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هذا الكتاب
يناقش هذا الكتاب بطريقة علمية هادئة ما يستند إليه املالحدة من
منتجات العلوم احلديثة ،سواء علم الفلك أو الفيزياء بنوعيها الكالسيكي
واحلديث..وذلك عرب منهجني:
أوال ـ منهج نفي االستدالل هبا ،وكوهنا من الناحية املنطقية عديمة
الداللة عىل اإلحلاد ،وإنام يتالعب املالحدة باأللفاظ ليجعلوها سندا هلم.
ثانيا ـ منهج بيان عدم حتققها بالعلمية الكافية ،ذلك أن الكثري من
النظريات التي نجدها عىل املواقع كسند يعتمد عليه املالحدة ليس هلا أي
حظ علمي عند املتخصصني ،فهي مل جترب ،بل يستحيل جتريب أكثرها،
وهي عبارة عن ميتافيزياء ،وليست فيزياء ،ولذلك ال يصح اعتبارها سندا
علميا.
باإلضافة إىل هذا ،فقد رددنا يف هذا اجلزء بطريقة غري مبارشة عىل
تلك الدعاوى التي تربط العلم وخصوصا الفيزياء والفلك باإلحلاد ..هلذا
جعلنا ألبطال الرواية مجيعا عالقة بشخصيات علمية واقعية ،رصحت
بإيامهنا باهلل ،ليكتسب القارئ من خالهلا حصانة وقدرة عىل حماجة امللحدين
يف مثل هذه الطروحات.
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املقدمة
يناقش هذا الكتاب بطريقة علمية هادئة ما يستند إليه املالحدة من منتجات العلوم
احلديثة ،سواء علم الفلك أو الفيزياء بنوعيها الكالسيكي واحلديث..وذلك عرب منهجني:
أوال ـ منهج نفي االستدالل هبا ،وكوهنا من الناحية املنطقية عديمة الداللة عىل اإلحلاد،
وإنام يتالعب املالحدة باأللفاظ ليجعلوها سندا هلم.
ثانيا ـ منهج بيان عدم حتققها بالعلمية الكافية ،ذلك أن الكثري من النظريات التي نجدها
عىل املواقع كسند يعتمد عليه املالحدة ليس هلا أي حظ علمي عند املتخصصني ،فهي مل جترب،
بل يستحيل جتريب أكثرها ،وهي عبارة عن ميتافيزياء ،وليست فيزياء ،ولذلك ال يصح
اعتبارها سندا علميا.
وهذا ما أشار إليه الكثري من الباحثني املختصني من أمثال الربوفسور [جون
بولكنجهورن] الفيزيائي الشهري الذي قال معربا عن نقده الشديد لنظرية األكوان املتعددة:
(إهنا ليست فيزياء ..إهنا يف أحسن األحوال فكرة ميتافيزيقيه ،وال يوجد سبب علمي واحد
لإليامن بمجوعة من األكوان املتعددة ..إن ماعليه العامل اآلن هو نتيجة إلرادة خالق حيدد كيف
جيب أن يكون)
ومثله قال الفيزيائي الشهري [راسل ستانارد] الذي اعترب الكثري من طروحات الفيزياء
احلديثة فلسفة وليست علام ،فقال( :إن فلسفة هوكينج حتديدا ما أعارضه ،فهي كام وصلتني
مثال واضح عىل التعامل ،فطرح أن العلم هو مصدر املعلومات الوحيد ،وأننا لدينا فهم كامل
لكل يشء هراء ،بل هراء خطري أيضا ،فهو يشعر العلامء بالكرب والغرور بشكل مبالغ فيه)
وقال عن [نظرية األوتار]( :إهنا نظرية حتتاج ملصادم هيدروين بحجم جمرة الختبارها
وهذا غري ممكن ..حسنا لو قلنا ـ طبقا للنظرية ـ إن الكون خلق نفسه ،فمن أوجد النظرية؟ ومن
أوجد القوانني الفيزيائية اخلاصة هبا؟ ..ورغم ذلك فال توجد هلا معادلة فيزيائية حتى اآلن..
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أطلب منهم أن يكتبوا معادلة فيزيائية ..لن يفعلوا الهنم ببساطة اليمتلكوهنا)
وقد ذكر بعضهم الدوافع النفسية لكل تلك النامذج ،فقال( :اعتقد علامء الكون أن
عليهم االلتفاف وراء املشكلة ..لقد حاولوا عىل مر السنوات املاضية إثبات عدة نامذج خمتلفة
للكون تتفادى احلاجة إىل بداية ،مع االستمرار يف اشرتاط انفجار عظيم ..يبدو اآلن من املؤكد
أن الكون كانت له بداية)
وبناء عىل هذا ،فقد أحببنا أن نعطي القارئ الكريم ثقافة علمية مبسطة ترتبط هبذه
النظريات :احلديثة منها ،والتقليدية ،ليتبني من خالهلا حظها من العلم ،ولتكون له القدرة
العلمية عىل مناقشة الدعاوى اإلحلادية املتعلقة هبا.
باإلضافة إىل ذلك ذكرنا الكثري من شهادات العلامء املتخصصني وانتقاداهتم ألمثال
تلك النظريات ..وهلذا سيجد القارئ يف الكتاب الكثري من النامذج والنظريات التي استعملها
املالحدة وسيلة لإلحلاد ،ومن األمثلة عىل ذلك نموذج [الكون املتذبذب] الذي أرادوا من
خالله أن يعودوا بالكون حلالته الثابتة ،وذلك للخروج من إشكال اخللق األول ..كام عرب
الفيزيائي الربيطاين (جون غربن) ،عن وجهة نظر املالحدة يف هذا املجال ،فقال( :اإلشكال
األكرب يف نظرية االنفجار العظيم املتعلقة بنشأة الكون فلسفي ـ وربام حتى الهويت ـ وهو :ماذا
كان قبل االنفجار؟ كان هذا اإلشكال وحده كاف ًيا ملنح دفعة أوىل لـ [نظرية احلال الثابتة]،
ولكن بعد أن تبني ـ لألسف ـ أن تلك النظرية معارضة لألمور املشاهدة ،كان الطريق األفضل
لاللتفاف حول هذا اإلشكال األويل هو يف تقديم نموذج يتوسع فيه الكون من [مفردة] ،ويعود
فينهار بعد ذلك ،ثم يعيد دورته هذه دون هناية)
وهكذا تتبعنا كل النظريات املطروحة عىل مواقع اإلنرتنت ،والتي رأينا مدى تشبت
املالحدة هبا ،لنبني مدى مصداقيتها العلمية ،ونبني بعد ذلك أنه حتى يف حال ثبوهتا ال يمكن
االستدالل هبا عىل نفي الغائية أو إثبات الصدفة والعشوائية وغريها من املربرات اإلحلادية.
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باإلضافة إىل هذا ،فقد رددنا يف هذا اجلزء بطريقة غري مبارشة عىل تلك الدعاوى التي
تربط العلم ،وخصوصا الفيزياء والفلك باإلحلاد ..هلذا جعلنا ألبطال الرواية مجيعا عالقة
بشخصيات علمية واقعية ،رصحت بإيامهنا باهلل ،ليكتسب القارئ من خالهلا حصانة وقدرة
عىل حماجة امللحدين يف مثل هذه الطروحات.
كام أننا حاولنا يف كل جزئية نطرحها أن نبني الرؤية اإليامنية ،ونبني مدى علميتها
ومصداقيتها مقارنة بالرؤية اإلحلادية ،وحتى ال يكون احلديث يف مثل ذلك ذاتيا ،فقد جعلنا
تلك الطروحات صادرة من أفواه العلامء املالحدة أنفسهم بعد أن تتبني هلم احلقيقة.
وكعادتنا يف هذه السلسلة التي حتاول تبسيط احلقائق العلمية ،ووضعها يف قوالب
مشوقة ،فقد اعتمدنا بعض األحداث الرمزية ،التي جتعل القارئ يشعر بنوع من التسلية
واملتابعة لألحداث باإلضافة إىل ما يستفيده من معلومات ،أو قدرات عىل اجلدل واملحاجة
واملناظرة.
وقصة هذا اجلزء تبدأ من خالل مؤمتر يقيمه املالحدة اجلدد بغية نرش أفكارهم اإلحلادية
املتلبسة بلباس العلم بني طلبة بعض اجلامعات ..ويف ثنايا ذلك املؤمتر ،يذهبون لزيارة بلدة ال
تزال حتافظ عىل إيامهنا ،بغية نرش اإلحلاد بينها ..لكنهم يفاجؤون بالكثري من الطروحات
العلمية التي جتعلهم يرتاجعون واحدا واحدا إىل أن يتم حتول مجيع الفريق العلمي امللحد إىل
فريق مؤمن ،خاصة بعدما يكتشفون أن تلك البلدة الصحراوية البسيطة استطاعت أن جتمع
بني العلم واإليامن.
وقد قسمنا هذا اجلزء إىل أربعة فصول تشمل مجيع القضايا العلمية املطروحة يف هذا
اجلانب ،وهي:
القدم ..واحلدوث :وقد ناقشنا فيه مسألة قدم العامل وحدوثه بحسب النظرة العلمية
القديمة ،والنظرة العلمية اجلديدة ،وناقشنا فيه بتفصيل كل الطروحات التي حاولت أن تعود
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بالكون حلالته الثابتة ،كنظرية الكون املتذبذب وغريها.
الصدفة ..والغائية :وقد ناقشنا فيه الطروحات الفيزيائة اجلديدة التي حاولت أن حتيي
الصدفة بلباس علمي جديد ،وذكرنا استحالة ذلك وفق املنتجات العلمية احلديثة كالثوابت
الكونية والتوازن وغريها ..باإلضافة إىل أننا ركزنا يف هذا الفصل خصوصا عىل طروحات
هوكينج حول التصميم العظيم واألكوان املتعددة واألوتار الفائقة باعتبارها أكثر النظريات
انتشارا بني املالحدة.
احلياد ..والتدبري :وقد ناقشنا فيه تلك الطروحات التي جتعل الكون غري حمتاج إىل إله،
وأن القوانني كافية لتحكمه ،بل لتوجده ،باإلضافة إىل الرد عىل تلك الرؤى الفلسفية التي تعترب
دور اهلل حمصورا يف خلق الكون ،ثم تركه بعد ذلك للقوانني دون أن يكون له أي تسيري مبارش.
الغيب ..والشهادة :وقد بينا فيه مدى حمدودية العلم احلديث ،وأن الغيب فيه أكثر من
الشهادة ،بل إن اكتشافاته ال تزيده إال تواضعا ..وناقشنا فيه طالقة القدرة اإلهلية وإمكانية
املعجزة من وجهة النظر العلمية.
هذه هي فصول الكتاب ،وهي مقسمة عىل أساس الشبهات العلمية املطروحة يف هذا
اجلانب وبالرتتيب ،فهي تبدأ ـ أوال ـ من فرضية أزلية الكون أو ما يطلق عليه علميا [احلالة
الثابتة] ،وقد رددنا عليها بتفصيل يف الفصل األول..
وثانيا :فرضية الصدفة والعشوائية :وقد رددنا عليها بتفصيل يف الفصل الثاين مستثمرين
آخر النظريات العلمية يف ذلك.
وثالثا :فرضية احلياد ،أو تسيري القوانني للطبيعة :والتي قال هبا بعض الفالسفة والعلامء،
وقد رددنا عليها يف الفصل الثالث ببيان استحالتها علميا.
ورابعا :استبعاد العنرص الغيبي واخلوارق واملعجزات يف الكون :وقد ذكرنا ما يفند ذلك
علميا يف الفصل الرابع.
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ونحب أن ننبه إىل أننا اعتمدنا الكثري من املصادر واملراجع املتفرقة ،واملوجود أكثرها
عىل النت ،باعتبار جدة الكثري من النظريات العلمية ..ولكنا مل نبالغ يف التوثيق إال عند ذكر
املصدر األصيل ..أما سائر التوثيقات فمعظمها إن مل نقل كلها كتب أو مواقع أجنبية تستهلك
صفحات كثرية لو قمنا بتوثيقها ،وكل ذلك مما ال حيتاجه القارئ العادي ..أما القارئ
املتخصص فال يصعب عليه يف ظل التقنيات احلديثة أن جيد املصدر يف كل عبارة نذكرها.
وننبه أيضا إىل أننا قد نعرض املسألة العلمية الواحدة يف مواضع متعددة بحسب الغرض
منها ،وعالقتها بالفصل أو املطلب ،وقد نضيف يف كل حمل تفاصيل جديدة ،أو ردودا أخرى..
ألن الكثري منها متداخل ،وحيتاج يف كل حمل إىل مناقشة خاصة.
ويف األخري ننبه إىل أن اهلدف من هذه السلسلة كغريها من السالسل هدف علمي،
وليس الرواية وال أحداثها ،ولذلك مل نتبن مناهج الكتابة الروائية ،ألين شخصيا ال أؤمن بأي
رواية ال أستفيد منها علام أو حكمة أو إيامنا..
قد يقال :ما دام األمر كذلك ،فلم استعامل هذا األسلوب ،واجلواب بسيط ،وهو ما
رأيته من تأثريه يف عامة الناس وخاصتهم ..فالقصص واألمثال وغريها وسائل بيان وتوضيح
ورشح ..وهلذا اعتمدناها ،ومل نعتمدها لذاهتا ،وإنام باعتبارها وسيلة لتبسيط احلقائق وتفكيكها
ومعاجلتها والرد عىل الشبهات املثارة حوهلا ،وقد قال تعاىل منبها إىل أمهية هذا النوع من
األساليبَ ﴿ :فا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ [األعراف]176 :
ص ا ْل َق َص َ
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البداية
يف صباح ذلك اليوم الذي حدثت يل فيه هذه القصة العجيبة التي سأروهيا لكم ُطرق
باب بيتي ،فرحت أفتحه ،فوجدت أسفله ظرفا مزينا ،مرسال من مجعية كنت أعرفها جيدا،
كانت تسمى [مجعية اإليامن العلمي اجلديد( ،])1وهي مجعية ليس هلا من اإليامن إال االسم الذي
تستخدمه ،لتصطاد به القلوب املؤمنة الطيبة ،لتحوهلا إىل قلوب ملحدة متحجرة ..وتبث فيها
بعد ذلك ما تشاء من قيم وسلوكيات ومواقف.
وهي تستخدم لذلك الكثري من احليل ،وأمهها املكتشفات العلمية يف الفيزياء والفلك
وغريها ،سو اء ما ثبت منها أو ما مل يثبت ..وهي تضيف إليها مجيعا وصف [احلديث] ،أو
[اجلديد] ،لتستقطب أصحاب املوضات الذين يريدون كل حني أن يستبدلوا عقائدهم وقيمهم
كام يستبدلون ثياهبم.
وهي توظف ـ فوق ذلك كله ـ الكثري من وسائل وأساليب اإلغراء التي ختاطب الغرائز
والشهوات أكثر من خماطبتها للعقول والقلوب.
