٍ
وتقول أنها مجر ُد ٍ
ٍّ
ٍّ
ذات أجر ٍام ،وتحظى بالحقيق ِة ِ
لتفسري الذ ّرة« :إن الذ ّرات ِ
نفسها التي تحظى بها األجرام
فاريس ،ص
الساموية» (املصدر ذاته ،علم به كجا مريود (إىل أين يتجه العلم) مصد ٌر
ٌّ
 115و .)249
أما الطائفة الثالثة فال تعري انتباهاً إىل األبحاث الفلسفية ،ولكنها تؤمن بالطبيعة
بوصفها حقيق ًة مستقل ًة عن اإلدراكات الحسية أو التحقيقات.
لقد كانت الطائفة األوىل متأثر ًة بالفلسفة الوضعية الحاكمة عىل البيئة العلمية.
وإذا كان هناك من الفالسفة ـ وال سيام اإلسالميني منهم ـ الذين وجدوا العلوم التجريبية
الحديثة قامئ ًة عىل ماهية الرؤية الكونية املادية ،وال يعتربونها استمرارا ً للعلوم التجريبية
للمسلمني ،فيعود السبب يف ذلك إىل هذه البيئة والرؤية (جوان مسلامن ودنياي متجدد
فاريس ،ص .)264
(الشباب املسلم والعامل املتجدد) مصد ٌر
ٌّ
بااللتفات إىل تقيدات العلم يف املرحلة الثالثة ،ال يعود باإلمكان الوصول باسم العلم
نتائج غائي ٍة قطعي ٍة من القوانني العلمية ،إال إذا تدخلت الفرضية الفلسفية لل ُمنظِّر
إىل َ
وامل ُفسِّ للعلم .من ذلك عىل سبيل املثال لو تدخلت الفرضية الفلسفية آلنشتاين أو
ماكس بالنك فإن العالَم سوف يكتسب تفسريا ً إله ّياً ،وإذا تدخلت الفرضية الفلسفية
مادي.
لهايزنربك ،فإن العالَم سيحظى بتفسريٍ ٍّ
الرؤية الكونية القرآني والعلمية

إن للنظرة إىل الخلق والرؤية الكونية دورا ً توحيديّاً يف األفكار واملعلومات املتن ّوعة
لإلنسان ،حيث كانت محط اهتامم البرش عىل الدوام.
«إن من بني أهم هواجس اإلنسان املعارص يف مواجهة الكم الهائل من املعلومات
واملعطيات العلمية ،تلك التي تكمن يف كيفية إيجاد الوحدة والتنسيق بني النتائج
املعتربة والثابتة الناشئة من القراءة املنهجية لهذه املصادر ،بحيث تضع جميع هذه
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املعلومات بأيدينا تفسريا ً واحدا ً ومنسجامً عن جميع الحقائق والتجارب البرشية ضمن
ٍ
يل» (إيان باربور ،علم ودين (باللغة
أي
منظوم ٍة منسجم ٍة وخالي ٍة من ِّ
تناقض داخ ٍّ
الفارسية) ،ص .)4
إن جميع املوجودات والكائنات تتمتع ـ يف الرؤية الكونية للقرآن ـ بنو ٍع من اإلدراك
يعب عنه املتكلمون بالهداية العامة ،وقد تح ّدث القرآن عن ذلك
والوعي والشعور ،الذي ّ
بـ «الوحي اإللهي إىل كائنات العامل» (املغريب ،مقالة نگاهي به حقيقت وحي (رؤية بشأن
يعب عنه بتسبيح جميع
فاريس ،مجلة ويژگان ،العدد .)2 :وهو الذي ّ
حقيقة الوحي) مصد ٌر ٌّ
الكائنات يف العامل ،من قبيل قوله تعاىل{ :يُ َس ِّب ُح لِلَّ ِه َما ِف الس ََّم َو ِ
ات َو َما ِف ْالَ ْر ِض}[[[.
ش ٍء إِلَّ ُي َس ِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه َولَ ِك ْن َل تَ ْف َق ُهونَ ت َْسبِي َح ُه ْم}[[[.
وقوله تعاىلَ { :وإِنْ ِم ْن َ ْ

وعىل هذا األساس فإن الذين يرون العامل منبثقاً عن حقيق ٍة مطلق ٍة ،يقولون بأ ّن
للعامل حقيق ًة ،ويسعون إىل التع ّرف عىل هذه الحقيقة.
ويف الرؤية الكونية للقرآن تُع ُّد العلو ُم التجريبي ُة ودراساتُ الطبيع ُة ،دراس ًة آلثار
صنع الله ،ومن هنا «يقول تعاىل{ :كَ َذلِكَ إِنَّ َا َيخ َْش اللَّهَ ِم ْن ِع َبا ِد ِه الْ ُعل ََم ُء}[[[».

ويف الرؤية الكونية للعلم ،هناك واقعي ٌة للعامل ،وإ ّن هناك انسجاماً يحكم هذا العامل،
وإن باإلمكان التع ّرف عليه وإدراكه.
«إذا مل نعتقد طبقاً ألدواتنا النظريّة بإمكانية الوصول إىل إدراك الواقعية ،وإذا مل
يل يف العامل ،لن يكون العل ُم أمرا ً ممكناً» (آنشتاين،
انسجام
نعتقد بوجود
ٍ
ٍ
وتناغم داخ ٍّ
تكامل فيزيك (تكامل الفيزياء) ،باللغة الفارسية ،ص .)252
رؤية العلم إىل الطبيعة
قشيب يشتمل عىل
كتاب
 1ـ إن الطبيعة متثل مصدرا ً رئيساً للمعرفة ،فهي ٌ
ٌ
عرشات األموار الظريفة والدقيقة.
[[[ .التغابن .1 :
[[[ .اإلرساء .44 :
[[[ .فاطر .28:
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 2ـ إن النظم والقانون الذي يحكم العامل ،ميثل قاعد ًة ثابت ًة.
 3ـ ال شك يف إمكانية التع ّرف عىل قوانني الطبيعة والقدرة عىل فهمها.
 4ـ مفهومية العامل ،وأداء بدايته ونهايته إىل الجهل.
رؤية القرآن إىل الطبيعة
كتاب زاخ ٌر بالرموز واألرسار اإللهية ،ومؤلف هذا
 1ـ إن عاملَ الطبيعة ٌ
الكتاب هو القادر والحكيم ،وبذلك فهو ميثّل مرتب ًة من سلسلة مراتب الوجود.
 2ـ إن الدراسة العلمية لعامل الطبيعة تستند إىل كونه آي ًة عىل العلم
والقدرة والحكمة اإللهية ،وإن ال ِّدين يُظهر جميع أنواع الجامل الكامنة يف
العلم والقدرة والجامل اإللهي الالمتناهي.
 3ـ إن معرف َة القرآن للطبيعة هي معرف ٌة هادف ٌة .مل يتم بيان التعليم الفارغ
من الروح للقوانني الحاكمة عىل الرياح واألمطار والجبال والبحار .إن الغاية
الرئيسة من الحقائق العلمية ال تكمن يف مج ّرد اإلخبار عن الحقائق العلمية،
بل التأكيد عىل هدفيتها وكونها من اآليات عىل وجود الله وعظمته (نرص ،نظر
متفكران مسلامن در مورد طبيعت( ،رأي املفكرين املسلمني بشأن الطبيعة)،
فاريس ،ص  .)12إن بيان الحوادث الطبيعية ،ميثل كشفاً للنقاب عن
مصد ٌر
ٌّ
املعاين وتوظيفها يف مسار هداية البرش.
حكيم.
 4ـ إن الخلق ومساراته يقوم عىل مخط َِّط عالِ ٍم ٍ
وعىل هذا األساس فإن الرؤية العلمية البحتة إىل العامل ،ال ميكنها أن تدل
بشكلٍ قاطعٍ عىل مادية العامل ،وغاية ما ميكنها أن ت ّدعيه يف ما يتعلق مبفهومية
العامل هو الحياد ،وإن الواقعية ـ كام تق ّدم أن أرشنا ـ هي أن املباين املعرفية
للعلامء التجريبيني سوف تكون مؤثر ًة يف تفسري العالَم.
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العالقة بين قضايا القرآن وقضايا العلم

إن املفكرين والعلامء اإلسالميني من مفرسي القرآن واملتخصصني يف العلوم ،حيث
يؤمنون بأن الله هو منزل كتاب الوحي والترشيع ،وهو الخالق أيضاً لكتاب الطبيعة
والتكوين ،فإنهم مل يكونوا يرون فرقاً بني كتاب الترشيع وكتاب التكوين .ويف دراسة
نسبتها يجب العمل أوالً عىل بيان القضايا العلمية القرآنية من خالل توظيف األساليب
الخاصة بها ،ويف املرحلة الالحقة يتم العمل عىل معرفة القضايا العلمية القطعية ،ثم
العمل بعد ذلك عىل تقييم النسبة بينها.
 1ـ العالقة التكميلية
كل ٍ
واحد من العلم والقرآن يع ّد مك ّمالً ومت ّمامً لآلخر .وميكن لهذه العالقة أن
إن َّ
تكون عىل أحد شكلني ،وهام:
أ ـ أن تشكل القضايا العلمية مقدم ًة للقضايا القرآنية الرئيسة ،مبعنى أن يكون
التع ّرف عىل نظم الطبيعة مقدم ًة ملعرفة الله ،ويكون العلم مقدم ًة إلدراك األهداف
الرئيسة للقرآن.
وميكن توضيح ذلك عىل النحو اآليت :يقوم عالَم الخلق عىل إتقانٍ
ونظم دقيقٍ
ٍ
ومذهلٍ  ،وإن العلوم التجريبية الحديثة تلعب دورا ً ها ّماً يف معرفة ال َّنظْم الذي يحكم
الخلق .يقوم املتكلمون بإثبات وجود الله من خالل وضع هذه العلوم بوصفها صغرى
بديهي ،وهو أن ال َّنظْم يف األفعال ال
يل
(مقدمة) لقياسهم ،ومن خالل ض ّم أصلٍ عق ٍّ
ٍّ
يكون معقوالً من دون علم وإدراك الفاعل .وقد اهتم القرآن الكريم بربهان النظم كثريا ً،
كام يف قوله تعاىل{ :إِنَّ ِف َخل ِْق الس ََّم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض َوا ْخ ِت َل ِف اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر َوالْ ُفل ِْك الَّ ِتي
اس َو َما أَنْ َز َل اللَّهُ ِم َن الس ََّم ِء ِم ْن َما ٍء َفأَ ْح َيا ِب ِه ْالَ ْر َض َب ْعدَ
تَ ْجرِي ِف الْ َب ْح ِر بِ َا َي ْنف َُع ال َّن َ
َص ِ
اب الْ ُم َس َّخ ِر بَ ْ َي الس ََّم ِء َو ْالَ ْر ِض
الس َح ِ
َم ْوتِ َها َوبَ َّث ِفي َها ِم ْن ك ُِّل َدابَّ ٍة َوت ْ ِ
يف ال ِّريَاحِ َو َّ
َ َليَ ٍ
ات لِ َق ْو ٍم يَ ْع ِقلُونَ }[[[.
[[[ .البقرة.164 :
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لكل من العلم والقرآن
ب ـ إن موضوع العلم والقرآن بشأن الطبيعة واح ٌد ،ولك ْنٍّ ،
لكل ٍ
واحد منهام أن يكون مك ِّمالً
غايته الخاصة يف هذا الشأن .ويف هذه الحالة ميكن ِّ
لآلخر .فالعلم يتح ّدث عن علل الحوادث الطبيعية ،بينام يتح ّدث القرآن عن غاياتها
وأهدافها (كشف مفاهيم الظواهر التي هي آياتٌ إلهي ٌة) ،من قبيل قوله تعاىلُ { :ق ْل
ف بَدَ أَ الْ َخل َْق}[[[.
ِسريُوا ِف ْالَ ْر ِض فَانْظُ ُروا كَ ْي َ
إن القرآن الكريم من خالل تأكيده عىل واقعية الطبيعة ،وإمكان التع ّرف عىل
قوانينها ،واعتبار الطبيعة تجلياً للعلم اإللهي ،مل مي ّهد األرضية واألساس الالزم لتكوين
كل ٍ
واحد
مؤسسة العلم يف حياة اإلنسان فحسب ،بل وضع األمرين معاً ،ليك يعمل ُّ
منهام عىل إكامل وتتميم اآلخر.
وميكن بيان العالقة التكميلية بني القضايا العلمية والقضايا القرآنية من خالل شكلٍ
وريايض بني املجموعة  Qواملجموعة  Sعىل النحو اآليت:
هنديس
ٍّ
ٍّ

 2ـ عالقة الوحدة والتطابق
هدف ٍ
لقد تح ّدث العلم والقرآن عن موضو ٍع ٍ
واحد وعن غاية واحد ٍة وعن ٍ
واحد.
وتطابق ،مبعنى أن القرن قد تح ّدث بشكلٍ دقيقٍ عن
وعليه هناك يف البني وحد ٌة
ٌ
موضو ٍع من الطبيعة مع ذكر علله الطبيعية ،كام تح ّدث العلم بدوره عن طبيعته
وعلله ،وبذلك تكون هذه القضايا متطابق ًة يف ما بينها متاماً ،من قبيل قوله تعاىل:
اب}[[[.
الس َح ِ
{ َوتَ َرى الْجِ َب َال تَ ْح َس ُب َها َجا ِمدَ ًة َو ِه َي تَ ُ ُّر َم َّر َّ
[[[ .العنكبوت.20 :
[[[ .النمل .88 :
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لقد ت ّم إثبات حركة الجبال يف املرحلة املعارصة ،والعالمة الطباطبايئ ينسبها
إىل أحداث يوم القيامة (امليزان ،ج  ،14ص  ،)390يف حني أن القرآن قد تح ّدث
عن ذلك قبل قرونٍ  .ويف هذه الحالة ميكن للقرآن أن يشكل أرضي ًة للكشف عن
القوانني العلمية ويكون أسو ًة يف هذا الشأن ،كام ميكن لبعض القضايا العلمية يف
القرآن أن تعمل عىل توجيه وإرشاد العلوم.
يف هذا النوع من اآليات ،تح ّدث القرآن عن الطبيعة بوصفها مصدرا ً من مصادر
املعرفة ،وقام برشح وإيضاح علل وأسباب الحوادث الطبيعية (مهدي بازرگان ،باد
فاريس) .وهذه املوارد يف حقل
وباران در قرآن (الرياح واملطر يف القرآن) ،مصد ٌر
ٌّ
العلوم اإلنسانية متوفر ٌة بشكلٍ أك َرث جديّ ًة وعىل نح ٍو أوس َع (الطباطبايئ ،امليزان ،ج
 ،2ص  ،213وج  ،4ص  178ـ 198؛ وانظر أيضاً :األستاذ املطهري ،إسالم ومقتضيات
فاريس).
زمان (اإلسالم ومقتضيات العرص) ،مصد ٌر
ٌّ
وميكن بيان عالقة الوحدة والتطابق من خالل الشكل الهنديس والريايض أدناه:
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لقد تح ّدث القرآن الكريم يف آيات كثرية عن ال َّنظْم يف الخلق والهدفية التي تحكم
الكون والعامل ،ومن ذلك قوله تعاىل:
ـ {الَّ ِذي َخل ََق َس ْب َع َس َم َو ٍ
ص
ات ِط َبا ًقا َما تَ َرى ِف َخل ِْق ال َّر ْح َم ِن ِم ْن تَفَا ُو ٍت فَا ْرجِ ِع الْ َب َ َ
َه ْل تَ َرى ِم ْن ُفطُورٍ}[[[.
ـ {الَّ ِذي لَهُ ُملْكُ الس ََّم َو ِ
ش ٍء َف َقدَّ َر ُه تَ ْق ِدي ًرا}[[[.
ات َو ْالَ ْر ِضَ ...و َخل ََق ك َُّل َ ْ
ش ٍء َم ْوزُونٍ }[[[.
اس َوأَنْ َب ْت َنا ِفي َها ِم ْن ك ُِّل َ ْ
ـ { َو ْالَ ْر َض َمدَ ْدنَا َها َوأَلْ َق ْي َنا ِفي َها َر َو ِ َ
اآليات التي تح ّدثت عن الطبيعة وتح ّوالتها وآثارها ،من قبيل قوله تعاىل{ :اللَّهُ الَّ ِذي
ف يَشَ ا ُء َويَ ْج َعلُهُ ِك َسفًا ف َ ََتى الْ َو ْد َق
اح َف ُت ِثريُ َس َحابًا َف َي ْب ُسطُهُ ِف الس ََّم ِء كَ ْي َ
يُ ْر ِس ُل ال ِّريَ َ
يَ ْخ ُر ُج ِم ْن ِخ َللِ ِه}[[[.
كام ميكن اإلشارة إىل اآليات التي يُعترب عاملُ الطبيعة ـ طبقاً لها ـ مس َّخ ًرا للبرش ،ومن
ذلك قوله تعاىلَ { :و َس َّخ َر لَك ُْم َما ِف الس ََّم َو ِ
ات َو َما ِف ْالَ ْر ِض َج ِمي ًعا}[[[.
ويف ما يرتبط بالعالقة التكميلية واالنطباق ،نجد هناك اهتامماً بهذا املوضوع من
ِقبل املحققني املسلمني منذ القدم ،ومن ذلك قول بعضهم:
رش
«هناك يف القرآن الكريم ما يزيد عىل  750آي ًة ،ت ّم التأكيد فيها ـ بشكلٍ مبا ٍ
رش ـ عىل دراسة الظواهر الطبيعية وأهمية قراءتها العميقة ،وكونها آي ًة
أو غريِ مبا ٍ
ودليالً عىل العلم والقدرة والحكمة اإللهية .إن الطبيعة من وجهة نظر القرآن مصد ٌر
زاخ ٌر باملعلومات الجديرة بالدراسة والقراءة والتدبّر والبحث والتدقيق .إن عىل اإلنسان
املفكر أن ينظر فيها بشكلٍ
أفضل وأكرثَ ،يك يشاهد الجامل اإللهي الخالب يف صفحة
َ
مرآة الطبيعة الصايف من الغبار والصدأ .إن القرآن عند بيان دقائق ولطائف قوانني
الطبيعة املعقدة الحاكمة عىل ظواهر الطبيعة ،يؤكد عىل هذه النقطة وهي أن جميع
الالمتناهَّي .وإ ّن
اإللهَّي
ناشئ من العلم والقدرة والجامل
أنواع هذا الجامل الخالب ٌ
ْ
ْ
[[[ .امللك .3 :
[[[ .الفرقان .2 :
[[[ .الحجر .19 :
[[[ .الروم .48 :
[[[ .الجاثية .13 :
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ِ
وعليم وقديرٍ ،ويف الحقيقة
حكيم
الكائنات الطبيعي َة أدل ٌة وعالماتٌ عىل وجود خالقٍ
ٍ
ٍ
فإن علم الطبيعة يف القرآن ٌ
هادف ،وليس ملجرد التعليم الجاف وبيان القوانني الفاقدة
رص القرآن عىل أن هذه
للروح التي تحكم املطر والرياح والجبال والبحار وما إىل ذلك .ي ّ
الطبيعة يجب أن تكتسب صيغة وروح اآلية ،وأن تكون مبنزلة الصورة املنعكسة يف
املرآة التي ترشدنا إىل صاحب الصورة» (نرص ،نظر متفكران مسلامن در مورد طبيعت
فاريس ،ص  12ـ .)13
(رأي املفكرين املسلمني حول الطبيعة) ،مصد ٌر
ٌّ
ميكن القول :هناك وجو ٌد للعالقة التكميلية والوحدة بني بعض قضايا العلوم مع
قضايا القرآن ،ولكن ال بد من االلتفات إىل هذه النقطة وهي أن للقضايا القرآنية أهدافاً
أصلي ًة وأخرى فرعي ًة ،وميكن توضيح ذلك عىل النحو اآليت:
إن هدف القرآن الرئيس وغاية قضاياه األصلية إظهار الطبيعة بوصفها من اآليات
اإللهية ،التي متثل عالم ًة ودليالً عىل علم الله وقدرته وحكمته ،مبعنى أنها آي ٌة عىل مبدأ
العامل ،وأ ّن ظواه َر الخلق آياتٌ إلهي ٌة.
من خالل دراسة آيات القرآن ،ميكن القول :إن من بني أهم أهداف آيات القضايا
العلمية للقرآن ،هي :إثبات وجود الله واملعاد ،إىل الح ّد الذي ادعى معه البعض قائالً
ما معناه:
«ال نجد سورة يف القرآن ـ وال سيام السور املكية منه ـ إال وهي تشتمل عىل تلمي ٍح
أو ترصي ٍح بعامل الوجود والتأمل يف نظمه وخلقه ،يك تدفع بالسمع والبرص وجميع
الحواس والعقل البرشي إىل التفكر يف خلق الله ،ليصل بذلك من املخلوق إىل الخالق،
ومن الطبيعة إىل موجدها ،ومن امل ُس َّبب إىل السبب ،ومن املصنوع إىل الصانع» (شحاتة،
تفسري اآليات الكونية ،ص .)30
وامللفت أنه ال يتم االقتصار عىل مفردة اآلية ومشتقاتها للداللة عىل مفهومية العامل،
ٌ
اختالف ها ٌّم مع
بل حتى مفردة «اليشء» مبعنى «الظاهرة» أو «األمر» ،وملفهومها
مفردة «الظاهرة» و«اليشء» .إن جذر «اليشء» من شاء يشاء شيئاً ،مبعنى «أراد» ،ومن
ذلك املشيئة أيضاً .وإن مفهوم اليشء أو اإلرادة يعني أن شخصاً قد أرادها ،وخلقها
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ٍ
وهدف ،وعليه فإنها بذلك تشري إىل مبدأٍ وغاي ٍة ومعا ٍد.
بنفسه ،وأنه قد أبدعها لغاي ٍة
وأما مفردة «الظاهرة» فتعني أنها مل تكن يف زمنٍ ثم ُوجدت ،والـ «يشء» مبعنى املاهية
املوجودة حال ّياً ،ولكنها ال تظهر املبدأ والغاية.
وتناغم شاملٍ عن محور ومركز الوجود ،إذ
انسجام
إن مفردة «اليشء» تتح ّدث يف
ٍ
ٍ
«يقف التوحيد عىل رأس هرم املعارف القرآنية» (الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن،
ج  ،10ص  .)139ويف «الفهم القرآين يكون الفكر اإللهي هو الحاكم ...وإن الله يف قلب
ومركز عامل الوجود» (إيزوتسو ،خدا وإنسان در قرآن( ،الله واإلنسان يف القرن) باللغة
الفارسية ،ص .)91
إن الهدف الفرعي للقرآن يف القضايا العلمية هو إظهار حقيقة الخلق ،وتشجيع
اإلنسان عىل قراءة الطبيعة واالهتامم بها ،مبعنى أن هناك نوعاً من الوحدة بني بعض
قضايا العلوم (ومن وجهة نظر العلوم ت ُعترب جمي ُع قضاياه أصلي ًة) وبني القضايا العلمية
للقرآن (وهي متثل أهداف القرآن الفرعية).
إن هذين الهدفني يَصدقان عىل كل مور ٍد من آيات القرآن التي تتح ّدث عن الطبيعة.
والهدف األصيل اآلخر الذي ميكن استنباطه من «مجموع آيات» القرآن بشأن
عب املفرسون الكبار عن اإلعجاز
الظواهر الطبيعية ،هو إظهار إعجاز كتاب الله .وقد ّ
العلمي بوصفه واحدا ً من األبعاد اإلعجازية للقرآن.
هناك الكثري من املوارد التي استعان بها مفسِّ و القرآن باملعطيات واالكتشافات
العلمية القطعية لتوضيح ورشح اآليات القرآنية ،وبذلك كشفوا النقاب من هذه الناحية
عن إعجاز القرآن ،وبذلك عملوا يف الحقيقة عىل توظيف العلم يف خدمة فهم القرآن،
وأوضحوا ص ّحة وصدق مسائل القرآن من خالل االستعانة باالكتشافات القطعية للعلم.
ومن بني ذلك ميكن اإلشارة إىل الحقائق اآلتية:
ـ حركة األرض{ :أَل َْم نَ ْج َعلِ ْالَ ْر َض ِم َها ًدا}[[[.
[[[ .النبأ.6 :

العالقة بين القضايا القرآنية والقضايا العلمية

419

ـ رسوخ الجبالَ { :والْجِ َب َال أَ ْوتَا ًدا}[[[.

ـ كروية األرض{ :ف ََل أُ ْق ِس ُم ِب َر ِّب الْ َمشَ ارِقِ َوالْ َمغَار ِِب إِنَّا لَقَا ِد ُرونَ }[[[.

ش ٍء َح ٍّي}[[[.
ـ دور املاء يف ظهور الحياةَ { :و َج َعلْ َنا ِم َن ال َْم ِء ك َُّل َ ْ

ش ٍء َخلَ ْق َنا َز ْو َج ْ ِي لَ َعلَّك ُْم تَ َذكَّ ُرونَ }[[[.
ـ قانون الزوجية العام بني الكائناتَ { :و ِم ْن ك ُِّل َ ْ
اح لَ َوا ِق َح}[[[.
ـ التلقيح بواسطة الرياحَ { :وأَ ْر َسلْ َنا ال ِّريَ َ

اح َف ُت ِث ُري َس َحا ًبا ف َُس ْق َنا ُه
الس ُحب واملطرَ { :واللَّهُ الَّ ِذي أَ ْر َس َل ال ِّر َي َ
ـ دور الرياح يف ظهور ُ
إِ َل بَلَ ٍد َم ِّي ٍت} (فاطر.)9 :
اس أَنْ تَ ِيدَ ِبه ِْم}[[[.
ـ دور الجبال يف تثبيت األرضَ { :و َج َعلْ َنا ِف ْالَ ْر ِض َر َو ِ َ

والعرشات من املوارد األخرى التي اتضحت يف ظل االكتشافات العلمية .ليس
هناك مان ٌع من توظيف العلوم الحديثة يف تفسري اآليات إذا قامت عىل رعاية املوازين
املنهجية ،بل إن ذلك ميثل دليالً عىل عظمة هذا الكتاب اإللهي أيضاً .وعليه فإ ّن القرآن
يف أبحاثه التوحيدية واملسائل املتعلقة مبعرفة الله واملعاد وأمثال ذلك ،يكشف النقاب
عن سلسل ٍة من الحقائق العلمية ،وباإلضافة إىل كسب النتائج التوحيدية واألخالقية
والدينية ،يضع أتباعه يف صلب العلوم ،وميثل نافذ ًة إىل العلوم أيضاً .إن مفرسي القرآن،
يف هذا القسم من تفسري اآليات القرآنية ،من خالل االستعانة بالعلوم الحديثة ،مع
تج ُّنب التأويل والتكلُّف واإلسقاط والتفسري بالرأي ،يرفعون القوانني الطبيعية الثابتة
مشعالً لكشف أرسار اآليات القرآنية ،ل ُيثبتوا بذلك إعجاز القرآن أكرثَ من ذي قبلٍ
(رضايئ اإلصفهاين ،بژوهيش در إعجاز علمي قرآن (بحث يف اإلعجاز العلمي للقرآن)،
فاريس) .ويدعون الجميع وال سيام العلامء إىل الخضوع والخشوع بحرضته .وهو
مصد ٌر
ٌّ
[[[ .النبأ.7 :
[[[ .املعارج.40 :
[[[ .األنبياء.30 :
[[[ .الذاريات.49 :
[[[ .الحجر.22 :
[[[ .األنبياء.31 :
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القرآن الذي كشف قبل أربعة عرش قرناً عن أمو ٍر مل يتمكن اإلنسان من الكشف عنها
إال مؤخرا ً ،وذلك يف ظل الكثري من الجهود العلمية املتظافرة .وقال العالمة الطباطبايئ
بشأن كيفية االستفادة من العلم يف تفسري القرآن:
«فهم حقائق القرآن وتشخيص مقاصده العالية ،وذلك عىل أحد
وجهني ،أحدهام :أن نبحث بحثاً علم ّياً أو فلسف ّياً أو غري ذلك عن
مسأل ٍة من املسائل التي تتعرض له اآلية حتى نقف عىل الحق يف
املسألة ،ثم نأيت باآلية و نحملها عليه ،وهذه طريقة يرتضيها البحث
النظري ،غري أن القرآن ال يرتضيها كام عرفت ،وثانيهام :أن نفرس القرآن
بالقرآن ونستوضح معنى اآلية من نظريتها بالتدبر املندوب إليه يف
نفس القرآن ،ونشخص املصاديق و نتعرفها بالخواص التي تعطيها
اآليات (الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،1ص  17ـ ».)18
ثم انتقل العالمة الطباطبايئ بعد ذلك إىل نقد األساليب واملناهج التفسريية املتن ّوعة،
حيث يرى أن املشكلة الرئيسة يف جميع األساليب التفسريية ومن بينها التفسري العلمي
تكمن يف تطبيق وإسقاط معطيات العلم عىل القرآن؛ إ ْذ يقول:
«بالتأمل يف جميع هذه املسالك املنقولة يف التفسري تجد :أن
الجميع مشرتك ٌة يف نقص وبئس النقص ،وهو تحميل ما أنتجه األبحاث
العلمية أو الفلسفية من خارجٍ عىل مداليل اآليات ،فتبدل به التفسري
حقائق من القرآن
تطبيقاً وسمي به التطبيق تفسرياً ،وصارت بذلك
ُ
ٍ
مجاز ٍ
تأويالت (املصدر أعاله ،ص ».)13
وتنزيل عد ٍة من اآليات
ُ
ات،
ثم قام العالمة بعد ذلك بنقد األساليب واملناهج العلمية يف تفسري القرآن ،من قبيل
الرباغامتية (أصالة العمل) (املصدر ذاته ،ص  ،)19والتفسري املادي (املصدر ذاته ،ص
 ،)43والتفسري االنطباعي (أصالة التجربة والحس) (املصدر ذاته ،ص  ،)50والتفسري
الوضعي (الوجودي) (املصدر ذاته) ،ويُشْ ِكل عليها بأجمعها.
علمي حتى ولو كان
بأي معطًى
هناك تيا ٌر يف تفسري اآليات يعمد إىل االستعانة ِّ
ٍّ
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مج ّر َد فرضي ٍة ،للتوفيق بني العلم والقرآن ،وال يقبل بالقضايا القرآنية إال إذا تناغمت
مع العلم الحديث .والتيار اآلخر ينتهج األسلوب واملنهج التقليدي يف تفسري القرآن،
وكان يف الوقت نفسه يقبل بدور العلم يف فهم القرآن كام ينبغي ،ولكنه ال يعمل إال
عىل توظيف الثوابت العلمية القطعية ،مع رعاية خصائص التفسري املنهجية ،من قبيل:
السياق واللغة والظاهر وما إىل ذلك .وهذه هي الطريقة املقبولة والصحيحة.
وامللفت أن القرآن يف آياته العلمية التي تشري إىل عامل الطبيعة وتغريات الخلق،
إمنا يوجه الخطاب مبارش ًة إىل أصحاب العقول وذوي األلباب ،وهذا يعني أن املفكرين
والعلامء واملتخصصني هم وحدهم الذين ميتلكون القدرة عىل فهم هذه اآليات.
إن املخاطب بالقرآن وفهم آياته العلمية هم العلامء واملتخصصون والذين يعملون
عىل توظيف الفكر والعقل .ومن ذلك ميكن االلتفات إىل اآليات اآلتية:
ـ { ُه َو الَّ ِذي أَنْ َز َل ِم َن الس ََّم ِء َما ًء لَك ُْم ...إِنَّ ِف َذلِكَ َلَيَ ًة لِ َق ْو ٍم يَ َت َفكَّ ُرونَ }[[[.
ـ { َو َس َّخ َر لَك ُُم اللَّ ْي َل َوال َّن َها َر َوالشَّ ْم َس َوالْ َق َم َر َوال ُّن ُجو ُم ُم َس َّخ َر ٌ
ات ِبأَ ْم ِر ِه إِنَّ ِف َذلِكَ
َلَيَ ٍ
ات لِ َق ْو ٍم يَ ْع ِقلُونَ }[[[.
ف أَل ِْس َن ِتك ُْم َوأَلْ َوانِك ُْم إِنَّ ِف َذلِكَ َلَيَ ٍ
ـ { َو ِم ْن آَيَاتِ ِه َخل ُْق الس ََّم َو ِ
ات
ات َو ْالَ ْر ِض َوا ْخ ِت َل ُ
لِلْ َعالِ ِم َني}[[[.
ـ { َو ُه َو الَّ ِذي أَنْشَ أَك ُْم ِم ْن نَف ٍْس َوا ِحدَ ٍةَ ...ف ُم ْس َت َق ٌّر َو ُم ْس َت ْو َد ٌع َقدْ ف ََّصلْ َنا ْالَيَ ِ
ات لِ َق ْو ٍم
يَ ْف َق ُهونَ }[[[.
ٍ
التفات إىل هذه اآليات ،يتم تحديد األرضية لدراسة اآليات العلمية للجامعة
بأدىن
«املفكرة» و«العاقلة» و«العاملة» ،و«الجامعة التي تتمتع بعمقٍ يف التفكري» عىل ما جاء يف
خواتم هذه اآليات .وبذلك يت ّم تحديد الذين خاطبهم القرآن الكريم بهذه اآليات الرشيفة.
وبعكس ذلك هناك آياتٌ يف القرآن توبّخ أولئك الذين يشاهدون اآليات واألرسار
[[[ .النحل 10 :ـ .11
[[[ .النحل.12 :
[[[ .الروم.22 :
[[[ .األنعام.98 :
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اإللهية ،وال يتدبّرون فيها ،من قبيل قوله تعاىلَ { :وكَأَيِّ ْن ِم ْن آَيَ ٍة ِف الس ََّم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض
َيُ ُّرونَ َعلَ ْي َها َو ُه ْم َع ْن َها ُم ْعرِضُ ونَ }[[[.
رص يف التخلف العلمي للمسلمني ـ باإلضافة إىل ابتعادهم
ورمبا كان أهم ٍ
سبب وعن ٍ
عن القرآن الذي كان عامل تق ّدم املسلمني واملؤسس للحضارة الذهبية ـ هو ظهور التيار
املنايف للعقل بعد اإلفراط فيه من قبل املعتزلة ،األمر الذي أ ّدى بالتدريج إىل غلبة التيار
الباطني والصويف بعد االجتياح املغويل لألرايض اإلسالمية.
ال شك يف أن اإلعجاز العلمي ميثل واحدا ً من أبعاد إعجاز القرآن ،إىل الحد الذي
يقول معه عاملٌ مدق ٌِّق مثل آية الله السيد أبو القاسم الخويئُ ،م َح ِّذ ًرا:
«أخرب القرآن الكريم يف غريِ واحد ٍة من آياته عام يتعلق بسنن
الكون ،ونواميس الطبيعة ،واألفالك ،وغريها مام ال سبيل إىل العلم به
يف بدء اإلسالم إال من ناحية الوحي اإللهي» (الخويئ ،البيان ،ص ،)70
ال سيام وأن املخاطَبني باآليات العلمية يف القرآن هم الذين سيقفون
عىل علوم وأرسار الخلق يف املستقبل.
وقــد أخــذ القــرآن بالحــزم يف إخبــاره عــن هــذه األمــور ،فــرح
ببعضهــا حيــث يحســن الترصيــح ،وأشــار إىل بعضهــا حيــث تُحمــد
اإلشــارة ،ألن بعــض هــذه األشــياء مــا يســتعيص عــى عقــول أهــل
ذلــك العــر ،فــكان مــن الرشــد أن يشــر إليهــا إشــار ًة تتضــح ألهل
العصــور املقبلــة حــن يتقــدم العلــم ،وتكــر االكتشــافات ...وبعــض
هــذه القوانــن وإن علــم بهــا اليونانيــون يف تلــك العصــور أو غريهم
ممــن لهــم ســابق معرفـ ٍة بالعلــوم ،إال أن الجزيــرة العربيــة كانــت
بعيــد ًة عــن العلــم بذلــك .وإن فريقــاً مــا أخــر بــه القــرآن مل
يتضــح إال بعــد تو ُّفــر العلــوم ،وكــرة االكتشــافات .وهــذه األنبــاء
رف).
يف القــرآن كثــر ٌة» (املصــدر ذاتــه ،ص  ،71بتـ ّ
[[[ .يوسف.105 :
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ولكن لِ َم لَ ْم يتح ّدث القرآن عن الحقائق العلمية بشكلٍ رصي ٍح؟ من ذلك عىل سبيل
املثال أنه يكتفي يف بيان حركة األرض بإشار ٍة لطيف ٍة فقط ،وذلك بكلمة «مهد» (النبأ
 .)6 /وذلك ألن علامء ذلك العرص كانوا يقولون بسكون األرض ،ومل يكن من السهل
االعتقاد بخالف ذلك.
«وقد أخذ القرآن بالحزم يف إخباره عن هذه األمور ،فرصح ببعضها حيث يحسن
الترصيح ،وأشار إىل بعضها حيث تحمد اإلشارة ،ألن بعض هذه األشياء مام يستعيص
عىل عقول أهل ذلك العرص ،فكان من الرشد أن يشري إليها إشار ًة تتضح ألهل العصور
املقبلة حني يتقدم العلم ،وتكرث االكتشافات» (املصدر ذاته).
ومن ناحي ٍة أخرى ميكن القول :حيث يتح ّدث القرآن بلغتني :لغة العقل ،ولغة القلب
(املطهري ،آشنايئ با قرآن ،ج  1و  ،2ص  ،)38ولغة العقل لغ ٌة تحليلي ٌة ـ توصيفي ٌة ،ولغة
القلب لغ ٌة عاطفي ٌة ـ توصيفي ٌة .مبعنى أن القضايا القرآنية ،ومن بينها قضاياه العلمية
تعمل من جه ٍة عىل الوصف والتحليل والتعليل ،ومن ناحي ٍة أخرى تؤث ّر يف قلب اإلنسان
وكيانه عاطف ّياً .ومن الواضح بطبيعة الحال أن القضايا القرآنية ال تتح ّدث بأجمعها عن
املوارد العلمية ،ومن ناحي ِة أخرى فإن القضايا العلمية يف القرآن إمنا تشكِّل جزءا ً قليالً
تعارض بني ثوابت العلم
توصل إليها البرش ،ولكن ليس هناك
ٌ
من القضايا العلمية التي ّ
القطعية ونصوص القرآن.
 3ـ عالقة التعارض
إن املـراد مـن التعـارض هو حيـث يذكر القـرآن الكريم بشـأن الطبيعـة قضايا بلغة
ويبين عللهـا وأسـبابها الطبيعيـة ،ويعمـل العلـم يف الوقـت نفسـه على إماطـة
العلـم ّ
اللثـام بلغتـه الخاصـة وتجاربـه واختباراتـه ،عن العلـل الطبيعيـة املادية ،وتكـون بينها
مخالفـ ٌة قطعيـ ٌة .وقـد يكـون التعـارض ظاهريّـاً يـزول بـأدىن تأ ّمـلٍ  ،مـن قبيـل :خلـق
أيـام ،حيـث إن اليـوم يف املفهـوم القـرآين ال يعنـي اليـوم
السماوات واألرض يف سـتة ٍ
الـذي يسـتغرق أربعـ ًة وعرشيـن سـاع ًة بحسـب التوقيت الفلكي ،وإمنا يعنـي املرحلة،
بـل يطلـق حتـى على بدايـة العـامل إىل القيامة بـ «يـوم الدنيـا» ،أي مرحلـة الدنيا ،وإن

 424الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

كل مراحلـ ٍة من هذه
احل ،وقد تسـتغرق ُّ
خلـق السـموات واألرض قـد تـ ّم عىل سـت ِة مر َ
املراحـل السـتة ماليني السـنني.
وميكن بيان الشكل الهنديس والريايض لهذه الحالة ،عىل الشكل أدناه:

طرق حلول التعارض الظاهري
يف ما يتعلق بالتعارض الحقيقي بني العلم والقرآن ،ميكن القول :إن خالق كتاب التكوين
تعارض بني العلم الواقعي
ومنزل كتاب الترشيع واح ٌد ،وهو الله .وعليه ال يوجد هناك
ٌ
وحقيقة القرآن ،وبذلك إما أن يكون فهمنا للوحي خاطئاً ،أو أن يكون علمنا بالطبيعة
ناقصاً ،وأما طرق حلول مشكة التعارض الظاهري بني القرآن والعلم ،فهي عبار ٌة عن:
أ ـ عدم قطعية جميع القضايا العلمية
إن الكثري من القضايا العلمية هي يف ح ّد الفرضيات ،ومل تصل إىل درجة القطعية،
وعىل هذا األساس ال ميكن لها أن تصمد أمام القضايا القطعية للقرآن .وبطبيعة الحال
رصح العالمة الطباطبايئ يف موضوع خلق
فإن احتامل ص ّحة النظريّة العلمية أك ُرب .وقد ّ
اإلنسان :بأن نظريّة التكامل هي «فرضي ٌة ا ُف ُرتضت لتوجيه ما يلحق بهذه األنواع من
الخواص واآلثار من غري قيام دليلٍ عليها بالخصوص ونفي ما عداها ...إمنا املقصود
فرض افرتضوه لتوجيه ما يرتبط به من املسائل من غري أن يقوم عليه
اإلشارة إىل أنه ٌ
دليل قاط ٌع ،فالحقيقة التي يشري إليها القرآن الكريم من كون اإلنسان نوعاً مفصوالً عن
ٌ
علمي» (الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،4ص
سائر األنواع غ ُري معا َرض ٍة بيش ٍء ٍّ
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 .)134بل إن سامحته يذهب إىل االعتقاد قائالً ...« :هذا [خلق اإلنسان األول] هو الذي
نصا رصي ًحا ال تقبل التأويل وال املسألة من
يفيده اآليات ظهورا ً معت ّدا ً به وإن مل تكن ّ
شخص من آيات
رضوريات الدين» (املصدر ذاته ،ج  ،8ص  .)269مبعنى أنه لو فهم
ٌ
القرآن تطور خلق اإلنسان ،لن يكون بذلك من ِكرا ً
لرضوري من رضوريات الدين ،ألن
ٍّ
لكل ٍ
واحد من
آيات خلق اإلنسان هي يف الغالب من املتشابهات ،مبعنى أنه هناك وج ًها ِّ
مستقل يف هذا املوضوع ،حيث
ٍّ
كتاب
هذين االحتاملني ،إىل الحد الذي ت ّم معه تأليف ٍ
تناول بحث ومناقشة كال االحتاملني (املشكيني ،تكامل در قرآن).
ب ـ تفسري وتوجيه القرآن يف قبال العلم القطعي
رصف
لو تعارضت القضية العلمية القطعية الثابتة مع ظاهر القرآن الكريم ،وجب الت ّ
يف املعنى الظاهر.
وقد عمد العالمة الطباطبايئ (ره) إىل قبول القضايا العلمية القطعية ،وذلك من
رصف املعنوي يف القرآن .ففي موضوع كروية
رصف اللفظي ،والت ّ
خالل أسلوبني ،وهام :الت ّ
رصف اللفظي ،قال تعاىلَ { :واللَّهُ َج َع َل لَك ُُم ْالَ ْر َض ب َِساطًا}[[[،
األرض يعمد العالمة إىل الت ّ
األرض مسطّح ٌة ،ال كروي ٌة .ولكن العالمة
وقد ف ُّست هذه اآلية عىل أنها تدل عىل أ ّن َ
الطباطبايئ يفرس هذا اللفظ بشكل يُبعده عن اإلشارة إىل كروية األرض؛ إذ يقول« :أي
جانب ،واالنتقال من قط ٍر إىل قطرٍ» (العالمة
جانب إىل ٍ
كالبساط يسهل لكم التقلب من ٍ
الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،20ص .)33
رصف املعنوي ،إذ يقول:
ويف تفسري الشهب الساموية ،يلجأ سامحته إىل الت ّ
«أورد املفرسون أنواعاً من التوجيه لتصوير اسرتاق السمع من
الشياطني ورميهم بالشهب وهي مبني ٌة عىل ما يسبق إىل الذهن
من ظاهر اآليات واألخبار أن هناك أفالكاً محيط ًة باألرض تسكنها
أبواب ال يلج فيها يش ٌء إال منها ،وأن يف السامء
جامعات املالئكة ولها ٌ
األوىل جمعاً من املالئكة بأيديهم الشهب يرصدون امل ُ ِسرتقني للسمع
[[[ .نوح.19 :
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من الشياطني فيقذفونهم بالشهب .وقد اتضح اليوم اتضاح عيانٍ
بطالنُ هذه اآلراء ويتفرع عىل ذلك بطالن الوجوه التي أوردوها
يف تفسري الشهب ...وعىل هذا يكون املراد من السامء التي تسكنها
أفق أعىل نسبتهُ إىل هذا العامل املشهود نسبة
املالئكة عاملاً ملكوت ّياً ذا ٍ
السامء املحسوسة بأجرامها إىل األرض ،واملراد باقرتاب الشياطني
من السامء واسرتاقهم السمع وقذفهم بالشهب اقرتابهم من عامل
املالئكة لالطالع عىل أرسار الخلقة والحوادث املستقبلة ورميهم مبا ال
يطيقونه من نور امللكوت» (املصدر ذاته ،ج  ،17ص ».)196
ج ـ النظرة اآللية للعلم
يُع ّد دو ُر املعادالت الرياضية يف العلم الجديد ـ وال سيام يف ما يتعلق مبيكانيا الكم ـ
أك َرب ج ّدا ً من التجربة الحسية .هناك من الفيزيائيني املعارصين من يعترب الفيزياء أدا ًة
نافع ًة لتفسري الكون والعامل.
البت مطلقاً
«طبقاً للفهم اآليل ،ت ُع ُّد النظرياتُ العلمي ُة أساط َري نافع ًة ال ميكن ّ
بتطابقها مع الواقع .بيد أن املهم يف هذه النظريات ليس هو مطابقتها وصدقها ،وإمنا
املهم هو نفعها وجدوائيتها .ويف هذه الحالة فإننا نعترب النظريات العلمية أساط َري
ٍ
وأدوات نافع ًة ،وعندها لن يقع التعارض بني النظريات العلمية والنصوص الدينية،
يعب عن الواقع ،يف حني أن النظريات العلمية مج ّر ُد
وذلك ألن لسان النصوص الدينية ّ
ٍ
أدوات نافع ٍة للتك ّهن والتن ّبؤ بالظواهر الحسية وحساب الحركات» (إيان باربور ،علم
ودين ،ص  199ـ 201؛ رسوش ،علم چيست ،فلسفة چيست ،ص  196ـ .)206
من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أ ّن مفاهي َم من قبيل اإللكرتون قد تكون أسطورةً ،وال
تكون كاشف ًة عن الواقع ،وإمنا هي فرضياتٌ نافع ٌة للتفسري والتطبيق.
 4ـ عالقة التاميز واالنفصال والتباين
لكل منهام
هناك من يرى أن القرآن والعلم مقولتان منفصلتان عن بعضهام ،وأ ّن ٍّ
رسال ًة ولغ ًة وآلي ًة تختلف عن رسالة ولغة وآلية األخرى .وإ ّن لكيفية وطريقة االنفصال
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بني العلم والقرآن صو ًرا متن ّوع ًة .ومن بينها رؤية إميانويل كانط ،واألورثودوكسية
الحديثة ،والوجودية ،وفالسفة التحليل اللغوي ،والفصل بني جوهر الدين وصدف الدين
ٍ
ارتباط باملطلق بني العلم والكتاب املقدس أبدا ً.
أي
(رأي شاليرماخر) الذي ال يرى َّ
ويعمل عىل ترسية ذلك عىل العالقة بني القرآن والعلم.
إن شكل املجموعة ( )Sالتي متثل القضايا العلمية يف العلوم التجريبية ،وشكل
املجموعة ( )Qالتي متثل قضايا القرآن ،والتي ال تربط بينهام أي عالقة ،عىل النحو اآليت:

وتقييم
استخالص
ٌ
ٌ

إن طريقة الحل األوىل والثانية من العقالنية بحيث اتفقت عليهام كلمة الكثري من
مفرسي القرآن واملتخصصني يف العلوم ،وأما طريقة الحل الثالثة فلم ِ
يكتف أكرث العلامء
املختصني يف العلوم التجريبية برفضها فحسب ،بل إنها ال تنسجم حتى مع مواقف علامء
الدين والفالسفة املسلمني أيضاً ،وذلك التفاق كلمتهم يف هذا املوضوع وهو أن العلوم
التجريبية تكشف النقاب عن حقيقة الخلق ،أو أنّه آي ٌة إلهي ٌة ،ال شك يف قابلية التع ّرف
عليها (العالمة الطباطبايئ ،أصول وروش فلسفه رئاليسم ،ج  ،5ص  .)51ويف حال قبول
العلم بوصفه أساط َري نافع ًة ،سوف يت ّم التشكيك بجميع الحقائق العلمية ،وسوف تكون
ٍ
أدوات نافع ٍة لتفسري الطبيعة ،ولن تكون لها واقعي ٌة ،وسوف يتم التشكيك بالدور
مج ّر َد
املعريف للعلم .يف حني أن هاجس البرش والعلوم يكمن يف أن العلم يجب أن يكون كاشفاً
عن الحقائق والواقع (آنشتاين ،فيزيك وواقعيت ،ص .)32
ويف ما يتعلق بطريقة الحل الرابعة ـ بااللتفات إىل األمثلة السابقة ـ من الواضح
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أن القرآن قد ّبي بعض القضايا بذات خصائص لغة العلم .وال يخفى بطبيعة الحال أن
الكثري من القضايا العلمية الحديثة ال ربط لها بالكثري من القضايا القرآنية «من قبيل:
خاص» ،ولكن ليست
أن صالة الصبح ركعتان» و«أن ترشيح جسم اإلنسان يكون بشكلٍ ٍّ
جميع املوارد كذلك.
النتيجة

إن العلم هو مبعنى العلوم التجريبية[[[ والقرآن الكريم[[[ هو مبعنى التعاليم
الوحيانية والنصوص الساموية.
وقد عمدنا يف هذا املقال إىل بحث ودراسة النسبة والعالقة القامئة بني القضايا
العلمية والقضايا القرآنية ،وخلصنا إىل النتائج اآلتية:
 1ـ إن بعض القضايا العلمية تك ّمل بعضاً من القضايا القرآنية ،وهذا ميكن
حصوله عىل نحوين:
أ ـ إن القضايا العلمية (النظم الذي يحكم الكون) ،هي مقدمة لبعض
القضايا القرآنية (وجوب أن يكون هناك ناظ ٌم للكون والعامل).
ب ـ إن غاية القضايا العلمية (معرفة العلل الطبيعية) متثل مقدم ًة لغاية
القضايا القرآنية (كونها عالم ًة وآي ًة إلهي ًة).
 2ـ عالقة الوحدة والتطابق ،مبعنى أن بعض القضايا العلمية يف القرآن (من
قبيل الزوجية بني النباتات) ،هي عني بعض قضايا العلوم.
أي قضي ٍة قرآني ٍة ،وإن منزل كتاب
أي قضي ٍة علمي ٍة تُعارض َّ
 3ـ ليس هناك ُّ
الترشيع هو نفسه خالق كتاب التكوين.
 4ـ إن الكثري من القضايا العلمية ال ربط لها مبارش ًة بالقضايا القرآنية ،وإ ّن
كل ٍ
منفصل متام االنفصال عن اآلخر.
ٌ
واحد من هذين املفهومني
َّ
[1]. Science
[2]. Quran
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باقري ،نرش ين ،طهران 1379 ،هـ ش.
 .14رسوش ،عبد الكريم ،علم چيست ،فلسفة چيست ،مؤسسه فرهنگي رصاط ،طهران،
 1375هـ ش.
 .15شحاتة ،محمد عبد الله ،تفسري اآليات الكونية ،دار االعتصام ،القاهرة ،بال تاري ٍخ.
 .16الطباطبايئ ،السيد محمد حسني ،أصول وروش فلسفه رئاليسم ،مع حاشية األستاذ
املطهري ،انتشارات صدرا ،طهران 1368 ،هـ ش.
 .17الطباطبايئ ،السيد محمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،دفرت انتشارات اسالمي ،قم،
 1363هـ ش.
 .18الطباطبايئ ،السيد محمد حسني ،قرآن در اسالم ،انتشارات جامعة املدرسني ،قم ،بال
تاري ٍخ.
 .19فغفور مغريب ،حميد ،نگاهي به حقيقت وحي ،مجلة :ويژگان ،العدد.2 :
 .20گلشني ،مهدي ،تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيكدانان معارص ،نرش أمري كبري،
طهران 1369 ،هـ ش.
 .21املشكيني ،عيل ،اصطالحات األصول ،انتشارات يارس ،قم 1348 ،هـ ش.
 .22املطهري ،مرتىض ،آشنايئ با قرآن ،صدرا ،طهران 1370 ،هـ ش.
 .23نرص ،سيد حسني ،نظر متفطران اسالمي درباره طبيعت ،نرش خوارزمي ،طهران1359 ،
هـ ش.
 .24نرص ،سيد حسني ،جوان مسلامن ودنياي متجدد ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :مرتىض
أسعدي ،نرش طرح نو ،طهران 1384 ،هـ ش.
 .25نرص ،سيد حسني ،تكامل در قرآن ،دفرت نرش فرهنگي اسالمي ،طهران 1366 ،هـ ش.

تأمالت في دعوة القرآن
ٌ
إلى األمور الطبيعية والعلمية
محمد زبیر عباسی ،باکستان

[[[

تقديم:

منذ أن تح ّول العامل إىل العوملة فترسبت فيه وح َّولت تفتُّتَه إىل التو ّحد َح َدثَ رصا ٌع
بني الفلسفات التي كانت تهيمن عىل العامل ،مات بعضها وبعضها اآلخر يحترض .والرصاع
الرئيس الذي ال يزال يرتدد بني أصقاع العامل يدور حول الكتاب الذي توىل الخ َرب كله
فيتعاطى عن الكائنات التي شغلت العامل عن سائرها .إن الثنائية الجيوسياسية ميثلها
«العامل» و«العامل اإلسالمي» حيث يشمل أولهام جميع الدول بغض النظر عن هويتها
املذهبية والدينية ،وميثل اآلخر نظاما دول ًّيا يقصد به مجموع الدول السبع والخمسني
التي تنتمي رسميا إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي التي اعتمد ميثاقها الحايل يف ملتقى القمة
اإلسالمي الحادية عرشة التي ُعقدت يف داكار ىف  14-13آذار/مارس 2008م .و«تبلغ
املساحة اإلجاملية للعامل اإلسالمي  32مليون كيلومرت مربع ،متتد من إندونيسيا رشقا إىل
حدود الربازيل غربا حيث جمهورية غويانا ،األمريكية الجنوبية املسلمة» [[[.عىل الرغم
من هذه الضخامة الجغرافية للدول اإلسالمية فإنها ضعيفة املحتوى وضئيلة القوة،
عىل الرغم من ادعائها الحرية واالستقالل فقد تسيطر عليها التوترات الدولية والحروب
األهلية من ناحي ٍة ،فأصبحت رهن إشارة الدول التي تلعب بالعامل مثلام يلعب اإلنسان
بالدوامة فريميها حيثام يشاء وأينام يريد من ناحي ٍة أخرى .ال ميكن الخروج من هذا الذل
دومنا أن يبادر العامل اإلسالمي بإصالح ما أفسده الفاسدون .والخطوة الرشيدة لذلك
هو امتالك العامل اإلسالمي تجهيز ٍ
ات عسكري ًة متقدم ًة لرفع فعال ّية اإلنسان وتحسني
[[[ .محمد زبیر عبايس.
[[[ .عبد الجليل زيد املرهون ،العامل اإلسالمي :رؤي ٌة جيوسياسي ٌة معارصةٌ ،جريدة الرياض ،الجمعة  30شعبان 1430هـ  21 -أغسطس 2009م – العدد
.15033
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الصناعة إضاف ًة إىل تطبيق العلم والهندسة لتطوير اآلالت واإلجراءات بغية تحسني
روح تق ُّدم الدولة وتط ُّورها .والقرآن هو
الظروف اإلنسانية .هذه العلوم يف ذواتها تُ ّثل َ
كتاب يُرشد القاريء إىل سواء
مدعا ٌة إىل إتقان تلك العلوم وإجادتها عىل ح ٍّد سوا ٍء .إنه ٌ
السبيل ،ويجعله يخوض غمرات التفكري واالعتبار إن هو كان من أويل األبصار.
كث ٌري من العلوم التي يعرفها اإلنسان الحديث مصدرها القرآن .تبنت هذه العلوم
كلها من الفلسفة اإلنسانية فالفن ،وهذه الفلسفة بعد أسلمتها قد أنيطت بها فأنجبت
كثريا من العلوم التي ُع ِرفَت مؤخ ًرا بعلوم القرآن نحو علم رسم القرآن وعلم اإلعراب
وعلم التفسري والتأويل وعلم أسباب النزول والداللة والسياق وعلم الناسخ واملنسوخ
وعلم غريب القرآن وعلم املعاجم وغريها.
ظهرت عىل خارطة العامل أعال ٌم بارز ٌة أمثال شعبة بن الحجاج [85هـ160-هـ]
وسفيان بن عيينة [107هـ198-هـ] وابن جرير الطربي [224هـ310-هـ] وغريهم...
هذه الثلة من العلامء ومن تبعهم أسهموا إسها ًما كب ًريا ىف القرن الثاين الهجري يف علم
التفسري وكشفوا عن معطياته العديدة التي صار لها دو ٌر بار ٌز يف أداء املعنى الصحيح،
أسسا للعلوم اإلنسانية التطبيقية التي بنى الغرب
ومعظم تلك املعطيات أصبحت اليوم ً
عليها نهضة الحضارة يف القرن الثامن عرش بعد انتهاء فرتة عصور الظلامت وابتداء فرتة
عرص النهضة العلميّة وخاص ًة املختربات اللسانية السويرسية وما بعدها.
ويف القرن الثالث الهجري وما يليه كث ٌري من األمئة الذين قاموا بدورهم العظيم يف
إثراء العلوم التي يدعو إليها القرآن مثل عيل بن املديني [161هـ234-هـ] الذي أنتج يف
حقل أسباب النزول ،وأيب عبيد القاسم بن سالم [157هـ224-هـ] الذي ألف يف الناسخ
واملنسوخ والقراءات ،ومحمد أيوب الفريس [294هـ] الذي كتب يف السور املكية واملدنية،
ومحمد بن خلف املرزباين [309هـ] فصنف «الحاوي يف علوم القرآن» ،وهو أول من
استخدم «علوم القرآن» بصفته مصطل ًحا للعلوم املنوطة بالقرآن .ثم جاء أبو بكر محمد
بن القاسم األنباري [328هـ] فألف «عجائب علوم القرآن» ،وصنف أبو الحسن األشعري
[260هـ324-هـ] «املختزن يف علوم القرآن» ،وصنف السهييل [508هـ581-هـ] «التعريف
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واإلعالم مبا أبهم يف القرآن من األسامء واألعالم» ،وصنف أبو الفرج بن الجوزي [510هـ-
علوم تتعلق بالقرآن» .ويف القرن
597هـ] «فنون األفنان يف عجائب القرآن» و«املجتبى يف ٍ
السابع الهجري ألف الع ّز بن عبد السالم [660هـ] كتابا يف مجاز القرآن ،وصنف أبو شامة
[665هـ] «املرشد الوجيز يف ما يتعلق بالقرآن العزيز».
تآليف عديد ٌة تالحقت يف العصور التالية مثل “الربهان يف علوم القرآن” لبدر الدين
مثة ُ
الزركيش [794هـ] ،ومواقع العلوم يف مواقع النجوم لجالل الدين البلقيني [724هـ805-هـ]،
و”التحبري يف علوم التفسري واإلتقان يف علوم القرآن” لجالل الدين السيوطي [ت 911هـ]،
و”التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن” للشيخ طاهر الجزائري [1268هـ1338-هـ]،
و”محاسن التأويل” لجامل الدين القاسمي [1283هـ1332-هـ] ،و”مناهل العرفان يف علوم
القرآن” للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاين [ت 1367هـ] ،و”منهج الفرقان يف علوم القرآن”
للشيخ محمد عيل سالمة [ ،]-و”إعجاز القرآن” ملصطفى صادق الرافعي [1298هـ1356-هـ]،
و”التصوير الفني" يف القرآن لألستاذ سيد قطب [1906م1966-م] ،و«النبأ العظيم»
ات
ات جديد ٌة يف القرآن» للدكتور محمد عبد الله دراز [1894م1998-م] ،و«نظر ٌ
و«نظر ٌ
يف القرآن» ملحمد الغزايل [1917م1996-م] ،و«املنهل الخالد» لألستاذ محمد املبارك
[1912م1981-م] ،و«مباحث يف علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح [1926م1986-م]،
و«التبيان يف علوم القرآن» للشيخ محمد عيل الصابوين [1930م ،]-ومن علامء الهند ألف
الشاه ويل الله الدهلوي [1703م1762-م] «الفوز الكبري» يف اللغة الفارسية ،فرشحه الشيخ
سعيد أحمد بالن بوري وسامه «العون الكبري».
تطورت العلوم وتقدمت الدراسات والبحوث وخاص ًة بعد املكتشفات العلمية
الحديثة والدراسات املقارنة بني تلك النتائج التي توصلت إليها العلوم وما تزال تحاول
الوصول إليها عرب االختبارات والقياسات يف إضاءات القرآن ،ويحق يل القول بأن تلك
كتاب مع ِج ٌز ،فام أثبته الكتاب
العلوم تحاول أن ترصد الحقائق مام ورد يف القرآن ،ألنه ٌ
قد ق ُِط َع أمره ،فثل ٌة من العلامء اتّبعت منهجية القرآن وحاولت من خالل تدقيق األمور
والتطبيقات واملقارنات أن تصل إىل النتائج التي أخرب بها القرآن منذ نزوله عىل النبي
األمي – صىل الله عليه و آله وسلم.
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عم هو معلو ٌم يف كتاب الله،
العلم مهام يتكيف ويتشكل ويتقدم فإنه يكشف ّ
ما يحتاج إليه اإلنسان هو التفكري ،إن القرآن دعا مرا ًرا إىل االعتبار واالعتداد والتدبّر
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض
واالتعاظ واالختبار واالمتحان والتقدير والقياس قائال﴿ :إِنَّ ِف َخل ِْق َّ
اس َو َما أَن َز َل اللَّهُ ِم ْن
َوا ْخ ِت َل ِف اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر َوالْ ُفل ِْك الَّ ِتي تَ ْجرِي ِف الْ َب ْح ِر بِ َا يَنف َُع ال َّن َ
َص ِ
الس ََّم ِء ِم ْن َما ٍء َفأَ ْح َيا ِب ِه ْالَ ْر َض بَ ْعدَ َم ْوتِ َها َوبَ َّث ِفي َها ِم ْن ك ُِّل َدابَّ ٍة َوت ْ ِ
يف ال ِّريَاحِ
اب الْ ُم َس َّخ ِر َب ْ َي الس ََّم ِء َو ْالَ ْر ِض َل َي ٍ
مقام
الس َح ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِقلُونَ ﴾[[[ ،وقال تعاىل يف ٍ
َو َّ
اب﴾[[[ ،وقال أيضا:
اب أَن َزلْ َنا ُه إِلَ ْيكَ ُم َبا َركٌ لِ َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه َولِ َي َت َذكَّ َر أُ ْولُوا ْالَلْ َب ِ
آخ َرِ ﴿ :ك َت ٌ
اس َوهُدً ى َو َر ْح َم ٌة لِ َق ْو ٍم يُو ِق ُنونَ ﴾[[[ ،وقال كذلك﴿ :أَ َول َْم يَنظُ ُروا ِف
﴿ َه َذا بَ َصائِ ُر لِل َّن ِ
الس َم َو ِ
َملَك ِ
ش ٍء َوأَنْ َع َس أَنْ يَكُونَ َقدْ ا ْق َ َت َب أَ َجلُ ُه ْم
ُوت َّ
ات َو ْالَ ْر ِض َو َما َخل ََق اللَّهُ ِم ْن َ ْ
َف ِبأَ ِّي َح ِد ٍ
يث َب ْعدَ ُه ُي ْؤ ِم ُنونَ ﴾[[[.
استقطب القرآن األبصار ،فخاض أولو األلباب من علامء البيان والكالم والس َِّي والتاريخ
واملنطق والفلسفة والدين والتصوف والحكمة والقانون والترشيع والعلوم واملعارف
واألرسار وغريهم يف غامر وجوهه حتى بذلوا قصارى الجهد يف إدراك مغزى الكالم،
ٍ
مصنفات ضخم ٍة تتعلق بالقرآن ،ومع
وأخرجوا قدر املستطاع من كنوزه ،فقاموا بتأليف
ذلك مل يكونوا قادرين عىل استيفاء املعاين العلمية الرصينة والدالالت الدقيقة بل أدركوا
بعقلهم الرشيد أن عالج الكشوفات العلمية يف القرآن ودرك مفاهيمه العليا ليس أم ًرا
سهل امللتمس وليَّ املنال ،ال يأىب العقل البرشي إال العجز الكيل ،وهذا ما هو معلو ٌم عند
َ
الله ،إ ّن القرآ َن يدعو إىل التفكر والتدبّر فيه.
حسب املعارف املتعلقة باألمم الغابرة من اليونان والرومان وغريهام التي وصلتنا
عرب الرتجمة أو املنقوشة عىل األلواح الحجرية ،كانت الفلسفة اليونانية تعتقد سكون
األرض ،وألوهية الشمس ،والقمر ،والكواكب ،وتبعية القمرين (الشمس والقمر) لدوران
السامء ،وكانت هناك سيطر ٌة خارق ٌة للمخلوقات األخرى من الجبال ،واألشجار ،والحياة،
[[[ .الرحمن ،اآلية.5 :
[[[ .ص ،اآلية.29 :
[[[ .الجاثية ،اآلية.20 :
[[[ .األعراف ،اآلية.185 :
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والطني ،والحيوانات وغريها ما تثبت أنها تستوجب العبادة من اإلنسان الذي ليس هو
سوى ٍ
عبد ذليلٍ ُخلق ليقوم بإظهار الخضوع واالنقياد واالستكانة أمامها.
حكيم عىل هذه الرتهات واألباطيل التي ال يقبلها العقل والترشيع
قام القرآن بر ِّد
ٍ
للتفاهة والسخافة فيها .كلام تقدم العامل تقدم اإلنسان ،وبدأ يؤمن مبا جاء به القرآن
للتوافق التام بينه وبني الواقع .شجع القرآن عقل اإلنسان عىل التفكري يف ملكوت الله
وسلطانه يف األرض التي يعيشها قائالُ ﴿ :ه َو الَّ ِذي َخل ََق لَك ُْم َما ِف ْالَ ْر ِض َج ِمي ًعا﴾[[[ ،ثم
قائل﴿ :
هداه إىل تحرير العقل من قيود النزوات بغية إجالة الفكر والتطبيق عىل السواء ً
ات َو َما ِف ْالَ ْر ِض َج ِمي ًعا ِم ْنهُ إِنَّ ِف َذلِكَ َليَ ٍ
الس َم َو ِ
ات لِ َق ْو ٍم يَ َت َفكَّ ُرونَ﴾[[[،
َو َس َّخ َر لَك ُْم َما ِف َّ
وقال﴿ :الشَّ ْم ُس َوالْ َق َم ُر ِب ُح ْس َبانٍ ﴾[[[ ،وقالَ ﴿ :و ُه َو الَّ ِذي َخل ََق اللَّ ْي َل َوال َّن َها َر َوالشَّ ْم َس
َوالْ َق َم َر ك ٌُّل ِف َفل ٍَك يَ ْس َب ُحونَ﴾[[[ ،وقال﴿ :الَّ ِذي َج َع َل لَك ُْم ا َلْ ْر َض َم ْهدًا َو َج َع َل لَك ُْم ِفي َها
اس أَنْ ِتَيدَ ِبك ُْم َوأَنْ َها ًرا َو ُس ُبلً لَّ َعلَّك ُْم
ُس ُب ًل لَ َعلَّك ُْم تَ ْه َتدُونَ﴾[[[َ ﴿ ،وأَلْقَى ِف ا َلْ ْر ِض َر َو َ ِ
وكبري مستَطَ ٌر ،وما أم ُره إال واحد ٌة كلم ٍح
صغري ٍ
وكل ٍ
كل يش ٍء بقدرٍُّ ،
تَ ْه َتدُونَ﴾[[[ .خلق الله َّ
بالبرص ،ولذلك تا َه العقل ورشد الخيال واضطرب الفؤاد وارتجف الصدر.
الدعوة التاريخية في القرآن – علم التاريخ:

كتاب مب ٌني لكل ما ابتدر ويبتدر إىل
كتاب تاري ٍخ أو سري ٍة ،نعم إنه ٌ
إن القرآن ليس َ
العقل البرشي ،إنه ٌ
نازل من الله الذي ال يخفى عليه يش ٌء ىف األرض وال يف السامء ،وهو
هائل من اآليات التي تُرشد إىل علم أصول
كم ً
علي ٌم بذات الصدور .يحتوي القرآن ًّ
التاريخ وضوابطه وأسسه ومعايريه ،وبعض اآليات تدعو إلعامل الفكر وإمعان النظر
حل أو قرارٍ.
ليتوصل اإلنسان إىل نتيج ٍة أو ٍّ
ٍ
يشمل القرآن من املواقف العظيمة من التاريخ ،ففيها مواط ُن ٍ
وضعف
بأس وقو ٍة،
[[[ .البقرة ،اآلية.164 :
[[[ .الجاثية ،اآلية.13 :
[[[ .الرحمن ،اآلية.5 :
[[[ .األنبياء ،اآلية.33 :
[[[ .الزخرف ،اآلية.10 :
[[[ .النحل ،اآلية.15 :
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ٍ
وماض ومستقبلٍ  ،تلك القصص الواردة فيه
وهزا ٍل ،ونظ ٍر وحج ٍة ،وعرب ٍة وموعظ ٍة،
تستوقف الناظر فيها أن يتأمل ويرت ّوى ليصل إىل مقاصدها.
موقف القرآن من العلوم:

ال ريب يف املوقف اإليجايب لإلسالم من العلوم ،ألن املصدر الرئيس لإلسالم هو القرآن
الكريم ،فهو يؤكد عىل االقتصاد يف مسرية الحياة ومينع التطرف فيها .يركّز اإلسالم عىل
أي أ ْن يَضَ َع لإلنسان اآلخر َة يف الكفة اليمنى وأ ْن يضع الدنيا
العدالة بني كفتَ ِي األمرْ ،
يف اليرسى لتعتدل كفتا امليزان ،أما غري اإلسالم من اليهودية فكان املرتكز الرئيس لديها
الدنيا ،بينام املسيحية فكان املرتكز فيها اآلخرة ،والقرآن يُر ّد هذه املحاجج َة التي ال تُ ْديل
دل َوها إال املرايا املق َّعرة ،ويُبني أن األرض قد بُ ِسطَت لإلنسان إكرا ًما وإجاللً قائالَ ﴿ :ولَ َقدْ
كَ َّر ْم َنا بَ ِني آ َد َم َو َح َملْ َنا ُه ْم ِف ال َ ِّْب َوالْ َب ْحرِ﴾[[[ ثم برهن عليه قائالُ ﴿ :ه َو الَّ ِذي َخل ََق لَك ُْم
َما ِف ْالَ ْر ِض َج ِمي ًعا﴾[[[.
ما خلق الله اإلنسان عبثا بل إنه جعله يف األرض خليف ًة ،فلم يبعثه كام بعث
سائر الخلق من الحيوان والجامد بل فضّ له عىل الجميع بحجة أنه علَّمه ما مل ي ْعلَم،
وليس يعلم أح ٌد سواه ،فالخالفة التي تشهد عليها اآلية القرآنية ﴿إِنِّ َجا ِع ٌل ِف ْالَ ْر ِض
َخلِي َف ًة﴾[[[ مبني ٌة عىل الوقفات التعليمية والعلمية.
أنعم الله عىل ابن آدم عليه السالم بـ «علم األشياء» أو «علم األسامء» ،وهذا أول
علم أتاه الل ُه آد َم وأبنا َءه .نال هذا العلم من الدعاية واملجد أكرث مام مىض ،فام سامه
ٍ
اإلنسان اليوم بـ علوم طبيعية[[[ الهتاممها بدراسة املناحي الفيزيائية الطبيعية املادية
للظواهر املوجودة يف األرض والكون املحيط بها كافة ليست إال هي علم األشياء أو علم
األسامء حسب املصطلح القرآين.
[[[ .اإلرساء ،اآلية.70 :
[[[ .البقرة ،اآلية.29 :
[[[ .البقرة ،اآلية.30 :
[4]. Natural Sciences
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الدعوة التقنية فى القرآن – علم التقانة:

