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5 المقدمة

المقدمة

�الإميان  يقع  وبينها  �أ�سئلة  ثالثة  يقابلها  نظريات  ثالث  هناك 

و�الإحلاد مًعا يف تقاطعات مرت ومتر بها �لعقول �لب�سرية، و�لنظريات 

كربى  نظريات  وهي  �لكبري(،  �النفجار  �لتطور،  )�جلاذبية،  هي 

�أما  للكون،  �الإميان بخالق  �سوؤ�ل  �متحان  �أحدثت هز�ت عميقة يف 

�الأ�سئلة فهي:

هل خلق الكون نف�شه اأم له خالق؟ ~~

وما معنى وجودنا يف هذه احلياة؟ ~~

وما م�شرينا بعد الرحيل؟~~

و�إن كانت �لنظريات قد هزت فكرة �الإميان باخلالق فاإن �الأ�سئلة 

�ستعيد ترتيب �لتو�زن، و�ستكون �الأ�سئلة �لثالثة هي �المتحان �حلق 

للعقل �لب�سري؛ وهو عقل تعامل مع هذه �حلالة �جلدلية بطريقني: 

�أنه  �إال  �أن �لعلم حقق تقدًما هائاًل يف ك�سوفاته؛  �أحدهما: يرى 

ظل عاجًز� عن �لو�سول الأجوبة على �الأ�سئلة تلك، وهذ� �لفريق يرى 

يحلها  ال  �الإميان  حقيقة  �أن  غري  حقيقتان،  مًعا  و�الإميان  �لعلم  �أن 

�لعلم �لطبيعي؛ بل هي مبحث فل�سفي؛ بينما يرى �لفريق �الآخر �أن 
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العقل المؤمن ...  العقل الملحد ... 6

�لعلم وحده هو �حلقيقة ويقول مبوت �لفل�سفة، و�أن �لعلم �لطبيعي 

�لطبيعي فهو غري موجود،  �لعلم  يثبته  َثمَّ فما ال  حل حملها، ومن 

وتبًعا لهذه �لفر�سية فاإنهم يرف�سون �الأ�سئلة تلك وي�سرحون �أنها ال 

تعنيهم؛ وهنا �سنكون على م�سهد بني فريق يتعامل مع �الأ�سئلة وفريق 

يتمنع عنها، وكاأمنا هو حو�ر بني �حلجة و�لالحجة، و�لالحجة تاأتي 

عرب �لت�سريح �أنهم ال ميلكون برهاًنا لنفي وجود �خلالق مبثل �أنهم 

ال ميلكون برهاًنا يثبت وجود �خلالق، هذه حال �لالحجة وحال من 

يرف�ض �لتعامل مع �الأ�سئلة �لوجودية مقابل من يتعامل مع �الأ�سئلة 

ويعزز موقفه بحجج فل�سفية.

كتًبا  كتبو�  وهوؤالء  هوؤالء  �أن  هو  هذ�  لكتابي  �ملعريف  و�ملك�سب 

ملو�قف  معريف  نقدي  عر�ض  هو  هنا  ودوري  مو�قفهم،  تعر�ض 

مناق�ساتهم  م�ستح�سًر�  مناذج؛  �سبعة  لذلك  و�خرتت  �لفريقني، 

مع بع�سهم، مما يجعل �لقارئ و�لقارئة يف حال ح�سور ذهني مع 

�مل�سهد �جلديل بوجهتيه مًعا. وهو م�سهد ثري علميًّا وفكريًّا وجدت 

ترجمة  يف  �أفلحت  �أكون  �أن  �أمل  وكلي  ووجد�نية،  عقلية  متعة  فيه 

متعتي �لعقلية �لوجد�نية لقر�ء وقارئات هذ� �لكتاب.

عبد �هلل حممد �لغذ�مي

الريا�ض 2020/1/3م
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9الفصل األول: العلم واإليمان )خطاب التعارض(

�أوًل: �مل��ش�عية �لعلمية

- 1 -

�سخ�سية  مع  يكون  ما  باأو�سح  �سيظهر  و�الإحلاد  �الإميان  �سوؤ�ل 

�أن �سيطر على ج�سمه �ل�سلل  �ستيفن هوكينج وحالته �ل�سحية بعد 

�لكامل وجعله عاجًز� عن �أي حركة، وكاأنه �لرجل �ملعجزة يف عجزه 

من جهة وعلمه �لعظيم من جهة ثانية، و�أظهرته �ل�سا�سات مقعًد� 

مباهج  من  �سيء  �أي  ميار�ض  وال  ينطق  وال  يتحرك  ال  كر�سي  على 

�لدنيا، ومقطوًعا عن �لنا�ض، لوال نظرياته �لتي تنطلق من موقعه يف 

جامعة كيمربيدج، حيث يحتل كر�سي نيوتن �لعلمي، ذلك �لكر�سي 

�لذي �رتبط بنظرية �جلاذبية و�سنع �أعظم تقدم علمي منذ ظهور 

فجعل  �لكر�سي؛  حلقوق  هوكينج  �أخل�ض  وقد  يزل،  وملا  �لنظرية 

قانون �جلاذبية جوهر نظرته ومنطلق تفكريه، وز�د على ذلك �أنه 

كتب كتابه عن تاريخ �لزمن مب�سعى منقطع �لنظري، حيث خاطب 

لغري  �لعلمية  �لنظريات  فقرب  �سل�سة،  علمية  بلغة  �لب�سر  به عموم 

�أرقاًما  �لكتاب  �سرب  وقد  �جلميع،  متناول  يف  وجعلها  �ملخت�سني 

خيالية يف �ملبيعات يف �للغات كلها، وهذ� �سنع ��سم هوكينج وجعله 

�سوًتا موؤثًر� ثقافيًّا يف �لعامل كله، وهذ� �أخطر ما يف �لق�سة، فهو �إن 

قرر �الإحلاد وجعل همه �لعلمي هو �لتاأكيد على �أن قو�نني �جلاذبية 
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تغني عن �لبحث عن خالق للكون )و�سنعر�ض لهذ� بتف�سيل( فهو 

هنا �سي�سنع م�سد�قية علمية وم�سد�قية عاطفية الأي فكرة يتبناها 

هذ� �لرجل �مل�سلول �لذي و�جه �ل�سعاب كلها لكي يظل عالـًما رياديًّا 

تت�سدر �سوره و�أخباره ف�ساء�ت �ال�ستقبال �لعلمية، لدرجة �أن كتابه 

ملودينوف  ليونارد  مع  م�سرتك  تاأليف  وهو  �لعظيم(  )�لت�سميم 

ظهر بغالف يحمل ��سم هوكينج بحروف كبرية و��سم زميله بحرف 

��ستثمار  يف  �لنا�سر  لرغبة  يعود  وهذ�  هوكينج،  ��سم  حتت  �سغري 

�لكتاب  �سيجعل  كتاب  لغالف  ت�سدره  مبجرد  �لذي  هوكينج  ��سم 

ينت�سر باأ�سد من �لنار يف �له�سيم.

هذ� �ال�سم بهذه �ملنزلة �لذهنية دفع بكتبه �إىل �سخامة �ملبيعات 

ليمنح قوة معنوية الأي نظرية ي�سوق لها، مع �أن مبيعات كتبه ال تعني 

�لنا�ض  �أن  مالحظته  �ملعلقني  بع�ض  طرح  وقد  قر�ءتها،  بال�سرورة 

ت�سرتي كتب هوكينج وت�سعها يف �لرفوف، وهذ� طبًعا يعني �أن هناك 

مو�سة ثقافية عاملية تغري كل مهتم ثقايف باإدخال هوكينج �إىل بيته، 

وال غنى الأحد عن �لتفاخر مبعرفته للرجل و�قتنائه لكتبه.

ولكن ما و�سع نظريات هوكينج فيما يخ�ض وجود �أو عدم وجود 

خالق للكون...؟!

- 2 -

يف تتبع موقف هوكينج من ق�سية خلق �لكون �سنجد مو�قف تت�سم 

� �أن ن�سرح كيف ن�ساأ  باملو�سوعية مثل قوله: »�سيكون �الأمر �سعًبا جدًّ
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11الفصل األول: العلم واإليمان )خطاب التعارض(

�أن يكون من فعل �هلل �لذي �ساء  �إال  �لكون بالطريقة �لتي ن�ساأ بها 

�سل�سلة من  »ن�ستطيع تخيل  ويقول كذلك:  �أن يخلق كائنات مثلنا«، 

.
(1(

�لقو�نني �لتي توؤكد �أن �لوقائع �لكونية جاءت من قوة متعالية«

ولكن ذ�ك �حلياد �لعلمي مل ي�ستمر من حيث �إن هوكينج يجعل 

من نظرية �إدوين هابل عن متدد �لكون �سبًبا الأن ينكر وجود زمن 

�لتمدد يعني حركة  �لكبري؛ الأن  �سابق على حلظة حدوث �النفجار 

 ،
(2(

�لكون ولي�ض ثباته، و�لتمدد يف ر�أي هوكينج ال يفرت�ض وجود خالق

وهو �إذ يقول ذلك فاإنه يتجنب ��ستح�سار �ل�سوؤ�ل عما قبل �النفجار، 

لل�سوؤ�ل  جتنبه  وعالمة  له...!!!  م�سبب  دون  يقع  �أن  لالنفجار  وهل 

هذ� �سنجدها يف قوله: »باأق�سى حدود ما يعنينا فاإن �أي حدث مت 

قبل �النفجار �لكبري لي�ض له �أي موؤثر�ت على ما بعد �النفجار؛ لذ� 

فيجب �أال نربطه باأي نظرية علمية يف تف�سري �لكون، ويجدر بنا �أن 

�أن  ويجب  �لعلمية،  �لنظرية  عن  بعيًد�  �النفجار  قبل  ما  ن�ستاأ�سل 

نقول �إن �لزمن �بتد�أ ح�سريًّا مع حادثة �النفجار �لكبري« )�ض46(.

هنا �سنالحظ �أن هوكينج ال يطرح مقولة علمية، وال ي�سح و�سف 

على  ويفرت�سها  فح�سب،  فكرته  يفرت�ض  الأنه  بالعلمية؛  هذ�  قوله 

على  تبنى  �أن  �لعلمية  �لنظرية  �سرط  من  بينما  علمي،  دليل  غري 

حجج علمية جتريبية وخمتربية وبحثية، لكنه هنا ي�ستخدم منطقه 

(1( Stephen Hawking: A Brief History Of Time, From The Big Bang To Black Holes 
Hawking (1998. P. 98, 144, Bantam Books. London). 

(2( Stephen Hawking A brief History Ot Time. From The Big Bang To Black Holes 8, 
Bantam Press, London 1992.
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�خلا�ض، ويخلط بني ما هو علمي وما هو قناعة خا�سة، و�سي�سهل 

نق�ض حجته هذه منطقيًّا مبا �أنها مقولة �فرت��سية باملعنى �ملنطقي 

لالفرت��ض ولي�ست نتيجة بحثية علمية؛ �إذ كيف نحكم مبا جنهل؟! 

وكيف مننع �لعلم من �خلو�ض باملجهول �إال �إن قررنا �سلًفا �أن �لعلم 

عاجز عن جمع �أدلة عن ذلك �ملجهول، وحينها يتوجب علينا �إحالة 

�لق�سية ملجال معريف �آخر غري �لعلم �لطبيعي، �أما �أن نفر�ض على 

هوكينج  �أن  ملجرد  قبل(  )�ملا  �سوؤ�ل  يلغو�  �أن  �لنا�ض  وعلى  �أنف�سنا 

منطقية،  حتى  وال  علمية  �سفة  يف  ل�سنا  فنحن  �إلغاءه؛  يريد  مثاًل 

�إن عدم وجود دليل يقت�سي  �إن نحن جارينا هوكينج وقلنا معه  �إال 

بنف�سها،  نف�سها  ت�سقط  مقولة  وهذه  �سيء هناك،  ال  �أن  بال�سرورة 

� حدوثها من عامل فيزيائي جليل يحظى باإعجاب  و�سن�ستغرب جدًّ

عاملي كبري، ويحتل �أهم كر�سي يف تاريخ جامعة كيمربيج �لعريقة. 

خلق  �لكون  �أن  �الدعاء  عرب  �ملعقد  �ل�سوؤ�ل  من  �لهروب  �آثر  ولعله 

.
(1(

نف�سه

وال �سك هنا �أن هوكينج يخلط بني مفهومي �حلجة و�لقناعة، مبا 

�أن �حلجة مو�سوعية وحتتاج �إىل �سند خارجي يعزز دعوى �لباحث، 

�الن�سر�ف عن  نف�سه  على  يوجب  �لباحث  �إن ظل  تكون حجة  ولن 

�لبحث لعدم وجود دليل لديه حني جمادلته، وهذ� هو �خللط �لذي 

وقع فيه �ستيفن هوكينج، حيث جعل قناعته �لذ�تية يف مقام �حلجة، 

�إال  �لعلمية  باحلتمية  قوله  وما  دليل،  له عليه  لي�ض  ور�ح يجزم مبا 

)1) �سنقف بتف�سيل حول هذه �لنقطة ومناق�سة لينك�ض لها يف �لف�سل �لثاين.
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13الفصل األول: العلم واإليمان )خطاب التعارض(

نتيجة لهذ� �ملاأزق �لذي �أوقع نف�سه فيه، و�سنتتبع م�سار هذ� �ملاأزق 

يف �ملباحث �الآتية.
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ثانًيا: �حلتمية �لعلمية

- 1 -

يف نهاية كتاب هوكينج عن خمت�سر تاريخ �لزمن طرح �أمنيته 

عام  ب�سكل  مفهومة  تكون  �أن  �سرطها  كلية  نظرية  �إىل  �لو�سول  يف 

من كل �إن�سان ولي�ض فقط لعدد حمدود من �لعلماء، وحينها �سرنى 

مناق�سة  يف  كلهم  يجتمعون  �لعاديني  و�لنا�ض  و�لعامل  �لفيل�سوف 

وجدنا  فاإن  �لكون،  ووجود  وجودنا  �سبب  عن  �ملهم  لل�سوؤ�ل  �ساملة 

�جلو�ب عن هذ� �ل�سوؤ�ل ف�سن�سل للحقيقة �ملطلقة، و�سيتمكن �لعقل 

. هذ� ما قاله هوكينج، ولكن �لذي حدث 
(1(

�لب�سري من معرفة �الإله

�أنه تبنى نظرية ير�ها توليًفا كليًّا للنظريات عرب تبنيه لنظرية �الأوتار 

)m-theory)، وم�سطلح نظرية �الأوتار موجودة قبل هوكينج، ولكن 

هوكينج )ومعه زميله يف �لكتاب ليونارد ميلودينوف( �هتما بجعلها 

رديًفا للمطلب �لقدمي حول �لنظرية �ل�ساملة �أو نظرية كل �سيء، وقد 

�سلك لها طريًقا توليفيًّا يبد�أ من �عتماد منوذج )�حلقيقة �ملبنية على 

ت�ستقبله  تف�سر ما  �أذهاننا  �أن  �لنظرة على  ، وتقوم هذه 
(2(

منوذج(

(1( Stephen Hawking a Brief History Ot Time. p.173.
(2( Hawkig and Leonard Mlodinow: The Grand Design, New Answers to The Ultimate 

Questions Of Life, 16, Bantam Books, London 2010.
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15الفصل األول: العلم واإليمان )خطاب التعارض(

للعامل،  ذهني  منوذج  عن  ت�سورها  ت�سنع  ثم  ومن  �حلو��ض،  عرب 

وحينما ينجح هذ� �لتف�سري �لذهني نعمد لتبني �لت�سور �ملت�سكل يف 

�أذهاننا بعنا�سره ومكوناته �لتي �نبنى عليها؛ وكاأنها حقيقة مطلقة، 

حتى و�إن �ختلفت طرق �أذهاننا يف حت�سيل هذ� �لت�سور، �سرط �أن 

يقود �الختالف لنتائج غري متناق�سة، وهذ� ما يجعله �سيغة للحقيقة 

�لعلوم  تاريخ  �سرنى  �الأويل  �لت�سور  هذ�  ومن  منوذج،  على  �ملبنية 

وقد ظهرت فيه مناذج نظرية عديدة منذ �أفالطون حتى نيوتن وما 

بعد نيوتن من نظريات حديثة عن �لكو�نتوم، وهذ� ما جعل هوكينج 

)وزميله( يت�ساءالن عن تلك �لنظريات، وهل و�سل هذ� �لتعاقب �إىل 

نقطة �لنهاية و�أتى بالنظرية �ل�ساملة و�لكلية...؟

طرح هوكينج ت�ساوؤله هذ� حيث تظل فكرة �لنظرية �لكلية ت�سغل 

باله وتقلق عقله �لبحثي، و�إن كان �أ�سل توقه هو �أن ت�سل بنا هذه 

�لنظرية �ملاأمولة �إىل معرفة �سر وجودنا و�سر خلق �لكون، �أي ت�سل 

ويحدد مدلول �سمري �جلمع هنا  يقول هوكينج،  �إىل �هلل، كما  بنا 

باأنه ي�سمل �لب�سر كلهم فال�سفة وعلماء وعاديني، وهذ� هو مطمحه 

يف كتابه �الأول )�ض175(، ولكن �لذي يبدو هو �أن نظريات هوكينج 

�سر  عن  بعًد�  تزيده  وقد  �ملعلن،  �لهدف  نقطة  عن  �بتعاًد�  تزيده 

فهم  على  كلهم  �لب�سر  �إجماع  حتقيق  عن  تبعده  وكذلك  �خللق، 

م�سرتك، وهو �إجماع �سرطه �أن يجيب عن �الأ�سئلة كلها وال يتهرب 

�أي �سوؤ�ل وجودي، و�إن كان هذ� هو �لهدف �الأ�سل فاإنه هدف  من 

مل يتمكن هوكينج من حتقيقه؛ بل لقد غاىل يف طرد �الأ�سئلة �لتي 
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؛ 
(1(

ال يجد لها جو�ًبا؛ بل قرر يف نهاية مطافه �أن يعلن موت �لفل�سفة

قادرة على  تعد  �لتي مل  �لكلية  نظريته  �سرط يف  �أهم  بذلك  ليلغي 

�لتوحيد بني �لكل، وظهرت خالفات جذرية �سد علمية هوكينج من 

يف  هوؤالء  جمع  من  وبداًل  عاديني،  �أنا�ض  ومن  فال�سفة  ومن  علماء 

نظرية كلية �ساملة ر�ح يفرقهم ق�سًر� وتعنًتا.

��سمها  تر�وح  �لتي  هوكينج  نظرية  وجاذبية  بده�سة  �أبًد�  �سك  ال 

�الأوتار  نظرية  و�أخرًي�  �سيء(،  )كل  ونظرية  �ل�ساملة(  )�لنظرية  بني 

تعمد  �أولهما  وجهني؛  من  منهجيًّا  خلاًل  ت�سمر  �أنها  غري   ،(m-theory(

�إق�ساء �لنظريات �الأخرى �لتي تت�سل ب�سوؤ�ل �لوجود، وهذ� ف�ساء فل�سفي 

هوكينج  كتاب  قوة  من  �ستعزز  كانت  �لفل�سفية  و�لنظرية  وعميق،  ثري 

وزميله �لذي يحمل عنو�ن )�لت�سميم �لعظيم(، ولكن هذ� �لت�سميم ظل 

ا لدى هوكينج منذ ��ستبعاده لنظرية ديكارت عن قو�نني �لطبيعة  ناق�سً

وعالقتها مع �هلل )�ض41(، وهذ� يت�سل بقر�ر هوكينج باإماتة �لفل�سفة.

ا  وثاين وجوه �الإق�ساء كان من ن�سيب �لعلماء �لذين قالو� �أي�سً

وهنا  �ض44(،  )�نظر:  قو�نينها  لها  وخلق  �لطبيعة  خلق  �هلل  باأن 

�سنجد �أن �لنظرية �لكلية لي�ست كلية؛ و�إمنا هي �بت�سار متعنت �سد 

كل نظرية ال ت�ستجيب لفر�سيات هوكينج، مما يجعل نظريته �سبه 

نظرية ولي�ست نظرية �ساملة، وماأزقها هو يف رغباته �ملعلنة مقارنة 

بتناق�ساته يف �سردياته �الأخرى.

)1) �ل�سابق )�ض13(.
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ب�سيغتها  �الأوتار  بنظرية  �الحتفاء  �أظهر  قد  هوكينج  كان  و�إن 

�ملطورة حتت m-theory، �إال �أن هذ� �مل�سطلح �سيتك�سف عن ح�ض 

عن�سري مبا �أن هوكينج �سيجمع بني مقولة �حلتمية �لعلمية من جهة 

�ملتوقعة  �حلرية  يجدد  مما  ثانية؛  جهة  من  �لفل�سفة  موت  ومقولة 

�سلًفا وحتًما يف مثل هذه �لطموحات �خليالية �لتي حتا�سر هوكينج، 

وقد ظل هو بنف�سه يعرب عن حريته، حيث طرح ت�ساوؤله )�ض16( عما 

�إذ� كانت �لنظريات �ملتعاقبة تاريخيًّا قابلة الأن ت�سل بنا �إىل �لهدف 

�ملاأمول بنظرية �ساملة جتيب عن كل �سيء، ويف �لوقت ذ�ته يفهمها 

كل �لب�سر حتى غري �أهل �الخت�سا�ض، �أم �أن �لعلم فقط يقدم نظرية 

�ل�سابقة،  من  �أف�سل  �لالحقة  تكون  �أن  ب�سرط  ويكتفي  نظرية،  تلو 

(1(
ولن يكون بيده �سناعة نظرية و�حدة حت�سم كل �سيء...؟!

�الأوتار  لنظرية  جلاأ  ولذ�  هوكينج؛  قناعة  �إليه  و�سلت  ما  هذ� 

نف�سه،  هوكينج  يعرتف  كما  �سبابية  �أ�سد  هي  �لتي   ،(m-theory(

حيث قال عنها �إنها: »نظرية ت�ستمل على حزمة من �لنظريات، وكل 

نظرية من هذه �لنظريات تقدم و�سًفا مقبواًل ملالحظات فيزيائية 

حمددة يف �ساأن حمدد« )�ض17 �لت�سميم �لعظيم(، و�ستكون هذه 

�لنظرية مبثابة خارطة للكون تلملم �أجز�ءه على ر�سمة �ساملة جتمعه 

يف نظرة �ساملة، ولكن �لعامل �لفعلي الأجز�ء �خلارطة متباعد كما 

يف �أي خارطة للعامل، ومن �ملحال جمع �لعامل كله يف خارطة و�حدة؛ 

هي  وكذلك  ا،  بع�سً بع�سها  يكمل  عدة  خر�ئط  جتميع  من  البد  بل 

)1) �ل�سابق )�ض16-17(، و�نظر: )�ض34(.
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�فرت��سي  مبعنى  �ساملة  نظرية  �ستكون  �لتي   m-theoryلـ� نظرية 

فح�سب؛ ولذ� فاإن �لنظريات �ملكونة لهذه �لنظرية �ستكون خمتلفة 

وقد تكون �سديدة �الختالف. ومن �ملمكن فقط ت�سورها على �أنها 

ت�ساعد على تكوين نظرة موحدة.

هذ�  �أن  �لو��سح  ومن  للنظرية،  وتو�سيفه  هوكينج  كلمات  هذه 

�عرت�ف باأن �مل�ساألة جمرد �أمنيات �أكرث منها منوذًجا علميًّا.

قد جند م�ساعي هوكينج مغرية للخيال �ملعريف باأن نرى نظرية 

تقربنا من �حللم �لوجودي؛ فنتعرف �أكرث على �لكون وعلى �أنف�سنا، 

� �سوف يجد �سدمته  ولكن �رتياحنا لهذ� �حللم �لعلمي �ملغري جدًّ

�خلالق،  وجود  بعدم  �جلزم  �إىل  )وزميله(  هوكينج  ي�سارع  حني 

وهذ�  هوكينج،  مفردة  ح�سب  علمية،  نبوءة  على  هذ�  قوله  ويبني 

ما يجعلك ت�سك بعلمية هوكينج حني يقفز يف �ل�سفحة نف�سها من 

على  ين�ض  �أن  يف  غ�سا�سة  يجد  وال  �لتنبوؤ�ت،  �إىل  �ملح�ض  �لعلم 

�أنها تنبوؤ علمي يف �للحظة �لتي يقول �إنه يطلب نظرية تك�سف لنا 

�الأ�سئلة �لكربى وتعرفنا على �سنع �هلل يف �لكون، ثم يلقي بخطابه 

يك�سف عن  �لعلم  �أن  على  هنا  بناه  �لذي  �لعلمي  �لتنبوؤ  يف غمامة 

عو�مل �سحيقة يف �لكون غري عاملنا، ويجزم �أن تلك �لعو�مل لي�ست 

بحاجة �إىل خالق، و�أنها ن�ساأت تلقائيًّا بقوة قو�نني �لطبيعة، ويقطع 

بهذ� دون م�ساءلة معرفية �سو�ء فل�سفية �أو علمية، ويكتفي بالنبوءة 

لتح�سم له �أمره.
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مثله  علماء  من  كثرية  �عرت��سات  القى  هذ�  موقفه  �أن  على 

�أن  �سحفي  لقاء  يف  ذكر  له  حميم  �سديق  ومن  �لعلمي،  ومب�ستو�ه 

هوكينج �سعيف �ملعرفة بالفل�سفة، وقد قال قوله هذ� يف �أثناء حياة 

�آين�ستاين  يذكر مبقولة  وهذ�   .
(1(

تاأبينه وكرره يف خطاب  هوكينج، 

باأن �لعلماء ميثلون �أ�سو�أ �لفال�سفة، و�إذ� تفل�سفو� �أثبتو� �أنهم بعيدون 

عن كل فهم فل�سفي، وال �سك �أن كتاب هوكينج عن �لت�سميم �لعظيم 

هو كتاب يعادي �لفل�سفة ويكره �أ�سئلتها ويلغي �أي تفكري فل�سفي عن 

معنى �لوجود و�سببه وغايته.

- 2 -

)�حلتمية  عن   
(2(

البال�ض مقولة  لتبني  وزميله  هوكينج  يعمد 

�لكلية  بالنظرية  يقول  كان  لرجل  غريب  �أمر  وهذ�  �لعلمية(، 

م�سروطة باأن يتفق عليها �لكل، و�سمل �لفال�سفة على ر�أ�ض �لكل، ثم 

ياأتي بعد ذلك ليقول باحلتمية �لعلمية �لتي تخ�ض �لعلم �لطبيعي 

بخا�سية مطلقة وتنفي كل معرفة �أخرى.

هنا يعلن هوكينج تناق�سه مع نف�سه مبثل ما يعلن �نحيازه �ملطلق 

و�أنانيته �لعلمية، و�سرنى كيف جلب �لنظريات �لفل�سفية لكبار �لفال�سفة 

و��ستعر�سها، بدًء� من ديكارت ومن تاله فقط لينتهي برف�سهم كلهم 

وكتابة �سهادة وفاتهم �أو باالأحرى قتل �لفل�سفة ولي�ض موتها.

(1( Rees, The Guardian 6 April 2011.
(2( Hawkig and Mlodinow: The Grand Design 42, 43.
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�سوؤ�ل  ال�ستبعاد  يلجاأ  هوكينج  فاإن  �لعلمية  �حلتمية  ولتمكني 

تت�سرف  كيف  ن�ساأل  فال  )ملاذ�(،  �سوؤ�ل  حمله  ويحل  )كيف(، 

هكذ�  �لطبيعة  تت�سرف  ملاذ�  ا  �أي�سً و�إمنا  معيًنا،  ت�سرًفا  �لطبيعة 

)�ض19، �لت�سميم(، ولكنه مع م�ساو�ته �لظاهرية بني كيف وماذ� 

�إال �أنه يركز همه على �سوؤ�ل ملاذ� تت�سرف �لطبيعة وفق نظم معينة، 

�أن تت�سرف ح�سب ذلك �لنظام، وو��سح  وي�ستبعد �سوؤ�ل كيف لها 

�أن  �أنه يريد ��ستبعاد فكرة �لذكاء �مل�سمر خلف �لكائنات مبا  هنا 

ور�ء  �لكامن  �لذكاء  �إن  �خلالق، حيث  �سوؤ�ل عن  �إىل  �سيوؤدي  هذ� 

ملاذ�  �سوؤ�ل  بينما  �سنعها،  من  ذكاًء  �سيفرت�ض  �لطبيعية  �لقو�نني 

تت�سرف �لطبيعة هكذ� هو �سوؤ�ل وظيفي ومن �ل�سهل �لتعامل معه 

يف �ملخترب �لعلمي لنعرف �أن هذ� يوؤدي لذ�ك، وهذ� �لفعل يف�سي 

تت�سرف  �أن  �لعاقلة  �لطبيعة غري  لهذه  كيف  ولكن  �لوظيفة،  لتلك 

ت�سرًفا من�سبًطا، فهذ� �لذي ال يريده هوكينج؛ الأنه �سيقوده حتًما 

�إىل خالق �لطبيعة؛ ولذ� فهو يرف�ض فكرة كبلر �لتي �فرت�ض فيها 

يف  �لطبيعة  �ن�سباط  �سبب  يف�سر  �لعقل  وهذ�  عقاًل،  للطبيعة  �أن 

)�ض34(،  بالنتائج  �الأ�سباب  عالقات  يف  متقنة  لقو�نني  �الن�سياع 

تبدو مطيعة  �لطبيعة  باأن  �لت�سور  �سبب  هو  �ملفهوم  هذ�  �أن  ويرى 

لقو�نينها بنية م�سبقة، ويعرت�ض هوكينج على هذ� �ملنحى، فيعدل 

جمرى �لت�سور ليح�سره يف ملاذ� ولي�ض كيف.

ال  لقو�نينها  �لطبيعة  طو�عية  �أن  �إىل  �أ�سار  ديكارت  �أن  على 

و�أكد  وحركته،  �إر�دته  يوجه  �الإن�سان  كعقل  للطبيعة عقاًل  �أن  تعني 
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فاإن  هوكينج  ي�سري  وكما  فيزيائية،  قو�نني  وفق  ت�سري  �لطبيعة  �أن 

 ،(initial conditions( �الأولية  �لظروف  عالقة  �أدرك  قد  ديكارت 

�أن طريق  على  تقوم  و�لتي  �ليوم،  �لعلم  ما معطيات  يتفق  ما  وهي 

فهمنا حلركة �أي نظام هو �أن نعرف كيف �بتد�أ �أو يف �الأقل ما حاله 

يف �أول و�سعه، ومن �ملمكن �إحد�ث تتبع عك�سي للتعرف على بد�يات 

�حلدث، وهذ� يعود للظروف �الأولية �لتي ن�ساأ فيها. ويتفق هوكينج 

مع ديكارت يف هذ� �لت�سور ولكنه �سيختلف معه بعد ذلك )�ض37(.

�لظروف  حول  �لعلمية  �لنظرية  لهذه  و�سل  قد  ديكارت  كان 

ا مع وجود �هلل خالق هذه �لظروف  �لطبيعية ومل يجد فيها تعار�سً

�بتد�ء، فاهلل -كما ين�ض ديكارت- قد �سنع هذه �لقو�نني وتركها 

ق  يوفِّ وبهذ�   ،)38 )هوكينج  فيها  مغرو�ض  نظام  وفق  بذ�تها  ت�سري 

ت�ستجيب  �لطبيعة  قو�نني  �أن  ويوؤكد  و�الإميان،  �لعلم  بني  ديكارت 

نيوتن  جاء  ثم  الإر�دته،  �نعكا�ض  �إنها  �أي  هلل،  �جلوهرية  للطبيعة 

بنظريته عن �جلاذبية، وفيها تو�فق مع موقف ديكارت عن عالقة 

هذ�  يريد  ال  هوكينج  ولكن  �لطبيعة،  خالق  مع  �لطبيعة  قو�نني 

�لتوفيق ال من ديكارت وال من نيوتن )�ض39(، وال يعطي �سبًبا يقنع 

قارئه ملاذ� يرف�ض �لفكرة، غري �أنه ي�سر �إ�سر�ًر� تع�سفيًّا على جعل 

�لطبيعة هي من خلقت نف�سها، مع �أن هوكينج يظهر تقديًر� عظيًما 

لنيوتن، ويتبنى قانون �جلاذبية؛ ولكنه يخالفه، حيث يجعل قو�نني 

وخمالًفا  �خلالق  وجود  منكًر�  �لكون،  خلقت  �لتي  هي  �جلاذبية 

معلمه �الأول يف هذ� �ل�سوؤ�ل �مل�سريي.
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بثالثة  نبد�أ  �لعلمية  �حلتمية  مع  هوكينج  خطو�ت  نتتبع  ولكي 

ت�ساوؤالت طرحها )�ض41(، هي: 

1. ما �أ�سل �لقو�نني �لطبيعية؟

2. هل هناك �أي ��ستثناء�ت لتلك �لقو�نني �أو معجز�ت؟ 

3. هل �لقو�نني حم�سورة مبنظومة و�حدة فح�سب؟

ويف �أجوبة هوكينج وزميله عن هذه �الأ�سئلة لن جند �إ�سكااًل �إال 

يف  البال�ض  مقولة  يتبنيان  �أنهما  مبا  �لثاين  �ل�سوؤ�ل  مع  تعامله  مع 

�حلتمية �لعلمية، مع �الإ�سر�ر على ��ستبعاد فر�سية وجود �خلالق، 

وال  برهان  �أي  دون  ومو�سوعيته،  �لعلم  لروح  م�ساد  تعنت  وهذ� 

نقا�ض.

وجاليلو  كبلر  با�ست�سافة  �الأ�سئلة  لهذه  نقا�سه  هوكينج  ويبد�أ 

قو�نني  باأن  �الأول  �ل�سوؤ�ل  عن  كلهم  وجو�بهم  ونيوتن،  وديكارت 

�لطبيعة من �سنع �هلل، ولكنه يرتكهم كلهم جانًبا ليتعامل مع �ل�سوؤ�ل 

به يف فر�ض  لي�ستعني  �إىل البال�ض  يلجاأ  ثم  لينفي دور �هلل،  �لثاين 

�حلتمية �لعلمية )�ض43(، ويوؤكد معه �أن �لكون مكون من قو�نني، 

وجود  �سيبعد  وهذ�  وم�ستقبله،  �لكون  ما�سي  تقرر  منظومة  وهي 

خالق، ملغًيا بذلك كالم كبلر وجاليليو وديكارت ونيوتن، وغريهم 

من علماء �آخرين معا�سرين ممن هم مب�ستوى علمي مثل هوكينج، 

هو  البال�ض  موقف  �أن  هوكينج  زعم  وقد  الحًقا،  لهوؤالء  و�سنعر�ض 
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ا، وهذ� غري �سحيح، وهناك در��سات  موقف �لعلماء �ملعا�سرين �أي�سً

�أن ن�سب �ملوؤمنني و�مللحدين متقاربة يف �الأو�ساط  �أثبتت  �إح�سائية 

�لعلمية، و�ساأقف على ذلك يف �لف�سل �لثاين.

�أن  �إىل  يخل�ض  هوكينج  فاإن  �لعلمية  �حلتمية  يفر�ض  ولكي 

حتى   ،
(1((biological machine( بيولوجية  �آلة  �سوى  لي�ض  �الإن�سان 

�إمنا تتم ح�سب قو�نني �لطبيعة، مع  �لت�سرفات �لعاطفية و�لعقلية 

�أنه حني ناق�ض مو�سوع �الإر�دة �حلرة �حتار يف �أمرها وقرر �لتخل�ض 

ونظرياته  باالقت�ساد  قرنها  ثم  �لنف�ض،  لعلم  باإحالتها  �مل�ساألة  من 

ليقول �إن �القت�ساد يقرتن بحرية �الإر�دة، ولن تخرج من قوله هذ� 

حق  فقط  هنا  ولنا   ،
(2(

�الأ�سئلة من  �لهروب  يريد  �أنه  �سوى  ب�سيء 

�لتعجب منه بدل �الإعجاب به.

لب  هو  -وهذ�  غريها  وخلقت  نف�سها  خلقت  �لطبيعة  �أن  �أما 

�سنقول  فنحن  نف�سها  خلقت  �لطبيعة  �إن  قلنا  فاإن  �لق�سية- 

على  �لقدرة  ومتلك  فعلها،  وتعقل  قادرة  �لطبيعة  �إن  بال�سرورة 

��ستد�مة فعلها و�سبط نف�سها بقو�نني تكون هي من ر�سمتها لنف�سها 

من  لها  ياأت  مل  �لذي  �لذ�تي  �لقانون  لهذ�  تبًعا  حركتها  وقيدت 

وهذ�  يفكر،  عقاًل  للطبيعة  �إن  يقول  ال  هوكينج  �أن  على  خارجها، 

ما يوقعه يف ورطة منطقية من حيث �إنه يرتك قو�نني �لطبيعة دون 

)1) �ل�سابق )�ض43(. 

)2) �ل�سابق )�ض47(.
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عقل وال �إر�دة من جهة، ومن جهة �أخرى يقول �إنها خلقت نف�سها، 

كيف  ن�ساأل  �أن  برف�ض  ويتبعه  ذلك،  تفعل  كيف  �سوؤ�ل  ي�ستبعد  ثم 

خلق  �إله  ��ستح�سار  نتجنب  لكي  هذ�  وكل  �لقو�نني.  هذه  جاءتها 

ودبر ورتب، فنحاول �أن نخلق من �لطبيعة �إلًها يخلق ويدبر ويرتب، 

ذلك،  فعل  مَل  يعرف  وال  يعيه  وال  فعله  يعقل  ال  �الأخري  هذ�  ولكن 

ونحن تبًعا لهذه �لنظرية لن نعرف �أي جو�ب عن �أ�سئلتنا �لكربى 

كيف وملاذ� وماذ� بعد، وملاذ� جئنا وملاذ� منوت، وهي �الأ�سئلة �لذي 

يرف�سها هوكينج، كما ذكرنا. 