ولذلك بمجرد أن رأيت اسمها عىل الغالف ،رميت الظرف من غري أن أعرف ما فيه..
رميته وأنا أستعيد باهلل من رشها ..ثم دخلت بيتي ،وأغلقت عيل بايب جيدا حتى ال تترسب أي
فتنة إيل من أي جهة..
دخلته ،وأنا أقول يف نفيس :هذا زمن الفتن ما ظهر منها وما بطن ..وليس هناك أفضل
للمرء من بيته ..فالفتنة نائمة ،وملعون من أيقظها ،أو شارك فيها ،أو كثر سوادها.
لكن ما إن استقر يب املجلس يف بيتي ،حتى عاد الباب ُيدق من جديد ،فرحت أفتحه،
وأنا أستعيذ باهلل من كل طارق سوء ..فوجدت صبيا صغريا ممسكا بالظرف ،وهو يقول يل :يا
(  )1إشارة إىل [اإلحلاد اجلديد] ،فاإلحلاد ليس إال عقيدة وثنية تؤله الطبيعة وقوانيها بدل اهلل.
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عم ..لقد وجدت هذه الورقة اجلميلة ..وعليها اسمك ..فطلب مني أصدقائي أن نلعب هبا،
فأبيت ..وقلت :هذا حرام ..وسيغضب علينا ربنا إن فعلنا ذلك ..ولذلك أتيتك هبا.
قلت له :هل أعجبتك؟
قال :أجل ..إهنا مجيلة جدا ..ولذلك طلب مني أصدقائي أن نبقيها عندنا.
قلت :إذن ما دامت قد أعجبتك ..فخذها ..والعب هبا مع زمالئك ..وإن شئت أن
حتوهلا إىل طائرة ،فافعل ..فال شك أهنا ستكون طائرة مجيلة.
قال يل ،والفرح قد ظهر عىل مالمح وجهه :شكرا لك يا عم ..هذه هدية غالية.
ثم راح يرسع إىل أصحابه ،وهو ممتلئ رسورا ،خيربهم عام جرى بيني وبينه ..ورحت
أنا أغلق بيتي ،وأسأل اهلل أال يقرؤوا الرسالة ..حتى ال تنفجر فيهم القنبلة املودعة فيها.
لكني ما إن استقر يب املجلس يف بيتي حتى ُدق الباب من جديد ،فأرسعت إليه ،وأنا
أستعيذ ككل مرة ..فوجدت شابا حيمل الظرف ،وهو يقول يل :انظر ..لقد وجدت هذا الظرف
عند بعض الصبية يلعبون به ،فشدين منظره ،فأخذته منهم ،فوجدت فيه اسمك ..وها قد أتيتك
به ..وال داعي ألن تشكرين ،فام قمت إال بالواجب.
قمت بشكره ،ثم أخذت الظرف منه ،وقلت يف نفيس :ال حل هلذا الظرف املشؤوم إال
التمزيق ،فلو مل أمزقه ،فسيمزقني ،ويمزق حيايت..
ثم انتظرت حتى يذهب ،ورحت حلاوية قاممة قريبة ،ثم أمسكت به بكلتا يدي ألمزقه،
ففوجئت بيد شيخ كبري متسك يب ،وحتول بيني وبني متزيقه ،ثم سمعت منه قوله :عجبا ملن
هرب من جحيم املالحدة ،وسمع كلامهتم التي مل يسجلها التاريخ أن يكون خائفا وجبانا هلذه
الدرجة.
رحت أتطلع فيه ،وأقول له :من أنت؟ ..ال شك أن معلم اإليامن هو الذي أرسلك يل.
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قال :ماذا تقول يا بني؟ ..ما الذي حصل لك؟ ..لقد أمسكت بيدك ،ألن دوارا
أصابني ..أظن أنه الضغط أو السكري ..هل آملك فعيل؟ ..أنا أعتذر إليك.
قلت :لكني سمعتك حتدثني عن جحيم املالحدة ..وعن كلامهتم التي مل يسجلها
التاريخ ..فمن أعلمك بذلك؟
قال :أظن أنه حصل لعقلك يشء ..فأنا مل أنطق بكلمة واحدة..
ثم انرصف عني ،وقد كسا الغضب مالحمه ،وهو يقول :يا سبحان اهلل عىل هذه األجيال
التي ال تقدر شيوخها ..أمسكت بيده غصبا عني ،فبدل أن يقبلها ،ويقبل رأيس ،راح يؤنبني
وحياسبني عىل كلامت مل أقلها ..واهلل مل أقلها.
مل أجد بعد كل ذلك إال أن أدخل بيتي ،ومعي الظرف ..وهناك فتحته ،فوجدت فيه
دعوة شخصية يل للحضور إىل مؤمتر تقيمه تلك اجلمعية ،حتت عنوان [الكون بني الرؤية
العلمية اجلديدة والرؤية الكالسيكية] ،وتذكر فيه أهنا استضافت كبار علامء الفيزياء والفلك
وكل العلوم احلديثة ،باإلضافة لبعض الفالسفة الكبار من احلداثيني وما بعد احلداثيني،
باإلضافة لبعض رجال الدين الذين ينتمون ألديان خمتلفة.
وقد كلفت بتقديم حمارضة بعنوان [الكون من خالل الرؤية اإلسالمية الكالسيكية]،
وإلغرائي ،فقد ذكر يف الدعوة أن املحارض سينال مكافآت مغرية عىل حمارضته ،وأنه سيمنح
شهادة تقديرية من اجلهة الراعية للمؤمتر ،وهي مؤسسة عاملية كربى معروفة بـ [مؤسسة
ريتشارد دوكنز للمنطق والعلوم] ،وقد عرفت يف الدعوة بكوهنا مؤسسة تسعى لتعزيز القبول
باإليامن اجلديد ،وتدافع عن األجوبة العلمية لألسئلة حول الكون والوجود ،وأهنا تشجع
هؤالء املؤمنني اجلدد عىل الظهور واإلعالن عن اعتقاداهتم ،بل عىل تنظيم أنفسهم عىل شكل
مجعيات ومجاعات.
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كنت أعرف هذه املؤسسة ،وأعرف أن مؤسسها احلقيقي هو كاهن اإلحلاد اجلديد األكرب
دوكنز ..فقد سمعت ذلك منه شخصيا عند رحلتي لفندق املالحدة.
لكن احليلة التي مارستها تلك اجلمعية هي تبديل كلمة [اإلحلاد] بكلمة [اإليامن] ،حتى
تتالعب من خالل ذلك بالعقول ،خاصة عقول الطلبة الذي تريد أن تقيم هذا املؤمتر بينهم،
ويف جامعتهم.
بعد حديث طويل يل مع نفيس ،وبعد أنواع كثرية من االستخارة مارستها ،مل أجد إال أن
أذهب إىل هذا املؤمتر ،وتلبية هذه الدعوة ،خاصة وأن تلك الكلامت التي سمعتها ،والتي ذكر
الشيخ أنه مل يقلها مل تكن كلامت اعتباطية ،بل كانت رسالة إهلية تدعوين إىل احلضور ،وعدم
الفرار من الزحف.
بعد أن امتألت قناعة وعزيمة عىل احلضور ،رحت أحرض حمارضيت ،وأنا أقول يف نفيس:
سريون أين تقع علومهم التي يتباهون هبا أمام اإليامن ..وسريون أن ما يسمونه [اإليامن
الكالسيكي] هو اإليامن احلقيقي الذي يتوافق مع العقل والعلم وكل حقائق الوجود ..وال
يمكن لتلك اخلرافات احلديثة واحلداثية التي يتشبثون هبا أن تنال منه ،أو تصل إىل جزء بسيط
من قوته ومجاله.
***
ما هي إال أيام حتى قليلة حتى رست إىل اجلامعة التي يقام فيها املؤمتر ،وهناك وجدت
احلشود الكثرية من الطلبة واألساتذة وغريهم ،والذين تشكلوا عىل شكل صفوف لرؤية أنبياء
اإليامن اجلدد ،وقد كانت الرشطة وغريها من األجهزة األمنية قد طوقت املكان من كل
النواحي حتى ال يصيب هؤالء أي مكروه..
وقد أعطى ذلك كله هالة كربى ألولئك الوفود يف نفوس الطلبة وعقوهلم ،وذلك مما
مأل قلبي هلعا ..فاخلوف ليس من املحارضات التي تلقى ،والتي ينرصف أصحاهبا بعد ذلك..
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إنام اخلوف من مشاعر التقديس التي يواجه هبا أولئك الذين جعلوا أنفسهم يف مراتب األنبياء
واألولياء ليبرشوا بآهلتهم العلمية بدل اهلل.
ما هي إال ساعات حتى افتتح رئيس اجلمعية املؤمتر ..وبدأت معه سهام النقد لإليامن..
وبدأت معه سهام الدعوة للعلم ..وكأن العلم واإليامن عدوان ال يمكنا أن جيتمعا يف عقل ،أو
يسكنا يف قلب.
من الكلامت التي ال أزال أحفظها من حديثه قوله( :)1ساديت احلضور الكرام ..إن
السؤال عن وجود الكون سؤال علمي بحت مثله مثل أي سؤال آخر نبحث له عن جواب..
فهل هناك يشء ما بعد حدود الكون؟ ..هل هناك أكوان أخرى؟ ..هل هناك كائنات عاقلة
مثلنا تعيش يف كواكب أخرى؟ ..كل هذه األسئلة أسئلة مهمة جدا ،ونبحث هلا عن جواب،
طبعا؛ لكن ال عالقة هلا بموضوع اهلل لسبب بسيط جدا ،وهو أن وجود اهلل من عدمه لن يؤثر
عىل النتيجة..
وهذا يدعو عقولنا العلمية إىل التساؤل عن مهمة اخللق باهلل حتديدا ..وما هي الدالئل
التي تشري اىل أن هناك عملية خلق؟ ..وهل اخلالق هو اهلل حتديدا دون كل اآلهلة األخرى؟..
أال يمكن أن يكون سبب وجود الكون هو سبب طبيعي جدا موجود يف الكون ذاته ،وال حيتاج
إىل قوة سحرية عاقلة إلجياده؟
ثم راح يبتسم ساخرا ،ويقول :إن السؤال عن خلق الكون سؤال قائم عىل مغالطة
منطقية بحتة ،حياول فيها السائل خداع عقل املتلقي من خالل افرتاض وجود عملية خلق،
وكل ما علينا هو العثور عىل الفاعل ،ويف هذه احلالة يتم افرتاضه اهلل ..كام أن اعتقاد بعض
العلامء بوجود اهلل ال يعني بأن اهلل موجود ،أو بأن اهلل خالق ،بل يعني فقط بأن هناك من يعتقد
(  )1هذا النص مقتبس بترصف من كلمة لبسام البغدادي ،وهو امللحد املعروف بمجاهرته باإلحلاد ودعوته إليه ،يف قناة
امللحدين بالعريب ،وغريها من املواقع.
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به فقط.
ثم راح يرفع صوته بكل تبجح غري مراع ملشاعر أولئك احلضور من املؤمنني الذين تم
استدعاؤهم :ولذلك استدعيناكم باعتباركم أكرب علامء الدنيا وعباقرهتا عىل مدار التاريخ
لتجيبونا اإلجابة العلمية الصحيحة عن عالقة أصل الكون باإليامن بوجود اهلل من عدمه..
حتى نؤمن اإليامن الصحيح الذي يوافق العلم ..ال ذلك اإليامن الكالسيكي اململوء باخلرافة
واجلهل والتخلف.
بعد أن انتهى من افتتاحيته اململوءة بكل ألوان البذاءة والسباب عىل املؤمنني ،بدأت
املحارضة األوىل ،وقد كانت ألكرب شخصية علمية يف ذلك الوفد ،وهو عامل يف الفيزياء احلديثة،
ومن األصدقاء املقربني لستيفن هوكينج ،وقد بدأ حمارضته بذكره ،وبالثناء عليه ،وبيان مكانته
منه ،ثم راح حيدق يف وجوه احلارضين بقوة ،وكأنه اكتشف رس األزل واألبد ،ثم قال :سألقي
بني أيديكم اليوم أول قنبلة ..فال ختافوا ..إهنا لن متزق أجسادكم ..هي فقط مصممة لتفجري
اخلرافة والدجل الذي يسكن العقول..
ثم راح يفجر قنبلته بقوله :ماذا لو اكتشف العلامء يف املستقبل القريب طريقة نشوء
الكون ..فهل سيتوقف املؤمن إيامنا كالسيكيا عن اإليامن باهلل؟ ..ألن يبحث حينها عن فراغ
علمي جديد يضع اهلل فيه؟
ثم راح جييب :اجلواب عىل هذه األسئلة ملن يفكر تفكريا علميا سهل جدا ..فلنتذكر
بأن اهلل يف سالف الزمان كان يقوم باملاليني من الوظائف يف الطبيعة ،والتي تقلصت شيئا فشيئا
مع اكتشاف العلم احلديث ألسباب سقوط املطر ،وجريان السحاب ،ورشوق الشمس،
وغريها الكثري ..ففي كل مرة نكتشف أن سبب حدوث األشياء هي قوانني الطبيعة البحتة،
يتم دفع اهلل درجة إىل الوراء ،فيقول املؤمنون بأن اهلل هو السبب وراء مسبباهتا ..وعندما يتم
اكتشاف السبب وراء مسبباهتا كذلك ،يتم دفع اهلل درجة أخرى للوراء وهلم جرا..
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ثم راح يتجول بعينيه مرسورا يف أنحاء قاعة املحارضت الضحمة ،ثم يقول :واليوم
أبرشكم معرش احلضور بأن اهلل وصل إىل مرحلة ال يفعل فيها أي يشء أكثر من أن يكون السبب
والعلة األوىل فقط ..لكن ،هل سيختفي اإليامن باهلل لو عرفنا أن سبب نشوء الكون هو سبب
طبيعي بحت ،وهو ما يرجحه العلم؟
ثم سكت عىل هيئة املتأمل ،ثم قال :نعم سيتالشى اهلل حينها من الوجود إال يف تلك
العقول املمتلئة باخلرافة ..والتي ال جتد حرجا يف حرش اهلل يف كل الفراغات العلمية ،ألهنا
باألساس قائمة عىل أن وجود اهلل هو مسألة بدهيية ،وعىل املؤمن التصديق هبا دون أي سؤال،
لذلك نجد املؤمن ـ ودفاعا عن هذه الفكرة التي جيد نفسه جمربا لإليامن هبا ـ يسعى خللق
األسباب إليامنه ،يف كل فراغ علمي خيطر عىل باله ..ورجال الدين يدركون اليوم بأنه إذا مل تكن
هلل وظيفة ،أو غاية ،أو هدف؛ فلن جيد املؤمنون سببا لإليامن باهلل أكثر من القصص والغرائب
التي متتلئ هبا الكتب الدينية .وهذا يف حقيقة األمر ال يسقي واليشبع من جوع جائع اليوم
بسبب ارتفاع مستويات التعليم.