التقانة يف ذاتها تشمل جميع نواحي الحياة التي لها أث ٌر إيجا ٌّيب يف بنائها وتطورها
كالصناعة والعلوم ،اللهم إال أن العلوم تركّز أساسا عىل النظريات التي ترشح األشياء
وماهياتها ،وميكن أن تسمى بدائرة معارف ،بينام الصناعة والتقنية ف ُيعنى بهام الخربة
الحاصلة من استخدام تلك األشياء ومامرسة استعاملهام ،وبذلك فإ ّن الكون وما فيه
مقس ٌم عىل بُ ْع َديْن رئيسني:
َّ
أولهام :عل ٌم ما يف بطن األرض من كنو ٍز ومعاد َن وبراك َني وغريها باإلضافة إىل علم
الطّائرات والقطارات واألقامر واملراكب االصطناع ّية وغريها.
اآلخر :معرفة اإلفادة وطرقها من تلك الكائنات الحية وغري الحية.
فالقرآن الكريم يوجب عىل اإلنسان أن يعرف عام يف الكون ،ما فوق األرض وما
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض َوا ْخ ِت َل ِف اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر
تحتها وما حولها ،قال تعاىل﴿ :إِنَّ ِف َخل ِْق َّ
َل َي ٍ
الس َم َو ِ
اب﴾[[[ وقال تعاىل﴿ :أَ َول َْم َينظُ ُروا ِف َملَك ِ
ات َوا َلْ ْر ِض َو َما
ول ْالَلْ َب ِ
ات ِلُ ِ
ُوت َّ
ش ٍء﴾[[[ العديد من اآليات القرآنية كهاتني تدعو إىل التفكري فيام هو فوق
َخل ََق اللَّهُ ِم ْن َ ْ
األرض وما تحتها ،إ ّن الله قد خلق األشياء وعلَّم آدم أسامءها وخصائصها وصفاتها .أما
بالنسبة لإلفادة من تلك األشياء واملخلوقات ففي هذا الحقل كث ٌري من اآليات القرآنية
الس َم َو ِ
ات َو َما ِف
التي ترشد إىل ذلك ،قال تعاىل﴿ :أَل َْم تَ َر ْوا أَنَّ اللَّهَ َس َّخ َر لَك ُْم َما ِف َّ
ْالَ ْر ِض﴾[[[ وغريها.
هذه اآلية ترشد إىل النعم الظاهرة والباطنة ،أما الظاهرة فهي األشياء التي مارسها
اإلنسان منذ والدته األوىل ،أما الباطنة فهي تشمل جميع الفوائد لألشياء جميعها
سوا ًء علمها اإلنسان أو مل يعلمها بع ُد ،والعمومية يف تلك النعم الخافية عىل األبصار
[[[
التي استودعها الله من األرسار التي ال يعلمها إال هو تشمل فوائد املادة[[[ والطاقة
[[[ .آل عمران ،اآلية.190 :
[[[ .األعراف ،اآلية.185 :
[[[ .لقامن ،اآلية.20 :
[4]. Matter
[5]. Energy
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وما استودع الله فيهام من الفوائد الجمة .واليوم ال ميكن العثور عىل تلك الفوائد إال
بالبحث عن ظواه َر معين ٍة بطريق ٍة ممنهج ٍة وفق قوانني كل نوع من العلوم واملعارف
والتطبيقات .قام اإلنسان املعارص بتسخري هذه الكائنات من خالل تفعيل العلوم
ٍ
لجزئيات
الطبيعية واالجتامعية والتطبيقية والشكلية وغريها مثل الربق ،والتج ّمع املر ّيئ
دقيق ٍة من املاء أو الجليد أو كليهام معا ،والطاقة النووية[[[ ،واملركبال كيميايئ بصفته
رصا أساس ًّيا يف صناعة الكثري من األغذية املعلبة واألدوية والحبوب الزراعية وغريها.
عن ً
إن الله قد جعل هذه املكنونات كلها يف األرض منذ أن خلق آدم ،ولكن اإلنسان
القديم مل يتنبه إليها عىل الصورة التي تصدى لها إنسان العهد الحديث حتى صار قاد ًرا
عىل اإلفادة من تلك األشياء من أجل اسرتشاده من القرآن؛ اهتدى اإلنسان إىل العلمني
الرائدين :علم األشياء (علم األسامء) ،وعلم التقانة (علم التسخري) ،قال تعاىلَ ﴿ :و َس َّخ َر
ات َو َما ِف ْالَ ْر ِض َج ِمي ًعا ِم ْنهُ إِنَّ ِف َذلِكَ َليَ ٍ
الس َم َو ِ
ات لِ َق ْو ٍم يَ َت َفكَّ ُرونَ ﴾[[[ ،إ ّن
لَك ُْم َما ِف َّ
الكو َن بجميع مظاهره قد ُس ِّخر لإلنسان ،وعىل اإلنسان أن يستفيد منه.
أصل مع العلوم بل إنه داعي ٌة إليها ،دعا القرآن
ثبت مام تقدم أن القرآن ال يتعارض ً
وحده اإلنسا َن إىل العلم النظري والعلم التطبيقي م ًعا دون تقصريٍ فيهام ،إ ّن كلَّ منهام
يفي حاجة اآلخر.
الداعي األول إلى العلوم التجريبية القرآن:

حينام يُلقي القارئ العادل النظرة املتأنية عىل التاريخ اإلسالمي وال سيام عرص
القرون الوسطى لَيوق َن َّن أن املسلمني هم األوائل الذين نقلوا الثقافات األجنبية من
اليونانية والهندية والفارسية والرومانية والقبطية وغريها إىل العربية ،وبنوا لتطوير
العلوم والبحث والدراسة مخترب ٍ
ومعامل ،وإىل تلك الفرتة مل يكن يعرف العامل
َ
ات
وال سيام الغرب العلوم التجريبية .أىب الغرب التصور (التجريبي) الناجم عن العلوم
التجريبية ما خال التصور النظري الذي ينم عن العلوم النظريّة والفلسفات العقلية يف
تلك العصور املظلمة.
[1]. Atomic energy
[[[ .الجاثية ،اآلية.13 :
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ع َّرب املسلمون تلك الثقافات ،إنهم استفادوا ثم أفادوا بإجراء التجارب العلمية
ٍ
ظروف معياري ٍة إلمكانية التحكم بها حتى أصبحت
واالختبارات والقياسات تحت
مجهوداتهم الجبارة أُ ُس ًسا م ْحكَم َة البناء للعلوم التجريبية[[[ .يُقال أن فرانسيس
املبني عىل املالحظة والتجريب
التجريبي
املنهج
بيكون [1561م1626-م] قد ق َّدم
َ
َّ
َّ
للعامل الغريب يف القرن السابع عرش ،أما املسلمون فقد سبقوا رواد املنهج التجريبي
ٍ
باختبارات عديد ٍة يف هذا الحقل املعريف والعلمي
بزهاء مثان مئة سنة حيث قاموا
القرني الثامن امليالدي والتاسع امليالدي .إنهم اسرتشدوا من القرآن عند تقدميهم
يف
ْ
وعمليات ٍ
ٍ
ِ
ٍ
بنظريات قلبت رأس
وقياس ،حتى جاؤوا
رصد واختبا ٍر
مجموع َة أفعا ٍل
كتاب،
الدنيا عىل عقبها« .فكانت مكتبة الخليفة يف قرطبة تحتوى عىل ٍ 400,000
وكان ابن رشد يعلِّم فيها ،وينقل فيها العلم اليوناين والهندي والفاريس .ولهذا كان
الناس يذهبون إليها من مختلف البلدان األوروبية للدراسة ،كام يذهب الطلبة يف
أيامنا هذه إلمتام بعض الدراسات يف الواليات املتحدة .وكم من مخطوطات قدمية
وصلتنا بواسطة األدباء العرب الذين حملوا الثقافة إىل البلدان املفتوحة .وكم من َديْنٍ
علينا نحو الثقافة العربية يف الرياضيات (الجرب العريب) والفلك والطبيعة (البرصيات)
وعلم طبقات األرض وعلم النبات والطب (ابن سينا) الخ ..وللمرة األوىل أخذ العلم
سمة العاملية يف الجامعات اإلسالمية»[[[.
وهـذا األمـر يؤيـد أن عصر النهضـة[[[ والعلـوم مدينـان للجهـود التـي بذلهـا
املسـلمون يف إحيـاء العلـم ،يقـول فيليـب حتّـى :إن إسـبانيا املسـلمة لهـا تاريـ ٌخ
ريـادي يف النهـوض بالتاريـخ الفكـري األورويب خلال العصـور
ملمـوس يف أداء دو ٍر
ِّ
ٌ
الوسـطى ،وخاصـ ًة الفترة التـي تتراوح مـا بين منتصـف القـرن الثامـن حتـى بدايـة
قبل إن العـرب هم الذيـن كانـوا حاميل لـواء الثقافة
الثالـث عشر .كما الحظنـا مـن ُ
والحضـارة األوائـل يف جميـع أقطـار العـامل .علاو ًة على ذلـك إنهـم اكتشـفوا العلـم
والفلسـفة وهما قدميـان إىل ذلـك الزمـان ،درسـوهام فأضافـوا عليهما ثـم قدموهام
[1]. Experimental Sciences
[[[ .موريس بوكاي ،التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم ،ترجمة :حسن خالد ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1411هـ 1990 -م ،ص .145
[3]. Renaissance
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 قامت إسـبانيا املسـلمة،كل هذا
ّ  يف.بطريقـ ٍة أدت إىل ازدهـار عصر النهضـة األوربية
.[[[ٍبدو ٍر كبير
ِ الس َم َو
ات َو ْالَ ْر ِض
َّ  ﴿إِنَّ ِف َخل ِْق:من اآليات التى تدعم العلوم التجريبية قوله تعاىل
اس َو َما أَن َز َل اللَّهُ ِم ْن
َ َوا ْخ ِت َل ِف اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر َوالْ ُفل ِْك الَّ ِتي تَ ْجرِي ِف الْ َب ْح ِر بِ َا يَنف َُع ال َّن
ِ َص
يف ال ِّر َيا ِح
ِ ْ الس ََّم ِء ِم ْن َما ٍء َفأَ ْح َيا ِب ِه ْالَ ْر َض َب ْعدَ َم ْوتِ َها َو َب َّث ِفي َها ِم ْن ك ُِّل َدا َّب ٍة َوت
ٍ َاب الْ ُم َس َّخ ِر بَ ْ َي الس ََّم ِء َو ْالَ ْر ِض َلي
 هذه اآلية إن فُرست يف،[[[﴾ َات لِ َق ْو ٍم يَ ْع ِقلُون
ِ الس َح
َّ َو
 الفيزياء،[[[ علم الفلك،[[[ علم الكون: مثل،ضوء أصول النص التسعت كثريا من العلوم
 علم،[[[ الجغرافيا،[[[ فيزياء األرض،[[[ الجيولوجيا،[[[ علم األرصاد الجوية،[[[الفلكية
 علم وصف طبقات،[[1[ علم الطب،[[1[ علم األحياء،[[1[ كيمياء،[[1[ الفيزياء،[[1[املعادن
 يف- [[ وغريها من العلوم الكثرية التي مل يكن يعرفها اإلنسان وإن كان نظريًّا1[األرض
.قريب
ٍ
ٍزمن
 ﴿اللَّهُ الَّ ِذي َخل ََق:مثة آي ٌة أخرى تدعو إىل العلوم التطبيقية والتجريبية وهي
[1]. Philip K. Hitti says: ‘Moslem Spain wrote one of the brightest chapters in the intellectual history of medieval Europe.
Between the middle of the eighth and beginning of the thirteenth centuries, as we have noted before, the Arabic-speaking people
were the main bearers of the torch of culture and civilization throughout the world. Moreover they were the medium through
which ancient science and philosophy were recovered, supplemented and transmitted in such a way as to make possible the renaissance of Western Europe. In all this, Arabic Spain had a large share’. History of The Arabs, History of The Arabs from the Earliest Times to the Present, New Preface by Walid Khalidi 2002, Revised Tenth Edition, Published by Palgrave Macmillan p 557.
.164 : اآلية، البقرة.[[[
[3]. Cosmology
[4]. Astronomy
[5]. Astrophysics
[6]. Meteorology
[7]. Geology
[8]. Geophysics
[9]. Geography
[10]. Mineralogy
[11]. Physics
[12]. Chemistry
[13]. Biology
[14]. Medicin
[15]. Stratigraphy
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ات َو ْالَ ْر َض َوأَن َز َل ِم ْن الس ََّم ِء َما ًء َفأَ ْخ َر َج ِب ِه ِم ْن ال َّث َم َر ِ
الس َم َو ِ
ات ِر ْز ًقا لَك ُْم َو َس َّخ َر لَك ُْم
َّ
الْ ُفلْكَ لِ َت ْجر َِي ِف الْ َب ْح ِر ِبأَ ْم ِر ِه َو َس َّخ َر لَك ُْم ْالَن َها َرَ .و َس َّخ َر لَك ُْم الشَّ ْم َس َوالْ َق َم َر َدائِ َب ْ ِي
َو َس َّخ َر لَك ُْم اللَّ ْي َل َوال َّن َها َرَ .وآتَاك ُْم ِم ْن ك ُِّل َما َسأَلْ ُت ُمو ُه َوإِنْ تَ ُعدُّ وا نِ ْع َم َة اللَّ ِه َل تُ ْح ُصو َها
ِنسانَ لَظَلُو ٌم كَفَّا ٌر﴾[[[.
إِنَّ ْال َ
إن القرآن تع ّرض لعلم األجنة[[[ وذكر مراحل تنامي الجنني قبل أربعة عرش قرنًا
ِنسانَ ِم ْن ُس َللَ ٍة ِم ْن
حيث مل يكن أح ٌد يعرف شيئًا عنها .قال تعاىلَ ﴿ :ولَ َقدْ َخلَ ْق َنا ْال َ
ِطنيٍ .ثُ َّم َج َعلْ َنا ُه نُطْ َف ًة ِف َق َرا ٍر َم ِكنيٍ .ثُ َّم َخلَ ْق َنا ال ُّنطْ َف َة َعلَ َق ًة َف َخلَ ْق َنا الْ َعلَ َق َة ُمضْ َغ ًة
َف َخلَ ْق َنا الْ ُمضْ َغ َة ِعظَا ًما َفك ََس ْونَا الْ ِعظَا َم لَ ْح ًم ثُ َّم أَنشَ أْنَا ُه َخلْقًا آ َخ َر َف َت َبا َركَ اللَّهُ أَ ْح َس ُن
الْخَالِ ِق َني﴾[[[ ،الطب الجديد َمدي ٌن ملا ورد يف القرآن عن علم األجنة وخاص ًة املراحل
السبع التي ذكرها القرآن عىل النحو اآليت:
مرحلة الساللة ،ثم الطني ،ثم النطفة ،ثم العلقة ،ثم املضغة ،ثم العظام ،ثم
اللحم .هذه املراحل السبع التي أخرب بها القرآن ال ميكن معاينتها الطبية بالبرص بل
برصي َّ
الطبي .يُبني القرآن
أدق صن ًعا من التلسكوب وغريه للفحص
ال بد من جها ٍز
ٍّ
ّ
قائلَ ﴿ :خلَ َقك ُْم ِم ْن نَف ٍْس َوا ِحدَ ٍة ثُ َّم َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها
كيفية حياة الجنني يف رحم األم ً
َوأَنْ َز َل لَك ُْم ِم ْن ْالَنْ َع ِام َثَانِ َي َة أَ ْز َوا ٍج َي ْخلُ ُقك ُْم ِف ُبطُونِ أُ َّم َهاتِك ُْم َخلْقًا ِم ْن َب ْع ِد َخل ٍْق
ُصفُونَ ﴾[[[ ،هذه
ِف ظُل َُم ٍت �ث َ َل ٍث َذلِك ُْم اللَّهُ َربُّك ُْم لَهُ الْ ُملْكُ َل إِلَهَ إِلَّ ُه َو َفأَنَّ ت ْ َ
الظلامت الثالث هي التي تحمي الجنني من الهالك ،إنها ظلمة بطن األم ،وظلمة
الرحم ،وظلمة املشيمة «وهي غشا ٌء من ٍ
جلد يُخلق مع الجنني محيطًا به ليق َيه
وليكون به استقالله مام ينجر إليه من األغذية يف دورته الدموية الخاصة به دون
أمه»[[[ .وبذلك ينمو الجنني دون إعاق ٍة.
أشار القرآن يف سورة عبس إىل مسقط املولود من بطن أمه ،وأطلق عىل ذلك املمر
[[[ .إبراهيم ،اآليات.32-34 :
[2]. Embryology
[[[ .املؤمنون ،اآليات.12-14 :
[[[ .الزمر ،اآلية.6 :
[[[ .محمد الطاهر ابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنرش ،ج  ،23ص .334
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السب َِيل يَسَّ َهُ﴾[[[ ،جعل الله هرمونني
اسم السبيل ،فقالِ ﴿ :م ْن نُ ْط َف ٍة َخلَ َقهُ َف َقدَّ َرهُ .ثُ َّم َّ
يف الجسم؛ ريالكسني[[[ وأوكسايتوسني[[[ ،وبهام تستيرس الوالدة عىل املرأة.
موقف القرآن من علم البيولوجيا النباتية:

أمد ٍ
اكتشف القرآن منذ ٍ
بعيد أن النباتات مبختلف أشكالها تستخدم العديد من
الس َم َو ِ
ات ِبغ َْيِ َع َم ٍد تَ َر ْونَ َها
التكيّفات الشكلية التي تتضمن التكاثر الجنيس قائالَ ﴿ :خل ََق َّ
اس أَنْ تَ ِيدَ ِبك ُْم َوبَ َّث ِفي َها ِم ْن ك ُِّل َدابَّ ٍة َوأَن َزلْ َنا ِم ْن الس ََّم ِء َما ًء
َوأَلْقَى ِف ْالَ ْر ِض َر َو ِ َ
ِيم﴾[[[ .أكد القرآن هذه الحقيقة قائالَ ﴿ :و ُه َو الَّ ِذي َمدَّ
َفأَنْ َب ْت َنا ِفي َها ِم ْن ك ُِّل َز ْوجٍ كَر ٍ
اس َوأَنْ َها ًرا َو ِم ْن ك ُِّل ال َّث َم َر ِ
ات َج َع َل ِفي َها َز ْو َج ْ ِي اثْ َن ْ ِي ُيغ ِْش اللَّ ْي َل
ْالَ ْر َض َو َج َع َل ِفي َها َر َو ِ َ
ال َّن َها َر إِنَّ ِف َذلِكَ َليَ ٍ
ات لِ َق ْو ٍم يَ َت َفكَّ ُرونَ ﴾[[[.
ما وصلت إليه التقانة الحديثة اليوم حول األشياء من النباتات واإلنس والجن وغريها
﴿س ْب َحانَ الَّ ِذي َخل ََق
من املخلوقات التي ال يعلمها إال هو قد أخرب بها القرآن ُ
قبل قائالُ :
اج كُلَّ َها ِممَّ تُ ْنب ُِت ْالَ ْر ُض َو ِم ْن أَنف ُِسه ِْم َو ِممَّ َل يَ ْعلَ ُمونَ ﴾[[[.
ْالَ ْز َو َ
تصور األكسجين والقرآن:

كان الكيميايئ والصيدالين السويدي كارل فلهلم شيله[[[ [1742م1786-م] مسقط
مستقل .رصح القرآن
ٍّ
رص كيميا ٍّيئ
رأسه أملانيا هو أول من اكتشف عنرص األكسجني كعن ٍ
بالنتيجة التي تحدث أثناء الصعود إىل أعىل حيث يجعل ذلك التصاعد يف الهواء صدر
اإلنسان ضيقًا فكأن األنفاس ال تبقى طليق ًة .وهذا ما أدركه اإلنسان الحديث بعد
رص
مخرتعاته اخرتاعه الطائرات الصاعدة إىل السامء حيث نصبح يف حاج ٍة ماس ٍة إىل عنا َ
السحاب.
كيميائي ٍة إلزالة ذلك الضيق الذي يصيبه من أجل قلة الهواء واألكسجني فوق ّ
[[[ .عبس ،اآليتان.19-20 :
[2]. Relaxin
[3]. Oxytocin
[[[ .لقامن ،اآلية.10 :
[[[ .الرعد ،اآلية.3 :
[[[ .يس ،اآلية.36 :
[7]. Carl Wilhelm Scheele
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اكتشف القرآن هذه الحقيقة بأن الصاعد يضيق تنفسه يف الصعود[[[ يف قوله اآليت:
ش ْح َصدْ َر ُه لِ ْ ِل ْس َل ِم َو َم ْن ُي ِر ْد أَنْ ُي ِضلَّهُ َي ْج َع ْل َصدْ َر ُه ضَ ِّيقًا
﴿ َف َم ْن ُي ِر ْد اللَّهُ أَنْ َيه ِد َيهُ َي ْ َ
َح َر ًجا كَأَنَّ َا َي َّص َّعدُ ِف الس ََّم ِء كَ َذلِكَ َي ْج َع ُل اللَّهُ ال ِّر ْج َس َع َل الَّ ِذي َن َل ُي ْؤ ِم ُنونَ ﴾[[[ بينام يف
الزمان الغابر واملنرصم كان الناس يعتقدون أن من يَ َّص َع ُد يف السامء ال يتنفس الصعداء
للهواء الطلق.
موقف القرآن من أوتاد األرض:

اكتشفت العلوم أن الجبال هي أوتاد تشد األرض من أن تقلعها الرياح أو تزلزلها،
وبذلك اعتدل سبح األرض يف الكرة الهوائية «إذ نُتُ ّو الجبال عىل الكرة األرضية يجعلها
تكرس تيار الكرة الهوائية املحيطة باألرض فيعتدل تياره حتى تكون حركة األرض يف كرة
الهواء غ َري رسيع ٍة»[[[ .قال تعاىلَ ﴿ :والْجِ َب َال أَ ْر َسا َها﴾[[[ ،وقال تعاىلَ ﴿ :و َج َعلْ َنا ِف َْال ْر ِض
اس أَنْ تَ ِيدَ ِبه ِْم َو َج َعلْ َنا ِفي َها ِف َجا ًجا ُس ُب ًل لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْهتَدُ ونَ ﴾[[[ ،وقال تعاىلَ ﴿ :والْجِ َب َال
َر َو ِ َ
أَ ْوتَا ًدا﴾[[[.
موقف القرآن من نشأة األرض:

اكتشفت العلوم أن األرض نتجت عندما انفجرت نجو ٌم قدمي ٌة ضخم ٌة الحجم،
وطبخت هذه االنفجارات النجمية العنارص الكيميائية املعروفة اآلن مبا فيها الحديد،
والكربون ،والذهب ،والعنارص املشعة مثل اليورانيوم ،ومبرور الوقت سيطرت الجاذبية
هائل أو ما يسمى
قرصا ً
عىل املوقف وانهارت كتلة غبار النجوم هذه عىل نفسها لتك ّون ً
بالغيمة السدميية الشمسية ،ويف مركز هذا القرص ارتفعت الحرارة وزاد الضغط ونجم
كوكب األرض ،وما زال العلامء يبحثون عن مجموعات عمالقة أخرى من
م ُولِ َد كوكبُنا،
ُ
خارج مجرتنا ،وذكر القرآن ذلك منذ ٍ
أمد حيث قال:
النجوم املامثلة يف طريق املجرة َ
[[[ .تفسري التحرير والتنوير ،ج  ،8ص .60
[[[ .األنعام ،اآلية.125 :

[[[ .تفسري التحرير والتنوير ،ج  ،30ص .15
[[[ .النازعات ،اآلية.32 :
[[[ .األنبياء ،اآلية.31 :
[[[ .النبأ ،اآلية.7 :
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﴿ثُ َّم ْاس َت َوى ِإ َل الس ََّم ِء َو ِه َي ُدخَانٌ َفق ََال لَ َها َولِ ْلَ ْر ِض اِئْ ِت َيا طَ ْو ًعا أَ ْو كَ ْر ًها َقالَ َتا أَتَ ْي َنا
طَائِ ِع َني﴾[[[ ،فالكائن كله مل يكن إال يف الحالة الغازية البدائية وهي دخا ٌن أو شب ُه دخانٍ .
يقول موريس بوكاي:
«التطابق بار ٌز بني تأكيد وجود «دخانٍ » يف الحقل البدايئ للكون
الذي تكلم عنه القرآن ليعرب عن حالة التسلط الغازية للامدة التي
تتكون منها إ ّذاك ،ومفهوم الطبقة الغازية البدائية حسبام يقول
العلم الحديث[[[».
موقف القرآن من أصل الحياة:

اتفقت التقنية العلمية يف العرص الحديث عىل أن املاء هو مبدأ الحياة يف األرض.
قبل حيث قالَ ﴿ :واللَّهُ َخل ََق ك َُّل َدابَّ ٍة ِم ْن َما ٍء َف ِم ْن ُه ْم َم ْن َيْ ِش َع َل
أكد القرآن ذلك ُ
َبطْ ِن ِه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َيْ ِش َع َل ِر ْجل ْ َِي َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َيْ ِش َع َل أَ ْر َب ٍع َي ْخل ُُق اللَّهُ َما َيشَ ا ُء إِنَّ
كل زمنٍ  ،فثبت من اآليات
ش ٍء َق ِدي ٌر﴾[[[ ،وهذه املسألة شغلت اإلنسان يف ِّ
اللَّهَ َع َل ك ُِّل َ ْ
العديدة أن أساس تكوين الحياة هو املاء الذي جعل الله منه الخلق.
موقف القرآن من الخضر (المادة الخضراء):

ومام أغرى البرش من دعوة القرآن إىل التفكري العميق يف الخلق هو أن األرض ال
ت ُ ْنب ُِت البقل والقثاء والفوم والعدس وغريها من الخرضاوات إضاف ًة إىل النخل والعنب
والزيتون والرمان وغريها من الفواكه ،وال تُ ْخر ُِج من زر ٍع وشج ٍر إال بعد أن ترتوي من
املاء فتلد الكلوروفيل أو اليخضور[[[ الذي يكسب النباتات اللون األخرض وصالحية
النامء .وهذه املادة ادعى العلم الحديث أنها من مكتشفاته بينام القرآن فذكر ذلك
ات ك ُِّل
اليخضور بكلمة «خرض» قائالَ ﴿ :و ُه َو الَّ ِذي أَن َز َل ِم ْن الس ََّم ِء َما ًء َفأَ ْخ َر ْج َنا ِب ِه نَ َب َ
َضا نُ ْخر ُِج ِم ْنهُ َح ًّبا ُم َ َتا ِك ًبا َو ِم ْن ال َّنخْلِ ِم ْن طَلْ ِع َها ِق ْن َوانٌ َدانِ َي ٌة
َْ
ش ٍء َفأَ ْخ َر ْج َنا ِم ْنهُ خ ِ ً
[[[ .فصلت (حم السجدة) ،اآلية.11 :
[[[ .التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم ،ص .182
[[[ .النور ،اآلية.45 :
[4]. Chlorophyll
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َو َج َّن ٍ
اب َوال َّزيْ ُتونَ َوال ُّر َّمانَ ُمشْ َت ِب ًها َوغ ْ ََي ُم َتشَ ا ِب ٍه انظُ ُروا إِ َل َث َ ِر ِه إِ َذا أَ ْث َ َر
ات ِم ْن أَ ْع َن ٍ
َو َي ْن ِع ِه إِنَّ ِف َذلِك ُْم َل َي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنونَ ﴾[[[ ،أي إن الحب ليس إال يخرج من رحم
األرض.
النبات بل إنه من رحم الخرض الذي هو ُ
األصل لكل يش ٍء تُخرجه ُ
موقف القرآن من تلقيح السحب والنباتات:

إن للرياح دو ًرا ها ًّما يف عملية تلقيح السحب والنباتات ،حيث تعمل عىل حمل
حبوب اللقاح املختلفة إىل أعضاء التأنيث يف األزهار لتتم بذلك عملية اإلخصاب التي
يتمخض عنها يف نهاية املطاف إنتاج ما لذ وطاب من الثامر اليانعة .قال تعاىل﴿ :
اح لَ َوا ِق َح َفأَنْ َزلْ َنا ِم ْن الس ََّم ِء َما ًء َفأَ ْس َق ْي َناكُ ُمو ُه َو َما أَنْ ُت ْم لَهُ ِبخَا ِزنِ َني﴾[[[،
َوأَ ْر َسلْ َنا ال ِّر َي َ
كل ٍ
نبات له ذك ٌر وأنثى،
كل يش ٍءُّ ،
رأينا يف ما تقدم أ ّن الله تعاىل قد خلق األزواج من ِّ
[[[
فالذكر من النباتات ميلك حبوب اللقاح أو حبوب الطلع  ،لو ال يتم اللقاح بني هذه
الحبوب واألنثى من النبات ملا تثمر النباتات واألشجار ،فإن الله تعاىل خلق الرياح
وسيطة التلقيح بني النباتات املتقاربة واملتباعدة ،وإن كانت مثة وسائ ُط أخرى ولكن
رس وسهول ٍة هي الرياح،
أكرب الوسائل املتاحة من الله تعاىل إلكامل هذه املهمة ِّ
بكل ي ٍ
وهذه الحقيقة التي وصلت إليها العلوم الحديثة اليوم ،وما زالت تبحث عن املهام
األخرى املنوطة بجري الرياح.
موقف القرآن من تأثير األلم في الجلد فحسب:

اكتشـفت العلـوم الحديثـة أن األذى أو األمل الـذي يصيـب اإلنسـان مهما بلـغ الحد
إذا تجـاوز خاليـا الجلـد ينتهـي ،ألن الجسـم مـا عـدا الجلـد غ ُري قابـلٍ لألثـر اإليجايب أو
ٍ
إحسـاس أو شـعو ٍر نحـوه .أما القـرآن فقد أعلم
ألي
السـلبي ،ومـن ث َـ ّم فهـو غير صال ٍح ِّ
تلـك الحقيقـة قبـل قـرون حينام ذكر أهـل النار وإصلاء جلودهم فقـال :كلام احرتقت
جلودهـم ب ّدلناهـم جلـو ًدا غريهـا ،مل يذكـر القـرآن غير الجلـود التـي تتعـذب فتحرتق
ف
ثـم تبـدل فتبـدل ليذوقـوا الويل والعذاب ،قـال تعاىل﴿ :إِنَّ الَّ ِذيـ َن كَ َف ُروا بِآ َياتِ َنا َسـ ْو َ
[[[ .األنعام ،اآلية.99 :
[[[ .الحجر ،اآلية.22 :
[3]. Pollen
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ُلَّما ن َِض َج ْ
اب إِنَّ اللَّهَ
ـت ُجلُو ُد ُه ْم بَدَّ لْ َنا ُه ْ
ن ُْصلِيه ْ
ـم ُجلُو ًدا غ ْ ََي َهـا لِ َي ُذو ُقوا الْ َعـ َذ َ
ِـم نَـا ًرا ك َ
يم﴾[[[.
كَانَ َعزِيـ ًزا َح ِك ً
الخالصة:

منطلقًــا مــن هــذا املدخــل املوجــز ميكــن قطــع دابــر الشــك الــذي يــدب
يف عقــل املتقــ ِّول عــى كالم اللــه بدعــوى تعــارض القــرآن والعلم/العلــوم .إن
القــرآن الكريــم داعيـ ٌة إىل تلــك العلــوم قدميهــا وجديدهــا ،ويدعــو أويل األلبــاب
إىل بــذل قصــارى املجهــود ليصلــوا إىل الحقيقــة ويدركــوا األرسار الكامنــة يف
كنههــا.
إن القرآن يهدي القاريء املثقف ذا العلم الغزير والفكر العميق أن يستمر يف
اب َل َريْ َب ِفي ِه ِم ْن
مجهوده العلمي ،هذا القرآن هو الكتاب يف قوله﴿ :تَنز ُ
ِيل الْ ِك َت ِ
َر ِّب الْ َعالَ ِم َني﴾[[[ ،والفرقان يف قوله﴿ :تَ َبا َركَ الَّ ِذي نَ َّز َل الْ ُف ْر َقانَ ﴾[[[ ،والربهان يف قوله:
﴿ َقدْ َجا َءك ُْم بُ ْر َهانٌ ِم ْن َربِّك ُْم﴾[[[ ،والنور يف قولهَ ﴿ :وأَن َزلْ َنا إِلَ ْيك ُْم نُو ًرا ُمبِي ًنا﴾[[[،
والهدى يف قولهَ ﴿ :ه َذا هُدً ى﴾[[[ ،والتذكرة يف قوله﴿ :إِنَّهُ تَ ْذ ِك َر ٌة﴾[[[ ،والبيان والهدى
واملوعظة يف قولهَ ﴿ :ه َذا بَ َيانٌ لِل َّن ِ
اس َوهُدً ى َو َم ْو ِعظَ ٌة لِلْ ُم َّت ِق َني﴾[[[ ،والبالغ يف قوله:
اس﴾[[[ ،والحق يف قولهَ ﴿ :قدْ َجا َءك ُْم الْ َح ُّق ِم ْن َربِّك ُْم﴾[ ،[[1والقول
﴿ َه َذا بَ َل ٌغ لِل َّن ِ
الفصل يف قوله﴿ :إِنَّهُ لَ َق ْو ٌل ف َْص ٌل﴾[ ،[[1واملجيد﴿ ،ق َوالْ ُق ْرآنِ الْ َمجِ ي ِد﴾[ ،[[1والعظيم
[[[ .النساء ،اآلية.56 :
[[[ .السجدة ،اآلية.2 :
[[[ .الفرقان ،اآلية.1 :
[[[ .النساء ،اآلية.174 :
[[[ .النساء ،اآلية.174 :
[[[ .الجاثية ،اآلية.11 :
[[[ .املدثر ،اآلية.54 :
[[[ .آل عمران ،اآلية.138 :
[[[ .إبراهيم ،اآلية.52 :
[ .[[1يونس ،اآلية.108 :
[ .[[1الطارق ،اآلية.13 :
[ .[[1ق ،اآلية.1 :
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ِيم﴾[[[ ،والحكيم
يم﴾[[[ ،والكريم يف قولهِ ﴿ :إنَّهُ لَ ُق ْرآنٌ كَر ٌ
يف قولهَ ﴿ :والْ ُق ْرآنَ الْ َع ِظ َ
يف قولهَ ﴿ :والْ ُق ْرآنِ الْ َح ِك ِيم﴾[[[ ،والذكر والعزيز يف قوله﴿ :إِنَّ الَّ ِذي َن كَ َف ُروا بِال ِّذكْ ِر
اب َعزِي ٌز﴾[[[ ،واملوعظة والشفاء والهدى والرحمة يف قولهَ ﴿ :قدْ
لَمَّ َجا َء ُه ْم َوإِنَّهُ لَ ِك َت ٌ
الصدُ و ِر َوهُدً ى َو َر ْح َم ٌة لِلْ ُم ْؤ ِم ِن َني﴾[[[ ،وهل َّم
َجا َءتْك ُْم َم ْو ِعظَ ٌة ِم ْن َربِّك ُْم َو ِشفَا ٌء لِ َم ِف ُّ
ج َّرا.
إن القرآن منذ نزوله قام بالدعوة العالية للقراءة املثرية آلثار الخالق ثم كررت
القراءة ،فأكد األمر بالتعليم والقلم ،ثم كرر التعليم بتذكري اإلنسان أنه علَّمه ما كان
ِنسانَ ِم ْن َعل ٍَق .ا ْق َرأْ َو َر ُّبكَ ْالَكْ َر ُم.
ال يعلم قائال﴿ :ا ْق َرأْ ب ْ
ِاس ِم َر ِّبكَ الَّ ِذي َخل ََقَ .خل ََق ْال َ
ِنسانَ َما ل َْم َي ْعل َْم﴾[[[ .هذه الوحدات من القراءة والتعليم
الَّ ِذي َعلَّ َم بِالْ َقل َِمَ .علَّ َم ْال َ
والقلم يف شتى مواقعها السياقية تدعو ذوي األلباب إىل املكتشفات الطبيعية والعلمية
تعارض وإن كان يش ٌء منه بني
التي أنبأنا القرآن خربها ،بعد هذا الربهان فكيف يُتصور
ٌ
القرآن والعلم ،فشتان ما بينهام![[[.
ٍ
تعارض بني القرآن والعلم بل بينهام عالقة الوسيطة
أي
ثبت مام سبق أنه ال يُوجد ُ
والوسيلة واآللة ،إن العلم ال يتعدى ثالث دوائر :الجامدات والحيوانات والنباتات ،وهذه
ٍ
بدرجات متفاوت ٍة من العنارص األربعة وهي الهواء والنار واملاء
األشياء الثالثة تتكون
صل اللّه عليه و آله وسلم« :لَمَّ َخل ََق اللَّهُ األَ ْر َض َج َعل َْت تَ ِيدُ ،
والرتاب ،وقال النبي ّ
َاس َت َق َّر ْتَ ،ف َعجِ َب ِت الم ََلئِكَ ُة ِم ْن ِشدَّ ِة الجِ َبالِ َ .قالُوا :يَا
َف َخل ََق الجِ َب َالَ ،فق ََال ِب َها َعلَ ْي َها ف ْ
ش ٌء أَشَ دُّ ِم َن الجِ َبالِ ؟ َق َال :نَ َع ُم ال َح ِديدُ َ .قالُواَ :يا َر ِّب َف َه ْل ِم ْن
َر ِّب َه ْل ِم ْن َخلْ ِقكَ َ ْ
ش ٌء أَشَ دُّ
ش ٌء أَشَ دُّ ِم َن ال َح ِدي ِد؟ َق َال :نَ َع ُم ال َّنا ُرَ .فقَالُواَ :يا َر ِّب َف َه ْل ِم ْن َخلْ ِقكَ َ ْ
َخلْ ِقكَ َ ْ
[[[ .الحجر ،اآلية.87 :
[[[ .الواقعة ،اآلية.7:
[[[ .يس ،اآلية.2 :
[[[ .فصلت ،اآلية.41 :
[[[ .يونس ،اآلية.57 :
[[[ .علق ،اآلية.1-5 :
[[[ .محمد شهاب الدين ندوي ،قرآن ،سائنس اور مسلامن ،مجلس نرشيات إسالم ،كراچى ،ص .28-26
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ش ٌء أَشَ دُّ ِم َن املَا ِء؟ َق َال :نَ َع ُم
ِم َن ال َّنارِ؟ َق َال :نَ َع ُم املَا ُءَ .قالُوا :يَا َر ِّب َف َه ْل ِم ْن َخ ْل ِقكَ َ ْ
ش ٌء أَشَ دُّ ِم َن ال ِّريحِ؟ َق َال :نَ َع ْم ا ْب ُن آ َد َم ،ت ََصدَّ َق
ال ِّر ُ
يحَ .قالُواَ :يا َر ِّب َف َه ْل ِم ْن َخلْ ِقكَ َ ْ
ٍ
تعارض بني العلوم والقرآن ،إمنا
أي
ب َِصدَ َق ٍة ِب َي ِمي ِن ِه ُي ْخ ِفي َها ِم ْن ِش َملِ ِه»[[[ .فال يُتص َّور أب ًدا ّ
القرآن هو الكتاب املبني ملا خفي عىل القلوب واألبصار.

[[[ .هذا حديث غريب مل يُ ْع َر ْف مرفوعًا إال من الوجه اآلىتَ ( :ح َّدث َ َنا ُم َح َّم ُد بْ ُن بَشَّ ا ٍر ق ََالَ :ح َّدث َ َنا يَزِي ُد بْ ُن هَا ُرو َن ق ََالَ :ح َّدث َ َنا ال َع َّوا ُم بْ ُن َح ْوشَ ٍبَ ،ع ْن
ُسلَيْ َم َن بْنِ أَ ِب ُسلَيْ َمنََ ،ع ْن أَن َِس بْنِ َمالِ ٍك ،عَنِ ال َّنب ِِّي َصلَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم) ،سنن الرتمذى ،تفسري القرآن (.)3369
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[[[

		

رودين د .هولدر

[[[

رود� هولدر ـ أ
ن
الستاذ المسيحي ف ي�
دينياً ّ
تمثل هذه المقالة بحثاً ّ
قدمه ي
كم�ج ـ حيث يسعى برؤية إيمانية إىل بيان الالهوت الطبيعي من
جامعة ب
المقدس.
الزاوية المسيحية وعىل أساس العديد من عبارات وفقرات الكتاب
ّ
المقدس يقوم
متنوعةً من الكتاب
ببيان أن الكاتب عمد إىل استخراج
ّ
َ
مواضع ّ
أشخاص بمعرفة الحق من الباطل دون االستناد إىل الوحي ،ويعمل عىل
فيها
ٌ
ف
أك� .وذلك ألن
مناقشتها .ويركّز الكاتب ي� هذه المقالة عىل بولس بشكل ب
بولس لم يكن تلميذاً للسيد المسيح (عليه السالم) ،وال تلميذاً لتالميذ السيد
ين
الحواري� ،بل كان من أعداء المسيحية ،وكل ما هنالك ادعاؤه
المسيح من
أنه قد اعتنق المسيحية بعد صلب السيد المسيح إثر مكاشفة حدثت معه.
أ
مستقل .ومن ي ن
ب�  27كتاباً
ٍّ
بشكل
وعىل هذا الساس فإن بولس ّ
يقدم تعاليمه ٍ
من العهد الجديد ،هناك  21كتاباً كُتبت بيد بولس أو ي ن
مؤلف� آخرين متأثرين
بتعاليم بولس .يسعى الكاتب ف ي� هذه المقالة إىل إضفاء صبغة التعاليم
ت
يقدمها بولس ف ي� العهد الجديد .ومن هنا فإنه
إ
ال� ّ
اللهية عىل المعارف ي
ف
ف
و� هذا السياق يستند أحياناً إىل فقر ٍات
يبينها ي� ضوء الالهوت الطبيعي ،ي
من العهد القديم أيضاً.
[[[ .املصدر:
Holder, Rodney D., ‘’Natural Theology’’, The Faraday Papers, published by the Faraday Institute for Science and Religion, St
Edmund’s College, Cambridge.
تعريب :طارق عسييل
[2]. Natural Theology
Rodney D. Holder
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ز ف
ف
اللهيات
والف�ياء ي� إ
تحدث الكاتب ي� هذه المقالة عن مكانة الهندسة ي
لقد ّ
أن بر ي ن
اه� الالهوت الطبيعي استقرائيةٌ ال استنتاجيةٌ مثل
الطبيعية .وهو يرى ّ
يز
ال� ي ن
النسان إىل ما
اه�
الميتاف�يقية الحديثة تهدي إ
الرياضيات ،ويرى أن ب
اللهيات الطبيعية للكتاب المقدس.
وراء إ
					

كلمة التحرير

ملخص

يُعنى الالهوت الطبيعي مبا ميكن أن نعرفه عن الله من خالل كوننا برشا ً وعن طريق
خاص ،وقد كان العلم دامئاً مصدرا ً لهذا الحقل
وحي ٍّ
أي ٍ
تفكرينا بالعامل فقط ،مبعزل عن ِّ
املعريف ،غري أن رشعية هذا الالهوت بوصفه مرشوعاً الهوتيّاً حقيقيّاً قد تع ّرضت ٍّ
لشك
طبيعي يف الكتاب املقدس ،فإنه سيبدو
حقيقي يف القرن العرشين .لكن إذا ُوجد الهوتٌ
ٌّ
ٍّ
[[[
رشع ّياً عىل كل حا ٍل.
تاري ٌ
ج ٌز لالهوت الطبيعي
خ مو َ

صاغ جون مكاري[[[ تعريفاً منوذج ّياً لالهوت الطبيعي جاء فيه:
ٍ
موضوعات
«الالهوت الطبيعي هو معرفة الله (ورمبا معرفة
أخرى ،مثل خلود النفس) التي ميكن أن تصل إليها جميع الكائنات
[[[»
ٍ
فائق للطبيعة.
وحي
مفرتض ٍ
العاقلة من دون لجو ٍء إىل ِّ
أي ٍ
طويل خضع خالله لعد ٍد
حقل من البحث الفلسفي له تاري ٌخ ٌ
فالالهوت الطبيعي ٌ
[1]. A much fuller account of the subject is given in Rodney D. Holder, The Heavens Declare: Natural Theology and the
Legacy of Karl Barth (West Conshohocken: Templeton Press, 2012(.
[2]. Macquarrie John
[3]. John Macquarrie in Alister McGrath (ed.), The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Thought (Oxford: Blackwell,
1993, p 402(.
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التغيات ،وهو يعود عىل األقل إىل حقبة الفكر اليوناين الكالسييك ،أ ّما يف الالهوت
من ّ
املسيحي ،فيبدو أن أوغسطني هو أول من استعمل تعبري الالهوت الطبيعي[[[ يف
[[[
رشوحاته عىل أفكار الفالسفة الكالسيكيني.
فقد رأى القديس توما األكويني ،مثالً ،بأننا ميكن أن نعرف أن الله موجو ٌد عن
طريق العقل البرشي فقط:
«يقـول القديـس بولـس أن الحقائـق اإللهيـة التـي ميكـن أن
نعرفهـا مـن خلال قدراتنـا العقليـة الطبيعية – وجود اللـه مثالً – ال
تُعـدّ مـن بنـود اإلميـان ،لكنها مـن لوازمـه ...و أن آثار اللـه ميكن أن
تفيـد يف الربهـان على وجـود اللـه ،على الرغم مـن أنها ال تسـاعدنا
[[[»
على معرفتـه كام هـو متامـاً.
لكن بالنسبة لألكويني ،ميكننا أن نعرف أن الله موجو ٌد ،بيد أننا ال نستطيع معرفة
الله كام هو يف ذاته إال إذا أظهر نفسه لنا .وأن الوحي املسيحي أخربنا أن الله ثالوثٌ :
اآلب واالبن والروح القدس.
سمه
كام الحظ جون كالفن التمييز نفسه يف زمن اإلصالحُّ ،
فكل إنسانٍ ميلك ما ّ
«الشعور بالله» .لكن بالنسبة لكالفن كام بالنسبة لألكويني ،إن معرفة الله التي تفوق
خاص يف الكتب
بأهميتها مجرد معرفة أن هناك خالقاً ،هي املعرفة املوحاة بشكلٍ ٍّ
[[[
املق ّدسة ،ألنها معرفة الله بوصفه املخلّص ،يف املسيح ،الذي يحصل فيه خالصنا».
مباش بوجود الله ،وقدرته
ميكن أن تفسَّ معرفة الله الطبيعية بأنها انطبا ٌع ِ ٌ
وعظمته ،التي تحصل مبارش ًة من مج ّرد التحديق بخشي ٍة يف السامء .لكن يف السياق
األكرث أكادميي ًة ،يرتبط الالهوت الطبيعي بإيراد الحجج والرباهني عىل اإلميان بالله .ومن
األمثلة عىل هذه الرباهني الكالسيكية :برهان النظام ،والربهان الكوزمولوجي .يقول
[1]. Theologia naturalis
[2]. St Augustine, The City of God, Book VIII.
[3]. St Thomas Aquinas, Summa Theologiae, 1a. 2, 2.
[4]. John Calvin, Institutes of the Christian Religion, Book II.
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سبب لوجود الكون.
الربهان الكوزمولوجي أن ِّ
لكل موجو ٍد سبباً أوجده ،وبالتايل هناك ٌ
أما برهان النظام فإنه يرى أن البنية املنظّمة للكون تحتاج إىل تفسريٍ .متيزت األشكال
املختلفة لهذين الربهانني بخضوعهام للجدل الفلسفي يف ما مىض من قرونٍ .
عميق يف الالهوت الطبيعي بدءا ً من األكويني حتى وليام باليه[[[ يف
طرأ تح ُّو ٌل
ٌ
القرن التاسع عرش .حيث طرح األكويني براه َني عام ًة ،بينام طرحت الثورة العلمية
براه َني قامئ ًة عىل الجزيئ .كام ق ّدم باليه يف كتابه املؤثر الالهوت الطبيعي ،أو األدلة
عىل الصفات اإللهية ،املستقاة من مظاهر الطبيعة [[[،املثل الشهري عن ساع ٍة ُوجِدت
ٍ
وواضح أن هناك من ص ّممها .فكم يبلغ مدى
تعقيد كبريٍ،
يف مر ًعى ،إنها ساع ٌة ذاتُ
ٌ
تعقيد تصميم العني التي تراقبها؟ لكن هذا الشكل من الحجج عموماً ،وليس الشكل
الذي نرشه األكويني ،هو من الرباهني التي ف ّندها دارون ،الذي ّبي كيف تنشأ العني
من حيث املبدأ عن طريق عمليات تط ّو ٍر طبيعي ٍة .وما زال الشكل األعم من الالهوت
[[[
الطبيعي ح ّياً اليوم ،خصوصاً مثالً بالنسبة إىل التدبري املبدع للكون يف علم الكونيات.
ال نقصد من هذه املقالة مناقشة قيمة الحجج املفردة ،بل مناقشة مرشوعية الالهوت
الطبيعي يف األساس .فبالنسبة لألكويني وغريه ،كان الالهوت الطبيعي مرحل ًة متهيدي ًة
لالهوت املوحى .يعترب يف هذا الرتاث أن مهمة الالهوت الطبيعي هي إزالة الحواجز من
أسباب وجيه ٍة لإلميان بالله .وهو يوفّر األساس لإلميان األكرث أهمية
طريق اإلميان ،وتوفري
ٍ
واألكرث تحديدا ً بيسوع املسيح كمخل ٍِّص .لكن االنقسام بني الالهوت الطبيعي والالهوت
املوحى ،وعىل فرض وجوده ،هو انقسا ٌم مصطن ٌع ،نظرا ً ألن بعض التربير املسبق ملا
رضوري.
يعرف بالوحي
ٌّ

[1]. William Paley
[2]. Natural Theology, or Evidence of the Existence and Attributes of the Deity, Collected from the Appearances of Nature
(1802).
[3]. See Rodney D. Holder, “Is the Universe Designed,” Faraday Paper no. 10, 2007.
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رفض الالهوت الطبيعي :كارل بارث

تح ّدى الالهويت السويرسي كارل بارث[[[ الفكرة التي سادت يف القرن العرشين
أي معرف ٍة أساساً عن طريق الالهوت الطبيعي .فقد
والتي تقول بأن علينا اكتساب ِّ
درس بارث الالهوت يف أملانيا قبل الحرب العاملية األوىل ،وتب ّوأ مراك َز جامعي ًة يف أملانيا
يف عرشينات وثالثينات القرن العرشين .وكان أحد رموز كنيسة االعرتاف ،التي تص ّدت
للنظام النازي ،كان هذا قبل عودته إىل سويرسا عام  1935حيث أعفي من منصيه يف
جامعة بون بسبب رفضه ق ََسم الوالء لهتلر .يص ّنف الالهوتيون املتأ ّخرون من أمثال
توماس تورانس[[[ وجون وبسرت[[[ بارث يف خانة أعظم الالهوتيني عرب التاريخ ،وقد
اعتربه تورانس يف مستوى أثاماسيوس[[[ ،وأوغسطني ،ولوثر ،وكالفن.
كل معرف ٍة بالله مبعزل عن كشف
كانت نقطة البداية بالنسبة لبارث رغبته يف رفض ِّ
الله لنفسه يف املسيح ،الذي عرفناه عن طريق الكتب املقدسة .فمن خالل النعمة اإللهية
وحدها ميكننا أن نعرفه :ال نستطيع معرفته بجهودنا الخاصة ،وهذا الظهور اإللهي
معجزةٌ .يف املقابل« ،الالهوت الطبيعي هو عقيدة اتحاد اإلنسان بالله املوجود خارج
الظهور اإللهي يف يسوع املسيح ».أضف إىل ذلك «بوصفه محتوى اإلعالن والالهوت ال
محل مطلقاً ،ميكن أن يتم التعامل معه بوصفه غ َري موجو ٍد .وبالتايل،
ميكن أن يكون له ٌّ
بهذا املعنى ،بجب اسئصاله بدون رحم ٍة [[[».يقول بارث:
أقل فرص ٍة
«منطق املسألة يتطلّب ،حتى لو استطعنا إعطاء ّ
لالهوت الطبيعي ،فالنتيجة ستكون بالرضورة إنكار وحي الله يف
[[[»
يسوع املسيح.

[1]. Karl Barth
[2]. Thomas Torrance
[3]. John Webster
[4]. Athanasius
[5]. Karl Barth, Church Dogmatics, II1 / (Edinburgh: T & T Clark, 1957), 170.
[6]. Ibid., 173.
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حق عندما قال أن كشف الله عن نفسه يف املسيح كام يشهد له
كان بارث عىل ٍّ
الكتاب املقدس مسأل ٌة أساسي ٌة .فاملركزية املطلقة لشخص يسوع املسيح بالنسبة لبارث
عميق ُة األثر .قد يكون الالهوتُ املرتك ُز عىل املسيح فقط ،أثناء أزمة نضال الكنيسة يف
املانيا إبّان الحقبة النازية ،هو الالهوتَ املؤث ّ َر بدون ٍّ
شك .لكن بارث بالغ عندما ا ّدعى
أن الالهوت الطبيعي غ ُري موجو ٍد .فالله بوصفه خالقاً ترك أدل ًة عىل وجوده يف العامل
الطبيعي ،والكتاب املقدس يشهد عىل هذا ،وإذا كان الالهوت الطبيعي موجودا ً يف
الكتاب املقدس فإنه قد يلغي ح ّجة بارث .وهذا ما بذل جيمس بار[[[ الباحث يف الكتاب
املق ّدس قصارى جهده يك يب ّينه يف كتابه اإلميان الكتايب والالهوت الطبيعي[[[.
عندما أشار بار[[[ إىل إن القصد من إرصار بارث عىل أن «الكنيسة والخالص اإلنساين
تجل الله يف يسوع املسيح ،كام يوث ّقه الكتاب
يرتكزان عىل كلمة الله فقط ،وعىل ّ
املقدس [[[»،هو اإليحاء بالرفض التام لالهوت الطبيعي [[[،ر ّد بارث:
«لكن إذا قبل الكتاب املقدس بالالهوت الطبيعي أو تضمنه فإن
هذه الحجة س ُتدحض :فكلمة الله ،كام ذكر الكتاب املقدس ،يجب
كأساس له ،أو
ٍ
إذاً ان تحوي الهوتاً طبيع ّياً كجز ٍء من الوحي ،أو
[[[»
كدالل ٍة عليه أو الصيغة التي يتم إبالغه من خاللها.
يو ّجه بولس يف اإلصحاح السابع عرش من أعامل الرسل موعظ ًة عىل تلّة أريوس
باغوس يف أثينا ،ويفرتض أن هذه املوعظة تحتوي عىل أوضح مثا ٍل عىل الالهوت
الطبيعي يف الكتاب املقدس .إنه ي ِعض مستمعيه يف البداية ،حتى أنه يع ّرف «اإلله
[1]. James Barr
[2]. Natural Theologiblical Faith andy. B
[3]. Barr
[4]. Karl Barth, The Knowledge of God and the Service of God according to the Teaching of the Reformation, Gifford Lectures
Delivered in 1937 and 1938 (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2005), 89 – .
[5]. James Barr, Biblical Faith and Natural Theology: The Gifford Lectures for 1991 Delivered in the University of Edinburgh
(Oxford: Clarendon Press, 199320 – 19 ,(.
[6]. Ibid., 20.
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املجهول» (اآلية  )23الذي يعبدونه مع اإلله الذي يعظ عنه بولس .ومن الواضح أن
«إله الفالسفة» هو «رب إبراهيم وإسحق ويعقوب» ،يقول« :ا ِإللهُ الَّ ِذي َخل ََق الْ َعال ََم
َوك َُّل َما ِفي ِه ،ه َذا ،إِ ْذ ُه َو َر ُّب الس ََّم ِء َواألَ ْر ِض ،الَ َي ْسكُ ُن ِف َه َيا ِك َل َم ْص ُنو َع ٍة بِاألَ َيا ِديَ ،والَ
ش ٍء.
يُخْدَ ُم ِبأَيَا ِدي ال َّن ِ
اس كَأَنَّهُ ُم ْح َت ٌ
ش ٍء ،إِ ْذ ُه َو يُ ْع ِطي الْ َج ِم َ
يع َح َيا ًة َونَف ًْسا َوك َُّل َ ْ
اج إِ َل َ ْ
اس يَ ْسكُ ُنونَ َع َل ك ُِّل َو ْج ِه األَ ْر ِضَ ،و َح َت َم بِاألَ ْو َق ِ
ات
َو َص َن َع ِم ْن َد ٍم َوا ِح ٍد ك َُّل أُ َّم ٍة ِم َن ال َّن ِ
ك َيطْلُ ُبوا اللهَ لَ َعلَّ ُه ْم َي َتلَ َّم ُسونَهُ َف َيجِ دُ وهَُ ،م َع أَنَّهُ َع ْن
الْ ُم َع َّي َن ِة َو ِب ُحدُ و ِد َم ْسكَ ِنه ِْم ،لِ َ ْ
ك ُِّل َوا ِح ٍد ِم َّنا لَ ْي َس َب ِعيدً ا »2 .واملالحظ أنه يستشهد بالشعراء اليونانيني أفيمنيدس من
كريت «إَّنَا ِب ِه نَ ْح َيا َونَ َت َح َّركُ َونُو َجدُ  .ك ََم َق َال بَ ْع ُض شُ َع َرائِك ُْم أَيْضً ا :ألَنَّ َنا أَيْضً ا ذريته»،
وت شَ بِيهٌ ِب َذ َه ٍب أَ ْو
وأراتوس الصقيل «إِ ْذ نَ ْح ُن ُذ ِّريَّ ُة الل ِه ،الَ يَ ْن َب ِغي أَنْ نَظُ َّن أَنَّ الالَّ ُه َ
اس ِف ك ُِّل َمكَانٍ
يع ال َّن ِ
ْتاعِ إِن َْسانٍ  30 .فاللهُ اآلنَ َيأْ ُم ُر َج ِم َ
ِفضَّ ٍة أَ ْو َح َج ِر نَق ِْش ِص َنا َع ِة َواخ ِ َ
أَنْ َي ُتو ُبواُ ،م َتغ ِ
َاض ًيا َع ْن أَ ْز ِم َن ِة الْ َج ْهلِ  .».يبدو أن بولس يبني عىل ما عرفه املفكرون
اليونانيون عن الله من فكر وتأمالت وتجارب فالسفتهم.
حصل أحد أهم وأشهر الخالفات يف الالهوت علم  1934بني بارث وزميله السابق
إميل برونر[[[ عندما كتب برونر موضوعاً عنوانه «طبيعة النعمة» حاول فيه أن يربهن
عىل وجود نقطة بداي ٍة[[[ ،نقطة اتصا ٍل يف الطبيعة البرشية تتشبث من خاللها بالنعمة
اإللهية .كان رد بارث املبارش والبسيط« ،ال!» لكن املقطع الوارد يف اإلصحاح السابع عرش
يشري بشد ٍة إىل وجود نقطة لقا ٍء بالنسبة لإلنجيل .بالطبع يستمر بولس بدعوة مستمعيه
فهم غريِ
اليونانيني إىل التوبة ،ألن الله حتى اآلن «غفر» ملن اعتنقوا الوثنية الناشئة عن ٍ
ٍ
كاف بطبيعة الله .إن معرفتهم الطبيعية بالله ال تكفي للخالص ،لكنها تشري إىل الله.
استنتج بار من موعظة أريوس باغوس أن «مقاربة بولس كام وردت يف أعامل الرسل
دعم،
أي مقارب ٍة من مقاربات بارث [[[».كام «ال شك يف أنها تحتاج إىل ٍ
تتناقض متاماً مع ِّ
[[[
وتنطوي عىل يش ٍء من الالهوت الطبيعي».
[1]. Emil Brunner
[2]. Anknüpfungspunkt
[3]. Ibid., 24.
[4]. Ibid., 25.
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مييل بارث يف تفسريه لالصحاح السابع عرش من أعامل الرسل إىل التأكيد عىل جهل
أي تواصلٍ مع معرفتهم السابقة« :إذا كان أحدهم يعرف عن الله الذي
األثينيني ،ويرفض َّ
أعلنه بولس لهم ،فإنه بالتأكيد ال يتوافق مع ما عرفه سابقا ،رمبا كعض ٍو يف الطائفة التي
[[[
عبدت الله املجهول ،أو كقارئٍ ألراتوس .إنها معرف ٌة جديد ٌة متاماً بجهله السابق التام».
لكن قولنا أ ّن بولس يبني بالفعل عىل ما كانوا يعرفونه سيبدو قراء ًة مبارش ًة للمقطع.
فإذا «كانت الفلسفات الرواقية واألبيقورية [ املذكورة يف اآلية  ] 18وكل الفلسفات
قد شارفت عىل النهاية »،كام يؤكد بارث[[[ ،فلِ َم إذا ً ال يقول بولس شيئًا عند هذه
النتيجة ؟ وهكذا يعترب بار أن حجج بارث «غ ُري صحيح ٍة ألنها ليست تفس ًريا لخطاب
أريوس باغوس عىل اإلطالق :ألنهم يختارون العنارص القليلة التي يبدو أنها تؤيد املوقف
[[[
الدوغاميئ لبارث ،ويتجاهلون ببساط ٍة مغزى كامل الحجة ومحتواها».
يؤكد بولس يف الرسالة إىل أهل روما يف :20 – 19 :1
ف َع ِن الل ِه َو ِاض ٌح بَ ْي َن ُه ْم ،إِ ْذ بَ َّي َنهُ اللهُ لَ ُه ْمَ .فإِنَّ
« َذلِكَ ألَنَّ َما يُ ْع َر ُ
َما الَ يُ َرى ِم ْن أُ ُمو ِر الل ِه ،أَ ْي ُقدْ َرتُهُ األَ َزلِ َّي ُة َوأُلُو َهتُهُ  ،ظَا ِه ٌر لِلْ ِع َيانِ ُم ْن ُذ
ُول ِم ْن ِخالَلِ الْ َم ْخلُو َق ِ
َخل ِْق الْ َعال َِم ،إِ ْذ تُدْ ِركُهُ الْ ُعق ُ
اس
اتَ .ح َّتى إِنَّ ال َّن َ
يع الَّ ِذي َن
َباتُوا ِبالَ ُع ْذرٍ .ويقول يف رسالة اىل أهل روما َ »14 :2فإِنَّ َج ِم َ
يع الَّ ِذي َن أَ ْخطَأُوا
شي َع ٍةَ ،ف ِبالَ َ ِ
أَ ْخطَأُوا َو ُه ْم ِبالَ َ ِ
شي َع ٍة يَ ْهلِكُونَ ؛ َو َج ِم ُ
َو ُه ْم تَ ْح َت الشَّ ِ ي َع ِةَ ،فبِالشَّ ِ ي َع ِة يُدَ انُونَ َ « .فلَ ْي َس َسا ِم ُعو الشَّ ِ ي َع ِة
ُه ُم األَبْ َرا ُر أَ َما َم الل ِه؛ بَلِ الْ َعا ِملُونَ بِالشَّ ِ ي َع ِة يُ َ َّب ُرونَ ».
ٍ
طبيعي،
الهوت
يؤيّد بار الرأي القائل أن الرسالتني إىل أهل روما  1و  2تحتويان عىل
ٍّ
أقل وضوحاً مام ورد يف أريوس باغوس .وقد جادل
عىل الرغم من أن ما ورد فيهام ُّ
مفرسو الكتاب املقدس مثل غرانفيلد[[[ وباريت[[[ أن املوضوع األسايس يف الرسالة إىل
[1]. Barth, Church Dogmatics, II1,123 / .
[2]. Ibid., 123.
[3]. Barr, Biblical Faith and Natural Theology, 24.
[4]. Cranfield
[5]. Barrett
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أهل روما األوىل هو قضاء الله ،وأن الناس ال عذر لهم .فقد كان بإمكانهم ان يعرفوا
الله ،لكنهم توجهوا إىل األصنام والضالل .ال عذر فعالً ،ثم يوضح بولس أن ظهور الله يف
رضوري للخالص .لكن إذا كان الله قد أظهر نفسه يف عامل الخلق ،إذا ً إن وجود
املسيح
ٌّ
استنتاج ال مف َّر منه من املقطع عىل ما يبدو.
معرفة طبيعية بالله عىل األقل ،هو
ٌ

الحظ بار وجه الشبه بني اإلصحاح السابع عرش من أعامل الرسل ،الذي يوجد فيه
طبيعي بالتأكيد ،وبني الرسالتني إىل أهل روما  1و  .2ويف بعض األحيان نجد يف
الهوتٌ
ٌّ
أعامل الرسل أكرث من ذلك ،فالله يرشد األمم
ك يَطْلُ ُبوا اللهَ لَ َعلَّ ُه ْم يَ َتلَ َّم ُسونَهُ َف َيجِ دُ وهَُ ،م َع أَنَّهُ َع ْن ك ُِّل َوا ِح ٍد
«لِ َ ْ
ِم َّنا لَ ْي َس َب ِعيدً ا» ()27
ويستشهد بولس بالشعراء اليونانيني موافقاً ملا يقولونه .لكن الرسائل إىل أهل روما
ٌ
معروف عن الله  -وبالفعل «أَنَّ ُه ْم
تكون أحياناً أكرث وضوحاً :من خالل توضيح ما هو
[[[
َع َرفُوا اللهَ » (رسالة إىل أهل روما  – )21 :1ومن خالل استعامل الكلمة البالغة األهمية
«الطبيعة».
بيد أن حجة بولس يف رسالته إىل أهل روما شبيه ٌة بحجة سليامن يف األبوكريفا،
حيث يتضح متاماً أنهام نو ٌع من الالهوت الطبيعي .قد يكون بولس ملهامً للحكمة يف
هذه املسألة .وكذلك يستدل يف سفر الحكمة ( )9 - 1 :13من الخلق إىل معرفة الخالق،
محتكام إىل نتائج العلم اليوناين:
صف ِ
« َف ِإنَّهُ ِب ِعظَ ِم َج َملِ الْ َم ْ ُبو َء ِ
ِيق الْ ُمقَا َي َس ِة.
َاط ُر َها َع َل طَر ِ
ات ُي ْب َ ُ
غ ْ ََي أَنَّ لِه ُؤالَ ِء َو ْجهاً ِم َن الْ ُع ْذرِ ،لَ َعلَّ ُه ْم ضَ لُّوا ِف طَلَ ِبه ِْم لل ِه َو َر ْغ َب ِته ِْم ِف
ِو ْجدَانِ ِه ،إِ ْذ ُه ْم يَ ْب َحثُونَ َع ْنهُ ُم َ َت ِّد ِدي َن بَ ْ َي َم ْص ُنو َعاتِ ِه؛ َف َي ُغ ُّر ُه ْم َم ْنظَ ُر َها،
ألَنَّ الْ َم ْنظُو َر ِ
ات َج َملٍَ .م َع ذلِكَ لَ ْي َس لَ ُه ْم ِم ْن َم ْغ ِف َر ٍة ،ألَنَّ ُه ْم إِنْ
ات َذ ُ
ف ل َْم
كَانُوا َقدْ َبلَغُوا ِم َن الْ ِعل ِْم أَنِ ْاس َتطَا ُعوا إِ ْد َراكَ كُ ْن ِه الدَّ ْهرِ؛ َفكَ ْي َ
س َع إِ ْد َراكاً لِ َر ِّب الدَّ ْهرِ؟» (سفر الحكمة )9 ،5 :13
يَكُونُوا أَ ْ َ
[1]. φύσις
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ال شك أن النتائج العلمية ،وخصوصاً رحابة الكون تزيد من إدراكنا لعظمة الله وال
تنقص منها .وحجة بولس أنهم بدل أن يعبدوا الله عبدوا األوثان ،وهذا ما أ ّدى إىل
أخالقي ،وهذا ما أشري إليه يف سفر الحكمة (الحكمة .)29 :22 ،12 :14
انحال ٍل
ٍّ
وكذلك يلجأ العهد القديم إىل العامل الطبيعي باعتباره يكشف عن املجد اإللهي.
فمثالً نقرأ يف املزمور  19من سفر املزامري:
«الساموات تحدث مبجد الله ،والفلك يخرب بعمل يديه».
باإلضافة إىل أن هناك تواصالً كونيّاً لعظمة الله يف أرجاء الكون:
«يوم إىل يوم يذيع كالما ،وليل إىل ليل يبدي علام .ال قول وال
كالم .ال يسمع صوتهم ،يف كل األرض خرج منطقهم ،وإىل أقىص
املسكونة كلامتهم( ».سفر املزامري .)4-2 :19
فوحي الله يكتمل من خالل وحيه املوجود يف القوانني التي تستمر املزامري يف
متجيدها« :ناموس الرب كامل يرد النفس( »...املزامري  7 :19وما بعده).
يرى بارث بأ ّن هناك حاج ًة للنظر إىل املزمور التاسع عرش يف سياق الكتاب املقدس
ٍ
طبيعي ،غري أن هذا مغمو ٌر
الهوت
ككل ،وبالتايل االعرتاف بأن املزامري تحتوي عىل
ٍّ
ٍّ
بتشديد الكتاب املقدس عىل الوحي [[[.لكن كام يشري بار ،ال يوجد من يقول أن الكتاب
املق ّدس ال يحوي غري الالهوت الطبيعي ،وال أن الالهوت الطبيعي يأيت يف املقام األول.
باإلضافة إىل أن بعض عنارص قوانني موىس ،عىل األقل ،ميكن أن تعرف من خالل العقل
خاص ،التشابه بني الرشيعة
كام يتبني من تشابهها مع فقرات القوانني القدمية .وعىل نح ٍو ٍّ
املوسوية ورشيعة حمورايب التي سبقت بكثريٍ هذه الرشيعة.
حمورايب هو امللك السادس من الساللة العمورية التي حكمت مدينة بابل القدمية
وحكم من عام  1792ق .م .إىل  1750ق .م .وقد أعلن عن قانونه الشهري يف بداية
[[[
حكمه .ومن ترشيعاته:
[1]. Barth, Church Dogmatics, II101 ,1 / .
([2]. James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton: Princeton University Press, 1969,
180 - 163.
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 :195إذا رضب ولد والده فعليهم أن يقطعوا يده.
 :196إذا فقأ س ّيدٌ عني ابن أحد األرشاف ،فعليهم أن يفقأوا عينه.
[وإذا كان من العامة فعليه أن يدفع ديناراً من الفضة؛ أما إذا كان
من العبيد فعليه أن يدفع نصف القيمة].
 :200إذا كرس سيدٌ س َّن سي ٍد آخ َر ،فعليهم أن يكرسوا سنه[ .إذا
كان من العامة فعليه أن يدفع ثالثة أرباع دينار من الفضة].
أما الترشيعات التي تقابلها يف العهد القديم فهي:
«من رضب أباه وأمه فليقتل قتالً (سفر الخروج .)15 :21
َس
َوإِ َذا أَ ْحدَ َث إِن َْسانٌ ِف َقرِي ِب ِه َع ْي ًباَ ،فك ََم َف َع َل كَذلِكَ يُ ْف َع ُل ِب ِه .ك ْ ٌ
َسَ ،و َع ْ ٌي ِب َع ْيٍَ ،و ِس ٌّن ب ِِس ٍّن .ك ََم أَ ْحدَ َث َع ْي ًبا ِف ا ِإلن َْسانِ كَذلِكَ
ِبك ْ ٍ
ض َب إِن َْسانٌ َع ْ َي َع ْب ِد ِه ،أَ ْو َع ْ َي أَ َم ِت ِه َفأَتْلَ َف َها ،يُطْلِ ُقهُ
يُ ْحدَ ُث ِفي ِهَ .وإِ َذا َ َ
ُح ًّرا ِع َوضً ا َع ْن َع ْي ِن ِهَ .وإِنْ أَ ْسق َ
َط ِس َّن َع ْب ِد ِه أَ ْو ِس َّن أَ َم ِت ِه يُطْلِ ُقهُ ُح ًّرا
ِع َوضً ا َع ْن ِس ِّن ِه».
يبدو أن هذا التشابه بني ما يأمر به الله إرسائيل يف أسفار موىس الخمسة وبني
النظريات األخالقية ،التي يفرتض أنها اكتشفت من الطبيعة ،يف العامل الوثني ،يناقض ما
يقوله بارث:
«عندما يدعو الشهود يف العهد القديم الله للشهادة فإنهم ال
يلجأون إىل اإلله الذي يتوقعون أنه يتحدث إىل اإلنسان بطريقة
[[[
مختلفة عام يف تاريخ إرسائيل كام هو».
إنه بالطبع اإلله نفسه الذي يتكلم من خالل تاريخ إرسائيل والطبيعة.