للب�سر  �أنه وقع يف ورطة مع ح�سره  مل يغب عن بال هوكينج 

باأنهم جمرد �آالت بيولوجية، و�إر�دتنا حمكومة بالقو�نني �لطبيعية، 

فر�ح يحاول �لفكاك من �لورطة، وقال �إن لالإن�سان ت�سرفات غري 

قابلة للتنبوؤ، وهذ� يف �أ�سله �أحد �سروط هوكينج ملفهوم �لنظرية؛ 

وهو قدرتها على �لتنبوؤ مبا �سيجري يف حال حدوث �سيء ما وما 

يتبعه من نتيجة، ومبا �أن هناك من �لت�سرفات �لب�سرية ما يتمرد 

على هذ� �ل�سرط مثل ت�سرفات �الإر�دة �حلرة؛ وهي و�حدة من 

�آالت،  باأنهم جمرد  �لتي تتحدى و�سفهم  �لب�سر  �أهم خ�سائ�ض 

ولكن  للم�ستقبل،  �سيحيلها  هوكينج  فاإن  �الإر�دة  ت�سرفات  �أما 

تريلونات  نتتبع  �أن  يلزمنا  �إننا  يقول:  در�ماتيكية، حيث  بطريقة 

على  لنتعرف  �لب�سري  �جل�سد  يف  �مليلوكيلو�ت  من  �لرتيليونات 

نظام ت�سرفها، وهذ� عمل يحتاج �إىل ب�سع بليونات من �ل�سنني 

)�ض46 كتاب �لت�سميم(.
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وال  �لتيه، فال هو ميلك جو�ًبا  وهنا ي�سعك هوكينج يف منطقة 

�أنت متلك حياة متتد لباليني �ل�سنني كي تتكمن من ت�سديق زعمه 

�أو رف�سه، وهكذ� تفعل �حلتمية �لعلمية ب�ساحبها، ون�سري هنا �إىل 

ق�سة بيري البال�ض مع نابليون �لذي �ساأله عن دور �هلل يف نظريته 

عن )�حلتمية �لعلمية(، فال يجد جو�ًبا غري �أن يقول: هذه فر�سية 

�لورطة مع هوكينج  �لعظيم �ض44(، وتتكرر  ال تعنيني )�لت�سميم 

مليار�ت  بعد  ملوعد  �جلو�ب  يحيل  ثم  نف�سه  لي�ساأل  تطوع  �لذي 

�ل�سنني.
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ثالًثا: نق�ض �حلتمية �لعلمية

ظل هوكينج يعاين ماأزق �لنظرية، وقد �ن�سغل كثرًي� يف حماوالت 

م�سطلح  تعريف  حول  نف�سه  �ملفهوم  من  بدًء�  �لنظرية  لغز  حل 

 ،(model( �لنموذج  و�سياغة  �مل�سطلح  �سياغة  و�سروط  �لنظرية 

وتعددت حماوالته منذ كتابه �الأول خمت�سر تاريخ �لزمن، ويف كتابه 

�لعظيم،  �لت�سميم  يف  ورد  ما  ولناأخذ  �لعظيم،  �لت�سميم  �الأخري 

حيث ي�سع �أربع خ�سائ�ض البد للنموذج �لعلمي �أن يتمثلها وهي:

�أ( �أن يتمتع �لنموذج بالكيا�سة، و�لكيا�سة و�سف لرتكيبة �لنظرية 

كنموذج تتج�سد فيه �لنظرية.

ب( �أن يت�سمن �لقليل من �العتباطية و�لقليل من �لعنا�سر غري 

�ملن�سبطة.

جـ( ال بد للنموذج �أن ي�سرح كل �ملالحظات �ملاثلة ويتو�فق معها.

د( يلزم �لنموذج �أن يعطي توقعات مف�سلة عن �مل�ستقبل.

وتلك مالحظات ميكنها �أن تك�سف ثغر�ت �لنموذج مما ال يثبت، 

�أو مما يتك�سف زيفه )�لت�سميم �ض68(. 

منوذج  �سناعة  �أجل  من  هوكينج  ي�سعها  خ�سائ�ض  �أربع  هذه 
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يف  تتحقق  مل  هذه  �سروطه  �أن  �لو��سح  ومن  وحمكم،  دقيق  علمي 

مناذجه �لتي �عتمدها لنف�سه.

فيها  نف�سه  يوقع  �لتي  �إ�سكالياته  �سياق  يف  هوكينج  ن�سع  ولكي 

ن�ستعر�ض جممل ت�سور�ته للنموذج �لعلمي ومفاهيمه للنظرية منذ 

كتابه خمت�سر تاريخ �لزمن �إىل كتابه �لت�سميم �لعظيم؛ ففي كتابه 

تاريخ �لزمن يقول قواًل و�قعيًّا ومنطقيًّا؛ وهذ� ن�سه: »�إن �لك�سف عن 

نظرية موحدة وكاملة قد ال ي�ساعد على حت�سني �لبقاء لنوعياتنا؛ بل 

فجر  منذ  �الإن�سان  �أن  غري  �ليومية،  حياتنا  نظام  على  يوؤثر  ال  قد 

�أال  �أو  تر�بط  ت�سري دون  �الأ�سياء  باأن يرى  نف�سه  تاريخه مل تطمئن 

�لتي  �لعميقة  �الأ�سباب  �الإن�سان عن  فقد حفر  ولذ�  �لتف�سري؛  تقبل 

الأن نعرف ملاذ� نحن هنا ومن  نتوق  �ليوم  زلنا  �لعامل، وما  تنتظم 

� هي ما يربر عط�سنا  �أين جئنا، وهذه �لرغبات �لب�سرية �لعميقة جدًّ

لتتبع �لبحث و�حلفر، وهدفنا يف �لنهاية هو �لعثور على جو�ب كلي 

و�سامل عن �لكون �لذي نعي�ض فيه« )�ض13(. 

وجاء يف �آخر �سفحة من �لكتاب نف�سه ليعزز هذ� �لتوق �لب�سري 

نحن  ملاذ�  عن  جلو�ب  ن�سل  �أن  لنا  حتقق  »لو  فقال:  للمعرفة 

�النت�سار  �سنحقق  فحينها  معنا،  موجود  �لكون  وملاذ�  موجودون 

�الأعظم للعقل �لب�سري مبا �أننا حينها �سنتعرف على فكرة �هلل حول 

وجودنا« )�ض175(.

هذ� �لعر�ض يك�سف عن �لقلق �ملعريف �لذي يعرتي هوكينج مبثل 
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ما يعرتي قر�ءه وحمبيه، بل �إن �لقلق �ملعريف يف �سبط �مل�سطلحات 

عام  تخ�س�سي  ح�ض  هو  وكذلك  عام،  ثقايف  ح�ض  هو  و�لنظريات 

�أي ممار�سة علمية، ويعرفه كل باحث ب�سري  ت�سلم منه  ا، وال  �أي�سً

يف �لعلوم كلها؛ ولذ� فاإن توريط هوكينج نف�سه يف مقولة )�حلتمية 

�لعلمية( هو ما جعله يجايف مقوالته �الأ�سلية، وهذ� نوع من �النتحار 

�سبح  من  يفر  كمن  �لهاوية،  نحو  �لهروب  من  حال  هو  �أو  �ملعريف 

يالحقه فيحاول �خلال�ض ولو بالقفز نحو �لهاوية. 



�مل�سرتك  كتابه  �أن  هوكينج  لدى  �ملعرفية  �حلرية  مالمح  ومن 

يحمل عنو�ًنا مده�ًسا هو )�لت�سميم �لعظيم(، ويق�سد به �لت�سميم 

هو  بل  فح�سب؛  عظيًما  ولي�ض  ا،  حقًّ عظيم  ت�سميم  وهو  �لكوين، 

�لت�سميم  تتبع عظمة  �أ�ساب هوكينج يف  و�إن  ت�سميم ذكي كذلك. 

�لكوين فاإنه كان بالدرجة نف�سها خمطًئا حني ��ستبعد دالالت �لذكاء 

م�سرية  �آلة  �الإن�سان  كون  نقبل  �أن  ي�سح  وهل  �لت�سميم،  هذ�  يف 

وهل  ذكي؟!  نف�سه  �الإن�سان  �أن  حني  يف  بالذكاء  تت�سف  ال  بقو�نني 

نغفل عن �أن �الإن�سان ج�سد وروح ونف�ض، ولكل و�حدة قو�نني تختلف 

عن �الأخرى، وعظمة ت�سميم �الإن�سان كج�سد لن ت�سرح عظمة ذكائه 

ومتيزه عن قو�نني �لطبيعة بذكاء ال متلكه �لطبيعة نف�سها؟! �إذن كيف 

لهذه �لطبيعة غري �لذكية �أن توجه وت�سري وتدير كائًنا ذكيًّا وله وعي 

و�مل�سرة.  �مل�سلحة  �ل�سو�ب و�خلطاأ، وبني  و�إر�دة جتعله مييز بني 

وله عقل يخطط ويفكر يف حني ال متلك �لطبيعة وال قو�نني �لطبيعة 
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هذه �ملهار�ت؟! وقد �سبق �أن طرح رو�سو هذ� �لت�ساوؤل و�سنقف عليه 

يف �لف�سل �خلام�ض، ولكننا هنا نقف مع هوكينج مت�سائلني عما �إذ� 

كنا �سنظل نقول معه �إن قو�نني �جلاذبية هي �لتي خلقت �لكون كما 

يقطع هوكينج. وهنا نرى ماأزق هوكينج حني �كتفى بعظمة �لت�سميم 

وجتاهل ذكاء �لت�سميم، وهو ت�سميم يحتم �أن ور�ءه م�سمًما ذكيًّا 

كما، قد نرى بنياًنا عظيًما ويتمتع مبعان رمزية عظيمة فندرك �أن 

ور�ءه م�سمًما عظيًما دون �أن نرى ذلك �مل�سمم. 

�لت�سميم  لعبارة  ��ستخد�مي  �أن  وهو  هنا،  �لتحوط  �ملهم  ومن 

�لذكي مربوطة بالت�سميم �لعظيم ومكملة له، ولي�ض لها �سلة بنظرية 

تنكًر�  طياتها  يف  وت�سمر  �أمريكا  يف  �ساعت  �لتي  �لذكي  �لت�سميم 

حيلة  على  تقوم  باأنها  كثريون  ويتهمها  �لعلمية،  للنظريات  ا  ورف�سً

للتهرب من �لقو�نني �الأمريكية �لعلمانية �لتي متنع �لدعاية �لدينية يف 

 ،(intelligent design( ملد�ر�ض، فابتكر �أنا�ض نظرية �لت�سميم �لذكي�

ميل  على  �لكتب  هذه  وتنطوي  للمد�ر�ض،  �أدخلوها  كتًبا  بها  وكتبو� 

ديني متطرف يلغي �ملقوالت �لعلمية ونظريات �لعلم من �أجل �لتاأثري 

على عقول �لطالب، وقد عم رف�ض هذه �لنظرية من معظم �لعلماء 

ملحدهم وموؤمنهم على حد �سو�ء. )�نظر كولينز وقد �سرح فكرة هذه 

.
(1(

�لنظرية وك�سف عن �سبب رف�سها وعدم �أخذها بجدية(



(1( F. Coollins: The Language Of God. p. 181- 95. Pocket Books. London 2007.
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ي�ستطيع  ال  م�ساألة  كل  يف  �لاليقني  مبقولة  هوكينج  كتب  تفي�ض 

وال  �لفل�سفة  �إىل  حتتاج  ما  هي  �ملناطق  وهذه  �إليها،  �لنفاذ  �لعلم 

ي�ستطيع �لتعامل معها غري �لفال�سفة، و�سنقف الحًقا على �الأبحاث 

�إىل  �حلاجة  وتوؤكد  �حلتمية،  دعوى  تفند  �لتي  �لفل�سفية  �لعلمية 

علوم �أخرى لت�ساعد على �لتعامل مع �أ�سئلة يعجز �لعلم �لطبيعي عن 

مو�جهتها مهما �دعى �أحد باحلتمية �لعلمية �لتي جتعل عجزنا عن 

فهم حدث ما يلغي وجود ذلك �حلدث، ومينع غريه من �لبحث فيما 

عجز هو عنه. ولعلي و�سلت هنا �إىل نقطة حتتاج �الإحالة �إىل باحث 

ت�سدى لنظريات هوكينج عرب �سوؤ�ل علمي ومنهجي هو: هل ي�ستطيع 

�لعلم �لطبيعي تف�سري كل �سيء...!؟ وهذ� هو مو�سوع �لف�سل �الآتي. 
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�أوًل: من�ذج ني�تن �أم من�ذج ه�كينج

- 1 -

�أو ~~ �أن نوؤمن باهلل  ملاذ� يفر�ض علينا هوكينج خياًر� ق�سريًّا بني 

(1(
نوؤمن بالعلم...؟!

هذ� �سوؤ�ل طرحه �لربوفي�سور يف جامعة �أك�سفورد جون لينك�ض، 

يف  وفرية  �أعمال  وله  �لعلوم،  وفل�سفة  �لريا�سيات  �أ�ستاذ  وهو 

ا بني �لعلم  �لعلوم و�لفل�سفة، ويفرق عن هوكينج �أنه ال يرى تعار�سً

و�الإميان، وال بني �لعلم و�لفل�سفة، ومعرفته �ملعمقة بالعلم و�لفل�سفة 

مًعا جعلته يدرك �أن �لعلم ال يف�سر كل �سيء، و�أن هناك عجًز� علميًّا 

عن �لتعامل مع �الأ�سئلة �ل�سائكة حول �لوجود، وهذ� �لنق�ض يحتاج 

�إىل �لفل�سفة بجانب �لعلم من �أجل تفهم �لق�سايا �لكربى.

لهوكينج  لينك�ض  نقد  لعر�ض  �لف�سل  هذ�  �أخ�س�ض  و�سوف 

ر�أ�ض  هو  و�الأخري  �ملعا�سرين،  �مللحدين  �أبرز  وهما  ولدوكينز، 

�ملجموعة �مل�سماة بامللحدين �جلدد، ونقد لينك�ض نقد حو�ري، وكاأنه 

لدوكينز  �سوؤ�ل عام  بتوجيه  قام  ما  مع هوكينج مبثل  مبا�سر  حو�ر 

(1( John Lennox: Can Science explain every thing ??. p.31. Zacharias Institute. Oxford 
centre. 2019.
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ختام  يف  �سرنى  كما  �ل�سوؤ�ل  على  دوكينز  يرد  ومل  علمي  حتد  فيه 

هذ� �لف�سل، مما يك�سف �أن حو�ر�ت لينك�ض �ساخنة ودقيقة وتعتمد 

�لو�سوح �لتام يف �لنقد وك�سف ثغر�ت �خلطاب �لعلموي ح�سب و�سفه 

خلطاب �ملوظفني للعلم كحجة �إحلادية �سد �الإميان، وقد ظهر نقد 

يف  �لعظيم(  )�لت�سميم  كتاب  ن�سر  بعد  مبا�سرة  لهوكينج  ليكن�ض 

، ثم طور �ملقالة 
(1(

مقالة ن�سرها يف جريدة �لديلي ميل �لربيطانية

.
(2(

لتكون كتاًبا بعنو�ن هل )ي�ستطيع �لعلم تف�سري كل �سيء؟(

�مللحدين  �لعلماء  من  وغريه  هوكينج  م�سكلة  �أن  لينك�ض  ويرى 

حول  مفاهيميًّا  �لتبا�ًسا  هوكينج  لدى  �أن  �أولهما  �سببني؛  يف  تكمن 

طبيعة �الإله، و�لثاين �لتبا�ض حول مفهوم �لتف�سري �لعلمي للظو�هر.

�أما مفهوم �الإله فيعاجله لينك�ض بناء على خربته يف �ملناق�سات 

�لعلمية �لتي دخل فيها مع زمالئه يف �لتخ�س�سات �لعلمية ممن 

�الأول  كاالآتي:  يقع �خللط بني مفهومني هما  هم ملحدون، حيث 

هو �ملفهوم �لذي يقوله كل موؤمن باهلل بو�سفه �خلالق �لذي خلق 

ومدبر  مدبرها  هو  والأ�سباب  وق�سد  �إر�دة  عن  و�لب�سر  �لكون 

خملوقاته، وهو عظيم وحكيم. ويلتب�ض هذ� مع مفهوم �آخر يقول 

لتعني  �هلل  كلمة  ي�ستخدمون  حيث  هوكينج-  -ومنهم  �آخرون  به 

قدمية  �إحالة  ذ�ت  �لكلمة  وهذه   ،
(3((god of gabs( �لثغر�ت  �إله 

(1( Lennox, As a scientist I›m certain Stephen Hawking is wrong. You can›t explain the 
universe without God. Daily mail. 3/9/ 2010.

)2) مر توثيقه يف �لهام�ض رقم )1)، )�ض34(. 
(3( Lennox.p.32.
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و�أ�سطورية تعني �أن �الإله هو �لرمز �لذي ي�سنعه �لقدماء ليف�سرو� 

�إلًها لكل ظاهرة كونية  �ليونانيون يبتكرون  به جمهوالتهم، وكان 

�لربوق... �إله  �حلب،  �إله  �ملوت،  �إله  �لرب�كني،  �إله  يعرفونها:  ال 

�إلخ )�ض32(، وكل جمهول يعجزون عن فهم �سره �سيكون له �إله 

�أي  ك�سف  فاإن  لهذ�  وتبًعا  �حلدث،  تف�سري  يف  �حلرية  معه  تهد�أ 

�سر الأي ظاهرة �سيرتتب عليه �لتخلي عن �الإله �ملخرتع، ويجري 

تبني �لنظرية �لتي ف�سرت �لظاهرة، و�ستغني عن �لبحث عن �إله. 

وهكذ� ياأتي �لعلم ومكت�سفاته لتبعد �هلل عن �أ�سر�ر �لطبيعة، وهذ� 

�الإله،  دور  معها  �نز�ح  ثغرة  �سدت  وكلما  �لثغر�ت.  �إله  معنى  هو 

تلو  �إميان مهوو�ض بالعلم �لذي يك�سف �الأ�سر�ر و�حًد�  وتبع ذلك 

�أن  �إىل  قادم  لك�سف  مادة  هو  جمهول  �أي  �أن  يعني  مما  �الآخر، 

تنتهي كل �الأ�سر�ر. 

�إله  �أنه  على  �هلل  ت�سور  من  كل  فاإن  لينك�ض-  يقول  -كما  وهنا 

�لثغر�ت فهذ� �سيعني عنده �أن �هلل جمرد ��سم موؤقت مي�سك �ملعنى 

�إىل �أن ياأتي تف�سري علمي يزيحه، وهنا �سيقع خيار بني �لعلم �أو �هلل، 

نيوتن  به  يقول  ال  ق�سري  تعار�ض  �الآخر يف  وتلغي  باأحدهما  فتوؤمن 

مثاًل، ولكن هوكينج ي�سر عليه، وهذ� لي�ض هو �هلل �لذي يف �لديانات، 

ولكنه �إله �لثغر�ت �ملخرتع �أ�سطوريًّا، ويجري �للب�ض يف هذ� �ملفهوم 

مع ما يقع عند �لعلماء �ملالحدة -دون �لعلماء �ملوؤمنني-، وهذ� خطاأ 

فل�سفية  علمية/  مناق�سة  كل  يف  عميقة  �لتبا�سات  ي�سبب  مفاهيمي 

حول من خلق �لكون. 
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و�سفة �هلل �خلالق تعني �الإله �لذي خلق ما نعلم وما ال نعلم دون 

ف�سل بني ما نعلم وما ال نعلم، بحيث �إن ك�سف �أي جمهول ال يعني 

كي  لينك�ض  يوؤكده  مفهوم  وهذ�  له،  خالًقا  كونه  عن  �هلل  ��ستبعاد 

ي�ستبعد فكرة �إله �لثغر�ت، وهو معنى يقتب�سه من ييجر )�ض32(، 

و�إن كانت تفا�سيل �لكون تتحول من �ملجهول �إىل �ملعلوم ح�سب �لبحث 

�لعلمي فاإن �هلل خلق �لكون و�الإن�سان مًعا، وهذ� �الإن�سان �لذي يبحث 

ويكت�سف هو خملوق من �هلل �لذي ترك له �لثغر�ت و�لتفا�سيل لكي 

ي�ستك�سفها بعقله و�إر�دته، وهما مًعا -�لعقل و�الإر�دة- من هبات �هلل 

ف�سيكون  ولذ�  ومعا�ًسا،  علًما  لي�ستخدموها  عليها  �لب�سر  خلق  �لتي 

مع  �سيذوب  �هلل  �أن  نت�سور  �أن  للينك�ض-  -و�لكالم  �ل�سذ�جة  من 

خ�سائ�ض  من  �أمر  هو  نك�سفه  �لذي  �أن  مبا  �لعلمية  �لك�سوفات 

ومكونات �لطبيعة، ولكنه يخفى علينا �أو يتك�سف لنا على حد �سو�ء، 

وخفاوؤه يجعله مبثابة �للغز، لكن ك�سفه �سيكون ن�سًر� علميًّا لالإن�سان 

يحتفل به �لب�سر وي�سيدون به، وي�سنعون للمكت�سف جو�ئز و�أو�سمة 

ويكتبون ��سمه يف �لتاريخ، ولكن ال �لكا�سف وال �ملك�سوف خلق �سيًئا 

مل يكن، وهو فح�سب خفاء مت �إي�ساحه و�لتعرف على قو�نينه، وهذ� 

ما حدث مع �أهم قو�نني �لعلم وهو قانون �جلاذبية �لذي مل ي�سب 

مكت�سفها بالغرور �لعلمي، ولكن جاء بعده بع�ض من جعلو� �لك�سف 

مبنزلة �خلالق حتت مظنة �للب�ض �ملفاهيمي حول �إله �لثغر�ت.

حني ك�سف نيوتن قانون �جلاذبية مل يقل لقد ��ستغنينا عن �هلل، 

�أن  �أمل  »كلي  وقال:  �كت�سافه  فيه  �سرح  عظيًما  كتاًبا  كتب  �إنه  بل 
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باأن �هلل حق،  ويعي  يفكر  الإقناع من  تتمكن ح�ساباتي ومالحظاتي 

�لطبيعي  �لعلم  يف  غو�ض  كل  �أن  نيوتن  يوؤكد  كما   ،
(1(

حقيقة« و�أنه 

يزيده �إمياًنا باهلل و�كت�ساف عظمته، ويرى �أن �جلاذبية دليل على 

�سبًبا يف نفي  �أن هوكينج يجعل �جلاذبية  معجزة �خلالق، يف حني 

هوكينج  عند  �لرئي�ض  �ل�سبب  مقام  �جلاذبية  وتقوم  خالق،  وجود 

الإنكار وجود �هلل )لينك�ض 34-33(.

- 2 -

�أما �للب�ض �ملفاهيمي �لثاين لدى هوكينج فهو حول مفهوم �لتف�سري 

�لعلمي، وي�سرتك معه دوكينز، وهما مًعا يقعان يف �لتبا�سات عميقة 

حول مفهوم �لتف�سري �لعلمي )لينك�ض �ض34(.

يقرب  فاإنه  �لعلمي  �لتف�سري  عن  ت�سوره  لينك�ض  يو�سح  ولكي 

ماتيلد�  عمته  عن  �سغرية  ق�سة  ح�سب  للت�سور  ويب�سطها  �مل�ساألة 

�لتي خبزت كعكة، ويتخيل لينك�ض �أنه �سيقدم كعكة عمته لعدد من 

كبار �لعلماء �ملتخ�س�سني يف جماالت علمية متعددة، ويحر�ض على 

�نتقاء �أف�سل �لعلماء، كل يف تخ�س�سه لدر��سة هذه �لكعكة، وهنا 

�لكعكة  مركبات  عن  لالإخبار  �حليوية  �لكيمياء  بروفي�سور  �سيتوىل 

�لكيميائي  �سياأتي  بينما   ،� جرًّ وهلم  و�لدهونيات  �لربوتينات  من 

ليتكلم عن �لعنا�سر �ملكونة للكعكة، �أما �لفيزيائي ف�سيتوىل �لتكوين 

�أما �لريا�سي ف�سيك�سف �ملعادالت  �خل�سو�سي و�جلوهري للكعكة، 

)1) لينك�ض )�ض33(.
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�لعنا�سر.  تلك  �سلوك  عن  ليك�سف  �لكعكة  عنا�سر  عن  �لذكية 

و�سيت�سح تبًعا لهذ� كيف �سنعت �لكعكة و�ملو�د �لتي �سنعت منها، 

نعت هذه �لكعكة...؟،  ولكن لو طرح على �لعلماء هذ� �ل�سوؤ�ل: ملاذ� �سُ

ملاذ�  تعرف  الأنها  ماتيلد�؛  �لعمة  وجه  على  �بت�سامة  �سنلحظ  هنا 

خبزت كعكتها، بينما �لعلماء كلهم ال يعرفون )�ض27(.

ومي�سي لينك�ض بالقول �إن �لعلم �لطبيعي ي�ستطيع �أن ي�ستك�سف 

ور�ءها،  �ل�سبب  ك�سف  ي�ستطيع  لن  لكنه  وتركيبتها،  �لكعكة  طبيعة 

�لعلم  بينة عن حدود  على  نكون  وهنا  ملاذ�.  �سوؤ�ل  يجيب عن  ولن 

وو�سوحه  ب�ساطته  مع  ماتيلد�  �لعمة  مثال  عرب  �إمكاناته  و�أق�سى 

�حلاد �لذي ي�سرح �أن �لعلم ال ي�ستطيع تف�سري كل �سيء )�ض34(.

و�ل�سوؤ�ل �حلتمي هنا هو: ما �ل�سيء �لذي ي�ستطيع �لعلم تف�سريه؟ 

وماذ� يقول قانون �جلاذبية؟

هذ� �سوؤ�ل يطرحه لينك�ض ليجيب بقوله: �إن قانون �جلاذبية ال 

يخربنا �إال عن طريقة عمل �جلاذبية ولي�ض عن حقيقتها، وهذ� �أمر 

عرفه وقال به نيوتن، وال �سك هنا �أن للعلم حدوًد� ال ي�ستطيع عبورها، 

ي�سف  تاأكيد  بكل  و�لعلم  كامل،  غري  تف�سري  هو  علمي  تف�سري  وكل 

�لكون باإتقان ولكنه ال يف�سر �سيًئا. وهنا يلزم �لتفريق بني �لتو�سيف 

و�لتف�سري، وفرقهما لدى لينك�ض هو �أن �لتو�سيف �لعلمي حمكم، �أما 

�لتف�سري فيتعامل مع �لقو�نني �لطبيعية بو�سفها لغًز� علميًّا، و�لعلم 

ويتعرف  يك�سف  �إنه  �أي  �لقو�نني،  ي�ستطيع ك�سف طريقة عمل هذه 
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على �سيء موجود �أ�ساًل ولكنه كان خافًيا على �لب�سر، ثم توىل �لعلم 

ك�سفه وتو�سيفه، وهذ� هو حد �لعلم، وهو �حلد �لذي عرفه وقال به 

ا هو ما جعل �آين�ستاين ي�سعر بالده�سة �أمام  نيوتن، وهذ� �حلد �أي�سً

قو�نني �لطبيعة، ويوؤكد �أن �ن�سباطها �ملح�سوب بدقة ي�سري �إىل �سيء 

عظمى  قوة  �إىل  وي�سري  �لفيزيائي،  �حلدث  جمرد  من  �أبعد  روحي 

�أكرب من �الإن�سان )لينك�ض �ض35-34(. 

على �أن �أخطر و�أعمق �لتبا�ض مفاهيمي لدى هوكينج فهو وقوعه 

بالعلموية، كما نناق�سها يف �ملبحث �الآتي.
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)Scientism( ثانًيا: ماأزق �لعلم�ية

حني يطرح لينك�ض عقدة �لعلموية لدى هوكينج بو�سفها عالمة 

�أن  البد  �ملالحظة  هذه  يقر�أ  من  فاإن  �ملفاهيمي  �اللتبا�ض  على 

ي�ستعيد مقولة )�حلتمية �لعلمية( �لتي ورثها هوكينج من البال�ض، 

كما عر�سنا يف �لف�سل �الأول، و)�لعلموية( تعود للتد�خل بني �لقول 

�لعلمي وقول �لعامل، متاًما كما يحدث يف علوم �لفقه حني يتد�خل 

�لدين،  �لفقيه وكاأنه قول  �لدين، وي�سبح قول  ر�أي  �لفقيه مع  ر�أي 

وهو �لتبا�ض يبد�أ مع �لفقيه نف�سه، حيث يظن نف�سه معرًب� عن �هلل، 

�ل�سعور  حتت  �لفقيه  عن  ياأخذون  حيث  �لعموم  لدى  �للب�ض  وميتد 

تاأتي  ، و�لعقدة نف�سها 
(1(

�أن قوله هو �لدين ولي�ض ر�أًيا )يف( �لدين

�الآتي  �ل�سوؤ�ل  يف  لينك�ض  يطرحه  لها  ومثال  �لعلمي،  �خلطاب  يف 

)�ض36(: 

ملاذ� يغلي هذ� �ملاء...؟ و�جلو�ب عنه ب�سيغتني:

�أ( �إنه يغلي الأن حر�رة �لنار �ل�سادرة عن �لغاز تتخلل �لقاعدة 

�لنحا�سية وتوؤدي �إىل تهييج جزيئات �ملاء لدرجة جتعلها تغلي.

�أم ر�أي )يف( �لدين،  )1) �نظر كتابي: �لفقيه �لف�سائي، ف�سل هل �لفتوى ر�أي �لدين 

�ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء / بريوت، 2011م.

����� ������ ��.indd   40 11/28/20   11:13 PM



41الفصل الثاني: العلم واإليمان )خطاب التوافق(: هل يفسر العلم كل شيء

ب( �ملاء يغلي الأين �أريد �أن �أ�سنع كوب �ساي.

�لعلم  ويف�سرها  علمية  �الأوىل  لكن  مًعا �سحيحتان،  و�ل�سيغتان 

على  قدرة  للعلم  ولي�ض  ولرغباتي،  لنيتي  ت�سري  و�لثانية  بنظرياته، 

ك�سف نيتي، و�ل�سيغتان لي�ض بينهما تعار�ض من حيث �الأ�سل، ولو 

توقفنا عند ذلك وقلنا �إن للعلم ف�ساءه �لذي ينت�سب �إليه �سحة �أو 

يحكم  �أن  للعلم  ولي�ض  بالعلم  تت�سل  ال  �أخرى  �أمور  بجانب  خطاأ، 

فيها، وهذه منهجية علمية ومنطقية، غري �أن )�لعلموية( �ستقول �إن 

�جلملة )�أ( هي وحدها �حلقيقة وما عد�ها لي�ض بحقيقة �أو لي�ست 

�أنها فر�سية ال تعني �لعامل، وهنا حت�سر �حلتمية  �أو  حمل �هتمام 

�لعلمية �أو )�لعلموية(، وميثل لينك�ض لهذه )�لعلموية( بجملة فا�سلة 

لهوكينج يقول فيها: »مبا �أن هناك قانوًنا مثل قانون �جلاذبية فاإن 

�لكون �سيكون قادًر� على خلق نف�سه من ال �سيء« )�ض37(. وهذه 

جملة تدخل يف �للب�ض و�لتلبي�ض بني �لقول �لعلمي وقول �لعامل، و�إن 

كانت قواًل لعامل فيزيائي �إال �أنها بكل تاأكيد لي�ست من �لعلم وال هي 

.
(1(

من �لقول �لعلمي

 / �سرت�ب  )بوت  مقولة  ��ستح�سار  مع  �خللط  لنا  و�سيتك�سف 

ا �أن ترفع نف�سك  ، وتعني حرفيًّ
(2(

Cosmic bootstrap( لبيرت �أتكينز

�لف�ساء،  يف  بك  ليقفز  حذ�ئك  برباط  �ال�ستعانة  عرب  لالأعلى 

وت�ستخدم جمازًيا يف عامل �الأعمال حني حتول �أفكارك مل�سروع و�أنت 

(1( Lennox, p. 35 -37.
(2( Peter Atkins: Creation Revisited. P. 134 Harmondsworth, Penguin. London 1994.
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تب�سيط  عرب  تاأتي  وطريقتها  غريك،  من  معونات  وال  ر�أ�سمال  بال 

باأ�سدقاء  وت�ستعني  مثاًل،  منزلك  من  فتعمل  م�سروعك،  �سروط 

فاإذ�  تكلفة،  و�الأقل  �الأ�سهل  تكون  وجترب م�سروعك بخطوة عملية 

وبعدها  حذ�ئه،  برباط  نف�سه  رفع  كمن  فاأنت  �لب�سيط  مع  جنحت 

وتربير  ل�سرح  �أو  لتبني  �لفكرة  �سيقت  وقد  لك.  �لفر�ض  �ستنفتح 

من  مبثال  �لفر�سية  تب�سيط  وحماولة  لنف�سه  �لكون  خلق  مقولة 

نف�سها  تدفع  �لتي  )�لعلموية(  مع  �سنكون  وهنا  �لعامة،  �لثقافة 

�أن  �أو غري ممكن جلعل غري �لعلمي علميًّا. مع  الأق�سى حد ممكن 

قائليها ال يفعلون �سيًئا للدفاع عنها منطقيًّا وال المتحانها للقيا�ض 

يت�سمن  �أنه مثال  نف�سه، كما  ورباطه مل ي�سنع  �ملنطقي، فاحلذ�ء 

ا وال ينه�ض  ا؛ الأن من يرفع نف�سه برباط حذ�ئه يقع �أر�سً معنى نقي�سً

ا ولي�ض علميًّا،  لالأعلى، ويف عامل �الأعمال ��ستخدمت �جلملة جمازيًّ

وهنا خلط بني �ملجاز و�لعلم.

�سيء مل  �أي  تخلق  ال  فاإنها  �ساأوها  بلغ  مهما  �لنظريات  �أن  على 

�إنها  قبلها،  موجوًد�  يكن  مل  �سيء  حدوث  ت�سبب  وال  قبلها،  يخلق 

-فح�سب- تكت�سف وتتعرف على �ملكت�سف وت�سنع من ذلك مقولة 

علمية ت�ساعد على ر�سد �لقو�نني �لتي ي�سري وفقها، لكنها حتًما ال 

ت�سنع تلك �لقو�نني، ولو عجزت �لنظرية عن ك�سف قو�نني �جلاذبية 

مثاًل فاإن �لعلم لن يكون بو�سعه �أن يخلق تلك �لقو�نني وال �أن يتعرف 

نيوتن،  يك�سفها  �أن  قبل  موجودة  و�جلاذبية  �جلاذبية،  عمل  على 

وتعمل دون حاجة للك�سف ليجعلها تعمل، وهنا فالعلم ي�سف عماًل 
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كنا ال نعرف قو�نينه؛ فجاء �لعلم وتعرف على هذه �لقو�نني �لتي مل 

تخلق نف�سها حتًما، ولي�ض لها �أن تخلق غريها.

ومتابعة لتو�سيحات لينك�ض و�عتماده �أمثلة و�قعية ل�سرح �الأفكار 

فاإنه ي�سوق مثااًل من �ملعادلة �لريا�سية �لتي لي�ست ذكية لدرجة �أن 

جتعل غري �ملوجود موجوًد�، فاإذ� قلت 1+1=2 فهذه معادلة علمية 

يزيد ملجرد  �لبنك  لن جتعل ر�سيدك يف  لكنها  ريب،  وال  �سحيحة 

دوالر  �ألف  ت�سع  �أن  �إىل  ا  عمليًّ حتتاج  بل  لرقم،  رقًما  �أ�سفت  �أنك 

. وكذلك فاإن 
(1(

�ليوم ثم ت�سع �ألًفا �أخرى غًد� ليكون لديك �ألفا دوالر

�لعلمية لن تخلق �ملادة ولن تخلق �لطاقة من  �لنظريات و�لقو�نني 

عدم لوجود. وبلغة لينك�ض فاإن �لتهريج �لعلمي �سيظل تهريًجا علميًّا 

�إن �لطبيعة  حتى و�إن تفوه به عامل كبري �ل�ساأن مثل هوكينج وقوله 

خلقت نف�سها؛ ولذ� عجز هوكينج �أن يجيب عن �سوؤ�ل: ملاذ� هناك 

وجود  يعني  �جلاذبية  وجود  �إن  يقول  وهو  �سيء،  ال  عن  بداًل  �سيء 

�لكون حتميًّا، ولكنه ال يقول كيف وجد �لكون، وال يقول كيف جاءت 

كله...!  هذ�  ور�ء  تقف  �لتي  �خلالقة  �لقوة  وما  �بتد�ء،  �جلاذبية 

)�ض40(.



(1( Lennox 39.
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ثالًثا: �ل�هم �لعلمي

هل للعلم �أن يحتكر �حلقيقة؟! مبعنى �أن ما ال يثبته �لعلم �سيكون 

بامللحدين  ي�سمون  من  ر�أ�ض  وهو  دوكينز،  يقوله  ما  هذ�  وهًما، 

، وهم جمموعة ظهرت ب�سدة عقب �أحد�ث �حلادي ع�سر 
(1(

�جلدد

من �سبتمرب، و��ستثمرو� �حلدث لالإعالن عن �أفكارهم �سد �لدين 

يلفتو�  و�إن كانو� موجودين من قبل لكنهم مل  كله ويف �سيغه كلها، 

�لعو�طف  ��ستغلو�  �لب�سع، حيث  �لثقايف  �إال يف ذلك �لظرف  �لنظر 

�لدين  التهام  منا�سبة  ليجعلوه  �الإرهابي  �حلدث  �سد  �جليا�سة 

نف�سه، و�أنه خطر على �لب�سرية، وكل ما تردد لديهم من �أفكار عن 

مبحث �الإميان و�الإحلاد لي�ست جديدة، وال ت�ستحق �سفة �جلديد ال 

�أن  �أن قيل يف ذلك، غري  علميًّا وال فل�سفيًّا؛ الأنهم يقولون ما �سبق 

��ستغاللهم للحدث مكنهم من �حتالل موقع �إعالمي بارز لتوظيف 

غ�سب �لنا�ض �سد �لعمل �الإرهابي وربطه باالإ�سالم �أواًل، ثم تعميمه 

على فكرة �لدين �أ�ساًل، مع �لرتويج لالإحلاد ليكون حالًّ �جتماعيًّا، 

كتبهم  والقت  وحما�سرته،  وحماربته  �لدين  �سد  بالوقوف  ونادو� 

لكن  ذلك؛  بعد  دورهم  تر�جع  و�إن  كربى،  مبيعات  وحققت  رو�ًجا 

)1) عن �مللحدين �جلدد، �نظر:
James E, Taylor: The New Atheists Internet Encyclopedia of Philosophy. 
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ت  ، وهو ر�أ�سهم �لذي تقوَّ
(1(

فكرهم ظل و��سًحا خا�سة مع دوكينز

معه مو�قفهم �سد فكرة �الإميان، و�لفرق بينهم وبني �ستيفن هوكينج 

�أن هوكينج يغايل علميًّا دون �أن يغايل ثقافيًّا، فيكتفي بنفي حقيقة 

�ملجتمع  وتخلي�ض  �لدين  و�سحق  �ملتدينني  ملحاربة  يدعو  وال  �لدين 

منه، بينما �مللحدون �جلدد بلغ �الأمر بهم حلد ن�سر �لكر�هية �سد 

�لدين، وتبعهم جمموعة هدفها )�الإ�سالموفوبيا(، م�ستغلني و�قعة 

كلها  �لديانات  �سد  �ملوقف  تعميم  مع  �سبتمرب،  من  ع�سر  �حلادي 

و�سد تدين �ملجتمع.

ومع هذ� �جلو �لثقايف �ل�سلبي �سد فكرة �لدين فاإننا �سرنى �سورة 

جمتمعية �أخرى يف در��سة �أ�سار لها لينك�ض، وقد �أجريت يف �أمريكا 

عالقة  �إىل  م�سرية  �لنتائج  فجاءت  بالدين؛  �لنا�ض  ر�أي  م�ستطلعة 

و�لتفاوؤل  �ل�سعادة  مع  و�لطماأنينة  �لنف�سية  بالر�حة  عندهم  �لدين 

ا �أبعد من �لغر�ض �ملادي، و�أن �ملتعة لي�ست  و�حل�ض باأن للحياة غر�سً

مادية فح�سب؛ بل �إن قمة �ملتعة هي �حل�ض �لروحي بقيمة ما منلك 

 ،
(2(

ومعانيه و�نعكا�ساته على معنى حياة �لنا�ض وعالقاتهم ور�ساهم

ولن يكون �لدين هنا جمرد وهم، وال هو �سر يدفع �لنا�ض لالإرهاب، 

و�حلقائق �لو�قعية تبني �أن �لدين مفيد للنا�ض بناء على در��سات من 

و�قع �لنا�ض نف�سه، وهذه و�حدة منها �أجريت على �ملجتمع �الأمريكي.