بعد أن انتهى من حمارضته ،وألقى ما شاء من هواه ،قام ثان ،وكان صديقا مقربا هو
اآلخر من كلورانس كراوس ،وريتشارد دوكينز ،وغريمها من الشخصيات التي راح يشيد هبا
يف أول حمارضته ،ويشيد بعالقته الشديدة هبا..
قام ،وقال( :)1أحب أن أنبهكم فقط إىل أن االعتقاد الشائع بأن امللحد أو الالديني أو
الالأدري يمتلك جوابا لكل يشء هو اعتقاد ديني مغلوط ،وال أساس له من الصحة ..ألن
سبب هذا االعتقاد هو عقل املؤمن الكالسيكي بسبب اعتقاده األزيل باألجوبة السحرية لكل
جمهول جيهله ..وهلذا يفرتض املؤمن بأن هذا املجهول جيب أن يكون معلوما ملن ينكر وجود
اهلل ..و من هنا يتضح أن اهلل يف عقل املؤمن هو ذلك الفراغ الشاسع الذي يأيت بعد عالمة
(  )1هذا النص مقتبس بترصف من كلمة لبسام البغدادي ،يف قناة امللحدين بالعريب.
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االستفهام يف كل سؤال ال يعرف إجابته.
***
بعد أن انتهت املحارضتان ،وألقي فيهام ما ألقي من القنابل املوقوتة وغري املوقوتة..
طلب منا رئيس اجللسة أن نأخذ بعض الراحة ،وأن نغتنم الفرصة خالهلا لنشاهد بعض املقاطع
من رشيط وثائقي بعنوان[ :وثائقيات الكون] أو [أوديسة الزمكان] ،وأخربنا أهنا وثائقيات
علمية مهمة جدا ،ال يمكن لطالب اإليامن اجلديد أن يستغني عنها ..وذكر لنا أهنا من إخراج
[نيل دجيرايس تايسون] ،والذي أحيا هبا وثائقيات [سلسلة الكون] لكارل ساجان.
وقد بدأ املقطع األول منها بام يسميه سفينة اخليال الستكشاف الكون بامضيه
ومستقبله ..ثم حاول إيضاح مكانتنا كسكان للكرة األرضية يف الكون ،وموقعنا من املجموعة
الشمسية ،ومن املجرة ،ومن املجرات األخرى املجاورة ،ومن الكون املرئي مجيعا ..وكان
األصل يف تلك املشاهد اجلميلة التي قدمها أن تكون وثائق لالستدالل هبا عىل عظمة اهلل ،لكن
تايسون راح ينحرف هبا عن أغراضها ،ويبني أن اإلنسانية مل تكن دائ ًام تنظر اىل األرض والكون
هذه النظرة العلمية احلالية ،وأهنا لذلك وقعت يف فخاخ الدين ورجال الدين الذين أومهوها
أن هناك إهلا خالقا ومدبرا هلذا الكون ..ولست أدري الصلة بني ذلك كله ..لكن اإليامن اجلديد
وضع منطقا خاصا لكل يشء.
بعدها ُعرض مقطع آخر يروي فيه تايسون كيفية سيطرة اإليامن الكالسيكي عىل البرش
حتى جعلهم يلهثون وراء أي عالمية كونية ،ويومهون أنفسهم بأهنا رسالة مرسلة إليهم
حرص ًا ..ورضب مثاال عىل ذلك باملذنبات ،وما كانت حتدثه يف نفوسهم من آثار ..ثم بني كيف
استطاع اإليامن اجلديد إزالة ذلك اهلاجس القوي الذي كان يوحي بالطوالع السيئة لكل من
رأى مذنب ًا.
ثم ُعرض مقطع آخر يتطرق فيه تايسون اىل أعامل كبار علامء الفيزياء من أمثال إسحاق
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نيوتن ،وويليام هريشيل ،وجامس ماكسويل والربت اينشتاين ..ثم خيوض يف غامر اجلاذبية
تلك القوة التي يعتربها قوة عنيدة ،ويتحدث عن رصاعنا معها ،وعن إنجازاتنا وإنجازاهتا،
وحتدينا هلا ،وكيف هلا أن تنشئ أكثر وأكرب وأعظم من أي أمر من املمكن أن نتصوره من النجوم
املظلمة ،والثقوب السوداء ،والزمكان..
وهكذا عرضت مقاطع خمتلفة تالعب فيها املخرج بام شاء له من صور الكون الذي هو
جمال معرفة باهلل ،وشاهد من شواهد وجوده ،فراح حيوهلا إىل مشاهد لإلحلاد والعبثية واحلتمية
وكل القيم املرتبطة هبا.
***
بعد أن شاهدنا تلك املقاطع الوثائقية ذات اجلودة الفنية العالية ،طلب منا املنظمون أن
نمر عىل معرض للوحات زيتية ،كتبت عليها ِحكم أصحاب اإليامن العلمي اجلديد الذي ال
حيتاج إىل اهلل.
فذهبنا إىل القاعة الكربى املعدة لذلك ..فوجدنا لوحات كثرية مصممة بأحسن
تصميم ،واستعملت فيها كل أنواع اإلبداعات الفنية ،وفوقها كتبت عبارات الكثري من كهنة
اإلحلاد اجلديد.
ومن أمثلة ما كتب عىل بعض تلك اللوحات ما نقله ريتشارد دوكينز عن العلامء الذين
أنكروا اهلل ،وذلك يف كتابه [وهم اإلله] ،والذي يعترب آخر الكتب املقدسة وأمهها عند أصحاب
اإليامن اجلديد.
ومن تلك العبارات قول [دوجالس آدمز]( :أال يكفى النظر لروعة احلديقة ومجاهلا..
ملاذا جيب علينا اإلعتقاد بأن هناك جنيات خلفها أيض ًا؟)
ومنها قول [جون ستيورات مل]( :من املحتم أهنا ستكون صدمة هائلة لو عرف العامل
كم هى نسبة املشككني ىف الدين بني احلاصلني عىل أعىل األوسمة لتميزهم الالمع ىف جماالت
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العلم والفكر)
ومنها قول [فيليب جونسون]( :الداروينية هى قصة حترير اإلنسان من الوهم القائل
بأن مصريه مرتبط بقوة أعىل منه)
ومنها قول [روبرت بريسيغ]( :اجلنون صفة لشخص واحد يعاين من وهم ما ،أما
عندما يعانى العديدون من نفس الوهم يدعى هذا الوهم دين ًا)
ومنها قول [توماس جفرسون]( :أستاذ ىف علم الالهوت ال جيب أن يكون له حمل ىف
دستورنا) ..وقوله( :رجال الدين من خمتلف الطوائف..يعانون من تقدم العلم كام يعانى
السحرة من موعد رشوق الشمس ،ويعبسون ىف وجه تلك اإلطالله التى تلعنهم بأن تلك
األوهام التى يعتاشون عليها ىف طريقها للزوال) ،وقوله( :السخرية هى السالح الوحيد
الواجب استخدامه ضد املقرتحات غري الواضحة ..جيب أن تكون األفكار واضحة قبل
اإلقبال عىل أى ترصف بناء عليها ،وال أحد عىل اإلطالق عنده فكرة واضحة عن الثالوث
املقدس ..إهنا الـ [افتح يا سمسم للنصابني ممن يسمون أنفسهم كهنة املسيح])
ومنها قول [بريتراند راسل]( :الغالبية الساحقة من األذكياء املثقفني ال يؤمنون بالدين،
ولكنهم خيفون ذلك عن اجلمهور ،ذلك ألهنم خائفون عىل مصدر رزقهم)
ومنها قول [جورج كارلني]( :الدين أقنع الناس بأن هناك رج ً
ال خفي ًا يعيش ىف السامء
ويراقب كل ما تفعل ىف كل حلظة من كل يوم .وهذا الشخص اخلفى لديه الئحة بعرشة أشياء
ال يريدك أن تفعلها .وإن فعلت أي ًا من تلك العرشة فإن لديه مكان ًا خاص ًا مليئ ًا بالنار والدخان
واحلريق والتعذيب واآلالم ،وسريسلك هلناك حيث تعيش وتعانى وحترتق وختتنق وتصيح
وترصخ إىل أبد اآلبدين وإىل هناية األزمان ..ولكنه حيبك طبع ًا).
ومنها قول [مايكل شريمر]( :ما الذى يستطيع أن حيرك املشاعر الروحية أكثر من النظر
ىف تلسكوب عمالق إىل جمرة بعيدة أو أن تكون بني يديك متحجرة عمرها  100مليون عام أو
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أداة حجرية عمرها  500000سنة وأنت تنظر إليها .أو وقوفك أمام اهلوة اهلائلة للمكان
والزمان ىف وادى جراند كانيون ،أو اإلصغاء لعامل نظر ىف وجه الكون دون أن يرمش له جفن؟
ذلك هو العلم العميق واملقدس)
ومنها قول [كارل ساجان] ،صاحب كتاب [النقطة الزرقاء الفاحتة] ،والذي التقيت به
يف رحلتي األوىل إىل فندق املالحدة( :أعجب أنه مل حيصل قط أن نظر دين ما اىل العلم واستنتج
[ذلك أفضل م ا ظننا ! الكون أكرب وأعظم بكثري بل أدهى وأشد أناقة بكثري مما أخربنا عنه
األنبياء؟] بدالً عن ذلك يقولون( :ال ،ال ،ال ..اهلي هو ذلك اإلله الصغري وأريد له أن يبقى
كذلك ..لو أن دين ًا ما قدي ًام أو حديث ًا قد أرص بشدة عىل الدهشة بعظمة الكون كام كشفه العلم
احلديث حلصل ربام عىل قدر كبري من التقديس بدون أي رضورة لوجود أي نوع من اإليامن
التقليدي املتعارف عليه)
ومنها قوله( :ما يؤمن به غالبية امللحدون هو أنه عىل الرغم من أن الكون مادي بحت،
فإن العقل واجلامل والعواطف والقيم األخالقية وباختصار كل ما ىف سلسلة الظواهر التى
تعطى احلياة اإلنسانية قيمتها قد أنبثقت منه)
ومنها قول آخر ساخرا( :لو عنينا بكلمة اإلله جمموعة القوانني التى حتكم الكون ،فهذا
اإلله موجود بالتأكيد ،ولكن مثل هذا اإلله لن يشبع رغباتنا العاطفية ..ألنه من غري املنطقي
أن تصيل وتطلب غفران اخلطايا من قانون اجلاذبية)
ومنها قول آخر( :غريب هو وضعنا عىل كوكب األرض ..كل منا يأتى ىف زيارة قصرية،
ال يعرف ملاذا ولكن نشعر ىف بعض األحيان بأن هناك غاية من احلياة اليومية ،نعرف بأن هناك
شىء مؤكد :وهو أن اإلنسان هنا من أجل اإلنسان اآلخر وقبل كل شىء ألجل هؤالء الذين
سعادتنا تتوقف عىل سعادهتم وإبتسامتهم)
وغريها من املقوالت الكثرية التي تفطر قلبي ملرآها ..ومتنيت لو كان معي املعول الذي
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هدم به إبراهيم عليه السالم األصنام ،ألهدم تلك اللوحات التي ال تقل عن أصنام قوم
إبراهيم.
***
حينها رحت أبحث عن أي رجل دين كام ذكروا يف الدعوة ،ألختذ معه موقفا ،فلم أجد،
اللهم إال أنني ،وبعد أن ضاقت نفيس أردت اخلروج ،فطلب مني بعض املنظمني أن آكل بعض
احللويات ،فلم تطاوعني نفيس أن آكل يف ذلك املحل ..لكني وجدت من غري قصد جمموعة
من رجال الدين بمالبسهم التي تدل عىل أدياهنم ،يأكلون ويضحكون ،وكأن شيئا مل حيصل.
بعدها خرجت قليال إىل الساحة ،وهناك حدثتني نفيس أن أعود إىل بيتي ،فرأيس يكاد
ينفجر من تلك اجلرأة التي يتجرؤون هبا عىل اهلل ..وال أكتمكم أين خشيت حينها أن خيسف
بنا ،أو تنزل من السامء شهب حترقنا بنارها ،ف ُأحرق معهم ،ألين مل أستطع أن أفعل شيئا.
لكني ما إن مهمت حتى أمسكت يد يب بقوة ،فالتفت إىل صاحبها ،فوجدت كهال ممتلئا
بالقوة ،وعليه سيام املؤمنني ،يقول يل :إىل أين تذهب ..أتريد أن تفر من الزحف؟
قلت :من أنت؟ ..وما الذي تقصد؟
قال :ال هيمك من أنا ..وما أقصده واضح ..ولن حيتاج مني إىل رشح.
قال ذلك ،ثم سار ،وتركني ،فلم أملك إال أن أعود رغم أنفي ألسمع تلك الكلامت
التي تتفطر هلا القلوب ،وتندك هلا اجلبال.
***
لكني قررت قرارا بيني وبني نفيس ،تذكرته عندما خطر عىل بايل قصة أصحاب الكهف،
حني قاموا بني قومهم اجلاحدين ،وراحوا يرصخون بقوة﴿ :ربنَا رب السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َل ْن
َ ُّ َ ُّ َّ َ َ
نَدْ ُعو ِمن دونِ ِه ِإ َهلا َل َقدْ ُق ْلنَا ِإ ًذا َش َط ًطا (َ )14هؤُ َال ِء َقومنَا َّاخت َُذوا ِمن دونِ ِه ِ
آهل َ ًة َل ْو َال َي ْأ ُت َ
ون َع َل ْي ِه ْم
ْ ُ
َ ْ ُ
ْ ُ
ً
ِ
بِس ْل َط ٍ
ان َب ن ٍ
رتى ع ََىل اهللَِّ ك َِذ ًبا ([ ﴾ )15الكهف]15 ،14 :
ني َف َم ْن َأ ْظ َل ُم مم َّ ِن ا ْف َ َ
ُ
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فتحينت فرصة اجتامع الشمل ،وهدوء القاعة ،قبل أن تبدأ اجللسة الثانية للمؤمتر،
ورحت أصيح بكل قوة :اسمعوين أحدثكم..
لكني شعرت بأن فمي يتحرك ،لكن الصوت ال خيرج منه ..حاولت جهدي أن أخرجه
لكنه أبى عيل ..حينها تذكرت زكريا عليه السالم ،وكيف ُمنع من الكالم ،وكان يف ذلك آية
له ..فحمدت اهلل ،وعلمت أن األمر ليس بيدي ،وأن املوقف ليس موقف رصاخ وال صياح،
وإنام موقف هدوء وتريث ..وقد أضاف إىل هذه القناعة التي حصلت يل أين رأيت عدم جدوى
ما كنت أنوي ممارسته ،فهؤالء قد ُسلحوا بأسلحة السخرية والبذاءة التي حتول احلقيقة اجلميلة
سام ناقعا.
ربت عىل كتفي حينها شاب ،أظنه كان من طلبة تلك اجلامعة ،وقال :ال تقلق ..فكل
يشء سيسري عىل ما يرام ..فالشمس أعظم من أن يستطيع أي جاحد نكراهنا.