[[[

[1]. Barth, Church Dogmatics, II100 ,1 / .
[2]. John J. Collins, “ The Biblical Precedent for Natural Theology, ” Journal of the American Academy of Religion 45, no. 1
(1977), B: 3567 – . Quoted in Barr, op. cit., 9192 – .
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مثة أمثل ٌة أخرى عىل الالهوت الطبيعي يف سفر الجامعة[[[ املوجود يف الكتب
املنحولة[[[ (مثال ،الفصل  38حيث يداوي الله ويعالج «إنه ميجد يف أعامله العجيبة»
ويف كتابات الحكمة الكنسية .ونرضب مثاالً موجزا ً هذه النصيحة «اِ ْذ َه ْب إِ َل ال َّن ْملَ ِة أَ ُّي َها
الْك َْسالَنُ ( ».سفر األمثال  )6 :6التي تعلّم درساً أخالقياً من خالل مالحظة الطبيعة .فهذا
ليس رجوعاً إىل قوانني موىس التي أوحيت يف جبل سيناء ،فالحكمة يف متناول الجميع.
ٍ
يشبه كتاب الجامعة الفلسفة بشكلٍ
ملحوظ؛ وبالفعل فقد رأى فيه بعضهم شبهاً
ببعض العنارص املوجودة يف مدارس الفلسفة اليونانية مثل الرواقية واألبيقورية .وهنا
ٍ
جديد لجو ٌء إىل التجربة الكلية ،وتشاب ٌه مع التقاليد الدينية األخرى .وقد رشح
من
جون كولن[[[ (أستاذ العهد القديم[[[) أثناء تعليقه الخاص عىل أدبيات الحكمة املسألة
بوضو ٍح:
«توجد بعض العنارص األساسية ملقاربة الحكامء للحقيقة الشائعة
يف الالهوت الطبيعي يف كل العصور .تحديداً الحكامء الذين حاولوا
متييز األبعاد الدينية للتجربة اإلنسانية الكلية العامة من دون رجوعٍ
لشعب ما .وقد مت ّيز هذا البعد
خاص أو إىل تجرب ٍة فريد ٍة
ٍ
وحي ٍّ
إىل ٍ
الديني بارتباطه بالرتاث اإلرسائييل لكنه مل يكن خاضعاً له .فتاريخ
يحل محل الحكمة الكلية ،عىل الرغم من ا ّدعاء
وقانون إرسائيل مل ّ
[[[
وفسوها».
الحكامء بأنهم أكملوها ّ
يبدو أن هناك تناقضاً أصيالً مع موقف بارث هنا .إذ إن كشف الله لنفسه يف الكتاب
املقدس هو كل ما يه ّم ،عىل الرغم من تأكيد الكتب املقدسة عىل أ ّن هناك معرف ًة بالله
يت ّم الحصول عليها من الطبيعة املالحظة.
[1]. Ecclesiastes
[2]. Apocrypha
[3]. John J. Collins
[4]. Yale Divinity School
[5]. For a helpful article, see David Bentley Hart, “We need to talk about God,” Church Times, no. 7978, 12 February 2016, 1920 - .
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ميكن ملا نتعلمه من الطبيعة أن يق ّدم لنا صور ًة غ َري كافي ٍة وغ َري تا ّم ٍة عن الله .بيد
أن الالهوت الطبيعي ال يوصلنا إىل خالقٍ فحسب ،بل إىل خالقٍ ببعض الصفات  -مثل
العظمة والقدرة – التي ترتبط بإله الكتاب املقدس [[[.وعليه فإن كلية قوانني الطبيعة
– أي قابليتها للتطبيق عرب الزمان واملكان – باإلضافة إىل الرجوع إىل البساطة ،ميكن أن
تدفع اإلنسان إىل االستنتاج ،مع ريتشارد سوانربن[[[ أن هناك إلهاً واحدا ً فقط [[[.وهذا
الرأي بالطبع ،يحتاج الستكام ٍل وإغنا ٍء من خالل معرفتنا بالله التي نحصل عليها من
شخيص ومرتب ٌط بالعامل بوصفه إلهاً ثالوثاً ال مج ّرد
الكتاب املقدس – كمعرفتنا بأن الله
ٌّ
مح ّر ٍك أ ّوال بعيدا ً – لكن رأي الالهوت الطبيعي ليس خطأً يف ذاته.
المتابعة من حيث انتهى بارث

كان لكارل بارث تأث ٌري شدي ٌد عىل الالهوت الطبيعي .فقد كان الالهويت اإلسكوتلندي
تفكري مختلف ًة
البارز توماس تورانس[[[ ،املذكور آنفاً ،تلميذًا متح ّمساً ،اقرتح طريق َة ٍ
حول الالهوت الطبيعي .فهو يقول لنا أنه قال هذا لبارث عندما كان بارث عىل فراش
املوت وحصل عىل موافقته .إنها صور ٌة لالهوت الطبيعي مختلف ٌة ج ّدا ً عن الالهوت
التقليدي ،لكنها القت تأييدا ً كبريا ً.
يربط تورانس مكانة الهندسة بالنسبة للفيزياء مبكانة الالهوت الطبيعي بالنسبة
لالهوت املوحى .ومتاماً كام أدخل آينشتاين الهندسة يف الفيزياء من خالل النسبية العامة،
كذلك يجب أن يدخل الالهوت الطبيعي يف الالهوت الصحيح .وقد عرب عن ذلك بقوله:
كعلم
«يف الفيزياء ،هذا يعني أن الهندسة ال ميكن أن تُعتمد ٍ
بديهي مفصولٍ عن معرفة العمليات الفيزيائية الحقيقية
استنتاجي
ٍّ
ٍّ
[1]. Richard Swinburne, The Existence of God, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2004), 14547 – .
[2]. Richard Swinburne
[3]. Thomas F. Torrance, Space, Time and Incarnation (Edinburgh: T & T Clark, 1969; paperback edition, 1997), 6970 – . See
also, in some detail, Thomas F. Torrance, The Ground and Grammar of Theology (Belfast: Christian Journals, 1980), chap. 4,
“ The Transformation of Natural Theology, ” where he cites Barth in support of a natural theology included within revealed
theology).
[4]. Thomas Torrance
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أو أنه ميكن تطويرها كعلم مستقل مقدم عىل الفيزياء ،بل يجب
أن تتبع كوحد ٍة ال تنفكّ عن الفيزياء ...ويف الالهوت ،هذا يعني أنه
ال ميكن اعتامد الالهوت الطبيعي مبعزلٍ عن املعرفة الحقيقية باإلله
الحي بوصفه نظاماً مفهوم ّياً َق ْبل ّياً بذاته ،بل يجب أن يتم اعتامده يف
ٍ
الهوت إيجا ٍّيب يشكّل فيه جزءاً ال غ ًنى عنه من
وحد ٍة مندمج ٍة مع
بحثنا عن الله وفهمنا له».
ٌ
استعامل خيا ٌّيل بالتأكيد للتشبيه بالفيزياء ،فقد حصل تصنيف الهندسة ضمن
إنه
الفيزياء من خالل النسبية العامة ألنها شبيه ٌة بتصنيف الالهوت الطبيعي ضمن إطا ٍر
دوغام ٍّيئ سابقٍ  .فالالهوت الطبيعي بالنسبة لتورانس ،ال يخربنا إال باليشء الذي عرفناه
مسبقاً عن الله ،وال ميكن أن يسبق الالهوت املوحى.
لكن هناك مشكل ٌة يف هذا التشبيه ميكن وصفها من خالل االستعانة بتشبي ٍه آخ َر
ٍ
رياضيات ،وأعرف أن نظريّة فيثاغوروس صحيح ٌة .لك ّن
من عامل الرياضيات .أنا مد ّر ُس
صفِّي ،مع وجود بعض االستثناءات ،ال يعرف هذا .أرسم مثلثاً قائ َم الزاوية عىل اللوح،
ٍ
ومربعات عىل الجهات الثالث ،ثم بعض الخطوط اإلضافية .ومن مق ّدمات الهندسة
اإلقليدية ،وما يعرفه كل الصف عن املثلثات املتشابهة وكيف تحتسب مساحات املثلثات
واملستطيالت ،أبرهن عىل صحة نظريّة فيثاغوروس .املسألة أن النظريّة صحيح ٌة للجميع
ال يل فقط .فالذين مل يعرفوها قبل الدرس يعرفونها اآلن ،عىل فرض أنهم يتبعون املنطق،
والذين كانوا يعرفونها مسبقاً ،رمبا من خالل رؤيتهم لبعض األمثلة وعدم وجدان أي
تبي العكس ،يزدادون إمياناً من خالل دليلٍ بالغِ الدقة.
أمثل ٍة ّ
عاد ًة تكون الرباهني يف الالهوت الطبيعي استقرائي ًة ،ال استنتاجي ًة كام يف الرياضيات،
أي أنها تسري من الدليل الذي تبحث فيه إىل أفضل أو أرجح تفسريٍ لذاك الربهان ،أكرث
من السعي إىل برهانٍ ميكن إثباته .ومع ذلك ،فإنها تنتج أيضاً عن طريق الحجج العقلية.
ألسباب
سيقبل املسيحي بنتائج الربهان ،إما ألنه يعرف الربهان نفسه أو عىل األرجح،
ٍ
أخرى وجيه ٍة (كأن يكون له عالق ٌة بالوحي ،أو أن يكون ناتجاً عن تجربته الدينية).
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أما غري املسيحي فإنه لن يقبل نتيجة الربهان مسبقاً ،لكن ميكن أن يقتنع من خالل
االستامع إىل الربهان .غري أن هناك طريقاً دامئاً الجتناب النتيجة االستقرائية أو الحجة
اإلشكالية ،فهي ال ميكن أبدا ً أن تكون مفروض ًة باملطلق ،وقد يرفض الشاك الربهان من
أسباب أخرى لرفض النتيجة غري املتصلة بالربهان .إذ إ ّن
األساس ،أو قد يكون لديه
ٌ
أقل دق ًة من الربهان الريايض املنطقي ،وعىل الرغم من ذلك هناك
امليتافيزيقي ُّ
الربها َن
َّ
مقارن ٌة صحيح ٌة ال بد من إجرائها.
إن الرباهني امليتافيزيقية الحديثة واملتط ّورة ،كربهان النظام الدقيق للكون ،تأخذ
املرء إىل ما بعد الالهوت الطبيعي للكتاب املقدس .فهذا الالهوت أكرث شبهاً بإدر ٍ
اك
رش لوجوب وجود إل ٍه وراء الكون – «السامء تخرب عن عظمة الله» – وهذا فه ٌم
مبا ٍ
متاح بشكلٍ كلٍِّّ  .ميكن لربهان النظام الدقيق وغريه من الرباهني أن يُعترب تعزيزا ً لذلك،
ٌ
أو ميكن اعتبار أن هذه الرباهني توفّر أسباباً لصحة هذا الفهم .وميكن أن مت ّهد الطريق
لالستمرار والتحقق من مزاعم املسيحية األكرث خصوصي ًة .بتعبريٍ آخ َر ،ينشأ الوحي العام
الخاص.
ويحض للوحي
ّ
ّ
يتأ ّمل العالِم يف األسباب التي تجعل العالَم قابالً للفهم ،والتي تجعل املرشوع العلمي
ممكناً ،وميكن أن يجد أفضل تفسري يف اإلطار اإلمياين التوحيدي[[[ .إن وجود عقلٍ خ ٍلّق
يل من وجود هذا الكون وما فيه من دقّة ونظام.
وراء الكون هو بالتأكيد
ٌ
استنتاج عق ٌّ

[1]. Theistic
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[[[

إرنان ماكمولني

[[[

ف
استو� الباحث فيه مسألة التعارض ي ن
ب�
كتاب
ال نبالغ لو قلنا ّ
أن َّكل ٍ
غاليل من ِقبل
يتضمن ش�حاً أو تلميحاً إىل محاكمة
العلم والدين ،ال ّبد وأن ّ
ي
ث
كتاب يخلو من هذا الموضوع.
الكنيسة ،فق ّلما نع� عىل ٍ
غاليل هو أحد العلماء الذين اتّخذوا النهج العلمي وسيلةً إلثبات
ي
ن
مسيحي،
دي�
كنسية
لمحاكمة
تعرض
ٍ
ٍ
ٍ
نظرياتهم ،لك ّنه ّ
ٍّ
قاسية وفق ٍ
نهج ي ٍّ
لذلك اتّخذه المحلدون ذريعةً
للتهجم عىل الدين واعتباره مناهضاً للعلم
ّ
ومتعارضاً معه.
ين
ماكمول� ،حيث تمحور
الغر� إرنان
ّتم تدوين هذه المقالة بقلم الباحث ب ي
موضوع البحث فيها حول ما ذكر أعاله ،وأشار بشكل ن
غاليل قد
أن
ضم� إىل ّ
ي
ٍ
ي ٍّ
ف
ت
ال�
أخطأ ي� مواقفه ،ومن هذا المنطلق حاول الدفاع عن المحاكمة الكنسية ي
الشه�
وت�ير موقف البابوات الذين ناهضوا ما طرحه هذا المفكّر
ي
تعرض لها ب
ّ
آنذاك.
ين
ماكمول� بحثاً
تأريخياً س ّلط الضوء فيه عىل المواقف
ف ي� بادئ المقالة ساق
ّ
[[[ .املصدر:
McMullin, Ernan., ‹›The Galileo Affair’’, The Faraday Papers, published by the Faraday Institute for Science and Religion, St
Edmund’s College, Cambridge.
تعريب :إميان سويد
[[[ .عــن املؤلــف :إرنــان ماكمــوالن ( )Ernan McMullinبروفســور أوهــارا الفخــري الفاضــل واملديــر املؤســس لـــ «برنامــج يف التاريــخ وفلســفة العلــم»
ق واس ـعٍ منشــور ٍ
ات لــه يف فلســفة العلــم ،يف تاريــخ العلــم ،ويف العالقــات بــن العلــم والالهــوت .مــن بــن
يف جامع��ة نوت��ردام .وق��د نـشر علـى نطــا ٍ
هــذه املنشــورات« :غاليليــو :رجــل العلــم» (( )Galileo: Man of Scienceاملحــرر)1967 ،Basic Books ،؛ «الكنيســة وغاليليــو» (The Church and
( )Galileoاملحــرر ،مطبوعــات جامعــة نوتــر دام.)2005 ،
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ت
ين
وجه نقداً
للمضام� العلمية
ال� اتّخذتها الكنيسة حينما ّ
تصدت إىل ّكل من ّ
ي
ف� العهدين قبل غاليل ،ثم تحدث عن نظرية مركزية أ
الرض المطروحة من
ي ّ ّ
ّ
ي
وعرج عىل الرصاع الذي احتدم حول هذه النظريّة
قبل القديس كوبرنيكوس ّ
ين
معت�اً
ب� الكنيسة
وغاليل ،ومن هذا المنطلق ق ّلل من شأن الرصاع المذكور ب
ي
العلم� القديم والحديث؛ ف� ي ن
ين
إياه نزاعاً ي ن
أن مسألة تعارض العهدين
ب�
ح� ّ
ي
ت
ت
وتستان�
ال�
مؤسس المذهب ب
ال� انتقدها ٌّكل من مارتن لوثر ّ
ي
مع العلم ي
تجسد ف� واقع الحال رصاعاً محتدماً بلغ الذروة ي ن
ب�
والقديس كوبرنيكوس ّ ،ي
ين
الديانة المسيحية والعلم ،ال ي ن
العلم� القديم والحديث كما ا ّدعى كاتب
ب�
المقالة.
ن ف
أن أحد
أضف إىل ذلك فقد ا ّدعى إرنان
ي
ماكمول� ي� بعض مباحث مقالته ّ
أ
ت
غاليل هو عدم استقرار هذا
ال� دعت بابا الكنيسة إىل شجب
ي
السباب ي
أ
ف
مجرد
نفسياً ي� ذلك الوقت ،وعىل هذا الساس زعم ّ
البابا ّ
أن محاكمته كانت ّ
لكن هذا اال ّدعاء ليس صحيحاً أل ّن أشهر
كنسية
شخصية ال
محاكمة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عقائدية؛ ّ
ين
بقليل ،لذلك
المسيح� عارضوا نظريّة
علماء الالهوت
ي
غاليل وعددهم ليس ٍ
أن محاكمته كانت أمراً
شخصياً منسوباً إىل أحد
بمكان ا ّدعاء ّ
ليس من الصواب ٍ
ّ
البابوات فحسب.
أن أطروحة البحث ف ي� هذه المقالة مرفوضةٌ من قبل غالبية
عىل الرغم من ّ
ين
للقراء الكرام يك ي ّطلعوا عىل
المفكّرين
المسيحي� ،لكن مع ذلك نستعرضها ّ
ت
ال� تب ّناها كاتبها بهدف بت�ير مسألة التعارض ي ن
ب� العلم
الوجهة الفكرية ي
والدين ف ي� التعاليم المسيحية.
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أمد ٍ
أصبحت قضية غاليليو منذ ٍ
بعيد ماد ًة أسطوري ًة ،تحددها بالرضورة بالنسبة
اتهام
لكثريين عالق ٌة متأزم ٌة بني العلم والدين .لقد كان املوضوع (وما زال) موضوع ٍ
واتهام مضا ٍّد .إذًا ،قد يكون من املفيد (ما دام ذلك ممكنا) تحديد ما حدث يف تلك
ٍ
السنوات الصاخبة .كيف ولِ َم شاركت الكنيسة؟ وماذا عن املحاكمة املشهورة؟
يف فرباير /شباط  ،1616حظر «املجمع الروماين»[[[ املسؤول عن «دليل الكتب
املحظورة»[[[ ،الذي كان يعمل تحت سلطة البابا بول الخامس ،كتاب نيكوالس
كوبرنيكوس[[[« ،رسالة يف دوران األجرام الساموية»[[[ ( ،)1543عىل أساس أن مزاعمه
عن أن األرض تدور حول الشمس هي عبار ٌة عن «مخالفة للكتاب املقدس» .وتم تحذير
املدافع األكرث شهر ًة عن هذه العقيدة املشبوهة ،غاليليو غالييل ،رسم ّيا ،من أجل التخيل
عنها .وبعد سبعة عرش عا ًما ،بعد نرشه كتابه «حوار حول نظامني عامليني رئيسيني»[[[،
أدين غاليليو من ِقبل محاكم التفتيش الرومانية («املكتب املقدس» ،بشكلٍ أكرثَ
رسمي ًة) عىل خلفية «االشتباه الشديد بالهرطقة» بخصوص «التمسك واإلميان» بعقيد ٍة
«تم إعالنها وتحديدها» والتي تُعترب مخالف ًة للكتاب املقدس .هاتان الواقعتان تشكالن،
بالخطوط العريضة« ،قضية غاليليو» املشهورة.
الجزء األول :اإلدانة لوجهة النظر حول مركزية الشمس في
العالم ،عام 1616

 .1إعداد الطريق
لفهم ما حدث يف عام  ،1616نحن بحاج ٍة إىل الرجوع إىل ما يقرب من قرنٍ إىل
الوراء .لقد كانت إحدى عواقب تركيز اإلصالحيني عىل الكتاب املقدس وحده[[[ ،كام
[1]. Roman Congregation
[2]. Index of Prohibited Books
[3]. Nicholas Copernicus
[4]. On the Revolutions of the Celestial Spheres
[5]. Dialogue on Two Chief World Systems
[6]. Sola Scriptura
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كانت القاعدة اإلميانية يف أوساط الالهوتيني الربوتستانت والكاثوليك عىل ح ٍّد سوا ٍء ،هو
النهج األكرث َح ْرفي ًة لتفسري النصوص التوراتية .ففي أوساط الالهوتيني الكاثوليك بشكلٍ
أك َرب عىل وجه الخصوص ،تم التأكيد من خالل قرارات «مجلس ترينت»[[[ عىل «اتفاق
اآلباء باإلجامع» كدليلٍ
ارشادي موثوقٍ لـ «املعنى الحقيقي» للكتاب املقدس .واملثال
ٍّ
الصارخ عىل ذلك :عند تدريسه علم الكونيات[[[ يف جامعة لوفان[[[ يف العام -1570
كبريا يف
 ،1572نظر الالهويت اليسوعي ،روبرت بيالرمني[[[ ،الذي لعب يف ما بعد دو ًرا ً
بدل
أحداث  ،1616نظر إىل الكتاب املقدس ،املفهوم َح ْرف َّيا ،لدعم وجهات نظره الفلكية ً
من دعم املصدر التقليدي ،أرسطو[[[.
كان علم الفلك «املادي» ألرسطو ،مع مجاالته الحاملة له ،يبدو دامئا بأنه يرشح
أفضل من علم الفلك «الريايض» لبطليموس عن «أفالك التدوير»
الحركات الكوكبية َ
(الدوائر عىل الدوائر) ،وترك هذا العلم األخري باعتباره ،وعىل نطاقٍ واسعٍ ،ال يزيد عن
أفضل .وبدا عمل كوبرنيكوس ،وبوضو ٍح ،وكأنه ينتمي إىل التقليد
كونه أدا ًة تن ّبئ ّي ٌة َ
سبب لالعتقاد بحقيقة
الريايض لبطليموس ،عىل الرغم من أن مؤلفه كان يرص عىل أنه ٌ
حركة األرض حول الشمس .ومل تكن حجته مدعوم ًة بالنوايا الحسنة بل باإلقحام غري
املرصح به ملقدم ٍة كتبها الالهويت اللوثري ،أندرياس أوسياندر[[[ ،مؤك ًدا للقارئ أنه
ينبغي فهم الكتاب بالطريقة التقليدية «الرياضية» كوسيل ٍة مساعد ٍة للحساب فقط.
لعد ٍة عقو ٍد ،مل يلفت هذا العمل إال القليل من اهتامم الفالسفة وعلامء الالهوت،
وال شك أن ذلك يعود ،يف جز ٍء منه ،إىل مقدمة أوسياندر .لكن يف عام  ،1570انتقد
كريستوف كالفيوس[[[ ،عامل الفلك اليسوعي الرائد يف ذلك الزمن ،ادعاءات كوبرنيكوس
[1]. Council of Trent
[2]. Cosmology
[3]. University of Louvain
[4]. Robert Bellarmine
[5]. Baldini, U. and Coyne, G.V. (eds.and trans.) The Louvain Lectures of Bellarmine, Vatican City: Vatican Observatory Publications (1984).
[6]. Andreas Osiander
Christoph Clavius

[7].
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الواقعية حول األسباب املادية التقليدية ،مش ًريا أيضا إىل عد ٍد من النصوص يف الكتاب
املقدس حيث ذكرت حركة الشمس أو استقرار األرض رصاح ًة[[[.
عامي  1600و ،1610تبعه العديد من علامء الكتاب املقدس اليسوعيني البارزين
بني ْ
يف االستشهاد بالكتاب املقدس ضد كوبرنيكوس ،حتى أن أحدهم ،وهو نيكوالس
ساريوس[[[ اتهم وجهة النظر الكوبرنيكية بالهرطقة بسبب تشكيكها بالكتاب املقدس.
فحتى قبل دخول غاليليو خضم الجدل ،كانت وجهة نظر كوبرنيكوس تتعرض باألساس
للهجوم الالهويت.
 .2االكتشافات التليسكوبية لغاليليو
أخذت مسرية غاليليو املهنية منعطفاً جديدا ً متاماً يف خريف عام  1609عندما وجه
تلسكوبه الجديد إىل السامء .فحتى ذلك الحني ،وكأستا ٍذ للرياضيات والفلسفة الطبيعية
يف جامعة بادوفا ،كان قد خصص جل اهتاممه لعلم امليكانيكا وكان قد قدم بالفعل
ما ثبت الحقا أنها اكتشافاتٌ رئيسي ٌة .لكنه يف تلك اللحظة وضع علم امليكانيكا جان ًبا
وتحول إىل علم الفلك .ويف تتابعٍ رسيعٍ ،اكتشف ما بدا أنه جبال وميزات األرض األخرى
عىل سطح القمر ،وكذلك البقع عىل سطح الشمس (الدورية بحد ذاتها عىل ما يبدو)،
وأربعة «أقامرٍ» تدور حول كوكب املشرتي ،واملراحل الدورية يف نور كوكب الزهرة كتلك
التي مثل قمرنا .وقد قوضت ،مجتمعة ،علم الكون ألرسطو بشكلٍ قاطعٍ .وذهب معه
بعض من امليزات الحاسمة :التمييز الحاد بني األرض واألجسام الساموية ،األرض كمرك ٍز
ٌ
ٍ
كل يش ٍء ،أظهرت
فريد للحركات الدائرية ،الطابع الثابت لألجسام الساموية .وقبل ِّ
مراحل كوكب الزهرة بأن هذا الكوكب مل يكن يدور حول األرض.
كان تأثري كتاب  Sidereus Nunciusلغاليليو األكرث مبيعاً يف جميع أنحاء أوروبا
دراماتيكيّاً[[[ .فقد كان علم الكونيات ألرسطو ،ولعدة قرونٍ  ،يلقى نجاحا قياسيّا يف
[1]. See Lerner, M.-P., ‘The heliocentric ‘heresy’’, in McMullin, E. (ed.) The Church and Galileo, Notre Dame IN: University of

Notre Dame Press (2005), 1137- (pp.18 -19).
[2]. Nicholas Serarius

[3]. Fantoli, A. Galileo: For Copernicanism and for the Church, Rome:Vatican Observatory Publications,3rd ed.(2003),chap. 2.
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جميع الجامعات؛ ال بد أن األمر كان سيستغرق بعض الوقت المتصاص هذا االنقالب
املفاجئ .لكن غاليليو تش ّجع للميض قدما بخطو ٍة واحد ٍة أخرى وتقديم اكتشافاته
والتحقق من صحة النظام الكوبرنييك العاملي عن مركزية الشمس .وهذا األمر أتاح
لنقاده األرسطيّني يف فلورنسا فرص ًة للرد :إن فيزياء الحركة ألرسطو ما زالت صالح ًة
وت ّدعي اثباتها عدم حركة األرض .أما األكرث أهمي ًة ،فهو أن بإمكانهم باإلضافة إىل ذلك
استدعاء حج ٍة الهوتي ٍة مألوف ٍة بالفعل :أن أطروحات كوبرنيكوس ال تتوافق مع الكتاب
املقدس .وقد ذكر صديقه الرياضيايت الراهب البنيديكتي ،بينيديتو كاستييل[[[ ،مناقش ًة
جرت عىل طاولة مديتيش[[[ ،نصري غاليليو ،بعنوان علم “الكونيات الثاين”[[[ ،حيث
بدت الدوقة األرملة كريستينا[[[ معجب ًة بالقضية الالهوتية ضد وجهة نظر الكوبرنيكية.
 .3املغامرة الالهوتية لغاليليو
كتب غاليليو ،بقلقٍ  ،رسال ًة طويل ًة إىل كاستييل ،واضعا صياغ ًة لعد ٍد من املبادئ التي
يجب أن تنزع فتيل التعارض الظاهر بني الكتاب املقدس واملعرفة الطبيعية[[[ .أوال ،لقد
قام واضعو الكتاب املقدس ،وبوضو ٍح ،بالتوفيق بني لغتهم و«قدرة الناس العاديني» عىل
خاص أن يفعلوا ذلك عند وصفهم الطبيعة.
االستيعاب .وسيكون من املحتمل بشكلٍ ٍّ
ثانياً ،إن الكتاب املقدس يفسح املجال عادة لتفسري ٍ
ات متعدد ٍة .وبالتايل ،إذا تعارضت
القراءة الحرفية للكتاب املقدس مع «تجرب ٍة حسي ٍة أو برهن ٍة رضوري ٍة» ،يجب إعطاء
األولوية للثانية .ثالثا ،الكتاب املقدس يشمل فقط العقائد التي تحمل عىل الخالص
وسائل
َ
وتتجاوز العقل البرشي ،وبالتايل ال تشمل تلك التي ميكن الوصول إليها من خالل
برشي ٍة عادي ٍة .راب ًعا ،إن الله الذي أعطانا «الحواس ،واللغة والعقل ال يريد منا تجنب
استخدامها ،ال سيام يف حالة األمور الفلكية التي بالكاد تكون مذكور ًة يف الكتاب املقدس.
خامسا ،ال بد وأن الحكمة تقتيض عدم التزام املرء أبدا ً بتفسري الكتاب املقدس بصور ٍة
ً
[1]. Benedetto Castelli
[2]. Medici
[3]. Cosimo II.
[4]. Duchess Christina
[5]. McMullin, E., ‘Galileo’s theological venture’, in McMullin, op. cit., (2), 88-116 (pp. 99-102).
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ال رجعة فيها يف ما يتعلق بالطبيعة حيث ميكن لـ «الحواس أو الربهنة» إثبات العكس
يف ٍ
وقت الحقٍ .
سليم .فاألول ،عىل وجه الخصوص ،كان مب ًدأ
قد يبدو هذا ليس أكرثَ من منطقٍ
ٍ
واضح عىل الطرق التي تتحرك
تطبيق
تقليديًّا يف الهوت القرون الوسطى وكان لذلك
ٌ
ٌ
بها الشمس ويتم بها وصف استقرار األرض عادةً .لكن يف الوقت الذي سادت فيه
فعل .وقرر غاليليو
خاص الثالث) كان ميكن أن تظهر مشكوكًا بها ً
ال َحرفية( ،وبشكل ٍّ
كتابة نسخ ٍة أكرثَ جدلً من قضيته ،هذه املرة (مبساعدة آخرين) استشهد بالسلطات
الالهوتية بتفصيلٍ كبريٍ ،باستدعائه ،عىل وجه الخصوص ،تعليق أوغسطني[[[ املؤثر عن
محصل الرسالة إىل الدوقة الكربى كريستينا هو
سفر التكوين .ومن امل َُسلَّم به اآلن أ ّن ِّ
أنها الهوتي ٌة كالسيكي ٌة[[[ .لكن من الواضح أنه قرر عدم تعميمها عىل نطاقٍ واسعٍ،
عمل بنصيحة أصدقائه الرومان الذين رأوا أ ّن من املرجح أن تستعدي
وذلك عىل األرجح ً
أطروح ٌة عن موضو ٍع الهو ٍّيت مثريٍ للجدل من جانب مجرد ٍ
شخص «رياضيايت» السلطات
الرومانية أكرث واملشككة أساسا.
غري أنه يف هذه األثناء ،كانت هناك نسخ ٌة من رسالة غاليليو إىل كاستييل تم إرسالها
إىل «مجمع الدليل»[[[ بواسطة أحد النقاد الدومينيكان لغاليليو .ورمبا تكون وجهة النظر
األكرث خطور ًة من وجهة النظر الرومانية ،هي نرش باولو فوسكاريني[[[ ،وهو الهويتٌّ محرت ٌم
لكتاب صغريٍ يدافع فيه عن النظام الكوبرنييك «املحتمل بشكلٍ
من الرهبنة الكرملية،
ٍ
واض ٍح» من الهجوم الالهويت ،مستشه ًدا بالعديد من الحجج نفسها التي استخدمها غاليليو.
وقد تكون زيارة غاليليو إىل روما يف أواخر عام  1615إلثبات قضيته شخص ًّيا ،يف عملية
رش ملنتقديه ،هي القشة التي قصمت ظهر البعري[[[ ،عىل الرغم من أن كتاب
تح ٍّد مبا ٍ
فوسكاريني كان ميكن أن يكون كاف ًيا بحد ذاته إلحداث ر ِّد فعلٍ روما ٍّين.
[1]. Augustine
[2]. Ibid., pp.105-111.
[3]. Congregation of the Index
[4]. Paolo Foscarini
[5]. Suggested by Shea, W.R. and Artigas, M. Galileo in Rome: The Rise and Fall of a Troublesome Genius, Oxford: Oxford
University Press (2003).
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 .4الحكم عىل أطروحات كوبرنيكوس بأنها مخالف ٌة للكتاب املقدس
يف فرباير /شباط  ،1616عني «املكتب املقدس» لجنة من املستشارين لتقديم
إثباتي كوبرنيك ّي ْي :عدم حركة الشمس،
املشورة بشأن العقيدة التقليدية بخصوص
ْ
وسخيف يف الفلسفة
«أحمق
وحركة األرض[[[ .وحكموا عىل اإلثبات األول بأنه
ٌ
ُ
[الطبيعية] وهرطق ٌة رسمي ٌة ألنه يتناقض رصاح ًة ...مع فهم الكتاب املقدس»؛ والقى
قليل يف الالهوت
أقل ً
اإلثبات الثاين التقييم نفسه يف الفلسفة الطبيعية ولكن بسلبي ٍة َّ
(«خاطئ يف اإلميان») .كان املرسوم الرسمي الالحق لـ «الدليل» ( 5مارس /آذار )1616
ٌ
متسم بالحذر َ
أكث .إذ أعلن املرسوم أن األطروحات الكوبرنيكية «خاطئ ٌة» وتعارض متا ًما
ً
رش إىل الهرطقة .ليتم بذلك «تعليق» كتاب كوبرنيكوس»
الكتاب املقدس «ولكنه مل ي ْ
حتى يتم تصحيحه».
مل يتم ذكر غاليليو يف املرسوم ولكن البابا (بول الخامس) أعطى تعليامته للكاردينال
خاص وأن يأمره بالتخيل عن هذه العقيدة املدانة.
بيالرمني[[[ باالتصال بغاليليو بشكلٍ ٍّ
وبأنه إذا ما رفض فإن عىل مفوض «املكتب املقدس» ،مايكل أنجلو سيغيزي[[[ تسليمه
أمرا زجريًّا رسم ًّيا «لالمتناع متا ًما عن تعليم أو الدفاع» عن هذه العقيدة أو حتى
«مناقشتها» .وأرسل بيالرمني تقريرا إىل «املكتب املقدس» قال فيه أن غاليليو قد
«أذعن» عندما تم تحذيره وطُلب منه التخيل عن العقيدة الكوبرنيكية .وبنا ًء عىل
طلب غاليليو ،فقد أعطاه الحقًا شهاد ًة تفيد بأنه قد «تم إخطاره» فقط بإعالن البابا بأن
العقيدة الكوبرنيكية مخالف ٌة للكتاب املقدس ،وبالتايل «ال ميكن الدفاع عنها أو التمسك
بها» .ومل يرد يف كال الحالني ذك ُر أ ّن غاليليو قد قاوم ،ليتسبب بهذه الطريقة بصدور أم ٍر
رض عن حكم األمر
زجري
ٍّ
شخيص .مع ذلك ،وكام سرنى ،فقد صدر يف العام  1632مح ٌ
ٍّ
[[[
الزجري من ملفات «املكتب املقدس» .
[1]. Finocchiaro, M. The Galileo Affair, Berkeley: University of California Press (1989), p. 146.
[2]. Cardinal Bellarmine
[3]. Michelangelo Segizz
[4]. It is not the original notarised document, with the requisite signatures. Abbreviated records of this sort (imbreviatura) were, however, stan-

dard in the Holy Office files. See Beretta, F. Galilée devant le Tribunal de l’Inquisition (Fribourg, 1998), 170; Fantoli, A. ‘The disputed injunction
and its role in Galileo’s trial’, in McMullin, op. cit., (2), 117- 149, (121-122).
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تبدو هنا جميع مظاهر التناقضات ،والتي أثارت مزي ًدا من الخالف بني املعلقني،
أي ميز ٍة أخرى من ميزات قضية غاليليو .لقد تم طرح مجموع ٍة متنوع ٍة
رمبا ،أك َرث من ِّ
من القرارات التي تم اتخاذها منذ نرش وثائق املحاكمة ألول مر ٍة منذ أك َرث من قرنٍ من
الزمان .وكان أكرثها تطرفًا هو أن السجل كان مزيفًا يف العام  1632لتجريم غاليليو[[[؛
لسبب ٍ
واحد ،هو أن خط اليد يبدو بأنه لكاتب العدل األصيل.
ولكن هذا غ ُري مرج ٍح -
ٍ
املقرتح الثاين هو أن غاليليو مل يقاوم ،وبالتايل كان األمر الزجري قد أُق َّر قانون َّيا[[[؛ وهو
أم ٌر ممك ٌن ولكنه أيضا غ ُري محتملٍ  :بالتأكيد ،بيالرمني مل يكن ليقوم بالتعتيم عىل ذلك
بشكلٍ رصي ٍح .والثالث هو أن سيغيزي ،غري الرايض عن النتيجة ،كان قد كتب تقري ًرا
زجري[[[ .الرابع هو أن
بعد الحادثة عىل الرغم من أنه يف الواقع ،مل يتم إقرار أم ٍر
ٍّ
سيغيزي قد دبّر بالفعل (وبصور ٍة غريِ سليم ٍة) األمر الزجري ،عىل الرغم من أ ّن غاليليو مل
يقاوم ،مفسِّ ًا رمبا بعض ردود فعل الفزع من جانب غاليليو بأنها مقاوم ٌة[[[ .يف النهاية،
كل ما ميكن أن نستنتجه من أي ٍ
إثبات هو أن األمر الزجري كان بطريق ٍة أو بأخرى
مخالفًا للقواعد.
 .5ماذا كانت املشكلة يف العام 1616؟
ما الذي قاد الكنيسة إىل الترصف كالذي قامت به يف إدانتها للعقيدة الكوبرنيكية
يف العام  ،1616مع مثل هذه اآلثار بعيدة األمد؟ غالبًا ما يقرأ املرء أن ذلك كان عبار ًة
«علوم جديد ٍة» ،ما يعني أن علامء الدين الرومان اعتربوا
«علوم قدمي ٍة» يف مقابل
عن
ٍ
ٍ
أنفسهم مبثابة مدافعني عن الفلسفة الطبيعية ألرسطو ،التي تتفق لحسن الحظ مع
ٍ
ٍ
تهديد .هناك
جديد من العلوم ،من املحتمل أن ينطوي عىل
الالهوت ،ضد اجتياح نو ٍع
ماثل يف العرشين سنة
مشكلتان يف هذا األمر .أوال« ،العلم الجديد» لغاليليو ما زال ً
املقبلة ،وذلك يف كتابيه الكبريين الصادرين يف ثالثينيات القرن السادس عرش .مل يكن
[1]. Wohlwill, E. Der Inquisitionsprozess des Galileo Galilei, Berlin (1870), 5-15.
[2]. For example, Shea and Artigas, op. cit., (6), p.83

[3]. De Santillana, G. The Crime of Galileo, Chicago: University of Chicago Press (1955), p.266.
[4]. Fantoli op. cit., (9), pp. 124126-.
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لدى علامء الالهوت عام  1616أدىن فكر ٍة أو معرف ٍة حول ما كان عليه الجدل يف هذا
أي ٍ
شخص آخ َر يف ذلك الوقت .أما قضية غاليليو بالنسبة للموقف
الصدد ،ليس أك َرث من ِّ
الكوبرنييك يف  ،1616وعىل الرغم من أنها كانت جديدةً ،فإنها مل ت ِ
أي إشار ٍة عن
ُعط َّ
التحول يف املستقبل القريب ،حتى يف مفهوم العلم نفسه .بيد أن من الصحيح القول أن
غاليليو كان يدعو إىل نو ٍع ٍ
منافس من السلطة األبسمتية مل
جديد من األدلة ،هو مصد ٌر
ٌ
يتم اختباره من قبل يف السياق الالهويت.
لكن الالهوتيني بالكاد كانوا يعتربون أنفسهم مدافعني عن فلسفة أرسطو الطبيعية
يف املقام األول .فقد كان بيالرمني ،الالهويت الرائد بينهم ،ينتقد بالفعل تلك الفلسفة.
وال بد أن آخرين كانوا يعتقدون بأنهم ليسوا بحاج ٍة للدفاع .فام كان مه َّد ًدا ،ويستدعي
الدفاع من جانبهم ،هو ،وبشكلٍ واض ٍح ،سالمة الكتاب املقدس[[[ .يف أعقاب «مجلس
ترينت ملكافحة االصالح»[[[ وقيوده بشأن تفسري الكتاب املقدس ،تم تناول مسألة
سالمة الكتاب املقدس ليعني ذلك أنه ينبغي للمرء أن يفهمه حرف ّيا إال إذا أجرب عىل
تفسريه خالف ذلك[[[ .وال ميكن وصف اإلدانة يف عام  ،1616كام رآها الالهوتيون عىل
األقل ،بتصنيفهم «الالهوت يف مقابل العلم» الذي غالباً ما يكون مرتبطًا به .ففي
عام  ،1616كان الفالسفة الطبيعيون باإلجامع ،يعتربون بطريق ٍة أو بأخرى ،أن الفكرة
الجديدة الكوبرنيكية ليست أك َرث من أدا ٍة حسابي ٍة مفيد ٍة .وكان مستشارو «املكتب
املقدس» يف العام  1616يعتقدون ،بال ٍّ
شك ،أن أفضل املعارف الطبيعية («العلوم»)
هي إىل جانبهم .وهذا ما سمح لهم بوصف املزاعم الكوبرنيكية بأنها «حمقا ُء وسخيف ٌة
يف الفلسفة» ،وهي الفرضية التي شجعتهم عىل النطق بحكمهم الالهويت السلبي بلغ ٍة
حاسم ٍة .وكان خطوهم هو التغايض عن االحتامل ،وأشار بذلك غاليليو ،بشكلٍ ينم عن
الكثري ،يف رسالته إىل كاستييل ،بحيث إن هذه االكتشافات الجديدة ميكن أن تُق ِّوض
حتى أكرث األمور التي تبدو مؤكدةً ،وهي عملي ٌة جاري ٌة بالفعل يف علم الفلك.
[1]. McMullin ‘The Church’s ban on Copernicanism’, in McMullin op. cit., (2), 150-190, pp.177-182.
[2]. Counter-Reformation Council of Trent
[3]. Pedersen, O. Galileo and the Council of Trent, Vatican City: Vatican Observatory Publications (1983).
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كان خطأ الالهوتيون الرومانيون ،يف املقام األول ،يف الهوتهم .ففكرة التكيف
(تسوية الخالفات) التي دعا إليها جاليليو يف «رسالته إىل كاستييل»[[[ كانت فكر ًة شائع ًة
يف التفسري الكتايب يف ٍ
وألسباب متعدد ٍة،
وقت سابقٍ  .إنها تنطبق بشكلٍ واض ٍح ج ًّدا،
ٍ
عىل نصوص الكتاب املقدس التي تشري إىل عدم حركة األرض وإىل حركة الشمس .لكن
عقليتهم ال َحرفية كانت ،وببساط ٍة ،متأصلًة ج ًّدا يف هذه املرحلة يك تتيح لهم أن يدركوا
مثل هذا األمر .ويتساءل املرء عام إذا كانت النتيجة ستكون مختلف ًة لو أن علامء
الالهوت تعاملوا مع النصوص الواضحة ذات الصلة يف اعرتافات أوغسطني[[[ التي قام
بتنظيمها غاليليو بشكل فعا ٍل للغاية يف «الرسالة إىل الدوقة الكربى»[[[.
الجزء الثاني :الحوار ومحاكمة غاليليو

 .1الفرتة التي أفضت إىل الحوار
بعد العودة إىل دياره يف فلورنسا ،ظل غاليليو بعي ًدا بحذ ٍر عن قضية كوبرنيكوس
ولكنه كان قد أصبح متورطًا يف الخالفات ذات الصلة بالفلك .ويف ٍ
نقاش مع الفيلسوف
[[[
اليسوعي ،أوراتيو غرايس[[[ ،حول طبيعة املذنبات ،تحول إىل حقو ٍد ،ما أدى إىل نرش
( ،)1623وهو العمل الساخر الرائع الذي أدت منارصته الدعوة إىل املذهب الذ ّري إىل
إرصار غرايس ٍ
ٍ
وناقد آخر غريِ
معروف ،اللذيْن قدما شكوى يف «املكتب املقدس» ،عىل أن
هذا الكتاب يشكل خط ًرا عىل عقيدة القربان املقدس .حتى اآلن ما ميكننا قوله هو أن
الشكوى مل تتم متابعتها[[[.
شجع انتخاب الكاردينال مافيو بربريني[[[ ،صديق غاليليو واملعجب به ،ليكون
[1]. Letter to Castelli
[2]. Augustine
[3]. Letter to the Grand Duchess
[4]. Oratio Grassi
[5]. The Assayer
[6]. The efforts of Pietro Redondi to make this the real, though carefully concealed, issue in the later trial of Galileo have not convinced many.

See his Galileo Heretic, Princeton: Princeton University Press (1987). For a critique, see Westfall R.S. Essays on the Trial of Galileo, Vatican
Observatory Press (1989), pp.84-99.

[7]. Maffeo Barberini
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البابا أوربان الثامن يف عام  ،1623غاليليو عىل التامس اإلذن منه للميض قد ًما يف
معالجة املسألة الكوبرنيكية ،حيث تم له ذلك ولكن ٍ
برشط وهو أنه يجب أن تكون
«افرتاضي ًة» ،ومن الواضح أن البابا كان يقصد بذلك :عدم ادعاء اإلثبات .لقد أقنعته
حج ٌة الهوتي ٌة ذاتُ تاري ٍخ طويلٍ كام أخرب غاليليو بأن االدعاء بإثبات السبب الخفي
(مثل حركات األرض) لظاهر ٍة ظاهر ٍة (مثل املد والجزر) سيكون من شأنه اإلنكار ضمنا
بأن الخالق ميكنه إحداث هذه التأثريات بطريق ٍة مختلف ٍة .لكن يبدو أن غاليليو قد أخذ
أفضل ٍ
عرض ممكنٍ للقضية.
كلمة «افرتاضية» ،بشكلٍ أو بآخ َر ،باملعنى الحديث ،ما أتاح َ
مفصلٍ عن نظام
عىل الرغم من اعتالل صحته ،إال أنه كان يعمل عىل دفا ٍع َّ
كوبرنيكوس .ومع عدم اعتامده ببساط ٍة عىل اكتشافاته التلسكوبية ،وهو كل ما كان
ٍ
جديد للحركة ،والذي يقوض
حساب
عليه أن يقدمه يف العام  ،1616قام لتوه بتحديد
ٍ
حجج أرسطو ضد حركة األرض ،وقدم باإلضافة إىل ذلك حج ًة يف شكلٍ
كنيس
سببي
ٍّ
ٍّ
ينسب حركات املد والجزر األرضية إىل حركات األرض .وكانت االكتشافات التلسكوبية
قد دحضت بالفعل أنظمة أرسطو-بطليموس ،ما يدل عىل أن األرض ال ميكن أن تكون
مركز دوران الكواكب .وكانت حجة املد والجزر مهزوز ًة بوضو ٍح لكن الحجج األخرى مل
ترتك سوى املوقف البديل الكوبرنييك.
أو هل كان األمر كذلك؟ إن غاليليو مل يعالج رصاح ًة السؤال الثالث عن «النظام
العاملي الرئييس» ،لـ «تايكو براهي»[[[ .فهذه النظريّة التي وضعت يف مثانينيات القرن
الخامس عرش ،احتفظت باألرض يف املركز ولكنها جعلت الشمس تدور حول األرض،
حاملة معها الكواكب .وعن طريق املالحظة ،كان النظامان الكوبرنييك والتايكوين
متكافئني .وعىل الرغم من هذه الحقيقة والدعم املتزايد للنظام التايكوين بني أولئك
وألسباب مادي ٍة أو الهوتي ٍة ،حذرين من الخيار الكوبرنييك ،يبدو أن غاليليو
الذين كانوا،
ٍ
مل يأخذ هذا البديل عىل محمل الجد ،عدا ما أملح إليه يف «الحوار»[[[ إىل أنه ليس
ٍ
ضخم الحفاظ عىل مدا ٍر ٍ
ثابت حول ٍ
أرض صغري ٍة نسب ًّيا.
محيط
بإمكان
شميس ٍ
ٍّ
[1]. Tycho Brahe
[2]. Dialogue
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 .2الحوار حول نظامني عامليني رئيسيني
ثبت أن الحصول عىل مخطوط ٍة للحوار من خالل الرقابة الرومانية هو عبار ٌة عن
قضي ٍة طويل ٍة .فالرقيب الدومينييك ،نيكولو ريكاردي[[[ كان م َّيالً ج ًّدا لغاليليو ،لكن
من الواضح أنه كان قلقًا من أن يكون املؤلف قد أخفى تأكيده عىل النظام الكوبرنييك
الذي يُفرتض بأنه مدانٌ .وكان يعلم ،بالطبع ،أن غاليليو لديه اإلذن من البابا للكتابة عن
املوضوع الكوبرنييك .لكن ما مدى حرية العمل املمنوح له؟ وليكون عىل الجانب اآلمن،
ٍ
تعليامت لغاليليو بكتابة مقدم ٍة وفقر ٍة ختامي ٍة يتم فيهام التوضيح بأن
أصدر ريكاردي
الهدف من هذا العمل هو «الفرضية» ،مر ًة أخرى هذا املصطلح الغامض بشكلٍ قاتلٍ .
يف النهاية ،أجازت الرقابة الفلورنسية اتخاذ القرار النهايئ .وظهر الكتاب أخريا ً يف فرباير/
شباط .1632
لهجوم من
وصل الكتاب إىل روما يف أكرث األوقات شؤ ًما .فقد كان البابا يتعرض
ٍ
غري ٍ
مبارش ،حليفها
الفصيل اإلسباين يف كوريا[[[ من أجل دعم فرنسا وبالتايل ،وبشكلٍ ِ
الربوتستانتي ،السويد ،ضد الهابسبورغ الكاثوليك[[[ .وكان قد اتهم أيضا باملحسوبية
واملطامع الدنيوية .وبالتايل مل يكن يف مزا ٍج للمزيد من التصورات مهام كانت ضئيل ًة.
فبنظره ،مل يكن إدعاء كوبرنيكوس يقدم أكرث من «الفرضية» التي تم االتفاق عليها ،بل
وقد تم التشكيك ضمنيّا أيضا بالتحفظ الالهويت الخاص بالبابا حول إمكانية إظهار هذا
ختامي غريِ ٍ
كاف من
االدعاء .األسوأ من ذلك ،لقد تم التقليل منه إىل مستوى تعليقٍ
ٍّ
سيمبليسيو[[[ ،يف مكانٍ آخ َر من الحوار[[[ املتحدث باسم الجانب الخارس بشكلٍ ٍ
ثابت
تقري ًبا.
يف سبتمرب /أيلول ،حاول السفري التوسكاين ،فرانشيسكو نيكوليني[[[ التوسط مع
[1]. Niccolò Riccardi
[2]. Curia
[3]. Redondi op. cit., (17), pp.227-232.
[4]. Simplicio
[5]. Dialogue
[6]. Francesco Niccolini
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البابا لصالح غاليليو ،لكن طلبه هذا (كام وصفه الحقًا) القى «غض ًبا عار ًما» إزاء غاليليو
الذي «خدعه» و«تجرأ عىل الدخول يف أخطر املوضوعات وأكرث جدي ًة التي ال ميكن
تحريكها يف هذا الوقت»[[[.
سجل يف ملفات «املكتب املقدس» عن توجيه
ولزيادة الطني بل ًة ،تم العثور عىل ٍّ
سيغيزي أم ًرا زجريًّا شخص ًّيا إىل غاليليو يف عام  1616مينعه فيه من «االحتفاظ ،أو
«بأي شكلٍ من األشكال ،أيًّا كان ذلك،
تعليم ،أو الدفاع عن» وجهة النظر الكوبرنيكية ِّ
شفه ًّيا أو كتاب ًة» .ومبا أنه مل يسمح للمراقبني ملخطوطة الحوار مبعرفة هذا األمر ،فإنه
ميكن االحتجاج فو ًرا بأن هذا يبطل «املوافقة» عىل كتابه (رخصة الطبع والنرش) .يف
هذه املرحلة ،استلم «املكتب املقدس» زمام األمور وأمره باملثول أمامه.
 .3املحاكمة
حاول غاليليو لعدة أشه ٍر تأخري الرحلة الطويلة إىل روما بسبب السن واعتالل صحته
رصا .ووصل غاليليو أخ ًريا يف فرباير /شباط  .1633ويُق َّدم له
ولكن البابا أوربان كان ُم ًّ
عاديُ :سمح له بالبقاء يف السفارة التوسكانية املريحة ،يف رعاية صديقه
امتيا ٌز واح ٌد غ ُري ٍّ
الطيب نيكوليني[[[ .تألفت محاكمته من سلسلة من االستجوابات من قبل مفوض
«املكتب املقدس» ،فينشنزو ماكوالنو[[[ بحضو ٍر ٍ
لكاتب عد ٍل ،بهدف حمل املتهم
بسيط
ِ
عىل االعرتاف بأنه دافع عن العقيدة املحظورة ومن ثم إقناعه بالتخيل عنها.
كانت التهمة املشددة ضد غاليليو هي أنه تلقى أم ًرا زجريًّا رسميًّا من سيغيزي
وتجاهل ذلك .لكن بعد ذلك أبرز غاليليو الشهادة التي استلمها من بيالرمني قبل
ذلك بفرت ٍة طويل ٍة (الذي كان قد تويف يف هذه األثناء) والتي عىل ما يبدو كانت تدل
ضم ًنا عىل عدم وجود مثل هذا األمر الزجري .ومن الواضح أن هذا كان مبثابة صدم ٍة
للمندوب الذي حاول ،دون جد ًوى ،جعله يتذكر أنه كان أم ًرا اضافيًّا .ثم حول استجوابه:
[1]. Finocchiaro op. cit., (7), p.229

[2]. So much for the legend, dating back to Voltaire, of Galileo’s ‘having groaned away his days in the dungeons of the Inquisition’ in ‘Descartes
and Newton’. See Finocchiaro, M. Retrying Galileo 1633-1992, Berkeley: University of California Press (2005), pp.115-119.

[3]. Vincenzo Maculano
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هل انتهك غاليليو أمر بيالرماين ،عىل األقل من خالل الدفاع عن وجهة نظ ٍر محرم ٍة يف
رصا ،وبشكلٍ مزع ٍج ،عىل أن كتابه مل يفعل ذلك حقًّا ،مخي ًبا
الحوار؟ لكن غاليليو ظل ُم ًّ
بذلك آمال ماكوالنو ،كل ذلك بسبب لجنة عينها «املكتب املقدس» أفادت باإلجامع أن
الكتاب يدافع دون ٍّ
شك عن املوقف الكوبرنييك.
حل متساهلٍ  ،وفق ما تشري األدلة ،حصل
عند هذه النقطة ،وعىل أمل الوصول إىل ٍّ
املفوض عىل إذنٍ للتعامل مع غاليليو «خارج نطاق القضاء» لسحب االعرتاف املطلوب.
ما حصل عليه ليس اعرتافًا كان يأمل به وإمنا فقط االعرتاف بأن غاليليو ،وبسبب
«طمو ٍح فارغٍ» ،جعل الحجج املؤيدة لوجهة النظر الكوبرنيكية أقوى مام كان ينبغي له
فعله إضاف ًة إىل العرض املثري للدهشة بأن يضيف قسام إىل «الحوار» يدحض فيه حججه
املؤيدة لوجهة النظر الكوبرنيكية .لكن كل هذا كان عبثًا.
وانتقل «املكتب املقدس» إىل الحكم .وتم إرسال ملخص األدلة ،مبا يف ذلك
االستجوابات ،إىل القضاة الكرادلة الذين من شأنهم إصدار القرار بخصوص القضية.
جوانب عديد ٍة .فقد كان
ناقصا بشكلٍ خطريٍ من
امللخص ،كام نعرف اآلن ،كان ً
َ
من املسلّم به أن األمر الزجري الشخيص كان قد ت ّم تسليمه ،يف الواقع ،إىل غاليليو يف
العام 1616؛ تقرير بيالرمني أن غاليليو قد أذعن مل يرد ذكره .فضال عن ذلك ،تم نسب
ٍ
بتأكيد (غريِ صحي ٍح) أن غاليليو قد
األمر الزجري إىل بيالرمني ،ال إىل سيغيزي ،ما يسمح
اعرتف عىل وجه التحديد مبا كان يحاك .كانت هناك أيضا بعض االستشهادات الخاطئة
املغرضة[[[ .ولكن بالنسبة للقضاة ،األمر كان واض ًحا بالفعل :لقد دافع غاليليو عن
ٍ
مخالف للكتاب املقدس ،هذا من ناحي ٍة ،باإلضافة إىل
موقف مح َّر ٍم تم اإلعالن عنه بأنه
ٌ
أن بيالرمني كان قد أمره ،عىل وجه التحديد ،بالتخيل عن املوضوع.
النتيجة مل تكن أب ًدا موض َع ٍّ
شك .ففي يونيو /حزيران  1633كان غاليليو قد ُحكم
عليه بشبهة البدعة «الشعواء» .أما العقيدة الكوبرنيكية نفسها فقد تم تركها غ َري
محدد ٍة .وكان الحكم الشخيص عىل غاليليو متناسقًا مع حكم البدعة األكرث قسو ًة أو مع
[1]. Fantoli op. cit., (9), pp. 323-326.
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الحكم األضعف «الخطأ يف اإلميان» يف ما يتعلق باملذهب نفسه .من الناحية التقنية،
كان األخري هو الحكم الصحيح عندما ال يكون األول مح َّد ًدا بشكلٍ رصي ٍح .وأُمر غاليليو
بالتخيل عن وجهة النظر املدانة .وكان من املمكن أن يؤدي رفضه التربؤ إىل حرقه عىل
عمو ٍد .وألقي القبض عىل غاليليو و ُحكم عليه باإلقامة الجربية الدامئة .وكان يتعني إبالغ
نصوص اإلدانة والرباءة ،يف إطار سلطة أوربان الرصيحة ،ملدريس «الرياضيات» (علم
الفلك).
 .4التقييم
كان غاليليو بال ٍّ
شك مذنبًا ،كام اتهم ،بالدفاع عن العقيدة املشتبه بها يف «الحوار».
كان من الواضح أنه يأمل بأن يكون متكنه من تعزيز املوقف الكوبرنييك بشكلٍ كبريٍ
يف «الحوار» كاف ًيا لحمل البابا عىل سحب إدانته السابقة .ولكن وبقدر ما كان البابا
ومستشاروه يشعرون بالقلق ،بقدر ما كانت القضايا العلمية مل تعد ذاتَ صل ٍة؛ مل يأت
عىل ذكرها أب ًدا يف املناقشة يف املحاكمة .هذه املسألة قد تقررت يف العام .1616
ما الذي ميكن قوله عن التجربة نفسها؟ كان هناك العديد من السامت املقلقة .أوالً،
كان هناك ملخص التحقيقات الذي تشوبه العيوب الذي تم تقدميه للقضاة .ثم كان
هناك اعتامد القضاة عىل األمر الزجري املتنازع عليه من العام  .1616وكان هناك قضي ٌة
أكرثُ تعقي ًدا هي االفرتاض طوال املحاكمة ،والتي كانت واضح ًة يف إدانة املحكمة والتربؤ،
بأن الحفاظ عىل املوقف الكوبرنييك يشكل شبه ًة بالبدعة .أما قبل املحاكمة ،فلم يكن
هذا معلنا أب ًدا عىل وجه التحديد .ففي عام  ،1616كان مرسوم «الدليل» يقترص برصاح ٍة
تام ٍة عىل النقد «خالفًا للكتاب املقدس» ،عىل الرغم من توصية «الهرطقة» من جانب
املستشارين .مرسوم «الدليل» ميكن تفسريه عىل أنه يعني التهمة األقل شأنًا وهي
«التهور» ،ال الدعوة إىل املحاكمة أو التربؤ ،كام بدا ضم ًنا من أوربان نفسه يف مناسب ٍة
بكثري.
سابق ٍة[[[ .ولكن القضاة عادوا اآلن إىل حكم املستشارين األصليني األكرث خطورة ٍ
[1]. In 1624, Cardinal Zollern informed Galileo that Urban had told him that the Church had not condemned the Copernican teaching as
heretical but only as rash (Opere di Galileo Galilei, Florence: Giunti Barbera, 1968, vol. 13, p. 182).
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خاص إذا كان أوربان يستحرض اعرتاضه
كان يحق لهم قانونًا أن يفعلوا ذلك بشكلٍ ٍّ
بشأن املساس الكوبرنييك بالحرية اإللهية .وبالطبع ،كان من املمكن بدالً من ذلك
التذرع بتجاهل تحذير بيالرمني .ولكن هذا يف حد ذاته بالكاد يستحق شبهة الهرطقة.
أي حا ٍل ،ويف العقوبة كام هي ،مل تكن تلك هي التهمة املوضوعية املستند إليها
وعىل ِّ
للحكم.
عاد غاليليو إىل اإلقامة الجربية يف منزله بالقرب من فلورنسا .وباستئنافه األبحاث يف
علم امليكانيكا التي تركها جان ًبا قبل عرشين عا ًما ،وضع أهم أعامله« ،علامن جديدان»[[[،
الذي كان ظهوره يف العام  1638عبار ًة عن عملية جمعٍ بني الرياضيات والتجربة بطريق ٍة
جديد ٍة ومثمر ٍة من شأنها أن تح ِّول برسع ٍة العلوم الطبيعية .وبعد فقدانه البرص ،تويف
وتكرميا له وضعت لوح ٌة
غاليليو عام  1642ودفن يف كنيسة سانتا كروتش[[[ يف فلورنسا.
ً
إىل جانب رضيحه كُتب عليها :مل يغفر أوربان ،عىل حد تعبريه ،للرجل الذي صنع مثل
هذه الفضيحة العاملية»[[[.
الخاتمة

مع موت غاليليو ،قد يقال أن قضية غاليليو انتهت .لكنها مبع ًنى ما مل تنت ِه حقًّا:
لقد كانت هناك قضي ٌة جديد ٌة يف طور الصدور ،حيث أخذ النقاد عىل عاتقهم مهمة
نقد الكنيسة بخصوص معاملتها لغاليليو ونزاع الكنيسة مع إرث مرسوم كانت مرتددة
باالعرتاف بخطئها .ويف عام  ،1992أعلن البابا يوحنا بولس الثاين أخريا أن الالهوتيني يف
عام  1616كانوا مخطئني[[[ .لكن تلك قص ٌة أخرى[[[.

[1]. Two New Sciences
[2]. Santa Croce
[3]. Speaking to Niccolini after Galileo’s death; Fantoli op. cit., (3), pp.349-350.
[4]. The address prepared for the Pope’s delivery on that occasion did not do justice to the Pope’s evident desire to set the Galileo debate finally
to rest. See Coyne, G.V. ‘The Church’s most recent attempt to dispel the Galileo myth’, in McMullin op. cit., (2) 340- 359.

[5]. It is told in Finocchiaro op. cit., (20).
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[[[
بالنظر إلى الفيزياء الحديثة
شهرام تقي زاده أنصاري

[[[

يتمحور موضوع البحث ف ي� هذه المقالة حول دراسة وتحليل آراء عالم
أ ن
ت
يز
ال� طرحها عىل صعيد مسألة التعارض
لما�
ي
الف�ياء ال ي
الشه� يف�نر هايز بن�غ ي
ين
ب� العلم والدين.
ّ
عدد من المفكّرين
تطرق كاتب المقالة ف ي�
مستهل البحث إىل نقل آراء ٍ
ّ
تعارض ي ن
ب� العلم والدينّ ،ثم قام بتحليل
أي
ٍ
بهدف إثبات عدم وجود ِّ
واقع العالقة بينهما ف ي� رحاب ما طرحه يف�نر هايز بن�غ الذي حاول التفكيك
اع�ف بشكل ن
تعارض بينهما ،وقد ت
ضم� بوجود
بينهما إلثبات عدم وجود
ٍ
ٍ
ي ٍّ
ين
تعارض ي ن
تعارض
مجرد
ب�
مضام� العهدين والعلم ،لك ّنه مع ذلك ب
ٍ
ٍ
اعت�ه ّ
ث
م�راً ذلك بعجز اللسان عن بيان ّكل
خلل
ٍّ
ٍّ
لغوي ب ّ
ظاهري ال أك� َو َع َزاه إىل ٍ
ف
ش� ٍء .فضال ً عن ذلك فقد ق ّلل من شأن الرؤية العقالئية مؤكّداً � ي ن
الح� ذاته
ي
ي
ن
تب� هذه الفكرة يعود إىل
عىل الدور المحوري للدين ،والسبب الذي دعاه إىل ّ ي
[[[ .املصدر :تقی زاده انصاری ،شهرام« ،علم ،اخالق و دین از نظر ورنرهایزنربک با نظر به وضعیت فیزیک جدید» ،مجلّة ذهن ،ربيع وشتاء
1384هـ .ش2005( .م) ،العددان  21و  ،22الصفحات .8 - 67
تعريب :حسن عيل مطر
ولد فرينر كارل هايزنبريغ سنة  1901م يف فورتسبورغ ( )Wurzburgيف أملانيا .حصل عىل الدكتوراه يف الفيزياء النظريّة من جامعة ميونخ .وليك يحصل
أفضل بشأن الفيزياء وعامل الوجود ،عمد إىل دراسة اآلثار الفلسفية الهامة ،وقدّم بالتعاون مع بوهر خوست صور ًة أوس َع للذ ّرة .ويف عام 1926
عىل رؤي ٍة َ
م ،عىل الرغم من صغر سنه كتب مقال ًة تحت عنوان (أصل عدم التأكد) أثارت ضج ًة كبري ًة يف تاريخ العلم ،إذ باإلضافة إىل الفيزياء الذرية ،تركت تأثريها
عىل جميع العلوم البرشية .إن نظريّة أصل (عدم التأكد) شكلت أساساً للتفسري الكوبنهاغي للنظرية الكوانتومية (نظرية الكم) ،حيث حملت تفسريا ً
جديدا ً للحقيقة الفيزيائية .حاز عىل جائزة نوبل للفيزياء سنة  1932م .رئيس أكادميية التحقيقات العلمية األملانية باالشرتاك مع كايزر فلهامل ،ثم انفرد
برئاستها الحقاً .وباإلضافة إىل الفيزياء ،كان مفكرا ً متواضعاً أيضاً .وقد قدم آراء قيّم ًة يف حقو ٍل أخرى مثل :السياسة والفن واالجتامع والدين أيضاً .وكانت
وفاته سنة  1976م عن عمر ناهز الرابعة والسبعني عاماً .ومن بني كتبه الهامة 1 :ـ املبادئ الفيزيائية لنظرية الكم 2 .ـ الفيزياء والفلسفة.
 3ـ ما وراء الحدود 4 .ـ النزعة التقليدية يف العلم 5 .ـ تغري مبادئ العلوم الطبيعية 6 .ـ صورة الفيزياء املعارصة 7 .ـ مقدمة عىل نظريّة الواحد يف الذرات
األساسية 8 .ـ نظريّة الكم والفلسفة.
[[[ .مرتج ٌم وباحثٌ يف تاريخ العلم وفلسفة العلوم.
من جملة مؤلّفاته ما ييل :نقش ایامن در علم ،علم و دین از منظر آلربت اینشتین ،علم و دین در حیات معقول.
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ض
تعارض ي ن
ب�
ت� بوجود ٍ
اعتقاده بكون المسيحية استناداً إىل الرؤية العقالئية ال تر ي
العهدين والعلم ،وعىل أساس الرؤية الدينية البحتة يمكن التقريب ي ن
ب� الدين
أ
ف
بشكل َ
أفضل كما يبدو.
تأويل ،وهذا المر يمكن توجيهه ٍ
والعلم ي� رحاب ٍ
منهج ي ٍّ
السالمية تتعارض مع ما ذهب إليه أتباع الديانة المسيحية ف ي� هذا
الرؤية إ
تأث�
بأن التدين ت ّ
المضمار ،حيث يعتقد العلماء المسلمون ّ
ح� وإن كان له ي ٌ
تأث� العقل ف ي�
عىل واقع العالقة المشار إليها ،لكن مع ذلك ال يمكن إنكار ي
ح� وإن لم يكن ث
تأث�اً من التدين ،لك ّنه ال ّ
يقل عنه.
أك� ي
هذا المضمار ،فهو ت ّ
				

كلمة التحرير

تنويهٌ:

لقد كانت معرفة عامل الوجود ـ وال سيام معرفة عامل الفيزياء ـ موضع اهتامم
اإلنسان عىل الدوام .وقد سعى الفالسفة والعلامء يف مختلف املراحل إىل معرفة هذا
العامل وفهمه .وكان املفكرون عىل الدوام يحاولون فهم الحقائق العلمية املذهبية،
ويعملون عىل املقارنة بينهام .كام سعى علامء الالهوت إىل توظيف معرفة العامل إلثبات
التكاليف الدينية واألخالقية.
نسعى يف هذه املقالة إىل تقديم رؤي ٍة شامل ٍة بشأن العالقة القامئة بني العلم والدين
من وجهة نظر العلامء ـ وال سيام عامل الفيزياء األملاين الشهري فرينر هايزنربغ ـ يف ضوء
الفيزياء الحديثة ،حيث كان يؤكد عىل أن اإلنسان الراهن قد ابتعد عن املعنويات
جانب ،وكانت هذه املسألة هي السبب
بسبب انغامسه يف الرفاه الذي أحاط به من كل ٍ
كل من العلم والدين دائرة وحدود
يف بؤسه وشقائه .كام كان يرى رضورة أن يعرف ُّ
كل منهام عىل االستفادة
أي منهام حدود اآلخر ،وأن يعمل ٌّ
معرفته الخاصة ،وال يتجاوز ٌّ
من اآلخر يف إطار تط ّور وسعادة اإلنسان.
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العالقة بين العلم والدين في التاريخ