(1( Richard Dawkins: The God Delusion, The God Delusion, Black Swan. 2016.

)2) لينك�ض )�ض29(، وي�سري للمرجع �الآتي: 
Sims: Is Faith Delusion. Continuum Books 2009 p.xi. 
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هناك �إ�سكال منطقي تخلقه )�لعلموية( و�حلتمية �لعلمية يف�سي 

�إىل ت�سور عام باأن �لعلم وحده هو �حلقيقة �ملطلقة، وكل ما ال يثبته 

هوكينج  ولكن  غريه،  كرث  وقالها  هوكينج  قالها  وهم،  فهو  �لعلم 

نف�سه -وكما ر�أينا يف �لف�سل �الأول- يك�سف عن تناق�سه حني يقول 

باالحتمال �لعلمي يف حني يدعي �حلتمية �لعلمية، وظل يبحث عن 

بنظرية  فرح  و�إن  قط،  لها  ي�سل  ومل  �سيء،  كل  عن  جتيب  نظرية 

ا ال  �أي�سً �لنظرية  �ل�ساملة، ولكن هذه  �لنظرية  لتكون   m-theoryلـ�

تختلف عن نظرية �جلاذبية فيما يخ�ض خلق �لكون حتديًد�، وللحق 

ويحيل  يعود   -m-theory بنظرية  يحتفل  -وهو  نف�سه  هوكينج  فاإن 

�إن قو�نني �جلاذبية هي �لتي خلقت  فقط لنظرية �جلاذبية ليقول 

�لكون، ومذ وجدت �جلاذبية �أ�سبح حتًما �أن يوجد �لكون، ولكنه بهذ� 

�أي برهان على �سمولية هذه �لنظريات، ومل يجب  وبغريه مل يقدم 

على ت�ساوؤله يف �آخر كتابه )خمت�سر تاريخ �لزمن( )�ض175(، وهو 

�لت�ساوؤل �لذي متنى �أن حتققه �لنظرية �ل�ساملة عن معنى �لكون، 

مما يو�سلنا خلالق �لكون، وهنا تقع )�لعلموية( بوهمها �لذي جعل 

دوكينز ي�سف بها �لدين باأنه وهم، )وقد توىل لينك�ض تفنيد كلمة 

دوكينز -... �ض28( مع �أن �لوهمية تفند نف�سها وعرب من هو �أ�سبق 

من دوكينز. 

ولعل ق�سة ن�سوء م�سطلح �لـm-theory تك�سف ه�سا�سة �مل�سطلح 

نف�سه منذ والدته، فقد جاء حتت مظنة �مل�سادفة �لبحتة؛ فاالأ�سل 

فيها هي نظرية �الأوتار )string theory) وهدفها �جلمع بني خمتلف 
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�لنظريات وتوليف نظرية تكون مبثابة �الأم، وعرب جمموع �لنظريات 

كل  يجعل  �لذي  �لتفكك  بداًل من  �لطبيعية  �لظو�هر  تف�سري  يجري 

علم يعالج ما يف تخ�س�سه وجماله وال يت�سل بغريه، وحتققت جهود 

يف ذلك �إىل �أن عقد موؤمتر يف جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1995، 

Edward Witten مقولته �لتي �أبدلت �مل�سطلح  وطرح �إدو�رد وينت 

�ال�سطالحي  �مليالد  هذ�  ولكن   ،m-theoryلـ� م�سطلح  �إىل  �الأول 

كان �أقرب للغز، وهذ� و�سف �أطلقه وينت نف�سه حني �ساألوه عن معنى 

تقوم  »لعلها  يقول:  �أن  �إال  يجد جو�ًبا  فلم  للكلمة  �ل�سابق   m حرف 

�ملعنى  �أن  للذوق، على  تبًعا  �لغ�ساء �جلنيني،  �للغز،  �ل�سحر،  مقام 

لن يتقرر �إال حينما تن�سج �لنظرية وتعطي دالالت مدققة«. وبالن�ض 

�الإجنليزي يقول:

(M should stand for “magic”, “mystery”, 
or “membrane”according to taste, and the true 
meaning of the title should be decided when a 
more fundamental formulation of the theory is 
known)(1(.

حلل  للباحثني  ذ�تية  رغبة  متثل  �لنظرية  �أن  �إىل  ي�سري  وهذ� 

�إ�سكاالتهم �جلوهرية مع �الأ�سئلة �لكربى �لتي ال توجد لها �أجوبة يف 

�ساملة  نظرية  �إىل  للو�سول  ويطمحون  �ملتفرقة،  �لعلمية  �لنظريات 

حتل �الإ�سكاالت �لكربى عن ن�سوء �لكون، وهذ� ما �سرح به هوكينج 

m-theory بالرغم من  وظل يجري ور�ءه و��سطر للت�سبث بنظرية 

(1( Michael Duff (1999): “M-theory (the theory formerly known as strings)”. Internation-
al Journal of Modern Physics A. Vol. 11, no. 32 pp. 5623. 1996.
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لغزيتها وكونها جمرد حلم علمي يالحق �أي عامل ي�سر على جتاهل 

كل علم وكل نظرية لي�ست من نظريات �لعلوم �لطبيعية، ومذ �أعلن 

هوكينج موت �لفل�سفة وتغافل عن معاين �لنف�ض و�لروح وهو يبحث 

عن بديل ي�سد �لنق�ض دون �أن يجده، رمبا الإنه مل يك يرغب باإيجاده.
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ر�بًعا: حروب �لعلماء

هل �الإميان عار ثقايف ال يليق بالعامل وميثل عائًقا دون �حل�سول 

على عمل...! 

هذ� �سوؤ�ل تقف خلفه جتربة جون لينك�ض �لتي رو�ها يف مطلع 

�سبابه  ويف  �ض41(،   - �سيء  كل  تف�سري  �لعلم  ي�ستطيع  )هل  كتابه 

حني كان طالًبا يف جامعة كيمربيدج ت�سادف �أن ح�سر حفل ع�ساء 

للجلو�ض  حظه  وقاده  �الأكادمييني،  �لعلماء  من  نخبة  ي�سم  ر�سمي 

و�أده�سه هذ�  نوبل  على مائدة ت�سم عالـًما كبرًي� حاز على جائزة 

�حلظ �لفائق؛ مما �أغر�ء ل�سرب ر�أ�ض هذ� �لكنز �لعلمي، ف�ساأله عن 

�أثر �ملعرفة �لعلمية على �سخ�سيته وهل قادته ملعرفة معنى �لوجود 

ونظرته للعامل، وكان يهدف من �ل�سوؤ�ل �أن يعرف عما ميكن للعلم 

�أن يجيب به عن معنى �هلل ووجوده.

مل يت�سور لينك�ض ما �لذي �سيتلو ذلك و�ل�سدمة �لتي �سيحدثها 

�سوؤ�له هذ�، �أولها �أن هذ� �لعامل �لكبري ت�ساغل عن �ل�سوؤ�ل، ثم يف 

نهاية �حلفل دعا �لربوفي�سور عدًد� من �لطلبة لزيارة مكتبه ومنهم 

باالأجهزة  �ملكتظ  �الأ�ستاذ  مكتب  يف  مبقعد  حظي  �لذي  لينك�ض 

مع  �الأ�ستاذ  تكلم  وهنا  وقوًفا،  �لطلبة  �سائر  بقي  بينما  و�لكتب، 
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يف  وظيفة  تريد  كنت  �إن  له:  وقال  �جلميع  من  م�سمع  على  �لتلميذ 

تلك، وعليك  �أ�سئلتك  وتن�سى  �الإله  تن�سى فكرة  �أن  �جلامعة فعليك 

�أن ترتك �أ�سئلتك �لطفولية، فلي�ض هلل مكان يف �لعلم، فاإن مل ترتك 

�أ�سئلتك هذه ف�ستعيق تفكريك و�ستعاين يف حياتك �لعلمية، و�ستدخل 

يف �سر�ع مع زمالئك يف �لو�سط �الأكادميي. 

ذهب �خليال بلينك�ض �إىل �أن يت�سور نف�سه يف جامعة كيمربيدج 

�إن  ويقولون  �الإحلاد  عن  ثنيه  يحاولون  م�سيحيني  باأ�ساتذة  حماًطا 

�الإحلاد �سيعيق تفكريك و�سي�سعب فر�سك يف �لعمل �الأكادميي...

ماذ� �سيحدث حينها لو خرج �خلرب �إىل �لعلن؟! كيف �سيكون رد فعل 

�سجب  قر�ر�ت  �ست�سدر  �أم  ب�سالم  �حلدث  �سيمر  وهل  �جلامعة؟! 

ويتبعها م�ساءلة وعقوبات �أكادميية على هذ� �لت�سرف �ملتطرف من 

�أ�ساتذة يف �جلامعة �سد باحث م�ستجد...؟! 

�كت�سف لينك�ض يف تلك �للحظة �أن هناك جانًبا قامًتا يف �لو�سط 

�سد  م�سبقة  �أفكار  مع  تاآلفو�  علماء  بع�ض  هناك  و�أن  �الأكادميي، 

�الإميان، وباتو� على قناعة منغلقة �أن �لدين و�لعلم ال يتو�فقان، و�أن 

�لدين هو عالمة جهل ولي�ض عالمة علم، وما �أ�سار �إليه لينك�ض يف 

جتربته �ل�سادمة هو �أمر و�قعي من جهة وغري و�قعي من جهة �أخرى، 

فاالإحلاد ي�سيع فعاًل بني �الأو�ساط �الأكادميية يف �لتخ�س�سات كلها، 

ورمبا تكون �أوروبا �أ�سد �سر�مة يف هذ� �الأمر، ولكن �لو�سط �لعلمي 

عن  در��سة  �سدرت  وقد   ،� جدًّ خمتلفة  حال  �إىل  ي�سري  �أمريكا  يف 

1916م، مت فيها �ختيار  �أمريكا عام  للعلوم يف  �لوطنية  �الأكادميية 
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�ألف من �لعلماء �الأمريكيني �لبارزين دون ترتيب م�سبق، ووجد �أن 

42٪ منهم يعتقدون �أن �هلل موجود، و42٪ على نقي�ض ذلك، و�لبقية 

ال يعرفون، وجرى تكر�ر هذه �لدر��سة بعد 80 عاًما و�سملت �لدر��سة 

مع  متقاربة  �لنتائج  وجاءت  علمية،  تخ�س�ساتهم  ون�ساء  رجااًل 

�لدر��سة �الأوىل بن�سبة 39٪ يعتقدون �أن �هلل موجود، و45٪ ال يرون 

.
(1(

وجود خالق، و�لبقية ال يعرفون

يف  نقي�ض  على  دوًما  لي�سا  و�لدين  �لعلم  �أن  توؤكد  و�قعية  هذه 

ر�أي �الأكادميية �لعلمية كما قد يظن ظاهريًّا، ولكن �مل�سكل يف هذه 

�الإميان  بينما  �لع�سرية،  عليه  يبدو  �الإحلاد  كون  من  ياأتي  �حلال 

�أنها �سيء  �لتقاليد فالبد  و�إن حتدثنا عن  �لتقليدية،  �لثقافة  ميثل 

ا هو تقليد ثقايف وتو�رث  عام وال تخ�ض �لدين وحده، فاالإحلاد �أي�سً

تقاليدها  لنف�سها  تختط  حتديًد�  �الأوروبية  و�جلامعات  معتقدي، 

�أن  يريد  �لذي  للعامل  �سمة  بو�سفه  �الإحلاد  فكرة  ومنها  �خلا�سة، 

�أ�ستاذه  مع  لينك�ض  وق�سة  وهمي،  ��ستقالل  ولكنه  م�ستقاًل؛  يبدو 

ت�سري �إىل هذ� �لتقليد �ملفرو�ض على �لذ�ت عرب و�قع �حلال. 

�أن حقله �ملعريف يحمل كل  �أن يظن  �أي عامل هي  م�سكلة �لعامل 

��ستبعاده  عليه البد من  �لذي ال جو�ب  فال�سوؤ�ل  ثم  ومن  �الأجوبة، 

البال�ض  قاله  ما  هذ�  �لباحث،  تعني  ال  فر�سية  �أو  جهاًل  و�عتباره 

الحًقا،  ر��سل  على  و�سنقف  ر��سل،  برتر�ند  وقبله  هوكينج  وتابعه 

)1) �ملرجع يف �لهام�ض رقم )2)، )�ض45(.
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ولكن ن�سري �الآن �إىل رجال �لدين ممن ي�ساركون رجال �لعلم هذه 

�خلا�سية �لتعنتية يف جمافاة �لعلوم �الأخرى، خا�سة �لعلم �لطبيعي 

علماء  �أن  على  �الأقل،  يف  معتمد  غري  �أو  م�سر  علم  باأنه  وو�سفه 

�أهل �الخت�سا�ض باإجمال  �لطبيعة وعلماء �لدين مًعا وغريهم من 

ذلك  يف  ويت�ساوى  غريها،  يف  و�أميون  تخ�س�ساتهم  يف  حجة  هم 

يخ�ض  وفيما  �لتخ�س�سات،  بني  علمية  حلروب  �سبب  وهذ�  �لكل، 

تنفي  فئة  وكل  �لعلم،  ورجال  �لدين  رجال  بني  حرب  فهي  �الإميان 

�الأخرى، وقد توقف لينك�ض يف كتابه على هذه �حلروب وت�ساءل: �أال 

ميكننا �أن ن�سطنع منهجية م�سرتكة وتعاوًنا يف �لتعرف على �الأ�سئلة 

�لكربى بت�سارك وتعاون ولي�ض بتناحر، وقد قالها �آين�ستاين من قبل: 

.
(1(

»�إن علماء �لطبيعة هم �أ�سو�أ �لفال�سفة«

وكونه  �الإحلاد  ل�سيوع  �لظاهرية  �ل�سورة  فاإن  حال  �أي  وعلى 

حتديًد�-  �أوروبا  -ويف  �لطبيعية  �لعلوم  يف  باحث  لكل  حتميًّا  قدًر� 

ا،  بع�سً ويجايف  ا  بع�سً ير�فق  و�الإميان  نيوتن  فمنذ  �سحيحة،  غري 

وهذه �الإح�ساء�ت يف �أمريكا تظهر ن�سبة �لعلماء �ملوؤمنني متقاربة 

مع ن�سبة �مللحدين، مما يعني �أننا �أمام جدلية معرفية ول�سنا �أمام 

حتمية علمية.

ختاًما ن�سع �جلدلية كلها يف مو�جهة هذ� �ل�سوؤ�ل �لذي طرحه 

لينك�ض على دوكينز:

(1( Lennox p.26-28.
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»�إن كنت توؤمن �أن �لطبيعة خلقتك فهل يل �أن �أ�ساألك من خلق 

�لطبيعة...؟«.

�إىل دوكينز، ومل يجب عليه ومل يرد  ا  لينك�ض علنيًّ �سوؤ�ل وجهه 

، ولعل هذ� تلخي�ض للمبحث كله حول �الإميان 
(1(

على �لتحدي �لعلني

و�الإحلاد.



)1) �ل�سابق )�ض42(.
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�أوًل: �للحظة �حلرجة، �لعلم �أم �لإميان )نعم، ل(

�للحظة �حلرجة هنا هي حلظة يف تاريخ �لعلم �حلديث، وحلظة 

يف  و�الإميان  �لعلم  يقف  فيها  �الإجناز�ت،  و�أخطر  �أهم  من  �إجناز 

�لعامل،  يف  دولة  �أقوى  يف  �لهرم  ر�أ�ض  يت�سدر  حيث  دقيق،  مفرتق 

و�أخطر  بال�سيا�سة،  �لدين  تخلط  �أال  و�سرطها  علمانية  دولة  وهي 

حلظات  من  حلظة  يف  ال�سيما  بالدين،  �لعلم  تخلط  �أن  ذلك  من 

عرب  �حلدث  عن  �الإعالن  �إىل  و�حلاجة  �لكربى،  �لعلم  �نت�سار�ت 

رئي�ض �لواليات �ملتحدة، �لذي هو رئي�ض �نتخب حتت مظلة د�ستور 

حلال  ممثاًل  خطاًبا  يكون  �أن  كله  خطابه  يف  وي�سرتط  علماين، 

�لق�سايا  بعامة حول  �ملجتمع  وح�سا�سية  �ملجتمع  �لعامة يف  �لثقافة 

باأن  �لذ�تي  �حلق  متلك  حرة  ذ�ًتا  لي�ض  هنا  و�لرئي�ض  �الإ�سكالية، 

ميار�ض �إميانه �أو �إحلاده، و�حلديث هنا عن بلد ظهرت فيه در��سة 

علمية تت�سمن �إح�ساًء من�سوًر� يك�سف �أن ن�سب �الإميان و�الإحلاد بني 

�لعلماء �الأمريكيني مت�ساوية على حدود 40٪ لهوؤالء و�أولئك، ومبا �أن 

�حلدث علمي بحت فهل ي�سح للرئي�ض �أن ينحاز الأي من �لفريقني، 

�مللحد �أو �ملوؤمن، يف حني �أن تقدمي �ملو�سوع دون ربطه بالدين �سيمر 

�مللحدين،  ي�ستفز  ولن  �ملوؤمنني  حفيظة  يثري  ولن  حمايد  بت�سليم 

ولكن �لذي حدث هو �أن �لرئي�ض نطق جملة �إميانية تربط بني �لعلم 
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و�لدين يف منا�سبة �أ�سلها علمي خال�ض، ومل يك ذكر �الإميان فيه 

�سرًطا ملوثوقية �لك�سف �لعلمي.

�لبحث  يف  م�سارك  عامل  �أي  جتعل  �لتي  �حلرجة  �للحظة  هنا 

وغري  منحاًز�  �سيبدو  �لذي  �ملوقف  بهذ�  ر�ساه  جتاه  �سوؤ�ل  مو�سع 

مو�سوعي.

�أن  �ملعتاد  ومن  �ملتحدة،  �لواليات  رئي�ض  موقف  تقبل  ي�سهل  قد 

�أن  لكن  �لدين،  مع  �ملتلطف  مبنظر  �الأمريكيون  �لروؤ�ساء  يظهر 

�لذي  �لعلمي  �لفريق  رئي�ض  وهو  �آخر  رئي�ض  �لرئي�ض  بجانب  يقف 

حقق �ملعجزة �لعلمية، وال يظهر هذ� �لرجل �عرت��سه على توظيف 

�حلدث للمعنى �الإمياين؛ بل �إن هذ� �لرجل �أعلن �أنه قد �أ�سهم يف 

جملة  و�سع  على  �خلطاب  كتابة  فريق  مع  وتو�طاأ  �خلطاب،  كتابة 

على  نتعرف  �ليوم  »�إننا  تقول:  �ملتحدة  �لواليات  رئي�ض  �سينطقها 

�للغة �لتي تو�سح كيف خلق �هلل �حلياة.. نكت�سف هذ� �الأمر �ملهيب 

�أكرث و�أكرث، �الأمر �ملعقد و�جلميل.. نكت�سف معجزة �خلالق يف هذ� 

�حلدث �لقد�سي للهبة �لربانية« )�ض2(.

بهذه �جلمل نطق بيل كلينتون معلًنا عن �حلدث �لعلمي �ل�سخم 

يف �سيف عام 1999م، حيث مل يتبق على �الألفية �جلديدة �سوى �ستة 

�أ�سهر، وكان فر�ن�سي�ض كولينز يقف خلف �لرئي�ض مبا�سرة بو�سفه 

�جلينية  �خلريطة  ك�سف  على  ل�سنو�ت  عمل  �لذي  �لفريق  رئي�ض 

للب�سر، وهي حلظة متثل قمة علمية من جهة و�سيا�سية عليا من جهة 
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وقفة  يف  �لتطور  لنظرية  ينتمي  بيولوجي  عامل  فيها  يظهر  �أخرى، 

وهنا  و�لعلمانية،  �حلرة  �لثقافة  متثل  دولة  �أكرب  رئي�ض  مع  و�حدة 

ت�سدح �جلملة �لدينية معلنة عن �خلالق ونا�سبة �ملعجزة ال لنظرية 

�لتطور بل للخالق، وهنا �سياأتي �ل�سوؤ�ل ال عن �إميان رئي�ض �أمريكا 

�أن كولينز  �لرئي�ض، مما يعني  �لفريق خلف  و�إمنا عن وقفة رئي�ض 

و�لعمل كله �ستتم ن�سبة �سره هلل �خلالق ولي�ض للعلم �لطبيعي، وكاأن 

�أن يح�سم  �نت�سار كان يفرت�ض  للعلم يف حلظة  ذلك ميثل هزمية 

للعلم وحده.

هذ� مفرتق خطري �سيجعل فر�ن�سي�ض كولينز �أخرًي� يكتب كتابه 

يطرح  )عامٌل  يقول:  فرعي  بعنو�ن  ويتبعه  �الإله(،  بـ)لغة  ويعنونه 

.
(1(

دلياًل على �الإميان(

مل تكن تلك �للحظة هي حلظة كولينز �الأوىل مع �الإميان، ولكنها 

تاأكيد هي قمة حلظاته مع �الإميان و�لعلم مًعا، فكيف ت�سكلت  بكل 

�أول  �لكتاب من  �لذي �سيجيب عليه  �ل�سوؤ�ل  �للحظة، هذ� هو  هذه 

�سفحة فيه �إىل �آخر كلمة توقف عندها �لكتاب. 

كان كولينز ملحًد� ون�ساأ يف عائلة ملحدة وبيئة ملحدة، ثم بد�أت 

�حل�ض  مع  وتدرج  وجودية،  �أ�سئلة  مبعثها  �إميانية  م�ساعر  تعاوده 

ملا  تو�سل  حني  �الإميانية  �حلالة  عنده  ن�سجت  �أن  �إىل  �الإمياين 

(1( Francis Collins: The Language Of God. A scientist Presents Evidence For Belief. 
Pocket Books. London 2007.
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�لب�سري )DNA و�خلارطة  بها �جلينوم  ويق�سد  �الإله،  بلغة  �سماه 

�جلينية(، ويطرح هنا �ل�سوؤ�ل �ملركزي �لذي ي�سغل كل عامل طبيعي 

�حلقيقة  عن  يبحث  حر  مثقف  كل  ي�سغل  ما  مبثل  فيل�سوف  وكل 

�لوجودية: »هل لهذ� �لعلم �حلديث و�ملتجدد -علم �لكونيات ونظرية 

�لتطور وخارطة �جلينات- هل له �أن يتلم�ض �إمكانية تاآلف بني �لعلم 

و�الإميان، تاآلف ي�سدر عن قناعة �سخية ومطمئنة...!« )�ض6(.

يعي كولينز كل �ملو�قف �لتي جتزم بالتفريق بني �لعلم و�الإميان، 

بل ترى �أن جمرد حماولة �جلمع بينهما هي خطيئة علمية ومناق�سة 

يف  تطرًفا  �الأ�سد  �أنه  مبا  دوكينز  لريت�سارد  و�أ�سار  �لعلمية،  ل�سرط 

هذ� �ملوقف )�ض4(.

�أما كولينز فهو على يقني من �الإجابة، و�أن �لعلم و�الإميان يتاآلفان 

ت�ساركهما  من  بد  ال  بل  �لوجودية؛  �حلقائق  عن  �إجابات  لي�سكال 

مًعا للو�سول �إىل ت�سور ي�ستجيب لتوق �لكائن �لب�سري �إىل جو�ب، 

و�الإح�ساء�ت يف �أمريكا ي�سري �إىل ن�سبة 93٪ ممن يظهرون رغبتهم 

بالتعرف على جو�ب يفتح فر�ض �لتاآلف بني �لعلم مع �الإميان ويرفع 

وكولينز  �الآخر.  وترك  و�حد  باأخذ  �لق�سري  �الختيار  �سو�غط 

ي�ستك�سف  فالعلم  و�الإميان؛  �لعلم  بني  �ملو�قع  جغر�فية  ير�سم  هنا 

�لعلم،  بيد  لي�ست  و�الأخرية  �لروح،  ي�ستك�سف  و�الإميان  �لطبيعة، 

ولي�ض بيد �أدو�ت ولغة �لعلم �أن ت�ستك�سف عامل �لروح؛ بل يحتاج �إىل 

�لقلب و�لعقل و�لروح مًعا، وهذه عالقة �سرورية بني �لعلم و�الإميان 

تاآلفهما وتوظيفهما مًعا يرثي وينري  �إن  بل  لي�ض كاإمكانية فح�سب؛ 
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�لكون  للتعرف على  �ملوثوق  �لطريق  فالعلم هو  �الإن�سانية،  �لتجربة 

قو�نني  �سيف�سر  فاإنه  باإتقان  �لعلم  ��ستخدم  و�إذ�  طبيعة،  بو�سفه 

لكن  للب�سرية،  عظمى  بفو�ئد  ويرجع  لها  ت�سورنا  ويعزز  �لطبيعة 

�لعلم ال ي�ستطيع �أن يجيبنا عن �أ�سئلة مثل: ملاذ� جاء �لكون للوجود؟ 

(1(
وما معنى �لوجود �لب�سري؟ وما م�سرينا بعد �ملوت؟

هذه خارطة كولينز لطريق �لفهم و�سناعة �لت�سور، و�سنتفهمها 

�إن  و�الإحلاد، من حيث  �الإميان  بني  �لثقافة  بحال  نتفكر  معه حني 

حو�ر  ويف  �ملذكورة،  �لثالثة  �الأ�سئلة  على  �لوقوف  يتجنب  �الإحلاد 

مع ر��سل -�سنعر�ض له يف �لف�سل �الآتي- ظل يرف�ض �لدخول �إىل 

�الأ�سئلة �لثالثة، ويرى �أنها ال تعنيه وال يريد لها �أن ت�سغله، وقبله كان 

البال�ض يقول �إنها فر�سية ال تعنيني، ومثلهما هوكينج �لذي يفر�ض 

على نف�سه �حلتمية �لعلمية ليقرر رف�ض �أ�سئلة كهذه، ويرى �أن ما ال 

يجيب عنه �لعلم فهو غري �سروري حلياة �الإن�سان على �الأر�ض �لتي 

.
(2(

هي جغر�فية وجوده

بها  يهتم  �لتي  �لثالثة  �الأ�سئلة  �أتابع  �أن  هو  هنا  يعنيني  و�لذي 

كولينز مثل �هتمامي بها، والأجل �الأ�سئلة هذه كتبت هذ� �لكتاب. 

�لثالث  �لنظريات  مع  �أطروحته  تتبع  يف  �أخذ  كولينز  �أن  على 

�لكربى �لتي هي �أهم و�أخطر نظريات �لعلم �حلديث �لتي �أحدثت 

(1( Collins p.6.

)2) �نظر �لف�سلني �الأول و�لثاين عن هوكينج والبال�ض. 
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�ن�سطاًر� �سخًما يف عالقة �لعلم باالإميان، وهو �ن�سطار غري حم�سوم 

علميًّا بني �لعلماء �ملخت�سني �أنف�سهم. وهذه �لنظريات هي: نظرية 

و�ساأتابعها  �جلاذبية،  ونظرية  �لتطور،  ونظرية  �لكبري،  �النفجار 

ب�سحبة كولينز يف �ملباحث �الآتية.
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ثانًيا: نظرية �لنفجار �لكبري

�أن  �إن كنا جنزم  ن�ستطيع قول هذ�  ال �سيء قبل �النفجار، نعم 

بعد  �سيء  ال  كذلك  و�سنقول  نعرفه،  �لذي  ذلك  فقط  هو  �ملوجود 

وال غري  بيولوجية  �آالت  �لب�سر  �إن  فنقول  مع هوكينج  ونزيد  �ملوت، 

ذلك، وكاأننا نقول ال روح وال نف�ض وال معنى للوجود وملاذ� هو موجود، 

�لطبيعة،  قو�نني  تف�سره  مادي  وجود  �أنه  غري  لوجودنا  معنى  وال 

ا �إن قو�نني �لطبيعة خلقت نف�سها، وهذ� تر�تب حتمي  و�سنقول �أي�سً

يعزز فقط نظرية �حلتمية �لعلمية، ويرتكنا يف فر�غ مع �أ�سئلتنا �لتي 

�الأول، هوكينج  �لف�سل  ت�ساغبنا )�نظر  بل تظل  ب�سالم؛  ال ترتكنا 

ومقوالته مع �ملقوالت �لناق�سة لها(.

تعار�ض  �لتي ت�سر على  �لنظريات  بها من  تلك خال�سة نخرج 

خمتلفة  بحثية  منطقة  �ىل  ينقلنا  كولينز  ولكن  �الإميان،  مع  �لعلم 

جذريًّا؛ وهو �لعامل �لذي قاد م�سروع �جلينوم �لب�سري وتعرف على 

معجزة �لـDNA، ومن هنا يقف على تتبع �ملعجز�ت �لعلمية ليك�سف 

�أنها هي لغة �هلل �لتي يبحث عنها �لعامل �لباحث فيفك �سفر�تها؛ 

جتعلنا  �لتي  �لعلمية  �الأبجدية  هي  �جلينية  �خلارطة  �أن  ر�أى  ولذ� 

نقر�أ معجز�ت �هلل يف �خللق و�لكون.
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ونبد�أ معه يف نظرية �النفجار �لكبري �لتي يرى كولينز �أنها ت�سع 

�لعامل ورجل �لدين يف حتد معريف �سخم ك�سخامة �النفجار نف�سه، 

ي�ستطيع  وهل  �النفجار؟!  قبل  ماذ�  �لكبري:  �ل�سوؤ�ل  ينفجر  حيث 

�لعلم طرح �أجوبة عن هذ� �ل�سوؤ�ل...؟! )�ض66(.

وقد �سبق يف �لف�سل �الأول �أن �أ�سرنا لقول هوكينج �أن ال �سيء قبل 

�النفجار، وكثريون قالو� �لقول نف�سه، ولكنهم يقولونه ال ل�سبب علمي 

�سيجلب  �ل�سوؤ�ل  �أن  لل�سوؤ�ل مبا  ق�سري  بل عن جتنب  وال عن حجة؛ 

م�سطر  �أنه  هوكينج  �أح�ض  ولذ�  �لفل�سفة؛  �أولها  �أخرى  علوًما  حتًما 

الإعالن موت �لفل�سفة لكي يخلي �ملجال للعلم �لطبيعي وحده، متفرًد� 

�الأ�سئلة  �إق�ساء  مع  معها  �لتعامل  ي�ستطيع  �لتي  �الأ�سئلة  باختيار 

�إن  �أما كولينز فيقول:  �لتي ت�سطره لو�سع فكرة �خلالق يف تقديره. 

�النفجار �لكبري يك�سف حمدودية �لقدر�ت �لعلمية وعجزها عن ر�سم 

�إثباته  �لعلم  ي�ستطيع  ال  ما  وهذ�  �النفجار،  على  �سابق  وجود  ت�سور 

عمليًّا حني ينفي �لوجود �ل�سابق، مع �أنه يف �ملنطق �لبحت ال ي�ستطيع 

�لنفي لعدم وجود حجة على �لنفي مبثل عدم وجود برهان علمي على 

)�ملاقبل(، مما يعني �أنه مبحث لعلم �آخر غري �لعلم �لطبيعي، وهذ� 

ما ي�ستوجب �ال�ستعانة باخلرب �لديني، وهو ما فعله كولينز، و�لنظر 

يف �إمكان تطابق �خلرب �لديني مع �لك�سف �لعلمي، وهذ� لي�ض باالأمر 

�ل�سعب لو رغبنا باأخذه ماأخذ �جلد. وقد �أ�سار كولينز لن�سو�ض من 

�لنظرتني وال  ي�ساعد على مقارنة جتمع  �الإجنيل ميكن فهمها فهًما 

تفرقهما، �أما عندنا ففي �لقر�آن �لكرمي �آية �أ�سد و�سوًحا من ن�سو�ض 
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ڳ   ڳ   ڳ   ڳ                گ   گ     )گ   وهي:  �الإجنيلية  كولينز 

ہ(  ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ        ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ   ڱ  
)�الأنبياء: 30(، وهي ت�سف حال �النفجار �لذي جعل �لكون يتحول من 

كتلة �سلبة مغلقة فتنفجر لي�سرع �لكون بالتمدد �إىل ما ال نهاية، تبًعا 

لقوة �النفجار ح�سب منطق �الآية )من �لرتق �إىل �لفتق(.

�إىل  يحيل  �لفلكي  �لدليل  �أن  كيف  �سرنى  �لكبري  �النفجار  ومع 

كولينز،  لدى  �لكون  خلق  عن  �الإجنيل  )ن�سو�ض  �لديني  �لدليل 

ون�سو�ض �لقر�آن عندنا(، و�لدليالن مًعا �لعلمي و�لديني يتو�فقان 

�حلدث  تفا�سيل  �ختلفت  و�إن  عدم،  من  ياأت  مل  �لكون  �إن  بالقول 

و�سل�سلة  وهناك،  هنا  نف�سه  هو  بينهما  �جلوهري  لكن  بينهما، 

�حلو�دث �لتي ظهر فيها �خللق متت يف ملحة وب�سكل �سارخ يف حلظة 

عبار�ت  ح�سب  هائلة  وبطاقة  �لربق  وكلمح  �لزمن،  من  حمددة 

، ولدينا �آية نزول �حلديد ونزوله 
(1(

جا�سرتو �لتي يحيل �إليها كولينز

�ل�سديد ) ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ( )�حلديد: 25(. 

و�الآيتان مًعا تعزز�ن فكرة �النفجار �لكبري.

ويزيد كولينز بالقول �إنه ملزم باالتفاق مع جا�سرتو باأن �النفجار 

�لكبري ي�سرخ بنا لطلب تف�سري رباين للحدث، وهذ� يفر�ض علينا 

�سفة  �لبد�ية  ولهذه  حمددة،  بد�ية  ذ�ت  �لطبيعة  باأن  �ال�ستنتاج 

نف�سه،  خلق  �لكون  �أن  ت�سور  �أ�ستطيع  وال  معينة،  وحلظة  معينة 

)1) كولينز �قتبا�ًسا من جا�سرتو )�ض67(.
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ح�سب عبارة كولينز، �إذ البد �أن �لذي �أحدث �النفجار قوة عظمى 

متعالية على �لزمان و�ملكان، وهذه �لقوة وحدها هي من �أحدث هذ� 

�النفجار �ل�سخم )�ض68(.

مو�جهة  نف�سه يف  وجد  كولينز حني  �أدركه  عام  علمي  هناك جو 

مع �سفر�ت �لـDNA وما تتك�سف عنه �خلارطة �جلينية بني يديه مع 

�أح�ض  حتديًد�  وهو  �الكت�ساف،  لذروة  و�سلو�  �أن  �إىل  �لعلمي  فريقه 

يت�سمنها  عميقة  �أ�سر�ر  عن  �لك�سوفات  هذه  تطلقها  �لتي  بالر�سائل 

�لبحث  من  �سنني  �إىل  و�حتاجت  منه،  وعي  دون  �لب�سري  �لكائن 

�لعلمي لكي تتك�سف وماز�لت تتك�سف، وهنا ياأتي �سوؤ�ل �لتكوين �لذي 

لن يكون وليد �مل�سادفات �لعلمية وال �العتباطية �لن�سوئية، وال بد �أن 

ور�ء ذلك ذكاء خارًقا لقوة عاقلة تعي �حلدث وتديره وتدبره، ومن 

 .
(1(

قبل كان �سوؤ�ل رو�سو: هل لقوة غري مفكرة �أن تخلق قوة مفكرة...!

ويف عبار�ت كولينز فاإن لغز �حلياة حمال �أن يقع م�سادفة، والبد �أن 

يحيل  ثم  قادمون،  �لب�سر  نحن  باأننا  ا  تامًّ وعًيا  �الأول ميلك  �لتكوين 

كولينز القتبا�ض للفيزيائي فرميان د�ي�سون يقول فيه: »كلما �زددت 

�لدقيقة  وتفا�سيله  �لكون  ت�سميم  باأن  يقيًنا  �زددت  للكون  ا  فح�سً

ت�سري �أن �مل�سمم كان يعرف �أن �لب�سر قادمون« )�ض76(، ولذ� فاإن 

�جلدلية �ستكون كاالآتي: �إما �أن نقول �إن �النفجار �لكبري حدث بفعل 

.
(2(

�خلالق، �أو �سيكون �سوؤ�ل ما قبل �النفجار معلًقا دون جو�ب

)1) �نظر عن رو�سو ومقوالته يف �لف�سل �خلام�ض. 

)2) كولينز )�ض77(.
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قالها  وقد  نيوتن،  مع  وكولينز  د�ي�سون  فيه  يتفق  ��ستنتاج  هذ� 

، وهذ� ما يقود 
(1(

بو�سوح: »�إن كل ك�سف علمي يزيده قناعة باخلالق«

كولينز ليبني جدليته كالآتي:

�إن كان �هلل موجوًد� فالبد �أنه متعاٍل وما فوق �لطبيعي؛ و�إن كان 

ما فوق �لطبيعي فلن يكون خا�سًعا لقو�نني �لطبيعة.

و�إن كان غري مقيد بقو�نني �لطبيعة فهو لن يكون مقيًد� بقو�نني 

ويف  �ملا�سي،  يف  فهو  �لزمن  بقو�نني  مقيد  غري  كان  و�إن  �لزمن، 

�حلا�سر، ويف �مل�ستقبل، مبا �أن هذه �الأزمنة تخ�سنا وال تلزمه، وهو 

كلها و�أكرث منها. وهذ� معنى كونه متعالًيا وما فوق �لطبيعي.

ونتيجة لهذه �خلال�سات فاإن �خلالق:

فناء ~~ بعد  و�سيبقى  �لكبري،  �النفجار  على  �سابًقا  �سيكون 

�لكون، �إن و�سل �لكون لنقطة نهاية من نوع ما.

�ستكون لديه خا�سية �ملعرفة عن حال �لكون قبل ن�سوء �لكون.~~

ا ~~ �سيعرف حال �الأكو�ن كلها قريبها وبعيدها، و�سيعرف �أي�سً

�سروط فر�ض �حلياة يف كل و�حد منها.

�سيكون لديه علم عن فر�ض �لتطور لكل �ملخلوقات، وفر�ض ~~

�النتقاء وقو�نني �لبقاء.

مع  �جلاذبية  قو�نني  عن  ومقوالته  هذه  ومقولته  نيوتن  عن  �لثاين  �لف�سل  )1) �نظر 

مقارنتها مبقوالت هوكينج. 
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وحتًما �سيعلم �أفكار خملوقاته حتى مع وجود حرية �الإر�دة ~~

.
(1(

عند هذه �ملخلوقات

ولكنه  �ل�سماوية،  بالكتب  فيها  كولينز  ي�ستعن  مل  خال�سة  هذه 

ي�سل �إليها عرب �ملنطق �لعلمي، �أي �للحظة �لتي تلتقي فيها �لفل�سفة 

مع �لعلم.

على �أن �لتعقيد�ت عن �أ�سل �حلياة على �الأر�ض �ستظل تتطلب 

مزيًد� من �لبحث �لعلمي، وينقل كولينز عن فر�ن�سي�ض كريك �لذي 

 ،DNAسرتك مع زميل له باأبحاث فاأ�سافا �كت�سافات مهمة حول �لـ��

ا �أن �حلياة على �الأر�ض البد �أنها هبطت عليها  ت�سع ت�سوًر� �فرت��سيًّ

من �لف�ساء، �أو �أنها كانت حمولة كانت ت�سبح يف �لف�ساء و�لتقطتها 

وقد  )�ض92(،  م�سادفة  �أو  باإر�دة  جاءت  ورمبا  �الأر�ض،  جاذبية 

ال  ولكنه  كولينز،  يقول  كما  �الأر�ض  على  �حلياة  ظهور  هذ�  ي�سرح 

�الأر�ض،  على  �حلياة  ن�سوء  ظرف  عن  �حلا�سم  �ل�سوؤ�ل  عن  يجيب 

مما يحيل �لبحث �لعلمي �إىل ظرفية �أبعد من هذ� �الفرت��ض.