مل أفهم قوله يف ذلك احلني إال بعد أن عاينت ما عاينت من األحداث التي سأتلوها
عليكم ..فال تستعجلوا.
***
يف مساء ذلك اليوم ،وبعد أن ُقدمت الكثري من املحارضت ،وبعد أن نال احلضور
حضهم من التعب واجلهد ،جاء دوري إللقاء حمارضيت ..والتي أعددهتا إعدادا كافيا ألرد عىل
كل تلك الشبه التي ألقيت ..وقد انتقيت ألفاظها بدقة خشية عىل الوقت املحدود الذي سمح
يل به.
لكني ما إن بدأت حديثي ،حتى قاطعني رئيس اجللسة ،وقال :أود أن أخربكم فقط بأن
الرئيس املسؤول عن [مؤسسة ريتشارد دوكنز للمنطق والعلوم] قد حرض يف هذا الوقت،
ويمكن ملن شاء أن يزوره ،أو يأخذ صورا تذكارية معه ،فهو اآلن يف باحة الفندق.
قال ذلك ،ثم سلم يل مكرب الصوت ،وقال يل :يمكنك أن تكمل ..واعذرين ألن لدي
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بعض املهام ..وقد سمحت لك بوقت زائد عىل كل املحارضين السابقني ..ال تنس فقط أن
تغلق مكرب الصوت عندما تنتهي من احلديث.
قال ذلك ،ثم خرج ،وتبعه كل من يف القاعة ..ومل يبق إال بعض العامل الذين كانوا
ينظرون إيل بسخرية ،وأنا أحتدث لوحدي ،وبحامسة شديدة ،يف تلك القاعة الكربى.
***
لكن املفاجأة التي مل أكن أحسب هلا أي حساب هي ما حصل يف اليوم التايل ،حيث
حرضت حافالت كثرية إىل الفنادق التي كانت تقيم فيها تلك اجلموع الكثرية ،ثم سارت بنا
مسافات طويلة ،وأخربنا خالهلا أننا سنزور بلدة ال زالت حتافظ عىل اإليامن الكالسيكي بكل
عقائده وقيمه ،وأن العلامء الذين جاءوا من بالد بعيدة أحرضوا معهم كامريات ،ليصوروا
مشاهد عن تلك البلدة التي ال تزال غارقة يف بطون التاريخ ،ومل تعرف احلضارة بعد.
عندما دخلنا إليها كانت بسيطة جدا ،وكانت مساكنها طينية غري مزخرفة بأي لون من
ألوان الزينة ..ومما زاد يف كآبتها جترد أرضها من كل خرضة أو ماء ..فهي صحراء قاحلة ال
تكاد توجد احلياة فيها.
سخر اجلميع منها ..وراح بعضهم يتهكم عىل الدين بسببها ،ويقول :يكفينا من األدلة
عىل قيمة اإليامن اجلديد رؤية هذه البلدة التي كان الدين سببا يف ختلفها.
وقال آخر :هل يمكن أن يعيش برش عىل هذه األرض القاحلة ،ويف هذه املساكن التي
ال ختتلف عن مساكن احليوانات؟
وقال آخرون كالما كثريا يشبه هذا أو يقرتب منه..وبعضهم قاله ببذاءة مل أطق سامعها،
ويستحيل أن جيرأ لساين عىل النطق هبا ،أو قلمي عىل كتابتها.
***
ما إن وصلنا مركز البلدة حتى وجدنا مجعا كبريا من الناس ،يلبسون مالبس بدوية،
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وينتظروننا بكل احرتام وتقدير ،وكأهنم ال يعلمون أن من زارهم قوم ال يعرفون اهلل ،وال
يبالون به ..بل حياربونه.
لكني عرفت بعد ذلك أهنم كانوا يعلمون ذلك ،وموقنون به ..لكن أخالقهم والقيم
التي ُربوا عليها منعتهم أن يسلكوا سلوكا خمالفا لذلك.
وقد أخربين هبذا بعضهم هبذا ،بعد أن قلت له :هل تعرفون عقائد من زاركم حتى
تستقبلوه بكل هذه احلفاوة؟
قال :نحن ال هتمنا عقائد الناس ،فاهلل هو الذي يتوالها ..نحن نتعامل معهم وفق قيمنا
وأخالقنا وديننا..
قلت :لكنهم كفرة مالحدة جاحدون حماربون هلل؟
قال :أمل تكن لنا يف يوسف عليه السالم ..وكيف تعامل مع أهل السجن ،فلم جيدوا إال
أن يعتربوه صديقا؟
قلت :بىل ..ولكن ذلك يوسف ..وأهل السجن قوم سذج بسطاء.
قال :القرآن الكريم ربانا عىل القيم واألخالق الرفيعة ،وال هيم من نتعامل معه بتلك
األخالق هل هم سذج بسطاء أم عباقرة علامء؟
قال ذلك ،ثم أرسع يقدم بعض اخلدمات ألولئك اجلاحدين الغافلني الذين امتأل قلبي
حينها حقدا عليهم.
***
بعد أن قدم الطعام والرشاب للزوار يف ساحة البلدة ،أعدت منصات للعلامء الوافدين،
وطلب من احلضور أن جيلسوا عىل البسط ،لالستامع إليهم ،ومناقشتهم ،وحينها تقدم عمدة
البلدة ،وقال :لقد رشفنا اليوم علامء كبار ،وفالسفة عباقرة ،وهم ـ كام يذكرون ـ من دعاة اإليامن
اجلديد ،وقد رأوا أن إيامننا مثل بيوتنا الطينية ،ال يزال قديام ،وحيتاج إىل جتديد ..فلذلك
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استمعوا هلم ،وناقشوهم كام تشاءون.
ثم التفت إىل العلامء ،وقال :ال يغرنكم مظهر هذه القرية البسيطة فهي حتوي علامء من
كل التخصصات ،وقد درسوا يف بالد خمتلفة ..وهلم اطالع عىل الكثري من العلوم.
حينها قال بعض احلارضين ساخرا للعمدة :إن كان األمر كذلك ،فلم مل يطوروا بلدهتم
ليحولوها إىل بلدة جديدة..
ابتسم ،وقال :مناخ بيئتنا وتضاريسها اقتضت أن تكون أبنيتنا هبذا الشكل ،ونحن
متعودون عليها مرسورون هبا ..وقد جرب بعضنا أن يرحل إىل بالد أخرى ..لكنه عاد بعد
ذلك ،ألنه مل يطق العيش فيها ..هذه طبيعة احلياة ،ولكل امرئ من دهره ما تعود.
***
ظللنا يف ذلك املكان يوما كامال إىل وقت متأخر من الليل ،وقد كان ذلك اليوم من أيام
اهلل التي انترص فيها اإليامن عىل اإلحلاد ..وأعليت فيها كلمة اهلل ..ونكست فيها أعالم
الشيطان.
وقد علمت بعد ذلك كله رس حضوري ،وعالقة ذلك كله بمعلم اإليامن ..كام سنرى
يف باقي القصة ..فال تستعجلوا.

24

القدم ..واحلدوث
كان أول موضوع طرحه املهتم بالشؤون العلمية يف تلك البلدة هو موضوع [الكون بني
القدم واحلدوث] ،وقد قال يف تقديمه للموضوع :بام أن العلامء الوافدين من بالد خمتلفة
متخصصون يف الكونيات ،فال يصح أن نسأهلم أو نتناقش معهم يف غريها ..فلكل جمال أهله..
اس َأ ْل بِ ِه َخبِ ًريا ﴾ [الفرقان]59 :
ولكل علم رجاله ..وقد قال ربنا عز وجلَ ﴿ :ف ْ
ثم نظر إىل العلامء ،وابتسم ،وقال :اعذرونا ..فنحن ال نستطيع أن نتحدث يف أي يشء
دون أن نتربك بكالم ربنا ،ونستفيد من توجيهاته ..وليس عليكم حرج إن ضاقت نفوسكم
من ذلك أن تنتقدونا كام تشاءون ..حتدثوا بكل حرية ..فنحن مع متسكنا بإيامننا الذي تعتربونه
كالسيكيا ال نحجر عىل أحد أن ينكر علينا أو ينتقدنا ..وال نضيق منه إن سخر منا ،أو هزأ بنا.
قال ذلك ،ثم طلب من احلضور أن يسألوا ،وأال يبتعدوا عن املوضوع ،فقام أحد سكان
البلدة ،وقال :نرحب هبؤالء األفاضل ،ونريد منهم أن خيربونا عن الكون ..أو العوامل التي نراها
أو ال نراها ..هل تروهنا قديمة قدما أزليا ،أي أنه ال بداية هلا ..أم أهنا حمدثة ..وهلا بداية تنطلق
منها؟
التفت بعض العلامء إىل أصدقائه ،ثم خاطبهم بلغته اإلنجليزية هامسا ،وهو يتوهم أنه
ال ُيفهم كالمه وال يسمعه أحد إال أصحابه ،ولكني سمعته بدقة ..لقد قال هلم :هؤالء قوم
بسطاء ،وال يصح أن نخربهم باالكتشافات العلمية احلديثة ،يكفي أن نبدأ معهم بالنظرة
العلمية القديمة ،فهي تتناسب معهم ،وهي أيرس يف تبليغ مرادنا ..ألن تلك النظرة تدعم
اإلحلاد أكثر من النظرة اجلديدة.
ضحك آخر ،وقال :هؤالء ال يعرفون شيئا ..فسم هلم من شئت ..واذكر هلم من
النظريات ما شئت ..يمكنك أن تبدأ معهم بام يقول ديمقريطس ..فهو يتناسب مع العقول التي
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يفكرون هبا ..أنسيتم وصايا دوكينز لنا؟
قال آخر :اسكتوا ..لقد فضحتمونا ..دعوين أتدبر األمر.
قال ذلك ،ثم قام ،وقال :شكرا جزيال لسؤالكم املحرتم ،وجوابا عليه أقول :إن أحدث
النظريات العلمية أثبتت بام ال يدع جماال للشك أن هذا الكون قديم قدما أزليا ..أي أنه ال بداية
لوجوده..
ومن العلامء الذين أكدوا هذا الربوفيسور األمريكي الكبري ديمقريطس ..الذي كان يود
أن حيرض معنا ..لكن بعض الظروف منعته من ذلك ..لقد برهن هذا الربوفيسور الكبري َّ
أن
الذرات ،يتحرك يف فراغ الحدود له ..وأن هذه َّ
مكون من عدد غري حمدود من َّ
الذرات
العامل َّ
ُج َسيامت من املا َّدة غري املرئية ،وغري القابلة لالنقسام ،وغري مولدة أو قابلة لالتالف ..وختتلف
عن بعضها يف احلجم َّ
والشكل والوضع ..وكل يشء يف هذا العامل مكون من جمموعة خمتلفة عن
الذرات ،وقد جاء عاملنا من تركيب ع ََريض هلذه َّ
غريها من هذه َّ
الذرات ..وبسبب وجود عدد
غري حمدود من َّ
يضا ..وذكر أيضا أهنا قديمة أزلية ال بداية
الذرات ،فقد وجدت عوامل ُأخرى َأ ً
هلا ..ولذلك فهي ال حتتاج أي علة لتخرجها من العدم إىل الوجود ..لوجودها بذاهتا.
قال ذلك ،ثم جلس ،وهو يتصور أنه حل املشكلة ،لكنه فوجئ بضحك كثري ،ومهسات
للحضور بعضهم لبعض ..ثم طلب بعضهم أن يتدخل ،فأذن له ،فقام ،وقال خماطبا احلضور:
ال أظن إال أن األستاذ الكبري الذي أجاب عن السؤال مل يكن إال مازحا ..فديمقريطس قد أكل
عىل جثته الدهر ورشب ،فقد ولد سنة  460قبل امليالد ..وتويف سنة  ..370وهو باإلضافة إىل
ذلك فيلسوف يوناين ،وليس فيزيائيا أمريكيا.
شعر العامل األول بحرج شديد ،فقام صديقه ،وقال :هذه معلومات بدهيية ..وزميلنا
يعرفها جيدا ..ولكنه خفيف الدم ،يستعمل املزاح يف حمله وغري حمله.
قال له الرجل :فأجب أنت عن سؤايل.
26

مل يدر ما يقول ،لكنه راح يقع يف خطأ زميله لتومهه أن هؤالء وإن عرفوا ديمقريطس،
فلن يعرفوا غريه ،فقال :كام قال زميلنا ،فإن قدم العامل وأزليته ثابتة علميا ،وقد برهنت عليها
كل األدلة.
قال له الرجل :سم لنا عاملا قال بذلك.
قال العامل :هم كثري جدا ..ال أذكرهم اآلن بالضبط ..ولكن منهم ..الفيزيائي الكبري
وليام شكسبري يف كتابيه [هاملت] ،و[ماكبث] ..ودانتي أليغيريي يف كتابه [الكوميديا
اإلهلية] ..وغريمها كثري.
ارتفعت أصوات الضحك يف الساحة ،وقام صبي صغري ،وقال :ما بك يا عم ..أتريد
أنت أيضا أن حتتال علينا ..فوليام شكسبري ،كاتب مرسحي إنجليزي ،وليس فيزيائيا ،وال
فلكيا ..وكتابه [هاملت] ليس سوى مرسحية تراجيدية ،وليس كتابا علميا ..وهو حيكي قصة
أمري الدنامرك هاملت الذي يظهر له أبوه امللك ،ويطلب منه االنتقام ملقتله ..إىل آخر املرسحية
والتي ينجح فيها هاملت يف قتل مجيع أفراد العائلة املسببة ملقتل أبيه ،ويصاب بعد ذلك يف جرح
قاتل من خالل سيف مسموم جدا.
أما [ماكبث] ،فهي أيضا مرسحية تراجيدية ،وتدور أحداثها عن القائد االسكتلندي
ماكبث الذي يقتل ملكه دنكن ليحتل مكانه عىل العرش ،ويصبح ملكا السكتلندة ،وهي أقرص
مرسحيات شكسبري.
قال صبي آخر :أما [الكوميديا اإلهلية] التي ذكرهتا ،فهي شعر ملحمي ألفه دانتي
أليغيريي ..وهي حتاول أن تصور اآلخرة ،وحتتوي عىل فلسفة القرون الوسطى كام تطورت يف
الكنيسة الغربية.
***
التفت العلامء إىل بعضهم بعضا ،وقد أصيبوا بحرية شديدة ،فقام أحدهم ،وقال :دعوين
27

سأحل املشكلة ..هذا كله من ترسعكم ،وعدم اتباعكم لنصائح أساتذتنا.
قام ،وقال :اعذرونا ..فهذه عادة زمالئنا ..دائام خيلطون اجلد باهلزل ..هلذا سأحدثكم
أنا عن كبار الفيزيائيني الذي قالوا بقدم العامل ،وأثبتوه بكل األدلة..