من خالل إطاللة عىل تاريخ العلم والدين يف الغرب ـ وال سيام بعد عرص النهضة ـ
ندرك أن تضارب عقائد وتجارب العلامء مع رجال الكنيسة قد بلغ ذروته عند ظهور
الداروينية واملذهب املادي ،حيث تع ّرض الكثري من العلامء للمطاردة أو التعذيب،
وقد فقد الكثري منهم أرواحهم يف هذه املواجهة .وهكذا ظهرت بوادر التضاد بني العلم
والدين وشاعت يف العامل الغريب.
جدير بالذكر أن األديان اإللهية ال ميكنها أن تخالف العلم ،إ ْذ إنها تقول( :إن عامل
الوجود والنوع اإلنساين ٍ
رضوري
آيات إلهي ًة يجب إدراكها ومعرفتها ،وعليه فإن العلم
ٌّ
أوالً ،وثانياً هناك سبعامئة آي ٍة يف القرآن الكريم تتح ّدث عن العلم ومعرفة الحقائق
التي تدافع عن العلم)( .الجعفري ،1383 ،علم ودين در حيات معقول (العلم والدين
يف الحياة املعقولة) ،ص .)20
ويف ما يتعلق بالتناغم بني العلم والدين ،يقول هيغل:
«إن العلم والدين ليسا حقيقتني مستقلتني ،وإمنا يُ َعدَّ ان من
الحاالت الرضورية للعقل ،وإنّ كالًّ منهام يتبع اآلخر من أجل العمل
عىل تط ّور العقل وتقدّ مه».
ويقول رينيه ديكارت:
«ال العلم يض ّيق الخناق عىل الدين ،وال الدين يض ّيق الخناق عىل
كل واح ٍد منهام محرت ٌم من ِقبل اآلخر (الجعفري،
العلم ،وإن استقالل ِّ
املصدر أعاله ،ص  20ـ 22؛ بوترو ،1370 ،ص  19ـ ».)25
وقال مؤ ّرخ العلم الكبري جورج سارتون[[[:
«إنّ ًّ
كل من العلم والدين يؤثر يف اآلخر بشكلٍ متبادلٍ  ...إن
ٌ
ومتخصص يف العلوم الطبيعية والرياضيات .باحثٌ
مشارك يف مؤسسة
[[[ .جورج ألفرد ليون سارتون ( 1884ـ  1956م) :صيديلٌّ ومؤ ّر ٌخ بلجييكٌّ،
ٌ
كارنيغي.
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العالقة بني العلم والدين قد اتخذت يف الغالب شكل التعارض،
حروب طاحن ٌة يف أغلب األوقات ،بيد أن هذه
وكانت هناك بينهام
ٌ
املواجهة مل تكن يف الحقيقة بني العلم والدين ،وإمنا بني رجال
الكنيسة وعلامء العلوم( .سارتون ،1376 ،ص  42ـ ».)43
وحيث نرمي يف هذه املقاله إىل دراسة أفكار وآراء الفيزيايئ الكبري يف القرن العرشين
ٍ
بتحقيقات رائع ٍة بشأن العلم واألخالق والدين ،ال بأس هنا
فرينر هايزنربغ ،إذ قام
من نقل خالص ٍة ألفكار وآراء ماكس بالنك[[[ و ألربت أنشتاين بوصفهام من كبار علم
أفضل.
الفيزياء الحديثة ،يك نتمكن من فهم آراء وأفكار فرينر هايزنربغ بشكلٍ َ
يقول ماكس بالنك:
أي حالٍ  ،ميكن لنا القول باختصارٍ :إن مجموع عامل
«وعىل ِّ
خاضع لقوان َني
الطبيعة ـ طبقاً لدراسة العلوم الطبيعية الدقيقة ـ
ٌ
مستقل ٍة عن وجود اإلنسان املفكر عىل وجه األرض .بيد أن هذه
القوانني ـ يف حدود ما تسمح به قوانا الفكرية واإلدراكية ـ تتوافق
مع السلوك والعمل الناظر إىل الهدف والغاية النهائية ،ولهذا السبب
ميكن تبويبها».)Planck, 1983, p. 339( .
وقد كتب ماكس بالنك باختصارٍ:
«(يف ذات لحظــة تبلــور هــذا الســؤال القائــل :مــا هــو مرجعنــا
ٍ
ثابــت ميكــن لنــا أن ننطلــق منــه لبنــاء
أســاس
ٍ
يف العثــور عــى
ـي؟
رؤيتنــا عــن الطبيعــة وعــن العــامل بشــكلٍ عــا ٍّم وعــى نحـ ٍو علمـ ٍّ
ـح العلــوم
يتجــه الذهــن مــن فــوره إىل علــم الفيزيــاء بوصفــه أصـ َّ
الطبيعيــة .بيــد أن هــذا العلــم بــدوره مل يســتطع النجــاة بنفســه
مــن املــرض املتفــي يف هــذه اللحظــة التاريخيــة املأزومــة .إن
[[[ .ماكس بالنك ( 1858ـ  1947م) :عاملُ فيزياء .أملا ٌّين .يعترب مؤسس نظريّة الكم التي تع ّد ثور ًة يف فهم اإلنسان لطبيعة الذ ّرة وجسيامتها ،وأحد أهم
فيزيائيي القرن العرشين .نظرية الكم ونظريّة النسبية ألنشتاين ـ التي أحدثت ثورة أيضاً يف فهم طبيعة املكان والزمان ـ تشكالن حجر األساس لفيزياء
القرن العرشين .حاصل عىل جائزة نوبل يف الفيزياء عام .1918
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الصحــة واالعتبــار الــذي يدّ عيــه علــم الفيزيــاء ،مل يتــم التشــكيك
فيــه مــن خــارج هــذا العلــم فحســب ،بــل إن هــذا العلــم قــد
نشــطت يف داخلــه الــروح املضطربــة واملتناقضــة أيض ـاً)( .بالنــك،
 ،1347ص ».)92
يقول بالنك:
«يف املنظومة املتناغمة للفيزياء النسبية املتداولة ،قامت فرضية
الكم مؤخراً بإثارة بعض االضطرابات ،وال زال من املبكر الحديث
عن نوع التأثري الذي ميكن لهذه الفرضية أن ترتكه يف صياغة قانون
(العلية) .نعم إننا ندرك وجود بعض التغيريات ،بيد أنني أذهب ـ
مثل أكرث العلامء ـ إىل االعتقاد بأن فرضية الكم سوف يشار إليها يف
ٍ
معادالت تثبت قانون العلية بشكلٍ َّ
أدق
نهاية املطاف من خالل
وأصح( .بالنك ،املصدر ذاته ،ص ».)200
َّ
يقول بالنك بشأن العالقة بني العلم والدين:
ٍ
حقيقي بني العلم والدين ،بل إن كالًّ منهام
تعارض
أي
«ال يوجد ُّ
ٍّ
ٍ
شخص ومفك ٍر جا ٍّد،
كل
ُيعترب مك ِّمالً لآلخر .ومن وجهة نظري فإن َّ
يلتفت إىل أنه لو كان البناء عىل أن تعمل جميع قوى األنفس البرشية
ضمن حال ٍة من االعتدال والتنسيق ،يجب عليها االعرتاف بعنرص الدين
يف طبيعتها ،وأن تعمل عىل تطويره .وليس من قبيل الصدفة أن نجد
بأنفس ديني ٍة عميق ٍة ،حتى
املفكرين الكبار يف جميع العصور يتمتعون ٍ
إذا مل يكونوا يظهرون ذلك( .بالنك ،املصدر ذاته ،ص ».)235
وهنا ال نجد أنفسنا بحاج ٍة إىل ٍ
مزيد من التوضيح بأن انتصار الدين ،ال يعني انهيار
الثقافة فحسب ،بل يعني ما هو أسوأ من ذلك ،إذ يعني انهيار جميع أنواع األمل
والتفاؤل بحياة أفضل يف املستقل.)Planck, 1983, p. 320( .
وأما أنشتاين فيقول:
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«ال يشك أحدٌ يف أن األسلوب العلمي ـ يف الظواهر ذات العوامل
املختلفة ـ يف الغالب لن يكون موفقاً ،ولكننا مع ذلك نواجه عالق ًة
وارتباطاً قامئاً عىل أساس العلية نعرف أكرث أجزائه .وإذا مل نستطع
ودقيق ،فإن السبب يف ذلك
ٍ
أن نتنبأ يف هذه الظواهر بشكلٍ صحيحٍ
يعود إىل تن ّوع عنارصها ،ال إىل فقدان ال َّنظْم يف الطبيعةEinstein,( .
».)1979: p. 45
إن أنشتاين الذي كان ميتلك إمياناً راسخاً بقانون النظم والعلية ووجود الله ،كان
يخالف هايزنربغ القائل:
«(إنّ الظواه َر الذرية غريُ تابع ٍة لقانون العلية) .وكان يقول:
إن العلامء يؤمنون بقانون العلية .وقال يف رسالة كتبها إىل (ماكس
بديع جدّ اً
بورن)[[[ ،بتاريخ 1926 / 12 / 4 :م( :إن ميكانيك الكم ٌ
ويحظى باالحرتام ،بيد أن هناك ندا ًء باطن ًّيا يقول يل :إن هذه النظر ّية
ال ميكن أن تكون صحيح ًة ،فعىل الرغم من النتائج الجيدة املرتتبة
عليها ،إال أنها ال تق ّربنا من األرسار القدمية .وأنا ـ عىل كل حال ـ
موق ٌن بأن الله ال يلعب بالرند».)Schwarzbach, 1981: p. 34( .
يقول أنشتاين:
«يذهب أكرث املمثلني للعلوم إىل االعتقاد بعدم وجود عداوٍة
بني العلم والدين .إن البرشية إذا تخلت عن الدين سوف تدخل يف
عرص الرببرية ،وإن الدين هو الذي خدم اإلنسانية يف جميع حقول
التطور Einstein,1959( .العدد».)11 :
(إن الشعور الديني تجاه الخلق ميثل املفتاح السحري يف التحقيقات العلمية).
(إن الشعور العرفاين هو أجمل شعو ٍر ميكن إلنسان أن يحققه ويصل إليه .إن
ٍ
رياضيات وفيزيا ٌّيئ أملا ٌّين .حصل سنة  1954عىل جائزة نوبل يف الفيزياء بفضل بحوثه األساسية عن ميكانيك
[[[ .ماكس بورن ( 1882ـ  1970م) :عاملُ
الكم.
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هذا الشعور ميثل مهدا ً لجميع الفنون والعلوم الحقيقية .وإن الذي ال ميتلك مثل هذا
الشعور ،لن يستطيع االنبهار عند مواجهة عظمة وجالل الله ،حتى لكأنه م ّيت أو شمع ٌة
منطفئ ٌة).)Einstein, 1972: p. 9 - 17( .
من خالل نظر ٍة عا ّم ٍة نلقيها عىل عقائد الحكامء وكبار العلامء يف تاريخ العلم
والفلسفة والحكمة ،من أمثال :صدر املتألهني ،وابن سينا ،وهيغل ،وديكارت ،ووايتهيد،
وفايتس إيكر ،وهايس كونغ ،وغريهم من املرتبعني عىل ق ّمة الفكر والعلم ،ندرك أنهم
ٍ
تعارض
أي
بالنظر إىل تجاربهم وعلمهم يرون العلم والدين يف وحد ٍة عالي ٍة ،وال يجدون َّ
كل ٍ
واحد منهام مه ٌّم لتط ّور العلم والفكر وفهم فلسفة الحياة
أو تضا ٍّد بينهام ،وإ ّن َّ
وهداية اإلنسان ،كام لو أنهام جناحان يطريان باإلنسان ويهديانه إىل حيث يشاء .أو كام
يقول أنشتاين:
«إنّ الدين مبعزلٍ عن العلم أعمى ،وإنّ العلم مبعزل عن الدين
أعرج».)Schlipp, 1979, p. 186( .
ُ
أفضل ،سنعمل قبل كل يش ٍء
جدي ٌر بالذكر أننا بغية إدراك وفهم آراء هايزنربغ بشكلٍ َ
عىل استعراض معرفته للعلم والدين ،واآلراء اآللية ،وآراء الفيزياء التقليدية والحديثة،
لنتع ّرض بعد ذلك إىل مسائله الرئيسة.
 1ـ معرفة هايزنربغ األوىل ملسألة (العلم والدين)
لقد كان لـ هايزنبريغ يف شبابه كال ٌم مع ماكس بالنك بشأن الفيزياء ،ولكنه مل يَطّلع
عىل أفكاره حول (العلم والدين) إال من خالل أصدقاء (بالنك) .مل يكن ماكس بالنك ـ
فارس الفيزياء الحديثة ـ يؤمن بعدم وجود التضاد بني العلم والدين فحسب ،بل كان
كل ٍ
كل ٍ
ٍ
مجاالت
واحد منهام يعود إىل
واحد منهام يُ َك ِّمل اآلخر أيضاً ،وذلك أل ّن َّ
يعتقد بأ ّن َّ
مختلف ٍة من الواقعية متاماً .فالعلم يتعاطى مع العامل املادي الخارجي امللموس ،بينام
الدين يتعاطى مع عامل القيم واملعنويات .إن الدين يتح ّدث عن األمور التي يجب أن
تكون ،أو يجب القيام بها ،بينام العلم يبحث يف الصواب والخطأ .وإن العلم يُع ُّد أساساً
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للترصفات ذات الغاية الفنية ،بينام الدين هو أساس األخالق .إن تفكري وسلوك (بالنك)
يف ما يتعلق مبورد العالقات البرشية املج ّردة من القيود والرشوط يتحقق يف إطار
الديانة املسيحية ،ولذلك يكون محرتماً من قبل الجميع .إن الجانب العيني امللموس
منفصل ـ من وجهة نظره ـ عن الجانب الذهني للعامل ،بيد أين ال أحبّذ هذا الفصل،
وأشك يف قدرة املجتمعات البرشية عىل التعايش مع الفصل بني املعرفة واإلميان عىل
األمد الطويل( .نجفي زادة ،1363 ،ص  30ـ  .)31ثم قال بشأن أفكار ألربت أنشتاين:
«إنه من خالل النظم الداخيل كان يستشعر األشياء بنوعٍ من
الشعور ،ويراها من خالل بساطة قوانني الطبيعة .كام أنه بدوره ال
يرى انفصاالً بني العلم والدين ،وإن النظام الداخيل كام يتعلق بالدائرة
الخارجية امللموسة ،يتعلق بالدائرة الذهنية أيضاً .وأرى أن هذا املورد
أفضل».)Heisenberg, 2000: p. 113( .
َ
ميثل نقط َة انطالقٍ
ومن خالل هذه املعرفة تأثر (هايزنبريغ) الحقاً بالعامل الديني والروحي لـ رومانو
غوارديني[[[ تأثُّرا ً شديدا ً .إنه يقول:
«يبدو أنّه من الصعب أن نقيم ارتباطاً بني رؤيته وبني الحقل
العلمي الذي أنشط فيه ،إ ْذ يف تاريخ تكامل العلوم الطبيعية ـ
بعد محاكمة غالييل ـ ساد يف األوساط االعتقاد القائل بأن الحقيقة
العلمية ال تستطيع االنسجام والتامهي مع التفسري الديني للعامل.
وعىل الرغم من ذلك مل أستطع التخيل أبداً عن مضمون التفكري
الديني الذي ميثل جانباً من مراحل الوعي البرشي .لقد كنت يف الحياة
مضطراً إىل التفكري بشأن العالقة واالرتباط بني (العلم والدين) ،إذ
مل أستطع الشك يوماً يف حقيقة ذلك اليشء الذي يشري إليه هذان
العاملان الفكريان».)Heisenberg, 1984: p. 299( .
[[[ .رومانو غوارديني ( 1885ـ  1968م) :ق ٌّ
س إيطا ٌّيل .يُع ّد كتابه (جوهرية املسيحية) دون أدىن شكٍّ أحد النصوص الكالسيكية املسيحية املميزة يف
القرن العرشين.
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 2ـ رأي النزعة امليكانيكية
إن اتساع رقعة العلوم التجريبية املصحوب بأفكار للخالص والتحرر الكامل من
كل هذا أدى إىل القول بالفصل بني
هيمنة وسلطة الكنيسة ،وقيام املراكز العلمية ،إ ّن َّ
الروح واملادة ،بالشكل الذي دعا رينيه ديكارت ـ يف القرن السابع عرش للميالد ـ الذي
قامت رؤيتُه االعتقادية عىل أساس الفصل الجذري بني عاملي الروح واملادة .وقد سمح
هذا الفصل برواج النزعة املادية ،وأخذت املادة تدرس بوصفها عضوا ً ميتاً وغ َري فاعلٍ
وبشكلٍ
مستقل عن الروح .إن النزعة امليكانيكة التي شاعت عىل يد نيوتن ،كانت تنظر
ٍّ
إىل العامل املادي بوصفه آل ًة ج ّبار ًة تتألف من مجموع ٍة من األجزاء والقطعات الصغرية
والكثرية ،وأن الق ّوة املح ّركة لهذه اآللة العمالقة مرصود ٌة من ِقبل الله ،حيث ميكن
بأي حرك ٍة يف هذه اآللة .لقد ساد ميكانيك نيوتن والتفكري امليكانييك منذ منتصف
التك ّهن ِّ
القرن السابع عرش وحتى نهاية القرن التاسع عرش للميالد ،وهيمن عىل جميع األفكار
العلمية .وحيث كان املفكرون والفالسفة يف القرن التاسع عرش منبهرين بدقة حسابات
نيوتن ،فقد سعوا إىل إدخال آرائه ضمن دوائرهم العلمية .ويف هذه األثناء دخلت
الرؤية امليكانيكية يف علم األحياء والطب أيضاً .إن الرؤية اآللية لإلنسان ،قد استدعت
النظرة االجتزائية ومعرفة وعالج آحاد األجزاء دون أخذ (الكل) من قبل املفكرين بنظر
االعتبار .ومن هنا كانت دراسة جسد اإلنسان مج ّردا ً عن الروح ،واالجتزائية يف معرفة
ماهيته إحدى نتائج الفصل والتفكيك الديكاريت والنزعة امليكانيكية لـ نيوتن .إن هذه
االجتزائة والنظرة املجتزئة ح ّولت العامل إىل مجموع ٍة من األحداث والوقائع واألجزاء
املنفصلة عن بعضها .وبذلك فقد كان التفكيك الديكاريت وميكانيكية نيوتن مفيدان
وقت ٍ
رضان يف ٍ
واحد .فقد كانا مفيدان من حيث إنهام شكّال الطريق الوحيد الذي
و ُم ّ
رضان ألنهام أبعدا
أوصلنا إىل التق ّدم الراهن يف الفيزياء والتقنية املعارصة ،كام كانا م ّ
األفكار عن النزعة الشمولية.
جدي ٌر بالذكر أن العلم املعارص ـ من خالل االستناد إىل ميكانيكية نيوتن والتفكيك
نتائج ت ُبقي عىل الرؤية الشمولية ونظرية وحدة الوجود ثاني ًة.
الديكاريت ـ قد توصل إىل َ
(زماين مقدم ،1382 ،ص  167ـ .)168
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 3ـ آراء الفيزياء التقليدية والحديثة
لقد كان اإلطار امليكانييك لـ نيوتن يقوم عىل أساس الذرات الجذرية الصلبة ،وقد
شكل هذا اإلطار أساساً لجميع العلوم عىل أمد ثالثة قرونٍ  .فقد ذهب نيوتن إىل
االعتقاد بأن الذ ّرات الجذرية كانت صانع ًة للمواد الدقيقة والصلبة وغري القابلة للكرس،
قامئي عىل أساس القوانني امليكانيكية التقليدية .وقد ذهب به
وكان حركتُها وتفاعلُها ْ
التص ّور إىل أن الله قد عمد يف البدء إىل خلق الذ ّرات الصلبة ،ثم أوجد القوى بينها ،وبعد
ذلك قام بتنظيم القوانني األساسية التي تحكم حركتها ،وعىل هذا األساس كان العامل
تتغي.
مبنزلة اآللة املحكومة يف حركتها األبدية لقوان َني ثابت ٍة ال ّ
وعىل هذا األساس فإن الرؤية التقليدية كانت تنظر إىل العامل بوصفه آل ًة ال إرادة
لها من نفسها ،وأن سكانها ومقودها يدار من الخارج .إن جميع حركات هذه اآللة
كانت تقوم عىل أساس قوان َني محدد ٍة مسبقاً ،بحيث كان ميكن من خالل العلم بالوضع
السابق لألجزاء ،التنبّؤ مبا سيكون عليه واق ُع ِّ
كل جز ٍء آخ َر يف املستقبل بشكلٍ دقيقٍ
ج ّدا ً .إن املبنى الفلسفي لهذه الرؤية يعود إىل التقسيم األسايس الذي قام به رينيه
ديكارت بني الروح واملادة ،حيث تح ّول مبرور الوقت إىل مثل هذا الوصف املطلوب
الكامل لجميع العلوم .وقد شكل القرن الثامن عرش والتاسع عرش للميالد ذروة نجاح
الفلسفة امليكانيكية لـ إسحاق نيوتن( ،زماين مقدم ،1382 ،ص  174ـ  .)175كان علامء
القرن التاسع عرش للميالد قد أذعنوا بأن العاملَ هو عبار ٌة عن منظوم ٍة ميكانيكي ٍة عمالق ٍة
ح ّقاً ،حيث تتحرك عىل طبق قوانني نيوتن ،وإن هذه القوانني هي مثل القوانني األساسية
للطبيعة ،وأن اآلراء التقليدية بدورها إمنا متثل اآلراء املطلقة لهذا العامل .بيد أن القرن
املنرصم [القرن العرشين] كشف بالتدريج عن محدودية قوانني نيوتن ،وقد اتضح
اليوم من خالل التع ّرف عىل الفيزياء الحديثة أن ال يشء من هذه القوانني واملعطيات
خف بريق نظريّة
والتنبؤات يحظى باالعتبار املطلق .ويف القرن التاسع عرش للميالد ّ
نيوتن ،ويف القرن العرشين جاءت نظريات النسبية وامليكانيك الكوانتومي لتطيح
بجميع مفاهيم الفيزياء النيوتنية ،والفضاء ،والزمان املطلق ،واملاهية العلية املطلقة،
وما إىل ذلك من النظريات األخرى.
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كام جاءت النقلة األخرى يف الفيزياء الحديثة عىل يد بور ،وبالنك ،ورشوديغر،
وهايزنربغ ،وديراك .وقد كان تق ُب ُل املفاهيم والنتائج الحاصلة من امليكانيك الكوانتومي
صعباً ومذهالً حتى بالنسبة إىل العلامء الذين أبدعوه أيضاً .إن الفيزياء الحديثة تقول:
ليس ال ّذرات وحدها هو التي تقبل االنفجار فحسب ،بل هي كذلك مؤلف ٌة من الذرات
ما تحت الذرية مثل :الكوارك والليبتون والنيرتون التي يختلف تعريفها عن تعريف
الذ ّرات الصلبة املتعارفة يف الفيزياء التقليدية أيضاً .إن هذه الذ ّرات تحتوي عىل ماهي ٍة
مزدوج ٍة من املوج والذ ّرة .ومن خالل بيان أصل (عدم التأكد) الذي صدع به هايزنربغ،
خرجت التنبؤات املطلقة والحسابات القطعية عن دائرة الفيزياء أيضاً .لقد نسخ
امليكانيك الكوانتومي الشكل التقليدي للطبيعة ،ويف املستوى الذري التحتي بدالً من
مناذج متم ّوج ٍة متثّل أدا ًء ث ُنائ ّياً أو أك َرث بني الذرات واملحيط .إن
الذرات الصلبة تم تقديم َ
يبي أساس وحدة الوجود .إذ ال ميكن لنا تقسيم العامل إىل ذ ّر ٍ
ات أساسي ٍة
هذا النموذج ّ
مستقل .إن النموذج امل َ ْوجي يف الطبيعة يُثبت أنه عىل شكل
ٍّ
نهائي ٍة موجود ٍة عىل نح ٍو
أي جز ٍء
شبك ٍة ارتباطي ٍة معقد ٍة واحد ٍة هناك تراب ٌط بني أجزائها ،وال ميكن أبدا ً فصل ِّ
ودراسته بشكلٍ منفصلٍ عن محيطه بشكلٍ مطلقٍ ( .زماين مقدم ،1382 ،ص  176ـ
.)177
ألي
وباختصار :إن الفيزياء الحديثة تعترب العامل مبثابة ٍّ
كل ال يتجزأ ،بحيث ال ميكن ِّ
ناظ ٍر أن يَ ُع ّد نفسه منفصالً عن هذه املجموعة .يف الصورة التي تق ّدمها الفيزياء الحديثة،
نجد أ ّن مفاهي َم من قبيل :الفضاء ،والزمان املنفصل واملطلق ،والذ ّرات الجذرية املج ّردة
واملنفردة ،والعالقات والروابط العلية املطلقة ،وما إىل ذلك من املفاهيم األخرى ،نجد
أ ّن هذه املفاهيم فاقد ٌة ملعناها .إن هذه الصفة تشبه ما عليه نظريات العرفان الرشقي
إىل ح ٍّد كبريٍ .إن أهم نتائج الفيزياء الحديثة تكمن يف إدراك الوحدة الباطنية لجميع
ٍ
لكل ُمتّ ِح ٍد( .زماين مقدم،1382 ،
تجليات ٍّ
األشياء والظواهر ،ورؤية الكائنات بوصفها
ص .)178
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 4ـ أهمية الفيزياء الحديثة يف عرصنا
ال يخفى اليوم عىل ٍ
أحد تأثري األسلحة النووية عىل بنية العامل الراهن .كام أن
تأثري الفيزياء عىل الوضع الحايل للبرش أكرث من ذي قبلٍ  .إن الفيزياء الحديثة قد
تسللت إىل أفكار شط ٍر من الناس ،وارتبطت بالسنن القدمية بشتى الطرق .ويف ما
يتعلق بارتباط الحقل االختصايص للفيزياء الحديثة بالسنن القدمية يجب القول:
إن العلم الحديث كان يهتم يف الغالب باألنشطة العملية ،وإن الذين يتعاط ْون مع
العلم والصناعة والهندسة ،يدركون املفاهيم الجديدة بشكلٍ
أفضل ،وذلك المتالكهم
َ
فرص ًة أك َرب لإلصالح املستمر والتدريجي لألساليب العلمية يف التفكري .ويف البلدان
األخرى اصطدمت هذه املفاهيم باملباين الفلسفية والدينية والثقافة املحلية ،إذ نعلم
أن نتائج الفيزياء الحديثة ترتبط باملفاهيم الجوهرية التي هي من قبيل :الواقعية،
الفضاء والزمان ،بيد أن مواجهتها لتلك السنن قد تؤدي إىل تط ّو ٍ
رات جديد ٍة متاماً.
إن الخصيصة الواضحة لهذه املواجهة بني الفيزياء الحديثة وأساليب التفكري القدمية،
كل مكانٍ  ،فإ ّن
تؤدي إىل عوملة الفيزياء بشكلٍ كاملٍ  .وحيث إن الفيزياء ثابت ٌة يف ِّ
نتيجة التبادل الناشئة عن املواجهة بني األفكار سوف تتسع .ومن هنا فإن السعي إىل
البحث عن مفاهيم الفيزياء الحديثة بلغ ٍة غريِ تخصصي ٍة ،ودراسة نتائجها الفلسفية
ومقارنتها ببعض السنن القدمية ،ليس بالعملية السهلة .وعىل الرغم من أن النظريّة
الكوانتومية ال متثل غ َري ح ِّي ٍز صغريٍ من الفيزياء الذرية ،بيد أنها تنطوي عىل ظهور
تغي مفهوم الواقعية يف النظريّة
أكرث التغريات جوهري ًة يف مورد مفهوم الواقعية .إن ّ
الكوانتومية ال يكمن يف إظهار املايض فقط ،وإمنا ميثل ـ عىل ما يبدو إخفاقاً واقع ّياً
يف بنية العلم الحديث أيضاً.)Heisenberg, 2000: p. 13 - 14( .
األبستيمولوجيا في الفيزياء

إن أهمية الفيزياء بالنسبة إىل التفكري العام ال تنشأ من مج ّرد مساهمتها يف رفع
مستوى معرفتنا للطبيعة التي نُشكّل جزءا ً منها فحسب ،بل إن هذه األهمية تنشأ من
أنها تدفعنا عىل الدوام إىل دراسة وتقويم أدواتنا الفكرية أيضاً .إن دراسة البنية الذرية
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للامدة يف القرن الراهن كشفت لنا عن محدودي ٍة غريِ متوقع ٍة يف الدائرة التي ميكن فيها
توظيف املفاهيم الفيزيائية التقليدية .وبذلك فقد اتضح مفهوم ما كنا نتوقع توضيحه
ٍ
جديد.
العلمي يف الفلسفة التقليدية من
لقد تعلمنا من تنمية الفيزياء الذرية أن كشف (كوانتوم الجذب)[[[ قد أعطى صفة
الكلية للمسارات الذرية( .بور ،1373 ،ص .)15
القطعي بني الفلسفة الطبيعية والثقافة البرشية غ ُري ممكنٍ .
من الواضح أ ّن التامي َز
َّ
إ ّن كو َن العلوم الفيزيائية تشكل جزءا ً من حضارتنا ،ال يعود فقط إىل أن القوى الطبيعية
غيت رشائط حياتنا املادية بامل ّرة ،وإمنا يعود يف الغالب إىل أن دراسة هذه العلوم
قد ّ
بدورها كان لها سه ٌم كب ٌري يف إيضاح األرضية الوجودية لنا .وعليه مل نعد نرى أنفسنا
ٍ
كائنات ممتاز ًة تدور حول فَلَ ِكنا املجتمعات البائسة التي تعيش
يف مركز العامل بوصفنا
عىل حدود العدم ...لقد كان للنظرية النسبية ـ من خالل إجبارها لنا عىل إعادة النظر
يف الفرضيات املبهمة والغامضة التي يقوم عليها تطبيقنا للمفاهيم ـ مساهم ٌة كبري ٌة يف
تجسيد الوحدة إلدراكنا وفهمنا للعامل( .بور ،املصدر أعاله ،ص .)50
 5ـ الحقيقة العلمية وقيمتها
عندما نتح ّدث بشأن تاريخ العلوم الحديثة ،أي :اكتشافات نيوتن[[[ ،وكوبرنيق[[[،
وغالييل[[[ ،وكبلر[[[ ،نجد أن األغلب يقول:
«إنه إىل جانب حقيقة الوحي الديني ـ املوجودة يف الكتاب
املقدس وآباء الكنيسة[[[ ،والتي كانت هي الحاكمة يف جميع مراحل
العصور الوسطى ـ كانت هناك حقيق ٌة أخرى ميكن اختبارها بواسطة
[1]. Wirkung quantum.
[2]. Newton
[3]. Kopernikos
[4]. Galileo
[5]. Kepler
[6]. Kirschen Vater
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الحواس الخمسة ،يك نتثبت من صحتها وصوابيتها دون أن يكون
أي إشكالٍ يف ذلك .بيد أن نصف هذه املسألة فقط هو
هناك ُّ
الصحيح يف توصيف الفكر الصحيح ،ألنها تتجاهل بعض املسائل
الهامة التي ال ميكن من دونها فهم قدرة هذا التفكري الجديد .وليس
من قبيل الصدفة أن تكون هناك صل ٌة مبارش ٌة لبداية العلوم الحديثة
بنمط تفكري أرسطو[[[ وأفالطون (».)Plato
لقد كان أرسطو ـ بوصفه فيلسوفاً تجريب ّياً ـ يُشْ ِكل عىل أتباع بيتاغوراس الذين كان
أفالطون واحدا ً منهم ،ويقول:
«إنهم عىل الرغم من التفاتهم إىل الحقائق مل يكونوا بصدد البحث
ٍ
بنظريات مع ّين ٍة
عن التفسري والنظرية ،بل إنهم ـ من خالل االهتامم
ومعتقداتهم األثرية ـ كانوا يواجهون الحقائق بالق ّوة ،ويعتربون
أنفسهم رشكاء يف تنظيم العامل .ومن الناحية العملية أخذت العلوم
الجديدة ـ باملعنى االنتقادي لـ (أرسطو) ـ تبتعد عن التجربة من
دون واسطة».
لنأخذ ـ عىل سبيل املثال ـ حركة السيارات يف املنظومة الشمسية بنظر االعتبار.
إن التجربة املبارشة تثبت أن األرض ساكن ٌة ،وأن الشمس تدور حولها .وحتى إذا نظرنا
إىل هذه املسألة بدق ٍة ،وقلنا :إن كلمة (السكون) تعني أن األرض ساكن ٌة ،ونحن عندما
نفرتض أن الجسم ساكن ،فهذا يعني أنه ال يتحرك بالقياس إىل األرض .فإذا فهمنا كلمة
(السكون) بهذا املعنى ـ وهو ما نفهمه عادة عىل هذا النحو ـ فعندها يكون الحق
مع بطليموس[[[ ال مع كوبرنيق .وإمنا إذا دققنا بشأن مفردات (الحركة) و (السكون)،
وأدركنا أن الحركة تعني بيان العالقة بني جسمني ،عندها ميكن لنا أن نعكس العالقة
ونقول:
[1]. Aristotels
[2]. Ptolemaus
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إن الشمس هي املركز الساكن يف املنظومة الشمسية[[[ ،وبذلك
ٍ
بسيط للغاية عن املنظومة الشمسية،
نحصل عىل تص ُّو ٍر واح ٍد
حيث سيتم إيضاح نظر ّية الجاذبية بينها عىل يد نيوتن الحقاً.
وقد أضاف كوبرنيق عنرصاً آخر إىل التجربة املبارشة ،أطلقت عليه
عنوان (بساطة قوانني الطبيعة) ،حيث أنه ـ عىل كل حال ـ ال يرتبط
بالتجربة مبارش ًة .إن التجربة املبارشة تثبت أن األجسام األخف وزناً
تسقط بشكلٍ أبطأَ من األجسام الثقيلة ،بينام يدعي غالييل أن جميع
األجسام تسقط يف الفضاء الخايل من الهواء برسع ٍة واحد ٍة ،ويتم
ٍ
حسابات رياضي ٍة دقيق ٍة تُعرف باسم
وصف هذه الحركات بواسطة
(قوانني سقوط األجسام) لـ غالييل .بيد أن الناس يف حينها مل يكونوا
يستطيعون مشاهدة حركات سقوط األجسام يف الفضاء الخايل من
الهواء .وعىل هذا األساس بدالً من التجربة املبارشة ،دخلت التجربة
بأكملها إىل الدائرة ،حيث كان معنى ذلك أن البنى الرياضية تغدو
قابل ًة للرؤية يف الظواهر .ليس هناك من شكٍّ يف أن العلوم الحديثة
تم اكتشافها يف هذه الدائرة الجديدة،
املق ّننة[[[ للرياضيات التي قد ّ
قد شكلت أساساً واقع ّياً للقوى املؤثرة .لقد كانت القوانني الرياضية
متثل البيان املريئ إلرادة الله ،حيث يذهب كوبلر إىل االعتقاد بأنه
قد تع ّرف ـ بلذة ومتعة متعذرة عىل الوصف ـ عىل جامل وروعة
اآلثار اإللهية يف هذه القوانني .وعىل هذا األساس ال شك يف أن التفكري
الجديد ال ربط له باعتزال الدين .وإذا كانت املعارف الجديدة
تتعارض يف بعض املوارد مع املعتقدات الدينية والتعاليم الكنسية،
فإن هذا يعني ـ يف الحد األدىن ـ أن اإلنسان قد متكن من تجربة
اآلثار اإللهية يف الطبيعة من دون واسط ٍة.
[1]. Planeten System
[2]. Gesetzmassigkeit
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وعىل كل حا ٍل فإن اإلله الذي نتح ّدث عنه هنا هو اإلله املنظم ،أو عىل ح ّد تعبري
أنشتاين :الحارس لقوانني الطبيعة ،والذي ال يلعب بالرندSchwarzbuch, 1981: p.( .
.)34
وعليه رمبا أمكن القول هنا:
جانب واح ٍد من أثر
«إن اهتامم العني يتوجه بشكلٍ كاملٍ إىل
ٍ
الله ،ومن هنا يتبلور هذا الخطر وهو أن النظر إىل الكل[[[ ـ أي
النظر إىل االرتباط الكبري للغاية ـ قد يطيش .بيد أن هذه املسألة قد
ٍ
معطيات[[[ استثنائي ٍة يف العلوم الجديدة .ويف ما
أ ّدت م ّر ًة أخرى إىل
يتعلق باالرتباط الكبري جدّ اً ،أي االرتباط مع (الكل) ،عمد الفالسفة
وعلامء الالهوت إىل تقديم الكثري من البحوث ،بيد أنهم مل يأتوا
بجدي ٍد ،وذلك ألن أتباع املذهب املدريس[[[ كانوا قد أغلقوا باب
التفكري .بيد أنه مل يتم التحقيق إىل اآلن حتى بشأن جزئيات ظواهر
الطبيعة .وقد أسهم يف ذلك الكثري من املفكرين ،وباإلضافة إىل ذلك
فإن معرفة الجزئيات مل تكن لتنطوي عىل فائد ٍة عملي ٍة ،فقد شاع يف
املجتمعات العلمية آنذاك أنه يجب البحث يف الجزئيات التي ميكن
مشاهدتها فقط ،دون العالقة الكربى (العالقة واالرتباط مع الكل).
إن حقيقة أن املسألة ال تدور حول التجربة املبارشة ،بل حول التجربة
األكمل ،قد أدت إىل ظهور ف ٍّن جدي ٍد وهو التجربة والقياس ،وبذلك
كان العلامء يبحثون عن االقرتاب من الرشائط الكاملة ،وأدركوا أنهم
يستطيعون االتحاد يف نهاية املطاف حول نتيجة التجارب يف ما
بينهم .ويف القرون الالحقة بدا أنّ هذه املسأل َة ـ بطبيعة الحال ـ
غريُ مسلّم ٍة ،إذ كان يقوم الفرض عىل أن هذه الظاهرة سوف تتحقق
[1]. das Ganze
[2]. Erungenschaft
[3]. Scholastik
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دامئاً يف ظل الظروف املساوية .لقد ثبت للعلامء بالتجربة أنه عندما
تتبلور ظواه ُر مع َّين ٌة يف ظل رش َ
أي
ائط منتخب ٍة بدق ٍة ،وال يكون لها ُّ
عالق ٍة باملحيط ،تتجىل قوانني الظواهر ،بحيث أن الذي يحكم يف
الظواهر هو قانون العلية[[[ املتسلسل .وبذلك ظهر االعتامد عىل
التيار ّ
العل لألحداث التي كانت قامئ ًة بوصفها شيئاً عين ّياً مستقالًّ
عن املشاهد ،عىل ش ِكل أصلٍ
رئيس يف العلوم الجديدة.
موضوعي ٍ
ٍّ
وكام نعلم فإن هذا األصل املوضوعي قد تم احتضانه لقرونٍ عىل
توصلنا يف
مست ًوى عالٍ  ،كام نجح يف االختبار عىل نح ٍو ج ّي ٍد ،وقد ّ
عرصنا من خالل التجارب بشأن الذ ّرة إىل حدو ٍد تَدين بالتبعية لهذا
األمر .ولو أخذنا هذه التجربة بنظر االعتبار ،سيبدو عندها أننا قد
توصلنا إىل ٍ
رش ج ِّي ٍد للحقيقة .وبالتايل فإن قابلية التجارب
محك مبا ٍ
ّ
للتكرار ،تجعل اتحاد سلوك الطبيعة ممكناً عىل الدوام .إن العلوم
ٍ
الدقيقة تنطوي عىل رش َ
وحسابات دقيق ٍة ،ولغ ٍة
ائط تجريبي ٍة دقيق ٍة،
رصيح ٍة دقيق ٍةٍ ،
دقيقHeisenberg, 1984: p. 299( .
وعرض
ريايض ٍ
ٍّ
 .)- 302ويف عرصنا يتم طرح هذا الوجه من العلوم الطبيعة ،والوجه
الذي تتمخّض عنه التقنية ،بشكلٍ أشدَّ من ذي قبلٍ  .وما عليك إال
أن تدرك حجم الدقة االستثنائية املطلوبة حال ّياً إلطالق صاروخٍ إىل
القمر ،وما هو مقدار الدقة والثقة بالنفس التي يجب إظهارها
هنا ،لندرك أن للحقيقة العلمية أساساً ثابتاً وقو ّياًHeisenberg,( .
».)1984: p. 299 - 301
 6ـ القيمة املضاعفة للعلم
لقد رأينا أن أجزاء الكرة األرضية التي فتحت فيها العالق ُة بني العلم والتقنية أبوابَها،
قد حلت مسألة الفقر املادي ملختلف الرشائح الفقرية .حيث أدى علم الطب ـ مثالً ـ إىل
[1]. Kausalitat
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الحد من األمراض امل ُعدية والعمل عىل عدم انتشارها إىل ح ٍّد كبريٍ ج ّدا ً .وقد ساهمت
الوسائط النقلية واالتصاالت يف تذليل الصعوبات وتقريب املسافات من جه ٍة ،ومن جه ٍة
أخرى متّت إساءة استغالل العلم ،حيث صنعت أبشع األسلحة وأكرثها فتكاً وتدمريا ً.
وأخذت تنتج عىل نطاقٍ واسعٍ وكبريٍ[[[ وبذلك ع ّرضت حياة البرش للتهديد والخطر.
تغيت معايري القيم أيضاً .فقد أخذت أنظار
وباإلضافة إىل هذه املخاطر املبارشة ،فقد ّ
الناس تتجه يف األعم األغلب إىل دائرة (الرفاه املادي) الض ّيقة ،وأخذوا يتجاهلون قواعد
الحياة األخرى ويغفلون عنها .عندما يتم توظيف العلم والتقنية لغاي ٍة ،فإن نتيجتهام
ستكون رهناً بتلك الغاية ،وما إذا كانت خيَّ ًة حيث يتم استخدام هذه الوسائل العلمية
والتقنية من أجلها أم ال؟ وإن اتخاذ القرار بشأن هذه الغايات واألهداف ال يقع عىل
عاتق العلم والتقنية ،وإمنا يجب اتخاذ هذه القرارات حيث يكون اإلنسان الكامل
والحقيقة الكاملة.
مسائل مطروح ٌة بشأن الحقيقة الكاملة ،مل نتح ّدث بشأنها بع ُد .املسألة األوىل
ُ
هناك
هي أن اإلنسان إمنا ميكنه تطوير قواه الذهنية يف ما يتعلق باملجتمع اإلنساين فقط.
وهذا وحده هو الذي مييّزه من سائر الكائنات الحيّة األخرى .ويف ما يتعلق بتنمية
وتطوير الحقائق الفكرية املبارشة ،ومعرفة الروابط األخرى علينا أن نأخذ بنظر االعتبار
أن اإلنسان إمنا يعيش ضمن مجتمعٍ جميع أفراده متكلمون ومفكرون.
لقد علمنا التاريخ أن مثل هذه املجتمعات مل تتخذ يف تنميتها شكالً ظاهريّاً فحسب،
بل صارت ذاتَ تشكُّلٍ
فكري أيضاً ،ويف ما يتعلق باألشكال واألمناط الفكرية التي
ٍّ
نعرفها نجد أن العالقة بني الروابط ـ التي تعني الكل الكامن وراء األشياء املحسوسة
والقابلة للتجربة املبارشة ـ قد اضطلعت عىل الدوام بلعب أهم األدوار .ويف هذا التبلور
الفكري الذي يتحقق يف املجتمع سوف يحصل اإلنسان عىل ر ًؤى ميكنه أن ينظم أفعاله
وسلوكياته عىل أساسها ،حيث ستُحدث فارقاً كبريا ً من خالل ردات فعله عىل الوضع
الخارجي .وهنا بالتحديد يفرض السؤال املرتبط بالقيم نفسه.
وليست األخالق وحدها تنشأ من هذا التبلور الفكري  ،بل جميع شؤون الحياة
[1]. Vermehrung
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الثقافية للمجتمع كذلك .ويف هذه املرحلة ميكن لنا أن نشاهد العالقة الوثيقة بني
لكل ٍ
شخص البحث بشأن (معنى
الحسن والجامل والقيم بوضو ٍح .وهنا بالتحديد ميكن ِّ
الحياة) .وهذا التشكُّل والتبلور الفكري والروحي هو الذي يسمى بـ (دين املجتمع).
 7ـ تعريف الدين وحقيقته
بذلك نكون قد ق ّدمنا لكلمة (الدين) تعريفًا هو مع ًنى عا ٌّم آخ ُر أكرث من كونه
تعريفاً للمعنى الذي يستعمل للدين عادة .إن هذا املعنى للدين يشمل جميع مضامني
الثقافات املختلفة يف شتى العصور ،وهو يشمل حتى املوارد التي يستعمل فيها مفهوم
(اإلله) أيضاً .باستثناء املكونات الفكرية االجتامعية التي يتم فيها اتباع الحكومات
االستبدادية الحديثة ،ويتم فيها حذف مفهوم املتعايل[[[ بشكلٍ كاملٍ  ،حيث ميكن
لإلنسان أن يشك يف بقاء مصطلح (الدين) مستع َمالً باملعنى الكامل.
لقد عمد غوارديني يف كتاب له بعنوان (قصة دستويفسيك) إىل وصف دور الدين
يف واقع املجتمع البرشي وحياة الفرد وصفاً رائعاً .حيث يص ّور أن اإلنسان يف كل لحظ ٍة
من حياته يناضل من أجل الحقيقة الدينية .إن حياة هذه املك ّونات تنشأ إىل ح ٍّد كبريٍ
من جوهر وروح الديانة املسيحية .وعىل هذا األساس ال يلعب االنتصار أو االندحار
من أجل الخري دورا ً ها ّماً .إن أكرب الكفار[[[ بينهم يدركون ماهية الخري أو الرش ،وإنهم
ينتخبون أعاملهم وسلوكياتهم عن األمثلة التي يقدمها لهم مفهوم التوكل يف املسيحية.
وهنا تفقد معارضة املشهور للكنيسة املسيحية ـ حيث يتحد السلوك القبيح يف عامل
صحيح لألسف الشديد ،بيد أن الناس ال ميتلكون
املسيحية وخارجها ـ قيمتها .وهذا
ٌ
بتحسن األمور إال حيث
القدرة عىل التشخيص الصحيح للخري من الرش ،وال يوجد ٌ
أمل ّ
توجد هذه املسألة .وحيث ال تعود األمثلة والنامذج تبني الطريق ،تضيع أنظمة محاسبة
القيم ومعنى السلوك واآلالم ،وال يبقى غري النفي والشك.

[1]. Tranzedental
[2]. Schurken
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وعليه فإن الدين يشكل أساساً لعلم األخالق[[[ ،ومتثل األخالق رشط الحياة .وحيث
يتعني علينا يف كل لحظ ٍة أن نتخذ قرارا ً ،يجب علينا أن نعرف القيم ،أو أن نكون مطلعني
عليها ـ يف الحد األدىن ـ يك نتمكن من تنظيم أفعالنا وسلوكياتنا عىل أساسها.
وهنا يدرك املرء الفرق الواضح بني األديان واملذاهب الحقيقية التي تلعب فيها
املساحة الفكرية وال َّنظْم الفكري املركزي دورا ً ها ّماً ،كام يدرك األمناط الفكرية املحدودة،
وال سيام يف عرصنا الذي يسوده من ٌط قابل للتجربة واالختبار املبارش يف املجتمع البرشي.
إن هذه األمناط الفكرية موجود ٌة يف الدميقراطيات[[[ املطالِبة بالحرية الغربية ،ويف
الحكومات االستبدادية[[[ الشيوعية الرشقية أيضاً .وهنا يتم تعريف األخالق أيضاً ،بيد
أخالقي ،وإن هذا املعيار يُؤخذ من رؤي ٍة عقدي ٍة[[[،
أن كالمنا يدور حول معيا ٍر سلويكٍّ
ٍّ
أي :الرؤية التي ميكن لنا تجربة العامل ومشاهدته من خاللها مبارشة .بيد أن الدين
الحقيقي ال يتح ّدث عن املعيار ،وإمنا يتح ّدث عن األمثلة والنامذج التي يجب تنظيم
أعاملنا وسلوكياتنا عىل أساسها ،ونتمكن من االقرتاب منها .وهذه النامذج ال تؤخذ من
الرؤية العقدية التي قمنا بتعريفها ،وإمنا تؤخذ من الدائرة التي تقع بنيتها خلفها ،والتي
أطلق عليها (أفالطون) مصطلح (عامل املثل) .وبحسب مصطلح الكتاب املقدس( :إله
الروح) .مبعنى أن األخالق يف الدين الحقيقي تنبثق من هذه الروح.
بيد أن الدين ال يُشكّل أساساً لعلم األخالق فقط ،بل يشتمل كذلك عىل أصو ٍل
أخرى أيضاً ،من قبيل :أصل (االعتامد والتوكل) ،وقد قام غوارديني برشح هذا األصل
عىل نح ٍو رائعٍ ج ّدا ً .فكام نتعلم لغتنا األم يف فرتة الطفولة ،ونعترب التفهيم فيه بوصفه
أهم جز ٍء من (االعتامد والتوكل) ،يتعني عىل اإلنسان أن يحصل كذلك عىل االعتامد عىل
العامل وعىل مفهوم الوجود من قبل الصور[[[ واألمثلة[[[ الدينية التي تعرب عن نو ٍع من
اللغة الشعرية أيضاً .فكام توجد هناك يف العامل لغاتٌ مختلف ٌة نولد وننشأ عىل واحد ٍة
[1]. Ethik
[2]. Demokratie
[3]. Totalitar
[4]. Weltanschaung
[5]. Bilder
[6]. Gleichnis
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منها ،كذلك هناك أديا ٌن مختلف ٌة نولد وننشأ يف أحضان واحد ٍة منها ونتأثر بها .واملسألة
الها ّمة يف البني هي أن علينا االعتامد عىل العامل ،وأن ندرك بأن هذه املسألة ميكن أن
تحصل يف كل لغ ٍة .من ذلك عىل سبيل املثال أن (قصة دستويفسيك) قد كُتبت للشعب
الرويس ،حيث تحدث غوارديني عنها بالتفصيل .فهو يرى أن أثر الله يف العامل هو عبار ٌة
عن تجرب ٍة مبارش ٍة تتكرر ،وأن هذا االعتامد يتجدد ،حتى إذا مل تكن هناك حاج ٌة إىل
ذلك بحسب الظاهر .وبالتايل فإن الدين ـ كام سبق أن ذكرنا ـ يرى أهمي ًة كبري ًة للفن.
فعندما نعترب الدين منطاً فكريّاً يرتعرع املجتمع اإلنساين وينشأ يف أحضانه ،يغدو من
الثابت تقريباً أن الفن بدوره يجب أن يكون واحدا ً من تجليات الدين .إن نظر ًة نلقيها
عىل مختلف مراحل الثقافات تثبت لنا أنه ميكن للفرد من الناحية العملية أن يتع ّرف
ضارب يف القدم من خالل تراثه الفني ،يف حني ال ميكن التع ّرف
عىل النمط الفكري لعرص ٍ
عىل التعاليم الدينية التي يتم فيها تبويب معادالت األمناط الدينية.
وبطبيعة الحال فإن جميع املسائل التي ذكرناها هنا ال تحمل شيئاً جديدا ً إىل القارئ.
ومن الجدير ذكره أن عىل ممثل العلوم الطبيعية أن يعرتف بهذا املعنى واملفهوم للدين
يف املجتمع البرشي ،إذا أراد أن يتأمل ويفكر يف العالقة بني الحقيقة الدينية والحقيقة
العلمية .وإن النزاع[[[ بني هاتني الحقيقتني قد ترك تأثريا ً ها ّماً عىل تاريخ الفكر األورويب
يف القرن السابع عرش للميالد فصاعدا ً .وقد شكلت محاكمة غالييل يف محاكم تفتيش
اآلراء[[[ سنة  1616م نقطة انطالقة هذا النزاع .ويف خضم ذلك النزاع تم طرح نظريّة
كوبرنيق ،ثم احتدم الجدال بعد ذلك حول النزاع بني العلم والدين عىل نح ٍو أك َرب.
(.)Heisenberg, 1984: p. 304 - 307
رصح قائالً :إن عىل فالسفة الالهوت
والخالصة هي أ َّن كاستيليل تلمي َذ غالييل قد ّ
أن يعملوا عىل تفسري الكتاب املق ّدس[[[ يف ضوء الحقائق العلمية .بيد أن هذا الترصيح
ُع ّد مبثابة ته ّج ٍم عىل الكتاب املق ّدس .ولذلك فقد اضطر غالييل إىل رصف النظر ظاهرياً
[1]. Konflikt
[2]. Inquisition
[3]. Bible
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عن نظريته انصياعاً لقرار املحكمة .ال ميكن الحديث حول تفاصيل هذه القضية .بيد أن
الذي علينا إضافته هو أ ّن كِال الطرفني كان يرى نفسه ُمح ّقاً ،أل ّن كالًّ منهام كان يرى ـ
بطريق ٍة ما ـ أن القيم العليا يف خطرٍ ،وكان يجب عليه أن يُدافع عنها .مل يكن غالييل يريد
ٍ
لشخص
إضاعة النظرة الجديدة إىل النظم اإللهي ،وكانت الكنيسة بدورها ترى أنه ال يحق
أن يتجاوز الصورة التي ترسمها العقائد املسيحية للعامل .وكان قضاة املحكمة يحرتمون
املرجعية العلمية لغالييل ،ومل يكونوا يرغبون بوضع العراقيل أمام تحقيقاته ،ولكنهم كانوا
يف الوقت نفسه يريدون الحيلولة دون إثارة الفوىض واالضطراب يف الصورة التقليدية
للمسيحية بشأن العامل .وبالتايل ونتيج ًة للخطأ الحاصل أحدث الحكم الصادم للمحكمة
ضد غالييل ه ّز ًة كبري ًة يف الكنيسة.)Heisenberg, 1984: p. 307 - 310( .
والخالصة :ما هي القيمة التي ميكن أن مننحها اليوم لهذا االستدالل ،حيث ال يُسمح
للفرد بأن يُدخل االضطراب وعدم الطأمنينة إىل صورة العامل دون تأملٍ  ،ليلعب دورا ً
ها ّماً يف تنظيم الحياة يف املجتمع بوصفه جزءا ً من البنية الفكرية للمجتمع؟ يبدي بعض
املفكرين األصوليني والراديكاليني[[[ ر ّد َة فعلٍ متهكم ًة وساخر ًة تجاه هذا االستدالل .إنهم
يشريون إىل هذا األمر وهو أن املسألة حول حفظ بقاء بنية السلطة قد أصبحت بالي ًة
ج ّدا ً ،ويجب ـ بعكس ذلك ـ أن تغد َو فكرةً ،يك تتغري هذه البنية االجتامعية عاجالً أو
تزول نهائ ّياً .ولكن علينا أن نُذكِّر هؤالء املفكرين الراديكاليني بأن النزاع بني الكنيسة
والعلم والرؤية العقدية الحاكمة ال يزال قامئاً ،ويف الحقيقة إننا نشاهد هذه الظاهرة
حتى يف الحكومات املستبدة التي تم فيها اختيار املادية الديالكتيكية بوصفها أساساً
للتفكري .من ذلك أن االتحاد السوفيتي ـ عىل سبيل املثال ـ مل يستطع تح ّمل النظريات
النسبية[[[ والكوانتومية[[[ ،أو أن يتعايش معها ،وال سيام يف املسائل املتعلقة بالرؤية
العقدية والعقائد املختلفة ،حيث كانت تواجهها بش ّد ٍة .ويف عام  1948م أقيم مؤمت ٌر يف
مدينة لينينغراد حول املسائل األيديولوجية يف علم الفلك ،ليتم التداول والبحث حول
ٍ
اتفاقيات بهذا الشأن.
املسائل ذات الصلة ،والتوقيع عىل
[1]. radikal
[2]. Relativitat
[3]. Quantum
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يتعلق األمر هنا حول النزاع بني النمط الفكري ملجتمعٍ ما ،والذي يجب أن يكون
ثابتاً شيئاً ما ،والنمط الفكري الدينامييك االجتامعي الذي يجب أن تستمر فيه التجارب
العلمية الجديدة عىل الدوام .إن املجتمع الذي يتبلور يف إطار التحوالت والتغريات
الثورية ،يسعى إىل امتالك فك ٍر ٍ
ثابت يك يتمكن من وضع حجر األساس الدائم للمجتمع.
إ ّن عد َم االطمئنان التام إىل املعايري غ ُري قابلٍ للتحمل .أما العلم فيسعى إىل التنمية.
عندما يغدو عل ٌم ما أو عل ٌم آخ ُر أساساً يف الرؤية العقدية ،وهو ما نراه يف املادية
الديالكتيكية[[[ ،عندها ميكن للعلم فقط أن يكون موجودا ً قبل عرشات السنني أو
القرون ،ومع ثبات اللغة ميكن أن يتجدد ظهور نزا ٍع ٍ
جديد أيضاً .ولهذا السبب يبدو من
األفضل أن نعمل منذ البداية عىل توضيح العالقة الكربى (العالقة مع الكل) من خالل
األمثلة والصور ،وقد تجلت هنا لغ ٌة شعري ٌة لجميع القيم اإلنسانية ذات املعايري الحية،
دون أن يَرِد حديث بشأن اللغة العلمية (.)Heisenberg, 1984: p. 310 - 311
لقد تعلمنا من تطور العلوم الطبيعية ـ املتمخضة عن الديانة املسيحية يف أوروبا ـ
دروساً ،سوف نشري إليها يف نهاية البحث .تقدم أن ذكرنا أن الصور واألمثلة الدينية تشتمل
عىل لغ ٍة متنحنا إمكانية فهم العالقة التي ميكن ملسها ،والتي تكمن خلف الظواهر التي ال
ميكن لنا من دونها أن منتلك األخالق ومحاسبة القيم .وميكن أن نعرث لهذه اللغة ـ كام هو
الشأن بالنسبة إىل اللغات األخرى ـ عىل بديلٍ .كانت هناك يف جميع أنحاء العامل وال تزال
لغاتٌ تساعدنا عىل التفهيم والتفاهم ،ولكننا نولد يف مكانٍ
محكوم للغ ٍة مع ّين ٍة.
ٍ
وإن هذه اللغة أشب ُه بلغة الشعر منها إىل لغة العلم ذات الدقة العالية ج ّدا ً .ومن
هنا فإن أكرث الكلامت يف كال اللغتني تختلف عن بعضها شيئاً ما .إن السامء التي يصفها
الكتاب املقدس تختلف عن السامء التي نعرفها .وإن الكرة األرضية بالقياس إىل الكون
الكبري والالمتناهي ال تعدو أن تكون بحجم حبة الرمل ،ولكنها ت ُعترب ـ من وجهة نظرنا
ٍ
ملموس إىل هذه املفاهيم ،بيد
ـ مركز الكون .تسعى العلوم الطبيعية إىل إضفاء مع ًنى
أن لغة الدين يجب عليها أن تحول دون فلق العامل العيني والذهني .وعلينا ألّ نخلط
بني هاتني اللغتني ،ويتعني علينا أن نفكر عىل نح ٍو َّ
أدق من ذي قبلٍ .
[1]. Materialism Dialektik
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إن تكامل العلوم الطبيعية يف القرون الحديثة ،قد اضطرنا إىل أن نغدو أكرث تدقيقاً
يف هذا التفكري .وحيث مل نعد نُخضع عامل التجارب املبارشة بوصفه موضوعاً للتحقيق،
وإمنا الذي نستطيعه هو مج ّرد الدخول إىل هذا العامل بواسطة األدوات التكنولوجية
الحديثة ،مل تعد لغة الحياة اليومية كافي ًة هنا .وكل الذي نستطيعه هو فهم العامل من
خالل أبنيته املنظمة بواسطة املعادالت الرياضية ،ولكن عندما نريد التح ُّدث بشأنها،
علينا االقتناع بالصور واألمثلة ،كام هو الحال بالنسبة إىل اللغة الدينية تقريباً .لقد
تعلّمنا أن نكون أكرث حذرا ً يف التعامل مع اللغة ،وأدركنا أن التناقضات[[[ الظاهرية ميكن
أن تكمن يف نقص كفاية اللغة .إن العلوم الطبيعية الحديثة قد اكتشفت الكثري من
القوانني التي ال ميكن أن تقارن بقوانني غالييل وكبلر أبدا ً .ولكن اتضح يف الوقت نفسه
أنه مع ازدياد العالقات والروابط ،يرتفع منسوب مشاكل التفهيم ،وتزداد درجة التج ّرد،
وبذلك فقد انحرصت مسألة العينية ـ التي كانت معترب ًة ملد ٍة طويل ٍة بوصفها رشطاً الزماً
يف جميع العلوم الطبيعية ـ يف الفيزياء الذرية ،بحيث مل يعد من املمكن أن يكون هناك
موض ٌع للفصل الكامل للظاهرة مورد املشاهدة من قبل املشاهد.
[[[

 8ـ العالقة بني الحقيقة العلمية والدينية
لقد تح ّدث الفيزيايئ السويرسي الشهري فولفنغ باويل يف هذه العالقة عن صورتني
محدودتني تركتا أثرا ً استثنائيّاً يف تاريخ التفكري البرشي ،بيد أنهام مل تكونا مطابقتني
عيني يجري طبقاً لقانونٍ دون التبعية للذهن
للحقيقة الخالصة .هناك غاي ٌة لتصور عال ٍَم ٍّ
يف الزمان واملكان ،وقد كانت هذه الغاية متثل منوذجاً للعلوم الطبيعية الحديثة .والغاية
األخرى هي التصور الذهني الذي يعيش تجربة وحدة العامل من الناحية العرفانية ،وال
عيني آخ َر .وقد كانت هذه الغاية منوذجاً من
أي يش ٍء ُّ
يكون هناك يف قبالها ُّ
وأي عال ٍَم ٍّ
رص بني هاتني الغايتني وهذين التصورين .وعلينا أن
العرفان الرشقي .إن تفكرينا منح ٌ
نتحمل الدور الذي يتم استنتاجه من هذا التضاد.
[1]. subtiler
[2]. Wiederspruch
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وباإلضافة إىل الفصل بني اللغة الدينية واللغة العلمية بشكلٍ كاملٍ  ،علينا أن نعمل
أي نو ٍع من أنواع الضعف املضموين لها والخلط بينها .يجب عدم
عىل الحيلولة دون ِّ
صحيح أيضاً،
والعكس
التشكيك من قبل التفكري الديني بصحة النتائج العلمية الثابتة،
ٌ
ُ
مبعنى أنه ال يجوز تضعيف األصول والقواعد األخالقية ذات املنشأ الديني بواسطة
األدلة العقلية[[[ يف حقل العلوم .ال شك يف أن تنمية اإلمكانات التقنية أدت إىل طرح
مسائل أخالقي ٍة جديد ٍة ،ال ميكن حلها بسهول ٍة .ويف هذه املوارد يجب الرجوع إىل
َ
االرتباط مع (الكل) ،أي ـ باللغة الدينية ـ إىل التبلور الفكري للمجتمع الذي تؤخذ منه
األصول األخالقية.
 9ـ األبعاد املادية واملعنوية يف الحياة
ويف الحقيقة فإن من مسؤولية املجتمع أن يعتمد اإلمكانات العلمية والتقنية للقضاء
حل املسائل
عىل الفقر املادي يف مختلف طبقات املجتمع .ولكن بعد العمل عىل ّ
املادية ،ظهرت أنوا ٌع جديد ٌة من البؤس .من ذلك أنه قد ظهر ـ عىل سبيل املثال ـ من ٌط
فكري يف املجتمع يساعده عىل فهم وإدراك ذاته .ورمبا كانت أهم وظائفنا تكمن يف
ٌّ
هذا املوضع .فاليوم يعاين الجامعيون من بعض املشاكل ،وإن هذه املشاكل ال تكمن يف
األمور املادية ،وإمنا مشاكل الجامعيني هي أمو ٌر فكري ٌة ،حيث أخذوا يعانون من ٍ
نقص
يف االعتامد والتوكل ،ولذلك ال يستطيعون العثور عىل مفهوم ومعنى لحياتهم .وعلينا
أن نساعدهم ومن ّد لهم يد العون وانتشالهم من العزلة التي يعيشون فيها .إن هذه
العزلة قد ع ّرضت الذات يف هذا العامل التقني الهادف للخطر .إن التأمل النظري يف مورد
طبيعي
املسائل النفسية أو بنية املجتمع ال يساعد كثريا ً ،إال إذا تيرس لنا إقام ُة تعاد ٍل
ٍّ
بني رشائط الحياة املادية واملعنوية .علينا أن نعمل عىل إعادة إحياء القيم الثابتة يف
كل فر ٍد من إدراك هذه
التبلور الفكري للمجتمع ،ونقدم للناس قو ًة واضح ًة يك يتمكن ُّ
القيم بنفسه ثاني ًة.
ليس من وظيفتي أن أتح ّدث بشأن املجتمع ،بل مهمتي تتلخص يف الحديث عن
[1]. rational.
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عالقة الحقيقة العلمية والدينية .لقد قدمت العلوم الطبيعية يف القرون األخرية الكثري
من التط ّور للبرشية .بيد أنه رمبا حصل تقصري يف األجزاء األخرى من الحياة ،وال سيام
يف ما يتعلق باللغة الدينية .نحن ال نعلم ما إذا كان مبقدورنا بيان النمط الفكري
للمجتمع يف املستقبل بذات اللغة الدينية القدمية أم ال .إن اللعبة العقالنية بالكلامت
واملصطلحات تقدم القليل من املساعدة هنا .وإن الصدق واإلرصار من بني أهم العنارص
يف ما نحن فيه .ولكن حيث إن األخالق متثل أساساً للتعايش بني الناس ،وال تؤخذ إال
من التبلور الفكري للمجتمع ،علينا أن نسعى إىل مج ّرد االتحاد مع الجيل الجديد ضمن
التبلور الفكري للمجتمع .وأنا عىل ثق ٍة بأن هذه املسألة ستغدو ممكن ًة رشيطة أن
يكون هناك ٌ
صحيح بني كلتا الحقيقتني الدينية والعلميةHeisenberg, 1984:( .
تعادل
ٌ
.)p. 312 - 395
املسألة األخرى هي أن اإلميان يجب أن يكون مشعالً ييضء طريقنا .وال أقصد بذلك
مج ّرد اإلميان املسيحي الذي أعطى مفهوماً إلل ٍه ٍ
واحد يف العامل ،وإمنا الذي أقصده هو
اإلميان مبسؤوليتنا يف هذا العامل .مبعنى أنني أتخذ القرار ،وأضع وجودي يف خدمة هذا
القرار.
ال أحد يعرف ما الذي سيكون عليه شكل املستقبل ،ولكن ميكن لنا أن نبدأ ،ألننا
نؤمن بيش ٍء ،ونريد تحقيق يش ٍء .إننا نريد للحياة املعنوية أن تنتعش وتزدهر من ٍ
جديد.
فعلينا إذًا أن نجعل حياتنا وقفاً عىل هذه الغاية.)Heisenberg, 1984: p. 44 - 45( .
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العالقة بين علم الفيزياء والدين
[[[
برؤية جون بولكينغهورن
نيام نرمياين

ن
تطـرق كاتـب المقالـة إىل بيـان مـا طرحـه عالـم ي ز
يطـا� جـون
الف�يـاء ب
ال� ي
ّ
ز
ن
الف�يـاء والديـن.
بـ� علـم ي
بولكينغهـورن بخصـوص العالقـة ي
ين
بولكينغهـورن ،ضمـن حديثـه عـن فكـرة التعارض ي ن
مضامـ� العهدين
بـ�
والمبـادئ العلميـة الكوزمولوجيـة أ
والصـول ي ز
الف�يائيـة ومـا شـاكلها ،أكّد عىل
ف
ت
ين
القوانـ� العلميـة
الـ� تتعـارض مـع
كـون التفاصيـل الجزئيـة ي� العهديـن ي
ت
المقـدس
الـ� يحملهـا الكتـاب
ّ
ليسـت حقيقيـةً  ،وإنّمـا الرسـالة الحقيقيـة ي
بحاجة
أن العلـم
تختلـف عـن خلفياتـه اللغويـة .ومـن جملـة مـا تب ّنـاه أيضـاً ّ
ٍ
عاجـز عـن بيـان جميع العلـل ي ز
الف�يائيـة ف ي� الكـون ،فضال ً عن
إىل الديـن ألنّـه
ٌ
كبر ٌة للنهـوض بواقـع الفكـر الدين ي .
أن العلـوم الجديـدة فيهـا
قابليـات ي
ّ
ٌ

				

كلمة التحرير

يتمحور البحث يف هذه املقالة حول بيان مختلف أمناط العالقة بني العلم والدين
كل
من وجهة نظر عامل الفيزياء الربيطاين جون كارلتون بولكينغهورن وتحديد نسبة ٍّ
الخاصة؛ وقد
منهام إىل اآلخر ،وكذلك تعيني النمط املناسب لهذه العالقة وفق رؤيته
ّ
توصل الباحث يف هذه املقالة أ ّن هذا النمط املقرتح يتبلور عىل ضوء التوحيد بني العلم
ّ
وجل بالكون تُ َع ّد من األمثلة األساسية عىل
والدين؛ وأثبت أ ّن مسألة ارتباط الله ع ّز ّ
[[[ .املصدر :نرمياين ،نيام« ،رابطه علم (فیزیک) و دین از منظر جا ن پالکینگهورن» ،معهد البحوث االسرتاتيجية (مهاجر) اندیشکده راهربدی
مهاجر 1395 ،ه .ش2016( .م).
تعريب :أسعد مندي الكعبي
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هذا األمر بحسب النظريات الفيزيائية الحديثة ،حيث سعى بولكينغهورن يف أطروحاته
الفكرية إىل إثبات وجود وحد ٍة بني العلم والدين بشكلٍ إجام ٍّيل ضمن بحوثه التي د ّونها
لبيان طبيعة الكون واستكشاف حقائقه.
من هو جون بولكينغهورن

[[[

ٍ
الدكتور جون كارلتون بولكينغهورن هو عاملُ فيزياء نظريّ ٍة وعاملُ
الهوت وكاه ٌن
مؤسسة متبلتون التي تبلغ مليون يورو؛ وقد
بريطا ٌّين ،يف عام 2002م حاز عىل جائزة ّ
ٍ
نظريات ال تتناغم مع التيار الفكري السائد يف األوساط العلمية
تب ّنى أفكارا ً وطرح
والذي يتمحور حول عدم االكرتاث باملعتقدات الدينية أو رفضها من أساسها ،حيث أكّد
ٍ
ٍ
مشرتك بني العلم والدين يتمثّل يف البحث عن الحقيقة واعترب أ ّن
هدف
عىل وجود
كل ٍ
واحد منهام ،ومن هذا املنطلق قال:
بعض جوانبها تتبلور ضمن ّ
بعد خمس ٍة وعرشين عاماً من نشاطايت العلمية باعتباري عامل
توصلت إىل نتيج ٍة فحواها أنّ الوقت قد حان يك أبدأ
فيزياء نظري ٍةّ ،
[[[
ٍ
غيت وجهة حيايت فأصبحت راهباً أنجليكان ّياً.
بنشاط آخ َر ،لذلك ّ
معي
نستشف من كالم بولكينغهورن أ ّن هناك مسأل ًة راودت هاجسه يف مجا ٍل ّ ٍ
ّ
بحيث جعلته من الشخصيات البارزة ضمن هذا املجال ،وهي ليست سوى العالقة التي
كتب يف مباحث علم الفيزياء
تربط بني العلم والدين؛[[[ ويف هذا السياق د ّون خمسة ٍ
وستّ ًة وعرشين كتاباً حول العالقة بني العلم والدين.
أنماط العالقة بين العلم والدين ،وتحليل رؤية بولكينغهورن

أمناط العالقة بني العلم والدين بحسب التصنيف التقليدي الذي صاغه عامل الفيزياء
[[[
ل يف إطار أربعة عناوي َن كلّي ٍة ،هي كالتايل:
إيان بربور تتج ّ
[1]. John Polkinghorne

[2]. Polkinghorne, John. 2005 a. Exploring Reality: The Interwinig of Science and Religion: Yale University press, p. ix.
[3]. Science and Religion.
[4]. Ian Barbour.
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 )1التعارض
 ) 2االستقالل
 ) 3الحوار
 ) 4الوحدة
يف هذا املبحث من املقالة سوف نسلّط الضوء عىل وجهة نظر بولكينغهورن
بخصوص هذه األمناط ث ّم نسوق البحث إىل بيان النمط املناسب الذي تبناه.
أوالً :التعارض
ٍ
تعارض بني العلم والدين تبنوا فكرتهم باعتبارها ذات منشأين
املؤيّدون لوجود
أسايني ،أحدهام طبيعة رؤيتهم للعلم والتي تنبثق من نزع ٍة ما ّدي ٍة اختزالي ٍة ،إذ إنّهم
قرصوا رؤيتهم العلمية املا ّدية عىل ركيزتني محوريتني هام:
 ) 1األسلوب العلمي :هو السبيل الوحيد الذي ميكن االعتامد عليه لكسب
املعرفة.
 ) 2املا ّدة أو املا ّدة والطاقة :هام الحقيقة األساسية يف الكون.

[[[

ٍ
ٍ
النفعاالت
انعكاس
كل يش ٍء حسب هذه الرؤية ميكن التن ّزل مبستواه واعتباره مج ّر َد
ّ
وكل ٍ
بحث يف مجال العلم والدين هو عرض ٌة للفكر االختزايل
ما ّدي ٍة بسيط ٍة وواضح ٍةّ [[[،
حسب اعتقاد بولكينغهورن؛[[[ والرؤية االختزالية تنظر إىل حقيقة وجود الكون يف
أدىن مستوياته من الناحيتني العلّية والوجودية ،وتعترب املستويات األخرى مثر ًة للتفاعل
كل يش ٍء ال ب ّد وأن
املوجود يف باطن هذا الكون ،والنتيجة التي ترتتّب عىل ذلك أ ّن ّ
يرجع منطق ّياً إىل فيزياء الذ ّرات ،ومن هذا املنطلق ما زال بعض املفكّرين يتبنون الفكر
الباطل املتق ّوم عىل نظريّة التو ّحد الكربى أو النظريّة املو ّحدة الكربى[[[ ويسعون من
[[[ .إيان بربور ،علم و دین (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات مركز دراسات الثقافة والفكر اإلسالميني2013 ،م ،ص .193
[[[ .املصدر السابق ،ص .197
[3]. Polkinghorne 2007: xvii.
[4]. Grand Unified Theory (GUT).
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كل يش ٍء [[[.بولكينغهورن أطلق عىل هذه الرؤية
خالل السري عىل نهجها ملعرفة نظريّة ّ
تتدن
مفهوم يف رحابها عين ّياً ببادئَ األمر ث ّم ّ
كل
اسم االختزالية املفهومية التي يكون ّ
ٍ
أي يش ٍء فيها.
درجته لتتن ّزل إىل مستوى الفيزياء التي ال ميكن ّ
التدن مبستوى ّ
الجدير بالذكر هنا هو أ ّن الرأي الذي يقابل االختزالية املفهومية هو النشوئية[[[ التي
ٍ
ومستويات متباين ٍة ال ميكن أن
اتب
تتمحور حول فكرة أ ّن الكون ّ
يجسد حقيق ًة ذاتَ مر َ
تتدن العليا منها إىل الدنيا عىل الرغم من عدم داللتها عىل كون الجوهر اآلخر موجودا ً
ّ
إىل جانب الجوهر املا ّدي كام هو الحال بالنسبة إىل الروح؛ والحقيقة أ ّن رؤية أصحاب
النزعة االختزالية تتناقض مع رؤية أتباع النهج النشويئ الجديد من الذين يرفعون شعار
فالكل حسب وجهة نظرهم فوق مجموع األجزاء ،وعىل
أ ّن الكثري مختلف مع بعضهّ ،
[[[
كل يش ٍء ذا منشأ فكري.
أي دو ٍر يذكر لنظرية كون ّ
هذا األساس ال يبقى ّ
وليك تتّضح روؤية بولكينغهورن حول موضوع البحث ،نذكر فيام ييل ما قاله
بخصوص ماهية اإلنسان يف هذا الصدد« :ال ب ّد يل من افرتاض أمرين لبيان كالمي،
األ ّول فحواه أ ّن اختيار اإلنسان  -انتخابه  -يع ّد أمرا ً غري قابلٍ
للتدن؛ والثاين هو أنّنا
ّ
حقائق ملنظوم ٍة نفسي ٍة يف باطن البدن ،فنحن أجسا ٌم حيّ ٌة ليست مركّب ًة
نجسد
كب ٍ
َ
رش ّ
[[[
نستشف من هذا الكالم أ ّن بولكينغهورن يعتقد
من جزئني هام الجسم والروح».
ّ
باالختزالية البنيوية مثل نقض الجوهر غري املا ّدي كام هو الحال بالنسبة إىل الروح،
وهذه االختزالية تعني أ ّن الظواهر املا ّدية تتك ّون من ذر ٍ
ات جسيمي ٍة تطرح للبحث
والتحليل يف علم فيزياء الذ ّرات وذلك رشيطة ألّ يتم ّخض هذا االعتقاد عن تب ّني فكرة
االختزالية املفهومية[[[ والتي تسفر عن إمكانية الدفاع عن النزعة النشوئية.
أصحاب النزعة النشوئية يُص َّنفون يف فئتني بحسب كالم هذا املفكّر الغريب ،فبعضهم
املتدن ضمن
ّ
يتبنون نزع ًة نشوئي ًة ضعيف ًة بحيث يعتقدون أ ّن العلل الكامنة يف املستوى
[1]. Theory of Everything.
[2]. Emergentism.

[3]. Polkinghorne, John. 2005 a. Exploring Reality: The Interwinig of Science and Religion: Yale University press, p. 9.
[4]. Polkinghorne, John. 1998. Belief in God in the Age of Science: Yale University press, p. 49.