الأبعد من حدود  و�أخذها  �ل�سوؤ�ل  يتخل كولينز عن فر�سية  ومل 

�حلرية  هذه  �أن  مبعنى  �لفل�سفي،  باملنطق  لي�ستعني  �لعلمي  �لبحث 

عليها  يعي�سون  ب�سر  ووجود  �الأر�ض  على  �حلياة  �أ�سل  عن  �لعلمية 

�أمر  هذ�  �أن  مبا  كله،  هذ�  �أحدث  متعال  كائن  �إىل  ت�سري  �أن  البد 

يفوق قدر�ت �لكون نف�سه وكل مكوناته �لكيميائية يف �أن يخلق هذه 

)1) كولينز )�ض82-81(. 
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�خلالق  �هلل  دور  يح�سر  وهنا  باالإن�سان،  �ملتمثلة  �لذكية  �لقدر�ت 

)�ض92(. 

ولن يفوت على كولينز ب�سفته عالـًما يحرتم �حلق �لعلمي، وهو 

�إنه ال يجعل وجود �خلالق حم�سوًر�  �أي  �أ�سد،  عامل �أخالقي ب�سكل 

على ما يعجز �لعلم عن �الإجابة عليه، ويحذر مرة �أخرى من فكرة 

 �لتي �ستعني �أن �أي ك�سف علمي يحل 
(1((god of gabs( إله �لثغر�ت�

ويوقع  �جلدلية،  على  �سلًبا  ينعك�ض  �الأر�ض  تكوين  �ألغاز  من  لغًز� 

�أن �خلالق لي�ض  �أخرى بفكرة �خلالق، ويوؤكد كولينز  �ل�سكوك مرة 

حمتاًجا �إىل فر�سيات علمية مبنية على �لثغر�ت وعلى عجز �لعلم 

ا �ليوم ويتغري يف �مل�ستقبل تبًعا الأي  عن �سوؤ�ل معني قد يكون غام�سً

يقرتفها  خطرة  لعبة  وهذه  )�ض93(.  م�سد�قيته  يثبت  �كت�ساف 

�ملتحم�سون دينيًّا حني يجعلون حجة �خلالق مربوطة بالثغر�ت ولي�ض 

باجلوهريات.

ونذكر باالأ�سئلة �لتي �سدر بها كولينز كتابه وهي: 

z~كيف ن�ساأ �لكون؟

z~وماذ� قبل �النفحار �لكبري؟

z~وما �سبب وجودنا يف �حلياة؟

z~وما م�سرينا بعد �ملوت؟

)1) عن مفهوم �إله �لثغر�ت �نظر �لف�سل �لثاين. 
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فهذه �أ�سئلة ال تنتمي ملبحث �لثغر�ت فيما يعجز عنه �لعلم �ليوم 

ويكت�سفه غًد�؛ بل هي �أ�سئلة وجودية ال يجيب عنها �إال �لقول بوجود 

�خلالق �أو �الإحلاد، ولكن �الإحلاد لي�ض جو�ًبا علميًّا لكي يلغي �الإميان 

علميًّا، �إنه فقط جو�ب مبني على فر�سية )ال �أعرف(، �أو �أن هذه 

�الأ�سئلة ال تعنيني.

وهنا فاالإميان باهلل لي�ض ملزًما بتتبع �لعجز �لعلمي �ملوؤقت، ولن 

يكون �خلالق �ملتعايل حمتاًجا �إىل عجز �لعلم لكي يثبت وجوده؛ بل �إن 

وجوده مرتبط باأ�سئلة تتجاوز منطقة �لعلم �أ�سا�ًسا و�أ�ساًل، وتت�سل 

بخ�سائ�ض ال ميلكها �إال من خلقها ودبرها، و�الأ�سئلة �جلوهرية هي 

حمل �الإميان ملن �ساء �أو �الإحلاد ملن �سرف نف�سه عنها، �أوقال �إنها 

فر�سية ال تعنيني )البال�ض ور��سل كما ذكرنا من قبل(.
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ثالًثا: نظرية �لتط�ر

تاأتي نظرية �لتطور بو�سفها �أعقد �لنظريات فيما يخ�ض عالقة 

�لفا�سل بني  �لنظرية وكاأنها �حلد  �أ�سبحت  بالعلم لدرجة  �الإميان 

لن  وهنا  �الأخرى،  نفي  فيلزمه  باأحدهما  قال  ومن  و�لدين،  �لعلم 

مل  ما  �لق�سية  هذه  مناق�سة  يف  منهجي  وحياد  مبو�سوعية  ننطلق 

ن�ستح�سر �الأ�سئلة �جلوهرية �لتي حت�سم �جلدل �ل�سالب بني �لعلم 

و�الإميان، وهي كما كررنا �لقول: كيف ن�ساأ �لكون؟ ما غر�ض وجودنا 

يف هذ� �لكون؟ وما م�سرينا بعد �ملوت...؟

وهنا  ا،  رف�سً �أو  قبواًل  �لتطور  بنظرية  لها  �ساأن  ال  �أ�سئلة  هذه 

�ستخف حدة �جلدل عن �لنظرية، وهو �جلدل �لذي ينبع من حر�ض 

ال  فالنظرية  عليه؛  خطرها  من  �ملوؤمن  خوف  من  �أو  عليها  �مللحد 

تتعامل مع هذه �الأ�سئلة، و�إمنا تتعامل مع ��ستك�ساف �أمور قد حدثت 

�أف�سى  وما  وتطوره  �حلدث  ت�سل�سل  لتتبع  �لنظرية  وت�سعى  �أ�ساًل 

�إليه، وت�سف هذه �ملر�حل ومتنحها ت�سميات وتبني على ت�سمياتها 

�أ�سالة،  �أن�ساأها  ومن  �بتد�ء  �الأحد�ث  ن�ساأت  كيف  �أما  نظريات، 

وهل قو�نني حركة �لت�سل�سل لي�ض لها �سانع �سمح لها باأن ت�سري وفق 

ت�سل�سل من�سبط ي�سل بها ملر�حل متقدمة ومتطورة، فهذ� �أمر لي�ض 

�أن تدعيه، متاًما ك�سوؤ�ل ما قبل �النفجار �لكبري، وكل ما  للنظرية 
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يقوله �لعلم عن �النفجار �لكبري هو تتبع الأمر جرى ولي�ض للعلم �أن 

يعرف ما �سبق �حلدث وال ملاذ� ن�ساأ عنه كون، وهل �أحدث �حلدث 

نف�سه �أم له حمِدث.

و�سنقف مع كولينز �لذي يوؤمن باهلل ويف �لوقت ذ�ته يعطي نظرية 

�لتطور حقها �لعلمي �لكامل وم�سد�قيتها دون حترج؛ بل �إنه ينعى 

على �ملوؤمنني حترجهم منها وتخوفهم من مغبات تقبلها، ويرى �أن 

ا وتهزه �حلقائق �لعلمية، وكاأنه  هذ� ال يخدم �الإميان بل يجعله ه�سًّ

يجعل �لعلم يخدم �ل�سيطان ويتخلى عن �هلل، وكولينز مع �هلل ولي�ض 

�لعلم، وهذ�  للعلم وطموحات  معاد  �أو  وال هو ن�سف عامل  �سكوكيًّا 

دين �ل�سجاعة ولي�ض دين �خلوف.

يجزم كولينز بنجاعة �الكت�سافات حول نظرية �لتطور، وكذلك 

ا بنجاعة �لر�أي �لذي ي�سعى للتوفيق بني  باإميانه باهلل، ويجزم �أي�سً

�لزمان  على  متعالًيا  كان  ما  �إذ�  �هلل  فاإن  قوله  وح�سب  �لنظرتني، 

و�ملكان، و�إذ� كان �هلل قد خلق �لكون وخلق قو�نني �لطبيعية وخلق 

�الإن�سان �لعاقل �ملفكر ومنحه قدرة ورغبة يف �لك�سف و�لتعرف، مع 

�إن  �هلل  �سيغ�سب  فهل  بهذ�  �أقررنا  �إذ�  �حلرة،  �الإر�دة  يف  خا�سية 

حترك �الإن�سان لك�سف هذه �لقو�نني...! )�ض153(.

هذ� تاأ�سي�ض علمي يت�سل باأخالقيات �ملعرفة ومنهجياتها، ولكن 

يقابل ذلك �ن�سقاق عميق بني عباد �هلل، فبع�ض ياأخذ نظرية �لتطور 

ا �سد �لنظرية ومتخوًفا  لكي يلغي وجود �خلالق، وبع�ض يقف معار�سً
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منها، وي�سوق لذلك ��ستطالعات يف �أمريكا تت�سمن ثالثة خيار�ت 

هي )�ض147(:

يكتمل  لكي  �ل�سنني  ماليني  ��ستغرق  �الإن�سان  ن�سوء  كان  �إن  �أ( 

مروًر� مب�ستويات من �الأقل �إىل �الأف�سل حتى بلغ كماله، �أفال ميكننا 

�أن نن�سب ذلك لفعل متق�سد من �هلل �خلالق...؟

ب( تطور �لب�سر عرب م�ستويات من �الأقل �إىل �الأف�سل، ولكن ال 

دور هلل يف ذلك.

جـ( �هلل خلق �لب�سر على هيئتهم �حلالية دون مرور عرب حتوالت 

من �الأقل �إىل �الأف�سل. 

جاءت ن�سب �الإجابات بـ 13٪ للخيار �لثاين �لذي يلغي دور �هلل، 

و45٪ للخيار �لثالث �لذي يرى �أن �لب�سر كما هم عليه حالًيا وينكر 

نظرية �لتطور، مقابل 38٪ مع �خليار �الأول �لذي يرى مرور �الإن�سان 

بالتطور ولكن بتدبري من �هلل، ومت هذ� �ال�ستطالع عام 2004م، ما 

يعني تقارًبا ن�سبيًّا بني �لعلم و�الإميان باملعنى �الإيجابي، يف حني مل 

يك�سب �الإحلاد �إال ن�سبة �سئيلة )٪13(.

و�ال�ستطالع طبًعا ال يقرر م�سري �لعلم وال يقرر م�سري �حلقيقة، 

�أنه  وت�سدق  به  توؤمن  خالًقا  لها  تريد  ثقافية  حلقيقة  يحيل  ولكنه 

�ملدبر، وهذه رغبة عميقة يجب على �ملوؤ�س�سة �لعلمية �أخذها ماأخذ 

�جلد يف م�سار طلب �حلقيقة بو�سف ذلك من �أخالقيات �ملعرفة، 
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حقه  �لعلم  يعطي  �لذي  �خليار  الأنه  �الأول؛  باخليار  يقول  وكولينز 

ويعطي �الإميان حقه، وهو يرى �أن �لنظرية تزد�د م�سد�قية لدرجة 

ي�سبح رف�سها �سرًبا من �لتعنت �لذي ال يت�سل باحلقيقة، كما �أن 

رف�ض فكرة وجود �هلل هو تعنت �آخر، يف حني �أن �حلقيقة �لعلمية 

هو  �لعلم  يف  �نحياز  وكل  �النحياز،  وي�سرها  �سرطها  يف  حمايدة 

نق�سان يف م�سروع طلب �حلقيقة.

�لن�سو�ض  من  تنبع  و�لعلم  �لدين  بني  �لعقبة  فاإن  هذ�  �أمام 

بظاهرها  �لن�سو�ض  وقر�ءة  �آدم،  خلق  ق�سة  تروي  �لتي  �لدينية 

�سيجعل �لقارئ ملزًما بالقول باخليار �لثالث باأن �لب�سر خلقو� على 

�لتطور.  نظرية  تزعم  كما  تطور  مبر�حل  ميرو�  ومل  و�حدة  هيئة 

�إعادة �لنظر يف ن�سو�ض �لكتب �ملقد�سة �سوف تعطينا فهًما  ولكن 

ال يقطع �لطريق على م�سار �لنظرية، و�سنعر�سها يف �ملبحث �الآتي.
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ر�بًعا: نظرية �لتط�ر و�لن�ش��ض �لدينية

قر�أ كولينز ن�سو�ض �الإجنيل وخرج منها بفهم �أو�سع للن�سو�ض 

�لدينية، مبا ي�سمح للعلم ونظرياته باأن ترفع �سبهة �لتعار�ض، حيث 

لفهم  �الأو�سع  �لداللية  باملعاين  و�أخذ  �حلرفية  �لقر�ء�ت  ��ستبعد 

�لن�سوء،  ذلك  و�سفات  �خللق  ن�سوء  عن  �لديني  �لن�ض  يف  �ملر�د 

�أن  هنا  �ملفيد  من  ولعل  �لكرمي،  �لقر�آن  �إىل  خاطفة  �إ�سارة  و�أ�سار 

نعر�ض لن�سو�ض قر�آنية تعزز ما ذهب �إليه كولينز و�أر�ها �أقوى من 

�لن�سو�ض �لتي �عتمد عليها يف �الإجنيل، و�إن كانت كلها تقوي روؤيته 

.
(1(

لكن �الآيات �أدق تو�سيًحا

بهما  نرثي  �أن  ن�ستطيع  �لكرمي  �لقر�آن  يف  ملمحان  وهناك 

پ     )پ   �هلل:  عند  �لزمن  مفهوم  هو  �أولهما  كولينز،  نقا�ض 

ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ( )�حلج: 47(، و�الآية ت�سري �إىل 
�إليه  تو�سل  ما  مع  �لب�سري  زمننا  عن  و�فرت�قه  �لرباين  �لزمن 

�لب�سر عن �لزمن �ل�سوئي �لذي يفوق كل �حل�سابات �ل�سابقة طواًل 

وتناهًيا �إىل ما ال تدركه �حلو��ض �إال عرب ح�سابات عملية متعمقة، 

ويظل هذ� �سمن ما نعده نحن كب�سر، وزمن �هلل يتجاوز هذ� كله 

)1) �نظر كولينز )�ض147( وما بعدها. 
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�أيام  ب�ستة  �لكون  فاإن من يح�سر فكرة خلق  باإطالق، ومن هنا 

بح�سابنا �لب�سري فيلزمه �أن يتنبه لزمن �هلل وح�ساباته �ملطلقة، 

�أن  حني  يف  �لرباين  �لرقم  حمدودية  نت�سور  �أن  هنا  ي�سح  ولن 

�لعد و�لتعد�د بني ح�ساب �هلل  �لقر�آين ي�سرح باختالف  �لن�ض 

وح�سابات �لب�سر.

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   )ۈ   �الآية  من  ياأتي  وثانيهما 

 
(2(

و�لقرطبي  
(1(

�لطربي وتف�سري   ،)1 )�الإن�سان:  ې(  ې   ې  
�آدم و�أنه مر على مر�حل حتى بلغ  �أن �الآية ت�سري �إىل خلق  يوؤكد�ن 

م�ستو�ه وكامل و�سفه، و�أن �لزمن �لذي مر عليه ليبلغ كماله طويل 

� فوق ح�سابات �لب�سر من حيث �إن كلمة )حني( ت�سري �إىل زمن  جدًّ

�بن عبا�ض ح�سبما ذكر عدد من  غري حمدد، وهو قول مروي عن 

�ملف�سرين ومنهم �لقرطبي. ومعاجم �للغة ت�سري ملعنى كلمة �حلني 

 .
(3(

على �أنه »زمن مبهم ي�سلح جلميع �الأزمان«

)ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ويت�سل بذلك �الآية �لكرمية 

ۆئ  ۆئ  ۈئ( )�حلجر: 29(، و�ملعنى يفتح جمااًل ملا ي�سمى علميًّا 
بالظروف �الأولية )Initial conditions)، كما طرحها ديكارت و�أخذ 

)1) �بن جرير �لطربي: جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن، �سورة �الإن�سان، �آية 1، �ملكتبة 
�لع�سرية، بريوت 2013م. 

)2) �لقرطبي: �جلامع الأحكام �لقر�آن، تف�سري �سورة �الإن�سان، �آية 1، د�ر �لكتاب �لعربي، 

بريوت. 2013م. 

)3) �نظر: �لقامو�ض �ملحيط، و�ملعجم �لو�سيط، مادة )ح ي ن(.
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بها �لعلم �حلديث عن حال ن�سوء �لكائنات يف ظروف �أولية تتطور 

.
(1(

ملرحلة �كتمال، و�هلل قد �سوى �آدم وكمله ثم نفخ فيه من روحه

�أو  حرج  دون  يتحرك  �أن  �لب�سري  لالجتهاد  جمااًل  يفتح  وهذ� 

�الآيات  يف  �لداللية  فامل�ساحة  للخطر؛  �الإميان  تعري�ض  من  خوف 

ت�سمح للنظريات �لعلمية �أن تقر�أ م�سار تكون �خللق وظهور �الإن�سان 

ب�سيغته �لنهائية، و�لعلم مل يخرتع �سيًئا ومل يفرت�ض �سيًئا من عدم، 

باأن حتوالت مرت  تفيد  تتاىل  بك�سوفات  تغريه  موؤ�سر�ت  ر�أى  لكنه 

عليه  مر  �لذي  �الإن�سان  هذ�  لال�ستو�ء،  ينتهي  جعلته  �الإن�سان  على 

لالآية  �لطربي  وتف�سري  و�حلني زمن غري حمدد.  �لدهر،  حني من 

يعطي ملمًحا وثيًقا يعني على رفع �حلرج عن �لبحث �لعلمي، ويزيح 

�لقر�آن،  ون�سو�ض  �لتطور  نظريات  بني  �لق�سري  �لتعار�ض  فكرة 

�إ�سافة �إىل ما ر�سده كولينز من تف�سري�ت لن�سو�ض �الإجنيل تبعدها 

عن �ملعاين �حلرفية الأعد�د �الأيام يف ق�سة �خللق.



)1) �نظر عنها هوكينج: �لت�سميم �لعظيم )�ض37(، وقد مر عر�سها يف �لف�سل �الأول.
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خام�ًشا: �ل�شاعة ولغة �لإله

جلعل �لنقا�ض يقرتب من �للغة �ليومية يقتب�ض كولينز مثال وليام 

كاالآتي:  �ملثال  ويجري  �ل�ساعة،  مبثال  �الأمر  ي�سور  �لذي   
(1(

بايل

ملقاة على  قاحلة وعرثت قدمي ب�سخرة  ا  �أر�سً �أعرب  �أين  �فرت�ض 

�لغالب  ففي  �ل�سخرة،  هذه  جاءت  �أين  من  �سائل  و�ساألني  �الأر�ض 

ولن  �آخر  �حتمال  لدي  يكون  ولن  هنا،  �أ�ساًل  موجودة  �إنها  �ساأقول 

�ساعة  على  رجلي  وقعت  لو  ماذ�  ولكن  غبيًّا،  هذ�  جو�بي  يتبدى 

و�ساألني �ل�سائل نف�سه من �أين جاءت هذه �ل�ساعة، حينها لن يجدي 

جو�بي �الأول، و�ساأحتاج �إىل تفكري عميق عن جو�ب ير�سي �ل�سوؤ�ل، 

�أن لها �سانًعا،  �أ�ساًل هناك، فال�ساعة البد  �إنها  �أقول  �أن  ولن يفيد 

بد  وال  ما،  مكان  ويف  ما  زمن  يف  وجوًد�  له  �أن  البد  �ل�سانع  وهذ� 

�أنه �سنعها لوظيفة �ستكون جلية فيها ويف عملها، ويكون على وعي 

وفهم بت�سميمها وبقدرتها على �أد�ء وظيفتها. ويف �ملقابل فاإن عمل 

�ل�ساعة وت�سميمها، و�لطبيعة ت�سبه حال  �لطبيعة يتو�فق مع مثال 

�سنعها  �سانع  من  لها  بد  ال  �سناعة  �إنها  حيث  من  �ل�ساعة،  تلك 

لوظيفة وزودها باأدو�ت تعينها على �أد�ء وظيفتها، مع وجود �لفروق 

�لتي �سرن�ها يف �لطبيعة وتختلف فيها عن �ل�ساعة، ف�سانع �لطبيعة 

)1) كولينز )�ض87(.
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تبًعا لفارق عظمة �مل�سنوع بني  �ل�ساعة  �أعظم من �سانع  �أنه  بد  ال 

مثال ومثال، وهذ� �لفارق يتجاوز كل �حل�سابات.

يعلق كولينز على هذ� �ملثال ليوؤكد دور �لعلم وقدر�ته يف �لتعرف 

ي�ستطيع  لن  �لعلم  ولكن  ت�سري عجلة �حلياة،  �أ�سئلة مثل كيف  على 

�الإجابة عن �أ�سئلة �أخرى مثل: ملاذ� هناك حياة �أ�ساًل، وملاذ� نحن 

بني  بالتو�زي  �لب�سرية  �ملعرفة  لتطوير  �سيقودنا  حتًما  وهذ�  هنا. 

�لعلم و�لفل�سفة، وهذ ال يعني بحال �أن عجز �لعلم يف �أمر ما ينفي 

�أمر  عن  �الإجابة  عن  �لفل�سفة  عجز  �أن  كما  �ملنفي،  وجود  حقيقة 

ما ال يعني �أن ذلك �الأمر لغز �أو �سر، فالعلم يتعرف على ما تعجز 

عنه �لفل�سفة، يف حني �أن �لفل�سفة تتعامل مع ما يعجز عنه �لعلم، 

ع فيل�سوف مثل ر��سل متذرًعا بالعلم عن جو�ب �سوؤ�ل عن  و�إن متنَّ

�خلالق فاإنه بهذ� يرتكب خطاأ بحق �لفل�سفة، حيث يعطل ��ستخد�م 

�لعقل �ملتب�سر مبا خفي، وهذ� ما جعل كانط ي�سل عرب �لعقل �ىل 

ك�سف عجز �لعقل عن �لو�سول �إىل �هلل، و�أحال ذلك للوجد�ن ومثله 

هيوم ورو�سور )�نظر �مللحق، مفهوم �لعقل(.

بتتبع  و�سرعنا  �لتطور  بنظرية  مقروًنا  �ل�ساعة  ملثال  عدنا  ولو 

حال �ل�ساعة ومكوناتها وما �لذي يجعلها تعمل بنظام يف�سي بع�سه 

�إىل بع�ض، ثم �أخذنا بربط �ل�ساعة بالكائنات �لوظيفية �لتي تتفق 

مع �سل�سلة نظام مماثل لها مثل حمركي �ل�سيارة و�لقطار، فحتًما 

�سنقول �إنها �ساللة �أو �سجرة لها �أ�سل مبثابة �الأم وتتفرع عنها هذ 

وهذ�  لالأف�سل،  �لبقاء  وعمادها  �الختيار،  قانون  �لكينونات ح�سب 
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هي  ووظيفتها  �لوظيفي  �لكمال  درجة  �إىل  ت�سل  �ل�ساعة  جعل  ما 

حقيقتها.

ولو وقفنا عند هذ� �حلد و�أح�س�سنا باكتمال �لنظرية فمعنى هذ� 

�أننا �سنغفل فر�سية �أن �ل�ساعة لها �سانع، و�أن �لذي �سنعها �سنعها 

بذكاء ووعي، و�أنه �سنعها لغر�ض، و�أنها مرت مبر�حل يف �لتكوين 

حتى بلغت كمالها، وهذ� �ال�ستنتاج البد �أن يقودنا �إىل �سوؤ�ل يعرفنا 

هدف  على  نتعرف  ول�سوف  هذه،  �سنعته  من  �ل�سانع  هدف  عن 

وظيفتها  كانت  فاإن  �ل�سناعة،  هذه  وظيفة  نالحظ  حني  �ل�سانع 

�أخرى  كائنات  يخدم  �آيل  كائن  فهي  �الآلية  �لوظيفة  تقف عند حد 

�أن  غريه وال يخدم نف�سه، ولكن لو كانت حتمل وظائف �أخرى مثل 

لها �إر�دة، و�إر�دتها حرة ولها عقل وعو�طف ولها فكر يجعلها ت�سنع 

�أ�سياء تخدمها وتطور حياتها، وت�ساب باأمر��ض وقد تنجح بابتكار 

مرحلة  بلوغها  ب�سبب  متوت  وقد  وظيفتها،  متار�ض  لتظل  عالج 

�ل�سناعة  هذه  عرب  �سنعرف  وهنا  لها،  �الفرت��سي  �لعمر  �أق�سى 

معظم ما نحتاج �إىل معرفته عن �سانعها حتى و�إن كنا ال نر�ه فاإننا 

و�الإميان  �لتطور  نظرية  بني  ا  تعار�سً جند  لن  وهنا  �سنعه،  ر�أينا 

�أحق  فالعلم  �لتفا�سيل  �أما  �الأ�سئلة �جلوهرية،  باخلالق، من حيث 

بها ولن يتعار�ض �أي ك�سف علمي مع فكرة �لقول ب�سانع لل�ساعة وال 

بفكرة وظيفة �ل�ساعة، وهنا تتحقق �لقاعدة �ملنهجية بفرز �الأ�سئلة 

ومتييزها عن بع�سها مع توجيه كل �سوؤ�ل لوجهته �لتي ي�ستغل فيها 

وتخ�سه.
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�الإله(،  )لغة  م�سطلح  ليحرر  �لعلمي  مب�سروعه  كولينز  ينتهي 

�خللق  كتاب  �أمامه  يرى  حني  �ملعنوي  �نت�ساره  ذروة  عن  ويك�سف 

)�جلينوم  هو  عنده  عنو�نه  �لذي  �لعظيم  �لعلمي  بالكتاب  متمثاًل 

�لب�سري(، وقد ر�أ�ض ب�سخ�سه فريق �لبحث وت�سدر و�جهة �الإعالن 

كتبها  بجملة  �لرئي�ض  لينطق  �ملتحدة  �لواليات  رئي�ض  بجانب  عنه 

كولينز با�سمه و��سم �لفريق و��سم �لعلم.

وحروف هذ� �لكتاب هي �أبجدية �لـDNA، وكم هي ده�سة كولينز 

�إذ يكت�سف �أن �خلالق خاطب �لعلماء �ملخت�سني و�لعامل باأ�سره عرب 

هذه �للغة �ملعجزة �لتي �حتاجت �لب�سرية قروًنا وقروًنا وهي حتفر 

باجتاه هذ� �لك�سف �لعظيم لتتعرف على �سفر�ت �حلياة، �سفر�ت 

لغة �الإله. وهذ� ن�سر عظيم للبحث �لعلمي، و�سيكون ن�سًر� لل�سمري 

�أن  و�أدرك  تدل على �خلالق،  �لتي  لغة �خلالق  �أدرك  كلما  �لب�سري 

.
(1(

هذه �خلارطة �جلينية هي و�حدة من عالمات �لطريق



)1) كو�لينز )�ض127-123(. 
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ا...؟! �أوًل: برتر�ند ر��شل: ملاذ� ل�شت م�شيحيًّ

- 1 -

ملاذ� ل�ست م�سيحيًّا...؟!

حما�سرة  ي�سم   
(1(

ر��سل لربتر�ند  كتاًبا  يت�سدر  �سوؤ�ل  هذ� 

بعدها  ومن  و�ملحا�سرة  1927م،  عام  �ألقاها  كان  نف�سه  بالعنو�ن 

�لكتاب ال تعني رف�سه للم�سيحية فح�سب؛ بل �إنه يرف�ض فكرة �لدين 

من �أ�سا�سه بدًء� من رف�ض فكرة �خلالق، وتلت �ملحا�سرة يف حينها 

ردود فعل و��سعة كان �أهمها و�أبرزها رد �ل�ساعر �حلد�ثي �لكبري تي. 

�إ�ض. �إليوت مفنًد� �آر�ء ر��سل وو��سًفا �ملحا�سرة �أنها بيان عاطفي 

�أكرث منها روؤية فل�سفية، ويد�فع �إليوت عن فكرة �الإميان باهلل، وهذ� 

لفت �النتباه �لثقايف �لعام و�لعلمي �لتخ�س�سي يف بريطانيا مبا �أن 

ولكن  �حلد�ثية،  بريادته  و�الإبد�عي  �لثقايف  �مل�سهد  يت�سدر  �إليوت 

ثابت عنده،  وهو موقف  �الإميانية،  قناعاته  مع  تتعار�ض  ال  حد�ثته 

وهذ� ما �أ�سعل �لتفاعل حول حما�سرة ر��سل، وقد كان من �ملمكن 

.
(2(

�أن متر بهدوء

(1( B. Russell: Why I-am not a Christian. Routledge London 2004.

.)xv2) عن �إليوت �نظر مقدمة �ساميون بالكبرين لكتاب ر��سل )�ض(
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بخطر  متر  �لب�سرية  �إن  يقول  ر��سل  �ستجد  �لكتاب  هذ�  يف 

يف  �لنا�ض  ي�سعر  ولذ�  باخلوف؛  عميق  �سعور  ومعه  كا�سح  �أخالقي 

�لغرب باحلاجة �إىل �لعودة هلل، وهذ� �سعور لي�ض يف �ملا�سي فح�سب؛ 

بل هو �سعور يخرتق �الأو�ساط �لغربية كلها ويك�سف عن رغبات يف 

�إن �لدين  ا جملة تقول  �أي�سً �لعودة �إىل �لدين )�ض153(، و�ستجد 

ال يليق بالفكر �حلر )�ض19(، وبني هاتني �ملقولتني �سرتى ر��سل 

يرت�وح بني �ملو�سوعية و�لقطعية، ولن يت�سح موقفه متام �لو�سوح 

بني  باالأفكار  �الأفكار  حتتك  حيث  كوبلي�ستون،  مع  حو�ره  عرب  �إال 

فيل�سوفني �أحدهما موؤمن و�الآخر ملحد، و�سنقف على ذلك كله يف 

هذ� �لف�سل.

بد�أ ر��سل حما�سرته مبر�جعة داللة مفردة م�سيحي يف �لثقافة 

�لع�سرية �لتي يحددها بثالثة معان )�ض1( هي:

وترتجمه  �جلغر�فيا  كتب  تر�سمه  �لذي  �جلغر�يف  �ملعنى  �أ( 

�أن  �سيوهم  وهذ�  �مل�سيحية،  �لبلد�ن  وملونة عن  مر�سومة  بخر�ئط 

كل من ينتمي لبلد م�سيحي فهو م�سيحي.

ب( �ملعنى �لثقايف، وهو معنى ي�سيع يف زمن �حل�سارة �حلديثة، 

ويجعل كل ر�غب باأن يعي�ض حياة �أخالقية فهو م�سيحي، وهذ� �أمر 

م�سيحيون،  �إنهم  يقولون  �لذين  �لنا�ض  عموم  تعامل  يف  ملحوظ 

ويكتفون من ذلك ب�سفة �ل�سلوك �حل�سن ال �أكرث.

�أن �ل�سخ�ض يوؤمن باهلل ويوؤمن  جـ( �ملعنى �لديني، وهذ� يعني 
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باخللود )�أي �أن �ملوت لي�ض نهاية(، ويوؤمن بعي�سى �مل�سيح، و�الأخري 

�سرط جوهري ي�ستبعد �أ�سحاب �لديانات �الأخرى.

يقول عن  كما  م�سيحيًّا  لي�ض  ر��سل  فاإن  �الأخري  �ملعنى  هذ�  ويف 

نف�سه؛ الأنه ال يوؤمن باهلل وال باخللود وال بعي�سى، وعي�سى عنده رجل 

 .
(1(

نبيل ومثال �أخالقي لكن لي�ض �أكرث

وي�سعى ر��سل الإقامة متييز بني ثالثة مفاهيم معرفية ومنهجية 

. غري �أن هذ� �لتمييز ال 
(2(

هي: �لكني�سة، �لعقيدة، �مل�ساعر �لدينية

ياأخذ حقه �لتام ال يف �ملحا�سرة وال يف �سائر مقاالته �لتي ي�سمها 

�لكتاب عن �حلال �لدينية.

�لفكرية  �حلرية  من  حااًل  يعي�ض  ظل  ر��سل  �أن  عموًما  ويظهر 

و�لدها يف  �أن  تروي  فابنته  �لدين،  من  موقفه  ا يف  �أي�سً و�لعاطفية 

�سبابه كان مييل ملفهوم �سبينوز� عن �الإميان باخلالق، وهو مفهوم 

وتقول  �لطبيعة،  روح  هو  �هلل  �أن  يعتمد  بت�سور  وياأخذ  باهلل  يوؤمن 

تعلق  �إنه  يقول  وكان  عميق،  �إمياين  بح�ض  يتحرك  �أبيها  طبع  �إن 

�حلقيقة،  من  تقربه  روؤية  ي�ستنبط  باأن  رغبته  ل�سببني:  بالفل�سفة 

وكذلك ليك�سف عن قناعة ت�سرح له �سبب �لنو�زع �الإميانية، وهذ� ما 

مل�سه بالكبرين وذكره يف مقدمته للكتاب عن �إعجاب ر��سل وتقديره 

 .
(3(

للم�ساعر �الإميانية بعيًد� عن �لكني�سة ومعتقد�تها

(1( Russell p.1.

)2) �ل�سابق.

.)xiii 3) �ل�سابق )�ض(
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ولكنه يف �لوقت ذ�ته مل يتخل�ض من قلق يتحكم به حيث يقول: 

�لذ�تية  للدو�فع  ا  عقالنيًّ تربيًر�  الأكت�سف  عميقة  رغبة  لدي  ظلت 

من  �لب�سرية  للنف�ض  ياأتي  �لذي  هذ�  عن  �لبحث  على  حتفز  �لتي 

�أن  غري  �لعظيمة،  �لهبة  هذه  �أمتلك  �أن  يف  رغبة  �إنها  خارجها، 

عو�طفي تثور عليَّ ب�سكل عنيف، مما يجعل �لتطمينات �لفل�سفية 

.
(1(

ال تعنيني

مع  عالقته  تعرتي  �لتي  و�حلرية  ر��سل  عن  �أولية  �سورة  هذه 

جهة  من  �لدينية  �ملوؤ�س�سة  بني  مفاهيميًّا  يفرق  كان  و�إن  �الإميان، 

و�لدين نف�سه من وجهة ثانية و�مل�ساعر �لدينية �أو �ملحفز�ت �لذ�تية 

نحو ما هو خارج �لطبيعة �ملادية مما مينح طماأنينة هي يف حقيقتها 

هذه  بني  �حلدود  ي�سبط  مل  �ملحا�سرة  يف  ولكنه  متناها،  هبة 

�ملفاهيم، فقد جعل �لكني�سة و�سلوكها من جهة ومنطقها من جهة 

ثانية �سبًبا الأن ينكر �لدين بكل م�ستلزماته.

عن  �ل�سوؤ�ل  ��ست�سعب  �أنه  نف�سها  �ملحا�سرة  يف  و�لغريب 

�خلالق، و�عرتف بهذه �ل�سعوبة �إىل �حلد �لذي �أعفى نف�سه و�أعفى 

م�ستمعيه من �سرط �مل�سي بالبحث يف هذه �مل�ساألة؛ الأنه لو �سرع فيها 

 .
(2(

ف�سيحب�سهم معه يف �لقاعة �إىل يوم تقوم �ل�ساعة ح�سب تعبريه

عنده  تعني  �لتي  �ملو�سة  ح�سب  ذلك  عن  �ساأحدثكم  وقال  ز�د  ثم 

)1) �ل�سابق )�ض2(.

)2) �ل�سابق )�ض3(.

����� ������ ��.indd   88 11/28/20   11:13 PM



89الفصل الرابع: الفلسفة مؤمنًة أو ملحدًة

�الخت�سار يف �لقول، ثم �سرع برد حجج �لكني�سة. بينما جتاهل �آر�ء 

فل�سفية لديكارت و�سبينوز� وهيوم ورو�سو وكانط وبريجي�سون، وهم 

كلهم جزء �أ�سا�ض يف ثقافة ر��سل وتخ�س�سه، وعر�ض لهم كلهم يف 

يناق�سهم هناك وال يف هذه  �أن  �لغربية، دون  �لفل�سفة  تاريخ  كتابه 

�ملحا�سرة، وكاأن ر��سل قد �سهل �الأمر على نف�سه ووفر وقته فدخل 

له �سد  �لكني�سة حجة  وفكر  �لكني�سة  �سلوك  و�تخذ  �ل�سهل  �ملدخل 

فكرة �الإميان من �أ�سا�سها، و�لعذر هو �لوقت �لذي ال يريد �أن يقيد 

�سيوفه فيه، كي ال يحب�سهم �إىل يوم �لقيامة )�ض3(.

يختم حما�سرته  بخامتتها، حيث  �ملحا�سرة هذه  �أمر  �سيت�سح 

�لدينية، ولكنها هذه �ملرة موعظة علمانية،  بخامتة ت�سبه �ملو�عظ 

ولن تختلف عن خطاب �لكني�سة �إال باأنها تتكلم حتت �سرط ��ستبعاد 

و�ملحبة،  �ل�سالم  ي�سوده  �سعيد  مبجتمع  �أمنياته  وي�سرد  �لدين، 

جمتمع ينفر من �لعنف يف لغته ويف �سلوكه، وتعمه �لعد�لة و�حلقوق 

باأي خطاب  كلهم  �لب�سر  يت�ساوى يف متنيها  �أمان  وهذه  و�مل�ساو�ة، 

قالوها، ولكن كيف يغيب �لفكر و�لنقد عن بال ر��سل وهو �لفيل�سوف 

�لو�عي بال�سرط �لثقايف �لب�سري، وكتبه �الأخرى ت�سهد بح�سه �لناقد 

�لب�سر(  يتحارب  )ملاذ�  كتابه  مثل  �لثقافية،  لالأن�ساق  و�مل�سخ�ض 

وعالقتها  للمفاهيم  عميق  نقد  كلها  وفيها  �ل�سلطة(،  و)كتابه 

كلها  �لب�سر  فئات  ت�سمل  حاالت  وهي  و�لعنف،  و�لطبقية  بال�سلطة 

موؤمنهم وملحدهم، مارك�سيهم وليرب�ليهم، بد�ئيهم ومتح�سرهم، 

وهنا يجري �لعجب من ر��سل حني يفرد �لدين بغ�سبه يف حما�سرة 
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�إ�سباع  �ملحا�سرة  وكاأن  �ملنهجية.  و�لعد�لة  �ملو�سوعية  ت�ستوجب 

غ�سب من �لكني�سة ذ�تها، ولعل هذ� ما �أ�سار �إليه بو�سفه لفعله باأنه 

ح�سب �سروط �ملو�سة �لثقافية. 

وخامتة �ملحا�سرة ك�سفت �ملفارقة بني �ملنهجية و�لعاطفية، وهذ� 

ما جعل �إليوت يتهم ر��سل مبجافاة �ملنطق �لفل�سفي.