ال يمكنني أن أذكر يف هذا املجلس كل من يقول بذلك ،فذلك مستحيل ،وهلذ سأكتفي
بأستاذ اجلميع ،وأكثرهم شهرة [پيري سيمون الپالس] ذلك العبقري الذي كان رياضي ًا وفلكي ًا
فرنسي ًا صاحب أعامل كثرية حمورية يف تطور علم الفلك الريايض ..والذي خلـص ووسـع أعامل
يف كتابه (امليكانيكا الساموية) ..كام قام بإعادة صياغة وتطوير االفرتاض السديمي عن أصل
املجموعة الشمسية ،وكان من أوائل العلامء الذين افرتضوا وجود الثقوب السوداء وفكرة
إهنيار اجلاذبية.
لقد كان اإلنجاز الكبري الذي قدمه هذا العبقري للعلم واإليامن معا هو أنه اضطلع
بمهمة خطرية ،وهي اختزال الكون كله يف نسق ريايض واحد ،بتطبيق نظرية اجلاذبية النيوتينية
عىل مجيع األجرام والظواهر الساموية ..وبذلك أكمل ما تركه نيوتن من الوضع القلق للكون
حني ظن أنه عرضة لشذوذات تتصاعد أحيان ًا ،بحيث يلزم أن يتدخل اهلل من حني إىل آخر
ليقومه من جديد ..وذلك ما مل يقنع الكثري من العلامءاملتنورين الذي يرون بأن الكون عبارة
عن جهاز آيل ال دخل ألي يد خارجية فيه..
وقد استطاع البالس بإنجازه العلمي الضخم أن حيقق هذا ،فأثبت أن االختالفات يف
متوسط أبعاد كل كوكب من الشمس ختضع لصياغة رياضية مضبوطة ،تقريب ًا ،فهي إذن دورية
وميكانيكية.
ولذلك اختارته أكاديمية العلوم بفضل بحثه هذا عضو ًا ملحق ًا هبا ،وهو بعد يف الرابعة
والعرشين من عمره ..ومن ذلك التاريخ كرس البالس حياته ،الختزال عمليات الكون
واحدة تلو األخرى إىل معادالت رياضية ..وقد كتب يقول يف ذلك( :إن كل تأثريات الطبيعة
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ليست سوى نتائج رياضية لعدد قليل من القوانني الثابتة)
كان يتحدث بتأثر شديد يف انتظار انسجام احلضور معه ليلقي بقنبلته اإلحلادية ،وعندما
رأى الصمت التام ،واالنسجام الكامل مع حديثه راح يمهد هلا بقوله :لقد كتب يف كتابه
[عرض لنظام العامل] مقدمة مبسطة غري ميكانيكية آلرائه ،جسد فيها نظريته الشهرية عن أصل
املجموعة الشمسية ..وفرس هبا دوران الكواكب حول حماورها وحول الشمس ،ودوران
أقامرها ،بافرتاض وجود سديم أزيل من الغازات احلارة ،أو غريها من الذرات الدقيقة ،يغلف
الشمس ويمتد إىل آخر أطراف املجموعة الشمسية ..وقد برد هذا السديم الدائر مع الشمس
شيئ ًا فشيئ ًا ،وانكمش مكون ًا حلقات ربام كانت شبيهة باحللقات التي ترى اآلن حول زحل..
فلام ازدادت الربودة واالنكامش تكاثفت هذه احللقات فكونت كواكب ،وبمثل هذه الطريقة
كونت الكواكب أقامرها؛ ولعل تكاثف ًا شبيه ًا هبذا السدم كون النجوم.
سكت قليال ،ليتفرس يف وجوه اجلمهور املحيط به ،ليلقي القنبلة اإلحلادية األوىل ،فلام
رآمها منسجمة مع حديثه ،ومل تبد أي اعرتاض ،راح يقول :من املشاهد املهمة التي يغفل عنها
الكثري يف حياة البالس ..ذلك العبقري العظيم ..هو أنه عندما أهدى نسخة من كتابه (حركة
األجرام الساموية) إىل اإلمرباطور نابليون بونابرت ،سأله األخري عن سبب إغفال ذكر اإلله يف
كتابه الريايض ،فأجابه (سيدي ،لست بحاجة هلذه الفرضية)
قال ذلك ،ثم جلس ،وصفق له أصدقاؤه الذين تصوروا أنه قد استطاع بذكائه أن
خيلصهم ،وأن يوصل الرسالة بكل دقة وموضوعية من غري أن يوسط ال شكسبري وال دانتي
وال ديمقريطس.
لكنه ما إن جلس حتى طلب بعض أهل البلدة احلديث ،وقال :ليسمح يل حرضة
الربوفيسور الكبري أن أذكر مالحظة عىل كلمة قاهلا ..فقد ذكر [النظرية السديمية] كتفسري
للمجموعة الشمسية ،وأشاد هبا ،مع كوهنا غري مقبولة علميا اآلن ..بل إن البالس نفسه مل
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يعرضها إال يف كتاب من كتبه املوجهة لعامة الناس ،ومل يأخذها مأخذ اجلد ،بل إنه قال فيها
ويف كثري غريها( :هذه التكهنات حول تكون النجوم واملجموعة الشمسية ..أعرضها بكل
التشكك الذي جيب أن توحي به مجيع األشياء التي ليست تنتجه للمشاهدة أو للحساب)
قام آخر ،وقال :لدي مالحظة أخرى ربام تكون أكثر أمهية ،وهي أن نظرية البالس
ِ
يستغن عن الالهوت كام يقول
الرياضية مل تكن أصال تستلزم البحث يف وجود إله ،فهو مل
[أوستن فارر] ..بل إنه تعلم كغريه من العلامء أال يتدخلوا يف الدين ،وأن يلتزموا حدود
ختصصهم ..ولذلك فإن نابليون لو سأل البالس من البداية :ملاذا يوجد كون من أجرام مادية
تتحرك وفقا لقوى اجلاذبية التي تعرب عنها معادالتك؟ ..فعندئذ سيكون من الصعب أن جييب
بنفس جوابه السابق.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن البالس ذكر يف كتابه [نظرية حتليلية لالحتامالت]،
والذي ألفه عام ( ،)1812وهو األساس لكل ما جد له بعد ذلك من أعامل( :إذا توخينا الدقة
يف التعبري قلنا :إن معرفتنا كلها تقريب ًا غري يقينية؛ ويف األشياء التي نستطيع معرفتها يقين ًا ،حتى
يف العلوم الرياضية ذاهتا ،يقوم االستنباط والقياس عىل االحتامالت ،ومها أهم السبل للكشف
عن احلقيقة)
قال آخر :وهذا ال يعني أننا نحتقر أو ال نقدر اجلهود العلمية التي قدمها ،فقد كانت له
إسهاماته املحرتمة يف ذلك ..فقد أنار كل فرع من فروع الفيزياء بـ (معادالت البالس) عن
(اجلهد) التي يرست التأكد من شدة الطاقة ،أو رسعة احلركة ،يف أي نقطة يف ميدان خطوط
القوة ..وحسب البيضية الديناميكية لألرض من تقلبات القمر التي كانت تعزي لشكل الكرة
املفلطح ،ووضع نظرية حتليلية للمد واجلزر ،واستنبط كتلة القمر من ظواهرها .وابتكر طريقة
حمسنة لتحديد مدار املذنبات؛ واكتشف العالقات العددية بني حركات أقامر املشرتي..
وحسب بدقته املعهودة الرسعة (القرنية) املتوسطة حلركة القمر ..وأرست دراساته للقمر
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األساس للجداول املحسنة حلركات القمر ،التي وضعها تلميذه جان شارل بوركهارت عام
1812م.
قام آخر ،وقال :تتمة ملا ذكره الربوفيسور الفاضل من حوار البالس مع نابليون ،فقد
ذكر العامل الفرنيس [الغرانج] أن االمرباطور عندما سئل بعد لقائه مع البالس عن موقفه من
كلمته ،فقال( :لكنها فرضية مجيلة جدا تفرس الكثري من األشياء)
وقد ذكر املؤرخون كذلك أن نابليون عند رجوعه من معركته التي اهنارت فيها قواته
يف ليبزيك ضد بروسيا والنمسا وحلفاء آخرين عام  1813التقى بالبالس ،فرآه قد صار
نحيفا ،فقال له( :أرى أنك فقدت الكثري من الوزن) ،فأجاب البالس( :نعم سيدي ..فقدنا
ابنتنا صوفيا التي ماتت أثناء الوالدة) ،فقال االمرباطور بربودة( :لكن هذا ال يفرس فقدان
الوزن ،أنت عامل رياضيات ،لو وضعت فقدان ابنتك يف املعادلة فهذا ال يفرسعلميا النقص يف
الوزن!)
مل جيد العلامء ما يقولون ،فقد انبهروا بام سمعوا ،ومل يكونوا يعلمون أن يف تلك البلدة
من حيمل مثل تلك العلوم ،لكن أحدهم ،قام ،وقال :الشك أنكم نسيتم مجيعا أهم ما أنتجته
عبقرية البالس ،وهي ما يستند إليه اإليامن العلمي اجلديد ،وهي التي عرب عنها بقوله( :إن
الفلك بحكم جالل موضوعه وكامل نظرياته ،هو أبدع رصح من رصوح الروح البرشية ،وأنبل
شهادة عىل الذكاء البرشي ..فاإلنسان الذي أضلته أنانيته وأوهام حواسه ظل طويال يعترب
نفسه املركز يف حركات النجوم ،وقد لقي غروره الكاذب عقاب ًا من األهوال التي أوحيت هبا
هذه النجوم..ثم ألقى بنفسه فوق كوكب ال يكاد يدرك حجمه يف املجموعة الشمسية،
وامتداده الشاسع ليس إال نقطة تافهة يف اتساع الفضاء ..والنتائج السامية التي قاده إليها هذا
الكشف خليقة بأن تعزيه عن املرتبة التي وضعت فيها األرض ،ألهنا تبرصه بعظمته يف كل
ضآلة القاعدة التي يقيس منها النجوم ..فعليه أن يصون بعناية نتائج هذه العلوم السامية التي
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هي هبجة للكائنات املفكرة ،وأن يوسع رقعتها .وقد أدت تلك العلوم خدمات جلية للمالحة
واجلغرافيا ،ولكن بركتها الكربى هي تبديد املخاوف التي سببتها الظاهر الفلكية والقضاء عىل
األخطاء املنبعثة من اجلهل بعالقتنا الصحيحة بالطبيعة وتلك أخطاء وخماوف ستنبعث من
جديد إذا قدر ملشعل العلم يوم ًا ما أن ينطفئ)
قام بعض احلارضين ،وقال :املتأمل يف كالمه جيد أن كل ما ذكره أو أكثره ال يتعارض
مع اإليامن باهلل ..فام ذكره من تبديد العلم للمخاوف التي ال مربر هلا من الظواهر الكونية
صحيح ..وقد أشار كتابنا املقدس إىل الكثري من تلك الظواهر باعتبارها من ترصيفات اهلل
وتدبرياته خللقه.
ومثل ذلك ذكره لضخامة الكون واتساعه ،فهو صحيح ..بل إن ما ثبت بعده أكرب بكثري
مما ثبت له ..وما مل يثبت بعد أكرب بكثري مما ثبت ..وكل ذلك يدل عىل عظمه اهلل تعاىل خالق هذ
الكون ومبدعه.
وأما ما ذكره من تسخري الكون لإلنسان ،فهو ما يدل عىل عناية اهلل بعباده ..ويدل كذلك
عىل انتفاء الصدفة ..ألن الصدفة عشوائية ،وليست غائية..
وهكذا ،فإن أكثر ما ذكره صحيح إال احتقاره لإلنسان أو لألرض ،فإن اهلل ما احتقر
شيئا من خلقه ،حتى البعوضة ،فقد قال تعاىل ﴿ :إِ َّن اهللََّ َال َي ْست َْحيِي َأ ْن َي ْ ِ
وض ًة
رض َب َم َث ًال َما َب ُع َ
احل ُّق ِم ْن َر نهبِ ْم َو َأ َّما ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َف َي ُقو ُل َ
َف َام َف ْو َق َها َف َأ َّما ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َف َي ْع َل ُم َ
ون َما َذا َأ َرا َد اهللَُّ
ون َأ َّن ُه ْ َ
ِهب َذا م َث ًال ي ِض ُّل بِ ِه كَثِريا وهي ِدي بِ ِه كَثِريا وما ي ِض ُّل بِ ِه إِ َّال ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [البقرة]26 :
ً َ َ ُ
َ َ ُ
ً َ َْ
وهذا معروف بالبداهة ،ولكل الناس ،فهل وجدتم رساما حيتقر صورة من صوره ..أو
شاعرا حيتقر قصيدة من قصائده ،حتى لو كانت قصيدة صغرية ..وهكذا اهلل العظيم املبدع لكل
يشء ،فإنه ما احتقر شيئا من خلقه ..بل تعامل مع كل خملوقة بحسب طبيعته وحاجته ،كام قال
ِ
يش ٍء َخ ْل َق ُه ُث َّم َهدَ ى﴾ [طه]50 :
تعاىلَ ﴿ :ر ُّبنَا ا َّلذي َأ ْع َطى ُك َّل َ ْ
32

قام أحد العلامء ،وقال :أرى من املغالطات التي ذكرهتا دعوتك لالكتفاء بنسبة األمور
هلل ،وعدم احلاجة للبحث يف األسباب.
قال الرجل :ربام فهمتني خطأ سيادة الربوفيسور ،فأنا مل أقل هذا ،وإنام ذكرت أن
االعتقاد بوجود اهلل ،وكونه مسبب األسباب ال يعني االستغناء عن األسباب الطبيعية ،أو
التمرد عىل يشء من حقائق العلم الصحيح ،وإنام هو اعتقاد بأن اهلل هو املسبب هلذه األسباب
الطبيعية ،وحيتم عىل تسلسل العلل واألسباب أن يتصاعد إىل قوة فوق الطبيعة وفوق الكون..
وحتى لو سلمنا جدال أن العلم وصل إىل معرفة كل األسباب الطبيعية ،فهذا ال ينفي وجود
اخلالق ،بل هذه األسباب الطبيعية دالة عىل موجد هلا ،فكل سبب له مسبب ،وهو اهلل عز وجل.
ومثل ذلك ما لو اخرتع اإلنسان حاسوبا ضخام استطاع أن يصنع آالت بديعة ..تقوم
هي األخرى بصناعة آالت أخرى ..وهكذا فإن هذا التسلسل لن ينفي دور اإلنسان ..بل يبقى
اإلنسان هو املبدع األول لتلك اآلالت مجيعا.
وهلذا فلو أن شخصا سئل عن املنتج األخري ،ومن صنعه ،وقال :اإلنسان هو الذي
صنعه لكان صادقا ،ألن اإلنسان هو الذي صنع من صنع تلك املصنوعات.
***
مل جيد العلامء ما يقولون ،لكن أحدهم خاف من أن خيرج احلديث عن مساره املخطط
له ،فقال :أرى أن نعود إىل موضوعنا ..فهل عندكم أسئلة أخرى.