[5]. Polkinghorne, John. 2007. One World: The Interaction of Science and Religion: Tempelton Foundation Press, p. 2 - 3.
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النظام الكوين هي السبب الحقيقي وراء ظهور ميز ٍ
ات نشوئي ٍة يف مختلف األنظمة املعقّدة،
ويؤكّدون عىل كون هذا التعقيد كب ٌري ويبلغ درج ًة قصوى ،لذا ال ميكن بيان حركة النظام
[[[
املعقّد وفق العلل املتدن ّية ،ومن ث ّم ال يس ّوغ اختزاله إىل مستوى العوامل املتدنّية.
أصحاب النزعة النشوئية القوية تب ّنوا فكر ًة يف مقابل فكرة هؤالء عىل صعيد ما
ذكر ،إذ يؤكّدون عىل كون األنظمة املعقّدة توجد علالً جديد ًة مل تكن موجود ًة عاد ًة يف
املستويات املتدنّية ،ومثال ذلك أنّهم يعتربون ق ّوة إرادة اإلنسان الح ّر عىل غرار هذه
األنظمة باعتبار أنّها ال ميكن أن تتحقّق يف املستويات املتدنّية التي هي أكرث تن ّزالً من
[[[
مستوى اإلنسان بحيث تختزل يف عامل الفيزياء واألجزاء املا ّدية.
هناك مسأل ٌة ال ب ّد من أخذها بعني االعتبار هنا ،وهي أ ّن النزعة النشوئية الضعيفة
ال تختلف عن النزعة االختزالية املفهومية حسب ما نستنتج من كالم بولكينغهورن،
باستثناء عدم قابليتها يف إبراز عجزها عن بيان حقيقة املستويات األكرث تعقيدا ً ضمن
املستويات األساسية ،وهذا املعنى نستلهمه مام قاله عىل الرغم من أنّه حذا حذو
أي أم ٍر ٍ
جديد غريِ قابلٍ لالختزال يف املستوى األسايس
االختزاليني يف اعتقاده بعدم وجو ِد ّ
املا ّدي؛ ويف مقابل ذلك تؤكد النزعة النشوئية القوية التي أيّدها هذا العامل الفيزيايئ،
ٍ
مختلف اختالفاً ذات ّياً عن الجوهر املا ّدي ،إال أ ّن املستويات
تؤكّد عىل عدم وجود جوه ٍر
ٍ
مستويات متدنّي ٍة وأساسي ٍة.
بخصائص حقيقي ٍة ال ميكن اختزالها إىل
املعقّدة تتّصف
َ
بولكينغهورن تب ّنى فكرة أ ّن الرشط األسايس للقول بالنشوئية القوية هو تفنيد نظام
العلّية اللزومية والتا ّمة ،لذلك قال« :هل باإلمكان تبني النزعة النشوئية القوية أو ال؟
لو أ ّن الرؤية العلمية بحسب العلل األساسية لها القابلية عىل بيان طبيعة الحركة يف
[[[
كل عىل ضوء املنظومة العلّية والرضورية الواحدة».
املستويات العليا ،فاإلجابة ستكون ّ
ومن جملة اعتقاداته أ ّن العلّية هي عىل غرار اللعبة التي تبدأ من نقطة الصفر ،وأكّد
ٍ
أحداث ،ففي هذه الحالة
املتدن كافي ٌة لبيان ما يطرأ من
ّ
العلل ذاتَ املستوى
عىل أ ّن َ
[1]. Polkinghorne, John. 2005 a. Exploring Reality: The Interwinig of Science and Religion: Yale University press, p. 10.
[2]. Ibid.
[3]. Ibid, p. 11.
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ال شائبة عىل صوابّة النزعة االختزالية [[[،إال أنّه يعتقد بأ ّن العلم ال ينطوي عىل منظوم ٍة
[[[
علّي ٍة مو ّحد ٍة وأساسي ٍة ميكن االعتامد عليها لبيان حقيقة الكون بتاممه وكامله.
ولبيان وجهة نظره يف هذا املضامر نقول أنّه يعتقد بوجود نظريتني عظيمتني
وإلزاميتني بالكامل حقّقتا نجاحاً كبريا ً يف علم الفيزياء ،وهام نظريّة ميكانيكا نيوتن
والنظرية النسبية ألينشتاين ،وحسب هاتني النظريتني ،إن توفّرت بعض الظروف
األساسية املح ّددة فسوف تتحقّق نتيج ٌة معين ٌة دون سواها [[[،وأ ّما النظريّة الها ّمة
األخرى يف علم الفيزياء فهي ميكانيكا الكم والتي تصفها الغالبية العظمى من املفكّرين
بأنّها تختلف عن النظريات الفيزيائية الكالسيكية وذلك ألنّها أ ّوالً ليست إلزامي ًة وثانياً
تتمحور حول القضايا االحتاملية بدالً عن القطعية .ميكن القول أ ّن االختالف الثاين
صائب ،بينام األ ّول ليس صائباً بالرضورة لكون االحتامل يف الفيزياء من شأنه أن يكون
ٌ
منبثقاً من منشأين ،أحدهام خصوصية عدم اإللزامية الذاتية ،واآلخر تجاهل العوامل
ٍ [[[
ٍ
خاصة.
األخرى املرتبطة
بظروف ّ
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن غالبية علامء الفيزياء اختاروا الرأي األ ّول ،يف حني أ ّن عددا ً
قليالً اختاروا الرأي الثاين أسو ًة بديفيد بوم إال أ ّن أيّاً من هذين الخيارين ال ميكن أن
يقوم عىل شواهد تجريبية ألنّهام متكافئان من حيث القابلية التجريبية؛[[[ وحسب رأي
بولكينغهورن فإ ّن عدم الحتمية قد ينشأ من عاملني أساسيني ،هام:
ٍ
جزئيات أ ّولي ٍة وعدم العلم بها بشكلٍ دقيقٍ .
 ) 1عدم امتالك
 ) 2عدم تحقّق اإللزامية الذاتية التي يت ّم طرحها يف ميكانيكا الك ّم بحسب
[[[
معناها الكوبنهاغني.
الحقيقة أ ّن االستنتاجني املطروحني عىل صعيد عدم قطعية األصول اإلبستمولوجية
[1]. Ibid.
[2]. Ibid.
[3]. Ibid, p. 2 - 11.
[4]. Ibid, p. 13.
[5]. Ibid, p. 14.
[6]. Polkinghorne, John. 2005 b. Science and Providence: SPCK Tempelton Foundation Press, p. 12.
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ولربا منشؤهام هو تجاهل العالقات
املوجودة يف ميكانيكا الكم ،ال ميكن التك ّهن بهام ّ
يجسد
العلّية الخفية أو أنّهام ّ
مؤشان عىل أ ّن من ّ
توصل إليهام يعتقد مبرونة األداء الذي ّ
[[[
منطاً جديدا ً من األصول العلّية.
بولكينغهورن يعتقد من ناحي ٍة بأ ّن اختيار أحد الوجهني املطروحني هو عبار ٌة عن
ميتافيزيقي ،والواقع أ ّن الوجهني غري اللزوميني اللذيْن طرحا من جانب نيلز بور
اختيا ٍر
ٍّ
واإللزام املطروح من قبل ديفيد بوم ،هام رأيان ال يحظيان باملستوى التجريبي املتكافئ
عىل صعيد النتائج التجريبية والفيزيائية ،والفيزياء بح ّد ذاتها ال متتلك القابلية عىل
اختيار ٍ
واحد منهام [[[.ومن ناحي ٍة أخرى مبا أنّه يعترب األسلوب الصائب يف التعامل مع
املعطيات العلمية أسلوباً واقع ّياً انتقاديّاً ،فقد وصفه بولكينغهورن بأنّه مفهو ٌم مشهو ٌر
تقوم اإلبستمولوجيا عىل أساسه بطرح األنطولوجيا أمنوذجاً لها [[[،فحسب اعتقاده لو
ت ّم العمل وفق هذه االسرتاتيجيا فوق العلمية فحينها تصبح عدم إمكانية التك ّهن عالم ًة
ٍ
درجات من الح ّرية يف الظواهر الفيزيائية [[[،ومن ث ّم فالقرار الذي ات ُِّخذ من
عىل وجود
بقصد أو بدون ٍ
ٍ
قصد يُ َع ُّد قرارا ً صحيحاً ،وحسب التعبري
ِقبل معظم العلامء واملفكّرين
الكوبنهاغني فهو ميثّل تبنياً للنهج الواقعي االنتقادي والذي هو عبار ٌة عن مس ًعى إليجاد
[[[
خلفي ٍة ارتباطي ٍة بني املعلومات اإلبستمولوجية واملعتقدات األنطولوجية.
إذًا ،أهـ ّم خلفيـ ٍة للنزعـة االختزاليـة بنا ًء عىل مـا ذُكر والتي ا ُعتُربت مـن ِقبل البعض
علماً ،ال قابليـة لها عىل تأييد الفكر االختزايل وال سـ ّيام عىل أسـاس مبـادئ فيزياء الكم،
لـذا أكّـد بولكينغهـورن على أ ّن هذه النزعة قـد وصلت إىل نهاية الطريـق ،فقد اعتربها
رؤيـ ًة تقضي على نفسـها بنفسـها لكونهـا تجـ ّرد تجاربنـا مـن الجمال ومتحـو هويـة
أي أث ٍر للعقالنيـة ،فالفكر
جميـع األصـول األخالقيـة والدينيـة ،ناهيك عـن أنّها ال ت ُبقـي َّ
ٍ
انفعـاالت إلكرتوكيميائي ٍة على غرار األسـاطري اإلسـكندنافية -
على ضوئهـا ليـس سـوى
[1]. Polkinghorne, John. 2006. Space, Time, and Causality. Zygon 41, P. 4.
[2]. Polkinghorne, John. 2005 b. Science and Providence: SPCK Tempelton Foundation Press, p. 12.
[3]. Polkinghorne, John. 2000. Science and Theology in the twenty-first century. Zygon 35, P. 2.
[4]. Polkinghorne, John. 2006. Space, Time, and Causality. Zygon 41, P. 5.
[5]. Polkinghorne, John. 1998. Belief in God in the Age of Science: Yale University press, P. 53.
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امليثولوجيـا النورديـة  -ومـن هـذا املنطلـق ال ميكـن الحكـم حـول صدق أو كـذب أحد
[[[
اآلراء يف رحابها.
املنشأ اآلخر للتعارض هو االرتكاز عىل محورية اللفظ بالنسبة إىل النصوص الدينية
املق ّدسة ،فهو املنشأ الذي دعا سائر املدافعني عن التعارض إىل تب ّني آرائهم؛ فمفاهيم
ٍ
ملموس ،لذا ال ينبغي تفسريها
كالم
الكتاب املق ّدس بحسب هذا الرأي تتبلور يف إطار ٍ
بكونها استعاري ًة أو متثيلي ًة؛ والجدير بالذكر هنا أ ّن املسرية التأريخية للتعارض بني
العلم والدين يف العامل الغريب قد انبثق بالخصوص من هذه الرؤية بالنسبة إىل النصوص
املق ّدسة ومن أمثلتها تلك االستنتاجات التي ت ّم التأكيد فيها عىل قرص عمر األرض أو
ٍ
تعارض
كونها مركزي ًة يف الكون كام ذكر يف الكتاب املق ّدس ،ومن تبناها قد وقع يف
علمي ،ناهيك عن أ ّن إرصار الكنيسة عىل القراءة الحرفية  -اللفظية  -لهذه النصوص قد
ٍّ
أسفر عن حدوث رص ٍ
اعات دامئ ٍة ومؤث ّر ٍة يف تأريخ العلم والدين.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن بولكينغهورن يُد َرج ضمن املتدينني املسيحيني ،لذا اعترب
النص املق ّدس يحظى مبكان ٍة إبستمولوجي ٍة ما دعاه ألن يُرجع قُ ّرا َء نتاجاته الفكرية إىل
ّ
نصوصه يف الكثري من آثاره بحيث نصحهم بقراءته؛ لك ّنه عىل الرغم من ذلك عارض
النص املق ّدس وال س ّيام يف ما يتعلّق بالتفاصيل
الجمود عىل اللفظ يف تحليل هذا ّ
األنطولوجية ،وقد قال يف هذا السياق« :عامل الالهوت املسيحي ال يعترب الكتاب املقدّ س
رش ،لذا من اعتقد بذلك ال ميكنه اإلجابة عن األسئلة
الرب بشكلٍ مبا ٍ
ّ
نصاً إمالئ ّياً أماله ّ
املطروحة اعتامداً عليه ،فهو يف الحقيقة س ّج ٌل لتجارب البرش واألحداث التي كان
رس» [[[،كام مل يعترب الوحي كأم ٍر
الرب حارضاً فيها بحيث ميكن تشخيص حضوره فيها بي ٍ
ّ
ترتسخ يف النفوس بشكلٍ مجهو ٍل ،وإنّ ا اعتربه س ّجالً
عىل غرار املعرفة املفهومية التي ّ
الرب
للنورانيني من البرش يتلقّونه عن طريق التجارب والوقائع التي ّ
يتجل لهم فيها ّ
[[[
بلطفه.
[1]. Polkinghorne, John. 2007. One World: The Interaction of Science and Religion: Tempelton Foundation Press, P. 110.
[2]. Polkinghorne, John. 2002. The God of Hope and the End of the World: Yale University, p. 53.
[3]. Ibid, p. xvii.
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ثانياً :االستقالل
الرؤية القامئة عىل مبدأ االستقالل بالنسبة إىل املواجهة بني العلم والدين تؤكّد عىل
كل ٍ
مختلف،
الخاص به ،ومبا أ ّن هذا النطاق
أ ّن ّ
ٌ
واحد منهام له نطاقه املوضوعي وأسلوبه ّ
أي ر ٍ
ابط يربط بينهام ،ويف مقابل ذلك فإ ّن بولكينغهورن أكّد عىل عدم
سوف ال يوجد ّ
كل ٍ
واحد
صوابّة قول من قال بكون العلم والدين منفصلني عن بعضهام بالكامل وأ ّن ّ
منهام يحظى باستقال ٍل تا ٍّم ،ومل يقبل الرأي القائل بأ ّن مفاهيمهام غريب ٌة عن بعضها،
بل ذهب إىل القول بكون البرشية تواجه نزع ًة واقع ّي ًة نقديّة[[[ يف مجا ِ َل العلم والدين،
حيث ت ُعتَرب نقديّ ًة نظرا ً لكون كال األسلوبني املذكورين ُمرك ٌَّب من التجربة والتفسري،
كام ت ُع ُّد نقدي ًة من حيث إ ّن وجهة كال األسلوبني وهدفه يتمثّالن يف استكشاف حقيقة
العامل ،وهذه األمور ليست مج ّرد ٍ
آليات برشي ٍة .يشار هنا إىل أ ّن األسلوب الواقعي
والنقدي ال يقوم عىل فكرة أ ّن موضوع العلم والدين وأسلوبيهام مختلفان عن بعضهام
[[[
ٍ
ارتباط بينهام ألجل استكشاف الحقيقة.
بالكامل ،وإنّ ا يت ّم عىل أساسه إيجاد
كام أكّد بولكينغهورن عىل أ ّن الفكر امليتافيزيقي والالهويت يجب أن يقوم عىل
ٍ
ونتائج علمي ٍة ،وعىل هذا األساس ما مل يعتمد العلامء واملفكّرون عىل إنجازات
نظريات
َ
العلم الحديث فال تجري مسرية الفلسفة والالهوت يف مسارها الصحيح ،وقد أطلق عىل
هذا األمر بأنّه فك ٌر من األدىن إىل األعىل ،حيث قال:
«األسلوب الفكري الذي يرتبط بالعلم وينتهل منه أطلق عليه
اسم الفكر من األدىن إىل األعىل؛ وذلك يك نعتمد عىل الشواهد
ً [[[»
الكثرية املتاحة لنا بهدف تدوين أنو ٍع فكري ٍة أك َرث شمولية.
جانب آخ َر فهو يعتقد كو َن العلم أيضاً مفتقرا ً ملبادئَ فلسفي ٍة عىل صعيد
ومن
ٍ
أي نظريّة علمي ٍة؛ ومبا
بيان حقيقة الكون ،وبدون هذه املبادئ ليس من املمكن صياغة ِّ
أ ّن العلم محدو ٌد عىل صعيد القضايا واملواضيع املرتبطة بالكون ،فليس من شأنه أن
[1]. Critical Realism
[2]. Polkinghorne, John. 2007. One World: The Interaction of Science and Religion: Tempelton Foundation Press, p. x.
[3]. Polkinghorne, John. 2009. Theology in the context of Science: Yale University, p. x.
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ٍ
نظريات وآراء مو ّحد ًة حولها ،ونتيج ًة لذلك فالرضورة تقتيض اللجوء إىل النظريات
يطرح
امليتافيزيقية التي تقوم بطبيعة الحال عىل أصول ميتافيزيقية ،ومن هذا املنطلق ميكن
[[[
للنظريات الالهوتية أن تفي بدو ٍر بار ٍز حول ما ذُكر.
األسلوب الفكري االستقرايئ الذي يجري من األدىن إىل األعىل هو يف مقابل األسلوب
الفكري األصويل القيايس الذي يجري من األعىل إىل األدىن والذي ميكن لإلنسان عىل
نتائج فكري ٍة جزئي ٍة حول الكون عرب االعتامد عىل األصول الكلّية املفرتضة؛
أساسه تحقيق َ
ويف هذا السياق قال بولكينغهورن بأنّه يعتقد بإمكانية االعتامد عىل األسلوب االستقرايئ
[[[
يف مجال الفكر الالهويت.
ومن جملة ما أكّد عليه بولكينغهورن هو أ ّن العلم الحديث قد أوجد أفقاً جديدا ً
للولوج يف علم الالهوت والفكر الديني ألجل فهم حقيقة الحياة ،كام اعترب الفكر الديني
يقتيض بح ّد ذاته املساهمة يف النشاطات العلمية وبيان حقيقة الكون؛[[[ ومن ناحي ٍة
فكل ٍ
علمي
بحث
كل يش ٍءّ ،
وجل هو األساس يف الكون وخالق ّ
أخرى مبا أ ّن الله ع ّز ّ
ٍّ
وفكري نقوم به الستكشاف حقيقة الكون ،ال ب ّد وأن يكون له ارتبا ٌط بالفكر الالهويت،
ٍّ
وبالتايل ال يتس ّنى لنا فهم الحقائق املذكورة إال يف رحاب هذا الفكر ،إذ إ ّن حكمة خالقها
[[[
وأهدافه مكنون ٌة يف باطن القوانني الحاكمة عىل الكون وبنيته العا ّمة.
ثالثا :من الحوار إىل السعي لتوحيد العلم والدين
مفهوم ّ
يدل
من جملة املسائل التي طرحها الباحث إيان بربور أ ّن الحوار عبار ٌة عن
ٍ
عىل سلسل ٍة من اآلراء التي تطرح عىل صعيد العالقة بني العلم والدين ،وهو يتجاوز
كل ٍ
واحد منهام ،إال أنّه مع ذلك ال يبلغ مستوى العالقة التي
نطاق االستقالل الكائن يف ّ
تطرح يف مجال توحيدهام والتي سنتط ّرق إىل بيان تفاصيلها الحقاً .حسب هذه الرؤية
ٍ
بنظريات علمي ٍة
هناك ارتبا ٌط بني العلم والدين ،إال أنّه كام ٌن يف إطا ٍر عا ٍّم وال يرتبط
[1]. Ibid, p. xviii.
[2]. Polkinghorne, John. 2005 a. Exploring Reality: The Interwinig of Science and Religion: Yale University press, p. 93.
[3]. Polkinghorne, John. 2005 b. Science and Providence: SPCK Tempelton Foundation Press, p. ix.
[4]. Polkinghorne, John. 2009. Theology in the context of Science: Yale University, P. 9.
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ميت بصل ٍة للمعتقدات الدينية [[[،ومثال ذلك مسألة كون العلم يجب
بالتحديد ،كام ال ّ
أن يكون مفهوماً ليك نتمكّن عىل ضوئه من معرفة حقيقة الكون ،وهي يف الواقع فرضي ٌة
أساسي ٌة مطروح ٌة يف األوساط العملية ،لك ّنها مل ت ُطرح مطلقاً يف رحاب العلم نفسه ،يف حني
أ ّن املعتقدات الدينية من شأنها أن تكون مرتكزا ً ناجعاً يف هذا الصعيد [[[.وأ ّما املؤيّدون
ألمنوذج التوحيد بني العلم والدين فقد تجاوزوا هذا الح ّد ليؤكّدوا عىل إمكانية تحقّق
وحد ٍة بينهام ،وقد ذكر إيان بربور ثالثة مناذج عىل رأيهم هذا عىل ضوء األطر التالية:
 ) 1الالهوت الطبيعي،
 ) 2الهوت الطبيعة،
 ) 3الرتكيب املنتظم (الفلسفة الفاعلة).
وليك نتع ّرف عىل وجهة نظر بولكينغهورن حول الرأيني املذكورين ،ال ب ّد لنا أ ّوالً من
الفصل بني أمرين بخصوص العالقة بني العلم والدين ،األ ّول هو بيان رؤية هذا الباحث
الغريب بالنسبة إىل أوضاع العلم والدين يف العرص الراهن ،والثاين هو معرفة مراده من
طرح العالقة بينهام.
ٍ
خلفيات مناسب ٍة
أ ّما بالنسبة إىل األمر األ ّول ،يبدو أ ّن بولكينغهورن يعتقد بوجود
كل ٍ
واحد منها لآلخر ،بل يذهب
للغاية إلجراء حوا ٍر بني العلم والدين ومن ث ّم استمثار ّ
إىل أبعد من ذلك ويؤكّد عىل وجود تشاب ٍه بينهام عىل صعيد املنهجية املعرفية بحيث
له القابلية عىل تيسري الحوار املقصود ،لذلك قال إيان بربور واصفاً هذا األمر:
«لقد تش ّبث بعض الباحثني يف اآلونة األخرية مبنهجي ٍة متشابه ٍة،
نسق واح ٍد؛ وعامل الفيزياء والالهوت جون
لذلك ساروا عىل
ٍ
بولكينغهورن طرح يف منظومته الفكرية آرا ًء شخصي ًة وذكر الكثري
[[[»
من املعطيات النظر ّية يف مجايل العلم والدين.
[[[ .إيان بربور ،علم و دین (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات مركز دراسات الثقافة والفكر اإلسالميني2013 ،م ،ص .218
[[[ .املصدر السابق.
[[[ .املصدر السابق ،ص .228
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إذًا ،من املؤكّد وفق هذا الكالم أ ّن بولكينغهورن يؤمن بتأثري اآلراء االجتامعية
تستحق البحث وتخصيص
والثقافية عىل النشاطات العلمية من حيث تعيني املسألة التي
ّ
[[[
الوقت لها ،كام اعترب التجربة بح ّد ذاتها قابل ًة للبيان والتفسري.
ٍ
ارتباط بني العلم
وقد أكّد هذا الباحث الغريب عىل أ ّن مساعيه الرامية إىل إيجاد
والدين ليست مج ّر َد مسا ٍع صوري ٍة وعبثي ٍة ناشئ ٍة من تو ّجهاته الدينية بحيث ميكن
اعتبارها أمرا ً مفروضً ا بالقهر عىل األوساط العلمية الحديثة ،وإنّ ا اعتربها رضباً من
ٍ
جديد ،وقال أ ّن هذا اإلقبال يتبلور بشكلٍ
وعلم
ديني ٍ
اإلقبال العا ّم إليجاد فك ٍر ٍّ
يل يف رحاب تط ّور العلم الحديث وتكامل الفكر الديني ،وعىل هذا األساس قال
عم ٍّ
أ ّن العرص الحديث قد يشهد طرح ر ًؤى جديد ٍة من ِقبل العلامء واملفكّرين الذين
فهم دقيقٍ ومتا ٍح للكون الذي نعيش فيه ،ووصف هذا الفهم
يسعون إىل كسب ٍ
بالرب ،واستند يف ذلك إىل النظم الرائع يف القوانني
بأنّه يض ّم يف طياته عقيدة اإلميان ّ
نتائج مذهل ٍة
الكونية والتي من خالل ارتباطها الدقيق مع بعضها أسفرت عن تحقيق َ
[[[
رس يف الذكاء الكامن بباطن التكامل الكوين.
ما جعل الكثريين يتح ّدثون عن ال ّ
عم ذُكر فقد اعترب العلامء واملفكّرين اليوم بدال َء عن علامء الالهوت السابقني
فضالً ّ
[[[
لكونهم منهمكني عمل ّياً يف شؤون الالهوت الطبيعي ،يف حني أ ّن املفكّر باول ديفيس
ذهب إىل أبعد من ذلك حينام قال:
رضب من الخيال ،إال أنّني أعتقد
«قد يبدو أنّ هذا الكالم مج ّر ُد ٍ
أفضل من الطريق الذي أتاحه الدين نحو
بكون العلم يتيح طريقاً َ
[[[»
الرب.
ّ
يخص مراد بولكينغهورن عىل صعيد العالقة بني
وأ ّما بالنسبة إىل األمر الثاين يف ما ّ
ٍ
ارتباط يفوق مستوى الحوار يف ما
العلم والدين ،فيبدو أنّه سعى إىل طرح فكرة وجود
[1]. Polkinghorne, John. 2005 a. Exploring Reality: The Interwinig of Science and Religion: Yale University press, p. 2 - 3.
[2]. Polkinghorne, John. 2005 b. Science and Providence: SPCK Tempelton Foundation Press, p. 7.
[3]. Paul Davis
[4]. Polkinghorne, John. 2007. One World: The Interaction of Science and Religion: Tempelton Foundation Press, P. 76.
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منهجي بينهام واالعتامد عليهام معاً
تركيب
بينهام ،لذلك حاول إيجاد سبيلٍ لتحقيق
ٍ
ٍّ
ألجل معرفة حقيقة الكون ،حيث اعترب هذا األمر رضوريّاً ،ومن هذا املنطلق قال:
كل قابلياته املعتمدة يف تلبية حاجة البرشية
«إنّ العلم مع ّ
ملعرفة حقيقة الكون ،إال أنّه ال ُي َعدُّ كافياً لوحده لكونه ال ميثّل سوى
جانب واح ٍد من جوانب الحقيقة التي نعيش يف رحابها والتي تتك ّون
ٍ
ٍ
طبقات؛ فهو مق ّيدٌ بالجوانب العا ّمة وغري الشخصية بحيث
من عدّ ة
[[[»
يعرض عن الجوانب واألمور الشخصية.
بنا ًء عىل ما ذُكر ،بعد أن تتوفّر الخلفية املناسبة للنهج الحواري والتعامل املشرتك
بني العلم والدين حسب رأي بولكينغهورن عىل ضوء األوضاع الراهنة التي توفّر هذا
األمر لهام بأمثل شكلٍ  ،يأيت دور املرحلة الثانية التي يسعى فيها إىل الذهاب ألبعد من
كل
ذلك لتوحيد العلم والدين عىل صعيد استكشاف حقيقة الكون عىل الرغم من ّ
جانب
تلك االختالفات املوجودة يف ما بينهام؛ وقد وصفه الباحث سيلفا بأنّه يلتزم من ٍ
جانب آخ َر فهو ذو شخصي ٍة علمي ٍة مرموق ٍة يف علم الفيزياء ،لذا
بالفكر الديني ،ومن
ٍ
مجال العلم والدين بهدف
اعتمد ضمن مساعيه عىل القابليات الحقيقية املوجودة َ ِ
[[[
ٍ
ارتباط بينهام ومن ث ّم فهم الكون عىل حقيقته.
إيجاد
الواقع هو أ ّن رؤية بولكينغهورن بالنسبة إىل العالقة بني العلم والدين ترتكز عىل
كونها عالق ًة متواصل ًة ومؤث ّر ًة ويف الحني ذاته مصريي ًة ،فهو عىل سبيل املثال وصف
االستفسارات التي يطرحها العلم بخصوص الدين قائالً:
سيضمحل ويتالىش يف نهاية املطاف،
ّ
«العلم يص ّور لنا الكون بأنّه
ٍ
تساؤالت جا ّد ًة عىل
وال شكّ يف أنّ هذا التن ّبؤ العلمي املعتمد يطرح
الفكر الديني ومبا فيها التساؤل عن مصري الكون باعتباره مخلوقاً من
[[[»
الرب.
ِقبل ّ
[1]. Polkinghorne, John. 2005 a. Exploring Reality: The Interwinig of Science and Religion: Yale University press, p. ix.
[2]. Silva, Ignacio A. 2012. John Polkinghorne on Divine Action: a Coherent Theological Evolution. Science and Christian
Belief 24, p. 1.
[3]. Polkinghorne, John. 2002. The God of Hope and the End of the World: Yale University, p. xviii.
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ويف مجال إثبات وجود مفاهي َم مشرتك ٍة بني العلم والدين ،استشهد بولكينغهورن
بكالم
باملثال التايل :تح ّدث أرسطو يف عهده عن املا ّدة والصورة ،ونحن اليوم نتح ّدث ٍ
مشاب ٍه له حول الطاقة واملعلومات ،كام أ ّن توما األكويني اعتمد عىل علم أرسطو يف
عهده حينام تط ّرق إىل بيان مسائل علم الالهوت ،لذا ينبغي لنا اليوم استثامر العلم
كل
املعارص بغية بيان هذه املسائل [[[.انطالقاً من هذه الفكرة كثّف مساعيه ليزيح ّ
عائقٍ بني العلم والدين ،لذلك قال:
«ميكننا االعتامد عىل الشواهد والقرائن إلثبات القضايا الدينية أو
تفنيدها ،كام ميكن أن تعتمد لتأييد النظريات العلمية أو نقضها مثل
نظر ّية التكامل األحيايئ عىل الرغم من اعتقاد البعض بكون هذه
ثم فهي
النظريّة ليست علمي ًة من أساسها  -مثل نظريّة بوبر  -ومن ّ
[[[»
تفتقر للقدرة عىل طرح آراء حول املوضوع.
الفيزياء الحديثة واملشيئة اإللهية يف الكون أمنوذجان عىل إمكانية وحدة العلم والدين
مسألة مشيئة الله تعاىل أو فاعليته يف الكون تُعترب واحد ًة من أه ّم املسائل التي
تط ّرق الباحث الغريب جون بولكينغهورن إىل الحديث عنها ضمن نقاشاته التي طرحها
يف مجال العلم والدين بحيث اعتربها موضوعاً أساس ّياً وها ّماً للغاية ميكن االعتامد عليه
لوضع حلو ٍل حول التساؤالت التي يطرحها العلامء واملفكّرون يف هذا الصدد ،ومن
جملة ما قاله يف هذا السياق:
بدأت بتدوين كتاب Science and Providence
«يف عام 1988م ُ
وكنت أتر ّقب حينذاك بأنّ الحوار الالحق الذي سيطرح حول العلم
والدين ،ال بدّ وأن يتمحور حول مسألة البنية العلّية للكون وفق
قواعدَ وأصولٍ علمي ٍة وعىل ضوء االعتقاد الديني القائل بأنّ املشيئة
[[[»
اإللهية فاعل ٌة يف الكون عىل م ّر التأريخ.
[1]. Ibid, p. 19.
[2]. Polkinghorne, John. 2007. One World: The Interaction of Science and Religion: Tempelton Foundation Press, p. 45.
[3]. Polkinghorne, John. 2005 b. Science and Providence: SPCK Tempelton Foundation Press, p. ix.
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وقبل أن نتط ّرق إىل رشح وتحليل األسلوب الذي اتّبعه حول موضوع البحث ،ال نرى
ٍ
معلومات مقتضب ٍة حول تأريخ العلم الحديث واملشيئة اإللهية وبيان مدى
بأساً من ذكر
أهميتهام ،وذلك كام ييل:
تأثري العلم الحديث عىل فكرة ارتباط الله تعاىل بالكون
الباحث إيان بربور أكّد عىل أ ّن تأثري العلم الحديث الذي تبلور عىل أرض الواقع
كل من سغوندو غالييل وإسحاق
وتنامى بفضل النتائج العلمية التي أسهم يف ترويجها ٌّ
تجل تأثريه عىل الفكر الديني إىل ح ٍّد كبريٍ وال س ّيام يف مجال إصالح فكرة
نيوتن ،قد ّ
الرب يف الكون وعالقته بعامل الطبيعة ،فالله يف العلم الحديث عاد ًة ما يص َّور وكأنّه
دور ّ
مص ِّم ٌم آلل ٍة كوني ٍة عظيم ٍة ،وعىل الرغم من وجود جهو ٍد ومسا ٍع متن ّوع ٍة إلثبات تأثريه
متمسكاً بفكرته القائلة
املتواصل يف نظام الطبيعة وميكانيكا الكون [[[،لك ّن العلم بقي ِّ
بأ ّن الكون قائ ٌم بنفسه بحيث يكون يف غ ًنى عن تد ّخل إل ٍه يف شؤونه ،وهذا األمر أسفر
عن ترسيخ الفكر الطبيعي  -الدايزم  -يف املجتمعات البرشية.
تخل املفكّرون عن عقيدة العلّية الغائية يف العلم ،أق ّروا هنا بكون الله
بعد أن ّ
تعاىل هو العلّة األوىل التي تعترب الحلقة األوىل يف سلسلة العلل الفاعلة بدالً عن اإلقرار
بكونه الخري األعىل الذي تتح ّرك جميع الكائنات باتّجاهه؛ وبعد ظهور غالييل بدأت
الرب يف رحابه مج ّر َد خالقٍ أ ّو َل للذ ّرات املتناسقة،
مرحل ٌة جديد ٌة من التط ّور الذي أصبح ّ
ومن ث َ َّم فإ ّن جميع الشؤون العلّية الالحقة واملتعاقبة تستند إليه ،ومن هذا املنطلق
فالطبيعة مبج ّرد أن ُخلقت باتت مستقلّ ًة ومستغني ًة بذاتها؛[[[ ومع ذلك فاملفهوم الذي
الرب مل يكن مختلفاً إىل ح ٍّد كبريٍ مع ما كانت تتب ّناه املسيحية
طرحه غالييل عن ّ
[[[
الكالسيكية.
الحقيقة هي أ ّن العلم الحديث قد ر ّوج لفكرة ميكانيكية الكون ولزوميته عىل ضوء
تفسريه لجميع األحداث التي تطرأ عليه وفق قوان َني فيزيائي ٍة ثابت ٍة ،وقد بذل العلامء
[[[ .إيان بربور ،علم و دین (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات مركز دراسات الثقافة والفكر اإلسالميني2013 ،م ،ص .80
[[[ .املصدر السابق ،ص .66 - 7
[[[ .املصدر السابق ،ص .66
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التخل عن
قصارى مساعيهم يف هذا السياق ،وهذه املساعي تسوق الفكر الديني نحو ّ
الخاصة بالله تعاىل واملعجزات التي
كل فكر ٍة تتعارض معه ومن أه ّمها االعتقاد باألفعال
ّ
ّ
تجري عىل خالف املسرية الطبيعية يف الكون والقوانني الفيزيائية وامليكانيكية.
بعد تنامي العلم الحديث واتّساع رقعه نفوذه ،أسفرت وجهته امليكانيكية -اآللية-
الرب وترسيخ الفكر الطبيعي -الدايزم ،-ومع
للكون باعتباره قامئا بذاته عن تهميش دور ّ
تط ّور اإليديولوجية العلمية وتأكيدها املتواصل عىل استقالل الكون بنفسه ،تفاقم هذا
التهميش إىل ح ٍّد كبريٍ بحيث فاق ما كان عليه الحال يف املايض [[[.ال ّ
شك يف أ ّن تنامي
الفكر الطبيعي إبّان القرن الثامن عرش له ارتبا ٌط بالرؤية اآللية للكون املطروحة من ِقبل
العلم الحديث [[[.ويف عرصنا الراهن أيضاً هناك الكثري من الفالسفة الذين حاولوا تصوير
الرب ،فحسب رؤية رينيه ديكارت
الكون كآل ٍة ميكانيكي ٍة تتناسق مع االعتقاد بوجود ّ
الرب والنفس
توجد ازدواجي ٌة مشهود ٌة بني الذهن واملا ّدة ساهمت يف تحديد نطاق أداء ّ
اإلنسانية ،فقد أكّد عىل أنّنا نتمكّن من معرفته عن طريق مساهمة أذهاننا يف طرح اآلراء
قوانني ميكانيكي ٍة.
والنظريات؛[[[ كام أ ّن عامل الطبيعة يتح ّرك بشكلٍ ٍّ
قهري عىل أساس َ
ّ
التخل عن الرؤية امليكانيكية السابقة للكون ،وعدم قطعيته ذات ّياً حسب أصول
ميكانيكا الكم
جون بولكينغهورن تح ّدث عن هذا املوضوع مؤكّدا ً عىل أ ّن تط ّورنا عىل صعيد فهم
الحركة الكونية علميّاً قد أعاننا عىل تجاوز نطاق الفكر الساذج واكتفائنا بتب ّني الرؤية
اآللية -امليكانيكية -بخصوص عاملنا يف رحاب الفيزياء التقليدية؛[[[ ولو أمع ّنا النظر يف
العلوم الطبيعية سوف ندرك أ ّن التط ّور الذي شهده علم الفيزياء يف القرن املايض قد
نسخ الرؤية اآللية البحتة تجاه الكون والتي كانت سائد ًة يف القرون اآلنفة [[[.وقد اعترب
نظريّة الكم بكونها أ ّول إنجا ٍز يف علم الفيزياء أسهم يف إثبات أ ّن القوانينن الطبيعية
[1]. Carroll, William E. 2008. Divine Agency, Contemporary Physics, and the Autonomy of Nature. Heythrop XLIX, p. 13.
[2]. Polkinghorne, John. 2009. Theology in the context of Science: Yale University, p. xv.

[[[ .إيان بربور ،علم و دین (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات مركز دراسات الثقافة والفكر اإلسالميني2013 ،م ،ص .67
[4]. Polkinghorne, John. 2005 b. Science and Providence: SPCK Tempelton Foundation Press, p. 4.
[5]. Ibid, p. 18.
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ليس من شأنها طرح آراء حتمي ٍة وقطعي ٍة ،بل غاية ما يت ّم إثباته عىل أساسها هو
[[[
احتامالتٌ بحت ٌة.
الرؤية اآللية البحتة لعامل الطبيعة مهام كان واقعها ،قد اضمحلّت ومل يَ ُع ْد لها وجو ٌد
استنادا ً إىل آراء هذا املفكّر الغريب [[[،ونظرة العلم بالنسبة إىل العلّية يف العامل املعارص
هي يف الواقع ليست نظر ًة مطلق ًة تُسفر عن تفنيد العلّية الفيزيائية يف الكون؛[[[ فقد
يخص وحدات املاكرو التي ت ّدعى الفيزياء الكالسيكية
أدركنا اليوم أنّنا نجهل حتّى مبا ّ
جهل بالنسبة إىل املايض
بأنّها متكّنت من بيان تفاصيلها بالكامل حسب ما يبدو ،فلدينا ٌ
[[[
األمر الذي أ ّدى إىل إزالة التص ّور اآليل واللزومي للكون وما فيه.
نظرية الكم ،باعتقاد بولكينغهورن ،تشري إىل أ ّن الجسيامت األصغر من الذرة حينام
تتفاعل مع بعضها فإ ّن ارتباطها يبقى عىل حاله بحيث ال تزول قابليتها عىل تشكيل
معي حتّى وإن كانت املسافة بينها كبريةً ،وهذا التالحم متحق ٌِّق يف عني انفصالها
نظام ّ ٍ
ٍ
تجارب ملفت ٌة للنظر يف تأييد هذا األمر باعتباره
الذي يطلق عليه األثر  EPRوقد أجريت
ُ
ميز ًة للكون الذي نعيش يف كنفه ،وعىل هذا األساس يبدو أ ّن البرش عاجزون عن بيان
[[[
واقع العامل األصغر حجامً من العامل الذ ّري عىل ضوء القوانني الذرية وبشكلٍ
مستقل.
ٍّ
التوصل إليها عىل صعيد
إضاف ًة إىل تأكيده عىل عدم حتمية النتائج العلمية التي ت ّم ّ
ميكانيكا الكم ،وصف بولكينغهورن الظواهر الفوضوية يف الفيزياء الحديثة قائالً:
«التغيريات الجزئية يف الظواهر الفوضوية من شأنها إيجاد تغيري ٍ
ات
كلّي ٍة يف الحركة املستقبلية للنظام الفيزيايئ ،وقد أثبت العلم وح ّتى
كل هذه الظواهر الجديدة
أصحاب النزعة االختزالية أنّنا عىل أساس ّ
ٍ [[[»
غري قادرين عىل بيان واقع عامل الطبيعة وفق أصولٍ ذ ّرية.
[1]. Polkinghorne, John. 2000. Science and Theology in the twenty-first century. Zygon 35, p. 2.
[2]. Ibid.
[3]. Polkinghorne, John. 2006. Space, Time, and Causality. Zygon 41, p. 1.
[4]. Polkinghorne, John. 2005 b. Science and Providence: SPCK Tempelton Foundation Press, p. 37.
[5]. Polkinghorne, John. 2002. The God of Hope and the End of the World: Yale University, p. 16.
[6]. Ibid, p. 17.
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ومن جملة ما قاله بالنسبة إىل التفسري الواقعي للظواهر الفيزيائية الفوضوية:
«أنا أؤ ّيد الرؤية الواقعية املطروحة عىل صعيد النظر ّية الفوضوية
والتي تؤكّد عىل عدم القدرة عىل التن ّبؤ بخصوص الكون وفهمه
[[[»
بشكلٍ
واقعي.
ٍّ

بعد ذلك أشار إىل أ ّن تب ّني الرأي القائل بعدم وجود مجا ٍل لفهم ذات العامل وعدم
التخل عن الدليل الكايف -املقنع-
التوصل إليه ،مؤكّدا ً عىل أنّه ال يعني ّ
قطعية ما يت ّم ّ
املعتمد يف هذا السياق[[[ لفسح املجال لرواج االعتقاد بوجود الصدفة يف الكون ،بل ّ
يدل
العل له تأث ٌري يف صياغة مستقبل الكون وأنّه ليس محدودا ً بالعلل التي
عىل أ ّن النظام ّ
[[[
يطرحها أصحاب النزعة االختزالية الفيزيائية ويوضّ حونها وفق مبدأ انتقال الطاقة.
إمكانيات العلم الحديث بخصوص العالقة بني الله تعاىل والكون
الركن األسايس يف التنظري الذي طرحه جون بولكينغهورن عىل صعيد العالقة بني الله
تعاىل والكون ،يتق ّوم عىل القاباليات والشواهد العلمية كام أرشنا يف املق ّدمة ،وقد ارتكز
وجل هو الذي يهدي الكون
يف هذا السياق عىل مبدئني محوريني ،أحدهام أ ّن الله ع ّز ّ
الذي يتح ّرك وفقاً ملشيئته وإرادته ،واآلخر أ ّن العلم الحديث يعترب وسيل ًة ناجع ًة لبيان
حقيقة الكون؛[[[ وقد أكّد يف هذا املضامر عىل أ ّن التط ّور الواسع الذي شهده العلم
الحديث وال سيّام عىل صعيد الفيزياء الحديثة ،مل يتسبّب يف استئصال التص ّور السابق
جسد قابلي ًة
بالرب وعالقته بالكون ،وإنّ ا ّ
بالنسبة إىل الكون عن طريق عقيدة اإلميان ّ
ٍ
الرب بالعامل عىل ضوء
مناسب ًة للغاية لطرح أمنوذ ٍج
جديد وناجعٍ حول إمكانية ارتباط ّ
مبدأ الوحدة الذي تتب ّناه الفيزياء الحديثة .ومن جملة ما أكّد عليه يف هذا الصعيد أنّنا
عىل أساس النظريات الفيزيائية الحديثة املطروحة يف العرص الراهن يتس ّنى لنا القول
[1]. Polkinghorne, John. 2005 a. Exploring Reality: The Interwinig of Science and Religion: Yale University press, p. 35.
[2]. Principle of Sufficient Reason
[3]. Polkinghorne, John. 2005 a. Exploring Reality: The Interwinig of Science and Religion: Yale University press, p. 35.
[4]. Silva, Ignacio A. 2012. John Polkinghorne on Divine Action: a Coherent Theological Evolution. Science and Christian
Belief 24, p. 1.
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بكون آراء إسحاق نيوتن بخصوص األنظمة املغلقة من حيث العلّية الفيزيائية ال متثّل
حقيقة الكون بأرسها ،بل إ ّن الكون أكرث أرسارا ً وإثار ًة مام تص ّوره نيوتن ،وهذا األمر
يخص املسائل التي متكّن من تحقيق نجا ٍح كبريٍ يف رحابها؛[[[ ومن
يصدق حتّى يف ما ّ
هذا املنطلق فالعامل املعارص ال ميكن أن يكون عىل غرار أحد الكائنات الحية ،فكيف
[[[
ميكن تص ّوره وكأنّه آل ٌة ميكانيكي ٌة.
العلم النيوتني يص ّور لنا عاملاً تتح ّرك أجزاؤه املنفصلة عن بعضها يف نطاقٍ مكا ٍّين
وزما ٍّين مطلقٍ  ،والفيزيا ُء الحديثة قد ابْدلت هذه الصورة بصور ٍة تكون يف رحابها جميع
[[[
أجزاء الكون مرتبط ًة بشكلٍ متواصلٍ مع بعضها بحيث توجد كياناً كلّ ّياً.
الرؤية املعارصة بالنسبة إىل الكون ّ
تدل عىل وجود ح ّري ٍة حقيق ٍة ومرون ٍة يف الكون،
لذا فهو ليس مثر ًة حتمي ًة ملاضيه عىل الرغم من أ ّن تب ّني هذه الح ّرية ال يعني مطلقاً
التخل عن مبدأ الدليل الكايف -املقنع -وإنّ ا يعني وجود أجواء مناسب ٍة لتحقّق أنوا ٍع
ّ
أخرى من العلّيات والتعامل يف ما بينها ضمن نطاقٍ يتجاوز حدود تبادل الطاقة بني
األجزاء الفيزيائية والعلّية الفيزيائية؛[[[ وأ ّما النتيجة التي ترتتّب عىل القول بعدم القدرة
عىل التن ّبؤ فهي وجود ح ّري ٍة يف عملية التكامل الكوين ،وهذا األمر يتيح للفيزياء الفرصة
يف بيان أط ٍر تتجاوز نطاق الوجود الثابت -الكينونة [[[-مثل القوانني الثابتة لتبلغ مرحلة
تغيٍ
واقعي -حدوث [[[-يف التأريخ التكاميل لألنظمة املعقّدة،
االعرتاف رسميّاً بوجود ُّ
ٍّ
[[[
وعىل هذا األساس يُقال أ ّن املستقبل ال يُ َع ُّد مثر ًة حتمي ًة لألوضاع الراهنة.
استنادا ً إىل ما ذُكر ،قد ذهب بولكينغهورن إىل أ ّن أ ّول مسأل ٍة ميكن طرحها عىل
صعيد القابلية التصويرية التي يتب ّناها العلم الحديث بالنسبة إىل الكون وربطها بالفكر
العل املوجود يف الكون وفق النظريات
الديني ،تتمثّل يف كيفية تحليل واقع النظام ّ
[1]. Polkinghorne, John. 1998. Belief in God in the Age of Science: Yale University press, p. 66.
[2]. Polkinghorne, John. 2005 b. Science and Providence: SPCK Tempelton Foundation Press. p. 37.
[3]. Polkinghorne, John. 2002. The God of Hope and the End of the World: Yale University, p. 16.
[4]. Polkinghorne, John. 2006. Space, Time, and Causality. Zygon 41, p. 5.
[5]. Being
[6]. Becoming
[7]. Polkinghorne, John. 2005 b. Science and Providence: SPCK Tempelton Foundation Press. p. 37.
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العلمية؛ واعترب هذا األمر سبيالً إليجاد انطباقٍ بني الرؤية العلمية املعارصة وعقيدة
املشيئة اإللهية املؤث ّرة والفاعلة يف الكون [[[.ومن جملة ما أكّد عليه أ ّن العلم عجز عن
العل يف الكون ،فهو غ ُري قاد ٍر عىل إخبارنا بأم ٍر يجعلنا مضط ّرين
إثبات انقطاع الجريان ّ
إلنكار تجاربنا الثابتة التي تتبلور عىل ضوء إرادتنا وقصدنا؛ كذلك خالفاً ملا مىض وعىل
أساس مبادئ الفيزياء الحديثة ،فالعلم املعارص ليس له القابلية عىل نقض ما يعتقد به
[[[
املؤمنون من املشيئة الربّانية طوال املسرية التط ّورية يف تأريخ الكون.
وأ ّما اإلبداع الذي قام به جون بولكينغهورن عىل صعيد اإلمكانية الجديدة التي
أتاحها علم الفيزياء الحديث وال س ّيام عىل أساس نظريات الكم واألنظمة الفوضوية
بهدف استثامر قابليات الرؤية الدينية وتوحيد منطها مع العلم الحديث ،فهو يتمثّل
يف املرحلة األوىل بالتأكيد عىل كون النظريات الحديثة واملبادئ التي تر ّوج لها حسب
التفسري الكوبنهاغني الذي دافع عنه واعتربه منسجامً مع الرؤية الواقعية االنتقادية،
ال ميكن االعتامد عليها يف إثبات كفاية العلل الفيزيائية لبيان حقيقة الكون ،إذ إ ّن
النظريات الها ّمة يف هذا املضامر ّ
تدل عىل ذلك ،لذا ا ّدعى أ ّن العلل الفيزيائية ال ت ُ َع ُّد
متمس ٌك مببدأ
كافي ًة لتكون مستندا ً ملا يجري يف الكون .وأ ّما يف املرحلة الثانية فبام أنّه ّ
تعي الحوادث يف الكون والتي هي غ ُري متع ّين ٍة
الدليل الكايف وال ميكنه اإلذعان إىل أ ّن ّ
بالنسبة إىل العلل الفيزيائية حسب القراءة املتعارفة يف الفيزياء الحديثة ،إنّ ا يت ّم عن
طريق الصدفة؛ ومن هذا املنطلق ذهب إىل القول بأ ّن هذه املسألة تعترب سبيالً ملعرفة
الرب ليك تتحقّق يف نطاق اإلمكان
تأثري عللٍ أخرى مثل إرادة اإلنسان وأبعد منها إرادة ّ
الذي يطرح يف رحاب علم الفيزياء الحديث؛ ويف هذا السياق قال:
«لو أنّ الرؤية العلمية بالنسبة إىل النظم الحاكم عىل الكون
متكّنت من إيجاد ح ّري ٍة وإراد ٍة لإلنسان دون زعزعة أوضاع األسلوب
العلمي ،ففي هذه الحالة تصبح قادر ًة عىل إيجاد أجواء ح ّر ٍة وفرض
[[[»
اإلرادة الربّانية عىل الكون
[1]. Ibid, p. ix.
[2]. Polkinghorne, John. 2005 a. Exploring Reality: The Interwinig of Science and Religion: Yale University press, p. 37.
[3]. Polkinghorne, John. 2005 b. Science and Providence: SPCK Tempelton Foundation Press, p. 14.
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ومن الناحية العلمية أكّد عىل كون الحركة الكونية مرن ًة بشكلٍ
مناسب ،ومن ث َ َّم
ٍ
[[[
الرب واإلنسان فيها.
فهي تفسح املجال ملساهمة ّ
ومـن ناحيـ ٍة أخـرى تب ّنى فكـرة أ ّن العلـم الحديث فيـه الكفاءة املناسـبة للنهوض
بواقـع الفهـم الدينـي بالنسـبة إىل الكـون والـذي ميكـن على أساسـه اعتبـار االنفتاح
املوجـود يف الكـون واملرتبـط بوجـود مختلـف القضايـا املمكنـة بأنّـه قابليـ ٌة قـد
الـرب لكي يتـ ّم البحـث عـن هـذه القضايـا وتعيينهـا بغيـة صياغـة أطرهـا
أوجدهـا ّ
توصـل إليها
الخاصـة بهـا؛ وعلى هذا األسـاس ومـن خالل االعتماد عىل النتائـج التي ّ
ّ
ائـس يف هـذا الكـون بحيث ال
العلـم الحديـث حـول الكـون،
ّ
فالـرب ليـس محـ ّر َك عر َ
رش منـه بحسـب إرادتـه فقـط وعلى ضـوء تفـ ّرده يف
أي واقعـ ٍة إال بأمـ ٍر مبـا ٍ
تحـدث ُّ
القـرار ،وإنّ ـا بلطفـه ورأفتـه وحلمـه يتحقّـق رضـاه يف تحقّـق األهـداف الدينيـة عن
طريـق السـبل التـي أتاحهـا يف الكـون والتـي تتمكّن الكائنات عىل أساسـها من السير
[[[
قُ ُدمـاً بهـا عبر االرتبـاط يف مـا بينها.
إ ّن هذه الرؤية يف الحقيقة ليست مقبول ًة فقط لكونها منطبق ًة مع الفهم العلمي
للكون ،بل هي مقبول ٌة أيضاً نظرا ً لكونها مدخالً يتحقّق من خالله التطبيق بني التجارب
اإلنسانية األساسية وبني التأثري اإلرادي ،وكذلك نتمكّن عىل ضوئها من فهم واقع تعامل
[[[
الرب مع الكون لهدايته نحو السبيل القويم.
ّ
خالصة البحث

نستنتج من جملة ما طُرح يف هذه املقالة أ ّن عامل الفيزياء الربيطاين وأستاذ جامعة
أوكسفورد جون ،كارلتون بولكينغهورن ،رغم امتالكه علامً واسعاً عىل صعيد العلم
الحديث ،لك ّنه اعترب هذا العلم غ َري ٍ
كاف ملعرفة حقائق الكون ،ومن هذا املنطلق فقد
طرح نقدا ً عىل اآلراء والنظريات التي تتمحور حول املواجهة بني العلم والدين وتلك
كل ٍ
واحد منهام مك ّم ٌل لآلخر وال
التي تعترب الدين غريباً عىل العلم ،لذا أكّد عىل أ ّن َّ
[1]. Ibid, p. 49.
[2]. Polkinghorne, John. 2002. The God of Hope and the End of the World: Yale University, p. 15.
[3]. Polkinghorne, John. 2000. Science and Theology in the twenty-first century. Zygon 35, p. 3.
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ميكن التقليل من شأنه عىل صعيد فهم حقائق الكون ،ومن ث َ َّم اعترب الرؤية الصائبة يف
كاملي للكون.
هذا املضامر تتمثّل يف الجمع بينهام بغية إيجاد صور ٍة ٍ
وفهم ْ
ٍ
قابليات علمي ًة ملحوظ ًة يف مجال األصول والقواعد الفيزيائية ،لك ّنه مل
ومع امتالكه
التوصل
ينظر إىل الكون يف إطار رؤي ٍة فيزيائي ٍة بحت ٍة ،حيث اعترب النتائج العلمية التي ت ّم ّ
توصل إليها العلم الحديث،
إليها يف رحاب علم الفيزياء ال تنطبق مع آخر النتائج التي ّ
وقال أنّها تتعارض مع أهم املفاهيم الوجدانية اإلنسانية مثل العقل واإلرادة؛ فضالً عن
ذلك فقد أعرض عن الجمود عىل األلفاظ والظواهر من منطلق اعتقاده بأ ّن جانباً من
ناشئ من تو ّج ٍ
هات كهذه بالنسبة
التعارضات املوجودة يف ظاهر الحال بني العلم والدين ٌ
إىل الدين.
وعىل أساس معرفته الدقيقة بالقواعد واألصول الفلسفية وامليتافيزيقية للعلم،
توصل إىل نتيج ٍة فحواها أ ّن واحد ًة من أه ّم املسائل التي ينبغي التأكيد عليها هي
ّ
ماس ٍة للفلسفة والدين ،فالفكر الفلسفي امليتافيزيقي يرجع إليهام؛
أ ّن العلم بحاج ٍة ّ
نتوصل إليها
وإىل جانب ذلك أكّد عىل أ ّن فهمنا للدين متأث ّ ٌر بشكلٍ ٍ
دائم بالنتائج التي ّ
عن طريق علومنا ،ويف هذا السياق ات ّبع اسرتاتيجيا فكري ًة فحواها التوحيد بني العلم
والدين.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن حياته العملية بعد نشاطاته التدريسية كأستا ٍذ يف جامعة
أوكسفورد وعامل فيزيا ٍء ،قد انتقلت إىل مرحل ٍة جديد ٍة حينام بادر إىل الولوج يف رحاب
العلوم الدينية ،وال ّ
شك يف أ ّن هذه امليزة تضفي ق ّو ًة أكرب لنظرياته وتع ّد مق ّوماً أساس ّياً
النطباقها مع الواقع.
يخـص العالقـة بين
أحـد األمثلـة على النهـج الفكـري لهـذا العـامل الغـريب يف مـا ّ
العلـم والديـن ،هـي تأكيـده على إمكانيـة التعامـل يف مـا بينهما واالعتماد عليهما
معـاً بغيـة إدراك حقيقـة الكـون عـن طريـق اإلميـان مبشـيئة اللـه تعـاىل -فاعليـة
الـرب -حيـث أعـار أهميـ ًة بالغـ ًة لهـذا املوضـوع ،لذلـك اعتمد على النتائـج التي ت ّم
ّ
يخـص إثبـات عـدم لزومية
التوصـل إليهـا عـن طريـق علـم الفيزيـاء الحديـث يف مـا ّ
ّ
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حـل إلحـدى املسـائل األساسـية
تجسـد ب ّوابـ ًة لوضـع ٍّ
الكـون معتبرا ً أ ّن هـذه النتائـج ّ
العلي بين الله تعـاىل والكون،
يف مجـال الديـن ،أال وهـي املشـيئة اإللهيـة واالرتبـاط ّ
تتجسـد يف
ومـن خلال ارتـكازه على هـذا املوضـوع اقترح حلـوالً ملسـألة املشـيئة ّ
الـرب ليـس مجـ ّرد
مطابقتهـا ملبـادئ علـم الفيزيـاء الحديـث والتـي تؤكّـد على أ ّن ّ
خالـقٍ للكـون ،وإنّ ـا َخلَقَـه وضَ ِمـن بقائـه ودوامه عـن طريق ارتباطـه به علِّ ّيـاً ،ومن
هـذا املنطلـق تجـري مشـيئتُه وإرادتُـه فيـه.
مصادر البحث
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[[[

وسيل ولدمان

[[[

ُيث ُِّل ال ِّدين أحد أه ّم األبعاد والسامت املم ِّيزة للوجود اإلنساين ،ويع ُّم تقريباً جميع
ٍ
مشهد رائعٍ من الهيئات املتن ِّوعة ما يجعله ُمستعصياً عىل التعريف املحكَم،
الثقافات يف
رئييس يف السياسة واالقتصاد والتعليم واإلنتاج الثقايف والحياة االجتامعية .منذ
عامل
وهو ٌ
ٌّ
يحتل ال ِّدين مكان ًة مركزي ًة يف ميدان معرفة الذات بالنسبة
القدم وإىل الوقت الحارضُّ ،
الوجودي عىل ه ْدي رسدياته وتطبيقاته.
للعديد من الناس الذين يُسيِّ ون محيطهم
ّ
كل حضارة وبيئ ٍة ثقافي ٍة ،وقد ساهم يف إلهام الفهم
مارس ال ِّدي ُن تأثريا ً تاريخ ّياً عىل ّ
التاريخي والعلمي للحالة اإلنسانية .أجد أنّه من الصعب إجراء التعميامت عىل الجنس
البرشي يف مجا ِل عالَ َم ِّي اإلنتاج الثقايف واملعنى الوجودي ،أل ّن التعبريات اإلنسانية يف
هذين امليدانني مختلف ٌة للغاية و ُمعقّد ٌة يف تركيبها .عىل الرغم من ذلك ،تتمثّل إحدى
أسلم التعميامت يف اعتبار اإلنسان ُمتديِّناً بقدر كونه إنساناً عاقالً ،إنساناً حكيامً ،إنساناً
وكيالً ،إنساناً اجتامع ّياً ،أو إنساناً اقتصاديّاً.
وعليه ،فإ ّن السؤال ال يدور حول ما إذا كان الكائن البرشي إنساناً ُمتديّناً ولكن كيفية
فهم هذه الحقيقة املتّصلة بالحياة اإلنسانية وطريقة تقييمها .عىل مستوى الفهم ،ما
هي الطريقة الدقيقة التي يعمل فيها ال ِّدين البرشي يف أوساط األفراد والجامعات ،وما
هي رشوطه السببية وآثاره؟ ما هي األفكار واألعامل اإلنسانية التي تُع ُّد ديني ًة ،وإىل ما
ت ُش ُري تلك التجل ّيات الدينية يف ما يتعلّق بالحالة اإلنسانية؟ أ ّما عىل مستوى التقييم ،فهل
[[[  .املصدر:
Wesley J. Wildman, Science and Religious Anthropology A Spiritually Evocative Naturalist Interpretation of Human Life,
Boston University, USA, 2009, part 1, p3.
تعريب :هبة نارص
[2]. Wesley J. Wildman, Professor of Philosophy, Theology, and Ethics, Ph.D. Graduate Theological Union, Berkeley, California.

 536الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

خلل متم ّر ٌد يف الجنس البرشي ينبغي
برشي أم إنّه ٌ
إ ّن التديُّن هو السبيل إىل أعىل إنجا ٍز ٍّ
أحتج بأ ّن املوقفني تجاه التديُّن
التغلُّب عليه عرب التعليم والهندسة االجتامعية؟ (سوف ُّ
البرشي هام مناسبان ولكن من منا ٍح ُمختلف ٍة ).هل إ ّن الكائنات البرشية متديِّن ٌة عىل
الصعيد التاريخي والثقايف والظريف فحسب أم أيضاً وجوديّاً وجوهريّاً وحتميّاً؟ (سوف
أحتج بأ ّن املنحى األخري هو الصحيح ،ولكن فقط من خالل توسعة نطاق املعتقدات
ُّ
اإلنسانيَّي ،ولكن
كل ما له صل ٌة باملعنى والقيمة
والسلوكيات والتجارب الدينية لتشمل ّ
ْ
يصح عىل األرجح).
وفقاً للتفسريات الض ّيقة فإ ّن املنحى األول ُّ
تقو ُم هذه املقالة بتقديم األنرثوبولوجيا الدينية التي ت ُفسِّ اإلنسان ككائنٍ متديّنٍ .
منذ انبعاث الدراسة األكادميية للدين خالل عرص التنوير األورويب ،تناول الباحثون
والعلامء الغربيّون املسائل املتعلِّقة باألنرثوبولوجيا الدينية بطرقٍ كثري ٍة ومتن ِّوع ٍة ،ويدو ُر
الخالف حول هذه املقاربات املختلفة والفرضيات التي تُق ّدمها حول الطبيعة البرشية،
ُ
تتشابك جدلية البحث بشكلٍ تا ٍّم مع
وال ّدين البرشي ،والبيئة املثىل للحياة اإلنسانية.
هذه الخالفات املشحونة سياس ّياً ،وكمثا ٍل ينبغي أن تلتفتوا إىل أ ّن االستخدام املحض
لكلمة «أنرثوبولوجيا» قد ال يخلو من إشكا ٍل ،نظرا ً إىل أنني أقصد مفهوماً أكرث فلسفيّ ًة
من املعنى الذي يفرتضه الحقل األكادميي لألنرثوبولوجيا .ال ب ّد من االعرتاف بأ ّن هذا
االستعامل الفلسفي هو أقدم بكثريٍ من العلم االجتامعي الذي يُس ّمى «أنرثوبولوجيا»،
ولك ّن األولوية والصالحية ليسا سواسي ًة .توجد العديد من التشابكات املفهومية
بأي ٍ
ُ
يتناول األنرثوبولوجيا الدينية ،وبعض هذه التشابكات
بحث
واملنهجية التي ت ُحي ُط ّ
يحق له استخدام كلمة «أنرثوبولوجيا».
ت ُثري الحرية أكرث من مسألة من ّ
صل إحدى أعمق الخالفات بالحقيقة التي تُفي ُد أ ّن التفسري الذي نُق ّدمه هنا
تتّ ُ
فلسفي والهويتٌ يف جوهره ويسعى للذهاب إىل أبعد من مجرد توصيف الكائن
هو
ٌ
ٍ
ٍ
وتقييامت .سوف يبدو هذا
توضيحات
البرشي بـ «اإلنسان املتديّن» وصوالً إىل تقديم
املقصد إشكال ّياً بالنسبة للعديد من علامء الطبيعة ،خصوصاً بسبب املثابرة الجا ّدة
هاجس التحيُّز
بكل أشكاله عىل مستوى الدراسة األكادميية للدين .راود
لنزع التحيُّز ِّ
ُ
حقل الفلسفة والالهوت منذ أن قام الباحثون يف أواخر القرن التاسع عرش –خصوصاً
َِ
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علامء األنرثوبولوجيا الثقافية -باإلشارة إىل أ ّن التعقيد الكامن يف الحياة الثقافية البرشية
يستعيص عىل التعميامت التي ت ُجرى عىل مستوى الجنس البرشي بأكمله والتي كان
ٍ
بتعجرف -يف محاول ٍة منهم لبناء
يُق ّدمها الفالسفة وعلامء الالهوت دوريّاً –وحتّى
تفسري ٍ
ات لهذه الحياة الثقافية .تتمث ُّل النتيجة الحتمية يف أرجحية قيام هذه التعميامت
بتشفري الفرضيات الخف ّية للباحث حول ما هو مه ٌّم وق ّي ٌم يف الحياة البرشية.
أي مكانٍ أكرث من األنرثوبولوجيات الدينية القامئة
ال ّ
تتجل مشكلة التحيُّز يف ِّ
عىل التعاليم الالهوتية التي تُسلِّم جدالً برسدياتها الدينية الخاصة باعتبار أنّها ذاتُ
أهمي ٍة عام ٍة عىل مستوى تفسري الحالة اإلنسانية .عىل سبيل املثال ،قد تقو ُم إحدى
األنرثوبولوجيات الالهوتية املسيحية بتفسري الحالة اإلنسانية عىل ضوء اإلطار الرسدي
للعقائد الكاثوليكية أو األرثودوكسية أو الكالفنية من دون تح ُّمل مسؤولي ٍة تجاه
ينطبق
خصوصية النظرة التفسريية وعدم مال َءمتها لبعض الحاالت الدينية والثقافية.
ُ
نفسه عىل التفسريات البوذية للحالة اإلنسانية التي كثريا ً ما تُسلِّم جدالً بالكامل
األمر ُ
الرسدي الذي ت ُق ّدمه «الحقائق النبيلة األربع»[[[ .هذا النوع من التعميم
يل لإلطار
ّ
الك ّ
أقل إشكاالً حينام يكون ُمفسِّ الالهوت ُمدركاً بشكلٍ تا ٍّم للميزة الخاصة لإلطار
هو ّ
الرسدي موضع النقاش ،وقد يكو ُن من املنشِّ ط واملحفِّز أن نشهد عمل األنرثوبولوجيا
الالهوتية كنو ٍع من اإلعالن التجريبي الذي يبقى قابالً للتصحيح من حيث املبدأ .من
املؤسف أ ّن هذا الوعي الذايت كان عىل نحو اإلجامل ناقصاً عىل مستوى التفسريات
املؤطَّرة الهوتياً للحالة اإلنسانية ،إال أ ّن مشكلة األنرثوبولوجيات الدينية ذات النظرة
تخف تدريج ّياً .يُساه ُم العلم األعم باألديان املتع ّددة يف العامل بزيادة
الض ّيقة باتت ُّ
شعور املفكّرين الدين ّيني بخصوصية األطر التفسريية التابعة لهم .حتّى حينام يُدرك
علامء الالهوت خصوصية آرائِهم التفسريية ،فإ ّن االستجابة الفعل ّية لألطر التفسريية
البديلة وإىل املعلومات التجريبية املهمة يف العلوم االجتامعية والبيولوجية غالباً ما
تكون ضعيف ًة.
توصل إليها بوذا خالل تأ ّمله تحت شجرة بودي ،وهي كالتايل :طبيعة
[[[ .الحقائق النبيلة األربع :تُشك ُِّل إحدى التعاليم األساسية يف البوذية ،وقد ّ
املعاناة ،أصل املعاناة ،توقُّف املعاناة ،والطريق املؤدّي إىل توقُّف املعاناة.
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وعليه ،من املهم أن نُف ّرق منذ البداية بني األنرثوبولوجيا الدينية املعبَّ عنها فلسف ّياً
والهوت ّياً وبني األنواع األخرى من األنرثوبولوجيات الالهوتية التي تكو ُن أكرث عرض ًة
كل من التفسري العادل
إلشكاليات التح ُّيز وعدم االستجابة للمعلومات املهمة .يُع ُّد ٌّ
وتح ُّمل املسؤولية تجاه املعلومات والنظريات التي تُق ِّد ُم نظر ٍ
ات تصحيحي ًة أولويتان
لت يف موضعٍ آخ َر .لن
فص ُ
يف هذا البحث ،ويُع ّدان من فضائل الفلسفة الدينية كام ّ
أقوم بتلخيص نظريّة البحث التي طرحتها يف ذلك الكتاب ،ولن أعرض الجدلية املرتبطة
التي تتعلّق باإلمكانية واالحتامالت الكامنة يف هيئة فلسفة الدين املقارن ذات الحقول
املتع ّددة التي تر ُد يف البحث الحايل .مع ذلك ،ينبغي أن أذكر بعض التمهيدات املنهجية.
تتمث ُّل املهمة األوىل لهذا البحث يف اإلشارة إىل الكيفية التي تقو ُم بها املقاربة
املعت َمدة تجاه األنرثوبولوجيا الدينية بإدارة التحديات املنهجية التي ت ُواجه جميع
ٍ
كـكائنات متديّن ٍة .عىل وجه الخصوص ،سوف أقو ُم
املحاوالت الرامية إىل تفسري البرش
مبناقشة العالقة بني الجهد الحايل يف ميدان األنرثوبولوجيا الدينية وبني «الحقول املعرفية
كل واحد ٍة
املعن ّية» :أي الدراسة العلمية للدين ،والدراسة األكادميية للدين ،والالهوتُّ .
من هذه الحقول املعرفية املعنيّة هي يف الواقع مجموع ٌة من الحقول التي ت ُق ِّد ُم نظر ٍ
ات
أي أنرثوبولوجيا ديني ٍة قابل ٍة
عميق ًة وق ّيم ًة إىل الطبيعة اإلنسانية .ينبغي أن تكون ُّ
للتوضيح املناسب ُمتجاوب ًة بشكلٍ تا ٍّم مع تلك النظرات العميقة وأن تسعى لتنظيمها
ٍ
كائنات متديِّن ًة.
داخل تفسريٍ مرك ٍَّب للبرش بوصفهم
الديني
الطبيعي
بتقديم موضو َع ِي املذهب
أ ّما املهمة الثانية للبحث ،فإنّها تتمث ُّل
ِ
ّ
ّ
واملذهب العميل املعر ّيف اللذَين ُي ّدان اإلطار التفسريي والعمليات املنهجية يف املراحل
النظريّة والتقييمية للجدلية .يكم ُن االحتجاج لصالح هذه االفرتاضات التأطريية ضمنيّاً
يف نوعية التفسريات التي تلقى دع َم هذه االفرتاضات ،ونادرا ً ما يت ُّم إظهار االحتجاج
نظرت إىل الطبيعة
بشكلٍ رصي ٍح .تُعبِّ ُ هذه االفرتاضات التأطريية يف مست ًوى معيَّ ٍ عن ِ
مستوى آخر ،فإنّني أعت ُرب أ ّن
اإلنسانية والبيئة األساسية التي يسك ُن فيها البرش؛ أ ّما يف
ً
بأقل
االفرتاضات التأطريية هي مثالي ٌة حينام تُف َهم بشكلٍ صحي ٍح عىل أنّها تحك ُم ُمسبقاً ّ
تسمح يف الوقت ِ
نفسه بربوز األسئلة الالهوتية
قد ٍر ممكن عىل القضايا الالهوتية بينام
ُ
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ُتيح كشْ َف األبعاد الالهوتية املهمة
املهمة يف البحث .هذا يعني أ ّن االفرتاضات التأطريية ت ُ
لألنرثوبولوجيا الدينية باإلضافة إىل النظرات العميقة املست َم َّدة من العلوم البيولوجية
السلبي أو
واإلنسانية حيث ُيكن مالحظتها ومناقشتها معاً من دون الوقوع يف االختزال
ّ
التبسيط املفرط من النوع العلمي أو الالهويت .حينام يُفهم الالهوت من خالل املفهوم
أي ٍ
نقاش حول األنرثوبولوجيا الدينية –متاماً كام
األوسع العابر للتقاليد ،فإنّه يكون معن ّياً يف ّ
ِ
طروحات
أ ّن الدراستني األكادميية والعلمية لل ِّدين هام معن ّيتان يف النقاش (وتتض ّمن األخرية
كل من العلوم البيولوجية واالجتامعية حول املوضوع) .إذا أزلنا أيّاً من هذه الحقول املعن ّية
ٍّ
ٍ
إيديولوجي غريِ م َّرب ٍر وال يُفيض إال إىل تقهقر التفسري
موقف
عب عن
منذ البداية ،فإ ّن ذلك يُ ّ
ٍّ
الناتج حول الحياة اإلنسانية .تكم ُن الفائدة العملية لإلطار املؤلَّف من املذهب الطبيعي
الديني واملذهب العميل املعر ّيف يف إتاحته لجميع الحقول املعن ّية بالتضافر يف سبيل إنتاج
غني مفهوم ّياً ومتداخلٍ للغاية حول اإلنسان باعتباره كائناً متديِّناً.
تفسريٍ ٍّ
تبقى الفائدة العملية لهذا اإلطار حتّى لو اعرتض أحدهم عىل األسلوب الطبيعي
الذي أستخدمه لتفسري الحالة اإلنسانية أو خالف ر ِفيض للمصادر املر َّخصة غيب ّياً التي
ٍ
معلومات حول الطبيعة اإلنسانية .عىل سبيل املثال ،إذا أراد عاملُ الالهوت
تحتوي عىل
أن يُق ِّدم أنرثوبولوجيا ديني ًة ُمتناسب ًة مع معتقداته حول اإلميان الشخيص بالله –الواردة
بشكلٍ شائعٍ يف الكتاب املق ّدس التابع ألحد األديان -فإنّه ال يوجد يش ٌء ،يف جدلية هذا
رضوري وأنّه
رش إمكانية ذلك .أعترب هنا أ ّن هذا التفسري غ ُري
البحث ،يستبع ُد بشكلٍ مبا ٍ
ٍّ
تفصيل الهويتٌّ كام
ٌ
نو ٌع من اإلميان املفرط –وفقاً لتعبري ويليام جيمز ( -)1902أو أنّه
ٍ
تقييدات عىل هذه التفصيالت الالهوتية .عىل
يفرض هذا البحث
سوف أُشري إليه .نعمُ ،
أي تفصيلٍ الهو ٍّيت من هذا النوع (سوا ًء كان بوذيّاً أو داويّاً )...ال ينبغي
وجه التحديد ،فإ ّن َّ
أقل استجاب ًة للنظرات العميقة ذات االختصاصات املتع ّددة والعابرة للتقاليد
أن يكون ّ
الديني الذي أق ِّدمه .أعتق ُد أ ّن العديد من األنرثوبولوجيات
من تفسري املذهب الطبيعي
ّ
الالهوتية التقليدية ال تستويف هذا املعيار عىل الرغم من حيازتها عىل فضائل أخرى.
وعليه ،فإ ّن التقييدات التي تفرضها هذه الجدلية عىل التفصيالت الالهوتية تتمتّع
باألهمية وتتطل ُّب تح ُّوالً عىل مستوى املقاربات الالهوتية تجاه األنرثوبولوجيا الدينية.
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كذلك ،يقو ُم التفسري املتع ّدد االختصاصات للحالة اإلنسانية يف اإلطارين الطبيعي
والعميل بتوجيه التح ّدي ملغالطات التفسريات العلمية التي ت ّدعي الشمولية بوصفها
إنجاز ٍ
خرج العلوم عن حدودها
ات علمي ًة حرصا ً .إ ّن البسط األيديولوجي الرصيح الذي يُ ُ
املناسبة (ويُس ّمى أحياناً نزع ًة علمي ًة متط ّرف ًة) هو غ ُري قابلٍ للتربير العقيل وفقاً للعلوم
نفسها ،ولك ّنه قد يبدو بالنسبة لعلامء الطبيعة ُمس َّوغاً من الناحية السياسية واألخالقية
يف خض ّم املعركة حينام يُواجهون ما يعتربون أنّها تفسرياتٌ الهوتي ٌة للحالة اإلنسانية
يل الوارد يف هذا
تتّ ُ
صف بالرجعية وتنطوي عىل األخطار .يقو ُم اإلطار الطبيعي والعم ّ
البحث بنفي رضورة الجهود السياسية واألخالقية التي ُيارسها علامء االجتامع وعلامء
التط ُّور البيولوجي يف هذه الحالةُ .يكن للعلامء اإلنسان ّيني وعلامء الطبيعة أن يُحقِّقوا
أعمق للحالة اإلنسانية يف الوقت الذي يحرسون فيه كرامة البرش وحريّتهم من
فهامً َ
الديني واألشكال العلامنية من الحكم االستبدادي ،وذلك من خالل التعاون
التعصب
ُّ
ّ
الديني واملذهب العميل املعر ّيف.
معاً يف إطا ٍر ُمح َّد ٍد من قبل املذهب الطبيعي
ّ
األنثروبولوجيا الدينية والحقول المعرف ّية المعن ّية

سوف نبدأ بتقديم بعض التعريفات الرئيسية .حينام أذك ُر الدراسة العلمية للدِّ ين،
ِ
متداخلة االختصاصات للعنارص اإلدراكية والعاطفية والنفسية
فإنّني أعني الدراسة
واالجتامعية والتواصلية للدين ،وذلك من خالل استخدام منه َج ِي العلوم الطبيعية
ٍ
بصالت عميق ٍة مع الدراسة األكادميية
والعلوم اإلنسانية .تحظى الدراس ُة العلمية للدين
األعم للدين ،أي الدراسات الدينية التي يتتبّعها املتدينون ،وبهذا فإنّنا نستخدم مصطلحاً
صل الدراسة العلمية للدين بشكلٍ وثيقٍ بالتأ ُّمل البحثي
يبدو أنّه يزدا ُد رواجاً .كذلك ،تتّ ُ
حول املعتقدات واملامرسات الدينية ،أي الالهوت الذي يتت ّبعه علام ُء الالهوت الذين
قد ينتمون إىل التعاليم الدينية التي تؤمن باأللوهية أو ال تؤم ُن بها ،أو الذين قد
ميتلكون مشاري َع غ َري مرتبط ٍة بال ّدين أو علامني ًة محض ًة .يقو ُم املتدينون والخرباء يف
مجال الدراسة العلمية لل ِّدين بتصوير أبحاثهم عىل أنّها صادر ٌة عن مراقبني موضوع ّيني
يسعون للحياد بينام من ناحي ٍة أخرى ،عاد ًة ما يكون علامء الالهوت ُمطّلعني عىل
الشؤون الداخلية ويستفيدون من التزامهم الديني الحيوي إلنتاج نظر ٍ
ات عميق ٍة ال
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يستطي ُع الغرباء فهمها بسهول ٍة أو التعبري عنها .بالطبع ،توج ُد استثناءاتٌ يف كِال الطرفني
(املطّلع عىل الشؤون الداخلية والناظر من الخارج) .عىل نحو اإلجامل ،ال يكون أحد
خارجي بطبيعته ،بل هو يؤ ّدي دور املطّلع
املفكِّرين مجرد مطّلعٍ من الداخل أو ناظ ٍر
ٍّ
الداخيل أو الناظر الخارجي يف تحقيقٍ معيَّ ٍ ويستطي ُع العديد من املفكِّرين العمل
بشكلٍ ف ّعا ٍل يف الحالتني والتنقُّل بسهول ٍة بينهام.
ت ُساه ُم جميع امليادين الثالثة –الدراسة العلمية لل ِّدين ،الدراسات الدينية،
والالهوت -بإنتاج نظر ٍ
ات عميق ٍة صائب ٍة يتحتّ ُم عىل األنرثوبولوجيا الدينية املتع ّددة
االختصاصات والعابرة للثقافات أن تقوم برتكيبها .وعليه ،فإ ّن املجموعات الثالث
ٌ
حقول معرف ّي ٌة معن ّي ٌة يف األثروبولوجيا الدينية ،ولك ّن هذا األمر يستلز ُم التوضيح
هي
ِ
املعاصة لدور ال ِّدين يف حياة اإلنسان ت ُهمل
–وربا التعليل -أل ّن بعض التفسريات
ّ
واحدا ً أو أكرث من هذه الحقول املعن ّية .عىل سبيل املثال ،حتّى داخل الدراسة
العلمية لل ِّدين ،كثريا ً ما يقو ُم علام ُء االجتامع بإغفال مساهامت نظريّة التط ُّور يف
عملية فهم أصول ال ِّدين وكأ ّن األصول التط ُّورية والقيود البيولوجية ال تتمتّع باألهمية
يف التحليل املعارص للوظائف االجتامعية لل ِّدين .من ناحي ٍة أخرى ،يُهمل علامء
البيولوجيا التط ّورية وعلامء األعصاب بشكلٍ
دوري التوصيفات الغن ّية لل ِّدين التي
ٍّ
يُق ّدمها علامء األنرثوبولوجيا الثقافية وعلامء النفس ،فيقومون أحياناً بشكلٍ كار ٍّيث
باملبالغة يف تبسيط ال ِّدين من أجل التحكُّم السهل بالربامج العلمية البحثية .يف الوقت
نفسه ،عاد ًة ما يقو ُم املتديِّنون وعلامء الالهوت بإهامل الدراسة العلمية للدين،
وهؤالء أنفسهم كثريا ً ما يختصمون يف ما بينهم حول النظريات والتفسريات املقبولة
يف الدراسة األكادميية للدين .قد تكو ُن التحقيقات املتّصلة باألنرثوبولوجيا الدينية
معني بعني االعتبار ،ولك ّن األنرثوبولوجيا
موض َع فائد ٍة من دون أخذ ِّ
كل حقلٍ معر ٍّيف ٍّ
الدينية املطروحة هنا تلتز ُم بالسعي نحو مست ًوى رفيعٍ من الشمولية والثبات .وعليه،
يصعب للغاية بالنسبة لهذه األنرثوبولوجيا الدينية عدم تب ّني صوابية وحتّى إمكانية
ُ
التعاون بني الحقول املعرفية املعن ّية يف األنرثوبولوجيا الدينية بشكلٍ أوس َع ،وسوف
أقو ُم مبناقشة مسألتَ ِي الصوابية واإلمكانية معاً يف ما ييل.
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التعاون بين الحقول المعرف ّية المعن ّية