- 2 -

ويت�سق مع �خللل �لعاطفي يف معاجلة ر��سل خلل منهجي �آخر، 

وهذ�  �ملو�سة،  على  مبنيًّا  �ملحا�سرة  يف  موقفه  جعل  �إنه  حيث  من 

حكم على �لقول باأنه لي�ض بحًثا فل�سفيًّا كما هو �ملتوخى عن ر��سل، 

فلي�ض  �ملو�سة  يقول  وحني  �لثقافية،  للمو�سة  ��ستجابة  هو  و�إمنا 

بخاف هنا �أنه ي�سري ملا ي�سود ثقافيًّا من تقليل الأي �سلوك موؤ�س�سي، 

ومن ثم نقد كل �ساأن موؤ�س�ساتي، كاملوؤ�س�سة �ل�سيا�سية و�القت�سادية 

�ملو�سة  �لنقديات ذ�ت  �لدينية، وجتنح  �ملوؤ�س�سة  ومعها  و�ملجتمعية 

للتطرف يف تقريع �ملوؤ�س�سة بال هو�دة، ومن خ�سائ�ض هذه �حلالة 

حر،  غري  وتفكري  تقليد  �أنه  على  �ملوؤ�س�سي  للفكر  �لتقبل  تن�سب  �أن 

وحتجر �لتفكري �حلر على من ال يرهن نف�سه للتقاليد مهما كانت 

�سفة هذه �لتقاليد؛ بل يظل يرف�ض �ملعنى �ملوؤ�س�سي حتى لو مت عرب 

يتبع  باأنه  موؤمن  فيل�سوف  كل  و�سف  لدرجة  علمي  �أو  فل�سفي  وعي 

و�سم  �أجل  من   � �سائع جدًّ و�سف  وهذ�  ع�سر،  �لثامن  �لقرن  عقلية 

�الإميان باأنه تقليد فح�سب ولي�ض فكًر� ع�سريًّا، وهذ� هو �لذي �أحرج 
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ر�أ�ض  باالأحرى  هو  �أو  هو حد�ثي  �لذي  �إليوت  �إ�ض.  ت.  �أمام  ر��سل 

�حلد�ثة و�أقوى ممثليها. 

ولكي ناأخذ �أمثلة من �ملحا�سرة نف�سها عن مو�سة نقد �ملوؤ�س�سة 

دون حتوط منهجي فلننظر �إىل كالم ر��سل عن ور�ثة �لدين و�أن �أهل 

�أمر �سحيح  ، وهذ� 
(1(

�لثقافية وبيئتهم  �أر�سهم  يرثون دين  كل ملة 

�سوؤ�ل  �أن  تنفي وجود �خلالق، مبا  �أو  تعزز  ي�سكل جدلية  لن  ولكنه 

وجود �خلالق ال يقف عند �سوؤ�ل �لور�ثة، و�إن كان �لب�سر يرثون دينهم 

عن �أ�سالفهم فامل�سيحي و�ليهودي و�مل�سلم ورث كل و�حد منهم دينه 

عن �أهله؛ لكنهم كلهم يجتمعون على �الإميان باهلل؛ عابرين بذلك 

حدود جغر�فياتهم. ثم هل �الإميان بوجود خالق للكون �سيح�سم عرب 

مالحظة �لور�ثة �أم �أنه يحتاج �إىل جدلية فل�سفية �أعمق من ذلك، 

�ل�سوؤ�ل و�سيتعامل  باأنه �سيتجنب  يتقا�سر جهد ر��سل وي�سرح  هنا 

مع �لفكرة ح�سب �ملو�سة. 

وخامتة �ملحا�سرة تعري فكرة ر��سل مع �ملو�سة �لثقافية، حيث 

�سرنى عبار�ت من مثل: �لدين ال يليق بالفكر �حلر، ونريد م�ستقباًل 

رغبوية  جمل  من  �لن�ض  يف  ما  �آخر  �إىل  و�لفطنة.  �ملعرفة  تقوده 

)�ض19(.

وال بد �أن نقف عند جملة �لدين ال يليق بالفكر �حلر، فن�ساأل عن 

كانط،  رو�سو،  هيوم،  اليبنتز،  �سبينوز�،  ديكارت،  �الآتية:  �الأ�سماء 

(1( Russell xxii.
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و�أخ�سهم  لينك�ض،  كولينز،  لوي�ض،  �إليوت،  كوبلي�ستون،  نيوتن، 

�أهل  و�ل�سوؤ�ل هل هم من  كتابي هذ�،  بالذكر لرتدد مقوالتهم يف 

و�الإميان،  �لفل�سفة  بني  �أن جمعو�  وكيف حدث  ال،  �أم  �حلر  �لفكر 

وكذلك لن�ساأل عن فكرة ر��سل �أن �لتدين ور�ثة، ومند �ل�سوؤ�ل: هل 

ا ور�ثة، وبع�سهم مثل لوي�ض وكولينز كانا ملحدين  �إميان هوؤالء �أي�سً

فاآمنا...؟!

باأكرث من عقالنيته،  ر��سل يف حما�سرته  تتك�سف عاطفية  هنا 

نقد  وجعل  �إليوت،  �حلد�ثة  زعيم  لنقد  عر�سة  جعله  ما  وهذ� 

 The Monthly( حما�سرته يظهر يف �أخطر جملة حد�ثية هي جملة

Criterion)، وهي �ملجلة �لطليعية �حلد�ثية، وهي جملة من �ملحال 

�ساحبها  وقناعات  قناعاتها  و�سف  �أو  �حلر  �لفكر  بنق�ض  و�سفها 

فكًر�  تكن  �إن مل  �ستكون �حلد�ثة  و�إال كيف  �سلف،  ور�ثة عن  باأنها 

� وفكًر� متجاوًز� للور�ثة. حرًّ

على �أن كتاب ر��سل )ملاذ� ل�ست م�سيحيًّا( ال يخلو من �ملو�سوعية 

زمن  يف  حتى  �لدين  �إىل  �لنا�ض  حاجة  تتفهم  مقوالت  و�سنجد 

�حل�سارة، فيقول: �إن �لب�سرية متر يف خطر �أخالقي و�سعور عميق 

باخلوف �الآن مثلما يف �ملا�سي؛ ولذ� تبحث لها عن ملجاأ باأن تعود 

�إىل �هلل. ويوؤكد �أن �لغرب يظهر عودة هلل )�ض156(، وهذ� يتناق�ض 

مع دعو�ه �أن �لدين ور�ثة �جتماعية، �إذ �لعودة للدين هي معاك�سة 

لها،  معاك�ًسا  حتواًل  ر��سل  الحظ  �لتي  �الإحلادية  �ملجتمعية  للثقافة 

ويقول كذلك: �إين �أحرتم من يقولون �إن �لدين حقيقة ومن ثم يجدر 
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بنا �تباعه، ولكنه ي�ستثني هنا من يقول �إن �لدين مفيد؛ ولذ� يجب 

�تباعه )�ض157(.

وهذه مهادنة من�سفة ت�سع ر��سل يف نقاط مفارقة بني �لقطعية 

و�ملو�سوعية، ورمبا تك�سف هذه �ملهادنة �سبب ما �أ�سار �إليه يف مطلع 

مقدمة �لكتاب عن �سائعة �سرت يف �الأو�ساط �لربيطانية تتهم ر��سل 

باأنه قد غري موقفه �ملعادي للدين، وقد بادر يف نفي ذلك، ورغم هذ� 

�لنفي فاإن حو�ره مع كوبلي�ستون يعزز �لظن باأنه مييل �إىل مهادنة 

�لدين، كما �سرنى يف مبحث �حلو�ر.

�لفل�سفي  و�ملنهج  �لرغبوي  �لنقد  بني  ر��سل  حال  نت�سور  ولكي 

نعر�ض يف �ملبحث �الآتي منهجية ر��سل �حلقيقية �لتي �ختفت حلظة 

تلك �ملحا�سرة. 
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ثانًيا: منهجية ر��شل

�سنعر�ض �إىل �ل�سيغ �ملنهجية �لتي يعتمدها ر��سل يف كتبه بعامة 

وجند لها �أثًر� يف كتابه هذ�، و�إن كان ذلك �أثًر� يرت�وح بني �لقطعية 

و�ملو�سوعية، على �أن �لقطعية تتجلى يف �ملحا�سرة ويف مقدمة �لكتاب، 

وتزد�د  نف�سه،  �لكتاب  �ملن�سورة يف  �ملقاالت  قلياًل يف  ولكنها ترت�خى 

تر�خًيا يف حو�ره مع كوبلي�ستون، ولكنه �إذ� �حتد مع �لدين �حتدت معه 

�لقطعية �ل�سارمة، وتغلبت �لعاطفة على �لفل�سفة، وي�سرع يف �لرتكيز 

�أ�ساًل، وقد  �لدين، وهي ممار�سات غري دينية  �أتباع  على ممار�سات 

حلظها ر��سل حني قال �إن �لكني�سة تعظ باملحبة ومتار�ض �لعنف. وهذه 

مالحظة كان �لو�جب �ملنهجي يقت�سي فيها عزل �لكني�سة بكل �سيغها 

�ل�سالبة، ومثلها �ملوؤ�س�سة �لدينية يف كل �لديانات، وكذلك عزل �سلوك 

و�سلوك  �ملحبة  �لتمييز بني حقوق  نف�سه، مبعنى  �لدين  �ملتدينني عن 

�ملحا�سرة  عن  غاب  و�ملمار�سة  �لفكرة  بني  �لتمييز  �أن  على  �لعنف، 

ب�سكل الفت وحمرج ال�سم فيل�سوف كبري بحجم ر��سل. 

وللمقارنة فاإن �لتمييز بني �ل�سلوك و�ملبد�أ يعم يف در��سات �أخرى 

وعن  و�حلرية  �لدميوقر�طية  عن  و�إمنا  �لدين  عن  تكن  مل  لر��سل 

�ملنهجية، �أي �أنه �إذ� حترر من عقدة �ملوؤ�س�سة �لدينية �أ�سبح مرتاًحا 

ومو�سوعيًّا، وكلما ح�سرت �ملوؤ�س�سة �لدينية عنده توتر �ملوقف مع �أنه 
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ال يتوتر مع �ملوؤ�س�سة �ل�سيا�سية، ويفرق فيها بني �لفكرة و�ملمار�سة يف 

متييز منهجي �سحيح ومن�سبط.

 ن�سب جزًء� كبرًي� من نظرية 
(1(

ففي كتابه )ملاذ� يتحارب �لب�سر(

�حلرب �إىل عالقة �نتهازية مع �حلرية كما توؤكده �لوقائع.

حدثت  ر��سل-  يقول  -كما  �حليوية  مع  �حلرية  �جتمعت  و�إذ� 

�أوروبا �لقرن �لع�سرين، حيث فا�ست  �مل�سكالت كلها، ومثال عليها 

و�لعظيمة، ومعها في�سان هائل  �لكربى  �لقارة من �حلريات  طاقة 

من �حليوية �لعلمية و�لع�سكرية و�لثقافية، ومنهما مًعا جاءت فكرة 

�ال�ستعمار، حيث حتركت جيو�ض �أوروبا متمتعة بحريتها يف �لتحرك 

يف  و�ملفرطة  �لعالية  حيويتها  مع  �الآخرين،  على  و�حلكم  و�لقر�ر 

قوتها مقارنة ب�سعف �الأمم �الأخرى ع�سكريًّا وتكنولوجيًّا، فتقدمت 

ب�سعور  ومتتعت  وغريهما،  و�آ�سيا  �إفريقيا  على  لال�ستيالء  �أوروبا 

�لكون  �أر��سي  وتعمر  �حل�سارة  تن�سر  �إنها  تقول  جعلها  فيا�ض 

و�لب�سر، و�إنها حاملة لالأمانة �لبي�ساء �أو عبء �لرجل �الأبي�ض، كما 

للفلبني  �أمريكا  هي ق�سيدة روديارد كبلينغ - يوم �حتفل باحتالل 

بهذ�  وهي  و�الأرقى،  �الأ�سمى  �لعرق  �إىل  فيها  م�سرًي�  1899م  عام 

تتكئ على مقوالت تاأخذها من جون �ستيور�ت مل، وهذ� ما يت�سدى 

.
(2(

ر��سل لنقده مبو�سوعية عالية وبفكر منهجي من�سف

(1( Russell, Why Men Fight p. 148-150. Rouletge. London 2010.

)2) للتف�سيل عن هذ� �نظر كتابي: �لليرب�لية �جلديدة، �لف�سل �خلام�ض، �ملركز �لثقايف 

�لعربي، �لد�ر �لبي�ساء 2013م.
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�لتحقق  �سعب  و�أنه  �الجتماعي  �لتو�زن  عن  نظريته  ويطرح 

ب�سبب �جلمع بني �لنبل و�ل�سيطانية، ويلحظ ذلك ب�سدة عند عظماء 

�لغز�ة، مع وجود بع�ض من عو�مل هذه �لنزعة لدى كافة �الأفر�د. 

وهو ما يجعل ر��سل يرى �أن �لتو�زن �الجتماعي �سعب �لتحقق مبا 

�لعالقة  ت�سور  �إىل  ينزع  منها  و�ل�سيطاين  �لفردية  �لنزعات  �أن 

�الإله يف  دور  �إىل متثل  و�حد  كل  ومييل  وعباده،  �لرب  بني  �ملطلقة 

هذه �لثنائية. وهذ� ما �أوجد حاجات ب�سرية ثقافية متنافرة، منها 

�أنظمة  وقيام  �لتو�زن،  �إىل  �حلاجة  ب�سحبة  �لتناف�ض  �إىل  �حلاجة 

للحكم مع �لنزعة للثورة وما يرتتب على ذلك من ��سطر�ب وبزوغ 

�أخالقية  فل�سفة  �إىل  تاأتي �حلاجة  وبه  �ملرحلي،  �لعنف  فور�ت من 

ترو�ض �جلموح �لفردي �لفو�سوي.

�لب�سرية.  �لنو�زع  قمة  على  و�ل�سلطة  �ملجد  نحو  �لنزعة  وتاأتي 

باإطالق،  متالزمتني  ثنائيتني  لي�ستا  كانتا  و�إن  و�ل�سلطة  و�ملجد 

وي�سرب ر��سل مثااًل على ذلك من و�قع �لتاريخ �ل�سيا�سي �لربيطاين 

�لوزر�ء  ورئي�ض  �ل�سلطة،  دون  �ملجد  ميلك  )�مللكة(  �مللك  حيث 

�أن بريطانيا مملكة د�ستورية، وعلى  ميلك �ل�سلطة دون �ملجد، مبا 

�لرغم من هذ� �ملثال �إال �أن �لقاعدة �لعامة تقول: �إن �أ�سهل طريق 

فيما  �حلالة  بال�سبط هي  وهذه  �ل�سلطة،  تتملك  �أن  هو  �ملجد  �إىل 

يتعلق باالأفر�د ذوي �لن�ساط �الجتماعي. و�لنو�زع �لتي ت�ستثري فينا 

ولذ�  �ل�سلطة؛  �لرغبة يف  �لتي حترك  نف�سها  �ملجد هي  �لرغبة يف 

ت�سبح �لنزعتان عند ر��سل نزعة و�حدة ت�ستنبت �لرغبتني مًعا.
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وتتولد �لرغبتان، �ملجد و�ل�سلطة، من رحم نزعة ب�سرية عميقة، 

�لتناف�ض  نزعة  على  ر��سل  برتر�ند  ركز  ولقد  �لتناف�ض،  نزعة  هي 

مبا �إنها غريزة ب�سرية لي�ض للب�سر جمال للعي�ض ب�سعادة من دونها، 

حيث هي �لد�فع �لعميق للعمل، ولتحقيق �لوجود �لذ�تي و�لقومي، 

وهي نزعة تبد�أ عنيفة حيث كان �لبد�ئيون ياأخذون �جلانب �لدموي 

منها، وال يكتفي �لرجل بقتل �لرجل �الآخر بل يقتل زوجته و�أطفاله، 

�أو يقتله وي�سبي �الآخرين، ويف �الأزمنة �حلديثة �بتكر �الإن�سان و�سائل 

للمناف�سة من مثل �لريا�سة و�لفنون و�مل�سابقات، وهي تناف�ض ال يقتل 

وال ي�سبي، غري �أن �الإن�سان مل يتنازل عن مكت�سفه �لقدمي يف �حلروب 

ولذ�  و�لغلبة؛  �لتناف�ض  لتحقيق  م�ستد�مة  كاأدو�ت  و�لنهب  و�لدماء 

فاالإن�سان �حلديث ال يختلف عن �أ�سالفه، مثلما �أن �ملدينة �حلديثة 

تبني مفاهيم  �لبد�ئية يف قدرتهما مًعا على  �لقبيلة  ال تختلف عن 

�لعرقي  بالتطهري  لو كان  �الأ�سباب حتى  للتناف�ض ال توفر �سبًبا من 

و�لت�سفية �لدموية، ولذ� تاأتي ثالثية )�ملجد - �ل�سلطة - �لتناف�ض( 

و�لتفرد،  �لتميز  �إىل طلب  باالإن�سان  تدفع  �أنها ثالثية متالزمة  مبا 

 .
(1(

ومن ثم ين�ساأ �لت�سنيف و�لفرز بني �أفر�د �لب�سر وفئاتهم

�لتناق�ض  على  �أقف  لكي  �ل�سلطة  كتاب  من  نقلتها  �أفكار  هذه 

�ملنهجي عنده مبا �أن نظرياته عن عقدة �لتو�زن �الجتماعي تك�سف 

�أن ثنائية )�حلب - �لعنف( هي خا�سية ثقافية يف �جلن�ض �لب�سري، 

بحيث يعظ ب�سيء ويت�سرف بنقي�ض ما يقول، و�أولها مفهوم �حلرية 

(1( Russell. Power.p.2-3.Routlage. London 2007.
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عليه،  �ملرتتب  و�لعنف  �ال�ستعمار  نظرية  خلدمة  توظيفه  مت  �لذي 

ومنها  و�لهيمنة  �ل�سيطرة  رغبات  حترك  �لتي  �لتناف�ض  ونظرية 

�جلور و�لتعدي، وهذه ت�سيب كل �ملوؤ�س�سات �لب�سرية حتى �لفردي 

منها، وجتعل �لعالقة بني �ملحبة و�لعنف �أق�سر مما ناأمل، �إذ يتحول 

�جلميل �إىل قبيح، و�لتناف�سي �إىل �سر�عي، و�لرغبة �إىل رهبة.

�ملنهجية  �لعد�لة  بني  يتقلب  ر��سل  برتر�ند  �أن  ذلك  من  نرى 

و�لتعدي �ملنهجي، فرن�ه من�سًفا وعقالنيًّا يف موقع وعاطفيًّا مندفًعا 

يف موقع �آخر، وكلما حتدث عن �لدين تر�جعت منهجيته وتناق�ست 

�إليوت و�سدد يف  جرعته �لفل�سفية لتحل �لعاطفة حملها كما الحظ 

�ملالحظة.

و�ل�سوؤ�ل هنا يفر�ض نف�سه ملاذ� حت�سر منهجيته يف كل �أمره �إال 

حينما يناق�ض ق�سايا �الإميان، هذ� هو �ل�سوؤ�ل �لذي يحرج حما�سرة 

بل�سان  لكونها  و�إمنا  لعمقها  لي�ض  �الإحلاد  د�ستور  هي  �لتي  ر��سل، 

كان  وما  �ساأن،  �أي  لها  حتقق  ملا  غريه  من  جاءت  ولو  ر��سل،  وقلم 

نقد �إليوت لها �إال لكونها با�سم ر��سل، غري �أنها يف �لنهاية لن تبلغ 

م�ستوى فل�سفة ر��سل وال منهجيته.
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ثالًثا: ر��شل: ل�شت ملحًد�...

- 1 -

مع  حو�ره  هو  م�سيحيًّا(  ل�ست  )ملاذ�  ر��سل  كتاب  يف  ما  �أهم 

1948م،  عام   BBCلـ� �إذ�عة  على  �حلو�ر  وحدث  كوبلي�ستون،  �لق�ض 

)عام  عنو�نها  �لكتاب  يحمل  �لتي  حما�سرته  من  �سنة  ع�سرين  بعد 

هو  كما  متاًما  فل�سفة،  وموؤرخ  فيل�سوف  هو  وكوبلي�ستون  1927م(، 

ر��سل، وفرقهما فح�سب �أن �أحدهما موؤمن وق�ض يف �لكني�سة، و�لثاين 

نف�سه  و�سف  �حلو�ر  مطلع  يف  ولكنه  ملحد،  �أنه  عنه  �لت�سور  كان 

 وذلك جو�ًبا على �سوؤ�ل كوبلي�ستون له 
(1((agnostic  – �أدري  باأنه )ال 

يل  توؤكد  �أن  لك  هل  كاالآتي:  �ل�سوؤ�ل  ن�ض  وجاء  لنف�سه.  ت�سوره  عن 

�لعامل  نحته  وقد  �أعرف،  ال  �أو  �أدري(  بـ)ال  ا  عربيًّ يرتجم   agnostic )1) م�سطلح 

 gnostic ا مل�سطلح �لبيولوجي توما�ض هك�سلي يف �لقرن �لتا�سع ع�سر ليكون نقي�سً

تبًعا  و�ملوؤمن  �خلالق  مب�سائل  �لعارف  تعادل  وهي  �لغنو�سية،  �أو  �لعرفانية  وتعني 

ولذ�  �هلل؛  وجود  ينفي  وال  يثبت  ال  �إنه  نف�سه  عن  يقول  هك�سلي  ولكن  باهلل،  لذلك 

داللة  لتنق�ض   a باإ�سافة حرف  �لكلمة  ولذ� نحت هذه  يتوقف عن ح�سم �جلو�ب، 

�لكلمة �الأ�سل ولت�سف حاله، ثم �ساعت لتكون م�سطلًحا لكل من متنع عن �الإنكار 

كثريون  وتقبلها  �لكلمة  �ساعت  وقد  ثانية،  جهة  من  �الإثبات  عليه  ومتنع  جهة  من 

لت�سف حالهم متاما كحال هك�سلي، �نظر عنها : كولينز، لغة �الإله )�ض167(، مر 

توثيق �لكتاب يف �لف�سل �لثالث.
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موقفك، وهل تتخذ موقف �لال�أدري �أم موقف �مللحد؟ �أي هل ترى �أن 

نفي وجود �هلل �أمٌر قابٌل للربهنة، وهنا نفى ر��سل �إمكانية نفي وجود 

�هلل فل�سفيًّا، وقال �إنه على مذهب �لال�أدري، وهذ� جو�ب له ما بعده، 

�إذ �سيقع �لنقا�ض يف ماأزق �لال�أدري، ومع كل �سوؤ�ل عوي�ض عن ن�سوء 

�إنه ال يريد  �لكون �سريد ر��سل فوًر� بالتمنع عن �جلو�ب، بل �سيقول 

طرح هذ� �لنوع من �الأ�سئلة، و�سنعر�ض لهذ� كله يف هذ� �ملبحث.

بد�أ �حلو�ر بالتو�فق على دالالت �مل�سطلحات فاتفق �لطرفان على 

�لعامل  �لذ�تي، خالق  �لوجود  �ملتعايل �ساحب  تعني:  كلمة )�هلل(  �أن 

وم�ستقل عن �لعامل )�ض125(، وهذ� مفهوم و�فق عليه ر��سل مبا �أن 

كل �إ�سارة يف �حلو�ر تعني �هلل بهذه �ل�سفات حتديًد�، و�سبب �ل�سوؤ�ل 

وهو  �لعلمية  �الأو�ساط  يف  ي�سود  �آخر  مفهوم  مع  �للب�ض  رفع  هو  هذ� 

�ملفهوم  تو�سيح هذ�  �لثاين  �لف�سل  مر يف  وقد  �لثغر�ت،  �إله  مفهوم 

�مللتب�ض، ولكن ر��سل مل يو�فق على �ل�سوؤ�ل �لثاين �ملتعلق باإمكان �إثبات 

ا ال يريد �لقول �إن نفي �لوجود ممكن  وجود �هلل فل�سفيًّا، كما �أنه �أي�سً

فل�سفيًّا؛ ولذ� فهو على مذهب �لال�أدري، وهذ� عك�ض ما ي�سيع من كون 

ر��سل ملحًد�. و�ساأر�سد هنا �أهم وقفات �حلو�ر تباًعا.

- 2 -

يف كتاب ر��سل تاريخ �لفل�سفة يقف ر��سل على نظرية اليبنتز عن 

، وتقوم هذه �لنظرية على جدلية مفادها �أن �أي 
(1(

)�ل�سبب �الأول(

(1( Russell. History of Western Philosophy. P568. Unwin Ltd. London 1973 
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وجود معاين وحمدد البد �أن يكون له �سبب �سابق عليه �أدى لوجوده، 

وهكذ�  يحدث،  لكي  �سبقه  �سبب  من  �ل�سابق  لل�سبب  بد  ال  وكذلك 

ن�سل  �أن  �إىل  ا  بع�سً بع�سها  يحدث  تر�بط  يف  �الأ�سباب  تت�سل�سل 

�إىل �ل�سبب �الأول �لذي لي�ض ور�ءه �سبب �سابق عليه، وهذ� �سيكون 

�خلالق �لذي قام بذ�ته ومل يك ناجًتا عن �سبب �سابق، و�إن تبني له 

نبحث  �أن  ويلزمنا حينها  �الأول،  ينفي عنه �سفة  �سابق فهذ�  �سبب 

عن �الأول �لذي البد �أن يكون هو �خلالق مبا �أنه �الأول باإطالق، وهذه 

�الأول،  �ل�سبب  هو  �هلل  باأن  للقول  تف�سي  )كالمية(  منطقية  حجة 

و�أنه قام بذ�ته، وهو �سبب �الأ�سباب كلها. ويف كتابه تاريخ �لفل�سفة 

ل هذه �حلجة على غريها من �حلجج.  ف�سَّ

حيث  ور��سل،  كوبلي�ستون  بني  �لنقا�ض  ت�سدرت  �لنظرية  وهذه 

�أن  مبا  عر�سها،  يف  اليبنتز  على  م�ستنًد�  كوبلي�ستون  ��ستح�سرها 

�سل�سلة �الأ�سباب ال ميكن �أن ت�ستمر �إىل ما ال نهاية، والبد �أن جند 

�سيء،  ي�سبقها  بد�ية مل  نقطة  وحتًما هناك  م�سبب،  له  لي�ض  �سبًبا 

وذ�ك هو �هلل.

وتقوم نظرية اليبنتز على �أن كل �سيء يف �لكون هو وجود �حتمايل 

�ملنطقي  فمن  �حتمايل  وجود  �لوجود  هذ�  �أن  ومبا   ،(contingent(

ا �أال ينوجد، �أي �أن وجوده وعدم وجوده كليهما ممكن، من حيث  �أي�سً

حتقق  ملا  �ل�سبب  يحدث  مل  ولو  عنه،  خارج  �سبب  على  معتمد  �إنه 

�أطفال �لذي هو �حتمال قد ال  �لوجود لهذ� �الحتمايل، مثل وجود 

و�أجنبتهم،  بهم  حملت  ا  �أمًّ لالأطفال  �أن  فالبد  حدث  و�إن  يحدث، 
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�إىل  ولدتها وهكذ�  �أم  لها  فاالأم  �سابق عليه،  �سبب  له  و�حلمل كان 

وهذ�  �خلالق،  وهو  �الأول  �ملوجد  عند  �الأ�سباب  �سل�سلة  تتوقف  �أن 

ي�سمل �لكون كله باإطالق. و�لكون موجود كما ن�سهده، و�سن�ساأل هل 

�لكون حدث ل�سبب منه �أم ب�سبب خارج عنه؟ هنا �سنقول �إن �لكون 

مل يخلق نف�سه، و�إن له خالًقا م�سبًبا، وهذ� هو �هلل )اليبنتز568(.

تنبني هذه �لنظرية على منطقية توجب �لنظر باأن �ل�سبب �الأول 

هو )وجود �سروري( ويفرق عن )�لوجود �الحتمايل( من حيث �إن 

�ل�سبب، بينما �ل�سروري يظل خارج �سروط  �الحتمايل يعتمد على 

ولي�ض  ولتدبريه  له  يعود  وفعله  �ملنطق،  على  �سابق  الأنه  �ملنطق؛ 

لالأ�سباب. 

ويبدو على عر�ض ر��سل لنظرية اليبنتز �أنه يتقبلها على م�ستوى 

�لت�سور �لفل�سفي، ويعلق عليها بقوله: »�إن �لنظرية جتد لها دلياًل 

�أنها  توحي  �أجز�ء منه  ونرى  �لكون  �إىل ت�سميم  ننظر  و�قعيًّا حني 

ينم  �سبب  �أنها حدثت عن  البد  بل  مل�سادفة عمياء،  نتيجة  تقع  مل 

عن وعي ملاذ� حتدث، ويكون قد ر�سم لها هدف مل تر�سمه لنف�سها« 

)�ض570(.

نقا�سه  ولكن  ر��سل منها وهو موقف مو�سوعي،  هذ� هو موقف 

روؤيته  كوبلي�ستون  طرح  حيث  خمتلفه،  بنظرة  �أخذ  كوبلي�ستون  مع 

باأن �لوجود �ل�سروري �لذي يعني وجود �خلالق يقوم على �سرورة 

�لوجود  �أن  �إما  معادلتني:  من  بو�حدة  ن�سلم  �أن  مفادها  منطقية 
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�ل�سروري هو من �أوجد نف�سه.. �أو �أنه مل يوجد نف�سه، فاإن كان �سبب 

وجوده يعود له فهذ� ح�سن وجيد، �أما �إن قلنا �إنه لي�ض �سبب وجود 

�سبب  تلم�ض  نف�سه فنحن هنا �سندخل يف متاهة جتعلنا نعجز عن 

للوجود كله، ال عن وجود �لب�سر وال عن وجود �لكون، و�إذن فالبد �أن 

�أن �خلالق هو حمدث وجوده، وينطوي  نتفق فيها  �إىل نقطة  ن�سل 

على �أ�سباب وجوده، �أي نقول �إنه ال ميكنه �أن يكون غري موجود، وهنا 

يكون وجوده �سروريًّا لوجود كل �لكائنات )�ض127(.

ال  �أنه  و�لو�قعي، غري  �ملنطقي  بني  �أن مييز  يحاول  ر��سل  ولكن 

يتقدم الأكرث من جمرد �لتمييز �ملفاهيمي، وال يبني على ذلك ت�سوًر� 

يعزز موقفه؛ بل يظل متمنًعا عن تقدمي �أي موقف عن �ل�سوؤ�ل �لكبري، 

وهنا تتورط �ملناق�سة يف ماأزق مفاهيمي دون �أن ي�ستبني �لغر�ض من 

�أن كوبلي�ستون يعزز  �لف�سل بني ما هو منطقي وما هو و�قعي، مع 

من �لقول �أن هناك موجود�ت �حتمالية ندركها دون حجة منطقية، 

وكل  �ل�سروري،  �لوجود  هنا  وهو  لها،  م�سبب  لل�سوؤ�ل عن  وتدعونا 

�الأطفال  كوجود  ي�سبقه؛  ا  �سروريًّ وجوًد�  يفرت�ض  �حتمايل  وجود 

�لذي هو �حتمال يوجب �لقول بوجود �الأم، حيث تبد�أ �ل�سل�سلة لتقف 

�أخرًي� عند �سبب �أويل هو �سبب ذ�ته.

�لتي  �سفته  يعزز  �لذي  �لفكري  مذهبه  �إىل  ر��سل  يلجاأ  وهنا 

�تخذها لنف�سه يف مطلع �حلو�ر بو�سفه غري ملحد، و�إمنا هو على 

مذهب )ال�أدري(؛ لكي يقرر �أنه ال يت�سدى لنفي وجود �خلالق، وال 

على  بالرد  ويكتفي  م�سادة،  حجج  عن  �لبحث  نف�سه  على  يفر�ض 
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حجج كوبلي�ستون بالقول �إن �ل�سعوبة عنده يف هذه �جلدلية تكمن 

باأنه ال يرى د�عًيا يدعوه للقول بالوجود �ل�سروري، ومن ثم ال يرى 

د�عًيا الأن ي�سف �ملوجود�ت باأنها ذ�ت وجود �حتمايل، وهذ� يعني 

لنا �أن ر��سل يتجنب �خلو�ض يف �الأ�سئلة �لكربى، وي�سفها بال�سعوبة 

و�لتعقيد كما هنا، ويقول �إن �خلو�ض فيها يحتاج �إىل وقت ميتد �إىل 

مع  البال�ض  موقف  ي�ستعيد  وكاأنه  �أعاله،  ذكرنا  كما  �لقيامة،  يوم 

�لعلمية  �حلتمية  عن  نظريته  يف  �هلل  ي�سع  �أين  �ساأله  حني  نابليون 

.
(1(

فقال: هذه فر�سية ال تعنيني



)1) هوكينج �لت�سميم �لعظيم )�ض44(، مر توثيقه.
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ر�بًعا: �لك�ن قابل / غري قابل للتف�شري

هل �لكون قابل للتف�سري...؟ 

ر��سل  جعل  مما  �ملناق�سة،  فيه  تعرثت   � جدًّ دقيق  �سوؤ�ل  هذ� 

نف�سه غري قادر  ير�ه �سعًبا، ويرى  الأنه  �ل�سوؤ�ل؛  يقرتح جتاوز هذ� 

على �مل�سي فيه )�ض138(. فالعامل عنده حا�سر وماثل، ون�ستطيع 

�لبحث عن جزئياته و�سنجد لها �أ�سباًبا، لكننا لن جند �أ�سباًبا للكون 

و�سيكون  جو�به،  جند  لن  �سيء  عن  ن�ساأل  �أال  علينا  لذ�  مبجمله؛ 

وجود  �سبب  عن  �سوؤ�ل  وكل   ،(illegitimate( �سرعي  غري  �ل�سوؤ�ل 

هكذ�  جتاوزه،  يجب  ولذ�  عليه؛  جو�ب  وال  �سعب  �سوؤ�ل  هو  �لكون 

�أن يقفز  قال وطلب ر��سل، ال يريد مناق�سة �ل�سوؤ�ل، ويريد للحو�ر 

� على �أن هذ� �أمر لن نح�سل على جو�ب له، و�الأح�سن  لغريه، م�سرًّ

�أال ننتظر له جو�ًبا )�ض132(، ويرد كوبلي�ستون بالقول: �إنك تقول 

�ل�سوؤ�ل فهذ�  تعجز عن جو�ب  فاأن  �الآخر؛  �أحدهما  يعطل  باأمرين 

�أمر، و�أن تتجنب طرحه فذ�ك �أمر �آخر، ومل يزد ر��سل على �أن قال: 

ح�سًنا، ال �أعرف.

�أ�ستطيع(،  �أعرف، ال  يف �حلو�ر كله ترددت جمل من مثل: )ال 

�حلو�ر  دفع  ويحاول  كبري،  �سوؤ�ل  جاء  كلما  قوي  ب�سكل  وظهرت 
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ملناق�سة �جلزئيات وجتنب �لكليات، وهذ� ما جعل كوبلي�ستون يتعجب 

من موقف ر��سل يف جتنبه ل�سوؤ�ل �سبب ن�سوء �لكون، وعن �أي �أمر 

كلي، يف حني يو�فق �أن �جلزئيات هي عنا�سر تتاآلف لتت�سكل منها 

بنية كلية، وهنا كيف ي�سح �أن نقف على م�سببات �جلزئيات، فاإذ� 

جاء �سوؤ�ل عن �لكل توقفنا دونه )�ض133(...!

وهنا ينفي ر��سل �أن يكون للكون �أي معنى، ويرى كلمة �لكون تعبري 

مريح ولكنه يخلو من �أي داللة، ويف هذ� تناق�ض حاد بني �أن تعرتف 

بوجود �سيء �أو �أن ترف�ض �ل�سوؤ�ل عن معنى وجوده، وهذ� موقف غري 

فل�سفي، ويعيدنا لنقد �إليوت ملحا�سرة ر��سل وو�سفه لها �أنها خطاب 

عاطفي ولي�ض فل�سفيًّا، ومن �لو��سح �أن ر��سل يكرر �ملوقف نف�سه يف 

حو�ره هذ�، ويظل يبعد نف�سه عن �لفل�سفة من حيث �إنه يرف�ض �الأ�سئلة 

�لكربى �لتي و�جهها كل فيل�سوف مهم على مدى تاريخ �لفل�سفة.

و�سوؤ�ل �الأ�سئلة كلها �سيكون �الآتي: هل ي�سح منا �أن نقول بعدم 

�أواًل...!، يف حني  �الأمر  �أن نبحث يف هذ�  وجود �سبب الأمر ما قبل 

�ل�سيء  �إذن نقر بوجود هذ�  �الأمر موجود ونقر بوجوده، فكيف  �أن 

ووجود عنا�سره �جلزئية، ثم نقول �إنه حدث لغري ما �سبب، �أولي�ض 

�حلكم بعدم وجود �سبب هو �أمر الحق وياأتي بعد �لبحث ولي�ض قبله، 

وياأتي تبًعا لل�سوؤ�ل...!

�لكون  �أن  يرى  �إنه  بالقول  ر��سل  لريد  كوبلي�ستون  ت�ساءل  هكذ� 

موجود ونحن نر�ه، وهذ� حدي وال �أزيد )�ض134(.
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هذه حماورة مع فو�ئدها �ملعرفية، �إال �أن ر��سل مل يقدم لقر�ئه 

�سيًئا عظيًما فيها، مما يعني �أنه يتمثل قول كانط �إن �لعقل عاجز عن 

�لو�سول �إىل �هلل، و�إن �لطريق �إىل �هلل يحتاج �إىل �سلوك م�سلك غري 

�أحاال مو�سوع  م�سار �لعقل، وهو ما جنده عند هيوم ورو�سو، حيث 

�لف�سل  يف  رو�سو  موقف  يف  و�سنتو�سع  لل�سمري،  �أو  للقلب  �الإميان 

��ستنتاجهم  قالو�  �لفال�سفة  هوؤالء  �أن  هو  و�حد  فارق  مع   .
(1(

�الآتي

بعد �أن بحثو� و�أعلنو� عن نتائجهم، ور��سل يعرف هذ� وعر�سه يف 

كتابه تاريخ �لفل�سفة �لغربية، لكنه يتغافل عنه يف حو�ره هذ� حيث 

وجب ح�سوره لو كان لر��سل رغبة يف تقوية �حلو�ر فل�سفيًّا.

�لال�أدري  مذهب  من  �أنه  هنا  يوؤكد  ر��سل  �أن  و�خلال�سة 

)agnostics) كما �سرح يف مطلع �حلو�ر موؤكًد� �أنه ال ينفي وال يثبت 

وجود �خلالق )�ض18(، بينما م�سكلته �لفكرية هي متنُّعه عن �لبحث 

عن �سبب ن�سوء �لكون، تارة ل�سعوبة �ل�سوؤ�ل، �أو الأنه �سوؤ�ل ال جو�ب 

�أي حو�ر معه،  عليه؛ ولذ� يتوجب جتنبه، وهذ� يقطع �لطريق على 

مما جعل حما�سرته �الأ�سلية يف هذ� �الأمر تتحول �إىل خطاب عاطفي 

غري فل�سفي، وجعل حو�ره مع كوبلي�ستون يقع يف ماآزق �لالتفاعل مع 

�لت�ساوؤالت، وت�سيطر عليه جملة )ال �أ�ستطيع( ب�سيغها �ملتعددة مثل: 

)ال �أدري(، )وال �أ�ستطيع(، )ولن �أقول كذ�(...�إلخ. وهذ� �سيذكرنا 

بكلمة �آين�ستاين باأن عقولنا �ل�سغرية تعجز �أن تدرك �خلالق، ولعل 

ر��سل قال �لقول ذ�ته و�إن مبفرد�ت غري �سريحة.