قام أحدهم ،وقال :أرى أن املسألة املطروحة حول قدم العامل مسألة فلسفية ال عالقة هلا
بالفيزياء ،وال بالفلك ،وال بغريمها من العلوم ،وهلذا نرجو من الفالسفة الذين رشفونا
بحضورهم أن حيدثونا عن املوقف الفلسفي من هذه املسألة اخلطرية ،والتي تنبني عليها الكثري
من النتائج املرتبطة بالرؤية الكونية املبنية عىل العقل والعلم ،ال عىل اهلوى املجرد.
قام رجل منهم ،وقال :أظن أن السائل يقصدين ..فأحسبني من فالسفة هذا العرص
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الكبار ..والكل يشهد عىل ذلك..
قال ذلك ،ثم ابتسم ،والتفت لزمالئه ،وقال :هل فيكم من يعرتض عىل هذا؟
فابتسموا مجيعا ،وقالوا :ال ..ال نعارضك ..فتحدث كام حيلو لك ..فنحن تالميذك يف
الفلسفة ،كام أنك تلميذنا يف العلوم البحتة.
قال :الفكرة السائدة لدى مجاهري الفالسفة يف كل العصور هو أن الكون أزيل ،ال بداية
لوجوده ..وقد برهنوا عىل ذلك برباهني عقلية كثرية ال جمال لذكرها هنا ..وهذه الفكرة تتالءم
مع األفكار األوربية التي كانت سببا يف تطورها وحترضها ..وهي تعني أن املادة كانت اليشء
الوحيد املوجود يف الكون ،وأن الكون وجد يف الزمن الالهنائي ،وسوف يبقى إىل األبد.
ومن أنصار هذه الفلسفة الكبار الفيلسوف (إيامنويل كانت ) الذي دافع عنها ،وأعلن
أن الكون موجود يف كل األزمان ،وأن كل احتاملية (إن كانت موجودة ) فسوف ينظر إليها عىل
أهنا ممكنة..
ومع بداية القرن التاسع عرش صارت فكرة أزلية الكون ،وعدم وجود حلظة لبدايته
مقبولة بشكل واسع ،وتم نقل تلك الفكرة إىل القرن العرشين من خالل أعامل املاديني اجلدليني
من أمثال (كارل ماركس) و(فريدريك أنجلز)
سكت قليال ،ثم قال ،وهو يبتسم :ختيلوا معي مجال هذه الفكرة ..إهنا سهلة الفهم ،وال
تستدعي أي جهد عقيل هلضمها ..بل هي متناسبة مع الفطرة ..وهي جتيب فوق ذلك عىل
الكثري من األسئلة التي حارت فيها اإلنسانية ..واألهم من ذلك كله هو أهنا جتعلنا ال نحتاج
إىل اهلل وال إىل اإلديان ،وال إىل رجاهلم االنتهازيني.
وسبب ذلك بسيط ،وهو أن فكرة بداية للكون تقتيض كونه خملوقا ..وهذا طبعا ـ كام
تعلمون ـ يتطلب اإلقرار بوجود خالق ،ولذلك كان من املريح جد ًا للعقول أن يعترب الكون
موجودا رسمديا ،لتنتفي أمثال هذه املشاكل العقلية.
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لقد عرب الفيلسوف العبقري الكبري [جورج بوليتزر] عن هذه الفكرة ،ودافع عنها يف
الكثري من كتبه التي انترص فيها للنظرية املاركسية ..فقد قال يف كتابه [املبادئ األساسية يف
الفلسفة]( :الكون ليس شيئ ًا خملوق ًا ،فإذا كان كذلك فهذا يقتيض أنه خلق يف حلظة ما من قبل
إله ،وبالتايل ظهر إىل الوجود من ال يشء ،ولقبول اخللق جيب عىل اإلنسان أن يقبل يف املقام
األول أنه كانت توجد حلظة مل يكن فيها الكون موجود ًا ،ثم انبثق يشء من العدم ،وهذا أمر ال
يمكن للعلم أن يقبل به)
قوانني الطاقة:
بعد أن انتهى الفيلسوف من حديثه الذي تصور أنه قد قىض عىل كل معامل اإليامن يف
تلك البلدة ،قام بعض أهلها ،وقال :لدي مشكلة كربى يف فهم قوانني احلرارة ..وخاصة
القانون الثاين منها ..وبام أنني يف حرضة كبارة علامء العرص ،فأرجو منهم توضيحه يل.
مل يفطن العلامء ملراده من السؤال ،فقد تصوروه من خالل ما يوحي به مظهره عاميا
بسيطا يستفرس عن مسألة جزئية ال عالقة هلا باملوضوع املطروح ،ولذلك قام بعضهم ،وقال:
مع كون املسألة ليس هلا عالقة باملوضوع املطروح إال أنني سأجيبك عنها.
هذا القانون الذي سألت عنه نسميه نحن ـ معرش الفيزيائني ـ [قانون الطاقة املتاحة] ،أو
[ضابط التغري] ،وهو ينص عىل أن احلرارة تنتقل دائام من (وجود حراري) إىل (عدم حراري)،
والعكس غري ممكن ،وهو انتقاهلا من (وجود حراري قليل) أو (وجود حراري عدم) إىل
(وجود حراري أكثر) ،ألن ضابط التغري هو التناسب بني (الطاقة املتاحة) و(الطاقة غري
املتاحة)
قال الرجل :أال ترى أن القول بأزلية العامل ورسمديته ـ بحسب ما رشحت ـ خيالف
القانون الثاين للديناميكا احلرارية ..ذلك أن هذا القانون ـ كام رشحت ـ يرى أن الكون يتجه
نحو املوت احلراري عندما تتساوى حرارة مجيع األجرام واجلسيامت ..وبذلك فهو يتجه نحو
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التفكك واهلدم والربودة أو نحو املوت احلراري ..بينام احلقيقة الواقعية التي نراها هي أن
الكون يتجه نحو التعقيد ،ونحو البناء والتطور.
قال رجل آخر من أهل البلدة :صدقت ..فبناء عىل هذا الكشف العلمي اهلام الذي
تفضل حرضة الربوفيسور الكبري برشحه فإن (عدم كفاءة عمل الكون) يزداد يوما بعد يوم،
وال بد من وقت تتساوى فيه حرارة مجيع املوجودات ،وحينذاك ال تبقى أية طاقة مفيدة،
وسيرتتب عىل ذلك أن تنتهي العمليات الكياموية والطبيعية ،وتنتهي تلقائيا مع هذه النتيجة
(احلياة)
قال آخر :صدقتام ..فلهذا القانون صيغ عديدة تعرب عن حقيقته رغم أنه متعلق يف
األصل باالنتقال احلراري ،ومن أمهها أن الكون ينحو إىل الفوىض بعد االنتظام ،وأن النُ ُظم
تتحول من السلوك املنتظم إىل السلوك العشوائي ..ومن لوازم هذا القانون أن الكون يتجه إىل
فقد طاقته ،ويتحول بصورة عفوية من احلرارة إىل الربودة ،ومن النظام إىل الفوىض ،فكل يشء
يتحول من األعىل إىل األدنى .إنه بعبارة عامة ،قانون الفساد يف الكون ،وهو احلقيقة الكربى
التي ألزمت (أينشتاين) أن يقول بكل ثقة إنه ال يمكن أن يتم إبطاله يف يوم ما.
لقد عرب الفيزيائي (بول ديفيس) عن ذلك ،فقال( :اليوم ،نحن نعلم أنه ال يمكن لنجم
أن يستمر يف االحرتاق إىل األبد؛ إذ ال بد أن ينفد وقوده ..وهذا يفيد يف توضيح مبدأ عام جدً ا:
مفهوم الكون األزيل يتعارض مع استمرار وجود العمليات الفيزيائية التي ال رجعة فيها .إذا
كان بإمكان النظم الفيزيائية أن ختضع لتغيريات ال رجعة فيها بمعدل حمدود ،فهي إذن ستنتهي
من تلك التغيريات يف زمن الهنائي مىض)
ويضيف (ديفيس) معل ًقا عىل داللة (االنفجار العظيم) عىل أن الكون له بداية( :ثمة
خيوط ألدلة عديدة تدعم هذه النظرية املذهلة ،وسواء قبلنا كافة التفاصيل أم مل نقبل،
فالفرضيات األساسية ـ بوجود نوع من خلق ما ـ تبدو قاهرة من وجهة نظر العلم ،ويعود
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الفضل ـ مبارشة ـ إىل جمموعة كبرية من الرباهني ،تعود إىل أحد أكثر قوانني الفيزياء شهرة ،ذلك
املعروف بالقانون الثاين للديناميكا احلرارية ،ويوضح هذا القانون ـ باملعنى العام ـ أن الكون
يصبح ـ يو ًما بعد يوم ـ أكثر اضطرا ًبا ،فثمة نوع من االنحدار التدرجيي والعنيد ينزع إىل
الفوىض ،واألمثلة عىل صحة القانون الثاين واضحة للعيان ،ففي كل مكان :بنايات تنهار ،برش
يتقدمون يف العمر ،جبال وسواحل تتآكل ،وموارد الطبيعة تنضب ..وقد أثبتت جتارب دقيقة
ً
معزوال عن
عديدة أن الكمية الكلية لالضطراب يف نظام ما ال تنخفض أبدً ا ،وإذا كان النظام
حميطه ،فأي تغيريات حتدث داخله سوف ترفع األنرتويب ،أي االضطراب ،بحدة بالغة حتى ال
يمكنه بعدها ال وصول إىل أعىل ،وحينها لن حيدث املزيد من التغيري؛ إذ يكون النظام قد وصل
إىل حال توازن الديناميكا احلرارية)
قال آخر :صدقتم ..فبام أن العمليات الكياموية والطبيعية جارية ،ونراها بأعيننا ،فإن
هذا يثبت قطعا أن الكون ليس بأزيل ..إذ لو كان الكون كذلك لكان من الالزم أن يفقد طاقته
منذ زمن بعيد ،بناء عىل هذا القانون ،وملا بقي يف الكون بصيص من احلياة..
وليسمح يل حرضة الربوفيسور ،وحرضات األساتذة الكبار أن أذكر هلم قول بعض
العلامء يف هذا املجال ،فقد قال األستاذ (ادوارد لوثر كسيل)( :وهكذا اثبتت البحوث العلمية
دون قصد ان هلذا الكون (بداية) فاثبتت تلقائيا وجود االله ،الن كل يشء ذي بداية ال يمكن
ان يبتديء بذاته ،وال بد ان حيتاج إىل املحرك االول اخلالق االله)
وقال السري جيمس( :تؤمن العلوم احلديثة بأن (عملية تغري احلرارة) سوف تستمر حتى
تنتهي طاقاهتا كلية ،ومل تصل هذه العملية حتى اآلن إىل آخر درجاهتا ،ألنه لو حدث يشء مثل
هذا ملا كنا اآلن موجودين عىل ظهر األرض ،حتى نفكر فيها ..إن هذه العملية تتقدم برسعة
مع الزمن ..ومن ثم البد هلا من بداية ،وال بد أنه قد حدثت عملية يف الكون ،يمكن أن نسميها
[خلقا] يف وقت ما حيث ال يمكن أن يكون هذا الكون أزليا)
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قال آخر :لقد عرب [إدوار لوزكيل] عن مدى داللة هذا القانون عىل حدوث الكون،
وأن له بداية ،فقال( :قد يعتقد بعضهم أن هذا الكون هو خالق نفسه ،وعىل حني يرى البعض
اآلخر أن االعتقاد بأزلية هذا الكون ليس أصعب من االعتقاد بوجود إله أزيل ،ولكن القانون
الثاين من قوانني الديناميكا احلرارية يثبت خطأ هذا الرأي ،أي أزلية الكون ،فالعلوم تثبت بكل
وضوح أن هذا الكون ال يمكن أن يكون أزليا ،فهناك انتقال حراري مستمر من األجسام
احلارة إىل األجسام الباردة ،وال يمكن أن حيدث العكس بقوة ذاتية ،ومعنى ذلك أن الكون
يتجه إىل درجة تتساوى فيها حرارة مجيع األجسام ،وينضب منها معني الطاقة ،ويومئذ لن
تكون هناك عمليات كياموية أو طبيعية ،ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها يف هذا الكون،
لذلك فإننا نستنج أن هذا الكون ال يمكن أن يكون أزلي ًا ،وإال الستهلكت طاقته منذ زمن
بعيد ،وتوقف كل نشاط يف الوجود)
ثم عقب عىل ذلك بالنتيجة التي تؤدي إليها هذه املقدمات بقوله( :وهكذا توصلت
العلوم دون قصد إىل أن هلذا الكون بداية ،وهي بذلك تثبت وجود اهلل ،وما كان له بداية ال
يمكن أن يكون قد بدأ بنفسه ،وال بد له من مبديء أو من حمرك أول ،أو من خالق)
قال آخر :ومثله استدل [فرانك االن] عامل الطبيعة البيولوجية عىل عدم أزلية الكون
بنفس القانون ،فقال( :كثري ًا ما يقال إن هذا الكون املادي ال حيتاج إىل خالق ،ولكننا إذا سلمنا
بأن هذا الكون موجود فكيف وجوده ونشأته؟ .هنالك أربعة احتامالت لإلجابة عىل هذا
السؤال :فإما أن يكون هذا الكون جمرد وهم وخيال ،وهو ما يتعارض مع القضية التي سلمنا
هبا حول وجوده ..وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم ..وإما أن يكون
أبديا ليس لنشأته بداية ..وإما أن يكون له خالق)
ثم راح يناقش هذه االحتامالت ،فقال( :أما االحتامل األول ،فال يقيم أمامنا مشكلة
اإلحساس والشعور فهو يعني أن إحساسنا هبذا الكون وإدراكنا ملا حيدث فيه ال يعدو أن يكون
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ومها من األوهام ليس له ظل من احلقيقة ،فالرأي الذي يدعي أن هذا الكون ليس له وجود
فعيل وأنه جمرد صورة يف أذهاننا وأننا نعيش يف عامل من األوهام ال حيتاج إىل مناقشة أو جدال..