عىل خالف التقسيم الذي ذكرته للت ّو ،فإنّني ضمن العدد املتنامي من علامء الطبيعة،
الغني املتع ّدد االختصاصات ألصول
واملتدينني ،وعلامء الالهوت الذين يعتربون أ ّن الفهم ّ
ال ِّدين ووظائفه وقيمته هو ٌ
يل يتّس ُم بالصعوبة .يُ َع ُّد هذا
هدف جدي ٌر ولك ّنه َمقص ٌد عم ٌّ
تصف املنظّمة البحثية
األمر واحدا ً من االلتزامات الفكرية يف ميدان العلم وال ِّدين كام ُ
نفسه يرب ُز يف
الريادية «الجمعية الدولية للعلم وال ِّدين» ،ومع ذلك فإ ّن هذا االلتزا َم َ
مواض َع أخرى .من الواضح أ ّن دوافعنا ليست ُمنسجم ًة عىل الدوام .كلّنا نعترب الظواهر
بكل ٍ
عامل مه ٌّم يف
تأكيد أن نُدرك أ ّن ال ِّدين ٌ
الدينية مدهش ًة يف جوهرها ونستطي ُع ّ
السياسة الجغرافية واالقتصاد والتغيري االجتامعي والحروب الثقافية .لعلّنا نعمل عىل
أمل أن يؤ ّدي الفهم إىل إنتاج التعاطف ومتالك النفس ،وهي فضائل تشت ُّد الحاجة إليها
كل البعد
الحاميس والعنيف أحياناً .ولك ّن غاياتنا النهائية هي بعيد ٌة ّ
يف امليدان ال ِّديني
ّ
عن التناغم .يتخ ّيل البعض أ ّن فهم ال ّدين سوف مينحنا القوة التي نحتاجها ليك نتخلّص
منه ونوصل ضحاياه إىل التنوير اإلنساين ،بينام يحل ُم آخرون بنو ٍع من ال ِّدين الذي
ُيكن أن يبقى روحانيّاً بشكلٍ أصيلٍ ويف الوقت ذاته فإنّهم يُدركون بشكلٍ تا ٍّم أصوله
التط ُّورية ،ووظائفه االجتامعية ،وديناميّاته النفسية ،ونتائجه االقتصادية .أ ّما آخرون،
فإنّهم يأملون إثباتَ نظرتهم الشخصية الدينية أو الفرضيات العقائدية التابعة للتعاليم
الدينية التي يلتزمون بها.
عىل الرغم من هذه الدوافع املتضاربةُ ،يكن أن نتعاون طاملا نقو ُم بإيقاف أجنداتنا
الشخصية واالجتامعية –الخف ّية أو الجل ّية -يف سبيل املهمة املتمثِّلة بفهم اإلنسان ككائنٍ
متديِّنٍ  ،وطاملا نستطي ُع االت ّفاق عىل إطا ٍر يسمح بإيراد النظرات العميقة لجميع الحقول
املعرفيّة املعنيّة داخل البحث .ال ُيكن أن يكون هذا اإلطار ضمن دائرة «القاسم
ُنتج العلو ُم البيولوجية أع ّم اآلراء حول الحالة اإلنسانية
املشرتك األصغر» يف البيولوجيا .ت ُ
وأقلّها ارتباطاً بالثقافة ،ولك ّن هذه اآلراء هي خامد ٌة نسب ّياً وال تستطي ُع إدراك متام
ق ّوة املعتقدات والسلوكيات والتجارب الدينية يف الحياة اإلنسانية وتعقيدها .باإلضافة
إىل ذلك ،نح ُن بحاج ٍة للتوصيفات الغنيّة التي ينسبها عالِم األنرثوبولوجيا إىل ال ِّدين
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يف بيئاته الثقافية املختلفة ،والتعقُّبات الدقيقة التي يُجريها عالِم النفس ليح ّدد آثا َر
ال ِّدين يف العواطف والسلوكيات البرشية ،والتحليالت الفئوية التي يُؤ ِّديها عالِ ُم االجتامع
ليصل إىل دور املعتقدات والسلوكيات الدينية يف الحفاظ عىل النظام االجتامعي وتعزيز
التغيري االجتامعي .تستطي ُع التحليالتُ التاريخية أن ت ُساعد يف نسج املستويات املختلفة
من التوصيف معاً ليك تظهر الروابط بني املجموعات واألفراد ،ولك ّن هذا ليس كافياً.
عىل الرغم من أ ّن العلوم البيولوجية واإلنسانية ت ُق ِّد ُم أغلب املا ّدة األولية الالزمة
لتفسري الحالة اإلنسانية ،إال أ ّن هذه العلوم لوحدها -وحتّى حينام يقوم املؤ ّرخون
ُتيح تقييم دور ال ِّدين يف الحياة البرشية ،وهذه وظيف ٌة أساسية
بتنظيمها -ال ت ُ
لألنرثوبولوجيا الدينية .ال ُيكن أن نقرأ هذا التقييم ببساط ٍة يف املادة التوصيفية والنظرية
للعلوم الطبيعية واإلنسانية ،وال ينبغي التظاهر بأ ّن هذه العلوم ت ُش ُري بشكلٍ
حتمي
ٍّ
خاص لل ِّدين .إ ّن ضبط التح ُّول من املناحي التوصيفية والنظرية إىل التقييم
إىل ٍ
تقييم ٍّ
التام يتطل ُّب الفلسفة باإلضافة إىل الالهوت مبعناه األعم املذكور آنفاً واملعتَ َمد يف هذا
يجعل هذا الواقع الالهوت ُسلطاناً عىل العلوم؟ ال عىل اإلطالق ،فالحقول
البحث .هل ُ
املعرفيّة املعنيّة ال تخد ُم املصالح الالهوتية بل ت ُقيِّد التقييامت الالهوتية والفلسفية.
عىل الرغم من ذلك ،فإ ّن حذف الفلسفة والالهوت كل ّياً يعني إهامل مهمة التقييم
–وهذا ليس ممكناً وفقاً ملعنى األنرثوبولوجيا الدينية الوارد يف هذا البحث -أو اال ّدعاء
بشكلٍ خاطئٍ أ ّن التقييم مسأل ٌة بسيط ٌة ال تحتاج إىل توجي ٍه من حقلٍ معر ٍّيف مح ّد ٍد أو
خاص ٍة.
إىل خرب ٍة ّ
علّمتنا التجربة األليمة واملحرجة يف أغلب األحيان أ ّن املعلومات مشحون ٌة
ٌ
أهداف
«النقي» والتحليل «املوضوعي» هام
بالنظريات ،وأ ّن ما يُس ّمى بالتوصيف
ّ
ٍ
فرضيات ثقافي ٍة وفلسفي ٍة بطرقٍ
مثالي ٌة ال نستطيع إال مقاربتها ،وأ ّن النظريات تُعبِّ عن
ٍ
ال نالحظها دامئاً عىل الفور ،وأ ّن التقييامت تخد ُم غالباً
أجندات رصيح ًة أو خف ّي ًة .أحياناً،
التخصصية عن وجود هذه املشاكل يف أوساطهم ،وحينام
يغفل العاملون يف الحقول
ُ
ُّ
يرب ُز الوعي قد تتمثّل النتيجة بإجراء اختبا ٍر ٍ
شديد للذات .هذا أحد األسباب الذي يدعو
بعض الباحثني للتشكيك يف املقاربات التقييمية لل ِّدين ،ولك ّن منع التقييم ال يُالمس إال
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ظاهر مشكلة التح ُّيز ما يؤث ِّ ُر أيضاً عىل النظريات والتحليالت والتوصيفات واملعطيات-
كل نو ٍع من التقييم وعىل جميع مستويات التعقيد .ال يتمث ُّل
أي باختصار يُؤث ِّر عىل ّ
ٍ
رسع ٍة
بالتخل عن التقييم أو ارتكاب خطأٍ جري ٍء عرب إصدار
ّ
الحل األمثل
ّ
تقييامت مت ِّ
أو خاضع ٍة لآلراء الشخصية ،بل علينا تح ُّمل مسؤولية التقييم من خالل تعقُّب فرضياته
ومقارنتها باإلضافة إىل تقديم الحجج بشكلٍ رصي ٍح لدعم الفرضيات التي نُؤم ُن بها
املتخصص ،وهو األفضل .هذا هو ميدان الفلسفة عىل وجه
وذلك عىل ضوء التدريب
ِّ
التحديد ،ويف ما يتعلّق بالشؤون الدينية فإنّه ميدان الالهوت (باملعنى املستخ َدم يف هذا
البحث) .بعيدا ً عن متثيل أفظع انتهاكات الحياد ،فإ ّن الالهوت هنا هو األداة الرئيسية
كل حقلٍ معر ٍّيف
للتحكُّم بالتح ُّيز ،والتحقيق يف التقييامت املوضوعية ،والتأكُّد من أ ّن َّ
معني يتمتّع باألهمية يف البحث الجاري حول األنرثوبولوجيا الدينية .باإلضافة إىل أهمية
ٍّ
موضوعه املتم ِّيز ،فإ ّن هذا هو أساس مكانة الالهوت يف األكادميية العلامنية.
بهذا املعنى ،يؤ ِّدي الالهوت دور املضيف يف حفل ٍة تض ُّم الحقول املعرف ّية املعن ّية
تسهيل الحوار والتأكُّد من أ ّن الجميع يشع ُر بالراحة .يتّخ ُذ الالهوت بهذا املعنى
َ
ويتول
ّ
يل وهو :امتالكه ألكرب منز ٍل وقدرته عىل أن يكون أكرث شموالً.
دو َر املضيف
ٍ
لسبب عم ٍّ
ولك ّن علامء الالهوت بهذا املعنى ليسوا عاد ًة مضيفون حياديّون ،فمعظمهم جاهزون
إلجراء تقييامتهم الخاصة لل ّدين يف حدود الحالة اإلنسانية ،وينبغي أن تخضع الحجج
ٍ
الناتجة للمعايريِ ِ
مشارك آخ َر يف الحوار .إ ّن
ألي
نفسها التي تحكم الحجج التقييمية ِّ
تقيي ِمي الالهويتّ الخاص للظاهرة اإلنسانية املتمثِّلة بال ِّدين هو ثنا ّيئ االت ّجاه –أي إنّه ينظر
تعكس
بالتقدير من جه ٍة ويتو ّجه بالنقد من جه ٍة أخرى -ويُعبِّ عن االفرتاضات التي
ُ
اإلطا َر األنطولوجي للمذهب الطبيعي ال ِّديني واإلطار اإلبستمولوجي للمذهب العميل
كام ذكرتُ سابقاً .ال ُ
تروق هذه االفرتاضات للعديد من علامء الالهوت اآلخرين ،ولك ّنني
رش .يتمث ُّل أساس
أحتج لصالحها يف مواضع أخرى وأدعمها يف هذا البحث بشكلٍ غريِ مبا ٍ
ُّ
ُتيح تفسريا ً أكرث
الجدلية يف أ ّن املقاربة الطبيعية والعملية ال ِّدينية لإلنسان ككائنٍ متديِّنٍ ت ُ
كل الحقول املعرف ّية املعن ّية ،وذلك عىل
شمولي ًة وجمعاً وإقناعاً للطروحات التي تُق ّدمها ُّ
نح ٍو ُ
يفوق ما تق ّدمه التفسريات الالهوتية املنا ِفسة سواء كانت إلهي ًة أو إلحادي ًة ،توكيدي ًة
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بش ّدة أو نقدي ًة بالكامل .سوف نُرجئ املقاربات الجدلية األخرى باإلضافة إىل التقييم
الفلسفي الرسمي للنظريات املنا ِفسة حول الواقع األسمى إىل ٍ
نصبت
بحث آخ َر .مبا أنّني
ُ
ّ
يل تقديم قضي ٍة تقييمي ٍة ،وهذه القضية بح ّد ذاتها
نفيس يف مقام مضيف الحفل ،يتحتّم ع ّ
تتناسب للغاية مع الهدف املتمثِّل بض ّم آراء الحقول املعرفيّة املعنيّة .هذا ما يقتضيه
ُ
امتالك أكرب املنازل وأفضل مكانٍ إلقامة الحفل ،إذ ال يستطي ُع عامل البيولوجيا بنفسه أو
عامل االجتامع بنفسه أو حتّى امل ّؤرخ بنفسه أن يرعى الحفل بالطريقة الشاملة ذاتِها.
هذا البحث هو مبثابة تقري ٍر عن آثار الحفل ال الحفل بح ّد ذاته ،فقد انقىض الحوار وأنا
أقو ُم بالكتابة بنفيس ،ولك ّن النقطة املهمة هي وقو ُع سلسل ٍة طويل ٍة من الحوارات النافذة
املستمرة حتّى حينام أتوق ُّف لذكر االستنتاجات والحجج املؤقَّتة ،ومن املفرتض أن ت ُساهم
النقاشات املتواصلة التي ُ
ميض الوقت.
أشارك بها يف صقل رأيي مع ّ
التناسب
تحدّي
ُ

بجواب أش َّد
يحظى السؤال حول إمكانية وقوع التعاون بني الحقول املعرف ّية املعن ّية
ٍ
ٍ
مجاالت خطابي ٍة ال
تنطبق عىل
وهو كالتايل :تنتفي هذه اإلمكانية أل ّن الحقول املعرفيّة
ُ
كل من الدراسة العلمية لل ِّدين والدراسات الدينية
خطاب ٍّ
يختلف
تتناسب مع بعضها.
ُ
ُ
ُ
تنفصل هذه الخطابات بشكلٍ
صادم .مبا أنّني
ُ
والالهوت عن بعضها ،ويف بعض األحيان
ٍ
استنتجت أنّها ليست غ َري متناسب ٍة ولك ّنها غالباً ما ت ُوضع يف
أقو ُم بربط الثالثة معاً ،فقد
ُ
ُصبح هذه األحجية املفهومية بسيط ًة حينام
زوايَا مختلف ٍة بحيث يُشك ُِّل جم ُعها تحديّاً .ت ُ
يقو ُم املتدينون وعلامء الالهوت بالسامح لعالِم البيولوجيا مبزاولة عمله واالنتظار لريوا
كيف ستؤث ِّ ُر نتيجته عىل مشاريعهم .مع ذلكُ ،يكن أن تتحقّق املزيد من التفاعالت
األكرث تعقيدا ً ،ويف خض ّم هذه التفاعالت ينشأ عاد ًة السؤال عن عدم تناسب خطابات
الحقول املعرفيّة .سوف ُ
توضيح السبب وراء إمكانية التحكُّم بهذه الصعوبة وأنّها
أحاول
َ
ال تعني موت جميع احتامالت التعاون يف مجال االختصاصات املتع ِّددة.
نصل هنا إىل الدراسات الدينية والدراسة العلمية لل ِّدين .تقو ُم الدراسات الدينية
ُ
كحقلٍ معر ٍّيف بتكريس نفسها بشكلٍ عميقٍ لفهم التعقيد والتشابك الكام َن ْي يف الدين

 546الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

وذلك عن طريق التوصيفات الظواهرية ،والرتكيبات التاريخية ،والنامذج االجتامعية.
متداخل االختصاصات متاماً كاالقتصاد
َ
يُع ُّد مجال الدراسات الدينية بالفعل حقالً
السيايس .بسبب طبيعته الشاملةُ ،
ميتلك ميدان الدراسات الدينية القدرة عىل استيعاب
للتخل عن االلتزامات
اآلراء العلمية حول ال ِّدين وإصدار الردود عليها من دون الحاجة ّ
املنهجية األساسية الخاصة بالدراسات الدينية .يف الجانب اآلخرُ ،
متتلك الدراسة العلمية
يعمل علامء الطبيعة داخل حدود التقييدات
لل ِّدين مجموع ًة مختلف ًة من اإللتزاماتُ .
املنهجية التي تدعم تبسيط الظواهر الدينية الدامئة التعقيد للوصول إىل املعامل القليلة
البارزة التي ُيكن التحكُّم بها بسهول ٍة يف التحقيق العلميُ .يكن أن يهت ّم علام ُء الطبيعة
املستحسن أن يتع ّرفوا عليه ليك يتج ّنبوا املواقف املحرجة.
بالتعقيد التام لل ِّدين ومن
َ
ولكن مع ذلك ،يتمثّل التزامهم األول بالعثور عىل يش ٍء ميكنهم التعامل معه ،وبالتايل
عليهم االحتجاج (أو مجرد األمل) بألّ يؤ ّدي اختيار ٍ
خيوط مح َّدد ٍة من النسيج املتشابك
لل ّدين إىل إبطال نتائجهم.
قد يُش ُري هذا التناقض بني الدراسات الدينية والدراسة العلمية لل ِّدين إىل عدم
تناسب خطابات الحقول املعرفيّة ،ولك ّن التحليل األدق يُظهر وجو َد قاعد ٍة للنقد
كي .فلننظ ْر إىل الطريقة التي ُيكن التعبري من
َ
املشت ْ
املشتك وبالتايل لِلفهم ولِلتك ُّيف َ َ
املشتك.
خاللها عن النقد َ َ
يحتج املتدينون بأ ّن قيام علامء الطبيعة باإلفراط يف تبسيط
من إحدى الجهات ،قد ُّ
ال ِّدين لصالح سهولة التحكُّم بالتحقيق هو اختز ٌال مري ٌع .استنادا ً إليهم ،فإ ّن توصيفات
أي أث ٍر للوعي الذايت
الظواهر الدينية التي يُق ّدمها بعض علامء الطبيعة والتي تخلو من ّ
أي تربي ٍر هي ساذج ٌة عىل نح ٍو هز ٍّيل أو حتّى خطريٍ .سوف يُش ُري املتدينون
أو من ِّ
إىل الثمن املفهومي الباهظ الذي يت ُّم دفعه لهذه اإلسرتاتيجيا االختزالية ،إال أنّهم يف
الوقت ِ
نفسه ال يعرفون كيف ينصحون علامء الطبيعة املستع ّدين للتعامل مع تفسريٍ
َّ
اجتامعي .يقو ُم أغلب
أقل تقديرٍ ،فإ ّن مثن االختزال العريض هو
أدق للدين .عىل ّ
ٌّ
بغض
الناس املنتمني إىل الثقافات الكربى يف العامل املعارص باالستامع إىل علامء الطبيعة ّ
ٍ
تداعيات
النظر عن مضمون كالمهم ،وقد يؤ ّدي ترويج هؤالء للفهم الزائف للدين إىل

العلم واألنثروبولوجيا الدينية

547

اوح بني الفهم املش َّوه للدين والتشكيك العميق بالعلم
اجتامعي ٍة وسياسي ٍة خطري ٍة ترت ُ
الطبيعي يف أوساط املجتمع العام املتديِّن ،إىل الخسارة التدريجية ملكانة العلم مع قيام
عملية إعادة التعليم بتصحيح التبسيطات املفرطة الطائشة .حينام يطّلع علامء الطبيعة
عىل هذا النقد ويدركونه ،قد يتمثّل ر ّدهم عىل األغلب باتّباع تفسري ٍ
ات أكرثَ تط ُّورا ً
للدين .وعليه ،ينتفي االنعدام يف التناسب وما نواجهه هو مجرد التصادم بني العادات
الذهنية للحقول املعرفية.
من ناحي ٍة أخرى ،وعىل الرغم من تبسيطاتهم املفرِطة املؤذية ،ما زال علامء الطبيعة
نتائج مدهش ًة يف دراستهم للمعتقدات والسلوكيات والتجارب الدينية .من
يحقّقون َ
األمور ذات األهمية يف اإلطار األعم للدراسات الدينية هو معرفة أ ّن األفكار الدينية
قابل
رصفات الدينية هو ٌ
تتّخ ُذ أشكاالً مح ّدد ًة قابل ًة للتكرار أو أ ّن امليل تجاه بعض الت ُّ
يحتج علامء الطبيعة بأنّه يتحتّم عىل املتدينني تجاوز
للوراثة .لالستفادة من هذه النقاطّ ،
يغيوا تو ّجه الدراسات الدينية لالستخفاف
ّ
حساس ّيتهم تجاه املقاربة االختزالية وأن ّ
يحق لعلامء الطبيعة اإلعال َن بأنّهم كانوا يف طور وضع أجند ٍة
بالدراسة العلمية لل ِّدينُّ .
جديد ٍة ومثري ٍة للتحديات للدراسات الدينية خالل العقود املاضية ،وأنّه قد حان الوقت
ألن يقوم املزي ُد من املتدينني بالتعامل مع هذه األجندة حتّى ولو متثّل ذلك باختبارها
الخاصة .نذكّ ُر مر ًة أخرى أ ّن هذا األمر ال يعني االنعدام يف التناسب،
من وجهات نظرهم
ّ
بل يعني وجو َد نزا ٍع يف تطبيقات الحقول املعرف ّية ُيكن أن يكون له إجاباتٌ ب ّناءةٌ.
فلنتو ّجه اآلن نحو العالقة بني الدراسة العلمية للديِّن وبني الالهوت .كذلك ،ال
متناسب بني الحقلني بل وجهاتُ نظ ٍر ُمتموضع ٌة يف زوايا مختلف ٍة
خطاب غ ُري
يوجد هنا
ٍ
ٌ
ويكن أن تكون غني ًة باملعلومات .عاد ًة ما يُق ِّدم الالهوت ا ّد ٍ
عاءات خاص ًة حول أصول
ُ
تأسييس ،أو عرب عقيد ٍة يُز َع ُم أنّها
فكري لرس ٍد
ال ِّدين ووظائفه وقد يكون ذلك عرب تفسريٍ ٍّ
ٍّ
يل للتجارب
تنقل حقيق ًة منزل ًة من الله حول غاية الطقوس الدينية ،أو عرب تفسريٍ تأ ُّم ٍّ
املدهشة التي ُيكن أن تتحقّق من خالل التأ ُّمل أو العبادة الجامعية .غالباً ما ترتب ُط
بجانب ٍ
واحد يف أحد األديان ،ومل ت ُحاول إال قلّ ٌة من علامء
هذه اال ّدعاءات الالهوتية
ٍ
يشمل التعاليم الدينية
ُ
الالهوت التقليديِّني أن يُنظِّموا هذه اال ّدعاءات يف َص ٍح الهويتٍّ
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املختلفة .يف الواقع ،يبدو أ ّن معظم علامء الالهوت التقليديِّني ليسوا مهت ِّمني بال ِّدين
–مبعنى املجموع التام للظواهر التي تبحثها الدراسات الدينية -وهذا ليس أمرا ً جيدا ً
بنظري وال يتناغ ُم مع النظرة إىل الالهوت املعتَ َمدة هنا ،ولك ّنه مفهو ٌم حينام نأخ ُذ
ٍ
مجتمعات ديني ٍة
بعني االعتبار الطريقة التي يتّبعها هؤالء العلامء غالباً يف العمل لصالح
مح َّدد ٍة .األه ُّم من ذلك هو أ ّن اال ّدعاءات الالهوتية ال تتناغ ُم يف الكثري من األحيان بشكلٍ
ٍ
جيد مع طروحات الدراسة العلمية لل ِّدين حول تط ُّور املعتقدات والسلوكيات الدينية،
وحول أصول ال ِّدين ووظائفه .عاد ًة ما قام علام ُء الالهوت بتفادي هذه اإلشكالية كام
ٍ
بهويات
فعل املتدينون ،وذلك من خالل االلتجاء إىل املجتمعات الداعمة التي تتمتّع
بغض النظر عن
اجتامعي ٍة قوي ٍة مبا فيه الكفاية للحفاظ عىل ال ُبنى املعقولية املحل ّية ّ
الت ّيارات الفكرية األعم .يف هذه املالذات حيث التق ُّبل والرتابط ،ال يتحتّم عىل علامء
اجتامعي بسبب تجاهلهم ملا يقوله علامء الطبيعة
أي مثنٍ
الالهوت التقليديّني دفع ِّ
ٍّ
حول األصول التط ُّورية لل ّدين ووظائفه.
يف املقابل ،توجد ضمن معظم التعاليم الالهوتية تعالي ُم فرعي ٌة مثري ٌة فكريّاً
تسعى للتعامل مع ما يقوله املفكِّرون اآلخرون حول األمور املرتبطة بالالهوت .يقو ُم
علامء الالهوت هؤالء –املقصودون يف هذا البحث واملر ّجح أن يُق ّدروا مقاربته تجاه
األنرثوبولوجيا الدينية -ببذل ٍ
كل من املتدينني
جهد كبريٍ ليك يطّلعوا عىل اكتشافات ٍّ
وعلامء الطبيعة يف مجال ال ّدين وأن يأخذوا تلك االكتشافات بعني االعتبار يف نظرياتهم
الالهوتية .قد تنطبق النظريات الالهوتية حول بعض املواضيع بشكلٍ
مستقل
ٍّ
مفهومي
ٍّ
عن الدراسة العلمية لل ِّدين ،فعىل سبيل املثال :قد يتوافق موضوع الخلق اإللهي أو
أي من اكتشافات
الهدف الجاميل واألخالقي لالنسياب السهل للحياة داخل «الداو»[[[ مع ٍّ
العلوم الطبيعة أو اإلنسانية .ولكن من ناحي ٍة أخرىُّ ،
تحتك العدي ُد من النظريات
ويفرتض بعض علامء
أقسام من الدراسة العلمية لل ِّدين،
الالهوتية مفهوميّاً ومنطقيّاً مع
ُ
ٍ
الطبيعة كذلك وجود هذا االحتكاك حينام يؤكِّدون بشكلٍ غريِ
–وعلني أحياناً-
رسمي
ٍّ
ٍّ
ٍ
علمي
اكتشاف
عىل األهمية الالهوتية (السلبية أو النقدية يف أغلب األحيان) ألحدث
ٍّ
أسايس يف الفلسفة الصينية.
[[[ .الداو :كلم ٌة صينية تعني السبيل ،أو الطريق ،أو النهج ،وهي مفهو ٌم
ٌّ
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يؤسف له هو أ ّن الحقل املعر ّيف املتمثِّل بالالهوت يُع َّر ُف أحياناً بأرشس
حول ال ِّدين .ما َ
كل من املتن ّورين املثقّفني الذين يو ّدون االنتقام من
مناذجه وأكرثها تح ُّجرا ً من ِقبل ٍّ
ال ِّدين أو القادة الدين ّيني املحافظني الذين يرومون الدفاع عن التقاليد .مع ذلك ،ما زال
عمل املفكّرين املبدعني الذي يسعون لدمج الدراسة العلمية لل ِّدين والدراسات الدينية
ُ
يف نظريّة ديني ٍة الهوتي ٍة بالتحديد قامئاً ،وذلك بنح ٍو هادئٍ عىل أطراف الحروب الثقافية
املدفوعة دين ّياً وداخل فجوات العالَم املعقَّد اجتامع ّياً للدراسات الالهوتية .ال تسعى
هذه النظريات الالهوتية فقط للتنظري حول أصول ال ِّدين ووظائفه ،بل أيضاً لتقييم
املامرسات الدينية وصدق اال ّدعاءات الدينية ،وتسعى لتحقيق هذا األمر بشكلٍ
متناغم
ٍ
كل منظو ٍر متّصلٍ باملوضوع يف نظريّة ثابت ٍة.
من خالل توحيد ّ
االكتساب من الدراسة العلمية لل ِّدين،
يرتت ُّب عىل ما تق ّدم أ ّن الالهوت يستطي ُع
َ
البت يف املسائل
ومن ناحيتها تستطي ُع الدراسة العلمية لل ِّدين أن تتعلّم من الالهوت أ ّن ّ
البت يف مسألة
موضع النقاش العميق– كاألصول التطورية للدين مثالً -ال يستتبع ّ
القيمة الوجودية واالجتامعية لل ِّدين يف الوقت الحارض .تتطل ُّب التقييامت من هذا
ٍ
مفهومي بني بعض
احتكاك
النوع اهتامم عالِم الالهوت وخربته .وعليه ،ميكن وقوع
ٍّ
حقل العلم الطبيعي والالهوت ،وقد يتحقّق التعلُّم والتك ُّيف املتبادل َْي .يُساه ُم
أقسام َ ِ
هذا األمر إىل ح ٍّد كبريٍ بالقضاء عىل هواجس انعدام التناسب التي تدور حول إمكانية
حصول التعاون بني الحقول املعرف ّية املعن ّية يف األنرثوبولوجيا الدينية.
التعاون على مستو َي ْين

تنكشف املناقشة التعاونية بني علامء الطبيعة ،واملتدينني ،وعلامء الالهوت حول
ُ
املفهومي،
معنى كون اإلنسان كائناً متديِّناً عىل مستويَ ْي .أوالً ،عىل مستوى املضمون
ّ
ينبغي أن يتحقّق مسا ٌر ثنا ُّيئ االت ّجاه بني النظريات العلمية واألبحاث التجريبية املرتبطة
بها من ناحي ٍة ،وبني أقوال املتدينني وعلامء الالهوت حول املعتقدات والسلوكيات
يتجل بوضو ٍح أ ّن الدراسات الدينية والالهوت يُق ّدمان املعلومات
الدينية من ناحي ٍة أخرىّ .
األساسية من أجل الدراسة العلمية لل ِّدين .عاد ًة ما يقو ُم الخرباء من علامء الالهوت بتقديم
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أفضل البيانات املصاغة فكريّاً حول معتقدات دينٍ معيَّ ٍ ،وبالتايل ينبغي أن يحرص علامء
الطبيعة الذين يَ ْدرسون ال ِّدين أن يطّلعوا عىل هذه البيانات بدالً من حرص أنفسهم
بالقاعدة املعرف ّية للفهم الذايت الديني الرائج .كذلك ،يُصدر املتدينون وعلامء الالهوت
املتخصصون بدراسة الطقوس أكرث التوصيفات دق ًة حول املامرسات الدينية ،وعليه ينبغي
ّ
أن يقوم علامء الطبيعة بأخذ هذه التوصيفات بعني االعتبار حينام يُريدون أخذ القرار
بشأن أبرز األبعاد التي يو ّدون دراستها بالتفصيل .سوف يكو ُن لتحقيق هذا األمر أثرا ً مبارشا ً
عىل جودة الجهد العلمي ،وسوف يُحرز علامء الطبيعة دق ًة أكرب يف موضوع دراستهم –ال
الخاصة أيضاً ،وال يف
يف مجال الطقوس الدينية فحسب بل يف مجال املامرسات الدينية
ّ
مجال املعتقدات الدينية العامة فحسب بل يف مجال األفكار املوجودة يف بعض األديان
ٍ
استنتاجات واضح ِة ال ُبطالن حول
التوصل إىل
دون غريها أيضاً -وسوف يحذرون أكرث من ُّ
بغض النظر عن ال ُبعد الديني الذي يقومون فعالً بدراسته.
الدين بشكلٍ عا ٍّم ّ
من الناحية األخرى ،ينبغي أن يتجاوب املتدينون وعلامء الالهوت بنح ٍو ما مع
كل من أصول الدين ،والوضوح اآلخذ بالظهور
النظريات العلمية الجديدة حول ٍّ
للمامرسات الدينية الغريبة ،والنظريات املعرفية التي تتن ّبأ بتك ُّرر املعتقدات الخارقة
للطبيعة .ينبغي أن يُؤث ِّر علم النفس التط ُّوري وعلم األعصاب املعر ّيف عىل اال ّدعاءات
الالهوتية حول الحقائق ال ُعليا والقريبة ،والخالص والتح ُّرر ،ومعنى الحياة والهدف منها،
والسبب الكامن وراء إميان العديد من البرش بهذه األمور .عىل سبيل املثال ،تقو ُم
الدراس ُة العلمية لل ِّدين بدفع علامء الالهوت نحو السؤال عن مدى تطابق التأكيدات
الالهوتية التقليدية حول الجامعات الدينية مع البيان التط ُّوري الجديد ألصول هذه
كل ما أعلنوه سابقاً حول املعنى
الجامعات .هل ميكن أن يستم ّر علامء الالهوت بتكرار ّ
الالهويتّ للكنيسة والكنيس[[[ ،واملعبد والسانغا[[[؟ إن كان الجواب نعم فكيف يتحقّق
ذلك ،وإن كان ال فامذا ينبغي أن يقول علامء الالهوت بدالً عنه؟
يتعلّق املستوى الثاين من املناقشة املشرتكة باملنهج .من جه ٍة ،تتطل ُّب نتائج الدراسة
[[[ .معبد اليهود
[[[ .مجتمع الرهبان البوذي

العلم واألنثروبولوجيا الدينية

551

منغرس
العلمية للدين تقيي َم طبيعة الالهوت ووظيفته .هل الالهوت نشا ٌط فكري
ٌ
يختص بترشيع الهوية من خالل تنمية الردود املائلة واإلسقاطية للمجموعات
اجتامع ّياً ّ
وحي
الدينية يف بيئ ٍة طبيعي ٍة مبهم ٍة؟ هل الالهوت مسؤولي ٌة ممنوح ٌة إله ّياً من ِقبل ٍ
شكل محاي ٌد دينيّاً من االستفسار الفلسفي؟ هل ُيكن أن
مق َّد ٍس ُمثبَت غيبيّاً ،أم إنّه ٌ
ٍ
لجامعات فرعي ٍة مختلف ٍة ،أو حتّى بالنسبة
كل هذه األمور معاً بالنسبة
يكون الالهوت ّ
لشخص ٍ
ٍ
واحد؟
ينبغي أن يُؤث ِّر الفهم العلمي للدين عىل نظرة عامل الالهوت إىل ما يعنيه التأكيد
عىل ا ّدعاءات الحقيقة الدينية وتقييمها كممثّلٍ عن الجناح الفكري ملجموع ٍة ديني ٍة
مح ّدد ٍة –حينام يعمل عامل الالهوت وفق ذلك النمط -وكممثلٍ لألكادميية العلامنية
حينام يكون ذلك هو إطار الجهود الالهوتية .كذلك ،ت ُو ِّج ُه الدراسة العلمية للدين أسئل ًة
حا ّدة إىل املتديّنني حول جدوائية املقاربات اإلنسانية واألدبية والتاريخية عموماً لدراسة
الدين .أال ت ُظهر الدراسة العلمية للدين رضورة تكميل هذه املقاربات –ورمبا تقييدها-
عرب مقاربات علامء الطبيعة واإلنسان ّيني؟
من جه ٍة أخرى ،ينبغي أن ت ُساهم النظرات العميقة للدراسات الدينية والالهوت
رسع والعدا ّيئ أحياناً
يف تهذيب الدراسة العلمية للدين وكبح ميلها نحو االختزال املت ِّ
الحتمي أ ّن املتدينني وعلامء الالهوت الذين يقبلون
حني مقاربة الظواهر الدينية .من
ّ
بالنظرية التط ُّورية لل ِّدين سوف يؤكّدون بأ ّن تط ُّور امليول االجتامعية البرشية والقدرات
رص ُح هؤالء
اإلدراكية السامية قد حفّز السلوكيات الدينية وبعث النشاط فيها .سوف يُ ِّ
بأ ّن هذا الناتج املح َّدد لعملية التط ّور قد فتح عاملاً من العمق الديني كان ليبقى
مغلقاً لوال ذلك .يتص ّو ُر هؤالء أ ّن الطابع الوجودي والقوة الروحية املوجو َدين يف الواقع
قد أصبحا بشكلٍ
تدريجي جزءا ً من الحياة اإلنسانية حينام ط ّور البرش القدرات عىل
ٍّ
التعامل معها ،ويستفي ُد هذا الرأي من البيان التط ُّوري ألصول املعتقدات والسلوكيات
فق هؤالء املتدينون وعلامء الالهوت عىل هذا املقدار،
الدينية ووظائفهام .عاد ًة ما يتّ ُ
ولكن مييض علامء الالهوت قُ ُدماً لتخمني املعنى التام بينام يكتفي املتدينون عاد ًة
بتحليل الوظائف واآلثار .قد ال يستطي ُع علامء الطبيعة الذين يدرسون التط ُّور والدين
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أن يتح ّدثوا عن حقيقة الظواهر الدينية ،ولك ّنه من الخطري أن يرفضوا ببساط ٍة التفكُّر
حول –وحتّى مالحظة -الدور الذي قد تلعبه الحقائق الدينية يف فرض الرشوط عىل
عملية التط ُّور نفسها.
ُيث ُِّل هذا األمر مأزقاً منهج ّياً شديدا ً لعلامء الطبيعة .ال يو ُّد علامء الطبيعة إسقاط
أي تحقيقٍ حول األصول التط ُّورية للمعتقدات والسلوكيات الدينية،
العوامل املهمة يف ِّ
ولكن مع ذلك يبدو أ ّن املنهج العلمي غ ُري قاد ٍر عىل االنتفاع من فرضية العالقة السببية
عم
للحقائق الدينية (االستثناء الجزيئ املزعوم لنظرية «التصميم الذيكّ» بغض النظر ّ
مييل علامء الطبيعة الستبعاد الحقائق الدينية بشكلٍ ُمس َبقٍ بدالً
يُخالف ذلك) .قد ُ
من النظر إليها بحيا ٍد وذلك ألنّها ليست سهل َة االنقياد يف اإلطار العلمي التحلييل .يف
هذه الحالة ،ينبغي أن يكون املتدينون وعلامء الالهوت املتيّقظون –باإلضافة إىل علامء
الطبيعة اآلخرين -جاهزين إلعادة الضالّني إىل الطريق القويم واملحصور لالنضباط
العلمي .إذا مل يستطع العل ُم تقدي َم أجوب ٍة إيجابي ٍة عن األسئلة امليتافيزيقية حول
حقيقة املوجودات الدينية ،فإنّه ال يستطيع أيضاً تقديم أجوب ٍة سلبي ٍة عنها .ينبغي أن
يقوم علامء الطبيعة بحرص األسئلة –مبعنى مالحظة وجودها مع إرجاء التفكري بها -وأن
يبقوا مع ذلك متن ّبهني إىل أ ّن هذا الحرص قد يح ّد من ص ّحة استنتاجاتهم.
من الواضح أ ّن التفاعالت املحتملة بني الدراسة العلمية لل ِّدين ،والدراسات الدينية،
ولعل ذلك قائ ٌم بشكلٍ رادعٍ.
والالهوت هي معقّد ٌة من الناحية املفهومية واملنهجية ّ
رسمت هذه التعقيدات بتفصيلٍ يكفي لإلشارة إىل كيفية تناسب هذا البحث مع
لقد
ُ
املرشوع الفكري األعم املرتافق مع مجموع ٍة من النصوص الكثرية اآلخذة باالزدياد.
أحد األسئلة املهمة هو ما إذا كان هذان املستويان من املناقشة التعاونية بني الحقول
نتائج ق ّيم ًة ،ويف ما يتعلّق مبجموع
املعرفية املعن ّية يف األنرثوبولوجيا الدينية يُثمران َ
النصوص العلمية-الدينية حول األنرثوبولوجيا الدينية التي أُشري إليها ،فإنّني أعتق ُد أ ّن
الجواب هو قطعاً باإليجاب.
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مفهوم اإلنسان المتديِّن

يُفي ُد هذا البحث أ ّن وظيفة األنرثوبولوجيا الدينية هي تفسري اإلنسان ككائنٍ متديّنٍ
قمت بوصف الوجود العام تقريباً للدين يف الثقافات
وتقييمه عىل هذا األساس ،وقد ُ
يقرتب من أن يكون
اإلنسانية وأكّدتُ عىل أهميته حيثام ظهر .هذا الوجود الذي
ُ
مطلقاً هو جوهر معنى اإلنسان املتد ِّين .من املهم أن نذكر أنّه توجد معانٍ أخرى لهذا
أقل حيادا ً من الناحية الالهوتية وتتّخ ُذ موقعاً بارزا ً يف الدراسات الدينية.
املصطلح هي ّ
[[[
ٍ
مختلف متاماً ،فقد
مبعنى
عىل سبيل املثال ،استخدم مريتشا إلياده هذا املصطلح ولكن ً
الالهوتيَّي التوأمني اللذَين يُفيدان أنّ:
سلّم باال ّدعائني
ْ
ويكنه أن يخرتق التجربة
أ) املق ّدس مبعنى اآلخر املتسامي هو
حقيقي ُ
ٌّ
ٍ
كتجليات للق ّوة؛
البرشية
ب) تثمني تجليات هذا اآلخر املتسامي واالرتباط بها وتوجيه الذات وفقها
املفتاح للوصول إىل الفهم والتحقُّق
–واإلنسان مؤ َّه ٌل لهذه األمور حتامً -وأنّها
ُ
الذايت اإلنساين.
مبا أ ّن إلياده حاول فهم هذين اال ّدعاءين بالعودة إىل معطيات األنرثوبولوجيا
الثقافية ،فإنّه من غري املفاجئ أن يكون قد لقي مفهومه املشحون الهوت ّياً حول اإلنسان
املتد ّين انتقا َد بعض علامء األنرثوبولوجيا.
عىل الرغم من ذلك ،يتمتّ ُع إطار إلياده الالهويت بالسخاء واإلحاطة يف معظم نواحيه.
يبدو أ ّن إعجابه بالصور املتسامية وتو ّجهه أحياناً للحديث عن اآلخر املتسامي ككيانٍ مح ّد ٍد
–أي التعامل مع املادة الدينية فقط جزئ ّياً بطريق ٍة غريِ خارق ٍة للطبيعة -هو خصل ٌة سطحي ٌة
يف الحديث .أ ّما عمليّاً ،فإ ّن هذا التو ّجه قد بقي مقيّدا ً عرب تقديره الواسع للرمزية الدينية،
وهي رمزي ٌة تشمل الزمان واملكان ،واألرض والبحر والسامء ،والنتاجات الثقافية ورضوريات
ُفس إطار إلياده عىل أفضلِ نحوٍ ،فإنّه غ ُري منحا ٍز نسب ّياً من
الحياة املادية .وعليه ،حينام ن ّ
وينفتح عىل نطاقٍ من التحديدات األنطولوجية والكوزمولوجية .وعليه،
الناحية الالهوتية
ُ
[[[ .مريتشا إلياده ( )1907-1986( :)Mircea Eliadeكاتب ومؤرخ أديان وفيلسوف وروايئ روماين ،شغل كريس أستاذ تاريخ األديان يف جامعة شيكاغو،
وله مؤلفات يف أدب الخيال والسري الذاتية ،وتاريخ األديان وفلسفة األديان.
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صف بالفضيلة الكبرية املتمثّلة بالسامح لالستفسارات الالهوتية األصيلة بالظهور
فإنّه يتّ ُ
يف النقاشات حول دور الدين يف الحياة اإلنسانية .حتّى ولو مل يُحقّق إلياده الدقّة التي
يفضّ لها علامء األنرثوبولوجيا لدى تعاملهم مع املواد املتن ّوعة ثقاف ّياً ،ولك ّن إطاره الالهويت
أي يش ٍء متعلِّقٍ باللقاء البرشي مع
يبدو عىل األقل قابالً للتعميم إىل الح ّد الذي ال يكون ُّ
أعرتض عىل املواضع حيث يعت ُرب إلياده أ ّن «املق ّدس»
«املق ّدس» غريباً عنه .بالطبع ،فإنّني ُ
بجميع أشكاله هو قلب الدين والتديُّن وروحهام .يتعل ُّق الدين والتديُّن بالعديد من األمور،
مييل إلياده
ال مبجرد املعالجة العاطفية والتنظري الفكري لحاالت اللقاء مع املق ّدس ،وهو ما ُ
والرتاث الظواهري يف الدراسات الدينية للتأكيد عليه.
ليك نُق ّدر سخاء اإلطار الالهويت الذي يُق ّدمه إلياده لتفسري اإلنسان ككائنٍ متديِّنٍ ،
أقل شموالً بكثريٍ.
ينبغي أن نالحظ أ ّن معظم املقاربات األخرى املو َّجهة الهوتيّاً هي ّ
بكثري من
أضيق ٍ
عىل سبيل املثال ،إ ّن النظر إىل البرش عرب إطار السامسارا-موكشا[[[ هو ُ
مقاربة إلياده عىل الرغم من الغنى يف الرؤى الروحية واألديان التي يدعمها هذا اإلطار
يف مقام التطبيق .كذلك ،فإ ّن النظر إىل البرش عرب إطار الجنة-النار الذي يحكمه القضاء
والرحمة والعناية اإللهية يُضيّ ُق بشكلٍ كبريٍ َ
نطاق التفسري املتّصل مبقاربة إلياده .تتمثّل
كل ما
مم سبق ذكره يف تب ّني إحدى اآلراء حول سيادة الوحي حيث يكون ّ
مقارب ٌة ُ
أضيق ّ
وحي آخ َر.
نقوله عن الحالة اإلنسانية خاضعاً ملا يظهر يف النص املق ّدس
املرجعي أو يف ٍ
ّ
هذا ما يصنعه عاملُ الالهوت املسيحي السويرسي كارل بارث حينام يعترب أ ّن املسيح
هو املفتاح لتفسري الحالة اإلنسانية ،وبالتايل فإنّه يسمو عىل ما يع ّده بارث تعلُّقاً ضيّقاً
بالتفسريات املستم َّدة من التجربة التي قد تُنتجها الدراسات الدينية والدراسة العلمية
مهمً وهو أ ّن هذه اآلراء حول سيادة
للدين .ينبغي أن نستحرض دامئاً بديالً منطق ّياً ّ
الوحي ت ُشك ُِّل َمضيفاً سيئاً ألنواع الحوارات املتع ّددة االختصاصات التي أدعمها .تتمتّ ُع
وجهة نظر إلياده بسخا ٍء هائلٍ بالنسبة إىل جميع هذه األطر التفسريية ،وأعتقد أنّه
بإمكاننا بذل ٍ
أفضل من إلياده يف هذا املجال.
جهد َ
ويفرتض فقط الشمولية شبه الشاملة
توصيفي
استعاميل لتعبري اإلنسان املتديِّن هو
ُ
ٌّ
[[[ .يف الديانة الهندوسية ،السامسارا هي دورة الحياة واملوت وإعادة انبعاث الحياة ،بينام املوكشا هو االنعتاق والتح ُّرر من هذه الدورة.

العلم واألنثروبولوجيا الدينية

555

للدين وأهميته يف الحياة اإلنسانية .هذا يُح ّد ُد مساح ًة استفساري ًة أكرثَ حيادي ًة من الناحية
الالهوتية وأك َرث ترحيباً من الناحية الفكرية ُ
يفوق ما ُيكن حيازته عرب استخدام تعريف
أقل شموالً
إلياده املشحون الهوت ّياً لإلنسان املتديِّن ،أو التعريفات األخرى التي تكو ُن َّ
ٍ
لتعريف توصيفيّاً أكرث ال
بكثريٍ من الناحية الالهوتية من تعريفه .مع ذلك ،فإ ّن استخدامنا
يحل شيئاً ذا أهمي ٍة ويقوم فقط ٍ
بحرف مؤق ٍّت إلشكالية اإلطار الالهويت الذي يُفسِّ حضور
ّ
الدين يف الحياة اإلنسانية .من أجل السامح للظواهر الف ّعالة وجوديّاً وأخالق ّياً املتمثِّلة
مالئم عىل البحث ،ينبغي أن
باملعتقدات والسلوكيات والتجارب الدينية بالتأثري بشكلٍ ٍ
كعوامل تتطلّب
َ
نستخدم إطارا ً الهوتيّاً متناغامً مع هذه الظواهر وقادرا ً عىل تحديدها
التوضيح والتقييم .وعليه ،ال ُيكن الته ُّرب من النظرة الفينومينولوجية للدراسات الدينية:
أي ديناميكية التديُّن اإلنساين التي تتطل ُّب التنظري من الناحية الالهوتية.
إذا قمنا باستعارة إطا ٍر الهويتٍّ مح َّد ٍد للغاية من أجل تشخيص هذه الظواهر،
سوف يؤ ّدي ذلك إىل تحريف العديد من املعلومات املهمة .عىل سبيل املثال ،حينام
نتح ّدث عن الشعور بالتعلُّق واالنحصار والتعب الباعث عىل التعطُّش للتنوير فإ ّن هذا
يعني استخدام املقوالت املفيدة لفهم التجارب املنقولة للعديد من األشخاص املتديّنني
يف بعض ثقافات جنوب آسيا وبعض املناطق التي وصلت إليها هذه األديان اآلسيوية
الجنوبية .كذلك ،حينام نتح ّدث عن قيام الروح ال ُق ُدس بإرشاد أتباع املسيح وطأمنتهم
وإيصال التالميذ إىل االت ّحاد مع الله ،فإ ّن هذا يعني استخدام املقوالت املناسبة لفهم
االعتقاد والتجربة الدينية يف البيئة املسيحية املؤمنة بالثالوث .هذه املخطّطات املقوالتية
كل منها غالباً با ّدعاء أ ّن
ليست متناغم ًة مع بعضها بشكلٍ واض ٍح حتّى ولو قام ممثّلو ٍّ
مخططاتهم املفهومية هي قابل ٌة للتطبيق من قبل األفراد والثقافات املختلفة وبالتايل
ناسب الهوت ّياً لـإلنسان املتد ِّين .عىل األقل ،ينبغي أن
ألي تفسريٍ ُم ٍ
امتالكها املفتاح ّ
تتض ّمن األنرثوبولوجيا الدينية التي ترتف ُع عىل األمور الفاقدة لألهمية الالهوتية جوهر
الحل ملشكلة التع ُّددية الدينية والالهوتية.
ّ
للميض قُ ُدماً هو من خالل تب ّني إطا ٍر مقواليتٍّ متمرك ٍز
أسلوب
أحتج أ ّن أفضل
ٍ
إنّني ّ
ّ
بشكلٍ ٍ
طرف اإلبهام املنعدم األهمية والقطع املؤ ّدي إىل التحريف .عىل سبيل
جيد بني َ ِ
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تحريفي عن البرش وأن نعتربهم ساقطني بسبب لعن ٍة
املثال ،ال ينبغي أن نتح ّدث بنح ٍو
ٍّ
ٍ
إلهي ٍة صدرت بعد قيام أ ّو ِل ثنا ٍّيئ يف جن ٍة أسطوري ٍة بات ّخاذ قرا ٍر غريِ
مدروس حول ما
يأكله ،أو أن نعتربهم محكومني باملرور يف سلسلة «سامسارية» من الحيوات املتعددة
بسبب وجود دقائق غبار الكارما التي ترتاك ُم من خالل األفعال وت ُثقل الروح مانع ًة إيّاها
من الهروب إىل نعيم «النريفانا» .كذلك ،ال ينبغي أن نتح ّدث بطريق ٍة إبهامي ٍة منعدم ِة
األهمية عن البرش وأن نعتربهم ألغازا ً غ َري قابل ٍة للتعريف ُ
متتلك قابلي ًة غ َري محدود ٍة
ٍ
متوسط ِة
ذاتَ تن ُّو ٍع يستعيص عىل التحديد املقواليت .من األفضل أن نتح ّدث عرب
مقاالت ِّ
املستوى ومع درج ٍة من اإلبهام املتناسب مع التفسريات الذاتية الفعلية التي يتب ّناها
البرش ،واملشاكل الواقعية التي يسعون لحلّها ،والحلول الفعلية التي يُق ّدمونها .وعليه،
ُيكننا أن نتح ّدث عن الحالة اإلنسانية بفرصها وإحباطاتها ،وعن املساعي الروحية
وحل التحديات ،وعن املصادر
ذات األهداف املتن ّوعة التي تتعلّق بتحقيق الرغبات ّ
املشرتكة التي تأيت عىل هيئة ِ
–كل هذا بشكلٍ
انعكايس
الحكم واملامرسات الروحية ّ
ٍّ
يف بيئ ٍة يستطي ُع معظم البرش أن ينظروا إليها عىل أنّها مق ّدس ٌة بنح ٍو ما ،وذلك بفضل
بتجارب جاملي ٍة وروحي ٍة بليغ ٍة .يستخد ُم هذا املستوى من اإلبهام
قدرتهم عىل الشعور
َ
ٍ
مستوى من
بأقل
مقوالت ت ُح َّدد تجريب ّياً عرب دراس ٍة فعلي ٍة لألمر الذي ينجح ّ
املتوسط
ً
ِّ
التحريف يف وصف الدين والتديُّن اإلنسانيَّني عىل امتداد األديان العاملية ،والثقافات
املتن ّوعة ،والشخصيات املختلفة ،وقد متثّلت مهمة «مرشوع األفكار الدينية املقارنة
العابرة للثقافات» بتحديد إمكانية هذا األمر باإلضافة إىل املقوالت النافعة يف تحقيقه،
واستفاد املرشوع من كرثة املؤلّفات يف مجال األديان املقارنة.
بإبهام فائقٍ ما ُ
صف املقوالت املبهمة املضبوطة بشكلٍ
يحول دون تشكيلها
تتّ ُ
ٍ
مناسب ٍ
ٍ
يحتاج معظمهم إىل
بنشاط مع إميانهم الديني،
لنظر ٍة ديني ٍة ف ّعال ٍة .ليك يحيا الناس
ُ
ٍ
تص ّور ٍ
تسمح بها املقوالت الالهوتية
ورسديات أكرثَ تحديدا ً من تلك التي
ات أكرثَ حيوي ًة
ُ
املستم َّدة من التجربة .مع ذلك ،تقو ُم املقوالت املضبوطة بشكلٍ
مناسب بتحديد إطا ٍر
ٍ
ٍ
تفصيالت بالنسبة إىل هذا اإلطار.
األخص
أسايس حيث ت ُعترب النظراتُ الالهوتي ُة
الهو ٍّيت
ُّ
ٍّ
هذا يعني أنّه مبقدور عامل الالهوت املسيحي املؤمن بالثالوث ،وعامل الالهوت املعتقد
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بتعاليم «بوذية األرض النقية»[[[ ،والعالِم اإلنساين املتح ّمس للعلامنية أن يقوموا جميعاً
ينتج
باستخدام املقوالت الخاصة بهم من أجل توسعة تحليل الحالة اإلنسانية الذي ُ
داخل األنرثوبولوجيا الدينية التي تستخد ُم املقوالت املبهمة املضبوطة بشكلٍ
مناسب،
ٍ
ٍ
تضاربات شديد ٍة مع
وبإمكانهم أن يُقدموا عىل هذه التفصيالت من دون تقديم
األنرثوبولوجيا الدينية الالهوتية بالحد األدىن –حتّى ولو كانت هذه التفصيالت متناقض ًة
بشكلٍ عميقٍ مع بعضها البعض .ما طرحناه للت ّو ليس ا ّدعا ًء عىل أ ّن نقطة االنطالق
الالهوتية بالح ّد األدىن والتي تأخذنا إىل املزيد من التفصيل الالهويت هي بسيط ٌة أو
حيادي ٌة من الناحية الالهوتية ،بل العكس من ذلك .يف الواقع ،ما ال ّ
شك فيه هو أ ّن
رصحون بأ ّن
العديد من املفكِّرين املسيحيني أو البوذيني أو اإلنسان ِّيني العلامنيني سوف يُ ِّ
اإلطار الالهو ّيت لألنرثوبولوجيا الدينية التي تُع ّرفها املقوالت املبهمة املضبوطة بشكلٍ
تتناسب مع آرائهم الشخصية .مع ذلك،
مالئم هي عدمية الصحة ألنّها مبهم ٌة بطريق ٍة ال
ٍ
ُ
فإنّني أ ّدعي أنّه مبقدور اإلطار الالهويت الخاص بالبحث املقارن املتع ّدد االختصاصات
ٍ
نقاشات الهوتي ًة جديّ ًة من دون فصل البحث
يف األنرثوبولوجيا الدينية أن يستضيف
عن العلوم الطبيعية واإلنسانية -أي يستطي ُع االستضافة حينام تكون مقوالته الريادية
مبهم ًة بشكلٍ
مناسب ال شديد َة اإلبهام أو مفرط َة التحديد.
ٍ
خاتمة

نقبل مبقاربة «اإلبهام املضبوط بشكلٍ
مناسب» –عىل األقل لصالح الجدلية-
حينام ُ
ٍ
أي نو ٍع من اإلطار الالهويت يستطي ُع أن يحقّق لهذا البحث
فإ ّن السؤال الطبيعي هوُّ :
ما حقّقه إطار إلياده لبحثه الخاص (وإطار فان دير ليو ،وشاليرماخر ،وهيغل ،وأوتو،
وليفي-سرتاوس ،إلخ)؟ مع وجود العديد من املساعي لالختيار منها ،قد يبدو أ ّن
تتهافت علينا هنا ،ولك ّن هذا ليس هو
الخيارات املتعارضة ولكن الصالحة لالستخدام
ُ
الحال .يف الواقع ،إ ّن األطر التي أرشتُ إليها –باإلضافة إىل ٍ
حشد آخ َر من األطر -تتالقى
حول ما أس ّميه والعديد غريي بـاملذهب الطبيعي الديني.
[[[ .بوذية أميتابها والتي تُعرف ببوذية األرض النقية.
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تسمح لنا املقاربة الطبيعية الدينية بالحديث عن التجارب الدينية باعتبارها أحداثاً
ُ
حقيقي ًة حول اللقاء أو التعامل ،من دون الحكم مسبقاً عىل طبيعة اليشء الذي يت ُّم
االلتقاء به أو التعامل معه –باستثناء الحديث عن مكان اللقاء أو املوضوع املنطقي
للتعامل وأنّه متج ِّذ ٌر بنح ٍو ما يف بُنى الطبيعة ودينامياتها التقييمية املشحونة باملعاين.
تسمح لنا هذه املقاربة بالحديث عن املعتقدات والسلوكيات الدينية باعتبارها ردودا ً
ُ
طبيعي ًة عىل الضغوط االجتامعية والحاجات النفسية يف بيئ ٍة منري ٍة روح ّياً من دون
الحكم مسبقاً عىل صحة املعتقدات أو صالحية األفعال .بتعبريٍ آخ َر ،ت ِ
ُدخ ُل هذه املقاربة
يسمح بتحليل الكائن
مبستوى
أك َرب قد ٍر ممكنٍ من الحقول املعرفية املعنيّة إىل النقاش
ً
ُ
البرشي وتقييمه بشكلٍ متط ِّو ٍر الهوت ّياً عىل أنّه إنسانٌ متديِّ ٌن .وعليه ،فإ ّن هذا هو
اإلطار املثايل ألهدايف.
تكم ُن إحدى النتائج العملية املهمة الستخدام املقوالت الطبيعية الدينية من أجل
تشخيص معنى التديُّن اإلنساين يف توسعة نطاق املعتقدات والسلوكيات والتجارب
كل نو ٍع
املعتف بها ليشمل َّ
الدينية إىل أبعد من مجرد االشرتاك مع الجامعات الدينية َ َ
من املساعي الروحية واستكشافات القيمة التي يجريها البرش سوا ًء أمكن تسميتها
ديني ًة أم ال .بهذا املعنى العام ،تُصبح االنتقادات املتح ِّمسة املو َّجهة ض ّد الدين والتي
تسعى إلنقاذ الناس من سمومه أنشط ًة ديني ًة يف جوهرها .بشكلٍ أه َّمُ ،يكن فقط
كائنات متد ّين ٌة ال فقط من الناحية
من خالل هذا املعنى العام أن يُقال بأ ّن البرش هم
ٌ
التاريخية أو الثقافية أو الظرفية بل أيضاً وجوديّاً وجوهريّاً وحتميّاً .توجد العديد من
تتناسب مع جميعها
أشكال املذهب الطبيعي الديني ،ولك ّن املقوالت املستخ َد َمة هنا
ُ
تقريباً وبالتايل فإنّنا ال نحذف النظريات الطبيعية األخص منذ البداية.
المذهب الطبيعي

ٍ
مقوالت مناسب ٍة يف إبهامها
توفري
ذكرتُ آنفاً أ ّن املذهب الطبيعي الديني[[[ يستطي ُع َ
ت ُس ِّه ُل تطوير األنرثوبولوجيا الدينية من دون تحريف املعلومات املهمة ومن غري الحكم
فلسفي يجمع بني مفهوم املذهب الطبيعي الذي يزعم أ ّن القوانني الطبيعية هي
مذهب
[[[ .املذهب الطبيعي الديني  Religious Naturalismهو
ٌ
ٌّ
الحاكمة عىل العامل وينكر البعد اإللهي وبني بعض الرؤى والقيم املنتسبة غالباً إىل األديان.
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ُمسبقاً عىل األسئلة التقييمية ،أو تهميش النظرات العميقة التي ت ُنتجها الحقول املعرف ّية
متت إىل الدين بشكلٍ كبريٍ أو ضئيلٍ وال تتالئ ُم مع
املعن ّية ،أو إقصاء الظواهر التي ُّ
قمت بتفصيل اإلطار األسايس
التص ّورات الض ّيقة عنه التي ت ُح َّدد عرب تجلياته الشائعةُ .
الستضافة ٍ
بحث حول األنرثوبولوجيا الدينية متع ّد ِد االختصاصات وعاب ٍر للتقاليد ،وذلك
ٍ
توضيحات للحالة اإلنسانية هي أكرث تفصيالً من الناحية الالهوتية .كذلك،
انطالقاً من
اعتربتُ أ ّن هذه التفصيالت الالهوتية ينبغي أن تتناسب بشكلٍ
أسايس مع نظرات
ٍّ
الحقول املعرفية املعنية كام يف األنرثوبولوجيا الدينية املستقاة من إطار املذهب
الطبيعي الديني.
سوف أقو ُم يف هذا القسم من البحث بتفصيل اإلطار التفسريي ما يستدعي تعريف
ٍ
مقوالت أنطولوجي ٍة مناسب ِة اإلبهام حول الحالة
املذهب الطبيعي الديني الذي يُق ّدم
اإلنسانية والبيئة املثىل للحياة البرشية .تتض ّمن هذه املهمة أيضاً مناقشة اإلبستمولوجيا
الرباغامتية[[[ التي يتمث ُّل دورها بضامن الفهم والتوظيف املناس َب ْي آلراء الحقول املعرفية
املعنية ،وذلك من أجل تصويب التفسريات التي ت ُّبي أن الكائن البرشي هو إنسانٌ
متديِّ ٌن وتحسينها.
تعريف المذهب الطبيعي الديني

رأي تيليش
يف مق ّدمة املجلّد الثاين من كتابه «الالهوت املنهجي» ( ،)1957تط ّرق عاملُ الالهوت
املسيحي األملاين-األمرييك بول تيليش[[[ لبعض التحديات املتك ّررة التي واجهها لدى
تعامله مع الردود عىل املجلد األول ( )1951من هذا الكتاب .متثّلت إحدى هذه
تحي الق ّراء حول مراد تيليش الدقيق من االنتقال إىل «أبعد من املذهب
التحديات يف ُّ
الطبيعي وما فوق الطبيعي»[[[ .جاءت النتيجة عىل هيئة عبار ٍة مثري ٍة لالهتامم تض ّمنت
فلسفي يُفيد أ ّن الفكرة تكون صحيح ًة إذا كانت قابلة للتطبيق.
مذهب
[[[ .املذهب العميل أو الرباغامتية  Pragmatismهو
ٌ
ٌّ

[2]. Tillich

[3]. Supra-naturalism
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مم ورد يف املجلد األول
ما يرفضه تيليش وما يؤكّد عليه ،وذلك عىل نح ٍو
أوضح بقليلٍ ّ
َ
وقد أبقى عليها يف املجلد الثالث ( .)1963تُ َع ُّد هذه العبارة نقط َة انطالقٍ ممتاز ٍة للنقاش
حول معنى املذهب الطبيعي الديني وبعض اإلشكاليات التي ت ُحي ُط بهذا املصطلح.
يعترب تيليش أ ّن املقصود من «ما فوق الطبيعة» هو أ ّن الله هو املوجود األعىل
املنفصل عن الكائنات األخرى ولك ّنه محا ٍذ لها ،وهو الذي «خلق الكون...ويحكمه وفقاً
لخطّ ٍة ،ويو ّجهه نحو غاي ٍة ،ويتد ّخل يف عملياته الطبيعية ليك يتغلّب عىل املعارضة
ويحقّق هدفه ،وسوف يُنهيه عرب كارث ٍة أخري ٍة» .يُشبه نقد تيليش ملفهوم «ما فوق
الطبيعة» جمي َع االنتقادات املو َّجهة إىل هذا النموذج من الالهوت األنطولوجي حيث
«يُح ّو ُل النهائية الله إىل محدودي ٍة هي مج ّرد امتدا ٍد ملقوالت املحدودية» .وعليه ،يعترب
تيليش أ ّن النقد املضاد الذي يُو ّجهه املذهب الطبيعي إىل مفهوم «ما فوق الطبيعة»
ويثّل «اله ّم الحقيقي للدين» .بالنسبة له ،فإ ّن مفهوم «ما فوق الطبيعة»
هو
«صحيح» ُ
ٌ
هو نو ٌع من التحريف الوثني للحقيقة العليا عىل الرغم من شيوعه يف األديان اإللهية.
أي رؤي ٍة «تُطابق الله مع الكون،
أ ّما «املذهب الطبيعي ،فإنّه يعني وفقاً لتيليش َّ
أو مع جوهره ،أو مع القوى املم َّيزة فيه» .ال يقصد تيليش الحلولية[[[ مبعناها الصارم
أي أمثل ٍة عىل مدار تاريخ
والتي يعتربها ٍّ
بحق باطل ًة من الناحية الفلسفية وخالي ًة من ِّ
مناذج ديني ٍة من املذهب الطبيعي
األسطورة أو الفلسفة .يف الواقع ،يُش ُري تيليش إىل
َ
كالنموذج املق َّدم من جون سكوتز أوريوجينا ( )John Scotus Eriugenaوجون دانز
سكوتز ( )John Duns Scotusالل َذيْن يعتربان أ ّن الله هو «الطبيعة ِ
املبدعة ،واملبدأ
لكل األشياء الطبيعية» .يعت ُرب تيليش أ ّن املذهب املادي املعارص يحذف جميع
املبدع ّ
هذه األبعاد الدينية تقريباً ،وكان يتف ّهم ملاذا قد يكون هذا األمر رضوريّاً بالنسبة
لألهداف املحدودة للمشاريع الوضعية .مع ذلك ،وحتّى مع اإلبقاء عىل األبعاد الدينية،
كان تيليش يرى وجود مشكل ٍة كبري ٍة يف املذهب الطبيعي ألنّه «يُنكر املسافة الالنهائية
بني مجموع األمور املحدودة وبني مبدأها غري املحدود» ما يجعل كلمة «الله» يف النهاية
«فائض ًة عن الحاجة من الناحية الداللية».
[1]. Pantheism
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كل منهام يؤكد عىل
يتّفق أسلوب تيليش الثالث مع املذهب الطبيعي ما دام ٌّ
لكل موجو ٍد ...وقو ُة الوجود الالنهائية واملطلقة ،أو وفقاً
أ ّن الله هو «املبدأُ املبد ُع ِّ
ألكرث األفكار ردايكالية ...هو الوجو ُد بح ّد ذاته» .يتجاو ُز تيليش أفكاره الخاصة حول
رص
ما تستطيع أن تتناسب معه النامذج الدينية من املذهب الطبيعي ،وذلك حينام يُ ّ
عىل الطابع املتسامي الذايت للعامل الذي يُثبت التسامي اإللهي« :مبا أ ّن الله هو مبدأ
الوجود فإنّه يتسامى عىل األشياء التي قام بإنشائها» .هذه فكر ٌة منتشي ٌة[[[ [[[/عن الله
ألنّها «ت ُش ُري إىل أ ّن تجربة املق ّدس تتسامى عىل التجربة العادية لكن من دون إزالتها،
واالنتشاء كحال ٍة ذهني ٍة هو النظري الدقيق للتسامي الذايت كحال الواقع».
يبدو أ ّن تيليش هو نص ٌري ٍ
متسام ذات ّياً لها عىل الرغم من
منتش للطبيعة أو نص ٌري
ٍ
أنّه مل يُطلق عىل نفسه هذه األلقاب -رمبا خوفاً من وصم اآلخرين له باملنارص للطبيعية
يحق
وقيامهم بإلقاء غطاء املادية السخيف والبسيط من الناحية األنطولوجية عليهُّ .
لتيليش أن يقلق من هذا األمر خصوصاً منذ  50عاماً خلت ،ولك ّن املشكلة هنا هي أ ّن
الخط الفاصل بني هيئة تيليش ملا أس ّميه املذهب الطبيعي املنتيش والنامذج األخرى من
رقيق للغاية ،وقد يختفي هذا الخط فعالً لدى الفحص
املذهب الطبيعي الديني هو ٌ
مم كتبه تيليش حول هذه املسألة ،إال أنّه من غري الواضح عىل
الدقيق .عىل الرغم ّ
اإلطالق استبعاد املذهب الطبيعي لعنارص االنتشاء أو التسامي الذايت ،ومن املؤكَّد أ ّن
ترفض الهيئة
بعض أشكال هذا املذهب تقو ُم ببساط ٍة بحرص هذا النوع من األسئلةُ .
العملية الخاصة باملذهب الطبيعي والتابعة لوايتهيد[[[ معنى التسامي الذايت الذي
يرفض فكرة كون الله هو املبدأَ
املتسامي للعملية
يُق ّدمه تيليش ،وذلك أل ّن وايتهيد ُ
َ
خاص يف العملية
يل
وتقييمي ٍّ
اإلبداعية وبالتايل يعتربه وجودا ً فعل ّياً يقو ُم بدو ٍر تكام ٍّ
ٍّ
الكونية .مع ذلك ،فإ ّن العديد من أشكال املذهب الطبيعي الديني تض ُّم عنارص االنتشاء
والتسامي الذايت يف بُنيتها.
.