)1) عن هيوم �نظر: ر��سل تاريخ �لفل�سفة �لغربية، )�ض646(.
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و�أخرًي� فاإن �الإ�سكال عند ر��سل هو �إيثاره للمو�سة �لثقافية على 

�ملنهجية �لفل�سفية، وهذ� منبع ��ستغر�بي من موقف ر��سل، مع ثبات 

�إعجابي به وبكتاباته عموًما، و�إن كان من ��ستثناء يف �إعجابي ف�سببه 

يغطي  �أن  رغب  وكاأنه  عقله،  على  تتغلب  �ملو�سة  جعل  حني  هفوته 

�ن�سحابه عن �لنقا�ض �جلدي عن �سوؤ�ل �خلالق وو�سفه للجدية هنا 

�لوحيد  �لتربير  �لقيامة، وهذ� هو  �إىل يوم  باأنها تتطلب وقًتا ميتد 

�لذي �ساقه لتجنب �الأ�سئلة �لكربى.

وال�سك �أن ر��سل قد وقع يف حال غ�سب من �سلوكيات �لكني�سة، 

و�لكني�سة عنده تتلخ�ض يف جملة و�حدة هي: »تعظ باملحبة ومتار�ض 

�لغ�سب  و�زد�د  �مل�سيحية،  على  غ�سًبا  ليكون  وت�ساعد  �لعنف«، 

وفكرة  �خلالق  من  �سلبي  ينتهي مبوقف  ثم  كلها،  �لديانات  لي�سمل 

�الإميان �أ�ساًل. هذ� و�سف تك�سف عنه حال �ملحا�سرة وحال �ملقاالت 

�الأخرى يف �لكتاب مع �لفارق �لزمني �لكبري يف تو�ريخ �ملو�د هذه، 

ومما يدلل على �أن �حلالة هي حال غ�سب ولي�ست معطى فل�سفيًّا هو 

حال �حلو�ر مع كوبلي�ستون �لذي يك�سف عن هدوء مو�سوعي �سديد 

�الأ�سئلة  مو�جهة  عن  بالعجز  �لت�سليم  لدرجة  �حلو�ر  جمريات  مع 

�لتي الحقته يف �أثناء �حلو�ر، ومل يد�رها مبقولة �ملو�سة �لثقافية يف 

هذ� �حلو�ر ولكنه جلاأ �إىل جمله �لغريبة من مثل: )ال �أ�ستطيع، ال 

�أرى، ال �أو�فق(، وهي جمل �سلبية ولي�ست جدلية وال ت�سمد للحو�ر 

بقدر ما تهرب منه. وهو يهرب من �لفل�سفة هنا بالرغم من �سهادة 

�بنته عن توقه �ملبكر للبحث عن �حلقيقة �لكربى مما جعله يتجه 
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�إىل �لفل�سفة، ولكنه تخلى عن توقه �الأول وقرر �أن يحرم نف�سه حني 

.(agnostic( متو�سع يف و�سع �لال�أدري

وحو�ره مع كوبلي�ستون �أظهره يف مظهر من يعطل �الأ�سئلة، مما 

جعل قر�ءه معلقني يف �لفر�غ، حتى �مللحدين منهم؛ ولهذ� �ساع عنه 

�أنه هادن �لدين وهادن كوبلي�ستون �لق�ض �لذي يتفاخر باأنه ي�ستطيع 

ي�ستطيع  ال  �أنه  ر��سل  ت�سريح  مقابل  يف  فل�سفيًّا،  �هلل  وجود  �إثبات 

نفي وجود �هلل فل�سفيًّا، وهذ� �أظهره عاجًز� يف حلظة معرفية كانت 

حتتاج �إىل قوة عقلية جبارة يعرفها �لكل عن ر��سل يف �سائر كتاباته، 

لوال هذ� �ال�ستثناء �خلطري و�مل�سريي.
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�أوًل: �ل�شك �لأبي�ض

و�قعي  بتعريف  تعريفه  نعيد  �أن  هو  �ل�سك  مع  �لتعامل  طرق  �أول 

مبا �أنه مثل �سفحة بي�ساء وتظل بي�ساء �إىل �أن نكتب عليها حروفنا، 

وخا�سية هذه �حلروف �لتي �سنندفع لكتابتها على هذه �ل�سفحة هي 

�أنها �ستتحول �إىل قو�نني تفكري تدير ت�سور�تنا، هكذ� جرب ديكارت 

نظرية  �سكه  جعل  يف  جنح  ثم  ومن  للتفكري،  منهًجا  �ل�سك  فجعل 

فل�سفية ومنهجية، وبعك�سه برتر�ند ر��سل �لذي جعل �سكوكه تتجمد 

عند م�ستو�ها �الأول فقرر �أن مينع نف�سه من �مل�سي مع �ل�سوؤ�ل، وقرر 

�أن يحب�ض نف�سه يف �ل�سك، فيقول �إنه ال يثبت وال ينفي، )�نظر �لف�سل 

من  تخرجه  �ل�سكوك  ليجعل  هوكينج  �ستيفن  ر�ح  حني  يف  �لر�بع(. 

باالإحلاد،  �إىل مرحلة تقطع  �أول عمره  موؤمنة، كما هي حال  مرحلة 

وهي  نف�سها،  خلقت  �لطبيعة  باأن  وقطع  للكون،  خالق  وجود  وتنفي 

ا منطقيًّا، �إذ ينكر �أن �هلل هو �الأول و�خلالق، يف  مقولة حتمل تناق�سً

حني يقبل �أن �لطبيعة خلقت نف�سها، كما �أنه ال يقول: �إن �الإن�سان خلق 

نف�سه قيا�ًسا على �لطبيعة، فهل �الإن�سان من خملوقات �لطبيعة...؟! 

ويف �ملقابل مل يناق�ض �إن كانت �لطبيعة وهي تخلق نف�سها كانت تعي 

بالذكاء  يتمتع  �الإن�سان  نرى  وملاذ�  ذلك،  لها غر�ض من  وهل  ذلك، 

و�لوعي بينما �لطبيعة ال متلك وعًيا وال ذكاء، كما هي مالحظة رو�سو؛ 
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و�سنقف عليها بعد قليل. وهي �ملالحظة �لتي مل ي�ساأ هوكينج �لوقوف 

عليها؛ بل ز�د على ذلك و�أعلن موت �لفل�سفة ليمنع مثل هذ� �ل�سوؤ�ل.

بال�سك  ��ستعان  موؤمًنا  فيل�سوًفا  نرى  هذه  �لثالثة  �الأمثلة  من 

�لال�أدري  يدفعه ملذهب  �ل�سك  �آخر جعل  وفيل�سوًفا  �إميانه،  لتعزيز 

)agnostic)، وعالـًما قرر �الإحلاد و�إغالق �أبو�ب �الأ�سئلة، وهذه هي 

كل  �لثالثة  من  و�حد  كل  كتبها  �لتي  وحروفها  �لبي�ساء  �ل�سفحة 

وخطوط  حياته  خط  تر�سم  و�حد  كل  حروف  جعل  مما  بطريقته، 

تفكريه، و�الأكيد �أن كل فرد منا �سيكون مثل و�حد من هوؤالء �لثالثة. 

ملجرد  �أمر  على  �أحكم  �أن  مني  ي�سح  هل  هو:  �ل�سروري  و�ل�سوؤ�ل 

�أين ال �أعرفه وال يحيط به عقلي...؟! �أم �أن �ملنهجية تقت�سي �أن �أجعله 

بحًثا عن جو�ب قد �أجده بنف�سي، �أو �أجد �أحًد� غريي و�سل �إليه و�أرى 

�ملا�سية  �الأربعة  �لف�سول  يف  جعلني  ما  وهذ�  �أ�سئلتي؟!  تغني  فكرته 

�أعر�ض لتجارب يف �لفل�سفة ويف �لعلم �لطبيعي تعاملت مع �سوؤ�ل �خللق 

بطرق متفاوتة تثبت �سيًئا و�حًد� جوهريًّا وهو �أن �لعلم و�لعقل مًعا هما 

�ل�سفحة �لبي�ساء �لتي بيد كل م�ستخدم لهذه �ل�سفحة �أن يجعل �لعلم 

ي�سري معه �إمياًنا �أو �إحلاًد� ح�سب ما ير�سمه لنف�سه، و�سي�سل �إىل �لنتيجة 

�لتي ي�سمح بها علمه وفل�سفته، وهذه خا�سية ت�سف حال �الإن�سان مع 

�لعلم و�لفل�سفة، حيث �سرن�هما من�سطني حمايدين ال هما كافر�ن وال 

�الإن�سان �مل�ستخدم  يتعار�سا مع ما يعتقده  هما موؤمنان، وهما مًعا لن 

لهما و�سيم�سيان معه �إمياًنا �أو �إحلاًد�، وال ي�سح هنا �لقول �إن �لعلم �أو 

�لفل�سفة يتعار�سان مع �الإميان، وقد ر�أينا فال�سفة موؤمنني يف �لقدمي 
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ويف �حلديث، وكذلك علماء موؤمنني قدمًيا وحديًثا، و�لف�سول �ملا�سية 

بي�ساء، وحروفنا  و�الأمر كله �سفحة  باالأمثلة على هوؤالء وهوؤالء،  ثرية 

عليها تر�سم ماآالت نظرياتنا، وحتًما فالعلم و�لفل�سفة حمايد�ن، وهما 

و�سنقف  وو�عية،  عاقلة  حرة  باإر�دة  لهما  �الإن�سان  توظيف  ح�سب  مًعا 

وخيار�تها  �الإحلاد  �أو  �الإميان  يف  ودورها  �حلرة  �الإر�دة  مفهوم  على 

معهما مًعا، مبثل خيار�ت �لعلم و�لفل�سفة �إمياًنا �أو غريه. 

وهو  �الإحلاد،  ي�سحب  وكذلك  �الإميان  ي�سحب  �ل�سك  �أن  على 

ومثله  �سك،  من  موؤمن  يخلو  ولن  منهما،  كل  يف  جوهري  عن�سر 

�مللحد �لذي عادة يبد�أ �الإحلاد عنده ب�سكوك تتقوى حتى تغلب عليه 

وحت�سم موقفه، وقد يتغلب �ل�سك �ملنهجي فيحرر قلقه �إىل �إيجاب، 

ا  �أو يتغلب �ل�سك �ل�سلبي فيقع يف مظنة �لقطع ولو دون برهان حمتجًّ

باأنه مل يجد دلياًل يقطع �سكه، على �أن �لدليل يف مثل هذه �مل�سائل 

لي�ض خارجيًّا كي نطلبه وجنري خلفه، ولكنه د�خلي و�إن مل ينبع من 

�ل�سك  وقفات على مفهوم  و�سنقف  �لد�خل فلن جنده يف �خلارج، 

وكيف تعامل معه فال�سفة وعلماء و�أثرو� �لتجربة حوله. 

و�أهم �سروط �لبحث �لعلمي هو �أن نتعامل مع �ل�سك بو�سفه مفهوًما 

لي�ض  �ل�سك  �أن  مبعنى  و�الإحلاد،  �الإميان  مفهومي  ي�ساحب  معرفيًّا 

�إثًما وال خطيئة روحية يقرتفها �ملرء �سد نف�سه و�سد ر�حته �ملعنوية 

�أو  به  نف�سه  ليورط  �الإن�سان  يختاره  لي�ض خياًر�  و�ل�سك  و�لوجد�نية. 

ليحا�سبه �الآخرون عليه؛ بل هو �أحد وجوه �لبحث �لعلمي، �سريطة �أن 

وق�سة  �إجابات،  �لبحث عن  ي�ستعني مبنهجيات  معرفيًّا  ا  �سكًّ جنعله 
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�إبر�هيم  تزودنا بنموذج يعني على �لت�سوُّر، حيث �بتد�أ ب�سوؤ�ل 

ا، و�ساءل �أباه �آزر كيف يعبد �أ�سناًما  عن �آلهة قومه وهل هي �آلهة حقًّ

�ل�سماو�ت  ملكوت  يف  بحثية  برحلة  هذ�  و�أدخله  تفكر،  وال  تعي  ال 

�آلهة قومه، فنظر يف  �لتي تفوق  بالكائنات �لكربى  تاأمل  و  و�الأر�ض، 

كوكب م�سع، ثم يف �لقمر، ثم يف �ل�سم�ض متدرًجا يف بحثه عن �الأكرب 

و�الأعظم ليتخذه ربًّا، ولكن باغته �أفول هذه �لكائنات كائًنا تلو �آخر 

مما ك�سف نق�سها، وهنا �أ�سبح �أمام �أق�سى حدود �ل�سوؤ�ل بحًثا عن 

جو�ب، ولكنه مل يزل دون �لو�سول، فطلب �ملعونة: )ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک      ک( )�الأنعام: 77(، وهنا نظر يف �ل�سم�ض ولكن 
�أفولها جعلها مثل �سابقيها وال مزية، هنا فقط �أح�ض ببلوغه �لغاية . 

على  �ملبني  �لعقلي  �ال�ستدالل  من  نوع  هو  �إبر�هيم  مع  حدث  وما 

جملة  وهي   ،)78 )�الأنعام:  ڱ(  ڳ     ڳ   )ڳ   �ملنطقي،  �لقيا�ض 

�ل�سماو�ت  لفاطر  �هتدى  �أن  �إىل  له  �سوؤ�ل  كل  مع  قيا�سيًّا  تكررت 

و�الأر�ض، وهو حتول م�سطلحي من )ربي( بتخ�سي�سه للذ�ت وحدها، 

ا وب�سًر�، وهذه نقطة �ل�سفر، فاإما �أن يقول  �إىل فاطر �لكل �سماء و�أر�سً

�إن �ل�سم�ض هي ربه، ومن َثمَّ هي من خلقه، �أو �أن  يقول �إن  �ل�سم�ض 

رحلته  �أكمل  �أن  بعد  �إال  �أمره  يح�سم  مل  وهو  مثله،  خملوقة  نف�سها 

�ال�ستداللية، فترب�أ من �آلهة قومه �أواًل، ثم من �الحتماالت �لكونية �لتي 

مر عليها متتبًعا، ويف �لنهاية �أعلن بر�ءته و�كت�سف فطرته وتيقن من 

فاطر �ل�سماو�ت و�الأر�ض، و�سرنى  اليبنتز ي�سل �إىل �لنتيجة نف�سها 

متو�ساًل باال�ستدالل �لعقلي ليقف على �ل�سبب �الأول )�لف�سل �لر�بع(، 
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مب�سطلح  ت�سميته  مع  �لعقلي  �ال�ستدالل  م�ستخدًما  ديكارت   ومثله 

جو�ب  عن  بحًثا  �لت�ساوؤل  على  �لقائم  �ملنهجي(  )�ل�سك  هو  يخ�سه 

�خلالق،  على  �لد�لة  �لعالمات  وقر�ءة  �ملنطقي  �لقيا�ض  على  مبني 

وهما مًعا  منوذجان  فل�سفيَّان يف ت�سابه مع �إبر�هيم يف عملية �لت�ساوؤل 

�ملنهجي ويف �لو�سول عربه جلو�ب، ومثلهما كولينز �لذي �سيعرب رحلة 

��ستداللية يوظف فيها �لعلم ليكون دلياًل يف ��ستقر�ء �لعالمات، و�إن 

كان �إبر�هيم تتبع عالمات  �لكو�كب فكولينز تتبع �لنظريات �لعلمية 

�لكربى، �جلاذبية و�لتطور و�النفجار �لكبري، وو�سل �أخرًي� لك�سف لغة 

�جلينات،  وكاأن  �هلل  يخاطبنا  حيث  �لب�سري،  باجلينوم  متمثلة  �الإله 

و�لـ DNA ر�سالة من �هلل نحتاج لفك �سفرتها لنعرف �ملر�سل، وهذه 

خال�سة رحلة كولينز )�لف�سل �لثالث(.

ق�شة اإبراهيم  يف القراآن:

)ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ    
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ( 

)�الأنعام: 79-75(. 
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ثانًيا: �ش�ؤ�ل �ملحكم و�ملت�شابه

متجاورين؛  �الإميان  وي�سكن  �ل�سك  ي�سكن  و�ملت�سابه  �ملحكم  بني 

فيتعزز �ل�سك لي�سبح �إحلاًد� �أو يتو��سع ليتحول �إىل �إميان، ويف كل 

دين من �لديانات �ل�سماوية )ذ�ت �لكتب �ملوحاة من �هلل( يح�سر 

�ملحكم و�ملت�سابه، وجتارب �لب�سر توؤكد حدوث �لت�ساوؤالت يف �لقلوب 

�ل�سخ�سية لكل موؤمن ولكل ملحد على حد �سو�ء،  �لتجارب  ح�سب 

�أجوبة على بع�سها، و�ستكون  �أ�سئلة دقيقة �سيجد  وكالهما تو�جهه 

هذه من �سلب �خلطاب �ملحكم، بينما �سيعجز عن �قتنا�ض جو�ب 

�سريع حول �أمور �ستعود للمت�سابه، و�ملت�سابه غالًبا ياأتي من تفا�سيل 

�الإ�سكال يف  يقع  وهنا  �سببها،  ي�ستبني  ال  �ملنزلة  �لن�سو�ض  متر يف 

�أ�سله بني نظرتني فا�سلتني: �إحد�هما �أن ن�ستعني باملحكم كي ي�سندنا 

يف مو�جهة �ملت�سابه، ونغلب �ملحكم الأنه مينحنا �لطماأنينة من جهة 

ومينحنا جو�ًبا من �هلل عن �هلل، وهنا نكون يف �سف �ملوؤمن �ملتغلب 

�ملنزلة  �لن�سو�ض  يف  ير�ه  مما  �ملحكم  و�ساطة  عرب  �سكوكه  على 

�سي�سع  �لذي  �لفل�سفي  للتفكري  حينها  �ملت�سابه  ويحيل  �هلل،  من 

�ل�سروري  و�لوجود  �الحتمايل  �لوجود  فكرة  مثل  جدلية  فر�سيات 

هناك  �ستكون  وفيها  �لر�بع،  �لف�سل  يف  مف�سلة  عر�سناها  وقد 

معنى  وعن  �لكون،  خلق  �سبب  وعن  �لكون  ن�سوء  قبل  عما  �إجابات 
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وجودنا وم�سرينا بعد �ملوت، هذ� هو معنى �لطماأنينة �لتي تتاأ�س�ض 

على منطق جوهري؛ هو �أن ما جنهله ال يعني �أنه غري موجود، وكما 

�أن وجود �أطفال يعني بال�سرورة وجود �أم ولدتهم، وهذه �الأم كانت 

طفلة نتجت عن �أم ولدتها، وهكذ� �إىل �أن ت�سل �إىل نقطة ي�ستحيل 

عليك �أن حتدد ما قبلها مثل حلظة حدوث �النفجار �لكبري، وهذ� 

حدث �حتمايل، كان من �ملمكن �أال يحدث، لكنه حدث، وهنا يجب 

�أن يكون له �سبب ومت�سبب، وهنا ن�سل �إىل مفهوم �لوجود �ل�سروري 

�لذي لي�ض له �سابق نعلمه، ولي�ض له �سابق نفرت�سه، �إذن هو �سبب 

نف�سه، وهو �سبب كل ما نر�ه يف هذ� �لكون، وهو �سبب وجودنا.

يحيل  وجتعله  �سكوكه  بها  ويعالج  بع�سنا  يرت�سيها  معادلة  هذه 

�ملت�سابه �إىل �ملحكم؛ فيطمئن للمحكم ويعالج به �ملت�سابه، وهذ� هو 

معنى �لطماأنينة. يف حني تتعطل هذه �ملعادلة لدى بع�ض �آخر يعجز 

عن تقبل هذه �جلدلية كما فعل ر��سل �لذي توقف دون ذلك، وتابع 

�ل�سوؤ�ل،  تقبل طرح  ع عن  ومتنَّ تعنيه،  ال  فر�سية  هذه  باأن  البال�ض 

ولكنه موقف معلق  �ملوقف،  �لالجو�ب هو  ليجعل  �ل�سك  ياأتي  وهنا 

ويخلو من �لربهنة على عدم وجود �إله خالق مبثل عجزه عن �إثبات 

ا لن يجد جو�ًبا على  �لوجود بربهان مادي غري فل�سفي، ولكنه �أي�سً

ما قبل �النفجار وال عن �سبب ن�سوء �لكون وال عن م�سرينا بعد �ملوت 

لها  �سنعت  �لتي  �لالجو�ب  وهذه هي حالة  وجودنا،  معنى  وال عن 

 ،(agnostic( مهرًبا من �الأ�سئلة عرب نظرية هيك�سلي عن �لال�أدري

حيث تظل مقولة )ال �أدري( هي �لف�ساء �ملعلق بني �ملحكم و�ملت�سابه 
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�ل�سوؤ�ل،  حرقة  من  �لفيل�سوف  تخل�ض  �سفة  �أ�سبحت  �أن  لدرجة 

وكاأنه يتخل�ض من �لفل�سفة نف�سها مبا �أن �لفل�سفة جوهرها �ل�سوؤ�ل.

ومبا �أن �ملت�سابه ال يقع �إال يف �لتفا�سيل، فاإن �جلوهري متعاٍل على 

�ملت�سابه؛ الأنك مع �جلوهري تقف عند نقطة حا�سمة؛ فاإما �أن تقبل 

�أن �النفجار �لكبري م�سبوق بوجود عاقل و�ع �أحدث هذ� �النفجار، �أو 

تبحث لنف�سك عن جو�ب كاأن تقول مع هوكينج �إن قو�نني �جلاذبية 

خلقت نف�سها وخلقت �لكون، يف مقابل نيوتن �ساحب �لنظرية �لذي 

قال �إن �جلاذبية عززت وجود �خلالق عنده )�نظر �لف�سل �لثاين، 

مبحث نيوتن وهوكينج(، ويف �حلالني فاالأمر لي�ض مت�سابًها، ولكنه 

موقف يح�سم ويقطع باأحد �الجتاهني، و�إن ف�سل بع�سهم مقولة ال 

�أعرف، وكاأنهم يجعلونها يف منزلة �ملت�سابه ولو من باب �لتهرب من 

�ل�سوؤ�ل.

وهنا يح�سن بنا �أن ن�ستدعي جتربة رو�سو مع �ل�سك و�الإميان، يف 

�ملبحث �الآتي.
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ثالًثا: رو�ش� بني �ملحكم و�ملت�شابه

كما  فالفال�سفة  مًعا،  و�لكني�سة  �لفال�سفة  وجه  يف  رو�سو  يثور 

يتظاهر  من  حتى  بنظرتهم،  و�ثقون  باأنف�سهم  معجبون  ير�هم 

بال�سك، و�سرت�هم عارفني بكل �سيء، ويف �لوقت ذ�ته عاجزين عن 

�إثبات �أي �سيء، ويتندر بع�سهم من بع�ض، وهذه هي �ل�سمة �جلامعة 

وتكربه  �أواًل  �الإن�سان  عجز  هو  عندهم  �لتباين  هذ�  و�سبب  بينهم، 

ثانًيا، وكل و�حد منهم يعلم �أن مقولته لي�ست �أوثق من مقولة غريه 

ولكنه يت�سبث مبقوالته فقط الأنها من �إبد�عه، وال �أحد منهم يف�سل 

 هو.
(1(

�حلق �لذي قال به غريه على �لباطل �لذي �خرتعه

ن�ساأته يف  �إىل  �لكني�سة ورجال �لدين فاإنه ي�سري  �أما موقفه من 

و�إن  للت�ساوؤل،  جمااًل  تدع  وال  ق�سية  كل  يف  �لف�سل  تزعم  كني�سة 

 ،
(2(

�لكل برف�ض  و�سفوك  دق  مهما  �أحكامهم  من  جزًء�  رف�ست 

معقولة،  غري  �أحكام  ت�سديق  �أ�ستطع  مل  بقوله:  حريته  وي�سور 

فزهدت يف �أخرى معقولة، وتعليماتهم يل: �سدق �لكل.. فارغموين 

على تكذيب �لكل.

)1) رو�سو، دين �لفطرة )�ض29-30(، تعريب عبد �هلل �لعروي، �ملركز �لثقايف �لعربي، 

�لد�ر �لبي�ساء 2012م. 

)2) �ل�سابق، دين �لفطرة )�ض27، 28(.
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وهنا ي�سعى لتخلي�ض نف�سه من هيمنة �لفال�سفة وهيمنة رجال 

�لدين مًعا؛ الأنهم عاجزون عن تخلي�سه من �ل�سك بقدر ما يقوُّون 

لن  وجد�نه  �أن  مبا  وجد�نه  �إىل  �لعودة  وقرر  نف�سه،  يف  �ل�سكوك 

يخدعه مبقد�ر خمادعاتهم له، و�إن �أخطاأ ف�سيكون �خلطاأ عليه ولن 

مي�ض غريه ب�سوء، و�إن �تبع �أوهامه فذ�ك �أخف من �تباع توهيمات 

غريه. 

الأنه  �لفل�سفة؛  عجز  ولي�ض  �لفال�سفة،  عجز  رو�سو  يقرر  هنا 

�سيعتمد على �لعقل ليهديه �إىل �لفطرة، و�لفطرة �ستك�سف له دين 

ما  كل  و�سيتبع  �ل�سك،  له  لتح�سم  �لطماأنينة  �إىل  و�سيلجاأ  �لفطرة، 

يطمئن �إليه قلبه )�ض31(.

وير�سم خطته هذه تبًعا لكون �الأفكار كلها حمل ترجيح ولي�ست 

حمل جزم، ويجمع بني �لعقل و�لوجد�ن هنا ليوظفهما مًعا، مبا �أنه 

يتعامل مع �أ�سئلة تتطلب �لو�سول �إىل درجة من �ليقني لكي حتقق قبواًل 

ذ�تيًّا. وكلما تعار�ست فكرة مع �أخرى فاإن �الأوىل منهما و�الأعم هي 

�لفكرة �الأب�سط و�الأقرب للعقل. وهنا يتعا�سد �لعقل و�لوجد�ن مًعا 

 .
(1(

يف تعزيز �لفكرة من حيث قبولها عقليًّا و�الطمئنان لها وجد�نيًّا

و�ملهم هنا هو �لبحث عن �حلقيقة على درجة من �لتو��سع �لعلمي؛ 

�بتد�ع  يف  �الأنانية  رغباته  يفوق  للفكرة  باالإخال�ض  �إح�سا�سه  الأن 

يقول  باأن  �لفال�سفة  فل�سفية هدفها فقط مناف�سة غريه من  مقولة 

)1) رو�سو )�ض69(.
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غري ما قالو�، وهي علة �لفال�سفة ح�سب و�سفه لهم، و�سبب ثورته 

لكنه هنا ميار�ض  �أنهم زمالء مهنة وزمالء تخ�س�ض،  عليهم، مع 

�الأ�سئلة  قلق  نف�سه من  لينقذ  �لفل�سفية  �ملوؤ�س�سة  ويعري  ذ�تيًّا  نقًد� 

�لتي تبعده عن �الأجوبة، وال تف�سي به �إىل �سيء، و�هلل قد خلق لنا 

عقواًل الأنه �أر�د لنا �إر�دة حرة، وتركنا ن�ستعمل هبته �لعظيمة هذه 

لكي نبحث عنه م�ستخدمني �لعقل و�لوجد�ن مًعا، وهذ� هو �لطريق 

�لذي يحمي �لعقل من �لغرور ويحمي �لوجد�ن من في�ض �لعاطفة، 

ولكنها يف  تفكرًي�،  �أو  تاأماًل  �أو  نباهة  ن�سميها  قد  قوة ذهنية  وهذه 

حقيقتها �سيء يف �لنف�ض ولي�ست يف �الأ�سياء، وهي �لتي ي�سفها رو�سو 

باأنها »من فعلي رغم �أنها ال تعمل �إال عندما تنطبع يف ذهني �سور 

�الأ�سياء. ال خيار يل يف �أن �أح�ض �أو ال �أح�ض، لكن يل كامل �حلرية يف 

�أن �أحم�ض حم�سو�ساتي، كثرًي� �أو قلياًل« )�ض36(، وهنا فهو كائن 

يح�ض وينفعل، ويف �لوقت ذ�ته هو كائن عاقل وفاعل، وكلما حترز يف 

حكمه �قرتب لل�سو�ب، وهذه �ستكون ح�سانة للعقل من �لوقوع يف 

غلو�ء �ل�سو�ب �ملطلق؛ الأن �لوجد�ن يطعم �لعقل بالذوق يف �لتقبل 

ما  فاإن كل  ولذ�  ؛ 
(1(

�ملطلقة �لعقل  الأو�مر  �لرف�ض دون �خل�سوع  �أو 

�ستهدينا �إليه عقولنا هو دين �لفطرة )�ض16(.

ا  هنا ي�سع رو�سو نف�سه يف طريق يقوده �إىل دين �لفطرة. ر�ف�سً

�لفل�سفي  �لتع�سب  �أن  مبا  مًعا  �لكني�سة  ورجال  �لفال�سفة  زمالءه 

)1) هناك �أفكار فل�سفية تتو�فق مع ت�سور�ت رو�سو هذه، يح�سن �لعودة لها يف �مللحق يف 

نهاية �لكتاب عن )مفهوم �لعقل(.
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يوؤدي �إىل غرور عقالين و�سرره �أكرب من نفعه، ومثله �لت�سدد �لديني 

.
(1(

�لذي هو عند رو�سو �أخطر من �الإحلاد



)1) رو�سو )�ض129(.
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ر�بًعا: هل لق�ة غري عاقلة �أن تخلق ق�ة عاقلة

وهذ�   ،
(1(

نف�سها خلقت  �لطبيعة  �إن  هوكينج  �ستيفن  قول  بنا  مرَّ 

ومن  منطقي،  ��ستنتاج  ولكنه  علمية،  خمتربية  نتيجة  عن  لي�ض  قول 

ذكاء  �إىل  فعله  يحتاج  ين�سب حدًثا عظيًما  �أنه  �لتناق�ض مبا  يقع  هنا 

ووعي وتدبري �إىل قوة ال متلك �أيًّا من هذه �ل�سفات، ويف �لوقت ذ�ته 

ينكر ن�سبة حدث �خللق لقوة عاقلة ذكية مدبرة وو�عية، وهنا �سنقف 

وبني  بينه  قرنني  من  �أكرث  فارق  مع  رو�سو  م�ستعيدين  �ل�سوؤ�ل  على 

دعوى هوكينج، حيث تنقلب �ملعادلة ل�سالح �ملنطق، ورو�سو يقول: »ال 

�أ�ست�سيغ -بالرغم من جهودي �ل�سادقة- �أن تكون �ملادة �جلامدة �مليتة 

قد �أنتجت كائًنا ذ� حياة و�إح�سا�ض، �أن يكون �لدهر قد �أبدع من غري 

ق�سد كائنات عاقلة، و�أن ما ال يفكر قد �أن�ساأ كائًنا يفكر« )�ض47(. 

�إنها  ولو نظرنا الأي حركة يف �لكون ومنها حركات �لب�سر وقلنا 

و�نتفاء  لها،  �أول  �سبب  ت�سور  عن  نعجز  ف�سوف  عفوية  حركات 

�ل�سبب �الأول هنا نابع من �فرت��ض ي�سوقه رو�سو باأن طبيعة �ملادة 

�ل�سكون، و�أنها بذ�تها عاجزة عن �إحد�ث �أي حركة ت�سدر عن قر�ر 

ذ�تي منها، و�أي ج�سم يتحرك فالبد �أنه ج�سم حي �أو �أنه يتحرك 

)1) �نظر لينك�ض )�ض40(، �لف�سل �لثاين.
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ا  ا باتًّ �أن عقله يرف�ض رف�سً مدفوًعا بقوة خارجية عنه، ويوؤكد هنا 

�أن تكون �ملادة غري �ملنتظمة متلك �لقدرة على �لتحرك من ذ�تها �أو 

تقوم باأي فعل مهما يكن نوعه )�ض38(، وهذ� يدفعنا للتعرف على 

على  فقط  تدلنا  قو�نني  وهي  و�لتاأمل،  �الختبار  عرب  �ملادة  قو�نني 

�لنتائج ال على �الأ�سباب، مما يوجب علينا �لبحث عن �مل�سبب �الأول 

�لكون  حركة  وور�ء  م�سيئة،  على  بال�سرورة  يدل  �أويل  م�سبب  وهو 

تعليقها على  �أو  �الأحد�ث  تلغي عفوية  �إر�دة  توجد  �لطبيعة  ون�ساط 

جمرد �مل�سادفة )�ض40-39(.

�النفجار  قبل  �سيء  ال  �أن  يف  هنا  هوكينج  نظرية  ون�ستح�سر 

�لكبري مما يفر�ض �ل�سوؤ�ل عما �إذ� كانت تلك �حلركة عفوية �أو �أنها 

متلك �إر�دة ذ�تية الإحد�ث نف�سها، �أو �أن ور�ءها فاعاًل يعي ويدبر، 

نتخيل  فاإننا  تبدع �حلركة  �ملادة  �إن  قلنا  لو  �أما  �الأول.  �ل�سبب  وهو 

فعاًل بال فاعل، �أي نتخيل �لال�سيء، كما يقول رو�سو )�ض41، 45(. 

و�سوؤ�ل رو�سو �ملهم هو: ملاذ� �لتزمت �لطبيعة بغتة بقو�عد �سارمة 

ظهور  ي�سهد  مل  رو�سو  كان  و�إن  مديدة...!  �أحقاب  طو�ل  جتاهلتها 

نظرية �النفجار �لكبري �لتي جاءت بعده باأكرث من قرنني فاإن �سوؤ�له 

دون  حدث  �النفجار  �أن  ت�سور  من  كل  �أمام  ا  تلقائيًّ �سيح�سر  هذ� 

�سهد  نيوتن  �أن  لو  وكذلك  عليه،  �سابق  �سبب  ودون  م�سبق  ميعاد 

نظرية �النفجار �لكبري لكرر مقولته باأنه كلما تاأمل يف �لعلم تعزز 

�إميانه مبثل ما نظر الكت�سافاته يف جمال �جلاذبية باأنه دليل على 

�خلالق )�نظر �لف�سل �لثاين(.
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�إىل  يعود  كله  �لكون  و�أن  �جلوهر،  مفهوم  �إىل  رو�سو  ويخل�ض 

�لكائن  جوهر و�حد جامع لل�سفات كلها، و�جلوهر عند رو�سو هو 

�ملت�سف ب�سفة �أ�سلية جمردة من �لتغري�ت �الآنية �أو �لالحقة، و�إذ� 

�أمكننا �أن نرد كل �ل�سفات �ملعروفة لدينا �إىل �سفة و�حدة ف�سيحق 

جوهرية  كلها  �ل�سفات  كانت  لو  لكن  �جلوهر،  بو�حدية  �لقول  لنا 

و�ت�سمت كل و�حدة منها ب�سمة �جلوهرية فهذ� يعني �أنها متعار�سة 

فيما بينها، و�ست�ستقل كل و�حدة عن �الأخرى، ولن ت�سلم �أي و�حدة 

لالأخرى بالتفرد، وهنا �ستنتفي �سفة �جلوهر عن �لكل )�ض50(.

ويف هذ� تعزيز لنظرية )�لوجود �ل�سروري( �لتي تقوم على �أن 

�النفجار �لكبري حدث �حتمايل وكان له �أال يحدث، ولن يتحقق له 

حدوث �إال عرب �سبب قد يخفى عنا ولكنه حتمي �لوجود من حيث �إن 

�النفجار مل يحدث نف�سه، وال ميلك �لعقل و�الإر�دة الإحد�ث نف�سه، 

م�سارها  ت�سبط  للطبيعة  قو�نني  ن�سوء  من  بعده  �سيحدث  ملا  وال 

وتطورها، وهذ� هو معنى �لقوة �لعاقلة �لتي خلقت كائًنا عاقاًل هو 

باأن هذ�  �لزعم  �أبًد�  ولن ميكننا  بقو�نني،  وكوًنا منتظًما  �الإن�سان، 

يحدث دون تدبري ذكي وحمكم يعي فعله ولديه �سبب للفعل وتقدير 

ل�سروط دميومة �لفعل.
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خام�ًشا: ملاذ� منحنا �هلل �إر�دة حرة

ما �لعالقة بني �الإميان باهلل و�الإر�دة �حلرة؟! 

يف   � حرًّ تكون  و�أن  جهة،  من  و�لعقل  �لوجد�ن  بني  �لعالقة  ما 

قر�رك ويف �إر�دتك من جهة ثانية، وهل �الإر�دة �حلرة دليل فل�سفي 

على �خلالق...؟!

حرية،  دون  �إر�دة  وال  �إر�دة،  دون  حرية  �أال  جنزم  فاإننا  وحتما 

علينا  ي�سهل  وقد  مًعا.  وعاطفي  عاقل  ذهن  �لب�سري  �لذهن  فيما 

تفهم �لت�سرفات �لعاقلة من حيث هي و�عية وتعتمد �حلجة دفاًعا 

�أو تفنيد�، لكن ت�سرفات �لعاطفة �أكرث تعقيًد�؛ الأنها تعمل باأ�ساليب 

غري معقلنة، ويف غالبها تعتمد رد �لفعل وتتحرك بناء على عالقة 

�لذ�ت مع غريها ب�سًر� �أو ظروًفا. ومعها يرت�جع �لعقل الأنه بطيء 

�لعو�قب و�مل�سلحة و�مل�سرة،  للتفكر وح�ساب  �حلركة ويحتاج وقًتا 

على عك�ض �لعاطفة �لتي تت�سرف دون ح�سبان، ويح�سر �لعقل بعد 

ذلك. وكذلك يح�سر �ل�سمري مع فروق يف توقيت �حل�سور، حيث 

�لعقل ال يتاأخر كثرًي� يف �حل�سور، وح�سوره جلي وت�سهل خماطبته 

�لت�سرف  حتى  �لت�سرف  عقلنة  على  قادر  �أنه  كما  وحماورته، 

�خلاطئ �سيجد له تخريًجا �أو تربيًر�. ولكن �ل�سمري �إذ� ح�سر فاإنه 
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كان  يكافئ، ح�سب حالة �حلدث ح�سًنا  �أو  يحا�سب  و�إمنا  يحاور  ال 

�أو قبيًحا. ويف حال ما كان �حلدث غري ح�سن فاإن ح�سور �ل�سمري 

�سيكون حتت عنو�ن ما ن�سميه تاأنيب �ل�سمري.

وهناأ ياأتي �ل�سوؤ�ل عن �ل�سمري ودوره علينا؛ فهو خا�سية ب�سرية 

تالم�ض كل �لب�سر �أخيارهم و�أ�سر�رهم، عاملهم وجاهلهم، وال ي�سلم 

منه �سخ�ض وال يفر منه �أحد، ولي�ض للعقل �سلطة عليه؛ فمن �أين �أتى 

ونحن ال نتعلمه وال �سلطة لنا عليه! 

عقالنية  ولي�ست  عاطفية  منطقة  هو  نف�سه  �الإميان  �إن  قلنا  ولو 

)وهو قول هيوم ورو�سو( فاإن �ل�سمري كذلك حالة عاطفية ولي�ست 

بعقالنية؛ ولذ� هما مًعا من م�سدر و�حد ال يف�سره �لعلم وال �لعقل. 