أما الرأي ا لثاين القائل بأن هذا العامل بام فيه من مادة وطاقة قد نشأ هكذا وحده من العدم فهو
ال يقل عن سابقه سخفا ومحاقة وال يستحق هو أيضا أن يكون موضع ًا للنظر أو املناقشة
والرأي ..وأما الثالث الذي يذهب إىل أن هذا الكون أزيل ليس لنشأته بداية إنام يشرتك مع
الرأي الذي ينادي بوجود خالق هلذا الكون ،وذلك يف عنرص واحد هو األزلية ،وإذا فنحن إما
أن ننسب صفة األزلية إىل عامل ميت ،وإما أن ننسبها إىل إله حي خيلق ،وليس هناك صعوبة
فكرية يف األخذ بأحد االحتاملني أكثر مما يف اآلخر ،ولكن قوانني الديناميكا احلرارية تدل عىل
أن مكونات هذا الكون تفقد حرارهتا تدرجيا ،وأهنا سائرة حتام إىل يوم تصري فيه األجسام حتت
درجة من احلرارة بالغة االنخفاض هي الصفر املطلق ،ويومئذ تنعدم الطاقة ،وتستحيل احلياة،
وال مناص عند حدوث هذه احلالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة حرارة األجسام إىل
الصفر املطلق بميض الوقت ..أما الشمس املستعرة والنجوم املتوهجة واألرض الغنية بأنواع
احلياة فكلها دليل واضح عىل أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من حلظة معينة ،فهو
إذن حدث من األحداث ،ومعنى ذلك أنه ال بد ألصل الكون من خالق أزيل ليس له بداية،
عليم حميط بكل يشء قوي ليس لقدرته حدود ،وال بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه،
فالقانون إذن يثبت أن الكون ما دام فيه حرارة فال يمكن أن يكون أزليا ألن احلرارة ال يمكن
أن تنبعث تلقائيا يف الكون بعد برودته ولو كان أزليا لكان بارد َا)
***
قام رجل آخر من أهل البلدة ،وقال :ال يصح يف مثل هذه املسائل اخلطرية أن نستدل
بكالم أي كان ..فقد يكون هؤالء الفيزيائيون الذين ذكرمتوهم قد أخطأوا يف أحكامهم،
ولذلك نرجو من الفيزيائيني الذين نثق يف علمهم أن يذكروا لنا احلقيقة.
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قام بعض األساتذة احلارضين ،وقال :كل ما ذكرمتوه من داللة هذا القانون صحيح..
أما حاجته بعد ذلك إىل إله أو عدم حاجته فمسألة أخرى.
قال الرجل :نرجو أن تبني لنا فقط داللة هذا القانون عىل بداية الكون ..أما حاجته أو
عدم حاجته فتدرس يف حمل آخر.
قال العامل :أنتم تعلمون مجيعا أن ذرات الكون كلها مؤلفة من جزيئات كهربائية سالبة
وموجبة ..وتعلمون أن املوجبة يطلق عليها اسم الربوتون ..والسالبة يطلق عليها اسم
اإللكرتون ..وتعلمون أن أنوية الذرات إال ذرة اهليدروجني فيها زيادة عىل ذلك شحنة معتدلة
تسمى نيرتون ..وأن الربوتون والنيرتون يشكالن نواة الذرة بينام اإللكرتونات تشكل
الكواكب السيارة هلذه النواة ..وهي تدور حوهلا برسعة هائلة بحركة دائرية إهليلجية..
وبسبب هذه الرسعة اهلائلة يف حركة اإللكرتون يبقى اإللكرتون متحركا هذه احلركة ،إذ لوال
هذا الدوران جلذبت كتلة النواة كتلة اإللكرتون.
قالوا :نعلم ذلك مجيعا ،فام عالقته ببداية الكون؟
قال :بناء عىل ذلك ..وبناء عىل أن هذه احلركة التي نجدها يف اإللكرتون نجدها يف كل
جرم يف الفضاء ،نقول :إن اليشء الدائر ال بد أن تكون له نقطة بداية زمانية ومكانية بدأ منها
دورته ..وملا كانت اإللكرتونات واألجرام كلها يف حركة دائرية ..وملا كانت هذه احلركة غري
مستأنفة كام يبدو ..فإذن ال بد أن تكون هناك بداية زمانية ومكانية حلركة اإللكرتون ..وهذه
البداية يف احلقيقة هي بداية وجود الذرات نفسها ..وهبذا نكون قد وصلنا إىل أن هلذا الكون
بداية ونشأة.
قالوا :كيف ذلك؟
قال :لتفهموا هذا املعنى حتتاجون إىل التعرف عىل معنى األزلية ..ألن البعض قد ال
يفهم معنى ما نقوله بسبب تبسيطه ملعناها ..لو فرضنا أننا وضعنا الرقم  1وأمامه أصفار ممتدة
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منه إىل حميط الكرة األرضية ،فإن هذا الرقم الكبري من السنني ال يمثل إال جزءا كالصفر تقريبا
بالنسبة إىل الالهناية أو الالبداية ..ونفس اليشء لو كان الرقم  1أمامه أصفار من أول الكون
إىل هنايته فإن هذا الرقم ال يمثل إال جزءا من الالهناية يشبه الصفر ..وكذلك هو بالنسبة لألزل.
وهكذا ،فإن الذين يقولون بقدم املادة إنام يعطوهنا هذا املعنى ،وهذا الذي تثبت الظواهر
كلها استحالته ..ومن األمثلة البسيطة عىل ذلك الطاقة الشمسية ..فمن أين تأيت الشمس
بطاقتها؟ وكيف حتافظ عىل حرارهتا؟
قام رجل ،وقال :لقد أجيب عن هذا السؤال أجوبة كثرية ..لعل آخرها هو أن ذراهتا
هي وسائر النجوم تتحطم يف قلبها مرتفع احلرارة ..وبواسطة هذا التحطم اهلائل الواسع
املستمر تتولد هذه الطاقة احلرارية التي ال مثيل هلا.
قال العامل :ال شك أنكم تعلمون أن الذرة عندما تتحطم تفقد جزءا من كتلتها ،حيث
يتحول هذا اجلزء إىل طاقة.
قالوا :أجل.
قال :بحسب هذا ،فإنه ال يمر يوم عىل أي شمس حتى تفقد ولو جزءا بسيط من
كتلتها ..وهبذا فلو أهنا كانت قديمة أزلية فإنه ال يمكن أن تكون يف وضعها احلايل ،ألهنا تكون
قد استنفدت طاقتها ،وانتهى أمرها من زمن بعيد جدا ..وهكذا طبقوا هذا القانون عىل سائر
مواد الكون ..وسرتون أهنا مجيعا ستنفذ كل طاقتها ..قبل ما ال يمكن عده من السنني.
***
قام أحد العلامء ،وقال بغضب :أرى أنكم تستخدمون هذا القانون يف غري حمله ،متناسني
االقرتاح العظيم الذي اقرتحه [إسحاق ازيموف] ،فقد ذكر أنه يمكن أن الكون املتسع حاليا
سينكمش مرة ثانية ،ثم يتوسع مرة أخرى ،وهكذا.
قام بعض أهل البلدة ،وقال :لقد أجاب العامل االمريكي [هنري م .موريس] عىل هذا
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التربير اخليايل الذي قدمه [اسحاق ازيموف] ،فقال بأسلوب ساخر( :حسنا ..جيوز! إن يف
اإلمكان ،وبفكرة مسبقة تفسري أي شىء خيايل أو أي وهم ،وذلك بتخيل وافرتاض وجود
رشوط غري سائدة يف املكان والزمان احلاليني ،رشوط مل يستطع أحد مشاهدهتا وال الربهنة
عليها ..ولكن ان كنا نريد حرص نقاشنا ضمن حدود العلم ،فان القانون الثاين للديناميكا
احلرارية (الذي صيغ بشكل جتريبي) يمنع وبشكل كيل وتام أي تشكل للامدة أو للكون بوساطة
أي عملية طبيعية ،لذلك فال بد أننا أنشئنا بعملية فوق طبيعية وأعني هبا عملية اخللق)
االنبثاق الكوين:
ساد صمت رهيب بني احلضور ،قطعه بعض أهل البلدة بقوله :أرى أن الكل متفق عىل
وجود بداية للكون ..لكني أراهم ينفرون من النتائج التي قد ترتتب عىل ذلك ..ولذلك فإين
أريد أن أعفيهم من النتائج ،وأكتفي بسؤاهلم عن احلقائق العلمية ،وليسوا مكلفني أن جييبوا
عن احل قائق اخلارجة عن إطار ختصصهم ..والسؤال املهم الذي يشغل الكثري من أهل هذه
البلدة هو مدى علمية نظرية االنفجار العظيم ..وهل هي حقيقة علمية أم جمرد خترصات
خيالية؟
قام بعض العلامء ،وقال :تلبية لطلبكم الكريم سأحكي لكم القصة من البداية ..ففي
عام  1922كشف الفيزيائي الرويس ألكسندر فريدمان حسابات بني فيها أن تركيب الكون
ليس ساكن ًا ،حتى أن أصغر اندفاع فيه ربام كان كافي ًا ليسبب متدد الرتكيب بأكمله أو لتقلصه،
وذلك طبق ًا لنظرية أينشتاين يف النسبية.
وبناء عىل ذلك ..وبناء عىل تلك احلسابات أعلن الفلكي البلجيكي [لوميرت] أن للكون بداية،
وأنه يف متدد متواصل ..بل إنه وصل فوق ذلك إىل أن معدل اإلشعاع يمكن استخدامه كمقياس.
يف تلك الفرتة املليئة بالفتن واحلروب ،مل حتظ التأمالت النظرية هلذين العاملني باهتامم يذكر ،غري
أن األدلة التي نتجت عن املالحظات العلمية يف عام 1929كان هلا وقع الصاعقة يف دنيا العلم ،ففي
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ذلك العام توصل [إدوين هابل] إىل أعظم اكتشاف يف تاريخ علم الفلك ..حيث اكتشف أن ضوء
النجوم كان منحرف ًا نحو الطرف األمحر من الطيف ،وأن ذلك االنحراف كان مرتبط ًا مبارشة مع بعد
النجوم عن األرض ،وهذا االكتشاف هز قواعد املفهوم الذي كان شائع ًا للكون ..ووفق هذا املبدأ،
فإن األجرام الساموية تتحرك بعيد ًا عنا..
وبعد فرتة وجيزة توصل إىل اكتشاف آخر ال يقل أمهية ،وهو أن النجوم مل تكن تتباعد عن
األرض فحسب ،بل كانت تتباعد عن بعضها البعض أيض ًا ..واالستنتاج الوحيد لتلك الظاهرة هو
أن كل يشء يف الكون يتحرك بعيد ًا عن كل يشء فيه ،وبالتايل فالكون يتمدد بانتظام وتؤدة ..وهكذا
حتققت استنتاجات فريدمان ولوميرت..
وقد قاد اكتشاف هابل حلقيقة الكون املتمدد النبثاق نموذج آخر كان رضوري ًا لكي ال يكون
هناك عبث ،ولكي جيعل نتائج معادالته صحيحة ،فإذا كان الكون يتضخم ويكرب مع مرور الوقت
فهذا يعني أن العودة إىل اخللف تقودنا نحو كون أصغر ،ثم إذا عدنا إىل اخللف أكثر ملدى بعيد ،فإن
كل يشء سوف ينكمش ويتقارب نحو نقطة واحدة ،والنتيجة املمكن التوصل إليها من ذلك هو أنه
يف وقت ما كانت كل مادة الكون مضغوطة يف كتلة نقطية واحدة هلا حجم صفر بسبب قوة النقطية
ذات احلجم الصفر ،وهذا االنفجار هو االنفجار الكبري.
التفت للحضور ،وقال :أظن أين قد أجبتكم عىل سؤالكم ..وأحب أن أنبه فقط إىل أنه كي نعترب
شيئ ًا ما له حجم صفر ،فهذا يكافئ القول بأنه مل يكن هناك يشء ،وأن كل الكون وجد من ذلك
الاليشء ،واألكثر من ذلك أن للكون بداية.
***
قام أحد العلامء ،وقال :ليأذن يل هذا اجلمع املبارك أن أحتدث حول املوضوع باعتبار
خربيت الطويلة املرتبطة به ..فقد كان عمري كله بحثا عن اإلجابة عنه..
واسمحوا يل قبل أن أشهد شهاديت ،أن أعرفكم بنفيس ..أنا [جون] سمي الربوفسور
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[جون بولكنجهورن] ذلك الفيزيائي الشهري الذي تأثر تأثرا شديدا بسبب انحراف الفيزياء
النظرية عن جماهلا ،ودخوهلا يف عوامل ممتلئة بالغموض والغرابة للهروب من اهلل ..لقد قال معربا
عن نقده الشديد لنظرية األكوان املتعددة( :إهنا ليست فيزياء ..إهنا يف أحسن األحوال فكرة
ميتافيزيقيه ،وال يوجد سبب علمي واحد لإليامن بمجوعة من األكوان املتعددة ..إن ماعليه
العامل اآلن هو نتيجة إلرادة خالق حيدد كيف جيب أن يكون)
وتعقيبا عىل قوله هذا ،والذي هو اجلواب عن السؤال املطروح حول بداية الكون ،أذكر
أننا يف بداية تعليمنا كان يذكر لنا أن العلامء منذ آالف السنني اهتموا بمعرفة كيف نشأ كوننا،
وكيف ستكون هنايته ،وبناء عىل ذلك ظهر علم الكونيات كعلم من العلوم التي ُتعنى بدراسة
نشأة وتطور وهناية الكون..
وهذا مما ال حرج فيه ..ولكن املشكلة أهنم قسموا لنا هذا العلم إىل قسمني :قسم أطلقوا
عليه [علم الكون الفيزيائي] ،وذكروا أنه العلم الذي هيتم بدراسة نشأة وتطور الكون بشكل
علمي ..وقسم أطلقوا عليه [علم الكون الديني أو األسطوري] ،واعتربوا أنه املعارف
املستمدة من املعتقدات املبنية عىل حقائق تارخيية أو أسطورية أو دينية متعلقة ببدء اخللق
واآلخرة.
وأنا ال أشكل يف أنه دخل يف القسم الثاين الكثري من اخلرافات واألساطري والدجل،
ولكن اإلشكال هو يف تسميه األول بالعلم مع كونه هو أيضا مل خيلو من اخليال والتخمني
واحلدس وكل ما ال يمت للعلم بصلة.
وطبعا ليس هديف من حديثي هذا أن أثبت كل ما يتعلق هبذا ،وإنام أريد أن أشري إىل
مسألة خطرية لبست لباس العلم ،وهو منها براء ،وهي تلك النظريات الكثرية التي نشأت
عقب نظرية االنفجار العظيم ،لتحاول تفسريه تفسريا ال حيتاج معه إىل إله.

44

فاملفاجأة الكربى( )1التي قد تصدم الكثري منكم ،وخاصة ممن ليس هلم اهتامم بمتابعة
اآلراء الرائجة والسائدة عند علامء الكون هي أن (اإلحلاد اجلديد) اختار خمالفة العلم خمالفة
رصحية ،وقرر أن يبني نظرته للكون عىل غري ما تقرره اكتشافات اهليئات العلمية الكربى التي
دائام إىل أن نسلم هلا ،ونعترب قوهلا هو القول الفصل.
يدعونا املالحدة ً
أنتم تعلمون إن اإلحلاد عاش وانتعش يف ظل تصور فلسفي ألزلية املادة ..ونتيجة لذلك
ُبني علم الكون عىل هذا املبدأ ..وقد كان عليه أن يغري وجهته ،ويقر أنه فقد مربره العلمي مع
تطور معارف اإلنسان ،لكن املفاجأة التي شهدها امليدان العلمي يف القرن العرشين ،هي أن
بداية الكشف عن حقيقة خلق الكون ،وكونه له بدايةُ ،ووجهت بالعناد واالستكبار يف البداية،
ثم تطور األمر إىل حماولة القفز فوق دالالهتا الدينية اليقينية.