شري املفهوم إىل التمظهر والتو ّجه نحو الخارج
[[[ .االنتشاء :يأيت هذا املفهوم من الكلمة اليونانية  ekstasisالتي تعني «الوجود خارج الذات» ،ويُ ُ

[2]. Ecstatic

[3]. Whitehead

 562الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

يبدو أنّنا وقعنا يف مأزقٍ دال ِّيل حول كلمة «املذهب الطبيعي» .منذ عرص تيليش،
تنامى ك ٌّم واس ٌع ومع ّق ٌد من املؤلفات حول املذهب الطبيعي ،وقد ارتبط البعض منها
فقط مبوقف تيليش .ت ُعاين العديد من األجزاء الفرعية لهذه املؤلفات من التشتُّت وقد
اصطالحي ٍ
ٍ
شديد .تُرب ُز أفضل املعالجات اهتامماً واضحاً مبوضوع
بارتباك
متثّلت النتيجة
ٍّ
القيود الالهوتية للمذهب الطبيعي ،عىل الرغم من عدم اطّالع أصحابها مطلقاً عىل
املشاكل التي واجهها تيليش يف تناوله لهذه القضية .تتمثّل إحدى أفضل املعالجات
يف كتاب روبرت كو ِّرينغتون «الطبيعية املنتشية» ،وهو مفك ٌر قد تأث ّر بتيليشُ .ي ّيز
كُو ِّرينغتون بني:
[[[

أ) الطبيعية التوصيفية،
ب) الطبيعية الترشيفية التي تُركّز عىل الروح،
ج) الطبيعية الترشيفية التي ت ُركّز عىل اإلبداع ،و
د) الطبيعية املنتشية.
األهم من ذلك هو أ ّن كُو ِّرينغتون ينظ ُر إىل الطبيعية املنتشية بالطريقة نفسها
تقريباً التي ينظ ُر فيها تيليش إىل رأيه الخاص :أي كونها ت ُش ُري إىل العنارص املتسامية ذات ّياً
يف العامل وإىل الخصائص املنتشية للتجربة التي نقو ُم من خاللها بفهم حقيقة التسامي
الذايت .يف الواقع ،يُظهر كُو ِّرينغتون أ ّن كلمة «املذهب الطبيعي» هي صالح ٌة لالستخدام
وال ُيكن تفاديها عمل ّياً لدى التعبري عن األفكار التي تؤكِّد عنارص التسامي عن الذات
واالنتشاء يف العامل الطبيعي.
عىل خالف تيليش ،فإنني ال أتر ّدد عىل اإلطالق يف استخدام عبارة «الطبيعية
املنتشية» يف وصفي لوجهة نظره ،أو العبارة األكرث شمولية «الطبيعية الدينية» لإلشارة
إىل الفئة العامة من اآلراء التي ينتمي إليها رأيي الخاص .ت ُحقّق العبارتان هدفني
عمليَّي يتمتّعان باألهمية القصوى ،فإنهام ،من ناحي ٍة ،يُ ِ
نشئان موقعاً متق ّدماً ض ّد
ْ
ميتافيزيقيا ما فوق الطبيعة –حتّى بأكرث أشكالهام تط ُّورا ً ومت ُّردا ً -ومن ذلك املوقع
[1]. Robert Corrington
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ٍ
بصفات إنساني ٍة ووثني ٍة وتعتربه كياناً
يقومان مبكافحة امليتافيزيقيا التي تنظر إىل الله
محدودا ً( .مالحظة :الرموز التي تُش ِّبه الله باإلنسان ليست وثني ًة بالرضورة ،ويعتمد
ذلك عىل كيفية استخدامها وكيفية النظر إىل تفكيكاتها يف النهاية ).من ناحي ٍة أخرى،
ت ُشري صفتا «املنتيش» و«الديني» بشكلٍ ف ّعا ٍل إىل محدودية املذهب املادي بأنواعه
املعادية للقيمة ،والباهتة روح ّياً ،والبسيطة ميتافيزيق ّياً التي تندرج أحياناً تحت عنوان
أي ٍ
وقت مىض .يعت ُرب املذهب الطبيعي الديني أ ّن
«املذهب الطبيعي» اآلن أكرث من ِّ
هذه اآلراء دخيل ٌة بنح ٍو أو بآخ َر ،وأنّها قارص ٌة للغاية من الناحية التجريبية ما يحول دون
استحواذها عىل أهمي ٍة فلسفي ٍة أو الهوتي ٍة حقيقي ٍة.
الخلل الدائري[[[ في المذهب الطبيعي

من املهم أن نعرتف بأ ّن النقطة املفهومية للحديث عن املذهب الطبيعي الديني
مل تتّضح متاماً يف التحليل النهايئ .تحظى النقطة العملية التي وصفتها للت ّو بالوضوح
الكايف ،ولك ّن النقطة املفهومية تتّسم باإلبهام أل ّن «املذهب الطبيعي» باستعامله
العميل يُنك ُر اآلراء األخرى -كام تق ّدم -وبالتايل يكو ُن دخيالً عليها .باإلضافة إىل مفهوم
«ما فوق الطبيعة» الذي يُع ّد بح ّد ذاته نوعاً من السلبُ ،يثّل املذهب الطبيعي بالفعل
دائري بشكلٍ يُثري
سلباً مزدوجاً يرجع إىل مضمونه الداليل الخاص وبالتايل فإ ّن التعبري
ٌ
األعصاب .حتّى لو كان من النافع عمل ّياً النظر إىل املذهب الطبيعي عىل أنّه «مضا ٌّد
ملا فوق الطبيعة» ،إال أنّه من املطلوب بذل ٍ
مفهومي من أجل الفرار من الدائرة
جهد
ٍّ
الداللية التي يقتضيها هذا االستخدام .كام هو الحال مع جميع األسئلة الداللية التي
تكم ُن يف قلب الجداالت األنطولوجية املستمرة ،فإ ّن الوضوح االصطالحي رسيع الزوال
وتبدو التسويات الداللية املتفا َوض عليها اعتباطي ًة مبجرد قيامنا مبالحظة الشبكة األعم
جذري فال ُيكننا
شامل بنح ٍو
مصطلح ٌ
من املعاين .مبا أ ّن «املذهب الطبيعي» هو
ٍّ
ٌ
عم يستثنيه فقط من
الترصيح مبا يتض ّمنه من دون تعريف الواقع ،وال ُيكننا التعبري ّ
خالل بيانٍ مؤق ٍَّت عن الواقع يحظى مبحدودي ٍة وافي ٍة تخ ّوله إقصاء األشياء األخرى التي
تتحل بالدرجة ِ
نفسها من املحدودية.
ّ
[[[ :Circularity .التسليم ُمسبقاً باألمر الذي يُراد إثباته وبالتايل يبطل الدليل.
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عىل سبيل املثال ،ليك يستثني املذهب الطبيعي الكائنات املختارة املجردة التي
تنضوي تحت مفهوم «الخارق للطبيعة»[[[ (ال مصطلح ما فوق الطبيعة[[[ الذي يشري
تحديدا ً إىل الحقيقة العليا) ،ينبغي أن يُح ّدد املذهب الطبيعي فهامً مرشوطاً للكائن
املتجسد ،ودقيقاً مبا فيه الكفاية لتثبيت فكرة الكائن املختار املج ّرد التي يت ّم
املختار
ِّ
ٍ
مقصد
رفضُ ها –كاألشباح واملالئكة واألسالف والشياطني .عالو ًة عىل ذلك ،مبا أ ّن أه َّم
للمذهب الطبيعي ليس رفض الكائنات املختارة املجردة املنضوية تحت مفهوم «الخارق
للطبيعة» بل التغلُّب عىل املفهوم الذي يُضفي الخصائص اإلنسانية عىل الحقيقة العليا
ككيانٍ مح َّد ٍد (مثل اإلله الشخيص) ،ينشأ ٌ
جدي :هل إ ّن املذهب الطبيعي امل َُصوغ
سؤال ٌّ
بشكلٍ
يرفض املفهوم الذي يحمله مبدأ «ما فوق الطبيعة» حول الحقيقة
ٍ
مناسب والذي ُ
ٍ
ومريد أساساً –هل ينبغي أن يرفض هذا املذهب أيضاً اعرت َاف
العليا ككيانٍ مح َّد ٍد
مبدأ «الخارق للطبيعة» بوجود الكائنات األخرى املجردة واملختارة؟ بتعبريٍ آخ َر ،ينبغي
أن يتمكّن املذهب الطبيعي الديني من القبول بالكائنات املج ّردة كاألسالف واألشباح
واملالئكة والشياطني باعتبارها أبعاداً للطبيعة ،ما دام يت ّم الحفاظ الشديد عىل املعارضة
املو َّجهة نحو مبدأ «ما فوق الطبيعة» من خالل رفض اإلله الشخيص واألشكال الشبيهة
من البيانات التي تعرتف بحقيق ٍة ُعليا مح َّدد ٍة .تُظهر هذه االعتبارات أنّه عىل الرغم من
إمكانية تأويل «املذهب الطبيعي» ٍ
كرفض لهذه البيانات ،إال أنّه بح ّد ذاته ال يُعبِّ ُ كثريا ً
أو ُمطلقاً عن الخصائص واالحتامالت األنطولوجية للطبيعة املشار إليها يف أصل تسميته.
ويكن أن تندرج بعض العنارص األنطولوجية املدهشة وغري
الطبيعة هي الطبيعةُ ،
الرائجة حال ّياً داخل األنطولوجيا الطبيعية ،ويعتم ُد ذلك عىل ما ت ُش ُري تجربتنا الطبيعية
مطلوب من أجل وصفها ورشحها.
أنّه
ٌ
معي ما
عىل الرغم من هذه املبهامت والتعقيداتُ ،يكن أن نُح ّدد ضمن إطا ٍر ّ ٍ
ايض للتنظري حول الواقع
يُستثنى من القامئة األنطولوجية للواقع ،وذلك
ٍ
بأسلوب افرت ٍّ
بأجمعه .يُث ِّبت هذا اإلطا ُر معا َين املصطلحات مبا فيه الكفاية للسامح لنا برسم الخطوط
[1]. Super-naturalism
[2]. Supra-naturalism
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بني املقبول أنطولوج ّياً (أي الطبيعي املعروف بالنسبة للعالِم الطبيعي) وغري املقبول
أنطولوج ّياً («الخارق للطبيعة» و «ما فوق الطبيعة» بالنسبة للعامل الطبيعي مثيل) من
دون اإلزالة التامة للدائرية ومن دون الوقوع سهوا ً ضحي ًة لها.
معنى املذهب الطبيعي يف هذا املرشوع
ٍ
خطوط أنطولوجي ٍة بأهمي ٍة حاسم ٍة لتحديد املقاربة تجاه األنرثوبولوجيا
تتّس ُم عد ُة
مهمً لجعل املقاربة
أتول استكشافها ،ويُع ّد رسم ِّ
الدينية التي ّ
كل واحد ٍة منها أمرا ً ّ
ٍ
مستويات
التي أتب ّناها منفتح ًة عىل النقد وجدير ًة به .سوف أقو ُم بعرضها هنا عرب م ْنح
تصاعدي ٍة من التقييد ألنواع االستدالل التي ُيكن إجراؤها يف األنرثوبولوجيا الدينية.
حدودي
أوالً« ،معارضة ما فوق الطبيعة» باملعنى الذي يُق ّدمه لتيليش ،هو خ ٌّط
ٌّ
أسايس يف مقاربتي االفرتاضية الطبيعية تجاه الطبيعة البرشية .أجد أنّه من املهم هنا
ٌّ
توضيح املقوالت التي أتب ّناها من أجل تفادي أخطاء املايض حول طريقة ارتباط األديان
باألنطولوجيا« .األعىل» هو املصطلح العام الذي أفضّ له للموضوع املنطقي ذي األهمية
النهائية يف األديان .تُ ثِّل «الحقائق العليا» و«االهتاممات العليا» الجوانب املوضوعية
والذاتية له عىل التوايل ،وهي قابل ٌة للتحديد املتن ّوع واملتباين متاماً كجميع املقوالت
وتحريفي
املبهمة .يتبّ ُع هذا الرتتيب املقواليت استخداماً يُقال بأنّه مثا ٌّيل يف وضوحه
ٌّ
بأدىن ح ٍّد يف «مرشوع الفكرة الدينية املقارنة والعابرة للثقافات»[[[ التي تنتفع من
االستخدامات السابقة لتيليش ( )1951وعامل االجتامع ماكس ويرب ( .)1951وعليه ،تنشأ
مسألة «ما فوق الطبيعة» نسب ًة إىل الحقائق العليا ال األلوهية .يف هذه األطر ،يُعارض
خصائص مح ّدد ٍة
أنطولوجي ذي
املذهب الطبيعي التعامل مع الحقيقة العليا كموضو ٍع
َ
ٍّ
كل الخصائص
تحظى باملعنى مبعزل عن الحقيقة الطبيعية .وفقاً لهذا الرأي ،تنبثق ّ
املح ّددة للحقيقة العليا نسب ًة إىل العالَم ،ولكن خارج العالَم (أي الوجود بذاته) فإ ّن
الحقيقة العليا هي ال يشء –ليس مبعنى[[[ [[[/املشتق أنطولوج ّياً وفقاً لتيليش بل العدم
[1]. Cross-cultural Comparative Religious Idea Project
[2]. μὴ ὄν

[[[ .عبار ٌة يوناني ٌة تعني العدم.
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املطلق والفراغ الكيل الذي يُس ّميه[[[ .هذا هو أساس التقارب النظري بني مناذج «علة
الوجود» للحقيقة العليا يف الالهوت ومناذج السونياتا (الفراغ) للحقيقة العليا يف البوذية
يف جنوب آسيا ،عىل الرغم من أ ّن هذا الربط هو يف غاية الصعوبة حتّى بهذه الرشوط.
من دون القيد الطبيعي املتمثِّل بـ «معارضة ما فوق الطبيعة» ،فإ ّن هذه الخطوة
النظريّة الرتكيبية مستحيل ٌة.
ثانياً« ،معارضة الخارق للطبيعة» هو تحدي ٌد أش ُّد للمذهب الطبيعي من الناحية
األنطولوجية ويُظهره بأكرث حالته خلالً كام ذكرتُ آنفاً .يبدو أ ّن تيليش قد سلّم جدالً بأ ّن
«الخارق للطبيعة» (مبعنى قوى اإلدراك املجرد واإلرادة والسببية املنسوبة إىل األشباح
مصطلح يفتقد للصحة ،عىل األقل مبعانيه
واألرواح واملالئكة والشياطني واألسالف) هو
ٌ
يختلف العلامء
الشائعة ،وبالنتيجة فإ ّن تيليش مل يتط ّرق إلشكاالت الخلل الدائري.
ُ
الطبيعيون بح ّد ٍة –وحتى املجموعة األصغر من العلامء الطبيعيني املتديّنني رصاحة-
حول أنواع الظواهر التي تتخطّى حاجز «الخارق للطبيعة» .يقو ُم البعض دون اآلخرين
باستثناء الظواهر الخارقة للعادة ،وكذلك يقوم البعض بوضع الحاجز بني ما تستطيع
وكل األشياء األخرى من ناحي ٍة ثاني ٍة .ال تقوم
العلوم الطبيعية فحصه من حيث املبدأ ّ
مقاربتي بسرت مدلول األحكام االعتباطية للطبيعة ،بل ت ُع ّرض الرشوط املهمة للتدقيق.
أي موضو ٍع أو عملي ٍة أنطولوجي ٍة:
يُذكَر أ ّن «الخارق للطبيعة» هو ُّ
أ) تقتيض «ما فوق الطبيعة»،
ب) تضع األساس للرتخيص املطلق ال ّدعاءات الحقيقة (وهذا يشبه ما
يعنيه تيليش من «الخضوع» كام ييل)،
ج) تؤكِّد عىل وجود اإلدراك أو اإلرادة املج ّردة،
ٍ
كيانات مجرد ٍة ممسك ٍة بقوى السببية.
د) ترى وجود
إنّني أرفض هذا املعنى من «الخارق للطبيعة» يف الهيئة التي أتب ّناها من
حل هذا التحديد للعديد من املسائل
املذهب الطبيعي الديني ،وينبغي مالحظة عدم ّ
[1]. Oùκ ὄν
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األنطولوجية األخرى كمعنى املادية ،والفيزيائية ،واملادة/الطاقة ،والوعي ،أو القيم ،أما
معنى املذهب الطبيعي الذي أق ّدمه فيمكن أن يُع ّد متناسباً مع مجموع ٍة من املواقف
األنطولوجية حول هذه القضايا.
ثالثاً ،وكنتيج ٍة ألول تحدي َديْن ،يقتيض املذهب الطبيعي رفض الوسائل التي ت ُوصل
إىل معرفة الحقيقة العليا ومتنح الرتخيص الذايت ،ومن ضمنها التجارب املبارشة ذات
التفسري الذايت والوحي الخاص الذي يتجىل عرب النصوص املق ّدسة أو الرتاث املق ّدس.
كل هذه املصادر من املعرفة املفرتضة
الذاتيَّي ،تستلز ُم ّ
من أجل منح الرتخيص والتفسري
ْ
وجود «الخارق للطبيعة» ورمبا أيضاً «ما فوق الطبيعة» الذي يرفضه املذهب الطبيعي.
ال يستلز ُم هذا األمر رفض فكرة الكالسيكيات الدينية املقدسة ،أو فكرة الوحي الذي
أي تحليلٍ لهذه
يُف َهم ٍّ
كتجل لألعامق املق ّدسة للطبيعة املتسامية ذاتاً ،ولك ّنه يستبعد َّ
األشياء يُشري إىل إعطاء الصالحية لألمور الخارقة للطبيعة أو يقو ُم باختصار العملية
املعقّدة املتمثّلة بالتحليل البرشي (وذلك عرب العودة إىل التوضيح املستند إىل خرق
الطبيعة).
من خالل هذا التحديد الثاليث لاللتزامات األنطولوجية واإلبستمولوجية األساسية
كل ميز ٍة مح ّدد ٍة للحقيقة العليا
يف املذهب الطبيعي الديني ،فإ ّن ذلك يستتبع تشك َُّل ِّ
–وبالتايل كل صفة ميكن تصورها أو اإلحساس بها أو استكشافها أو االعتقاد بها -من
ٍ
صفات مح ّدد ًة غ َري تجليه يف
العالقة بني الطبيعة وعلّتها املكتفية ذاتاً .ال ميتلك األعىل
البنى العميقة التقييمية والتسامي الذايت للطبيعة ،أما بح ِّد ذاتها فإ ّن الحقيقة العليا
تفتقد للتحديد .بهذا املعنى ،يَعت ُرب عاملُ الالهوت والفيلسوف روبرت نيفيل[[[ أ ّن الله
هو الذي يَخلق من العدم ،وبهذا املعنى أيضاً فإ ّن البيان حول الله الذي ق ّدمه وايتهيد
والعدي ُد من املفكرين الالحقني الذين ات ّبعوا الفلسفة العملية ليس بياناً عن الحقيقة
العليا (كام أدرك وايتهيد نفسه) .بهذا املعنى ،ال انطالقاً من التواضع اإلبستمولوجي ،كان
شري إىل االفرتاضات
عاملُ الالهوت فريدريك شاليرماخر[[[ يحلم ببيانٍ للدين املسيحي ال يُ ُ
[1]. Robert Neville
[2]. Friedrich Schleiermacher
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حول الله بل فقط إىل االفرتاضات حول حاالت الوعي اإلنساين .بهذا املعنى ،تؤكِّد
التعاليم الباطنية ذات الحذف الداليل[[[ [[[/يف كل األديان بطريق ٍة محق ٍة أنّه ال ُيكن
ٍ
مبصطلحات مرشوط ٍة.
التعبري عن الحقيقة العليا بح ّد ذاتها ،ولكن ُيكن التعبري عنها
بهذا املعنى أيضاً ،يقو ُم األفراد يف عرص ما بعد الحداثة املدافعون عن عدم إمكانية
التعبري عن الحقيقة العليا بتوجيه النقد املحق نحو الرتاث األنطولوجي-الالهويت الذي
يتجرأ عىل الحديث عن األعىل كحقيق ٍة ُ
متتلك طابعاً نائياً عن عامل تجربتنا.
يتّس ُم الرتاث الالهويت املعارض ملا فوق الطبيعة بال ِق َدم ،ويعو ُد إىل أفالطون وأرسطو
يف الغرب ،وسانكارا وناغاريونا يف جنوب آسيا ،والوزي وكونفوشيوس يف رشق آسيا،
ومن بينهم أيضاً أولئك الذين تب ّنوا التعاليم الباطنية ذات الحذف الداليل .يف املسيحية،
قام علامء الالهوت من أمثال أوغسطني ،وتوما األكويني ،ومارتن لوثر ،وجون كالفني
مبعارضة «ما فوق الطبيعة» يف امليتافيزيقيا اإللهية الخاصة بهم ولك ّنهم قد أبقوا عىل
رص ما فوق طبيعي ٍة يف مواض َع أخرى من مؤلفاتهم الالهوتية وحافظوا عىل آراء
عنا َ
تؤمن بالخارق للطبيعة مثل املعجزات واملالئكة والشياطني .إنني أعترب (من دون تقديم
املواقف متعارض ٌة ،ولك ّن هذا التعارض يستلز ُم التقدير املناسب
الدليل هنا) أ ّن هذه
َ
للنظرة الكونية ما بعد القرون الوسطى .يف الحقبة املعارصة ،يُع ّد عامل الالهوت املسيحي
فريدريك شاليرماخر مثاالً عن معاريض «ما فوق الطبيعة» وأحد أوائل علامء الالهوت
املسيحيني املعارصين الذين تجاوزوا اختالف أسالفهم يف القرون الوسطى حول هذه
القضية .يف العرص الحديث ،يوجد علامء الهوت من أمثال غوردون كوفامن وروبرت
نيفيل ،يعارضون بشكلٍ تا ٍّم «ما فوق الطبيعة» و«الخارق للطبيعة» معاً .من ناحي ٍة
أخرى ،يوجد العديد من علامء الالهوت املسيحيني اآلخرين الذين يتعاطفون مع هذا
عبون عن إلتزاماتهم امليتافيزيقية بالدقة الكافية ليك نح ِّدد إن كانوا
املوقف ولك ّنهم ال يُ ّ
ثابتني يف معارضتهم ملا فوق الطبيعة والخارق للطبيعة أم ال.
تحتوي التعاليم الالهوتية التابعة للعديد من األديان األخرى عىل أمثل ٍة معارِض ٍة
[1]. apophatic
ٍ
صفات محدّد ٍة عنه؛ عىل سبيل املثال«:الله ال يحدّه الزمان أو املكان».
[[[ .وصف الله عرب نفي
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ٍ
مبستويات
ملا «فوق الطبيعة» و«الخارق للطبيعة» أيضاً .عاد ًة ما تتواجد هذه اآلراء
ُعب عن آراء «ما فوق طبيعي ٍة»
مختلف ٍة يف ال ُبعد الداخيل للتعاليم األساسية التي ّ
تظل ت ّ
حول الحقيقة العليا وآراء حول الخارق للطبيعة .مع ذلك ،فإ ّن مواقع هذه اآلراء ليست
واضح ًة عىل الدوام .قد يعتقد املرء أ ّن التعاليم الدينية اإللحادية بجوهرها كالبوذية
والداوية والكونفوشسية (إن كانت تُعترب ديناً) تدعم املنظومات الالهوتية التي تحتوي
خصائص معارِض ٍة ملا فوق الطبيعة والخارق للطبيعة ،ولك ّن الكثري من التص ُّورات
عىل
َ
الالهوتية يف هذه التعاليم هي خارق ٌة للطبيعة كل ّياً حيث متتلئ باآللهة والشياطني
واألسالف واملوجودات املج َّردة واملالئكة والبوداسف[[[ .مع ذلك ،فإ ّن هذه التعاليم
ت ُعادي ما فوق الطبيعة وت ُعارض الصيغ املح َّددة للحقيقة العليا بح ّد ذاتها .كذلك ،فإ ّن
ٍ
وثابت ك ّ ًُل من «ما
عارض بشكلٍ تا ٍّم
املذهب الطبيعي الديني يف سياق هذا البحث يُ ُ
فوق الطبيعة» و«الخارق للطبيعة».
اإلبستمولوجيا البراغماتية في البحث

يُق ّدم هذا البيان عن املذهب الطبيعي إطارا ً إبستمولوجيّاً يؤث ِّر عىل البحث حول
املفصل هنا
األعىل واألنرثوبولوجيا الدينية بطرقٍ مختلف ٍة .ال
يسمح املذهب الطبيعي َّ
ُ
ٍ
كيانات مريد ٍة مج ّرد ٍة ،أو ق ًوى سببي ٍة غريِ
تجارب لِلتفسري الذايت،
متجسد ٍة ،أو
بوجود
ِّ
َ
أو للوحي املانح للرتخيص الذايت ،وال متنح دورا ً للسلطات املطلقة يف تعليل املعتقدات.
مم يبدو للوهلة األوىل .تبقى معظم
تقو ُم هذه التقييدات باستبعاد مقدا ٍر أقل ّ
سبل البحث البرشي مفتوح ًة بشكلٍ تا ٍّم ومن ضمنها أغلب السبل املهمة يف الجهد
تنتقل اإلسرتاتيجيا من استكشاف
ُ
تتغي.
الالهويت ،ولك ّن اإلسرتاتيجيا اإلبستمولوجية ّ
مصادر املعرفة املوحاة إىل التحقيقات األساسية حول العامل الطبيعي .استنادا ً إىل النظرة
الرباغامتية لإلبستمولوجيا التي تصاحب النظرة الطبيعية لألنطولوجيا ،فإ ّن التحقيقات
كل ما ُيكن معرفته عن البرش والحقائق العليا
تكشف ّ
األساسية حول العامل الطبيعي
ُ
واالهتاممات القصوى التي ينشغل بها الناس يف الطبيعة وعربها .وفقاً لهذا الرأي ،فإنّ
تعريب لـ«بوديساتڤا»( ،)Bodhisattvaأي«الكائن املستنري»عند البوذيني ،ويلقبون به من حصل
[[[ .الـ«بوداسف» ليس َعل ًَام عىل رجلٍ بعينه ،وإمنا هو
ٌ
عىل درج ٍة عليا من الرقي الروحي لكنه آثر أال يبلغ منزلة«النريفانا»أو الفناء ليظل مالزماً للفقراء.
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طبيعي ،ولكن ال باملعنى التقليدي الضيق ،ومع ذلك ُيكن ح ّقاً
الهوت
ٌ
كل الالهوت هو
ّ
ٌّ
إطالق «الالهوت الطبيعي» عليه .بالفعل ،فإ ّن التمييز بني الالهوت الطبيعي والالهوت
وكل الالهوت هو أيضاً الهوتٌ مو ًحى حيث ُيكننا وصف أعامق
املوحى ينهار كل ّياًّ ،
الطبيعة باملستوى ِ
نفسه لدى استكشافها عرب البحث ولدى تجلّيها عرب اللقاءات مع
الطبيعة.
تجـدر مناقشـ ُة عـد ِة مواضيـ َع مهمـ ٍة ترتبـ ُط باألشـكال التقليديـة لألنرثوبولوجيـا
الدينيـة ،وذلـك مـن أجـل توضيـح اإلبسـتمولوجيا الرباغامتية للبحـث التـي اعتمدناها
هنا .
كل من مناقشة عامل الالهوت
يقوم الفهم الرباغاميت لإلبستمولوجيا الالهوتية بوضع ٍّ
املسيحي كارل بارث حول الـ( analogia entisالقياس بني وجود الله ووجود العامل
املخلوق) ،والـ( vestigia trinitatisاآلثار املوجودة يف الطبيعة حول الجوهر الثالويث
لله) ،والالهوت الطبيعي تحت الضوء بشكلٍ مثريٍ .قام بارث بتقديم الحجج ض ّد هذه
األمور الثالثة ليك يضمن استحالة إدراك الله عرب املعرفة الدنيوية وخصوصاً التص ّورات
التي ت ُش ّبه الله باإلنسان أو االستدالل الذي يعتمد عىل الطبيعة أو التجربة الدينية
البرشية .استخدم بارث تحليله لهذه املواضيع ليك يُزيل االعتامد الحرصي عىل الوسائل
الطبيعية لدراسة اإلنسان ،وبالتايل ثبّت حجية الوحي يف تحديد املضمون الجوهري
ألي أنرثوبولوجيا ديني ٍة مناسب ٍة .وفقاً إلطار املذهب الطبيعي الديني املعادي ملا فوق
ِّ
يستحيل القياس الحريف للوجود أل ّن الحقيقة العليا ليست موجود ًة وال ُ
متتلك
ُ
الطبيعة،
غري ممكن ٍة يف إطار
وجودا ً بذاتها .كذلك ،تُ َع ُّد آثا ُر الطابع الجوهري لله[[[ يف الطبيعة َ
املذهب الطبيعي ،أل ّن الحقيقة العليا ال ُ
خاصاً مبعز ٍل عن عالقتها بالطبيعة.
متتلك طابعاً ّ
وألسباب أخرى غري التي ق ّدمها بارث ،ال تُ ثِّل القيود التي وضعها عىل املعرفة
بالتايل،
ٍ
البرشية إشكاالً بالنسبة لعلامء املذهب الطبيعي الديني .عالو ًة عىل ذلك ،يج ُد هؤالء
العلامء أرضي ًة جذري ًة مشرتك ًة مع نية بارث للح ّد من الرغبات البرشية –التي تبدو
ٍ
صياغات الهوتي ٍة لصورة
عصيّ ًة عىل املقاومة -لتشبيه الله باإلنسان لدى قيامهم بوضع
[[[ .عىل األقل حينام يُفهم بأ ّن «الجوهري» يُشري إىل طبيع ٍة إلهي ٍة موجود ٍة بذاتها.
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الله[[[ .قام بارث بوضع حز ٍام وقا ٍّيئ يتشكّل من الجهل اإلنساين حول مسألة وجود الله
بذاته ،ويف حال إخفاق رفضه للـ analogia entisوالـ vestigia trinitatisوالالهوت
الطبيعي بإيصال الفكرة ،قام بارث بتفسري تجيل الله يف املسيح -الذي يُظهر ال ُبعد
ٍ
معروف.
اإللهي من نوا ٍح مهم ٍة -عىل أنّه ما زال غ َري
كوسائل لتحقيق ٍ
هدف ق ِّي ٍم ،ويُرسعون
َ
يُث ِّمن علامء املذهب الطبيعي هذه الخطوات
أي ميز ٍة
إىل االعرتاف بأ ّن هذه الوسائل ليست ُمتاح ًة يف املذهب الطبيعي الديني أل ّن َّ
خاص وتا ٍّم بفضل عالقتها بالطبيعة .ولك ّن االلتفات
مع ّين ٍة للحقيقة العليا تتح ّدد بشكلٍ ٍّ
إىل الطبيعة –الطبيعة نفسها ال التص ُّورات املثالية التي تضع اإلنسان يف مركزها -يُعرقل
بش ّد ٍة التصورات التي تُش ّبه الحقيقة العليا باإلنسان .بتعبريٍ آخ َر ،تُع ُّد الطبيعة مصدرا ً
ف ّعاالً بالنسبة لعلامء املذهب الطبيعي الديني الذين يعارضون استخدام األيقونات .ال
تتساهل املقاربة التي يعتمدها املذهب الطبيعي الديني مع الهشاشة غري املحدودة
تقريباً يف تطبيق الصالحية املطلقة وغري القابلة للتصحيح التي تتّبعها إسرتاتيجيا بارث.
ٌ
معروف بشكلٍ جز ٍّيئ ولكن
يف التحليل النهايئ ،يعترب علامء املذهب الطبيعي أ ّن األعىل
كفهم عابرٍ ،ويعتربونه أمرا ً حسناً وحقيقيّاً وجميالً من بعض النواحي بينام من نوا ٍح
ٍ
عب عن النغم الجاميل واألخالقي الذي ال يتناسب عىل اإلطالق مع اإلدراك املعر ّيف
أخرى يُ ّ
أو التجريبي.
يتب ّنى املذهب الطبيعي الرباغاميت نظر ًة تخطيئي ًة[[[ افرتاضي ًة إىل املعرفة تختلف
متاماً عن التو ّجهات التأسيسية املوجودة يف اإلبستمولوجيا الالهوتية التابعة لبارث.
سعت األنرثوبولوجيات الدينية التقليدية إىل أن تنال املعرفة اليقينية بالحالة اإلنسانية،
وهذا أم ٌر مفهو ٌم ألنّه ال يوجد من وجهة النظر العملية الدينية يش ٌء أه ُّم من الفهم
األكيد للحالة الروحية للبرش واملعرفة اليقينية بكيفية تنمية الفضائل اإلنسانية والتغلُّب
عىل العيوب البرشية .مع ذلك ،يأخذ املذهب الطبيعي الرباغاميت مبنتهى الجدية إخفاق
اآلمال التأسيسية يف إحراز املعرفة الكاملة .وعليه ،بدالً من الهدف التأسييس املتمثّل
[1]. Imago Dei
[[[ .املبدأ الذي يُفيد إمكانية القبول باالفرتاضات املتعلّقة باملعرفة التجريبية عىل الرغم من عدم إمكانية إثباتها بشكلٍ
قطعي.
ٍّ
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باملعرفة اليقينية ،يقبل املذهب الطبيعي الرباغاميت بالتخطيئية وبالتايل امتالك جميع
اال ّدعاءات املعرفية لصفة الفرضية .يتالزم الطابع التجريبي للبحث مع هذه الصفة،
ويُع ُّد يف هذا اإلطار عملي ًة لتوليد الفرضيات العميقة ومن ث َ َّم البحث عن املصادر
التصحيحية التي تستطيع صقلها وتحسينها ،ورمبا تقديم األسس لرفضها .يتق ّدم البحث
عرب إنشاء الفرضيات وتصحيحها ورفضها ،وقد قام علامء الرباغامتية األوائل من أمثال
[[[
[[[
غني،
تشارلز بريس وجون ديوي بتطوير هذه املقاربة الرباغامتية للبحث بشكلٍ ٍّ
وسائل
َ
وقام مفكرون الحقون منتمون إىل املدرسة الفلسفية الرباغامتية بتفصيلها ع َرب
متن ّوع ٍة.
ينبغي أن يستذكر القارئ اإلطار اإلبستمولوجي واألنطولوجي للمذهب الطبيعي
الرباغاميت الديني ،ومع هذا االستذكار يجب أ ّن يتناول االحتجاجات حول األنرثوبولوجيا
كتجارب مفهومي ٍة .تستطيع هذه املحاوالت التجريبية تثبيت
الدينية التي أق ّدمها هنا
َ
بعضها بعضاً لتدعم بياناً جاذباً عن البرش يف جميع األبعاد ومن ضمنها اعتقاداتهم
لفهم آخ َر عن
وسلوكياتهم وتجاربهم الدينيةُ .يكن تطوير أنرثوبولوجيا ديني ٍة وفقاً ٍ
العالقة بني الطبيعة وقاعدتها املنتشية واملتسامية ذاتاً ،وقد تك ّررت هذه املقاربات
البديلة كثريا ً يف تاريخ الالهوت .مع ذلك ،فإ ّن املقاربة التابعة للمذهب الطبيعي الديني
متتلك مزايا خاص ًة:
أ) اإلدراج الصحيح للخصائص العامة أو شبه العامة للحالة اإلنسانية ،من
الثقافية إىل االجتامعية؛
كل الحقول املعرفيّة ومستويات الفهم حول الحالة اإلنسانية
ب) ض ّم ّ
والطبيعة البرشية؛
ج) ربط جميع خصائص الحياة اإلنسانية بأعامق الواقع الطبيعي عىل نح ٍو
يكشف الطابع املح َّدد لتلك األعامق املنتشية؛
[1]. Charles Peirce
[2]. John Dewey
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د) جعل الرسوم التخطيطية الدينية التي تحكم عىل تفسري رموز الحالة
اإلنسانية الناشئة داخل دوائر الحكمة الثقافية والدينية أكرث تناسقاً من الناحية
املفهومية؛
ه) وأخريا ً ،وبينام ال يرتيض العديد هذه املقاربة إال أنّها توضيحي ٌة بعمقٍ
من الناحية الفكرية ومكا ِفئ ٌة روح ّياً بالنسبة للمنجذبني إليها.
التجارب املفهومية التي ُيكن أن نُجريها يف األنرثوبولوجيا الدينية هي غري
املحدودة .عىل سبيل املثالُ ،يكننا الرتكيز عىل التط ُّور ،املجموعات ،العدل ،الدماغ،
اللغة ،اإلدراك املعر ّيف ،املشاعر ،املعنى ،األجساد ،الجنس ،الطعام ،العائلة ،التكنولوجيا،
االقتصاد ،والعديد من املواضيع األخرى .سوف أصل إىل نتيج ٍة مفادها أ ّن البرش هم
مستكشفون بيولوجيون واجتامعيون يف بيئ ٍة طبيعي ٍة مدهش ٍة ومذهل ٍةُ .يكن إدراك
ٍ
ويكن أيضاً إدراك
الخصائص البنيوية لهذه البيئة وفهمها واستخدامها
لغايات متن ّوع ٍةُ ،
الخصائص القيمية للبيئة الطبيعية وفهمها واستخدامها وذلك حينام ال يصل البرش إىل
الطعام واملاء فحسب بل أيضاً إىل الحب والكراهية ،اإلبداع والكسل ،القوة والتق ُّبل،
الخري والرش ،الصدق والكذب ،الجامل والخراب .هذه الخصائص القيمية بأعامقها هي
املرجعيات املبارشة الفعلية –سوا ًء أكانت مقصود ًة أم ال -للحديث عن الكيانات الدينية
العليا .كر ٍّد فعلٍ عىل هذه البيئة ببنيتها وتنظيمها وتح ّولها الناشئ عن امليول الشخصية
واملصالح االجتامعية ،تأخذ األديان أشكالها املتن ّوعة ،ومن خالل جمع التفاعل الوجودي
واإلطار االجتامعي يظه ُر اإلنسان ككائنٍ متديِّنٍ .
خاتمة

ذكرتُ أ ّن املذهب الطبيعي الديني ُ
ميتلك ميز ًة خاص ًة تتمثّل بكونه إطارا ً شامالً
يستضيف البحث املقارن املتع ِّدد االختصاصات حول األنرثوبولوجيا الدينية .كذلك،
ُ
حت بإمكانية ثبوت التفسريات األكرث تعقيدا ً من الناحية الالهوتية التي ت ُفي ُد أ ّن
رص ُ
ّ
اإلنسان هو كائ ٌن متديِّ ٌن .إنّني أتب ّنى بياناً أكرثَ تفصيالً من الناحية الالهوتية حول
األنرثوبولوجيا الدينية ،وعىل خالف العديد من الخيارات األخرى فإنّه يبقى متناغامً
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بشكلٍ تا ٍّم مع املوقف التأسييس التحلييل للمذهب الطبيعي الديني .من أجل الكشف
التام وإظهار أ ّن مقاربة املذهب الطبيعي الديني تجاه األنرثوبولوجيا الدينية ليست
ضعيف ًة من الناحية الالهوتية ،سوف أذكر شيئاً عن هذا التفصيل الالهويت للمذهب
الطبيعي الديني .كذلك ،سوف أقوم بطرح سؤا ٍل حول الكيفية التي يستطيع علامء
الالهوت الذين ال يقبلون باملذهب الطبيعي الديني أن يق ّدموا إجاب ًة عىل التفسري
الطبيعي املثري روح ّياً حول األنرثوبولوجيا الدينية الذي أطرحه هنا.
يُح ّدد املذهب الطبيعي الديني مبعناه املطروح هنا أجوب ًة عىل بعض األسئلة
حلً للبيان الالهويت للحقائق
محض وال يُق ّدم ّ
األنطولوجية كام شهدنا ،ولك ّنه
تقييدي ٌ
ٌ
استنتجت أ ّن أك َرث بيانٍ
العليا الذي يُح ّدد البيئة الوجودية املثىل للحياة اإلنسانية .لقد
ُ
يتناسب مع تحليل املذهب الطبيعي الديني لإلنسان ككائنٍ متديِّنٍ هو
الهويتٍّ لألعىل
ُ
الالهوت الباطني ذو الحذف الداليل .ت ُشري هذه العبارة إىل ٍ
منط من التأ ُّمل الالهويت له
ديني ُ
ميتلك تراثاً أدب ّياً معقّدا ً .تُفي ُد الدعوى األساسية لهذا الالهوت
آثا ٌر يف ّ
كل ٍ
تعليم ٍّ
أ ّن األعىل بجوهره يتجاوز دائرة اإلدراك البرشي ،فيكون سلب الصفات –أي اإلعراض
عن اللغة -رضوريّاً من الناحية الفكرية والروحية من أجل الوفاء للطابع الفعيل لألعىل
الذي ّ
نحتك به .يتناقض الالهوت الباطني ذو الحذف الداليل مع املواقف الالهوتية التي
ت ُش ّبه الله باإلنسان ،وبالتايل فإنّه يبدو منطق ّياً للوهلة األوىل أل ّن الواقع يبدو أكرث تعقيدا ً
أي مرحل ٍة من من ّوهم الثقايف واملعر ّيف .مع ذلك ،فإ ّن
بكثريٍ ّ
مم يستطيع البرش فهمه يف ِّ
امليزة الخاصة لهذا الالهوت هو تقدميه للحل الجوهري ملشكلة التع ّددية الدينية ،ومن
ضمنها تن ّوع اآلراء الدينية حول الطبيعة اإلنسانية .بالتعاون مع النظريّة الغنية املتمثّلة
بالرمزية الدينيةُ ،
ميتلك إطار الحذف الداليل قو ًة توضيحي ًة هائل ًة ويساعد يف تفسري
الطريقة التي تقو ُم التعاليم الدينية من خاللها باستحداث ٍ
أمناط مختلف ٍة من االعتقاد
والسلوك والتجربة عىل الرغم من أنّها قد نشأتْ يف العامل الطبيعي نفسه ،وهو عاملٌ
ِ
ُ
نفسها.
ميتلك البنى
واالحتامالت التقديري َة العميقة َ
تتباهى املقاربة الباطنية ذات الحذف الداليل بامتالك مصاد َر روحي ٍة غني ٍة المتناهي ٍة
ِ
للمستكشف الشجاع .ت ُع ُّد هذه املقاربة ح ّيزا ً روح ّياً صعباً بالنسبة لبعض األفراد
بالنسبة

العلم واألنثروبولوجيا الدينية

575

ألنّها تقاوم بشكلٍ
منهجي األمناط املفهومية التي تُش ّبه الله باإلنسان .مع ذلك ،فإ ّن غاية
ٍّ
اإلطار البحثي ليس توفري االطمئنان أو اإلنقاذ ،بل تحقيق الفهم .ماذا يفعل علامء
الالهوت من ذوي التو ّجهات املختلفة مع هذا البيان حول تجيل األعامق الغامضة
يفرتض هذا الرأي أ ّن البرش هم كائناتٌ اجتامعي ٌة
للطبيعة يف الدين والروحانية اإلنسانية؟ ُ
لديهم القدرة املمنوحة تط ُّوريّاً عىل التعامل مع بعض األعامق التقديرية للطبيعة عىل
األقل ،وهذا ٌ
فرق شاس ٌع بني صور األنرثوبولوجيا الدينية التقليدية كاملخلوقات التي
تسعى إلقامة عالقة مع الكائن اإللهي أو األرواح املحصورة يف دور ٍة سامساري ٍة من
الحيوات .يقوم علامء املذهب الطبيعي الديني بتب ِّني الصور الناتجة لألعىل ،وذلك ليك
يرتاحوا من املركزية اإلنسانية وتشبيه البرش بالله يف الحديث الديني عن الحالة البرشية
الذي يتب ّنى «ما فوق الطبيعة» .كذلك ،يُث ِّمن هؤالء العلامء اإلطار التط ُّوري والدعائم
ٍ
دعوات للتعامل عىل نح ٍو
األخرى للمذهب الطبيعي الديني ،ويُر ّحبون بها باعتبارها
بحب ما ُيكن أن يكون أو ما
أكرثَ أصال ًة مع األعىل .ال يتمثّل ميلهم ونداؤهم الروحي ّ
نتم ّنى أن نكون عليه ،بل مبا هو موجو ٌد يف الواقع.
من املثري لالهتامم أ ّن األصوليني األذكياء يف العديد من األديان يُدركون خطر هذا الرأي
عىل نظرتهم الدينية التقليدية ،وبالتايل فإنّهم يُحاربون نظريّة التط ُّور برشاس ٍة وغريها
من النقاط الداعمة للمذهب الطبيعي الديني يف محاول ٍة منهم لحامية توصيفاتهم
الدينية التي تؤمن مبا فوق الطبيعة والخارق للطبيعة .إنني أعترب أ ّن ر ّدة الفعل هذه
تتبي بنح ٍو ذيكٍّ املعنى الالهويتَّ لإلطار التط ُّوري والخط َر
خاطئ ٌة متاماً ،ولك ّنها عىل األقل ّ
املو َّج َه ملا فوق الطبيعة يف إطار املذهب الطبيعي الديني.
يقوم االت ّجاه األعم من املفكّرين املتديّنني الداعمني ملا فوق الطبيعة -والذين
يُشكّلون أغلبية علامء الالهوت -برفض اإلطالق الغامض للحجية الذي يعتمده األصوليون
ولك ّنهم مع ذلك مييلون نحو تجاهل املذهب الطبيعي الديني أو التقليل من توافقه
الدقيق مع العلوم أمالً منهم بصياغة تفسريٍ
متناغم للحالة اإلنسانية وفقاً لرشوطهم
ٍ
الخاصة .بالنتيجة ،يواجه هؤالء العلامء مشكل ًة وهي :كيف يُحافظون عىل «ما فوق
حل
كل من األصول ّيني وعلامء املذهب الطبيعي الديني؟ يس ُهل ّ
الطبيعة» يف مقابل ٍّ
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الحل يأيت بثمنٍ ٍ
الحل السهل برفض الحجية املطلقة
باهظ .يتمثّل ّ
هذه املشكلة ولك ّن ّ
التي يتب ّناها األصوليون وإنشاء حز ٍام من الفصل اإلبستمولوجي بني الطبيعة والحقيقة
العليا ما يُعيق استدالل علامء املذهب الطبيعي الديني .لطاملا نجح هذا األسلوب ،وعىل
وجه التحديد فإنّه يُزيل االحتكاك الذي يُفيض بالرضورة إىل إدراك األخطاء املوجودة
يف التوصيفات املختلفة حول التديُّن اإلنساين وهذا يسمح لعامل الالهوت بإثبات قيمة
ديني مح ّد ٍد مبعز ٍل عن التناقض عىل الدليل يف التعاليم الدينية
البنى الرسدية يف مجتمعٍ ٍّ
األخرى أو يف الدراسة العلمية لل ّدين.
عىل سبيل املثال ،يستطي ُع علامء الالهوت الذين يؤمنون مبا فوق الطبيعة أن
يُظهروا اإلله املمتلك للكيان املح َّدد عىل نح ٍو منفصلٍ عن البنى املخلوقة يف الطبيعة،
الص ّناع البرشيّني ال تتناغم وال تتّصل بالرضورة مع املنزل الذي يبنونه
كام أ ّن شخصية ُ
أو اإلناء الذي يصنعونه أو الطعام الذي يطبخونه .من خالل هذه الطريقة ،يَ ُ
حول
علامء الالهوت دون االستنتاجات املتناقضة التي تنطلق من الطبيعة إىل خالقها .هذه
التناقضات بني معاناة الحيوانات التي تتع ّرض لالفرتاس ،والصدفة ،ووجود الحامقة
ٍ
وحفيظ من جه ٍة أخرى هي التي تدفع
محب
اإلنسانية من جهة ،واإلدراك املركزي إلل ٍه ٍّ
علامء املذهب الطبيعي باالبتعاد عن «ما فوق الطبيعة» .أ ّما العلامء الذين يؤمنون مبا
فوق الطبيعة ،فإنّهم يُزيلون هذه املسارات االستداللية بإتقانٍ من خالل تأكيدهم عىل
أ ّن مخلوقات الله ال تُشبه شخصية الله وقيمه بالرضورة.
ٍ
باهـظ أل ّن هناك نوعني من التنافـر املعريف[[[ الذي ال
يـأيت هـذا الحل السـهل بثمنٍ
ينجلي .مـن ناحيـ ٍة ،يجعل هذا الحل السـهل مشـكلة التع ُّددية الدينية أمرا ً مسـتعصياً
لحـل هـذه القضيـة بشـكلٍ
مـن الناحيـة النظريـة .يف مـا يتعلّـق باملصـادر املطلوبـة ّ
قطعـي –ومـن ضمنهـا تحديـد كون البنـى التقديرية العميقـة يف الطبيعة مركـزا ً ألوثق
ٍّ
عما تقوله بعـض التعاليـم الدينية عنـه يف نصوصها
املعرفـة حـول األعلى ّ
بغـض النظر ّ
التخلي عنهـا مـن أجل وضع حـزام الفصل اإلبسـتمولوجي
ّ
وتوصيفاتهـا املق ّدسـة -يتـ ُّم
[[[ .التنافر املعريف Cognitive Dissonance :هو حال ٌة من التوتر أو اإلجهاد العقيل أو عدم الراحة التي يعاين منها الفرد الذي يحمل اثنني أو أكرث من
ٍ
ٍ
مبعلومات جديد ٍة تتعارض مع
بسلوك يتعارض مع معتقداته وأفكاره وقيمه ،أو يُوا َجه
املعتقدات أو األفكار أو القيم املتناقضة يف الوقت نفسه ،أو يقوم
املعتقدات واألفكار والقيم املوجودة لديه.
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بين الطبيعـة واألعلى حـول املجتمعـات الدينيـة .مـن ناحيـ ٍة أخـرى ،تتوضّ ـح تدريج ّياً
الخصائـص االعتباطيـة والتخمينيـة للتوصيفـات الدينيـة الزاخرة باملعنـى –والتي كانت
للتماس
رص أسـطوري ًة -وذلـك بالتزامـن مـع فقـدان هـذه التوصيفـات
ّ
ت ُدعـى عنـا َ
مـع فهمنـا للطبيعـة اآلخـذ بالتفصيـل على نحـ ٍو متز ٍ
ايـد .يُظهـر هـذا األمـر الوظائـف
بر مـا يجعلها تبـدو مفيد ًة لكـن اعتباطي ًة
االجتامعيـة للتوصيفـات الدينيـة بوضـو ٍح أك َ
مـن الناحيـة الالهوتيـة ورمبـا تكـون موضـ َع ٍ
نقـد لعلماء الالهـوت وال تنـال دعمهـم
املخلـص أو محاولتهـم املسـتمرة إلعـادة التفسير.
على سـبيل املثـالُ ،يكننـا أن نبـذل قصـارى جهدنـا يف الحديـث مـع جامعتنـا عن
الطابـع الخـارق للطبيعـة ألرواح البشر –مبدئِهـم ،مسـارِهم ،ومصريِهم -وهـذا يبعث
االطمئنـان واألمـل الصـادق باإلضافـة إىل مقـدا ٍر من الفهـم الحقيقـي والتعامل األصيل
التمسـك بتوصيفاتنـا
مـع األعلى .ولكـن كيـف نُضيـف املعلومـات الجديـدة؟ ُيكننـا
ُّ
عما نكتشـفه عـن الدمـاغ والجسـد والسـلوك البشري ،ولكـ ّن
الجامعيـة ّ
بغـض النظـر ّ
هـذه التوصيفـات تكـون مقنعـ ًة فقـط بالنسـبة لألشـخاص الذين يكونـون أشـ َّد التزاماً
ببنـى املعقوليـة التابعـة للمجموعـة .أ ّمـا بالنسـبة للمتل ّهفين إلدراك معنـى الطبيعـة
ـش ومعق ٍ
بتاممهـا وإدراك الحالـة البرشيـة ك ُب ٍ
عـد مد ِه ٍ
َّـد يف العـامل الطبيعي ،فـإ ّن هذه
التوصيفـات تتوقّـف عـن العمـل وعـن منـح االطمئنـان واألمـل ،وقـد تبـدو خطير ًة
يف بعـض األحيـان حتـى ولـو كانـت موضـع فائـد ٍة نفسـ ّياً واجتامع ّيـاً وروح ّيـاً داخـل
املجموعـة التـي تك ّررهـا .يُـدرك األصوليـون هذا اإلخفـاق التدريجـي يف اإلقنـاع ،ولك ّن
املؤمنين مبـا فـوق الطبيعـة غالباً ال يُدركونـه ،ولكن بينام يسـتع ّد األصوليـون للمحاربة
مـن أجلـه إال أ ّن العديـد مـن املؤمنين مبـا فـوق الطبيعـة يسـتمرون بوصـف عاملهـم
ُعب عنه
على ضـوء األرواح الخارقـة للطبيعـة والقوانين األخالقيـة ،ويُب ّينـون بثقـ ٍة مـا ت ّ
ُ
يفـوق
هـذه امليـزات الجوهريـة يف أنرثبولوجياهـم الدينيـة حـول مقاصـد اإللـه الـذي
تنجـح رواياتهـم املسـتمرة يف ترويـض الفوىض تحت اسـم النظـام االجتامعي
الطبيعـة.
ُ
واالطمئنـان الروحـي ،وتخضـع للتحـ ّول البطـيء بعـد قـرنٍ أو قرنين مـن مواجهتهـا
األوىل ألحـد أنـواع التنافـر املعـر ّيف .هـذا أمـ ٌر حسـ ٌن ،ولكـن يبقـى بعـض األشـخاص
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الذيـن يسـتمرون بالتفكير يف هـذه التوصيفـات ويقومـون بعمليـة االستكشـاف ضمن
ٍ
كل مـن املذهـب الطبيعـي الدينـي -وهـو رؤي ٌة
مجموعـات أصغـ َر .يف الختـام ،يُشـكّل ٌّ
سـالب ٌة[[[ باطنيـ ٌة إىل األعماق التقديريـة القصـوى للحقيقـة الطبيعيـة -وآراء الحقـول
املعرفيـة املعنيّـة يف الدراسـة العلميـة للديـن والدراسـات الدينيـة إطـارا ً جاذباً لتفسير
اإلنسـان ككائـنٍ متديّنٍ .

[1]. Apophatic

التكنولوجيا البيولوجية

[[[

رونالد كول تورنر

[[[

المسرة التأريخيـة للتكنولوجيا
تطـرق كاتـب المقالة ف ي� مسـته ّلها إىل بيان
ي
ّ
ثـم سـاق
تطورهـاّ ،
الحيويـة (البيوتكنولوجيـا) وأشـار إىل مختلـف مراحـل ّ
ت
التطـور ف ي� العصر
الـ� أ ّدت إىل حصـول هـذا
ّ
البحـث نحـو بيـان الخلفيـات ي
تحليل�؛ وبعـد ذلك ذكر فوائـد هذه التكنولوجيا بالنسـبة
بأسـلوب
الحديـث
ٍ
ي ٍّ
وغره.
إىل إ
النسـان ي
وقـد ت
اعرض رونالـد كـول على العلمـاء والمفكّريـن الذيـن سـلكوا النهـج
ت
ت
الـ� ترتكب
ال�
الدين ي ب
وتسـتان� لكونهـم لـم ي ّتخـذوا موقفـاً إزاء االغتياالت ي
ي
وجهه
اعتمـاداً على التكنولوجيـا الحيويـة ،كمـا أشـار إىل النقـد اللاذع الـذي ّ
المسـيحيون الكاثوليـك أ
والرثوذكـس السـتخدام التقنيـة المذكـورة ف ي� بعـض
الجنـ� أ
ين
ين
ال ثن�.
الجنـ� وإجهـاض
النجـازات العلميـة مثـل تحديـد جنـس
إ
بعد ذلك س ّلط الضوء عىل الرصاع المحتدم ي ن
ب� علماء الدين وعلماء
جراء اختالفهم ف ي� موارد استخدام هذه التقنية لعالج
التكنولوجيا الحيوية ّ
بعض أ
ت
المراض والتالعب ببعض ي ز
النسان عىل يغ�ه مثل
يرجح بها إ
ال� ّ
الم�ات ي
ض
والدراك العقل لدى ي ن
الجن� وما شاكل ذلك.
رفع مستوى الفهم
الريا� إ
ي
ي
[[[ .املصدر:
Turner, Ronald Cole., ‘’Biotechnology’’, Encyclopedia of Science and Religion, . Editor in Chief: J. Wentzel Vrede van Huyssteen,
James I. McCord Professor of Theology and Science, Princeton Theological Seminary, 2003, Vol,1. p 64, 2nd ed, Printed in the
United States of America.
تعريب :هبة نارص
[2]. Ronald Cole-Turner
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أن علماء الديـن ال يعارضـون اسـتخدام التقنية
الجديـر بالذكـر هنـا هـو ّ
المذكـورة لعلاج أ
لتغير صفات
المـراض ،لك ّنهـم يرفضـون االعتمـاد عليهـا
ي
النسان.
إ
ف ي� ختـام المقالـة ذكـر كاتبها ثالثةَ
أساسـية تب ّناهـا علماء الدين إزاء
مواقف
َ
ٍ
التكنولوجيـا الحيويـة ،فمنهـم مـن يؤيّدهـا من منطلـق أنّنا نحمل مسـؤوليةً
ض
ين
الجائعـ� ،ومنهـم مـن يؤيّدهـا بزعـم
المـر� وإشـباع
على كاهلنـا لعلاج
أنّنـا ش�كاء مـع هللا ف ي� الخلقـة؛ بينمـا هنـاك طائفـةٌ مـن العلمـاء الذيـن أيّـد
نظريتهـم كاتـب المقالـة ،تعـارض هـذه التقنيـة با ّدعـاء أنّهـا تشـكّل تهديـداً
أ
ش
النسـانية.
للبر والخالق إ
ت
أسـاس حول
بشـكل
الـ� تب ّناهـا الكاتـب ف ي� هذا المضمار تتمحور
ٍ
ٍّي
الرؤيـة ي
تعاليـم الديانـة المسـيحية ،لك ّنـه لـم ش
ير إىل مـا تب ّنـاه العلمـاء والمفكّرون
ف
سـيما فقهاء الشـيعة.
المسـلمون ي� هـذا الصعيـد وال ّ

				

كلمة التحرير

التكنولوجيا البيولوجية هي مجموع ٌة من التقنيات التي يقو ُم من خاللها البرش
كوسائل .توظ ُِّف التكنولوجيا البيولوجية يف هيئتها
َ
بتعديل الكائنات الحيّة أو استخدامها
املعارصة تقنيات بيولوجيا الجزيئيات من أجل فهم عنارص البناء األساسية للكائنات
الح ّية والتحكُّم بها .يف مرحلتها األوىل ،متّثلت التكنولوجيا البيولوجية يف التناسل االنتقايئ
للنباتات والحيوانات من أجل تحسني قيمتها الغذائية وعقب ذلك استخدا ُم الخمرية
لصناعة الخبز والخمر وماء الشعري.
عام
بدأت هذه األشكال األوىل من التكنولوجيا البيولوجية منذ نحو  10آالف ٍ
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ٍ
مجموعات صغري ٍة من الص ّيادين وجامعي
وترم ُز إىل االنتقال الثقايف البرشي من
ٍ
مجتمعات كبري ٍة ومستق ّر ٍة تسك ُن يف املدن والدول ما أ ّدى إىل نشوء الكتابة
الثامر إىل
والتكنولوجيات األخرى .من املشكوك فيه أن يكون علامء التكنولوجيا البيولوجية
األوائل قد فهموا آثار أعاملهم منذ البداية ،وعليه فإ ّن سبب إرصارهم عىل اتّباع التناسل
االنتقايئ عرب مئات األجيال لتحصيل الفائدة الكبرية عىل مستوى القيمة الغذائية يبقى
لغزا ً نوعاً ما.
ظهرت األديان التاريخية العاملية يف بيئة الزراعة والتكنولوجيا البيولوجية البدائية،
وكام يتوقّع الفرد فإنّها تتآلف مع تلك البيئة (من األمثلة عىل ذلك تأكيدها عىل األعياد
الزراعية) .اعترب الدين املسيحي أ ّن الطبيعة بح ّد ذاتها ُ
متلك تاريخاً حيث كانت الطبيعة
أوالً ج ّن ًة منظم ًة بشكلٍ مثا ٍّيل ،ولكن بسبب قيام البرش برفض العيش ضمن حدو ٍد
لعنها خالقُها أو قام بإخضاعها للفوىض .هذه اللعنة تجعل الطبيعة تاريخي ًة ،وفوضوي ًة،
الوقت ِ
ِ
للتحسن عرب الجهد
نفسها ،وقابل ًة
ومتآلف ًة مع حياة البرش ومعادي ًة لها يف
ُّ
مجالي
خاص عىل الزراعة والوالدة اللذيْن يُع ّدان
البرشي .تقع هذه التأثريات بشكلٍ ٍّ
ْ
محوريْن يف التكنولوجيا البيولوجية.
تأن مربّو الحيوانات والنباتات ونجحوا
مع حلول زمن تشارلز داروين (ّ ،)1882-1809
نتائج مح ّدد ٍة ومقصود ٍة .قامت
بشكلٍ عا ٍل يف تطبيق تقنيات التناسل االنتقايئ لتحقيق َ
مرب الحيوانات عىل
نظريّة التط ُّور التابعة لداروين بشكلٍ جزيئ عىل مالحظته لقدرة ّ
تغي األجناس
تعديل األجناس ،وقد ساهمت جهود املربّني بتوجيه أنظار داروين إىل ُّ
بإلهام من نجاح التناسل االنتقايئ املتع َّمد ،طرح داروين
وحيويتها وقابليتها عىل التح ُّولٍ .
نظريّة االنتقاء الطبيعي حيث تعمل الطبيعة من دون ٍ
برشي .تستعمل
كمرب
قصد
ٍّ
ٍّ
الطبيعة آلية االنتقاء البيئي التي تُفضِّ ل بعض األفراد عىل غريهم يف عملية التناسل.
بالطبع ،أ ّدت نظريّة االنتقاء الطبيعي إىل تح ّو ٍل عميقٍ يف الوعي البرشي حول مرونة
الحياة ،وهذا بدوره د ّعم التكنولوجيا البيولوجية املعارصة ورؤيتها حول قابلية تحسني
الحياة .عىل الرغم من أ ّن الدين املسيحي قد تصارع مع الدالالت األخرى للداروينية
إال أنّه مل يعارض إمكانية أن يقوم البرش بتعديل الطبيعة ورمبا الطبيعة البرشية أيضاً.
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ظهور التكنولوجيا البيولوجية المعاصرة

يف القرن العرشين ،وبالتزامن مع قيام علامء البيولوجيا بإصالح طرح داروين
واستكشاف عالقته مع علم الوراثة ،قام مربّو النباتات من أمثال لوثر بوربانك (-1849
ٍ
مستويات جديد ٍة
 )1926ونورمان بورالغ ( )2009-1914بإيصال التناسل االنتقايئ إىل
من النجاح حيث ازدادت نوعية وكمية املحاصيل الزراعية بشكلٍ كبريٍ .مع ذلك ،فإ ّن
التق ُّدم يف أواخر القرن العرشين يف مجال بيولوجيا الجزيئيات والهندسة الوراثية هو
الذي أرىس القاعدة التقنية للتكنولوجيا البيولوجية املعارصة .أ ّدى اكتشاف وحدات
املعلومات الوراثية –أي الجينات -داخل الخاليا يف ُجزيئ ٍة طويل ٍة اسمها الـ DNAإىل
فهم هذه ال ُبنية وتقنية التحكُّم بها .مل تعد التكنولوجيا البيولوجية مقترص ًة عىل الجينات
املوجودة يف الطبيعة أو تلك التي ُيكن نقلها داخل أحد األجناس عرب التناسل .وعليه،
أصبح بإمكان املهندسني البيولوجيني نقل الجينات من ٍ
جنس إىل آخ َر أو من البكترييا إىل
البرش وتغيريها داخل الكائنات الح ّية.
مل يكن اكتشاف بُنية الـ DNAيف العام  1953من ِقبل فرانسيس كريك (املولود
واتسن (املولود يف العام  )1928إال إحدى الخطوات األساسية
يف العام  )1916وجيمز ُ
يف رواية بيولوجيا الجزيئيات .خالل عقدين ،فتح هذا االكتشاف املجال أمام معرفة ما
يُس ّمى باألبجدية الجينية أو رمز األسس الكيميائية التي تحمل املعلومات الوراثية ،وفتَ َح
الطريق أمام فهم العالقة بني ذلك الرمز والربوتينات الناجمة عنه واكتساب القدرة عىل
تعديل هذه ال ُبنى والعمليات (الهندسة الوراثية).
شهد عقد الثامنينيات أوىل الثديّيات املع ّدلة وراث ّياً ،أي املع َّدة لحمل جين ٍة من
ٍ
جنس آخ َر ونقلها إىل ذريتها ،باإلضافة إىل بروز التق ُّدم الها ّم يف القدرة عىل مضاعفة
ن َُسخ الـ( DNAالتفاعل املتسلسل للـ بوليمرييز) .بدأ املجهود الدويل املتمثِّل بـ«مرشوع
الجينوم البرشي» يف العام  1990تقريباً من أجل تفصيل جميع معلومات الـDNA
املوجودة يف الخاليا البرشية ،وقد أثار هذا املرشوع تط ُّور املعلوماتية الحيوية أي
استخدام الحواسيب القوية لحيازة املعلومات الوراثية وتخزينها ومشاركتها وفرزها.
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وعليه ،ت ّم التع ُّرف إىل التسلسل النمطي للـ DNAالبرشي بشكلٍ تا ٍّم (ونُرش يف
ألي جديل ٍة من
شباط  ،)2001وعالو ًة عىل ذلك أصبح من املمكن تحديد الرمز َّ
املفصل ِّ
ٍ
الحمض النووي برسع ٍة وبشكلٍ
رخيص ،وهو تط ُّو ٌر يُر ّجح أن يكون له تطبيقاتٌ واسع ٌة
يف الطب والدائرة األكرب من العلوم .تعتم ُد التكنولوجيا البيولوجية عىل علم األج ّنة
والتكنولوجيا التناسلية وتُ ثِّل سلسل ًة من التقنيات التي يت ّم من خاللها دعم التناسل
ٍ
الحيواين أو تعديله .ت ّم تطوير هذه التقنيات إىل ح ٍّد كبريٍ
لغايات زراعي ٍة وتتضمن
التلقيح االصطناعي والتخصيب املختربي والوسائل األخرى للتحكُّم باألج ّنة أو الخاليا
التناسلية املن ِتجة لها .يف العام  ،1978ولد أول طفل أنبوب وما زالت تُضاف التقنيات
الجديدة إىل عيادات اإلنجاب ملساعدة النساء يف الحمل.
لقيـت هـذه التطـ ُّورات معارضـة العديـد مـن علماء الالهـوت األرثودوكـس
والكاثوليـك وبعـض الربوتسـتانت (خصوصـاً بـول راميس) ،أمـا التعاليم التابعـة لألديان
األخـرى فقـد قبلـت عموماً بهـذه التكنولوجيات .باإلضافـة إىل ذلك ،قـام بعض العلامء
للطـب اإلنجايب عىل أنّـه يُحقِّق رغبـات الرجال
املؤيِّديـن لحقـوق املـرأة بتوجيـه النقد
ِّ
على حسـاب النسـاء وص ّحتهـن .حينما يتـ ُّم تقديـر الطـب اإلنجـايب وفقـاً لخصائصـه
الذاتيـة فإنّـه يُثير املخـاوف الجديـدة يف حـال انضاممـه مـع أشـكا ٍل أخـرى مـن
التكنولوجيـا البيولوجيـة كاالختبـار الـورايث والهندسـة الوراثية .يف التسـعينيات ،اجتمع
التخصيـب املختبري مـع االختبـار الـورايث مـا سـمح لألط ّبـاء مبعالجـة األزواج املع ّرضني
لخطـر األمـراض الوراثيـة عبر توفير فرصـة الحمـل بعـ ّد ِة أج ّنـ ٍة وفحصهـا للتأكُّـد مـن
خل ِّوهـا مـن األمـراض قبـل الـزرع ومـن ثـ ّم زرع األجنـة التـي ال يُر َّجح لها أن تكتسـب
املـرض .ت ُعـرف هـذه التقنيـة باسـم «التشـخيص السـابق على الـزرع» وتلقـى قبـول
العديـد مـن علماء الديـن املسـلمني واليهـود والربوتسـتانت ولك ّنهـا ت ُرفـض مـن قبـل
املسـيحيني األرثودوكس ويف البيانات الكاثوليكية الرسـمية .يكم ُن سـبب هذا الرفض يف
ٍ
خاص عىل
رضورة نيـل الجنين البشري لالحرتام نفسـه الذي يناله اإلنسـان مع
تشـديد ٍّ
ضعيـف وعاج ٌز .من املسـموح معاملة الجنني كأحد مرىض املستشـفيات،
احرتامـه ألنّـه
ٌ
ولكـن ينبغـي عـدم إلحـاق الضرر بـه أو إتالفـه مـن أجـل معالجـة العقـم أو انتفـاع
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ٍ
شـخص آخـ َر .يف الجهـة املقابلـة ،تتمثّـل الحجـة املضـا ّدة عـاد ًة يف رفـض رضورة احرتام
الجنين باعتبـاره إنسـاناً أو حاملاً للحيـاة اإلنسـانية.
الخاليا الجذعية واالستنساخ

وسائل جديد ًة يف
َ
ت ُوفِّر التط ُّورات يف مجال االستنساخ وتقنية الخاليا الجذعية
التكنولوجيا البيولوجية .غالباً ما يُع ُّد االستنساخ يف الفهم الشائع واحدا ً من تقنيات
املستنس َخة
التناسل وهو يحمل يف طيّاته تلك اإلمكانية قطعاً .كانت والدة النعجة
َ
دوليل التي ت ّم اإلعالن عنها يف العام  1997إنجازا ً ُمفاجئاً ّ
أي
دل عىل إمكانية تشكيل ِّ
حيوانٍ من الثدييات –وحتّى البرش -من خلي ٍة مأخوذ ٍة من كائنٍ موجو ٍد ُمسبقاً.
يج ُد العديد من الداعمني للتكنولوجيا التناسلية عموماً –ومن ضمنها التقنيات
من قبيل التخصيب املختربي -أنّهم يُعارضون االستنساخ البرشي ولك ّنهم ال يعرفون
كيف ُي ِّيزون بني االثنني بطرقٍ ُمقنعة دين ّياً أو أخالق ّياً .لقي االستنساخ البرشي معارضة
املؤسسات الدينية والقادة املنتمني إىل جميع التعاليم الدينية مع قليلٍ من االستثناءات،
ّ
ورمبا كان السبب الوحيد هو عدم إمكانية تخطّي قضايا السالمة يف املستقبل القريب.
يف الوقت نفسه ،مل يتط ّرق أح ٌد للدالالت الدينية أو األخالقية لدى تطبيق االستنساخ
عىل الثدييات ال البرش ،ولكن متّت اإلشارة إىل أنّه من غري الحكيم أو املناسب استخدام
هذه التقنية إلنتاج أعدا ٍد كبري ٍة من املوايش بهدف أكلها بسبب الخوف من تدمري أحد
مس ّببات األمراض للقطيع بأكملهُ .يكن للتقنية املستخ َد َمة يف تشكيل دوليل –أي نقل
نواة الـ DNAمن خلي ٍة بالغ ٍة وزرعها يف بُويض ٍة وبالتايل إنتاج جن ٍني وجعله مي ّر يف مرحلة
النم ّو الخاصة به -أن ت ُحقّق ٍ
غايات مختلف ًة عن التكاثر ،وهذه الغايات األخرى هي التي
خاص.
ته ُّم التكنولوجيا البيولوجية بشكلٍ ٍّ
يحظى الجمع بني تقنية زرع النواة واستخدام الخاليا الجذعية الجنينية ملعالجة
خاص .يف العام  ،1998أعلن الباحثون نجاحهم يف استخراج
األمراض البرشية
ٍ
باهتامم ٍّ
خاليا جذعي ٍة جنيني ٍة من أجن ٍة برشي ٍة ت ّم الت ُّربع بها وظهر أ ّن هذه الخاليا هي واعد ٌة
ملعالجة العديد من األمراض .حينام ت ّم استخراجها ،بدا أنّه ُيكن إدخالها يف تحفي ٍز
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كل  30ساع ًةُ .
ميلك الباحثون
وتبي أنّها تنقسم وتتضاعف ّ
ٍّ
تكاثري إىل أجلٍ غريِ محدو ٍد ّ
بعض الثقة أنّه ُيكن مع حلول العام  2020ز ْرع هذه الخاليا يف الجسد البرشي يف
موضع املرض أو اإلصابة حيث تتكاثر وتنمو بشكلٍ إضا ٍّيف وبالتايل تأخذ مكان الخاليا
التي تع ّرضت للتلف أو الفساد .بالطبع ُيكن استخراج الخاليا الجذعية من مصادر
غري األج ّنة وما زالت األبحاث جاري ًة الستكشاف إمكانية التداوي عرب الخاليا الجذعية
املستَخ َرجة من املصادر البديلة.
تكم ُن فائدتان يف استخدام املصادر األخرى .الفائدة األوىل هي عدم إتالف األج ّنة
ٍ
ينسب أهمي ًة عالي ًة لحامية الجنني
شخص
ألي
خالل استخراج هذه الخاليا .بالنسبة ِّ
ُ
استخدام للخاليا الجذعية
أي
ٍ
البرشي ،فإ ّن إتالف الجنني يستدعي السؤال عن أخالقية ّ
الجنينية .الفائدة الثانية هي أ ّن استخدام الخاليا الجذعية من مصاد َر أخرى غريِ األج ّنة
قد يؤ ِّدي مع الوقت إىل أن يتعلم الباحثون يف مجال الطب كيفية استخراج الخاليا
االستشفائية من جسد املريض نفسه .تكم ُن املصلحة هنا يف أ ّن جهاز املناعة لن يرفض
هذه الخاليا حينام يت ُّم زرعها يف الجسد بينام الخاليا الجذعية الجنينية–التي قد تحمل
منافع عىل ضوء مرونتها التنموية -تواجه املشاكل بسبب الر ّد املناعي .إحدى أساليب
خاص باملريض لحصد
تفادي الر ّد املناعي هو استخدام عملية نقل النواة لتشكيل جن ٍني ٍّ
الخاليا الجذعية منه (وبالتايل تدمريه) وزرع الخاليا املستَخ َرجة يف بدن املريض .مبا
أ ّن هذه الخاليا تحمل الـ DNAالخاص باملريض ،فال يت ّم رفضها .هذا املنهج مع َّق ٌد
من الناحية الطبية ويتألف من الخطوة اإلشكالية عىل الصعيد األخالقي والتي تتمثّل
بتشكيل جن ٍني من أجل تدمريه لصالح ٍ
شخص آخ َر.
التطبيقات على غير البشر

كنتيج ٍة للتط ُّورات الحاصلة عىل صعيد العلم الطبيعي والتكنولوجيا ،تستطيع
التكنولوجيا البيولوجية تعديل أشكال الحياة بطرقٍ تبدو محدود ًة فقط يف الخيال أو
ٍ
ٍ
كائنات ح ّي ًة دقيقة مع ّدل ًة وراث ّياً
لغايات
طلب السوق .أنتجت التكنولوجيا البيولوجية
اوح بني تنظيف النفايات السامة إىل إنتاج األدوية .عىل سبيل املثال ،من خالل زرع
ترت ُ
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جين ٍة برشي ٍة يف البكترييا التي تنمو يف الكتل ،تستطيع التكنولوجيا البيولوجية إنشاء
مصنعٍ من الكائنات الح ّية امل َع َّدة لتشكيل إحدى الربوتينات البرشية.
ُيكن أن ت ُستخدم هذه التكنولوجيات لتعزيز مقدار الح ّدة الجرثومية للكائنات
الحية وصناعة األسلحة املستخدمة يف اإلرهاب البيولوجي أو البحث عن وسائل الدفاع
املؤسسات
ض ّد هذه األسلحة .يف ما عدا القلق الواضح حول تطوير األسلحة ،مل تعرتض ّ
الدينية وعلامء الدين عىل استخدام التكنولوجيا البيولوجية عىل الرغم من أ ّن بعض
املجموعات الربوتستانتية تتساءل حول رضورة وجود براءات االخرتاع خصوصاً يف ما
ٍ
بجينات مح ّدد ٍة.
يتعلّق
ما زالت النباتات محورا ً للجهود املكثَّفة ،ولعلّها أوىل الكائنات الحية التي ت ّم تعديلها
عرب التكنولوجيا البيولوجية .يف العام  2000تقريباً ،وقع تق ُّد ٌم كب ٌري يف بحث الجينوم
النبايت وأ ّدى إىل إمكانية دراسة املنظومة الجينية الكاملة لبعض األجناس النباتية بشكلٍ
ٍ
جديد لطرق استجابة النباتات لبيئتها.
فهم
مفصلٍ باإلضافة إىل حصول ٍ
َّ
ٍ
لغايات صيدالني ٍة ،ولك ّن موضع االهتامم الرئييس
يُو َّجه بعض االهتامم إىل النباتات
للتكنولوجيا البيولوجية هو تحسني قيمة النباتات وفاعليتها كمصد ٍر للطعام .عىل سبيل
املثال ،جرت محاوالتٌ لزيادة القيمة الربوتينية للنباتات من قبيل الرزُ .يكن أيضاً
تخفيض االعتامد عىل السامد ومبيدات اآلفات عرب التكنولوجيا البيولوجية من أجل
نباتات مقا ِوم ٍة لحرش ٍ
ٍ
ات مع ّين ٍة مثالً.
إعداد
بالتوسع للنباتات املع َّدلة وراث ّياً يف ميدان الزراعة يف
قوبل االستخدام اآلخذ
ُّ
متنام إزاء تأثرياتها عىل الصحة والبيئة .إضافة الربوتينات إىل النباتات
التسعينيات بقلقٍ ٍ
عرب تعديل جيناتها قد يُثري املشاكل الصحية لبعض الذين يأكلون هذه النباتات ولعل
التحسسية النادرة .قد تتسبّب الجينات املن ِتجة
يحصل من خالل الردود الفعلية
ُ
ذلك
ُّ
ٍ
بكائنات ح ّي ٍة أخرى ،وقد تنتقل من
للربوتينات الضارة ببعض الحرشات إىل إلحاق الرضر
نباتات املزرعة املع َّدلة إىل النباتات الربية النامية يف مكانٍ
قريب.
ٍ
الحق يف تفادي األطعمة املع َّدلة عرب
يعتق ُد البعض أ ّن املستهلكني ميلكون ّ
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التكنولوجيا البيولوجية وأنّه من الرضوري تطبيق الفصل الصارم بني األطعمة املع ّدلة
وغري املع ّدلة ووضع العالمات عليها .ت ُشكِّل القيم الراسخة حول الطعام أساس العديد
من هذه املخاوف .يف أوروبا واململكة املتّحدة حيث واجهت األطعمة املع َّدلة وراث ّياً
معارض ًة قوي ًة ،قامت بعض الكنائس باالعرتاض عىل االعتامد املفرط عىل التكنولوجيا
حق املستهلكني يف االختيار ولك ّنها اعرتفت
البيولوجية يف عملية إنتاج الطعام ودعمت ّ
يف الوقت ِ
نفسه بأ ّن التكنولوجيا البيولوجية تستطيع زيادة كمية ونوعية الطعام املتاح
ألفقر الناس عىل وجه الكرة األرضية.
تتع ّرض الحيوانات للتعديل أيضاً عرب التكنولوجيا البيولوجية وهذا يُثري القلق
اإلضايف حول سالمتها ،وعاد ًة ما يتّصل هدف عملية التعديل بالصحة البرشية .عىل
ٍ
حيوانات من أجل تحصيل املواد
سبيل املثالُ ،يكن لعلامء التكنولوجيا البيولوجية إنتاج
مناذج حيواني ٍة بحثي ٍة تنطبق عليها األمراض البرشية .غالباً
الصيدالنية أو ُيكنهم إنتاج َ
ما تتض ّمن هذه التعديالت تغيري الخط الجنيس الحيواين ،أي تكون قابل ًة لالنتقال إىل
كل خلي ٍة يف الجسدُ .يكن أن تخضع هذه الحيوانات
األجيال املستقبلية وتؤث ِّر عىل ّ
كل هذا يُثري القلق ،ما يعتربه البعض إضفا ًء
لرباءة االخرتاع ،عىل األقل يف بعض الدولّ .
للطابع السلعي عىل الحياة ،والتسبب باملعاناة غري الرضورية للحيوانات ،واتّخاذ املوقف
االختزايل تجاه الطبيعة الذي يَعترب الحيوانات مجرد موا َّد خا ٍّم ُيكن إعادة تشكيلها وفقاً
ملصلحة اإلنسان.
التطبيقات البشرية