باإجمال حيث  و�سنعر�ض هنا ملوقف رو�سو �لذي يعر�ض ت�سوره 

يقول: �أن �أطلب من �خلالق �أن يغري م�سيئتي يعني �أن يقوم هو بالعمل 

�أتقا�سى �الأجر )�ض86(، وهنا يك�سف عن �لعالقة بني وجود  و�أنا 

عن  نوعيًّا  تختلف  وظائف  منها  و�حدة  ولكل  وروح،  نف�ض  مع  عقل 

�الأخرى، وكلما عجز �لعقل عن وظيفة ف�ستقوم بها �إحدى �لقوتني، 

ي�سرتك  �أمر  وهذ�  كاماًل،  لي�ض  و�لعقل  �لنف�ض،  قوة  �أو  �لروح  قوة 

�لغز�يل  وعربيًّا  وهيوم،  وكانط  لوك  جون  مثل  كثريون  قوله  يف 

و�جلرجاين )�نظر �مللحق، م�سطلح �لعقل(، على �أن رو�سو يطرح 

�لعالقة �لدقيقة بني �لعقل و�ل�سمري، بحيث يكون �ل�سمري م�سدر 

�الإميان، و�لعقل م�سدر �الإر�دة، وي�سرتك �ل�سمري مع �لعقل يف تبادل 
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�الإن�سان  تالًيا الرتكاب  ياأتي  �ل�سمري مثاًل  فتاأنيب  �الإر�دة،  وظائف 

خطاأ من نوع ما، وكما �أن �لعقل �لو�عي �سمح للذ�ت �أن تختار �أمًر� 

لي�ض ب�سحيح يف مقيا�ض �ملروءة فاإن �لعقل هنا لن يتمكن من تعديل 

خطئه، وقد ي�ساعد بتوفري مربر�ت ال مت�سح �أثر �خلطاأ فح�سب، بل 

متغطر�ض،  بغطاء عقالين  لتكر�ر �خلطاأ  �أخرى  ا  فر�سً تتيح  ا  �أي�سً

ولي�ست نظرية �حلروب �إال �سيغة لهذه �لرت�جيديا �لب�سرية، غري �أن 

�ل�سمري �سيتوىل مهمة �ملحا�سبة و�ملالحقة �مللحة.

فاإن  �الإر�دة �حلرة  تبًعا لوجود  فاإنه   
(1(

لوي�ض �إ�ض.  وح�سب �سي. 

�ل�سر يقع من �الإن�سان وين�سب له؛ ولذ� يتحمل م�سوؤولية �أفعاله مبا �أنه 

يف خيار بني منعه من حرية �الختيار �أو حتمل مغبات هذه �حلرية، 

ومنعه من �حلرية �أ�سد �سرًر� من حما�سبته على �أفعاله، ومن يتذمر 

من �أن �خلالق مل مينعه عن فعل �ل�سر فهو كمن يلوم ربه على منحه 

حرية �الختيار كما يقول رو�سو، وهي هبة متنحه ميزة معنوية يف �أن 

يكون �ساحب مروءة كلما فعل خرًي� ال يرجو ثو�به �أو �متنع عن �سر 

تعفًفا عنه، وهل �سيكون من �لعدل �أن جتازي على �خلري من ال يقوى 

على فعل �ل�سر. وهل كنا �سنتمتع بحرية �الختيار لو مل مينحنا �هلل 

(2(
هذه �حلرية...؟!

�أقوى  هي  �خلري  يحب  ذ�ته  �لوقت  ويف  �ل�سر  �الإن�سان  يفعل  �أن 

عالمات �ملنحة �لربانية عرب هبة �الإر�دة �حلرة؛ فالل�ض مثاًل يريد 

(1( C. S. Lewis: Mere Christianity. Harper Colins Publisher, London 1952.

)2) رو�سو )�ض57(، و�نظر: )�ض56-66(، و�نظر لوي�ض: )�ض18(.
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�الأمم  لدى  يبحثون عن خائن  و�الأمم  �أخياًر�،  يكونو�  �أن  من غريه 

�الأخرى ي�سرب لهم �ملعلومات ويكافئونه على ذلك، لكنهم �سيعاقبون 

خائنهم وقد يعدمونه، ومع �أننا ال ن�ستفيد من بطوالت �لقد�مى يف 

�ساحق �لتاريخ �إال �أننا ن�ستمتع يف متجيد بطوالتهم، وهذ� ي�سري �إىل 

خبيئة مكينة يف �لنف�ض �لب�سرية جتعل �لل�ض يطعم �جلائع، و�لقاتل 

يف  �جلميع  عند  و�سنجد  عليه،  وي�سفق  �ملحتاج  ي�ساعد  �ملحرتف 

تاأت  مل  �لتي  �لعميقة  �مل�ساعر  لهذه  �سيًغا  ��ستثناء  دون  كله  �لعامل 

من تعليم �ملد�ر�ض وال من ثقافة �ملجتمع؛ بل هي �سمة كونية تعم وال 

 .
(1(

تخ�ض، ولي�ست خارجية، و�إمنا هي مغرو�سة يف �لنف�ض �لب�سرية

هذ� دليل على �خلالق �لذي منح هذه �لقيمة لالإن�سان، وال ميكن 

ن�سبتها لقو�نني �لطبيعة �لتي يتوىل لوي�ض �لتمييز بينها وبني �لقانون 

فعله  �لكائن  يلزم  ما  تعني  �لطبيعة  قو�نني  �إن  �الأخالقي من حيث 

قطعيًّا مثل �سقوط �سخرة من فوق، حيث ت�سف قو�نني �جلاذبية ما 

�سيحدث لل�سخرة �ل�ساقطة، بينما �لقانون �الأخالقي ي�سمح للمرء 

يفعل  قد  لكنه  به،  ويرغب  �خلري  يعرف  �إنه  حيث  من  يخالفه  باأن 

، وهذه خا�سية مل يخرتعها �لب�سر 
(2(

�ل�سر مع معرفته �أنه لي�ض خرًي�

�أنه  و�إمنا جاءت من م�سدر البد  �لطبيعة،  وال تتحكم فيها قو�نني 

�ختارها لنا عن ق�سد وتدبري.

)1) رو�سو )�ض 73-71(.

)2) لوي�ض )�ض20-17(.

����� ������ ��.indd   131 11/28/20   11:13 PM



العقل المؤمن ...  العقل الملحد ... 132

ومي�سي لوي�ض يف حماجته عن �خلالق ودور �الإر�دة �حلرة كدليل 

من د�خل نفو�سنا باأن يطرح �لت�سور �الآتي: �إن كان للكون من قوة 

يف  يتجلى  ال  م�سمم-  -�أي  �مل�سمم  فاإن  وتديره  �سممته  عظمى 

دليل  عرب  عمارته  يف  يتجلى  �لعمارة  م�سمم  ترى  ولن  ت�سميمه، 

�لت�ساميم؛  ثقافة  حال  وهذه  جد�ر،  �أو  كعمود  يك�سفه  ظاهري 

توجيهات  عرب  �لعميقة  دو�خلنا  من  �سيكون  �هلل  �إىل  فدليلنا  ولذ� 

�ملميز  و�لعقل  �حلرة  �الإر�دة  تعتمد  ذ�تية  بقو�نني  توجهنا  د�خلية 

لكي نت�سرف بطريقة حمددة �سلوًكا وتفكرًي�، وذ�ك هو �ل�سندوق 

بقدرتنا  نعي�ض  ال  �أننا  نكت�سف  وفيه  فتحه،  ن�ستطيع  �لذي  �الأ�سود 

كيف  تعليمات  يعطينا  دو�خلنا  يف  �سيًئا  هناك  ولكن  �لفردية، 

نت�سرف. وهذ� هو �لقانون �الأخالقي. وهو ما يجعل �سلوكنا يختلف 

عن �سلوك �سخرة تخ�سع لقانون �جلاذبية جمبورة دون خيار منها، 

كما هي حال �لقو�نني �لطبيعية بعامة وقو�نني �لغر�ئز مثلها، حيث 

�أما �لقانون �الأخالقي فهو مثل كتاب  �إر�دة حرة معها.  ال خيار وال 

كذلك،  تلقائي  بفهم  معها  ونت�سرف  تلقائيًّا  نقروؤها  ب�سفحات 

ولكننا نتمثلها باإر�دة حرة، فنعي �خلري منها وقد نت�سرف بنقي�سه؛ 

فمن منحها لنا ومنح معها �الإر�دة يف �أن نفعل �أو ال نفعل؟! هذ� هو 

�إال �خلالق  �لكتاب �لد�خلي �لذي لو بحثنا له عن و�هب فلن يكون 

م�سفوًعا  قانوًنا  لنا  و�ختار  ق�سرية،  قو�نني  للطبيعة  �ختار  �لذي 

ومن  �ملد�ر�ض  من  نتعلمه  وما  �لقانون.  هذ�  جتاه  �سلوكية  بحرية 

�ملجتمع لي�ض �سوى تذكري بهذ� �لقانون ولي�ض �بتكار�ت من معلم ما 
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�أو جمتمع ما. �إنها �أمر كوين ال يختلف فيه ب�سر عن ب�سر وال ظرف 

وذ�ك  هذ�  ويفعل  �ل�سر،  ويعرف  �خلري  يعرف  و�لكل  ظرف.  عن 

و�لكل  تو�سيات من خارجه.  �أو  �ل�سمري، دون در��سة  تاأنيب  ويناله 

ي�سعر بالر�حة مع �خلري و�لتوتر مع �ل�سر و�إن فعله، وهذه �خلا�سية 

لي�ست مادة )matter)؛ الأن �ملادة ال تعطي توجيهات معنوية، وهذ� ما 

.
(1(

�سيف�سي بنا �إىل )تاأنيب �ل�سمري(

وما دمنا منلك حرية �إر�دة ومنيز بني �خلري و�ل�سر، ونعلي من 

�سغريها  �الأخطاء  نرتكب  هذ�  ومع  غرينا،  ويف  فينا  �خلري  قيم 

جناهر  �أن  يحدث  كما  غرينا  حما�سبة  علينا  وي�سهل  وكبريها، 

باالعرت�ف باالأخطاء ونطلب �مل�ساحمة، وهذ� �أمر ال ينهي �لق�سة؛ 

الأننا منيل كثرًي� �إىل كتم �سرنا ونحاذر من �نك�سافه، ولكن �سيًئا �آخر 

تاأنيب  هو  �إ�سكاته، ذ�ك  وال  منه  �لهروب  وال  مو�جهته  ن�ستطيع  لن 

�ل�سمري، وهذ� مل نكت�سبه من �أحد، ال من �لبيت وال من �ملدر�سة وال 

من �ملجتمع وال من �أي م�سدر خارجي؛ بل ياأتي ليكون رقيًبا يرقبنا 

وليكون ر�سالة لنا ممن خلقنا وغر�ض فينا هذ� �لرقيب �لذي نعرف 

ال  �أننا  ونعرف  فينا،  فعلها  ومن  �أثرها  من  نلم�سه  مبا  حقيقة  �أنه 

نتحكم بها، و�أنها حتدث فح�سب، فنعرف من حدوثها �أنها موجودة، 

و�أنها من َثمَّ حقيقة.

وهنا �سنت�سور فكرة �خلالق من حيث �إن �لت�سديق به ياأتي من 

)1) لوي�ض، �نظر: )�ض27-24(.

����� ������ ��.indd   133 11/28/20   11:13 PM



العقل المؤمن ...  العقل الملحد ... 134

عالماته �لتي نر�ها وال نعرف لها م�سدًر� �أو ال نحيط بها، ولكنها 

مع هذ� عالمات حتتاج منا فح�سب �إىل �أن نقر�أها. وتاأنيب �ل�سمري 

فل�سفيًّا  تنتظمها  و�حدة من منظومة عالمات  عالمة دقيقة، وهي 

عر�سها،  يف  ولوي�ض  رو�سو  �أجاد  وقد  �الأخالقي،  �لقانون  منظومة 

بفكرته  �أخذو�  وفال�سفة  علماء  على  كبري  تاأثري  -خا�سة-  وللوي�ض 

.
(1(

عن �لقانون �الأخالقي و�ساعدتهم على فكرة �الإميان



)1) �نظر: كولينز وتاثري لوي�ض عليه وعلى كثريين غريه، )�ض24-21(.
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�شاد�ًشا: �لعقل و�لقلب

جتربة  لناأخذ  و�لقلب  �لعقل  بني  �لعالقة  طبيعة  نت�سور  لكي 

حمبة �الأم، و�أي �أم يف �لكون هي من حيث �لقيمة �ملعنوية مثل �أي 

و�حدة يف �سفاتهن  منزلة  كلهن على  �الأمهات  �أن  �أي  �أخرى،  �أم 

�ملعنوية، ولكن و�قع �لب�سر يقول �إن حمبة �الأم تتنوع ح�سب عالقة 

كل و�حدة مع �أبنائها حتديًد�، و�البن يحب �أمه دون �سائر �الأمهات 

�أي ميزة تخ�سه معهن، وهنا  ن�ساء دون  �للو�تي �سري�هن جمرد 

نرى �لفرق بني �لعقل و�لقلب؛ فالعقل �سيقول بالتماثل ولن يحتكم 

مفهوم  حتت  �لكل  مبحبة  قال  ولو  �الأمومة،  معنى  يف  للتمييز 

منطق  فهذ�  فح�سب،  �الأمومة  معنى  مربرها  كقاعدة  �الأم  حمبة 

عقالين بكل تاأكيد، ولو �سلمنا به فنحن منار�ض عقالنيتنا باأق�سى 

�لقلب ومتييزه �ملعتمد على كل فرد  �إن قبلنا حكم  �أما  درجاتها. 

�لعقل  بني  جتمع  منطقية  لعالقة  �سنوؤ�س�ض  حينها  فنحن  �أمه  مع 

و�لقلب لكي ن�سل للمعنى �لو�قعي ملحبة �الأم ولي�ض �ملثايل �ملجايف 

لو�قع �حلال �لب�سرية.

وقيا�ًسا على هذ� لو �أخذنا �الإميان ونظرنا �إليه �أنه ينبع من �لقلب 

متاًما كاملحبة فاإننا �سنت�سور ما قاله رو�سو عن ح�سانة �لعقل من 

�لوقوع يف غلو�ء �ل�سو�ب �ملطلق؛ الأن �لوجد�ن يطعم �لعقل بالذوق 
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يف �لتقبل �أو �لرف�ض دون �خل�سوع الأو�مر �لعقل �ملطلقة؛ ولذ� فاإن 

كل ما �ستهدينا �إليه عقولنا هو دين �لفطرة )�ض16(.

ومن هنا �سنقول �إن �الإحلاد يعود لتغليب �لعقل على �لقلب وجعل 

�لعقل �أعلى منزلة من �لوجد�ن؛ ولهذ� لن يجد �ملعنى �ل�سكوكي �سنًد� 

لو �سلمنا بحقوق  �إال  �لتو�زن  وجد�نيًّا يقوي موقف �لعقل، و�سنفقد 

بينهما،  �إيجابية  لنمو عالقة  ون�سمح  �لعقل،  �لقلب م�سافة حلقوق 

ثم  �لقلب،  من  ينبع  �الإميان  �أن  مبا  للعقل  طريقه  �الإميان  و�سيجد 

ي�ستجيب �لعقل لدو�عي �لوجد�ن، و�ستاأتي �حلجج �لفل�سفية ل�سالح 

لها،  ومقاوم  م�ساد  ت�سلب  دون  للتفكري  م�سارها  و�ستجد  �الإميان 

هذه خال�سة تاأتي من جتارب فل�سفية لعدد من �لفال�سفة عر�سنا 

لهم يف �لف�سول �ملتعاقبة، ولعل منظومة مفاهيم رو�سو جتمع �لفكرة 

وتقدمها بو�سوح خمل�ض للفكرة عقليًّا ووجد�نيًّا.
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هذا البحث مقتطع من كتابي )ال�شردية احلرجة(، 

وقد ا�شت�شفته هنا حلاجة الكتاب هذا اإليه، وللإحاالت 

من  ال�شردية  وكتاب  فل�شفيًّا،  العقل  ملفهوم  الكثرية 

من�شورات املركز الثقايف العربي، الدار البي�شاء 2020م.
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�أوًل: مفه�م �لعقل )وهم �لعقالنية(

1. ما العقلنية

ال  وجدتني  نف�سي  �ساألت  فاإذ�  �أعرف،  �أظنني  �سارتر:  يقول 

�أعرف، وهذ� ما دفعه لطرح كتاب ي�سعى فيه مل�ساءلة )ما �الأدب( 

، ومثله �سيكون 
(1(

لي�سع نف�سه �أمام لعبة حتويل �لعادي �إىل �إ�سكايل

�ملعقول  ومثلها  للعقل...؟  ن�سبة  هي  وهل  �لعقالنية،  عن  �ل�سوؤ�ل 

و�لعقلنة، وهل �لالعقالين جنوين �إذ� �فرت�سنا �أن �لعقالين عقلي، 

على �أن �لنا�ض متجد �لعقل ومتنحه �ملقام �الأعلى يف �ل�سفات ويف 

توجهات  مع  يتفق  ما  وكل  �الأعلى،  �لكمال  درجة  ويبلغ  �الأحكام، 

�أحدنا وميوله وتف�سيالته �سيكون عقاًل، وما خالفه �سيكون جنوًنا �أو 

يف �الأقل ال عقالين، بحيث �سرتى �الأمر عقالنيًّا وال عقالنيًّا يف �آن 

�لو��سف وموقفه من م�ساألة ما، ولكن �جلانب  و�حد، ح�سب ميول 

�مل�سطلحي �سيقع يف �إ�سكاالت عديدة لتحديد �ملفاهيم.

على �أن �أوىل مع�سالت �لتعرف على �لعقل بو�سفه مفهوًما هي 

لي�ض  فهو  حم�سو�ض،  مت�سور  �أي  يقابله  ال  جمرد  ت�سور  �لعقل  �أن 

دون  �لقاهرة،  نه�سة م�سر،  د�ر  غنيمي هالل،  ترجمة حممد  �الأدب،  ما  )1) �سارتر، 

تاريخ.
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ع�سلة، وهو جمرد عن �ملادة كما و�سفه �جلرجاين، ولكنه مطابق 

و�سرنى  للمع�سل،  حل  هو  مما  �أكرث  علمي  لغز  وهذ�  فعله،  يف  لها 

كيف تخل�ض �جلرجاين من هذ� �ملاأزق فيما ياأتي من قول. و�سن�سرع 

مبفهوم �لعقل يف �لثقافة �الإ�سالمية ونتلوه بوقفة مع حال �لعقلنة يف 

؛ مما يجعلنا �أمام 
(1(

�لفل�سفة �أو )وهم �لعقالنية( كما �سماها هايت

�سردية ثقافية تتحول �إىل �سردية حرجة حني طرح �ل�سوؤ�ل كما قال 

�سارتر، خا�سة يف �لتبا�سات �ملفهوم ويف �سرية توظيفه، مبا �أن �لعقل 

كما ي�سفه هايت م�سمم ليمهر يف معاجلة �لق�س�ض �أكرث من مهارة 

، وكل فرد ب�سري ينطوي م�سمره على �سرديات 
(2(

�لتحليل �ملنطقي

تخ�ض تف�سيالته وتوؤثر على ترجمة حياته ح�سب جمازياتها، وهنا 

ت�ستبك �ل�سردية �لنظرية مع �ل�سردية �حلرجة. 

2. مفهوم العقل يف الثقافة االإ�شلمية

�أول ما جتب مالحظته �أن �لقر�آن �لكرمي مل ترد فيه مفردة �لعقل 

ب�سيغة �ال�سم، ولكن وردت �سيغة يعقلون، ومثلها يفقهون ويب�سرون، 

ون�سري �إىل �آيتني ننطلق منهما ملا يتلو ذلك من معطيات ملفهوم �لعقلنة، 

�الآية �الأوىل قوله تعاىل: )ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

ەئ       وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ( 
)�حلج: 46(، و�الآية �الأخرى �ملت�سلة بهذ� تقول: )پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( )�الأعر�ف: 179(.
(1( J.haidt: The Righteous Mind 34. 36.79. vintage.New York. 2012.
(2( Haidt: The Rightious Mind. 328.
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�أ�سندت �لوظائف للقلب، فهو يعقل وهو يتفقه، كما  ويف �الآيتني 

ب�سر  من  �أعلى  �لقلب  ب�سر  ولكن  تب�سر،  و�لعني  ت�سمع  �الأذن  �أن 

�لعني مبا �أن �لقلب هو �لذي يتحكم باملب�سر و�مل�سموع فيحوله �إىل 

معقول ومفقوه �أو يتقا�سر دون �لتعقل و�لتفقه و�لتب�سر، وهذه ثالث 

وظائف للقلب، و�ستتبعها وظيفة ر�بعة هي وظيفة �لتاأويل، كما ورد 

يف �حلديث، حيث دعا ر�سول �هلل عليه �ل�سالة و�ل�سالم لعبد�هلل 

وهذه   ،
(1(

�لتاأويل« وعلمه  �لدين  يف  فقهه  »�للهم  بقوله:  عبا�ض  �بن 

هي �لوظيفة �لر�بعة مرتبطة بالقلب مبا �أن �لقلب يتفقه؛ ولذ� يكون 

�لتاأويل مع �لتفقه، وهما مًعا مع �لتعقل و�لتب�سر. 

مبا �أن �لوظائف �الأربع �حتدت يف جتاورها �لداليل و�ال�ستنباطي 

يف  تفقه  مع  فيها  وتعقل  عالماته  وتتدبر  �لكون  يف  تفكر  �أنها  مبا 

�لر�سول  طلبه  رباين  علم  وهي  بتاأويلها؛  وتب�سر  و�لدالالت  �ملعاين 

نعت على  �الآيات  الأن  وكذ� هو علم مكت�سب؛  من �هلل البن عبا�ض، 

�أ�سحاب �الآذ�ن و�أ�سحاب �لعيون تق�سريهم يف �لتب�سر و�لت�سمع؛ 

الأن قلوبهم ال تريد �أن تب�سر، ولو �أب�سرت �لقلوب لتفقهت وتعقلت 

وتعلمت �لتاأويل �كت�ساًبا.

�الإ�سالمية  �لثقافة  جلاأت  �لتاأويل  مهارة  �كت�ساب  �أجل  ومن 

وقر�ءة  �ال�ستنتاج  ومناهج  �لتاأويل  علوم  من  علمني  ال�ستنباط 

وعلم  �لتف�سري،  �أ�سول  علم  وهما  مبد�ليلها،  و�لتب�سر  �لن�سو�ض 

)1) �الألباين، �سل�سلة �الأحاديث �ل�سحيحة رقم )2589). 
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�أ�سول �لفقه، بو�سفهما مناهجني يف �سناعة �لتاأويل ومن ثم �لتفقه 

وعقلنة �مل�سموع و�ملب�سر يف �لن�سو�ض ويف �لكون ويف �لذ�ت.

3. التاأويل و�شناعة امللكة 

يقوم �لتاأويل مبقام رفيع يف �سد�رة مفاهيم علمي �أ�سول �لتف�سري 

و�أ�سول �لفقه، وينبني على تدرج �لدالالت لت�سل �إىل �أدق م�ستوى يف 

�سرب �إمكانات �لن�ض، و�أ�سري �إىل كتاب �ل�سيخ عبد �لرحمن �ل�سعدي 

، ومن هذه �لقو�عد قاعدة: »مر�عاة 
(1(

يف �أ�سول �لتف�سري وقو�عده

داللة �لت�سمن و�ملطابقة و�اللتز�م« ويو�سحها بقوله: »و�لطريق �إىل 

�سلوك هذ� �الأ�سل �لنافع: �أن تفهم ما دل عليه �للفظ من �ملعاين، 

وال  عليها،  تتوقف  �لتي  �الأمور  يف  ففكر  جيًد�،  فهًما  فهمتها  فاإذ� 

حت�سل بدونها، وما ي�سرتط لها، وكذلك فكر فيما يرتتب عليها وما 

يتفرع عنها وينبني عليها. و�أكرث من هذ� �لتفكري ود�وم عليه، حتى 

ي�سري لك ملكة جديدة يف �لغو�ض على �ملعاين �لدقيقة، فاإن �لقر�آن 

يتفرع عن  وما  على �حلق حق،  يتوقف  وما  والزم �حلق حق،  حق، 

�حلق حق، ذلك كله حق وال بد«. 

ووظيفتها  �جلديدة(  )�مللكة  عن  م�سطلحه  عن  نغفل  ولن 

مقت�سى  على  و�لتدرب  �لدربة  عرب  �لدقيقة«  �ملعاين  على  »�لغو�ض 

�لداللة �لتي تقوم على ثالثة �أركان هي: �لت�سمن و�ملطابقة و�اللتز�م، 

)1) �بن �سعدي: �لقو�عد �حل�سان يف تف�سري �لقر�آن، )جمموعة موؤلفات �ل�سيخ( )33/8). 

مركز �سالح بن �سالح �لثقايف، عنيزة 1988م. 
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وهي درجات يف �لداللة يت�سابك �للفظ بها لت�سكيل منظومة �ملعاين 

�ملتو�لدة و�ملت�سامنة لتنبني عليها �لدالالت، وعربها يتحرك �لتاأويل 

ما  تن�ساأ  عليها  و�ملد�ومة  �ملنهجية  هذه  ممار�سة  وعرب  و�لتف�سري، 

و��ستنباط  �لتاأويل  يف  مهارة  بو�سفها  �جلديدة،  بامللكة  �سماها 

�ملعاين، حيث هي وظيفة �لتفقه وعقلنة �ملعاين، ولن نغفل عن و�سفه 

�مللكة باأنها ملكة جديدة تكت�سب بالدربة وفعل �لعقلنة و�لتفقه، وكل 

جديد يقت�سي قدمًيا له، وال ي�سح �إطالق �سفة �جلديد �إال لوجود 

�أواًل، ثم تتلوها �لدربة، ويف  �لقدمي، وهذ� يحيل �إىل وجود �ملوهبة 

تعا�سد �ملوهبة مع �لدربة تت�سكل هذه �مللكة مبا هي مهارة مكت�سبة 

ب�سروطها يف مر�عاة داللة �لت�سمني و�ملطابقة و�اللتز�م؛ الأن �حلق 

�حلق،  على  يتوقف  ملا  يقود  �حلق  والزم  �حلق،  يلزم  ما  يفرت�ض 

ا.  �أي�سً ا  حقًّ فيكون  �حلق  عن  يتفرع  ما  ويتبعه  كذلك،  ا  حقًّ فيكون 

وبهذ� تتحقق نظرية �لتاأويل كوظيفة للتفقه و�لعقلنة. 

للتب�سر  �ملن�سوبة  �لعقلنة  لنظرية  �الإ�سالمي  �ملفهوم  هو  هذ� 

�لثقافة  يف  �لعقل  تعريف  عن  �إذن  فماذ�  �لقلب،  وتعقل  �لقلبي 

�الإ�سالمية...؟

4. تعريف العقل يف الثقافة االإ�شلمية

عن  تخرج  ال  معظمها  للعقل،  تعريفات  ب�سعة  �جلرجاين  يورد 

�لتعريفات �لتجريدية �لتي تزيد �ملفهوم جتريًد�، وتبعده عن �لت�سور 

�لعملي، ولكن و�حًد� منها جاء دقيًقا وحمكًما وملهًما ملزيد من �لفهم 
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وتدقيق �ملفهوم، وهذ� ن�سه: »�لعقل جوهر جمرد عن �ملادة، مقارن لها 

 .
(1(

يف فعله، وهي �لنف�ض �لناطقة �لتي ي�سري �إليها كل �أحد بقوله: �أنا«

�سردها  �أخر  تعريفات  عقب  �جلرجاين  يورده  تعريف  وهذ� 

متتابعة دون �أن يقف على �أي منها يف نقد �أو مر�جعة، ولعله تركها 

لقر�ئه على مدى �الأجيال ليتفكرو� فيها.

وقد نكت�سف حرية �جلرجاين �ل�سامتة حول ت�سابكات �لتعريفات 

وغلوها يف �لتجريد، ويتبدى ذلك يف �لنتاق�ض �لظاهري بني و�سفه 

للعقل باأنه »جوهر جمرد عن �ملادة« ثم قوله: »مقارن لها يف �لفعل«، 

فكيف يتاأتى ل�سيء مو�سوف باأنه جوهر، و�أنه جمرد عن �ملادة، ومع 

هذ� ميتلك قوة �لفعل كما تفعل �ملادة...؟!

حماولة  �أي  مع  عميق  �إ�سكال  يف  دوًما  �سنقع  تاأملنا  يف  ونحن 

لتعريف �لعقل، حيث �سنقع يف �لتجريد، ونعجز عن توجيه �لداللة 

باجتاه �لفعل، وهذ� هو �حلرج �لعلمي �لذي وقع فيه �لتعريف �لو�رد 

عند �جلرجاين، ولعل هذ� ما يتبدى يف حتول �لتعريف �إىل م�ستوى 

�آخر بقوله �ملفاجئ: »وهي �لنف�ض �لناطقة«، وكاأنها جملة �نفجارية، 

�نفجرت فيها �ملادة لتثبت فعلها، حيث حتول �ملجرد عن �ملادة �إىل 

ونعي�سها،  �لناطقة(  )�لنف�ض  نعرف  فنحن  ت�سوره،  ي�سهل  مت�سور 

للتعريف  ناقاًل  بو�سفه  نف�سه  �جلرجاين  وبني  بيننا  �لو��سل  وهي 

عليه  تو�فقت  ما  هي  �لناطقة  وهذه  لنقله،  م�ستقبلني  وبو�سفنا 

)1) �جلرجاين: �لتعريفات 78، وز�رة �لثقافة و�الإعالم، بغد�د 1986.

����� ������ ��.indd   144 11/28/20   11:13 PM



145ملحق: مصطلح العقل في الثقافة اإلسالمية وفي الفلسفة الغربية

تعاريف �لكائن �لب�سري باأنه )حيو�ن ناطق(، وهذه �لنف�ض �لناطقة 

هي »�لتي ي�سري �إليها كل �أحد بقوله: �أنا«.

هنا دخلنا يف تعريف له فعل، وله �أثر ميكننا ت�سوره.

وما د�م �لعقل هو �لنف�ض �لناطقة �لتي يقول عنها كل و�حد منا 

�إذن من و�سع هذه �الأنا يف خلية بنيوية لنت�سور بنية  )�أنا( فالبد 

�الأنا �لتي هي �لعقل.

عنا�سر  �أربعة  على  بال�سرورة  �ستقوم  بنيوية  كخلية  �الأنا  وبنية 

عرب  �إال  �الأنا  تقوم  ولن  )�الأنا - �لزمان - �ملكان - �للغة(،  هي: 

�لزمان و�ملكان و�للغة، وهذه �سروطها لتفعل فعل �ملادة، و�سنعر�ض 

لهذه �لبنية بعنا�سرها �الأربعة.

5. )االأنا - الزمان - املكان(

بني  فيما  �لقائمة  و�لعالقات  �لعنا�سر  يف  �سننظر  مر  ملا  تبًعا 

�ملكونات �لتي بها تت�سكل وظيفية �لبنية.

و�أولها عالقة �الأنا بالزمن، ولكل ذ�ت زمنها وطبع �لزمن �لذ�تي 

�لطفولة  فعمر  �لذ�ت،  د�خل  كربى  وحمطات  مر�حل  عرب  �لتحول 

يحمل �أنظمة ذهنية يتمتع فيها �لذهن �لطفويل مبنظومة ت�سور�ت 

مناهج  عرب  ياأتيه  منها  وكثري  �ملعقول،  وغري  �ملعقول  عنده  حتدد 

فللطفل  وباإز�ئها  مدر�سية،  �أو  جمتمعية  �أو  كانت  منزلية  �لرتبية 

ح�سب  �ل�سغرية،  ت�سور�تها  تدير  �لتي  �خلا�سة  ورغباته  م�ساعره 
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عمره، وهذ� �لطفل حني يكرب ل�سن �ملر�هقة �ستتغري عنده منظومة 

يتحول  عمرية  مرحلة  كل  مع  تتغري  �ملنظومة  هذه  وتظل  �ملعقوالت، 

�ملرتبطة  �لزمن  لتغري�ت  تبًعا  تتغري  فاملعقوالت  ولذ�  �الإن�سان؛  �إليها 

ا  به �لذ�ت، وكما يتوىل �لزمن تغيري وتعديل �ملعقوالت فاإن �ملكان �أي�سً

تغريت  �إىل مكان  �لذ�ت من مكان  �نتقلت  وكلما  نف�سه،  �لفعل  يفعل 

معه مت�سور�ت �الأنا، �أي �أن �لعقل يتغري مع تغري �لزمن وتغري �ملكان، 

مبا �أن �لعقل هو �الأنا، ح�سب ما �أورد �جلرجاين، وهو ما �أر�ه منطقيًّا 

لت�سور مفهوم �لعقل. ويف تغري �الأنا مبا �أنها �لعقل فاإن جتربة معظم 

�إىل  �لريف  من  �لتحول  بتجربة  مرو�  قد  �أنهم  �لزمن  هذ�  �أجيال 

�ملدينة، ومرو� تبًعا لتغري �ملكان بتغري�ت �سخمة يف منظومة �ملعقوالت 

وغري �ملعقوالت، متاًما كتلك �لتي حتدث مع حتول �ل�سن من طفولة 

�إىل ما يتلوها من مر�حل تتغري �ملعقوالت فيها مع كل مرحلة.

6. )االأنا - اللغة(

على �أن �أخطر �لتحوالت يف �أنظمة �ملعقوالت تاأتي يف عالقة �الأنا مع 

�للغة، وهذه ت�سري �إىل �لتعريف �لو�رد عند �جلرجاين حينما �أ�سار �إىل 

�لعقل بو�سفه )�لنف�ض �لناطقة( �لتي ي�سري �إليها كل و�حد باأنها: �أنا.

ومبا �أن �لعقل هو �الأنا �لتي هي �لنف�ض �لناطقة فاإن �أثر �للغة على 

�ملعقوالت هو �أعمق �الآثار؛ ولذ� فالعقل �ملجرد هو مفهوم لغوي يقوم على 

جذر )ع ق ل(، وهذ� لفظ ي�ستجلب معانيه مما نن�سبه لهذه �للفظة من 

دالالت وما نن�سب لها من �أفعال حتى ليكون جمرًد� عن �ملادة ومقارًنا 
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�أن  �أننا كب�سر قررنا  و�ل�سبب  ينق�ض هذ� ذ�ك،  �أن  فعله، دون  لها يف 

ا لكي نرتاح  نتخذ معنى متعالًيا جردناه من �سروط �ملادة ولو ظاهريًّ

تو�فق  وكلما  عمليًّا،  مفقود  هو  ما  كل  فنمنحه  �حلياة  وعثاء  معه من 

�أمر مع ما تتمناه ت�سور�تنا جعلناه معقواًل، ن�سبة لذلك �ملخرتع �للغوي 

�جلبار، و�إذ� مل يتو�فق مع مر�د تطلعاتنا قلنا �إنه غري معقول.

�إن  �جلاحظ  قال  و�إذ�  و�لتغذية،  �ملد  م�سدر  هي  �للغة  وتظل 

لغوية  �إ�سافة  وكل  عقلك«،  �إىل  ت�سيفه  غريك  »عقل  هي  �لقر�ءة 

هي مزيد من ر�سيد �لذهن من �ملعاين و�لت�سور�ت، ومن َثمَّ فاإن 

تدخل  لغوية  �إ�سافة  لكل  تبًعا  وتتبدل  وتتعدل  �ستتغري  �ملعقوالت 

للذهن وتتوغل فيه.

وكما يف �سهادة �الإن�سان على نف�سه حني يلحظ تغري�ت معقوالته 

تبًعا لتحوله من �لريف �إىل �ملدينة وحتوالته بني مر�حل �لعمر، فاإن 

دخول �ملرء �أو �ملر�أة يف جتربة جديدة مع �للغة تتغري معها معقوالته، 

و�أزمنة  �أخرى  عقواًل  ي�ست�سيف  فهو  �أخرى  للغة  �الإن�سان  تعلم  ويف 

معقوالته  و�ستتغري  ومكانه،  وزمنه  عقله  �إىل  �أخرى  و�أمكنة  �أخرى 

�الأم  لغته  يف  ينظر  ليبد�أ  حتى  �ل�سخم،  �للغوي  �لتحول  لهذ�  تبًعا 

ويرى فيها ما مل يره فيها من قبل.

ولعلنا ن�ستح�سر هنا جتربة �البتعاث �لتي مرت بها �أجيال �سعودية 

و�أمريكا، وكلهم مبتعثون  �أوروبا  �إىل  �ملا�سي  �لقرن  منذ خم�سينيات 

ومبتعثات خرجو� من بيئات حمافظة وتعر�سو� لتغيري مكاين وزماين 
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ح�سارية  ك�سدمة  وقوي  خطري  بع�سها  جتارب  يف  ودخلو�  ولغوي، 

بع�سهم  �أن عاد  لدرجة   � �الأوىل �سعبة جدًّ �سنينهم  وكانت  وثقافية، 

ا مادة عون ملن ياأتي  وتخلى عن بعثته، و�لغالبية �أكملو� و�سارو� �أي�سً

بعدهم، ويف هذه �لبعثات حدثت تغري�ت �سخمة يف منظومات �ملعقول 

و�ملكان  �لزمان  حتوالت  مع  حتولت  �الأنا  عالقات  الأن  و�لالمعقول؛ 

و�للغة، وكان ال بد لهذ� �لذي ن�سميه بالعقل �أن يتغري.

ويف جتارب �البتعاث حتدث ظاهرة �ختالط �للغة على �لل�سان، 

�أهله عرب  على  مهار�ته  ي�ستعر�ض  �أنه  بعثته  من  �لعائد  على  ويبدو 

ويح�سل  �للغة،  يعرف هذه  ال  �أمام من  �إجنليزية  تلفظه مبفرد�ت 

تذمر كبري من هذ� �لت�سرف يبلغ حد �زدر�ء فاعليه، ولكن �مل�ساألة 

هي م�ساألة تعود ل�سلطان �للغة على �ملتحدث �لذي يكون ملا يزل يف 

�سكرة �للغة �ملكت�سبة وت�سيطر على �لو�جهة �لذهنية عنده، وح�سب 

تو�زنه  ي�ستعيد  لكي  �لوقت  بع�ض  �إىل  يحتاج  �ملبتعث  فاإن  �لتجارب 

يفرق  ين�ساأ ميز�ن دقيق  �لزمن  ��ستخد�مها، ومع  يريد  لغة  �أي  مع 

بني منا�سبات �لكالم، وتتعادل عند �ل�سخ�ض قدر�ت مت�ساوية بني 

�للغتني يف �لتمييز بني مقت�سيات �لتو��سل.

هكذ� هو �سلطان �للغة على �لذهن �لب�سري مبا �أن �للغة هي عقل 

�الإن�سان ومعقوله، �أي هي �الأنا مبا �أنها �لنف�ض �لناطقة.

7. العقل العاجز 

نخل�ض �إىل �أن �لعقل هو �لنف�ض �لناطقة �لتي ي�سميها كل و�حد: 
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و�للغة،  و�لزمان  باملكان  وذهنيًّا  ع�سويًّا  مرتبطة  �الأنا  وهذه  �أنا، 

وهذه �أربعة عنا�سر بنيوية ال تفرتق بحال قط، ومبا �أن �ملكان متغري 

و�لزمان متغري و�للغة تظل تتغري ح�سب مكت�سبات �ملرء و�ملر�أة منها، 

فاإن �لتغري�ت مت�ض �ملعقوالت وتظل تتغري مع تغري�ت �الأنا )�لعقل( 

كلما تغري زمان �أو مكان �أو لغة، وهنا فاإن �لعقل متغري وناق�ض مًعا، 

وهو ناق�ض الأنه يظل يكت�سف ما هو �أح�سن �أو �أفود �أو �أكرب مما كان 

�أنظمة معقوالتنا متغرية ب�سهادة مبا�سرة من جتاربنا،  يظن، وكل 

مما يعني �أن �لعقل متغري وناق�ض.

�الأربعة  �لبنيوية  مكوناته  ب�سبب  ا  وناق�سً متغرًي�  �لعقل  وكون 

�لغز�يل  حامد  �أبي  كلمة  فاإن  )�الأنا - �لزمان - �ملكان - �للغة(؛ 

حت�سر هنا لتك�سف هذه �حلقيقة بقوله: »ميزة �لعقل يف قدرته على 

.
(1(

ك�سف عجزه«

�لب�سري معرفيًّا  �لتقدم  �سر  �لعقل على ك�سف عجزه هي  قدرة 

وتكنولوجيًّا، وكل نظرية جديدة �إمنا ت�سري �إىل ك�سف عجز ما �سعت 

عجز  ل�سغور  نتيجة  هو  جديد  خمرتع  كل  وكذلك  لرتقه،  �جلديدة 

ما، فاكت�ساف �لعجز هو �ملزية �لكربى للعقل، و�لغز�يل ين�ض على 

�ملخرتعة،  �لذ�ت  وهي  لعجزه،  �لكا�سف  �لعقل  وهو  �ملتميز،  �لعقل 

حيث تتعرف على عجزها وت�سعى ل�سد نق�سها.

153 حتقيق جميل �سليبا، وكامل عباد، د�ر �الأندل�ض،  )1) �لغز�يل: �ملنقذ من �لظالل 

بريوت. 1981.
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8. هل للعقل اخلال�ص اأن يتحول اإىل عقل عملي...؟!

مل يكن �لعقل �خلال�ض و�لعقل �لعملي جمرد م�سطلحني يحدد�ن 

�ملعنى ويقرر�ن �لداللة، بل �إن �إميانويل كانط �خرتق ح�سانة �لعقل 

وعليائيته ليجعله منقوًد� من جهة، ويجعله مفهوًما مي�سه ما مي�ض 

�ملفاهيم من ثقة مفرطة يف �لذ�ت تبلغ حد �لبذخ �ملعريف وتوقع يف 

�ملخاتلة �ملحتالة على �أي �ن�سباطية؛ ولذ� ��سرتط كانط �الن�سباطية 

وجتارب  �لذ�ت  جتارب  �لتجارب،  مع  جدلية  لتحقيق  و�لعمالتية 

�الآخرين، لتعالج �لتجربة عجز �لعقل وبذخه، و�لعقل يعالج نق�ض 

�لفل�سفة  فاإن  لهذ�  وتبًعا  مدلوالتها،  تاأويل  عن  وق�سورها  �لتجربة 

بع�ض  عن  فتخلت  عجزها  فيها  و�جهت  كربى  لتحديات  تعر�ست 

فتح  حني  كانط  عظمة  ندرك  وهنا  غريها،  �أخرى  لعلوم  مهامها 

�لقلعة �حل�سينة وجعل �لعقل منقوًد� وك�سف عجزه لكي تتقدم علوم 

حولت  مت�سلة  تناف�سية  يف  و�لعملية  �ملنهجية  باإ�سهاماتها  �أخرى 

�لفل�سفة من �أم �لعلوم لتكون �أخت �لعلوم، و�سنعر�ض لهذ� تبًعا.

مهم  بينهما  �لتمييز  �أن  مبا  و�لعقلنة  �لعقل  مفهومي  مع  ونبد�أ 

فعل  �لعقلنة  بينما  جمرد،  ��سم  فالعقل  �مل�سطلحات،  لتحرير 

نعالج  ولكي  �لعقلي،  �ال�ستدالل  لنقل  �أو  �ملنطقي  �لقيا�ض  يعتمد 

ويف  معجميًّا،  �لعقل  م�سطلحات  حال  مع  بوقفة  نبد�أ  �الإ�سكال 

�لعقل  مفهوم  يف  �لبحث  حتكم  م�سطلحات  ثالثة  �لغربية  �لثقافة 

��سما   Mind كلمة  كانت  وإن   ،Mind / Reason / Reasoning هي: 

جامًد� وحتمل ما قاله �جلرجاين عن �ملجرد من �ملادة كما �سرحنا 
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قبل، فاإن �ملفردتني �الأخريني يحمالن دالالت تفاعلية حتيل ملعاين 

�ل�سببية و�لربهنة و�لتب�سر.

تد�خالت  عن  تك�سف  �لغربية  �لثقافة  يف  �ملعجمية  و�ملعاين 

مماثلة  بتد�خالت  كذلك  �ملفاهيم  و�ستقع  �لدالالت،  بني  مت�سابكة 

يف  »جزء  باأنه:   Mind يعرف  مثاًل  كيمربيدج  فمعجم  �سرنى.  كما 

ا بامل�ساعر، ويفهما  �ل�سخ�ض يجعله/ها قادرين على �أن يفكر�، يح�سًّ

�الأ�سياء«.

وهذ� تعريف مبهم يفرت�ض وجود )جزء( وهمي يف �جل�سم لي�ض 

له �أي تخ�سي�ض، فكيف بغري �ملخ�س�ض ي�سبح تعريًفا ملفردة حتتاج 

ويح�ض  يفكر  �جلزء  هذ�  �إن  ثم  تعريفها،  على  يعني  ما  �إىل  �أ�ساًل 

ا  �أيًّ يعرف  ال  تعريف  يف  و�لعقل  �لعاطفة  بني  جمع  وهنا  بامل�ساعر، 

منهما، ويظل هذ� �جلزء يف �أج�سادنا غري قابل للتحديد، و�خلال�سة 

مًعا،  وعاطفي  مفكر  �لعقل  �أن  للت�سور  يدفع  كيمربيدج  تعريف  �أن 

وهذ� خلط يتعار�ض مع �لنظرية �لتي تغلب �لعقل على �لعاطفة، بل 

جتعل �لعاطفة غري عقالنية، وهو ت�سور عام يف �لثقافات كلها �سرًقا 

معجم  وياأتي   .
(1(

�أفالطون عند  جذرية  نظرية  هو  ما  مبثل  وغرًبا، 

ا »جزء يف �جل�سم  �أوك�سفورد بتعريف م�سابه لكيمربيدج حيث هو �أي�سً

مينحنا قدرة على �لتفكري و�الإح�سا�ض بامل�ساعر وفهم �الأ�سياء«.

وهذه متاهة داللية �سيجري �لتخل�ض منها مع تعريفات مل�سطلح 

)1) �نظر كتابي )�ل�سردية �حلرجة(، �لف�سل �لر�بع.
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Reason بو�سفه: »فر�سية جدلية ت�سعى مل�ساندة قناعة ما« )معجم 

�أوك�سفورد(، وهذ� تعريف ي�سب يف علم �ملنطق و�جلدلية �الإقناعية، 

حيث تكون �لفر�سية �جلدلية معينة على تقوية �لقناعة، وهذ� يقرب 

يف  وتعريفه   Reasoning م�سطلح  مع  �أقرب  و�سيكون  كثرًي�  �ملعنى 

معجم �أوك�سفورد: »�لتفكري، خيط من �لتفكري، �سل�سلة �أفكار، فكرة، 

��ستدالل،  �سرح،  تاأويل،  ��ستنتاج، عقالنية، حتليل،  �أفكار، منطق، 

�لدالالت  كل  فيها  جتتمع  معاٍن  منظومة  وهذه  جدلية«،  عقلنة، 

�الفرت��سية لالأعمال �ملن�سوبة للعقل، و�إن ظل �لعقل نف�سه لغًز�، لكن 

وظائفه هي حقيقته، مما يجعلنا نقول �إنه منظومة وظائف عرفها 

�أن  �الإن�سان  م�سالح  ومن  م�ساحله،  لتحقيق  و��ستخدمها  �الإن�سان 

ولهذ� جعل  �الإن�سان؛  �ملعاين، وهذه �سناعة عظيمة خدمت  ي�سنع 

لها ��سًما ين�سب له عظائم �الأمور. 

�لعربية لهذه  �أعر�ض هنا مناذج للرتجمات �ملعجمية  �أن  وال بد 

يعني:  �ملورد  معجم  يف  وهو   ،Mind و�أولها  �لثالثة،  �مل�سطلحات 

ببحثنا،  تت�سل  ال  �أخر  ملعان  �إ�سافة  �لعقلية«  »�لعقل / و�ملقدرة 

 Reason م�سطلح  يظهر  �لذي  �لبعلبكي،  منري  فعله  ما  وهذ� 

 :Reasoning وم�سطلح  »عقل / يفكر / يجادل«،  ليعني:  عنده 

من  نوًعا  �لثالثة  جعل  �لنهاية  يف  �أنه  �أي  »�لتفكري / �ال�ستنتاج«، 

�لرت�دف، وهذ� ي�سيع يف �لثقافة �لعربية بعامة، حيث يجري �خللط 

بني �لعقل و�لعقلنة و�ال�ستدالل �لعقلي، ومعجم �ملورد يرتجم لنا هذ� 
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�لفل�سفي ليكتفي مب�سطلح   يف �ملعجم 
(1(

وياأتي مر�د وهبة �خللط، 

Reason ويجمع فيه معاين �لعقل و�ال�ستنتاج دون ذكر للم�سطلحني 

يف  حم�سوم،  غري  تد�خل  يف  �مل�سطلحات  تقع  وبذلك  �الآخرين، 

بني  �لتمييز  من  تقرتب  درجة  على  �الإجنليزية  �ملعاجم  تبقى  حني 

�مل�سطلحات �لثالثة، ولكنه يظل فرًز� معجميًّا و�سيقع يف �الختالل 

ك�سفه  ما  وهذ�  و�آخر،  م�سطلح  بني  يت�سابك  ملفهوم  حتويله  عند 

برتر�ند ر��سل، كما �سرنى. 

�ملفاهيمية، حيث ك�سف  �ملخاتلة  �الإ�سكال مع جدلية  و�سيح�سر 

ر��سل عن حال �مل�سطلح عند جون لوك، �لذي كتب ف�ساًل كاماًل 

 ،Reasoning ولكن هذ� �لف�سل ال يك�سف عن مفهوم ،Reason عن

�لتمييز  و�لعقلنة، ومن هذ�  �لعقل  به ر��سل بني  وهذ� ملحظ مييز 

�أنها  غري  لوك،  جون  عند  موجودة   (Reasoning( �لعقلنة  �أن  يرى 

هذ�  وب�سبب   ،(Reason( �لعقل  عن  ف�سله  قر�ءة  من  تت�سح  لن 

�لغياب �ملفاهيمي لزم ر��سل �أن يخو�ض عرب �أعمال جون لوك مقلًبا 

�ستكون مبعرثة يف  �لتي  )�لعقلنة(  ي�ستجمع مفهوم  لكي  �سفحاتها 

مو�قع عدة ال موقع و�حد، وما قاله لوك يف ذلك �لف�سل ينح�سر يف 

حماولة �لقول �إن �لعقل Reason ال يت�سمن معنى �لقيا�ض �ملنطقي، 

�لبحث  �أولهما  معنيني  �إىل  ي�سري  له  لوك  ��ستخد�م  ح�سب  وهو 

من  ت�سور�ت  عن  �لبحث  و�لثاين  يقيًنا،  نعرفها  �لتي  �الأ�سياء  عن 

�الإمكان  على  تقوم  �ملعاين  هذه  �أن  على  تطبيقها،  ميكننا  �حلكمة 

)1) مر�د وهبه: �ملعجم �لفل�سفي، د�ر �لثقافة �حلديدة، �لقاهرة، 1979م. 
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جتاربنا  خال�سة  على  تقوم  الأنها  لوك؛  يوؤكد  كما  �ليقينية،  ولي�ض 

ر��سل بني  �الآخرين عن جتاربهم، وهنا مييز  �سهاد�ت  �أو  �خلا�سة 

 Reasoning مل�سطلحني مبعيار �لقيا�ض �ملنطقي مما يجعل �لعقلنة�

تخت�ض لنف�سها �سرطية �لقيا�ض �ملنطقي، وهذ� مفقود يف م�سطلح 

ما  وهذ�  و�لعقلنة،  �لعقل  بني  �لفرق  يتحرر  وهنا   (Reason( �لعقل 

.
(1(

و�سل �إليه ر��سل بعد متحي�ض �اللتبا�ض مل�سلحة �لعقلنة

ما و�سل �إليه ر��سل �سوف يخل�ض �ملفرد�ت من �اللتبا�ض و�سيعزز 

مفاهيم �ال�ستدالل �لعقلي و�لعقلنة و�لعَلية من جهة، ومن جهة �أخرى 

�لذي   Mind م�سطلح  �سلطة  من  �ملفاهيم  حترير  على  �سي�ساعد 

ي�ستحوذ على م�سطلح �لعقل ويجعله غري عقالين ب�سبب �نحر�فه 

 .
(2(

عن �سرط �لقيا�ض �ملنطقي، ومن ثم وقوعه يف �لوهم �لعقالين

وقيا�ًسا على هذ� �مل�ستخل�ض من ر��سل �سنقول �إن )�لعلة و�لعّلية( 

�لعلة  مفردة  الأن  Reasoning / Reason؛  م�سطلحي  حال  حالهما 

قابلة الأن تكون منطقية وقيا�سية، وكذلك هي قابلة �أن تكون معجمية 

خماتلة  يف  للوقوع  عر�سة  يجعلها  مما  وحمددة،  حم�سورة  مبعان 

داللية، وهذ� ملمح يفتح باًبا لت�سريح م�سطلحات ت�سود يف �لبحوث 

�لنظر،  �جتاه  يحرف  مما  �لداللية  �ملخاتلة  �أثر  ويتخللها  �لفقهية 

و�حلال يف �لبحث �لفقهي هو ميل م�سطلح �لعلة ليكون حم�سوًر� 

ولذ�  �ملقا�سد؛  لبحث  تتجه  �لعلية  بينما  وحكمته،  �حلكم  �سبب  يف 

(1( Russell: History of Western Philosophy 587, Unwen University Books, London 197.

)2) وهم �لعقالنية، �نظر كتابي )�ل�سردية �حلرجة(، �لف�سل �خلام�ض.

����� ������ ��.indd   154 11/28/20   11:13 PM



155ملحق: مصطلح العقل في الثقافة اإلسالمية وفي الفلسفة الغربية

Reasoning العتمادهما مًعا  ا  للعقلنة فل�سفيًّ �لعلية مماثلة  �ستكون 

على �سرطية �لقيا�ض �ملنطقي.

يغرينا  و�سوًحا  �ملفاهيم  بني  �لتمييز  يكون  قد  لبحثنا  وعوًد� 

بهذ�  لنا  ت�سّلم  لن  �لفل�سفي  �خلطاب  حال  �أن  غري  باالطمئنان 

�أن  وكما  جذعة،  �جلدلية  يعيد   Reason كلمة  فتوظيف  �الطمئنان، 

ر��سل �حتاج جلهد خا�ض ال�ستخال�ض �لتمييز بني �مل�سطلحات عند 

وترتجم   ،Reason بكلمة  كتبه  ي�سدر  كانط  �إميانويل  فاإن  لوك  جون 

عربيًّا بكلمة عقل، وهنا تقع �ملخاتالت �لداللية، خا�سة مع و�سف كانط 

للعقل باأنه �خلال�ض و�لعملي يف كتابني يت�سمن كل و�حد منهما �إحدى 

�ل�سفتني، فاإذ� ��ستدعينا �ملع�سل �لداليل �لذي �بتد�أ من جون لوك من 

خلو �لعقل من �لعقلنة فاإن ترجمة كتابي كانط مبفردة �لعقل �سيلب�سه 

�خلال�ض  �لعقل  و�سيبدو  �لعقلنة،  مفهوم  و�سيغيب  �ملعنى،  خماتالت 

متعالًيا ومتجاوًز� للعقلنة، غري �أن كانط حترر من ماأزق �اللتبا�سات 

حني �أدخل �مل�سطلح يف م�سرحة �لنقد بدًء� من �لعنو�ن وحتقيًقا يف 

ف�سول �لكتابني مًعا، نقد �لعقل �خلال�ض / نقد �لعقل �لعملي، جاعاًل 

كلمة نقد تت�سدر وكاأنها تقرير م�سبق عن ثغر�ت �مل�سطلح وعيبيته ويف 

�لكتابني مًعا، وي�سل �إىل ك�سف نق�ض �لعقل وعجزه عن حتقيق �أجوبة 

مربهنة على �الأ�سئلة �لكربى مثل �ل�سوؤ�ل عن �هلل �خلالق، وهو �سوؤ�ل 

. ول�سرح مقولة 
(1(

لن ن�سل جلو�به عرب �لعقل Reason كما يوؤكد كانط

(1( Imanuel. Kant: Critique Of Pure Reason. P.P. 25, 41..500. trans. Marcus Weigelt. pen-
guin Classics.London 2007.
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كانط يقول ر��سل: »وح�سب قول كانط فاإن  �لعقل �خلال�ض  ي�ستطيع 

�أن يقودنا الأفكار عن �هلل وعن �حلرية وعن �خللود، ولكن هذ� �لعقل 

�الأفكار  يعجز عن تقدمي بر�هني عن حقيقتها؛ وذ�ك الأن قيمة هذه 

�أنها مت�سلة بال�سرورة مع �لنظام �الأخالقي  هي يف عمليتها، مبعنى 

)Moral Law)، ولو �عتمدنا �ال�ستخد�م �خلال�ض للعقل فهذ� �سيوقعنا 

يف �ملغالطات؛ ولهذ� فاإن �لفائدة �حل�سرية لهذه �ملفاهيم ال تتحقق 

ا موقف كانط بقوله:   �إال يف ربطها مع �الأخالق«، وز�د ر��سل م�ستخل�سً

�إن كانط عمد �إىل ��ستبعاد كل �لرب�هني �لعقالنية �خلال�سة عن وجود 

�خلالق، و�سدد على �أن طريقه لالإميان باخلالق ي�سلك �سباًل خمتلفة 

ك�سف  ميكنه  �لذي  �خلال�ض  �لعقل  من  �لنابعة  �لرب�هني  تلك  عن 

�حلقائق �لكربى، لكنه يعجز عن �لربهنة عليها. ولعل ما ��ستخل�سه 

 (reasoning( و�ال�ستدالل �لعقلي (reason( ر��سل يف �لتمييز بني �لعقل

ي�ساعد على فك �الإ�سكال حول عجز �لعقل �خلال�ض عن �لربهنة مبا 

�أن �لربهنة هي ناجت منهجي لفعل �ال�ستدالل.

وذلك  كانط؛  ح�سب  ا  خال�سً يكون  حني  �سيًئا  ينجز  لن  و�لعقل 

�الفرت��سات  �متحان  على  ي�ساعده  منهجي  الن�سباط  يحتاج  الأنه 

�لناجتة  �ملخاتلة  من  �لعقلية  �لت�سور�ت  حماية  ثم  ومن  �لباذخة، 

ويرقيه  �لثقة  �لعقل  �سيمنح  �ن�سباط  وهو  �الفرت��ض،  بذخ  عن 

�لتب�سر دون  �لذ�تي ويجعله قادًر� على  و�لوثوق  لدرجة �الطمئنان 

على �أن 
 

،
(1(

حاجة لرقابة خارجية �إن هو متكن من هذه �الن�سباطية

(1( Ibid 629.
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ت�سور�ت �لعقل تظل جمرد �أفكار كما يحدد كانط، ولي�ض لالأفكار 

تر�بط ذ�تي �إذ� ما كانت خارج �لتجريب، ولكنها حتًما لي�ست جمرد 

على  ي�ساعد  تاأويل  لتقدمي  ت�سعى  �إ�سكالية  �أفكار  هي  بل  تخيالت، 

فهم �لتجارب ويظل �لنق�ض يالزمها عرب كونها ذ�ت طابع �إ�سكايل، 

و�لعقل هنا ح�سب كانط عاجز بنف�سه قادر بغريه.

�لعقل �خلال�ض خال�سيته وي�سبح �حتماليًّا وقيا�ًسا  وهنا يفقد 

منطقيًّا ي�سدر عن جتاربنا �أو �سهاد�ت جتارب غرينا، ح�سب عبارة 

Reason؛ ولذ� البد �أن يكون منقوًد�  جون لوك عن معطيات �لعقل 

كما  )�لعقلنة(   Reasoning مل�سطلح  يتحول  �أو  كانط،  فعل  كما 

�جرتح ر��سل يف حتريره مل�سطلحات جون لوك. 

هو  �نحيازيًّا  عنو�ًنا  ليطرح  هايت  جوناثان  جاء  وحديًثا 

خماتل  عنو�ن  وهو   ،)The Righteous Mind �مل�ستقيم  )�لعقل 

تنزيهي  طهوري  بو�سف  م�سحوبة   Mind مفردة  ��ستخد�م  ب�سبب 

�أنه فعل د�خل �لكتاب ما فعله كانط ور��سل من  )�مل�ستقيم(، غري 

.
(1(

نقد �سريح للعقل ووهم �لعقالنية

وعلى �لرغم من �أن �لنقد �لفل�سفي �لذ�تي ن�سط منذ زمن كتاب 

كانط يف نقد �لعقل �خلال�ض، وظل �لنقد ين�سط ويتو��سل �إال �أن مفردة 

وعامها،  خا�سها  �لعقول  لكل  خماتالتها  متار�ض  ظلت  بذ�تها  �لعقل 

ر�سم  مع   ،
(2(

و�لتحيز�ت �لطبقية  بل  و�لتعايل  �لكمال  لبو�ض  فتتلب�ض 

(1( J.haidt: The Righteous Mind 34. 36.79. vintage.New York. 2012.

)2) عن ع�سبوية �لفل�سفة وتطبيقاتها �نظر كتابي )�ل�سردية �حلرجة(، �لف�سل �لر�بع.
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�الآخر،  وير�ه  �لذ�ت  تر�ه  ما  وبني  �ملعقول،  �ملعقول وغري  جد�ول عن 

وكاأنها لعنة �ملفاهيم �إذ تدعي �لتعايل بالرغم من عجزها �لبني.

�إال  �ملفاهيم  حترير  على  قادرة  غري  �لتقليدية  �لفل�سفة  وظلت 

��ستعمار  �سد  �ملو�سوعي  �ال�ستقالل  عن  مت�سل  عجز  مع  باملفاهيم 

�لذهن باملخاتالت �لتي ظلت متالزمة مع حاالت �ملفهوم بكل تقلباته.

وهي خماتالت �أدخلت �لب�سرية يف �سردية مت�سلة من �اللتبا�سات 

�ملفاهيمية، ومل تفعل �لفل�سفة �أكرث من �سحن مزيد من �اللتبا�سات 

عرب  حمبو�سة  ظلت  �اللتبا�سات  تفكيك  حماوالت  وكل  �ملفاهيمية، 

طرح مفهوم مقابل مفهوم، وكلها ت�سمر �ملخاتلة �لداللية، وهذ� ما 

مكن جاك ديريد� من طرح م�سطلح �لتمركز �ملنطقي ليفكك �ملنطق 

�للغة على  �لد�خلي وجريان  �لفل�سفي وين�سفه بدعوى نق�سه ملنطقه 

نقي�ض مر�د عقالنية �الأطروحة، وهذه مهمة لن حتقق �نت�ساًر� كبرًي� 

�أ�سد  ديريد�  م�سطلحات  الأن  وخماتالتها؛  �ملفاهيم  �لتبا�سات  على 

خماتلة و�أ�سد �لتبا�ًسا، فهو ين�سف �ملعنى لي�سع مكانه �الأثر، حيث تنزلق 

�لدالالت يف حركة زئبقية جتعل �لالمعنى هو حالة �خلطاب لدرجة 

، وهذ� ما جعلني �أجتنب تفكيكية ديريد� 
(1(

�نقالب �للغة على معانيها

؛ الأن 
(2(

و�أميل مع تفكيكية روالن بارت و�خرتت ترجمتها بالت�سريحية

متييز  �خرتت  ولذلك  �لبناء؛  �إعادة  �أجل  من  بالتفكيك  يقول  بارت 

�إىل  �لنيوية  من  و�لتكفري،  �خلطيئة  كتابي:  �نظر  �ملنطقي  و�لتمركز  ديريد�  )1) عن 

�لت�سريحية )�ض50-63(، �لنادي �الأدبي �لثقايف، جدة 1985م. 

)2) عن ذلك �نظر �ل�سابق )�ض58(.
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م�سطلحه عن م�سطلح ديريد� حلماية �مل�سطلحني من �اللتبا�ض مبا 

تطويره مل�سطلح  بارت يف  وت�سريحية  وغاية.  �إجر�ء  �أنهما خمتلفان 

ديريد� ت�سبه �سنيع ر��سل مع م�سطلحات جون لوك؛ ولذ� فاإن ر��سل 

منها  ليخل�ض  لوك  جون  لغة  بطون  يف  نب�ض  حني  ديريد�  من  �أمهر 

بتمييز بني مفهوم ومفهوم ولي�ض لتقوي�ض مفهوم مل�سلحة �الآخر.

ولكن �سمة �ملخاتلة �ملفاهيمية �ستظل ت�سحب كل بحث فل�سفي، 

وما بني �لعقل �خلال�ض و�لعقل �لعملي تتك�سف �ملخاتلة �ال�سطالحية 

مبا �أن �لعقل �خلال�ض عاجز، و�لعقلنة تعتمد على منهجية �الن�سباط 

و�لتجربة، يف حني �أن �الن�سباط و�لتجربة مًعا يظالن خارج �لعقل 

�خلال�ض، ومددهما ياأتي �إما بوقود معريف يغذي �لذهن �أو بتجارب 

�ملخاتلة  تتك�سف  وهنا  لوك،  جون  ذكر  كما  �الآخرين،  ومن  للذ�ت 

�مل�سطلحية بني �لعقل و�لعقلنة )Reasoning / Reason) من جهة، 

و�لتفكيكية و�لت�سريحية من جهة �أخرى.

�لوهم  يف  للوقوع  معر�سة  �ستظل  نف�سها  �لعقالنية  �أن  على 

�لعقالين بالرغم من كونها قيا�ًسا منطقيًّا؛ وذلك ب�سبب �جنر�فها 

للبدخ �ملفاهيمي ح�سب عبارة كانط �ل�سالفة؛ ولذ� فاإن ظهور �لذكاء 

�ال�سطناعي كرديف للذكاء �لب�سري )ولي�ض ملغًيا له( �سيكون حتواًل 

نوعيًّا يف م�سار �لفكر �لب�سري لتحقيق م�ستوى مفاهيمي قد يحقق 

�ال�سطناعي  �لذكاء  و�سيكون  �اللتبا�سات،  من  �لتحرر  من  درجات 

�سرط  يف  كانط  ملطمح  حتقيق  هو  وكاأمنا  �لعقالين،  للذكاء  رديًفا 

�الن�سباط ليت�سنى للعقل �جلمع بني �لتجربة و�لفكر.
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ولن يكون هذ� �لتحول جتاه �لعقالنية �جلديدة بدعة م�ستحدثة 

يتعامل  مثاًل(  )�أر�سطو  �الأول  �لفيل�سوف  كان  فقد  �لفل�سفة،  على 

�ل�سعر  ونقد  بعدها،  وما  و�لفيزياء  �لطب  فيها  كلها مبا  �لعلوم  مع 

تنازلت  ثم  و�لفل�سفة،  للمنطق  �إ�سافة  �حليو�ن  وعلم  و�لدر�ما 

�لفل�سفة مع �لزمن عن معظم هذه �لوظائف مل�ستجد�ت علمية �أمهر 

منها كعلم �لطب وعلم �لفيزياء وعلم �لنظرية �لنقدية وعلم �للغة، 

وهي �الأمهر يف حتقيق هذه �لوظائف، مما يعني �أن �ملعرفة تتحول 

وعلوم  �ملخ�س�ض،  �لعلم  مر�د  حتقيق  يف  لالأمهر  وتطوريًّا  تلقائيًّا 

لتحقيق  �الأجهزة  مع  تت�سافر  كيف  تعلمت  و�لفيزياء  �لطب  مثل 

درجات من �الإتقان دون �أن يلغي �أحدها �الآخر، �لب�سري و�الآيل مًعا، 

ونحن �الآن على م�سارف تغري جذري يف عالقة �الإن�سان مع وجوده، 

مع  �لب�سري  �لعقل  �سيت�سافر  فهل  �ال�سطناعي،  �لذكاء  �نبثاق  مع 

مفاهيم  �إنتاج  �أجل  من  �لذكاء(  مع  )�لذكاء  �ال�سطناعي  �لعقل 

جتعل �لعقل عمليًّا وتطبيقيًّا كما حلم به كانط وكما حتقق يف حال 

و�أخرى، مما  �أخرى  للتحقق مرة  �أمر مر�سح  و�لفيزياء وهو  �لطب 

يجعلنا �أمام مفاهيم جديدة حتدث تغرًي� ثوريًّا يف �لفكر �لب�سري؟

ا له  هذ� هو �سوؤ�ل مقولة )�لعقالنية �جلديدة( بو�سفها �فرت��سً

ما يوؤيده و�قعيًّا وجتريبيًّا.
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ل معق�لية �لعقل

�أواًل  بدالالت غري عقالنية،  تكتنز  ثقافية  م�سكلة  �لعقل  يزل  ملا 

الأنه لغز كما يت�سح من تعريف معجم كيمربيدج وقد وقفنا عليه، 

وثانًيا �أن هذ� �جلزء غري �ملحدد ين�سب له �لكمال و�لتعايل، وثالًثا 

�أنه ي�ستخدم �سالًحا �سد غري �ملخالف �أو �ملختلف عن �لذ�ت، وكل 

ذ�ت ب�سرية ت�سف �أقو�لها و�أفعالها ب�سفات �لعقل و�ملعقولية، بينما 

�ملختلف ال هو عاقل وال هو ميلك معقولية، ال يف فعله وال يف فكره 

وال يف عقيدته كذلك، و�لكل هنا عاقل وغري عاقل ح�سب موقعه يف 

�خلطاب حول �لذ�ت �أو عن �الآخر.

نظرية  هي  كما  وطبقيًّا  ومتعالًيا  كاماًل  �لعقل  بد�أ  وفل�سفيًّا 

نقديتها  يف  رفيع  مل�ستوى  �لفل�سفية  �لنظرية  دخلت  ثم  �أفالطون، 

ملفهوم �لعقل )لوك وكانط(، غري �أن �لثقافة ملا تزل متنح �لعقل كل 

ما تريده �لذ�ت لنف�سها، وقد جلاأت �لنف�ض �لب�سرية للخيال �بتد�ء 

لتعوي�ض نق�ض �لذ�ت، ثم �أردفت ذلك مبخرتع ثقايف جبار ن�سبت 

و��ستثمرت  �لعقل،  له كل ما ينق�سها و�سدقت دعو�ها فيه ف�سمته 

كونه لغًز� غري معني، وهذه ح�سانة عمومية �سد �لنقد، و�إن حدث 

نقد فل�سفي و��سع وعميق لكن �لعقل ظل حم�سًنا يف �لثقافة �لعامة؛ 
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من  درجات  ومنحها  للذ�ت  �النت�سار  يف  �أ�سلحتها  �أخطر  ليكون 

�لتعايل فوق حقيقتها �لو�قعية.

ت�ستطيع  جديدة  عقالنية  �ال�سطناعي  �لذكاء  �سي�سبح  هنا 

وي�سمع  يرى  كله  �لثقايف  �لف�ساء  لتجعل  �لفل�سفة  مثالية  ك�سر 

�أن �لعقل ناق�ض وعاجز، ومن ثم يحتاج �إىل �الن�سباط  ويدرك 

�أخت  ولكنها  �لعلوم،  �أم  تعد  مل  �لفل�سفة  و�أن  كانط،  يوؤكد  كما 

�لدخول يف  على  لكنها جمربة  �لكربى  �الأخت  تظل  وقد  �لعلوم، 

عالقات معرفية تتجدد ليت�سارك �الإن�سان مع �جلهاز يف �سناعة 

مفاهيم متجددة جتعل �لبحث تطبيقيًّا، ويتحقق معها حلم كانط 

عن �لعقل �لعملي، و�سيكون هذ� يف �لذكاء �ال�سطناعي مت�سافًر� 

مع �لعقل �لب�سري.

كذ�  هو  عايناه  �لذي  �أن  تعلمنا  �لتجربة  �أن  كانط يف  قال  وكما 

، يف حني متلك �ملعرفة 
(1(

وكذ�، لكنها ال تعلمنا �حتماالت غري �ملعاين

�لبحثية مهار�ت يف �لولوج �إىل ف�ساء�ت خارج ف�ساء �لتجربة ب�سبب 

وهنا  �لتجريب،  �سرط  خارج  �حلدود  عبور  على  �لت�سور�ت  قدرة 

نحتاج �لعقل حني تعجز �لتجربة عن توجيهنا �أو ت�سحيح م�سارنا، 

لفهم  بنا  يرتفع  ولن  لالأعلى،  �لرتقي  درجة  يبلغ  لن  �لعقل  ولكن 

�لوجود �الأعلى هلل �أو �النعتاق �لروحي �أو �خللود، وتلك �أمور لي�ست 

.
(2(

للعقل وال للتجربة، كما يقطع كانط

(1( Kant 38.
(2( Ibid 38. 40. 41.
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هنا تتك�سف حاالت �لعجز �لتي تعرتي �لعقل و�لتجربة مًعا، وهذ� 

ا متر على عالقات �الإن�سان  عجز يعرتيهما مًعا يف �أمور �سغرى �أي�سً

مع ظرفه وحمدودية جماله، وهذه �الأمور �ملت�سلة باملعا�ض �لب�سري 

و�لتي �ستكون نوًعا من �لعقل �لعملي هي �لتي من �ملمكن �أن تتاأ�س�ض 

بو�سفها  �لتجربة  تت�سافر  حيث  �ال�سطناعي،  �لذكاء  ف�ساء�ت  يف 

برهاًنا عملًيا مربجًما مع �لعقل �خلال�ض حني يتحرر من خال�سيته 

�لفيزياء وعلم  تنازل عن  وبذخه، ويتنازل عما هو عاجز عنه كما 

�لطب و�سلم للنظرية �لنقدية �أن تتوىل ما تتقنه باأمهر من �أمها �لتي 

��سمها �لفل�سفة.

�لقادم  �لوعد  وهو  �لعلوم  بني  �لتجاور  ت�سور هذ�  وهنا ميكننا 

باأن تخلي �لفل�سفة حتكمها بالتجربة وترتكها لتحليالت �لكمبيوتر، 

وياأتي دور �لعقل يف تف�سري �لنتائج �سريطة �لتحلي بالعقلنة بو�سفها 

�لقيا�ض �ملنطقي �مل�سروط باأعلى درجة ممكنة من �الن�سباط، وهنا 

�سيتقابل جون لوك وكانط مع �لكمبيوتر ل�سناعة عقالنية جديدة.

وهذ� ال يعني �أن �لذكاء �ال�سطناعي �سيحل �الأ�سئلة �لكربى �لتي 

عجز عنها �لعقل، و�إمنا يعني ويوؤكد �أن �أدو�ت �لب�سر يخرتعها �لب�سر 

�أنف�سهم فيخرتعون �لفل�سفة �بتد�ء ومينحونها �إد�رة تفكريهم حتت 

مظنة �أنها هي �لعقل، ويخرتعون �لفيزياء ويقدمونها على �لفل�سفة 

هو  وكذلك  �لكون،  تخلق  وبد�ية  �لوجودية  �الأ�سئلة  مع  �لتعامل  يف 

دون  ما  �الأ�سئلة  مع  باإتقان  �سيتعامل  �لذي  �ال�سطناعي  �لذكاء 

عيوبه  يحمل  ما  �خلا�ض مبثل  يحمل عجزه  �سيظل  ولكنه  �لكربى، 
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�أقرب  و�سيكون  �الن�سباطية،  حتقيق  يف  �أمهر  و�سيكون  �خلا�سة، 

للعقل �لعملي.

فالذكاء  باملطلق  �إن�ساين  وغري  كامل  غري  �لعقل  كان  وكما 

�ال�سطناعي كذلك ال هو كامل وال هو �إن�ساين باملطلق، فهو منتوج 

فيه  فتحدث  مًعا،  و�سرها  بخريها  �لب�سر  ب�سمات  ويحمل  ب�سري 

لعب خطرة كاالخرت�ق مثاًل، ويعرتيه علة �خلد�ع و�لتحايل و�سناعة 

جر�حية  عمليات  يعمل  مثاًل  ولكنه  و�البتز�ز،  و�ل�سرقة  �لعنف 

و�إجر�مي، وقد  ماهرة، ويقابلها عمليات جر�حية من نوع موح�ض 

ا عن  عر�ض جون كاريرو ما �سماه بالدم �لفا�سد، حيث ك�سف ق�س�سً

ممار�سات غري �إن�سانية عر�ست عدًد� من �لعاملني يف �سركة بو�دي 

ب�سوء  و�إح�سا�سهم  �ل�سمري  تاأنيب  ب�سب  عنيفة  مل�ساكل  �سيليكون 

��ستقاالت  وحو�دث  �نتحار  حو�دث  حدثت  وقد  �ل�سركة،  ت�سرف 

كي  ل�سغوط  نف�سه  �ملوؤلف  تعر�ض  كما  �إ�سكات،  وحماوالت  وعزل 

�أ�سر�ر  عن  ك�سوفاته  بد�ية  ن�سرت  �لتي  و�جلريدة  هو  ي�سمت 

�الخرت�قات  حو�دث  عنا  يغيب  ولن   ،
(1(

�ل�سيليكون و�دي  و�أكاذيب 

�لكربى مثل حادثة �لتدخل يف �النتخابات �الأمريكية، وهذ� كله جرى 

ويجري عرب قدر�ت �الإن�سان على توظيف عقله وعلمه و�لتكنولوجيا 

لتدمري  �سبًبا  �لفيزياء  كانت  كما  متاما  مًعا،  و�ل�سر  �خلري  لعمل 

.
(2(

هريو�سيما

(1( Jone Carreyrou Bad Blood Secrets And Lies in a Siiicon Valley Startup., Cambronne. 
london 2018.

(2( S. Waiker Shockwave: countdown to Hiroshima, John Murray, London 2009.
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كلها  �ال�سطناعي  و�لذكاء  و�لفيزياء  �لفل�سفة  فاإن  َثمَّ  ومن 

خمرتعات ب�سرية ق�سد منها �الإن�سان تعوي�ض نق�سه وعجزه، ومبا 

من  �لب�سر  فيه  يقع  فيما  تقع  ا  �أي�سً فاإنها  ب�سرية  خمرتعات  �أنها 

نق�ض وعجز، وتظل �لثقافة �لب�سرية تنتج قفز�ت نوعية يف حت�سني 

�لعقل يف ك�سفه  �أد�ة ما، وهذه ميزة  لها عجز  �ت�سح  �أدو�تها كلما 

يف  عامل  وكل  علم  كل  ميزة  كذلك  وهي  �لغز�يل-  -ح�سب  لعجزه 

ك�سف عجزه ليتجاوز �لعجز بحيل معرفية حتتال على �لعجز مبثل 

ما يحتال �لعجز عليها يف مغالبة �أزلية لن تنتهي ما مل ينته �الإن�سان 

نف�سه، وتنتهي مهمته يف �لوجود تبًعا.
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