التطبيقات البرشية للتكنولوجيا البيولوجية هي التي ت ُثري أش ّد الردود الدينية
وأكرثها شموالً .منذ العام  ،2002بدأت التكنولوجيات الوراثية تُستَخدم لفحص نطاقٍ
واسعٍ من الظروف الجينية ،ولك ّن عمليات معالجة هذه األمراض تتق ّدم عىل نح ٍو بطي ٍء.
يف امليدان الطبي ،انترشت عملية فحص الحوامل واملواليد الجدد والبالغني وإخضاعهم
لالختبار ،واستُخدمت املعرفة الناجمة من أجل التخطيط ض ّد األمراض أو إنهاء الحمل
مشاكل صحي ٍة أكيد ٍة يف املستقبل.
َ
للحيلولة دون والدة طفلٍ يعاين من
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تو ِّج ُه بعض الجهات الدينية ،وخصوصاً املسيحيني الكاثوليك واألرثودوكس ،النقد
الشديد الستخدام االختبار الورايث .تتمثّل إحدى االستخدامات بتحديد جنس الجنني
رش يف الثقافات التي متنح أولوي ًة كبري ًة
وإسقاط اإلناث ،ويُعتقد بأ ّن هذا اإلجراء منت ٌ
إلنجاب الذكور عىل الرغم من أ ّن اإلجراء بح ّد ذاته يخضع للنقد العاملي.
يُعتقد بأ ّن عمليات الفحص سوف تزداد بينام ستتأخر التكنولوجيات الرامية إىل
عامَّي :املنتوجات الصيدالنية
معالجة األمراض .تقع املحاوالت الهادفة للعالج يف مسا َريْن ْ
واملعالجة الجينية .ت ُق ِّدم التكنولوجيا البيولوجية نظر ًة جديد ًة إىل العمليات األساسية
مناذج حيواني ٍة جديد ٍة أو التدقيق يف وظائف الخاليا البرشية.
للمرض إ ّما ِمن خالل إنشاء َ
ٍ
منتوجات صيدالني ٍة مع معرف ٍة دقيق ٍة
من خالل هذا الفهم ،يستطيع الباحثون صناعة
بآثارها الجزيئية والخلوية ،وإدر ٍ
اك أك َرب لهوية املرىض الذين سوف ينتفعون ،وبروز آثا ٍر
أقل .هذا األمر يقودنا إىل ثور ٍة يف املواد الصيدلية ويُثبت فاعليته يف معالجة
جانبي ٍة َّ
سلسل ٍة من األمراض ومن ضمنها الرسطان ولكن التكاليف تشهد ارتفاعاً رسيعاً وسط
املخاوف املتنامية من عدم الحصول عىل هذه املنافع خصوصاً يف الدول األفقر.
بدأ تطبيق العالج الورايث عىل البرش يف العام  1990من أجل معالجة األمراض عرب
تعديل الجينات املؤث ِّرة عىل من ّوها .متثّلت الفكرة األولية يف معالجة األمراض الوراثية
الكالسيكية كمرض «تاي ساخس» أو التليُّف الكييس وتوقّع الباحثون أ ّن هذه التقنية
سوف ت ُق ّدم مع الوقت بعض املساعدة يف معالجة هذه األمراض .من األرجح أن يحظى
العالج الورايث بتطبيقٍ أوس َع يف معالجة األمراض األخرى التي ال يُنظَر إليها عاد ًة عىل أنّها
توصلوا إىل فهم الدور الذي تلعبه الجينات يف ردة فعل الجسم
وراثي ٌة أل ّن الباحثني قد ّ
ٍ
كل ٍ
عالجات جديد ٍة يستطيع الجسد
مرض .قد يكون تعديل ردة الفعل طريقاً إىل
إىل ِّ
من خاللها معالجة نفسه عىل املستوى الجزيئي .عىل سبيل املثال ،ظهر أ ّن الجينات
املع َّدلة تستطيع استثارة تج ُّدد األوعية الدموية املحيطة بالقلب .مع الوقت ،يُر َّجح أ ّن
هذه املقاربات سوف تجتمع مع تقنيات الخاليا الجذعية وغريها من التقنيات الخلوية
وبالتايل يحصل الطب عىل سلسل ٍة من املناهج الجديدة لتعديل الجسد بُغية تجديد
الخاليا واألنسجة.
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بشكلٍ عا ٍّم ،يدعم الرأي الديني العالج الورايث ويعتربه امتدادا ً للعالجات التقليدية.
كل من علامء الدين وعلامء البيولوجيا األخالقية حول هذه التكنولوجيات معتربين
ناقش ٌّ
أنّها قد ت ُستخدم ال فقط لعالج األمراض بل لتعديل الصفات أيضاً كالقدرة العقلية أو
ٍ
لغايات تنافسي ٍة .يقبل
الرياضية التي ال تتصل باملرض ،وبالتايل يت ُّم تعزيز هذه الصفات
ٍ
اختالف ها ٍّم
الكثريون مبفهوم العالج ولك ّنهم يرفضون فكرة التحسني ويعتقدون بوجود
بني الهدفني .يف الجهة املقابلة ،يُشكِّك العديد من الباحثني بإمكانية التفريق بني العالج
والتحسني فضالً عن فرضه.
مجرد الرشوع يف مسار العالج الورايث قد يعني أ ّن التحسني البرشي الورايث سيأيت عىل
ُ
َ
مخاوف ديني ًة من قيام األثرياء بحيازة مصالح عىل الصعيد
االحتامل
األرجح .يُثري هذا
الورايث تقودهم إىل املزيد من املنافع ،أو أن يقوم الناس باستخدام هذه التكنولوجيات
إلسداء خدم ٍة لتح ُّيزاتهم االجتامعية بدالً من دفعها .يُتوقَّع أيضاً أن تجتمع هذه التقنيات
مع التكنولوجيات التناسلية وبالتايل يربز احتامل تعديل البرش يف األجيال املستقبلية.
ٍ
بخوف ومعارض ٍة،
ينظ ُر العديد من الناس إىل فكرة التعديل الورايث للخط الجنيس
ألسباب ديني ٍة .يف أوروبا ،يُرفض عموماً التعديل الورايث للخط الجنيس
ويعو ُد ذلك عاد ًة
ٍ
جينوم غريِ
باعتباره انتهاكاً للحقوق البرشية لألجيال اآلتية خصوصاً الحق يف امتالك
ٍ
أقل ِح ّد ًة ولكن يعرتيها القلق
متأث ِّ ٍر بالتكنولوجيا .أما يف الواليات املتّحدة ،فإ ّن املعارضة ُّ
العميق حيال قضية السالمة والتأثري االجتامعي عىل األمد الطويل ملا يُس ّمى شعب ّياً
بـ«األطفال املص َّممني» .دعمت الهيئات الدينية هذه املخاوف ودعت إما للمعارضة
التامة أو الدراسة املتأنية .يُق َّيد املدى الذي تستطيع التكنولوجيا البيولوجية الوصول إليه
بالعمليات الحياتية خصوصاً الدقة يف التفاعل بني الـ DNAوالبيئة .تُساعد التكنولوجيا
البيولوجية الباحثني يف اكتشاف هذه الدقة ،وبقدر ما تعتمد التكنولوجيا البيولوجية
ٌ
متبادل بني التكنولوجيا
عىل علم البيولوجيا وعلم الوراثة ينبغي أن نُالحظ بأ ّن التأث ُّر
والعلم الطبيعي.
من املثري للدهشة كيف أ ّن «مرشوع الجينوم البرشي» قد تح ّدى النظرة الشائعة
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كل جين ٍة والربوتني التابع لها ،أي
يف علم الوراثة املعارص حول وجود عالق ٍة وثيق ٍة بني ِّ
املبدأ الذي يُس ّمى بـ«جين ٌة واحدةٌ ،بروت ٌني واح ٌد» .ات ّضح أ ّن البرش ميلكون نحو 100
ألف بروت ٍني ولكن  33ألف جين ٍة فقط وأ ّن الجينات هي أكرث غموضاً وديناميكي ًة مام
ٍ
لكروموزومات متع ّدد ٍة تتج ّمع
كان يُعتقد يف السابق .يبدو أ ّن سالسل الـ DNAالتابعة
ويكن لهذه السالسل
لتصبح جين ًة ف ّعال ًة ،أي النموذج التام الالزم لتحديد الربوتنيُ ،
املختلفة أن تجتمع بأك َرث من طريق ٍة ما يُنتج أك َرث من بروتنيٍ .يَسمح هذا التعقيد
كنامذج لـ 100ألف
الدينامييك لنحو  33ألف سلسل ٍة رمزي ٍة من الــ DNAبالعمل
َ
بروتنيٍ .ولك ْن ،نظرا ً إىل الفهم املحدود للعمليات التي تُح ّدد هذا التعقيد ،فإ ّن القدرة
ونتائج ال ُيكن التن ُّبؤ بها ،وهذا
عىل تعديل سالسل الـ DNAقد تحظى بنجا ٍح محدو ٍد
َ
يخفّض الثقة بالهندسة الوراثية خصوصاً حينام ت ُط َّبق عىل البرش.
تتق ّيد التكنولوجيا البيولوجية أيضاً بالعوامل االقتصادية .تت ّم أغلب تطبيقات
التكنولوجيا البيولوجية يف السياق التجاري ،وينبغي أن يتوفّر العائد املايل عىل األمد
القريب لدعم العملية البحثية .تعتم ُد التكنولوجيا البيولوجية عىل رأس املال والحامية
القانونية للملكية الفكرية ،ومن األمثلة عىل ذلك السياسة املثرية للجدل املتمثِّلة مبنح
براءة االخرتاع الكتشاف سالسل الـ DNAأو الجينات والكائنات املع َّدلة وراث ّياً ومن
ضمنها الثدييات .هذه التبعية املالية هي بح ِّد ذاتها مثري ٌة للجدل وتُثري املخاوف من
تح ُّول الحياة بح ّد ذاتها إىل مجرد سلع ٍة أو اقتصار القيم عىل قيم السوق.
نظر ٌة إلى األمام

سبب لالعتقاد بأ ّن التكنولوجيا البيولوجية قد وصلت إىل حدود ق ّوتها بل
ال يوجد ٌ
عىل العكس فإنّها تنمو ال فقط يف نطاق تطبيقاتها بل أيضاً يف قوة تقنياتها ومداها.
تستطي ُع التكنولوجيا البيولوجية الوصول إىل الجينوم الكامل للبرش واألجناس األخرى،
وهذا يعني أنّه ُيكن مراقبة النشاط الدينامييك والتفاعل بني مجموع ٍة تام ٍة من الجينات.
من ناحي ٍة مع ّين ٍة ،يُؤ ِذ ُن اكتامل الجينومات مبا أطلق عليه البعض «التكنولوجيا
البيولوجية ما بعد الجينومات» التي تتم ّيز بنظر ٍة عام ٍة منهجي ٍة إىل الخلية والكائن
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ٍ
جديد للرسطان باعتباره سلسل ًة من
فهم
الحي .لقد أثبت هذا األمر قيمته يف منح ٍ
ّ
تحصل يف مجموع ٍة من الخاليا الجسدية .يتو ّجه االهتامم حال ّياً من
ُ
التح ّوالت التي
دراسة الجينات إىل دراسة الربوتينات التي تفوق الجينات عددا ً ،وتتمتّع بديناميكي ٍة
ٍ
تريليونات من الخاليا املوجودة يف الجسد البرشي
أك َرب ،وتنبعث وتندثر برسع ٍة يف
ٍ
طبقاً
لعالمات زمني ٍة ومكاني ٍة دقيق ٍة .تتشكّل أغلب الربوتينات البرشية يف نسب ٍة ضئيل ٍة
ٍ
وبكميات منظّم ٍة بدقّ ٍة .تُ ثِّل
من الخاليا ،وخالل مرحل ٍة محدود ٍة من النم ّو البرشي،
دراسة املجموعة التامة من الربوتينات بتامم ديناميكيتها الوظيفية مهم ًة هائل ًة تتطلّب
تكنولوجيَ ٍ
ات غ َري موجود ٍة يف مطلع القرن الواحد والعرشين .قد تغدو الدراسة املنهجية
للربوتينات التي ت ُس ّمى بروتيوميات[[[ مرشوعاً عامل ّياً جديدا ً يف البيولوجيا ،وأن يؤ ّدي
هذا املرشوع مع الوقت إىل توسع ٍة جذري ٍة لطاقات التكنولوجيا البيولوجية .مع مرور
مناهج جديد ًة وقوي ًة لتعديل الـ ،DNAرمبا بدق ٍة وفاعلي ٍة
الوقت سوف يُط ِّور الباحثون
َ
ٍ
كميات كبري ٍة من
مم تسمح به التقنيات الحالية ورمبا مع القدرة عىل نقل
أعىل بكثريٍ ّ
الـ DNAإىل الخاليا والكائنات الح ّية.
ما زالت القوة الحاسوبية -التي ت ُع ُّد رضوري ًة ألنشطة «مرشوع الجينوم البرشي»
وتطبيقاتها -يف طور النم ّو باإلضافة إىل تط ّور ٍ
ات من قبيل ما يُس ّمى بـ«الرقاقة الجينية»
التي تستخد ُم الـ DNAكجز ٍء متكاملٍ مع الجهاز الحاسويب .يُش ُري التق ُّدم يف الهندسة عىل
املستوى الدقيق ج ّدا ً ،وهو ما يُعرف بتكنولوجيا النانو[[[ ،إىل أ ّن األدوات عىل املقياس
الجزيئي قد ت ُستَخدم يوماً ما لتعديل الوظائف البيولوجية عىل املستوى الجزيئي .عىل
سبيل املثالُ ،يكن زرع أجهزة تكنولوجيا النانو يف الجسد البرشي ليك تدخل إىل الخاليا
حيث ُيكن أن تُع ِّدل الـ DNAأو الجزيئيات األخرى.
بحثي آخ َر ،يُحاول العلامء استكشاف إمكانية استخدام الـ DNAنفسه
يف مجا ٍل ٍّ
كحاسوب أو كجها ٍز لحفظ املعلومات .تستطيع الـ DNAتخزين املعلومات بطريق ٍة أك َرث
ٍ
ويكن االستفادة من هذه القابلية.
فاعلي ًة من وسائل التخزين املعارصةُ ،
[1]. Proteomics
[[[ .من نانومرت ،أي مقدار مليار من املرت.
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يستحيل التن ُّبؤ مبوعد تطوير التقنيات الجديدة أو الطاقات الناتجة عنها ولكن
ٍ
تقنيات جديد ٍة وأنّها ستتالقى يف فاعليتها لتعديل
من الواضح أنّه سيت ّم العثور عىل
كل ٍ
مرض
الحياة .سوف ت ُصبح املنتوجات الصيدلية املص ّممة بدقّ ٍة متوفِّر ًة لعالج ِّ
بأساليب متطابق ٍة مع
تقريباً ،ويت ّم ذلك غالباً عرب اعرتاض املرض عىل املستوى الجزيئي
َ
الحاجات املح ّددة للمريض .من األرجح أنّه سيت ّم استخدام الخاليا الجذعية -سوا ًء كانت
كل خلي ٍة أو نسي ٍج يف البدن تقريباً ورمبا
مستَخ َرجة من األج ّنة أو من املرىض -لتجديد ِّ
أيضاً أجزاء األعضاء ومن ضمنها الدماغ .سوف يت ّم تعديل الجينات يف أجساد املرىض إما
خاص يف خالَيا مح ّدد ٍة
لتصحيح األخطاء الجينية التي تُ ثّل أساس املرض أو الستثارة ر ٍّد ٍّ
لعالج إحدى األمراض أو اإلصابات.
من األكرث صعوب ًة التنبُّؤ بالحجم التام لتداعيات التكنولوجيا البيولوجية طويلة األمد
عىل األنواع غري البرشية والنظام البيئي ومستعمرات الحياة خارج األرض والنوع البرشي
بح ّد ذاته ،والتقديرات تختلف بشكلٍ هائلٍ  .يُشري البعض إىل أ ّن البرش سوف يقومون
ٍ
زيادات بيولوجي ٍة ورمبا الوصول إىل درجة االنتامء إىل نوعني من األحياء أو أك َرث.
بهندسة
أثارت فكرة التح ُّول عدة ردو ٍد ديني ٍة ،وانقسم العلامء من أديانٍ متعدد ٍة يف تقييمهم
للموضوع.
يقوم الداعمون للتكنولوجيا البيولوجية بالتأكيد عىل مسألة املسؤوليات العبادية
املتمثِّلة بشفاء املرىض وإطعام الجوعى .يعتقد أغلبهم أنّه ينبغي تحسني الطبيعة –رمبا
بحدو ٍد -وأ ّن البرش ميتلكون الصالحية لتعديل عمليات الحياة .يُش ُري البعض إىل أ ّن
عملية الخلق ليست ساكن ًة بل تق ُّدمي ًة ،وأ ّن البرش يتشاركون مع الله يف الخالقية من
أجل تحقيق متام اآلمال املعقودة عىل عملية الخلق .أ ّما آخرون ،فإنّهم يعتقدون أ ّن
التكنولوجيا البيولوجية سوف ت ُفسد الطبيعة وتُق ِّوض الوجود اإلنساين وقاعدته األخالقية.
يحتج هؤالء بأ ّن التعديالت الوراثية للذرية سوف ت ُلحق الرضر بعالقة
عىل سبيل املثالّ ،
ٍ
ومنتجات تكنولوجي ٍة وسوف تح ُّد
األهل مع األطفال من خالل جعل األوالد مجر َد أشيا َء
من حريتهم يف أن يُصبحوا أشخاصاً تربطهم عالقاتٌ مع اآلخرين.
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يُحذِّر البعض من أ ّن القبول بالتكنولوجيا البيولوجية اآلن سوف يجعل رفضها
 بينام هناك من يُش ُري إىل أ ّن املسألة ال تكم ُن يف إيقاف التكنولوجيا،مستحيالً يف املستقبل
البيولوجية بل العيش بشكلٍ إنسا ٍّين مع طاقاتها ومحاولة إبعادها قدر اإلمكان عن
.االستخدامات األنانية أو املفرطة وتوجيهها نحو الغايات العطوفة والعادلة
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أن البيولوجيا من وجهة نظر المبادئ
حيا� ،حيث أكّد عىل ّ
إزاء هذا العلم ال ي
للرادة طبقاً لخارطته
طابع
النسان مفتقراً إ
واعت� إ
تقليل ،ب
الالهوتية هي ُ
ذات ٍ
ي ٍّ
الحرة ،كذلك س ّلط الضوء ف ي� هذه المقالة عىل
التكوينية الجينية وطابع نشأته ّ
التطور الداروينية.
مسألة
ّ
مسألة الروح والنفس تُ َع ُّد من جملة ما أشار إليه تيد ت
بي�ز ف ي� هذه المقالة
ف
أن سلوك المسيح
ووصفها بأنّها ي� ما وراء البيولوجيا ،ومن هذا المنطلق قال ّ
عيىس (عليه السالم) كان ف ي� ما وراء علم الوارثة.
الغر� قد أخفق ف ي� بيان آراء
الجدير بالذكر هنا هو ّ
أن هذا المفكّر ب ي
المسلم� تجاه علم الوارثة ن
ين
الجي� ولم يُ ش� إليها بدق ٍّة.
ونظريات العلماء
ي

[[[ .املصدر:
Peters, Ted., ‘’Genetics’’, Encyclopedia of Science and Religion, Editor in Chief: J. Wentzel Vrede van Huyssteen, James I. McCord
Professor of Theology and Science, Princeton Theological Seminary, 2003. Vol,1. p 362, 2nd ed, Printed in the United States of
America.
تعريب :هبة نارص
[2]. Ted Peters
[3]. Theology and Science

 596الالهوت المعاصر ـ الدين والعلوم التجريب ّية

أ
ت
ال� راودت
أضف إىل ذلك ّأن
ّ
التحديات الخالقية هي من جملة الهواجس ي
أ
تعد عقبةً ف ي� طريق هذا العلم،
ذهنه عىل صعيد علم الوراثة ،فالمبادئ الخالقية ّ
ت
تحدياً جا ّداً
ال� شكّلت ّ
لذلك طرحت حولها ي
الكث� من االستفهامات والتساؤالت ي
لهذا العلم ،مثل السؤال التال :هل االستنساخ ش
يعد عمال ً صائباً وال شائبة
الب�ي ّ
ي
للجابة عن هذا السؤال ،ذكر كاتب المقالة ثالث
فيه أو ّأن الحقيقة ليست كذلك؟ إ
فرضيات نتيجتها النهائية عدم جواز االستنساخ ش
أخالقياً.
الب�ي
ٍ
ّ
ت
الالهو� بخصوص هذا الموضوع أيضاًُ ،طرح السؤال
وعىل صعيد الجدل
ي
شخص� من ي ن ث
ين
التال ش
واحد ،فهل
لل�ح والتحليل :لو ّتم استنساخ
ا� ٍ
ٍ
ي
ج� ور ي ٍّ
ف
تكون روحهما واحدةً؟ لدى إجابته عن هذا السؤال س ّلط الضوء ي� تحليله عىل
ليوضح كيف يمكن الحفاظ عىل كرامة ي ن
الجن� وهو ف ي�
مسألة الخاليا الجذعية ّ
صغ�اً.
بطن ّأمه باعتباره إنساناً ي
معلوم فعلماء الجينات الوراثية ينتجون الخاليا الجذعية عن
وكما هو
ٌ
بالجنة ف� المخت�ات أ
طريق التضحية أ
الحيائية ،ومن هذا المنطلق طالب تيد
ب
ّ ي
ت
ين
بي�ز علماء الدين ب�ض ورة حماية ي ن
الجن� ش
الباحث� الذين
بشد ٍة
الب�ي وانتقد ّ
يوجهون
بصحة أفعالهم ّ
ويدعون أنّهم ال ّ
يقومون بهذه التجارب ويعتقدون ّ
أي أذى ي ن
يضحون به تحقيقاً لمصالح أعظم ،حيث اتّخذ موقفاً
للجن� ،بل ّ
ّ
جا ّداً إزاءهم.
ف
و� ختام المقالة استنتج ت
ماس ٍة إىل أن
مجتمع شب� ٍّي
أن َّكل
بي�ز ّ
ٍ
بحاجة ّ
ي
ٍ
يتعاضد علماء الطبيعة فيه مع علماء الالهوت.

				

كلمة التحرير
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درس نشاط الجينات يف النباتات والحيوانات والبرش.
علم الوراثة هو ٌ
علمي يَ ُ
حقل ٌّ
كل جز ٍء
كل خلي ٍة ح ّي ٍة ،ويرم ُز ّ
ت ُشكِّل الجينات أجزاء الحمض النووي ( )DNAاملوجود يف ّ
من الحمض النووي إىل إحدى الربوتينات ما يُنتج مظاه َر موروث ًة[[[ُ .
تشرتك جميع الكائنات
كل جنس
الحيّة عىل وجه الكرة األرضية يف نفس الرتكيبة الكيميائية للحمض النووي ،ولك ّن ّ
يختلف يف عدد الجينات ووظيفتها .يُق ِّدر العلامء أ ّن الحمض النووي البرشي يحتوي عىل
ما يرتواح بني  36-31ألف جين ٍة مصفوف ٍة يف  23زو ٍج من الكروموزومات.
وكل زو ٍج منها مرت ٌَّب يف
جدائل من الـُّ ،DNA
ُ
الكروموزومات البرشية الـ 46هي
لولبي مزدو ٍج .تتألّف جدائل الـ DNAمن أربعِ موا َّد كيميائي ٍة رئيسي ٍة :أدينني
ٍ
تركيب ٍّ
ُختص هذه املواد عموماً بأحرفها األوىل
( ،)Aغوانني ( ،)Gسايتوسني ( ،)Cوثاميني ( .)Tت َ
تحمل املعلومات الجينية من الـ DNAإىل
صح التعبري أبجدي ًة ُ
( )A,G,C,Tوت ُشكِّل إن ّ
تكوين النسيجي والنشاط الجسدي.
ِ
اهب غريِ مشهو ٍر
برز علم الوراثة
املعاص يف القرن التاسع عرش مع الجهد البحثي لر ٍ
[[[
آنذاك اسمه غريغور مندل ( )1884-1822الذي اكتشف أمناط الوراثة يف نباتات
البازالء .ما زالت القوانني الوراثية التي أرساها مندل ت ُشكِّل قاعدة علم الوراثة املعارص.
من جه ٍة أخرى ،ظهر يف القرن العرشين النشاط الكيميايئ للبيولوجيا ال ُجزيئية وت ّم
اكتشاف البُنية اللولبية املزدوجة للـ DNAيف أعقاب الحرب العاملية الثانية من ِقبل
واتسن ( )James Watsonوفرانسيز كريك ( .)Francis Crickمع حلول القرن
جيمز ُ
توصل القامئون عىل «مرشوع الجينوم البرشي» إىل معرفة ترتيب ثالث مليارات
الجديدّ ،
قاعدي والتحديد التقريبي لجميع الجينات يف الجينوم البرشي باإلضافة إىل التحديد
زو ٍج
ٍّ
الكامل لجينومات عد ٍد من النباتات والحيوانات.
رش العمليات
درس بشكلٍ مبا ٍ
باإلضافة إىل ميدان بيولوجيا الجزيئيات الذي يَ ُ
الكيميائية للجينات ،نال فرعان آخران من علم الوراثة أهمي ًة يف الفكر الديني وهام:
علم الوراثة السلويك والبيولوجيا االجتامعية .يوظ ُِّف علم الوراثة السلويك الدراسات
[1]. Phenotypes
[2]. Gregor Mendel
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اإلحصائية للخصائص الظاهرية والتفضيالت االجتامعية من أجل تحديد االحتامالت
التي ُيكن توريثها .يُشكِّل التوائ ُم املتشابهون أو غ ُري املتشابهني الذين تربَّ ْوا ِ
منفصلني
بعضهم عن البعض أساس هذه الدراسات حيث يُع ُّد هؤالء مواضي َع بحثي ًة ممتاز ًة ألنّهم
يُوفّرون الفرصة للباحثني للتمييز بني املؤثِّرات الجينية والبيئية.
ظهر علم البيولوجيا االجتامعية يف العام  1975مع طباعة مؤلّفات عامل الحرشات
ُ
تتامسك فيها
من جامعة هارفارد إدوارد أ.ويلسون  .درس ويلسون الطريقة التي
مجتمعات النمل عرب اإلشارات الكيميائية ،وافرتض عرب القياس أنّه ُيكن رشح أمناط
التناسل البرشي والسيطرة الجنسانية واملنظومات الطبقية عىل نح ٍو مامثلٍ  .بعده بفرت ٍة
وجيز ٍة ،ابتكر عامل الحيوانات ريتشارد دوكينز[[[ مصطلح «الجني األناين» الذي ع ّزز
الفرضية املركزية يف علم البيولوجيا االجتامعية .وفقاً لالتجاه الدارويني ،ال يعيش الكائن
البرشي لنفسه بل تتمثّل وظيفته يف الطبيعة بإنتاج الجينات التي يكون هو حامالً مؤقَّتاً
ويكن رشح التاريخ البرشي
لها .وفقاً لهذا الرأي ،القوى الجينية هي التي تدفع التط ُّور ُ
االجتامعي –ومن ضمنه التاريخ الديني -عرب اإلشارة إىل الدوافع الجينية.
[[[

القضايا الالهوتية التي أثارها علم الوراثة

تؤ ّدي الزيادة الواضحة يف معرفة الطبيعة البرشية عرب البحوث الجينية إىل قيام
بعض املفكّرين الدينيني بإعادة النظر يف األنرثوبولوجيا التي ورثوها ع ّمن سبقهم .يعت ُرب
أغلب علامء الالهوت أ ّن علم الوراثة هو تح ٍّد يحتاج إىل ر ٍّد بينام يرى القليل منهم أ ّن
هذا العلم مك ِّم ٌل لنظرتهم الدينية القامئة .القضايا الالهوتية تحديدا ً هي قليلة العدد
وكثريا ً ما تكون مغروس ًة يف مسائل األخالق والسياسة العامة األكرث غراز ًة وظهورا ً .سوف
ُ
نتناول القضايا الالهوتية بادئ األمر ومن ث ّم سنتط ّرق للمسائل األخالقية حول قضية
االستنساخ وأبحاث الخاليا الجذعية.
يتمثّل االهتامم الالهويت األول يف االختزال الورايث .تُشك ُِّل االختزالية تهديدا ً الهوت ّياً
[1]. Edward O.Wilson
[2]. Richard Dawkins
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أينام حلّت يف العلم املعارص ،وتأخذ يف علم الوراثة هيئة االعتقاد الثقايف الغامض بأ ّن
«كل يش ٍء يكم ُن يف الجينات» .تُ َع ُّد االختزالي ُة املنهجي ُة رضوري ًة يف املخترب من أجل
َّ
تعزيز البحث حول وظيفة الجينات ،ولكن ينشأ تهدي ٌد من االختزالية األنطولوجية
كل ما يُشكِّل الطبيعة البرشية يُختَ َزل يف الجينات .خالل السنوات
لدى االفرتاض بأ ّن ّ
بعض العلامء بوصف الـ DNAعىل أنّه «رمز
األوىل من «مرشوع الجينوم البرشي» ،قام ُ
الرموز» أو «خريطة البرشية» .يبدو أ ّن هذه االختزالية البيولوجية ال ترتك مجاالً للتأثري
املستقل من جانب الروح أو الثقافة  -أي األبعاد التي تجري فيها أغلب التعاليم الدينية.
«كل يش ٍء يف
أ ّما االهتامم الالهويت الثاين فهو يكم ُن يف الحتمية الجينية .إذا كان ُّ
لتحتل مكانة املح ِّدد
الجينات» وكانت الـ DNAهي خريط َة هوية البرش ،تنتقل الجينات ّ
للطبيعة اإلنسانية والقيمة البرشية .يف الرصاع التاريخي بني الطبيعة والرتبية[[[ الذي
يتط ّرق إليه املفكّرون الساعون لرشح التعقيد البرشي ،يقو ُم أنصار املح ِّددية الجينية الجدد
باملراهنة عىل الطبيعة .يُدافع القليل نسب ّياً من علامء بيولوجيا الجزيئيات عن الحتمية
أخصائيو علم الوراثة السلوكية وعلامء البيولوجيا االجتامعية
الجينية القوية بينام يقو ُم ّ
بالتأكيد عليها .أ ّما الفالسفة وعلامء بيولوجيا الجزيئيات الذين يُعارضون الحتمية الجينية
الحرصية ،فغالباً ما يلجأون إىل الحتمية املؤلَّفة من جزئني :الجينات  +البيئة.
يقو ُم بعض علامء الالهوت بوضع الحرية البرشية ضمن حتمي ٍة مؤلَّف ٍة من ثالثة
تتجل الذات البرشية وال ت ُختَ َزل
أقسام :الجينات ،البيئة ،والذات البرشية .يف الحالة األخريةّ ،
يف التأثريات البيولوجية أو البيئية .يُقال بأ ّن الفعل اإللهي املتعلِّق بالحقيقة البرشية هنا هو
أي أنّه يشتمل عىل األبعاد الثالثة :البيولوجيا ،البيئة ،والذات البرشية.
كلِّ ٌّ ْ
املوضوع الثالث املتّصل هو التط ّور الدارويني .يعتمد املذهب الدارويني الذي ظهر
يف القرن التاسع عرش عىل مسألة االنتقاء الطبيعي كآلي ٍة لرشح التغيريات عىل م ّر الزمن.
قام الداروينيون الجدد يف القرن العرشين من أمثال فرانشسكو آياال وستيفن جاي غولد
بإضافة الطفرات الوراثية إىل النظريّة وقاموا بزيادة التفاصيل حول طريقة عمل االنتقاء
[1]. Nature and Nurture
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الطبيعي .تستنبط البيولوجيا االجتامعية أفكارا ً من الداروينية الجديدة حيث تحاول
رشح متام الثقافة اإلنسانية ومن ضمنها االعتقاد الديني عىل ضوء الحتمية البيولوجية.
ي ّدعي علامء البيولوجيا االجتامعية (الذي يُد َع ْون أحياناً علامء نفسيني تط ّوريني) أ ّن
الثقاف َة اإلنساني َة مكبّل ٌة باألجندة الجينية ،وتلك األجندة هي االستنساخ الذايت للجينات
من خالل استخدام الجنس البرشي كوسيل ٍة لذلك .الثقافة البرشية مبني ٌة عىل نح ٍو
ت ُش ِّجع التناسل وبالتايل إدامة الجينات .سوا ٌء أدرك علامء الالهوت ذلك أم ال ،يُختَزل
الدين اإلنساين واألخالق البرشية يف أجندة الجينات األنانية.
يشع ُر علامء الالهوت الذين يُحاولون إدخال البيولوجيا االجتامعية إىل رؤيتهم
كل من مسألة تسامي البرش فوق البيولوجيا وقضية
الدينية أنّه يتحتّم عليهم تعليل ٍّ
يحتج فيليب هفرن[[[ يف األنرثوبولوجيا الالهوتية
بروز الروح أو النفس .عىل سبيل املثالّ ،
الخاصة به أ ّن الجينات قد ح ّددت حرية البرش عرب العمليات التط ُّورية.
ي ّدعي بعض علامء الالهوت املسيحيني أ ّن املسيح ُيثِّل تق ّدماً ها ّماً يف تاريخ التط ُّور
حيث تسامى النارصي يف حياته عىل أجندة علم الوراثة األناين وانفتح املجال للحب
الذي يتّسم بتضحية الذات .يف املقابل ،يجد بعض العلامء املسلمني أنّه يتحتّم عليهم
ُخصص مكاناً للروح البرشية وال صل َة
رفض نظريّة التط ُّور الداروينية الجديدة ألنّها ال ت ِّ
لها باألنرثوبولوجيا املذكورة يف القرآن.
خالصة القول هي أ ّن املجتمع الالهويت مي ُّر يف طور القبول باالختزال املنهجي داخل
بيولوجيا الجزيئيات والذي يدعم التق ُّدم يف البحث العلمي .مع ذلك ،يرفض علام ُء
ِ
متيل نحو االختزالية األنطولوجية أو الحتمية
االستنباطات الفلسفية التي ُ
الالهوت
رصح هؤالء العلامء بأ ّن االختزالية والحتمية غ ُري كاف َي ْي لتفسري الحقيقة
الجينية .يُ ِّ
الروحية أو التسامي األخالقي .يُداف ُع علامء الالهوت عن الحرية البرشية والتسامي
املعنوي سواء أكانا متناغ َم ْي مع العلم أم يقتضيان نبذه.
ّ
[1]. Philip Hefner
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الهندسة الوراثية

تتمثّــل الهندســة الوراثيــة بانتقــاء الجينــات الفرديــة وزرعهــا أو إزالتهــا مــن أجــل
ـي .عــى مــدى ماليــن الســنني ،ت ـ ّم تطبيــق التناســل
التح ُكــم بجينــوم الكائــن الحـ ّ
الســاالت املفضَّ لــة .أ ّمــا
االنتقــايئ يف الزراعــة وتربيــة الحيوانــات للحصــول عــى ُ
للتوصــل
الهندســة الوراثيــة املعــارصة ،فإنّهــا ت ُضيـ ُـف املناهــج الكيميائيــة وامليكانيكيــة ُّ
ـج أك ـرَ تق ُّدم ـاً.
إىل نتائـ َ
يف الزراعة ،يت ُّم تغيري جينومات النباتات عرب الهندسة الزراعية ملنحها املناعة ض ّد األمراض
النباتية أو مبيدات األعشاب ،وذلك من أجل القضاء عىل األعشاب الضارة مع الحفاظ عىل
املحاصيل .عىل سبيل املثالُ ،يكن تعديل جينومات الطامطم لتأخري النضج الحاصل خالل
عملية النقل إىل األسواق وإيصالها إىل حالة النضوج قُبيل العرض يف السوق .تُساهم هذه
التقنيات بشكلٍ كبريٍ يف زيادة نسبة املحاصيل القابلة للبيع .برزت حركاتٌ شهري ٌة منا ِهض ٌة
لألطعمة املع َّدلة وراثيّاً يف أوروبا وأماك َن أخرى من العامل .يخىش معارضو األطعمة املع َّدلة
وراث ّياً من اآلثار الصحية املحتملة وغري املعروفة ،ولذلك فإنّهم ُيارسون الضغط لوضع
العالمات التجارية الصحيحة عىل األطعمة ليتس ّنى للمتس ِّوقني الحرية يف اختيار استهالكها.
هناك هدفان لهندسة جينومات حيوانات املزارع :األول هو الحصول عىل السالالت
املفضّ لة من املوايش خصوصاً لحم األبقار ،والثاين هو إنتاج األطعمة أو املنتجات الدوائية
املخصصة لالستهالك البرشي .من األمثلة عىل الهدف الثاين هو إدخال جين ٍة برشي ٍة إىل
ّ
جينوم الغنم بُغية إنتاج بروت ٍني مح َّد ٍد يف حليبها ُيكن استخدامه ملعالجة أحد األمراض
يحتج
البرشية .استخدام الحيوانات لالنتفاع البرشي هو بح ّد ذاته أم ٌر مث ٌري للجدل حيث ّ
معارضوه بأ ّن تحويل الحيوانات إىل وسيل ٍة لتحقيق الغايات البرشية ُ
يهتك الكرامة الحيوانية.
حتّى وقتنا الحارض ،انحرصت الهندسة الوراثية للجينومات البرشية املتعلِّقة بالعملية
ٍ
بويضات يف عملية
التناسلية يف انتقاء الجينات ومل تشمل زرعها أو إزالتها .حينام تُف َحص ع ّد ُة
اإلخصاب املختربي ،ال تُز َرع يف رحم األم إال البويضات التي تحتوي عىل الجينوم املفضَّ ل،
وعاد ًة ما تُتّبع هذه العملية للتخلص من الجينات الضارة كتلك املس ِّببة للتل ُّيف الكييس .أ ّما
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يف ما يتعلّق بعملية عالج جينات الجسد[[[ ،فال يُط َّبق مجرد االنتقاء .تُزرع الجينات املن ِتجة
ٍ
محاوالت لزرع الجينات «القاضية»
للدم السليم يف خاليا النخاع العظمي باإلضافة إىل إجراء
داخل األورام الخبيثة إليقاف من ّو الورم من خالل قطع نشاط مادة التيلومرياز.
غالباً ما ترب ُز القضية الالهويتة الضمنية حول املذهب الطبيعي يف الجدال الثقايف
ٍ
جامعات ديني ٍة ُمح ّدد ٍة .يتب ّنى املذهب
األعم وذلك أكرث من ظهورها يف أوساط
الطبيعي االعتقاد بأ ّن الطبيعة هي مصدر القيمة مبعز ٍل عن تد ُّخل التكنولوجيا
البرشية .وعليه ،تكون الهندسة الوراثية منطاً تكنولوجيّاً يُغيِّ العامل الطبيعي الذي
ورثه البرش عرب التاريخ التط ُّوري .ينشأ السؤال «الربوميثياين»[[[ ضمن ّياً :هل العامل
الطبيعي هو مصدر القيمة البرشية أو –بنا ًء عىل الغايات املفروضة برشيّاً -هل ميلك
الحق يف التحكُّم بالطبيعة لتحقيق هذه الغايات؟ أغلب الطاقة التي تدفع
الناس َّ
املعارضة املو َّجهة ض ّد األطعمة املع َّدلة وراثيّاً تنبثق عن املذهب الطبيعي .تكم ُن
بشكلٍ
ضمني نزع ٌة طبيعي ٌة مامثل ٌة يف الحجج الالهوتية التي تفرتض أ ّن إرادة الله
ٍّ
تتجىل يف التشكُّل الورايث الناتج عن العملية الجنسية بدالً من االنتقاء املتع َّمد للرموز
الجينية ألطفال املستقبل يف املخترب.
يرب ُز السؤال «الربوميثياين» أيضاً يف الحتمية الجينية .مع قيام الجيل الحايل بالتحكُّم
يف الجينومات النباتية والحيوانية والبرشية ،هل يضع هذا البرش يف موقع إدارة املستقبل
التط ُّوري؟ هل يتمتّع الجنس البرشي بالحكمة الكافية الختيار مستقبلٍ نافعٍ أم إنّه سيقو ُم
مثل بروميثيوس يف املرسحية الرتاجيدية اليونانية القدمية بتجاوز محدوديته وصناعة
كل من علامء الالهوت املحافظني ومجموعات دعم
تراجيديا غريِ قابل ٍة لإلصالح؟ يتم ّنى ٌّ
املذهب الطبيعي وض َع القيود عىل الهندسة الوراثية وترك الطبيعة تأخذ مجراها ،بينام
يرى قاد ٌة دينيون آخرون وجود مناف َع جسيم ٍة عىل مستوى الصحة والعافية من خالل
التكنولوجيا الجينية ويؤكّدون عىل رضورة قيام الجنس البرشي بإدارة التق ُّدم العلمي.
[1]. Somatic Therapy
[[[ .يف إشارة إىل  Prometheusإحدى الشخصيات يف الخرافات اليونانيةّ .
تدل هذه الكلمة عىل التجرؤ عىل اإلبداع واالبتكار.
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االستنساخ

برز أكرث خالفني أخالق ّيني حا ّدين يف البحث الجيني حول مسألتَ ِي االستنساخ والخاليا
الجذعية املرتبطتَ ْي ببعضهام .متّت أ ّو ُل تجرب ٍة ناجح ٍة لالستنساخ الحيواين يف «مؤسسة
[[[
األخصايئ يف علم األج ّنة إيان ويلموت
روسلني» يف إدنربه عاصمة سكوتالندا حيث قام ّ
باستنساخ النعجة الشهرية دوليل .نُرشت تفاصيل العملية يف دورية « »Natureبتاريخ 27
شباط  .1997قام فريق ويلموت بإزالة خاليا من رضع نعج ٍة حاملٍ ،ووضعوها يف بيئ ٍة
مختربي ٍة لتحفيز التكاثر ،ومنعوها عن املصل املغذي مل ّدة أسبو ٍع حتّى أصبحت الخاليا
خامدةً ،أي إنّهم قاموا بتقييد الدورة الطبيعية من انقسام الخلية وأثاروا حال ًة شبيه ًة
مخصب ٍة من إحدى النعاج وأزالوا منها النواة
بالسبات .ثانياً ،قام الفريق بأخذ بُويض ٍة غريِ َّ
ُ
مع الـ DNAولك ّنهم أبقوا عىل السايتوبالزم .ثالثاً ،قام العلامء بوضع الخلية الخامدة قرب
ٍ
ذبذبات من التيار الكهربايئ .أ ّدت الصدمة الكهربائية
املخصبة ومن ث ّم أطلقوا
البويضة غري َّ
املخصبة للـ DNAالخامد،
اللطيفة إىل انصهار الخاليا وقبول السايتوبالزم يف البويضة غري ّ
أيام من
وتال ذلك موج ٌة كهربائي ٌة ثاني ٌة أثارت االنقسام الطبيعي للخلية .رابعاً ،وبعد ستّة ٍ
انقسام الخلية ،زُرعت املضغة املدموجة يف رحم نعج ٍة أخرى .م ّرت هذه النعجة يف مراحل
الحمل حتّى  5متوز  1996حينام وضعت نعج ًة صغري ًة أُطلق عليها اسم دوليلُ .سميت
هذه اإلجراءات بـ«عملية نقل نواة الخلية الجسدية».
علمي ُمه ٍّم وهو :هل إ ّن متايز الخاليا
من خالل هذه التجربة ،متّت اإلجابة عن سؤا ٍل ٍّ
قابل لالنعكاس أم ال؟ يبدو أ ّن الجواب هو نعم .الخاليا الجنينية سابق ٌة عىل حالة التاميز،
ٌ
لوظائف مح ّدد ٍة يف الجسد.
والخاليا البالغ ُة متاميز ٌة عاد ًة وذلك من أجل تنفيذ األعضاء
َ
املختصة
املختصة بالشعر تُشغَّل يف موضع الشعر بينام الجينات
عىل سبيل املثال ،الجينات
ّ
ّ
بأصابع القدمني ت ُعطَّل يف موضع الشعر وتُشغّل يف مكانها املناسب .نظريّاًُ ،يكن أن يتحقّق
االستنساخ عرب استخدام الخاليا الجنينية يف حالتها السابقة عىل التاميز ،وقد متثّل اإلنجاز
تعمل كخلي ٍة جنيني ٍة مل تصل إىل حالة التاميز بع ُد.
هنا يف جعل خلي ٍة بالغ ٍة متاميز ٍة ُ
[1]. Ian Wilmut
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مل تكن العملية نظيف ًة أو سهل ًة ،فقد ترافق االستنساخ الناجح للنعجة دوليل مع
العديد من اإلخفاقات .من بني  277محاول ٍة ،عاش  29جني ًنا بعد  6أيام ويف اليوم الرابع
عرش فُقدت ...باملئة من األج ّنة املزروعة يف أرحام النعاج ،وهو مقدا ٌر أكرب بكثري من الـ6
باملئة التي تُفقد بعد التزاوج الطبيعي .أنجبت مثانية نعا ٍج ُ 5حمالن وقد توفيت جميعها
حمل واح ًدا :النعجة دوليل .يرتافق االنتصار مع الخسارة ،وعليه فإ ّن
بُعيد الوالدة ما عدا ً
العديد من العلامء -ومن ضمنهم ويلموت نفسه -يُعارضون فكرة االستنساخ البرشي
انطالقاً من جدلية السالمة فإ ّن العديد من األج ّنة البرشية سوف تُتلف إذا مل يت ّم إتقان
عملية االستنساخ.
المسائل األخالقية التي أثارتها قضية االستنساخ

ُيكن تقسيم املسائل األخالقية املتعلِّقة بتكنولوجيا االستنساخ إىل جزئني :االستنساخ
البرشي التناسيل واالستنساخ البرشي العالجي .سوف نتناول االستنساخ العالجي الحقاً
لدى مناقشة الخاليا الجذعية .يبدو أ ّن الجدال العام حول االستنساخ التناسيل يُركّز
عىل التناسل البرشي ال الحيواين ،فاستنساخ املوايش واألغنام ال يُثري معارض ًة ديني ًة كتلك
املو َّجهة إىل االستنساخ البرشي.
يصح استنساخ البرش؟ يف العام ،1971
املسألة األخالقية الرئيسية هي كالتايل :هل ّ
واتسن قد فاز مع فرانسيز كريك بجائزة نوبل للعام
واتسن بهذا الجدال .كان ُ
تن ّبأ جيمز ُ
 1962عن فرع الطب/علم وظائف األعضاء ،وذلك الكتشافهام ال ُبنية اللولبية املزدوجة
واتسن مقال ًة لصالح دورية”األطليس”[[[ يف أيار  1971يتنبّأ فيها أ ّن الرد
للـ .DNAكتب ُ
واتسن
األ ّو ّيل ألغلب الناس عىل األطفال املنتَجني دون تزاو ٍج سوف يكون األىس .أضاف ُ
ٍ
خلفيات ديني ٍة قوي ٍة سوف يحطّون من شأن كل أنواع البحوث
أ ّن األشخاص اآلتني من
التي تتجاوز العملية التناسلية الجنسية الطبيعية.
رصح دونالد
يبدو أن نبؤته قد تحقّقت .يف نرش ٍة صحفي ٍة بتاريخ  22شباط ّ ،1997
بروس رئيس «مرشوع املجتمع والدين والتكنولوجيا» يف كنيسة سكوتالندا أ ّن استنساخ
[1]. The Atlantic
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البرش غ ُري مقبو ٍل أخالق ّياً من حيث املبدأ .قال بروس أ ّن االستنساخ ،وفقا للعقيدة
لكل ٍ
ٌ
واحد م ّنا .تك ّرر يف
انتهاك لفرادة الحياة اإلنسانية التي منحها الله ِّ
املسيح ّية ،هو
ٍ
شخص ُ
ميلك شخصي ًة فريد ًة
كل
الدوائر الدينية والعلامنية بشكلٍ كبريٍ االحتجاج بأ ّن َّ
وأ ّن هذه الشخصية ت ُنتهك عرب االستنساخ.
ٍ
تُط ّبق هذه الحجة ثالثَ
فرضيات عىل قضية االستنساخ:
 الفرضية األوىل هي أنّه ليك ميلك اإلنسان هوي ًة فريد ًة ينبغي أن ميتلكجينوماً فريدا ً.
ٍ
لكل ٍ
مختلف
جينوم
شخص امتالك
 الفرضية الثانية هي أ ّن الله قد ق ّدر ٍّ
عن اآلخر.
 الفرضية الثالثة هي أ ّن البرش سوف يقومون من خالل هذه التكنولوجيانفسها ،وبالتايل معارضة هدف الخالق.
الجينية بإنتاج شخصني ميلكان الهوية َ
استنادا ً إىل هذه الفرضيات العلمية والالهوتية ،فإ ّن النتيجة األخالقية هي ُحرمة
االستنساخ.
من ناحي ٍة أخرى ،يرفض املتب ّنون للموقف املعارض هذه الفرضيات .من الناحية
نفسه إال أ ّن هذا ال يستتبع
العلمية ،حتّى لو امتلك الشخصان
املستنسخان الجينوم َ
َ
بأسلوب مغلَقٍ فهناك
نفسه .ال يُعبِّ الـ DNAدامئاً عن نفسه
ٍ
امتالك املظه َر املوروثَ َ
اختالفاتٌ يف كيفية الظهور والطفرات التلقائية .باإلضافة إىل ذلكُ ،يكن أن تؤث ِّر
العوامل البيئية كالطعام والرياضة واالهتامم بالصحة عىل نشاط الجينات .إذا عاش
نسخ عىل بُعد جيلٍ عن بعضهام – فضالً
الشخص املت ِّربع بالـ DNAوالشخص املستَ َ
عن العيش يف أماك َن مختلف ٍة ُ -يكن مالحظة التشابهات بينهام ولك ّن االختالفات
ستكون كثريةً.
املستنسخني ،تولد التوائم
وجود التوائم املتامثلة يُوضِّ ح لنا األمر .كاألشخاص
َ
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كل ٍ
ٍ
واحد
جينومات متشابه ٍة ولكن ،عىل الرغم مام يشرتكون به ،فإ ّن َّ
املتامثلة مع
كل ٍ
واحد منهم ميتلك وعيه الباطني الخاص،
منفصل ومتم ِّي ٌز عن اآلخرُّ .
ٌ
منهم هو فر ٌد
وشعوره بنفسه ،وعملياته الفكرية ،ومسؤوليته األخالقية .حتّى وإن أظهرت الدراسات
املتمحورة حول علم الوراثة السلويك تأثريا ً قويّاً من الـ DNAعىل امليل نحو ٍ
أمناط معيّن ٍة
من السلوك ،فإ ّن التوأمني يبقيان فردين منفصلني مع حياتني منفصلتني .وعليه ،فإ ّن
توأم متأ ِّخرٍ ،وبسبب هذا التأ ُّخر الزماين من األرجح
الشخص
املستنسخ سيكون مبثابة ٍ
َ
املستنسخ سيحظى باستقاللي ٍة أك َرب من التوائم املولودة يف الوقت ِ
نفسه.
أ ّن
َ
ستنسخان برو ٍح واحد ٍة؟ إىل ح ّد
خالل الجدال ،نشأ السؤال التايل :هل يشرتك ُم َ
فكل ٍ
ٍ
واحد
موقف الهو ٍّيت يُفي ُد بأ ّن التوأمني يشرتكان برو ٍح واحد ٍةُّ ،
أي
اآلن ،مل يظهر ُّ
منهام لديه روحه الخاصة وبالتايل ارتباطه الخاص بالله .بالقياس ،ينطبق هذا األمر أيضاً
املستنسخني .من الناحية الالهوتية ،ال تتشكّل الروح البرشية من الـ DNAفاملظهر
عىل
َ
املوروث يأيت من الجينوم والروح ليست ُملحقاً ميتافيزيق ّياً باملادة .يف الخالصة ،ظهرت
يف ٍ
وقت مب ّك ٍر هذه الجدلية الالهوتية ض ّد االستنساخ باعتباره انتهاكاً للهوية املمنوحة
من قبل الله ولك ّنها تب ّددت بعد خضوعها للمراجعة النقدية.
قامت «اللجنة الوطنية االستشارية حول األخالقيات البيولوجية» يف الواليات املتّحدة
ٍ
مقابالت مع علامء من الديانة اليهودية ،واإلسالم،
بدراسة قضية االستنساخ وأجرت
والهندوسية ،والبوذية ،والربوتستانتية اإلنجيلية ،والربوتستانتية الليربالية ،والكاثوليكية،
وأصدرت تقريرا ً يف  6حزيران  1997تض ّمن االسستنتاج التايل :يف هذا الوقت ،ال يُس َمح
ألي ٍ
أحد يف القطاعني العام أو الخاص ،وسوا ًء يف سياق األبحاث أو املخترب،
أخالقيّاً ِّ
مبحاولة إنتاج طفلٍ عرب االستنساخ الذي يجري من خالل نقل نواة الخلية الجسدية.
عب عنها إيان ويلموت آنفاً.
الجدلية األساسية ضد االستنساخ كانت جدلية السالمة كام ّ
مىض التقرير ليطلب من الكونغرس مترير ترشيعٍ مينع استخدام التمويل الفدرايل الداعم
ٍ
سنوات ،وطلب من القطاعات العامة غري املمولة فدراليّاً
لالستنساخ البرشي لـ5-3
أن تتعاون طوع ّياً مع هذا املنع .اقرتحت اللجنة أيضاً استمرار املجموعات الدينية
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يف النقاش حول أخالقية االستنساخ ،وعىل الرغم من أ ّن الترشيع مل ير النور ولك ّن
املجموعات الدينية قد واصلت النقاش املقرتح.
باإلضافة إىل حجتَ ِي السالمة والهوية ،برزت حج ٌة ثالث ٌة ض ّد االستنساخ البرشي
وهي معارضة استخدام األطفال كسلع ٍة .قد يؤ ّدي االستنساخ كنو ٍع من إنتاج الرضّ ع
إىل استخدام األطفال للتسويق وهذا يُشكِّل انتهاكاً لكرامة الطفل .ال تستند الكرامة
هنا إىل الفردانية الوراثية بل إىل استخدام األطفال كغاي ٍة فاألطفال الرضّ ع املص َّممون
خصيصاً يخدمون أهداف املص ِّممني أي الوالدين ال الطفل .يخىش بعض النقّاد من قيام
القوى االقتصادية باستغالل االستنساخ وغريه من التكنولوجيات الجينية لجعل الرضّ ع
سلعاً .هذا االستخدام التسويقي – ال الفرادة الجينية  -سوف مينع الطابع اإللهي للحياة
البرشية الفردية.
الخاليا الجذعية

تت ّعلق جدلية االستنساخ بشكلٍ
رئييس بالتناسل البرشي بينام تتناول جدلية الخاليا
ٍّ
ٍ
احتامالت هائل ًة.
الجذعية االستنساخ الطبي واألمور املتّصلة به .يُق ِّدم االستنساخ الطبي
عىل وجه التحديد ،يتمتّع التنشيط الناتج عن زرع األنسجة الجسدية املتكاثرة يف املخترب
عرب الخاليا الجذعية قيم ًة كبري ًة وذلك عىل ع ّد ِة أصعد ٍة :تجديد خاليا العضالت القلبية
من أجل الحيلولة دون إخفاق القلب االحتقاين ،إبدال الخاليا الجذعية املك ِّونة للدم
صحي يف نخاع العظم ملقاومة اإلصابة بفريوس الـ HIVومعالجة
دم
من أجل إنتاج ٍ
ٍّ
مرض الـ AIDSورمبا أيضاً فقر الدم املنجيل ،تنمية الخاليا الخاصة بالبِطانة من أجل
إعادة تبطني األوعية الدموية ملعالجة تصلُّب الرشايني والذبحات الصدرية والسكتات
القلبية الناشئة عن القصور الرشاييني ،تجديد الخاليا الجزيرية يف البنكرياس إلنتاج
اإلنسولني الطبيعي بهدف مكافحة مرض السكري ،تجديد الخاليا العصبية يف الدماغ
ملعالجة مرض باركنسون وضحايا السكتات القلبية ،تجديد خاليا األرومة الليفية والخاليا
الكرياتينية لشفاء الجلد يف حال وقوع الحروق ،وتجديد الخاليا الغرضوفية ملعالجة
كل هذه االحتامالت من الخاليا
الفُصال العظمي أو التهاب املفاصل الروماتيزمي .تنشأ ّ
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أي
الجذعية لألج ّنة البرشية التي تتمتّع بالتج ُّدد الذايت ولديها القدرة عىل التح ُّول إىل ِّ
نو ٍع من األنسجة املوجودة يف الجسم البرشي.
التوصل إليهام يف املخترب:
هناك اكتشافان مهامن ت ّم ُّ
األول هو عملية عزل الخاليا الجذعية لألج ّنة البرشية يف آب  1998من ِقبل جيمز
بيطري مساع ٌد يف «املركز البحثي حول الثديّيات املحلية» يف جامعة
ثومسون ،وهو
ٌّ
ٍ
–أي أج ّن ٍة احتياطي ٍة ُمنتَج ٍة عرب
ويسكونسن .بدأ ثومسون باستخدام
بويضات َّ
مخصب ٍة ْ
رحم -وأوصلها من خالل عملية تحفيز التكاثر إىل
التخصيب املختربي وغريِ موضوع ٍة يف ٍ
أيام .يف هذه املرحلة ،قام بإزالة
مرحلة الخاليا األرميية[[[ [[[/ما استغرق ما بني  4إىل ٍ 6
القرشة الخارجية للخاليا األرميية وفصل الخاليا عن بعضها ووضعها عىل ٍ
حوض مسطَّ ٍح،
فانقسمت الخاليا وتكاثرت .مبا أ ّن هذه الخاليا مل تكن متاميز ًة بع ُد ،أي أنها متعدد ُة
أي جز ٍء من جسد اإلنسان فهي خاليا تنبع عنها خاليا
ويكن أن تُشكِّل َّ
القابليات ُ
األخرى .تتضاعف هذه الخاليا بشكلٍ المحدو ٍد ،فقام ثومسون بإنشاء خ ٍّط متواصلٍ من
الخاليا الجذعية الجنينية.
الطب النسايئ والتوليد يف كلية الطب يف
من جه ٍة أخرى ،قام جون غريهارت أستاذ ّ
جامعة جون هوبكينز باستخراج الخاليا الجرثومية الجنينية من أنسجة الغدة التناسلية
الجنينية يف أيلول  .1998أُخذت هذه الخاليا من سق ٍْط وقد شابهت يف جميع أبعادها
تقريباً الخاليا الجذعية املتع ّددة القابليات التي ذكرناها آنفاً.
مل يتّضح لح ّد اآلن ما إذا كانت الخاليا الجذعية الجنينية مطابقة للخاليا الجرثومية
الجنينية .هام كالهام متع ّددا القابليات وميلكان الوظيفة نفسها ولكن ُيكن أن يُكتشف
ٍ
صبغيات وراثي ٍة مضاد ِة الصفات[[[ يف خاليا جذعي ٍة جنيني ٍة مختلف ٍة ،وذلك أل ّن
ظهور
[1]. Blastocyst
ـي .ويتــم
[[[ .تتعـ ّرض البويضــة ال ُملَقَّحــة لسلســل ٍة مــن االنقســامات الخلويــة خــال أيــام النمــو األوىل مــا يــؤدي إىل تشــكيل ب ْنيَـ ٍة ت ُســمى الكيــس ُاأل َريْـ ّ
اتخــاذ ق ـرارات الســالة الخلويــة األوىل يف هــذه املرحلــة مــع ســال ٍة خلوي ـ ٍة ت ُســمى األرومــة العلويــة ،سيتش ـكّل منهــا الجنــن بأكملــه ،لتنفصــل عــن
ســالتني ســتنتجان األنســجة غــر الجنينيــة.
[3]. alleles
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أنثوي .من بني مراحل تك ُّون الجنني،
ذكري أو
هذه الخاليا ُيكن أن تنطبع عرب مصد ٍر
ٍّ
ٍّ
فإ ّن مرحلة األرميية ال تشهد الطبع الورايث ولكن ما ال يُعرف لح ِّد اآلن هو ما إذا كان
الطبع الورايث مؤثِّرا ً .يف املستقبل القريب ،ستت ّم معالجة نوعني من الخاليا الجذعية
بالطريقة نفسها ولك ّن الجدل يُحيط بعملية ثومسون التي ت ُد ِّمر األرميية للحصول عىل
الخاليا الجذعية الجنينية.
فهم ما يُشغِّل الجينات وما يُعطِّلها.
التوصل إىل ِ
أحد أهداف األجندة البحثية هو ُّ
حينام يُدرك العلامء مصدر إثارة الجينةُ ،يكنهم تطبيقه عىل الخاليا الجذعية
املتع ّددة القابليات وتوجيه من ّو النسيج الجسدي املستهدفُ .يكن لبعض األعضاء أن
تنم َو يف بيئ ٍة مختربي ٍة تُحفِّز التكاثر حيث ُيكن مثالً أن تنمو أنسج ٌة قلبي ٌة أو أعضا ٌء
بأكملها كالبنكرياس أو الكبد يف املخترب فتغدو صحي ًة و ُمج ّدد ًة وجاهز ًة للزرع يف
أبدان األحياء.
من أجل زرع األعضاء التي ت ّم إنتاجها يف املخترب داخل الجسم ،يحتاج العلامء يف
مجال الطب إىل إبطال عمل جهاز املناعة لتفادي رفض الجسد للعضو املزروع .وعليه،
متلق
أي ٍّ
يظهر أمامنا مشهدان .املشهد األول هو إنشاء خلي ٍة مت ِّربعة عا َّم ٍة تتطابق مع ِّ
للعضو .تكم ُن الوظيفة هنا يف عرقلة أو تبديل الجينات يف الخلية التي تكون مسؤول ًة
عن الربوتينات املتواجدة عىل سطحها الخارجي والتي تُح ّدد أنّها غريب ٌة عىل جهاز
مناعة املتلقي .هذه املقارب ُة صعب ٌة فهي تتض ّمن تعطيل الجينات يف الـِ DNA
نفسه
ٍ
جينات أخرى فيه .قد يؤ ّدي تعريض هذه الخاليا للظروف
الذي يُحاول العلامء إبراز
ٍ
وجوالت من األدوية املختلفة إىل إلحاق الرضر بأكرث من الربوتينات السطحية
القاسية
املسته َدفة .يكم ُن السيناريو الثاين املفضّ ل يف صناعة الخاليا املتطابقة جين ّياً مع متلقِّي
العضو ،أي صناعة الخاليا مع ٍ
منط ورا ٍّيث[[[ مامثلٍ  .إذا تطابق النمط الورايث للعضو مع
النمط الورايث الخاص باملتلقّي ،فلن يقوم جهاز املناعة برفضه.
هذا هو الرابط مع االستنساخ أو ما يُس ّمى بعملية نقل نواة الخلية الجسدية.
[1]. Genotype
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تتمثّل إحدى السيناريوهات الفرضية يف البدء ببويض ٍة برشي ٍة نُزعت منها النواة املحتوية
عىل الـ .DNAمن خالل نقل نواة الخلية الجسديةُ ،يكن زرع نواة الـ DNAالتابعة
ٍ
جينات
للمتلقّي الذي سوف يخضع لعملية الزرع يف املستقبل .من خالل تشغيل
مختار ٍةُ ،يكن تنمية األنسجة املنتَ َخبة خارج الجسد ومن ث ّم زرعها يف جسم املتلقّي عرب
نفسه للمتلقّي،
عملي ٍة جراحي ٍة .وعليه ،مبا أ ّن القلب أو الكبد املزروع ميلك الرمز الورايث َ
فلن يحصل الرفض .ت ُشبه هذه العملية سيناريو استنساخ النعجة دوليل ،إال أنّها تختلف
يف أ ّن املطلوب هنا هو أنسج ٌة عضوي ٌة ال جن ٌني بأكمله.
يختلف سيناريو آخ ُر بشكلٍ حا ٍّد عن عملية استنساخ دوليل يف عدم استخدامه
لبويض ٍة جديد ٍة .بدالً من ذلك توضع النواة املحتوية عىل الـ DNAالخاص باملتلقّي
يف خلي ٍة ال يف بويضة -أي داخل الخلية الجذعية نفسها .يتمثّل الهدف هنا يف تحقيق
النمو املختربي للعضو يف خلي ٍة جذعي ٍة ال يف بُويض ٍة ،ومن أجل تحقيق هذا األمر ينبغي
إجراء املزيد من األبحاث عىل دور السايتوبالزم يف التعبري الورايث باإلضافة إىل تطوير
تكنولوجيا نقل النواة بُغية زرعها يف الخلية الجذعية الصغرية.
المسائل األخالقية المثارة حول قضية الخاليا الجذعية

يف  9آب  ،2001أعلن الرئيس األمرييك جورج بوش أ ّن حكومته تُوافق عىل دعم
األبحاث حول السالالت املوجودة من الخاليا الجذعية ولك ّنها متتنع عن دعم تدمري األجنة
ٍ
يحل مشكل ًة أخالقي ًة ،فال تنفصل السياسة العامة
سالالت جديد ٍة .اعترب بوش أنّه ّ
لتشكيل
والعلم الطبيعي واألخالق عن بعضها البعض .تُثري أبحاث الخاليا الجذعية سؤاالً أخالقيّاً
صعب أل ّن الجانبني يتّجهان نحو سؤالني مختلفني .يبدأ
مركزيّاً ،ولك ّن صياغة هذا السؤال أم ٌر ٌ
املدافعون عن حامية األج ّنة بهذا السؤال :كيف نستطيع حامية كرامة الجنني؟ أ ّما الداعمون
الغتنام فرصة اإلحسان واالستشفاء عرب الخاليا الجذعية فإنّهم يبدأون بهذا السؤال :كيف
كل ٍ
واحد
ُيكن للبحث العلمي أن يقودنا إىل التق ُّدم يف مجال الصحة والعافية اإلنسانية؟ ُّ
من هذين املوقفني يتمتّع بالرتابط الداخيل إال أنّهام يف رصا ٍع جد ٍّيل مع بعضهام.
يرفع أنصار حامية األجنة أصواتهم للدفاع عن الجنني العاجز امله َّدد باملوت عىل
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الجلدين يف املختربات .يؤدي استخدام األكياس األرميية واألج ّنة املسقطة إىل قيام
يد ّ
يحتج هؤالء
املعارضني بانتقاد املجتمع العلمي بسبب تخفيض قيمة الحياة اإلنسانيةّ .
عىل أ ّن تخفيض قيمة البرش يف املراحل األولية للحياة يُش ّجع عىل سياسة التضحية
ويكن يف النهاية لهذا األمر أن يُه ّدد البرش اآلخرين كاملعاقني وكبار الس ّن
بالعاجز ُ
خطاب له يف كاس ِتل
عرب عملي ٍة جديد ٍة من تحسني النسل تتمثّل بالقتل الرحيم .يف
ٍ
غاندولفو بتاريخ آب  ،2001ش ّبه البابا يوح ّنا بولس الثاين عملية تدمري الكيس األرميي
لتحصيل الخاليا الجذعية الجنينية بقتل األطفال .بالفعل ،ينظ ُر أنصار الدفاع عن األج ّنة
إىل جدلية الخاليا الجذعية عىل ضوء قضية اإلجهاض.
برشي هو إنسا ٌن صغ ٌري.
كل جن ٍني
يتمثّل االفرتاض الرئييس ألنصار هذا املوقف بأ ّن َّ
ٍّ
أ ّما االفرتاض الثاين الضمني ،فهو :مبا أ ّن الخاليا الجذعية الجنينية هي إنسا ٌن صغ ٌري
فهي متتلك الكرامة ،وعليه ،فإ ّن الجنني الذي ميتلك الكرامة وتُستخرج منه الخاليا
يستحق الحامية من العلامء الذين يُد ِّمرونه تحت مس ّمى البحث الطبي.
الجذعية
ّ
ينطبق املبدأ الطبي املتمثِّل بـ«عدم األذية» هنا ،إال أنّه يُنتَهك يف أبحاث الخاليا
الجذعية الجنينية.
يف الجهة املقابلة ،يعترب أنصار التداوي أ ّن مبدأ «اإلحسان» يتجاوز مبدأ «عدم
األذية» .بعيدا ً عن تفادي الرضر ،فإ ّن تب ّني مبدأ اإلحسان يقتيض السعي الف ّعال وراء
اإلنسانيَّي .يتمثّل الرتكيز املحوري هنا يف الخري الذي ُيكن حيازته عرب
الصحة والعافية
ْ
شكل من الحب املنكر للذات ،ومتتلك الدعوة التبليغية
أبحاث الخاليا الجذعية .اإلحسان ٌ
للسيد املسيح عرب الشفاء مكان ًة محوري ًة يف فكر املسيحيني الداعمني لألبحاث الطبية،
وقد مثّلت قدو ًة لتالمذته .قامت مجموعاتٌ مسيحي ٌة يف العديد من املدن بإطالق اسم
«السامري الطيب» عىل مستشفياتهم ت ّيمناً بالشخصية الرئيسية التي ذكرها السيد
ّ
رجل قام مبداواة أحد ضحايا العنف املنبوذين .من هذا
املسيح يف إحدى قصصه ،وهو ٌ
املنطلق ،ت ُساهم األبحاث الطبية العلامنية بتعزيز الشفاء اإللهي عىل األرض.
يقو ُم املدافعون عن األج ّنة بتوجيه االتّهام لداعمي مبدأ اإلحسان بالنفعية
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املخصبني يف املخترب لصالح املرىض املستقبليني
الشديدة والتضحية بالبرش األبرياء
ّ
يرفض داعمو استخراج الخاليا الجذعية االتّهام
يف املستشفيات .يف الجهة املقابلةُ ،
نسب الكرامة إىل الجنني يف مراحله األولية .من
بالنفعية ،ويعرتف بعضهم بإمكانية ْ
األهمية مبكانٍ أ ْن نُالحظ بأ ّن الخاليا الجذعية الجنينية ت ُستخرج من األجنة الفائضة،
املخصبة املرم ّية يف املستوصفات الطبية .من املق َّرر إتالف هذه األج ّنة
أي البويضات
َّ
الفائضة إما بسبب الحروق الناتجة عن التج ُّمد أو التخلُّص الرصيح منها .ال يُجيز أنصار
مبدأ اإلحسان بالرضورة إنتاج أج ّن ٍة جديد ٍة للتضحية بها يف األبحاث املختربية ،ولك ّنهم
يرضون باالنتفاع من كيانٍ سوف يُرمى عىل أ ِّي حا ٍل .بدالً من إنكار امتالك الجنني
للكرامة يف مراحله األولية ،يعتق ُد املدافعون عن مبدأ اإلحسان أنّه ُيكنهم التأكيد
عىل هذه الكرامة مع إبقاء تربيرهم الستمرار األبحاث حول الخاليا الجذعية من أجل
التوصل إىل النتائج املفيدة عىل الصعيد الص ّحي.
ُّ
يحتاج إىل مبدأٍ
اإلنتاج العمدي لألج ّنة الجديدة من أجل تعريضها للتلف يف املخترب
ُ
ويكن توفري هذا املبدأ عرب التنمويّني .غالباً ما يُط ِّبق
إضا ٍّيف ليك ينال التربير األخالقيُ ،
علامء األخالق املنارصون ملوقف التنموية قاعدة الـ 14يوماً التي ت ُفي ُد أنّه قبل تعلُّق
الجنني بجدار الرحم ووقوع التك ُّون امل َعيدي[[[ ،فإ ّن الجنني مل يتشكّل بع ُد .قد يحصل
التجديل لغاية ظهور الخط األويل الذي سوف يُصبح العمود الفقري حيث يتح ّدد الفرد.
من خالل عدم نسب الفردية للجنني قبل اليوم الرابع عرش ،يُ ِّربر بعض علامء األخالق
إجراء األبحاث املختربية عىل األجنة يف املراحل األولية من النم ّو ويت ّم حصد الخاليا
الجذعية بني اليومني الرابع والسادس .ثبت الفاتيكان عىل رفضه لقاعدة الـ 14يوماً ،وقد
ك ّررت وثيقة «هبة الحياة»[[[ يف العام  1987وما تالها من الخطابات البابوية العقيدة
رصح البابا
ُ
الكالسيكية املتمثّلة بالخلق وط ّبقتها عىل اللحظة التي
يحصل فيها الحملّ .
ُخصب النطفة البويضة خالل العملية
يوحنا بولس الثاين أ ّن هناك ً
عامل ثالثًا حينام ت ِّ
الجنسية .يقوم الله مبنح رو ٍح مخلوق ٍة حديثاً إىل الخلية امللقَّحة ،ووجود هذه الروح
[1]. Gastrulation
[2]. Donum Vitae
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الخالدة يُضفي الشخصانية والكرامة عىل الجنني وهذا يجعله ممنوعاً عن االنتهاك
أخالقياً وبالتايل مستح ّقاً للحامية.
علم الوراثة ،الثقافة ،والدين

غنى عن تفسري العلم الطبيعي والثقافة والدين.
حينام يأيت األمر إىل علم الوراثة ،ال ً
ال يستطيع الباحثون يف املخترب فصل عملهم اليومي عن التفسريات الثقافية األعم،
بينام تختار الثقافة األعم تأويل الجينات بشكلٍ مح َّد ٍد .يجد علامء الالهوت –الذين
ُيثِّلون البُعد الفكري للتعاليم الدينية -أنفسهم يف ٍ
ظرف يُحتِّم عليهم االستامع إىل علامء
املخترب والرأي الثقايف األعم ومحاولة تقديم الردود عىل االثنني معاً .يزداد الضغط عرب
ِ
البحث
مسموح يف
الطلب اآليت من القطاع السيايس إلرساء سياس ٍة عا ّم ٍة حول ما هو
ٌ
األ ّو ِّيل والتكنولوجيا الطبية الناجمة .يف النهاية ،ال ُيكن للمجتمع أن يستغني عن علامء
الطبيعة أو عن علامء الالهوت.
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