لقد رصح بذلك (أرثر إدنجتن) عامل الكون والرياضيات الربيطاين املادي الذي اهتز
هلذا الكشف وقال( :إن أصل الكون هو فسلف ًيا أمر بغيض ..ويبدو أن البداية تقدم صعوبات
ال ُتقهر إال إذا اتفقنا أن ننظر إليها برصاحة تامة كأمر فوق طبيعي)
ومثله رصح (روبرت ويلسن) مكتشف [إشعاع اخللفية الكونية امليكروي] مع
[بنزياس] ،والذي كان من أنصار احلال الثابتة عن أثر ذلك االكتشاف العلمي عىل عقيدته،
بقوله( :لقد أحببت فلسف ًيا نظرية احلال الثابتة ،وعيل بوضوح أن أتراجع عن ذلك)
ومثلهام رصح (أالن سنداج) الذي ُل نقب بأيب [الكونيات الرصدية املعارصة] ،والذي
تقديرا علم ًيا لعمر الكون ..فقد قال عن بدء الكون بانفجار( :إهنا
يعترب من أدق من قدموا
ً
نتيجة غريبة ..ال يمكن أن تكون صحيحة) ..ثم إنه بعد أن مل جيد مفرا منها مل جيد إال أن يتحول

(  )1استفدنا يف هذا املبحث من مقال علمي مهم جدا بعنوان :خلق الزمان يف ميزان العلم ،د .سامي العامري ..وقد استغنينا
عن ذكر التوثيقات الكثرية فيه ،بناء عىل كوهنا مجيعا مراجع أجنبية متخصصة ال هتم القارئ العادي ،وهلذا من شاء الرجوع لتوثيق
النصوص ،فيمكنه أن يرجع للمقال.
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يف أواخر حياته إىل اإليامن باهلل.
ومثلهم رصح (هويل) عن امتعاضه الشديد من املآالت الالهوتية هلذه النظرية بقوله يف
معرتضا عىل النموذج النسبي أللكسندر فريدمان( :الكثريون
كتاب مدريس ألفه سنة 1975م،
ً
مرسورون بقبول هذا املوقف ..دون البحث عن تفسري فيزيائي للبداية احلادة للجسيامت..
ُينظر إىل البداية احلادة عمدً ا عىل أهنا فوق-فيزيائية ،أي خارج الفيزياء ..يبدو هذا النمط من
التفكري ُم ْرض للكثري من الناس ألن شيئًا ما من خارج الفيزياء باإلمكان إضافته إىل بداية
الزمن .لقد وضعت كلمة [إله] مكان [يشء ما] بمخادعة لفظية ..ال أعتقد أننا بحاجة إىل
استدعاء امليتافيزيقا حلل أي مشكلة بإمكاننا أن نفكر فيها)
ومثلهم مجيعا رصح الفيزيائي الربيطاين [دنيس شياما] أستاذ [هوكينج] ،وأحد آباء
علم الكون احلديث ،وأحد أهم املنارصين لـ [نظرية احلال الثابتة] مع زميله [هويل] ،وقد
دعمها يف كتابه األول ،ثم حتول عن مذهبه بعد اكتشاف [إشعاع اخللفية الكونية امليكروي]
دورا
ليصبح من أهم املنافحني عن [نظرية االنفجار العظيم] ..وقد أقر عن نفسه أنه قد لعب ً
يف الدفاع عن [نظرية احلال الثابتة] ألهنا كانت جذابة بصورة كبرية لدرجة أنه متنى أن تكون
صحيحة( ،لكن ملا تراكمت األدلة؛ اتضح بجالء أن اللعبة قد انتهت ،وأنه جيب التخلص من
[نظرية احلال الثابتة])
وهكذا عرب عامل الفيزياء الفلكية (كريستوفر إشام) عن انزعاج العلامء املاديني من
الكشف عن نشأة الكون من خالل انفجار عظيم ،فقال( :ربام أفضل حجة لصالح الطرح
القائل إن [االنفجار العظيم] يؤيد اإليامن باهلل هو التململ الواضح الذي قوبل به من طرف
بعض الفيزيائيني املالحدة ..وقد أدى ذلك إىل ظهور أفكار علمية ،مثل [اخللق الدائم] أو
[الكون املتذبذب] ،وقد تم تقديمها بحامسة تفوق بكثري قيمتها احلقيقية مما يلزم املرء بأن يرى
دوافع نفسية أعمق بكثري من الرغبة املألوفة للمنظر لدعم نظريته)
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التفت لزمالئه ،وقال :ال شك أنكم مجيعا درستم املنهجية العلمية قبل أن تصلوا إىل ما
وصلت إليه من املعرفة والعلم ..فهل من املنهجية العلمية أن يمتعض العامل والباحث من
النتائج التي يصل إليها ..أم أن مصداقيته تقتيض التسليم هلا كائنا ما كانت النتائج؟
ثم ما الرضر يف أن تكون النتائج موافقة ملا يدعيه املؤمنون من حدوث الكون ،واقتضاء
ذلك احلدوث إلله ..فهل يرون اهلل عدوا هلم حتى يمتعضوا من وجوده؟ ..أم يظنون أن اهلل
سيحرمهم من العلم والبحث إن هم آمنوا به؟
***
جلس [جون] ،فقام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقنا العزيز [جون] عىل
نصيحتك الغالية التي ال يمكنني أن أجادلك فيها ..فاحلق ما قلت ،وما ذكرت ..وأحب أن
أشهد بني أيديكم مثلام فعل صديقي ..فال يشء أمجل من الصدق..
فاسمعوين جيدا أنا [جوهانس] ،سمي [جوهانس كبلر] صاحب االكتشافات العظيمة
يف علم الفلك ،والذي يوصف بالرجل الذي بارش العملية التي اعتمدت املنطق بدل
اخلرافات ،بفضل قوانينه الثالثة حول مسار الكواكب ،والتي أرست أسس علم الفلك
احلديث..
والذي مل متنعه شهرته العلمية من إعالن إيامنه باهلل ،معرتفا بأن اهلل هو (اخلالق اللطيف
الذي كون الطبيعة من ال يشء) ..كام أنه اعرتف بأنه قوانينه التي اكتشفها جاءت وليدة إيامنه
بأن اهلل هو إله ترتيب ،وليس إله تشويش ..وهلذا فقد أطلق عىل كتابه عنوان [انسجام العاملني]،
الذي وردت فيه هذه العبارات اجلميلة( :عظيم هو اهلل ربنا ،وعظيمة قدرته ،وال هناية حلكمته)
سكت قليال ،ثم قال :تتمة ملا ذكره صديقي العزيز [جون] من ذلك املوقف السلبي
وغري العلمي الذي وقفه أولئك العلامء من نظرية االنفجار العظيم ..فإين أحب أن أضيف بأن
ذلك املوقف مل يقترص عىل جمرد االمتعاض ،وال التقزز النفيس ،وإنام راح بعضهم يعارضها من
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غري أن تكون له أي أدوات علمية يعتمدها يف املعارضة ..مع العلم أهنم يقبلون ما هو دوهنا
بكثري ،ألهنا تنسجم مع الرؤية املادية اإلحلاديثة.
التفت لزمالئه من العلامء ،وقال :ال شك أنكم تعرفون [جون مادوكس] ..ذلك
الفيزيائي ،واملحرر العلمي يف املجلة العلمية الشهرية [الطبيعة] ..لقد توقع بحامسة شديدة
سقوط نظرية االنفجار العظيم ..وكانت حجته يف ذلك أن املؤمنني باخللق واخلالق جيدون فيها
(تربيرا واسعا ملعتقدهم) ..ولذلك توقع أن تنهار يف غضون عقد من الزمان بنرش نتائج أبحاث
[مرصد هابل الفضائي] ..ولست أدري من أوحى له هبذه النبوءة العجيبة؟ ..ولست أدري
من أعطاه احلق يف أن يتكلم يف العلم من غري علم؟
بعد مرور فرتة قصرية من تلك النبوءة التي تنبأ هبا ..خرجت نتائج أبحاث [هابل] عىل
نقيض ما أراده [مادوكس]؛ إذ إن أعظم مشاريع هذا املرصد قد حدد سنة 2013م ،وكان
جوهره الكشف عن تطور الكواكب ،والبذور األوىل للبناء الكوين بعد البليون سنة األوىل من
االنفجار العظيم.
سكت قليال ،ثم قال :بعد أن مل جيد اإلنكار ،نتيجة لتلك األدلة الكثرية التي أثبتتها
املراصد الفضائية ،راح أولئك املعارضون هلا ،يبحثون عن أي حيلة ترصفهم عن نتائجها..
وقد عرب بعضهم عن هذا ،فقال( :اعتقد علامء الكون أن عليهم االلتفاف وراء املشكلة ..لقد
حاولوا عىل مر السنوات املاضية إثبات عدة نامذج خمتلفة للكون تتفادى احلاجة إىل بداية ،مع
االستمرار يف اشرتاط انفجار عظيم ..يبدو اآلن من املؤكد أن الكون كانت له بداية)
ضحك بصوت عال ،ثم قال :أذكر من تلك احليل الغريبة تساؤهلم الدائم الذي ال معنى
له ،والذي يقول (ماذا لو ثبت بطالن نظرية االنفجار العظيم؟) ،مع العلم أهنم هم أنفسهم
ينترصون للكثري من النظريات العلمية التي مل تثبت مثل نظرية التطور لكوهنا ختدم إحلادهم،
أو تربره ..ومل يسألوا أبدا ماذا لو مل تثبت ،مع أهنا مل تثبت؟
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وهلذا نراهم يف جدهلم مع املؤمنني يقولون( :ال يمكن أن يستدل بـ [نظرية االنفجار
العظيم] للقول بأن الكون خملوق ،فهي ال تعدو كوهنا نظرية ،أي أمر مل يثبت ،وإنام جمرد
افرتاض ..ولو ثبت بطالن هذه النظرية فسيفقد املؤمنون باهلل دليلهم العلمي الوحيد عىل
وجود اهلل ،لريجع األمر إىل ما كان عليه سابقا من داللة العلم الطبيعي عىل أزلية املادة ،خاصة
مع وجود بدائل نظرية كوسمولوجية تقرر أزلية الكون)
وهم يتناسون مدى مطابقة [نظرية االنفجار العظيم] للشواهد املادية والرياضية
للكون ..وكوهنا موثقة بالقرائن العلمية املدعومة بالنبوءات الصادقة للعلامء ،وهي بذلك
تفسري علمي مدلل عليه لنشأة الكون.
باإلضافة إىل ذلك فإهنا ليست وحدها الدليل العلمي الوحيد خللق الكون ،وإنام هناك
دالئل أخرى ،أو باألحرى بإمكاننا أن نذكر أن كل الدالئل املادية والرياضية تدل عىل أن
الكون له بداية ،ولذلك قال الكوسمولوجي الشهري الالأدري (ألكسندر فلنكن) سنه 2012م
يف عيد ميالد [هوكينج] السبعني ،والذي ناقش فيه العلامء أهم نظريات نشأة الكون( :تقول
كل األدلة التي عندنا إن الكون له بداية)
بل إنه أكد هذا األمر بلغة أكثر حدة ،فقال( :لقد قيل إن احلجة هي التي تقنع العقالء
والدليل هو الذي يقنع حتى غري العقالء .مل يعد بإمكان علامء الكون ،بعد أن قامت اآلن األدلة،
أن يتخفوا وراء إمكانية وجود كون أزيل .مل يعد هناك مهرب ،عليهم أن يواجهوا مشكلة البداية
الكونية)
وهم يتناسون أيضا (القانون الثاين للديناميكا احلرارية) الذي له مكانة خاصة بني
القوانني الكونية التي كشفها العلامء ،حتى اعتربه عامل الكون (إدنجتون) القانون األول لكل
العلوم ،وإن أية نظرية علمية تتعارض مع هذا القانون ال متلك أمال يف البقاء ،وإهنا ستنهار
رضورة.
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التفت لزمالئه من العلامء ،وقال :لست أدري ما أقول لكم ،فأنتم أدرى مني بكل كلمة
قلتها ..وال أحتاج أن أوثق لكم أي نيص ،فأنتم تعلمون مصادري بدقة ..وال أملك يف األخري
إال أن أذكركم بام قاله سميي [جوهانس كبلر] ،فقد قال( :كنت أنوي أن أصبح الهوتيا ...
لكني أرى اآلن أن اهلل متجد أيضا من خالل نشاطي يف جمال علم الفلك ،ذلك ألن الساموات
حتدث بمجد اهلل)
***
جلس [جوهانس] ،فقام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقنا العزيز [جوهانس] عىل
املعلومات القيمة التي أدليت هبا ..ونشكرك أكثر عىل النصيحة الغالية التي نصحتنا هبا ..وأنا
ال أملك يف هذا املقام إال أن ألتزم هبا ،فقد ألزمتنا احلجة ،وهلذا فأنا [أنطوين] سمي [أنطوين فلو]
ذلك الفيلسوف والعامل الذي عاش فرتة طويلة من حياته يف اإلحلاد ،حتى أنه اشتهر بكونه فيلسوف
اإلحلاد ،لكونه ظل ما يقارب ستني عام ًا يدافع عن الفكر اإلحلادي يف جامعات أكسفورد وأبريدين
وكييل وريدينغ ويف كثريمن اجلامعات األمريكيه والكنديه التي قام هبا بزيارهتا ،مستخدما لذلك كل
الوسائل من مناظرات وكتب ومقاالت وغريها.
لكنه مل جيد يف األخري مالذا إال يف اإليامن ،فكتب كتابه الذي ينتقد فيه نفسه ،وسامه [للكون إله]،
وقد عرب يل عن سبب اختياره اإليامن ،فقال( :لقد أثبتت أبحاث علامء األحياء يف جمال احلمض
النووي الوراثي ،مع التعقيدات شبه املستحيله املتعلقه بالرتتيبات الالزمه إلجياد احلياة أثبتت أنه البد
حت ًام من وجود قوة خارقة وراءها) ..وقال يل( :لقد أصبح من الصعوبه البالغه جمرد البدء يف التفكري
يف إجياد نظرية تنادي باملذهب الطبيعي لعملية نمو أو تطور ذلك الكائن احلي املبني عىل مبدأ التوالد
والتكاثر)
هذا الرجل الذي قال هذه الكلامت هو نفسه الذي عرب عن امتعاضه وكراهيته لنظرية االنفجار
العظيم قبل حتوله إىل اإليامن ،فقد قال(:االعرتاض جيد للروح ،وهذا قول مشهور ،لذلك سأبدأ
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باالعرتاف بأنه عىل امللحد مهام كانت طبقته أن يرتبك من هذا التوافق العلمي الكوين املعارص ،ألنه
عىل ما يبدو أن علامء الكون اليوم يقدمون برهان ًا علمي ًا ملا ناضل من أجله [السري توماس] ،ومل يستطع
الربهان عليه فلسفي ًا ،وبالتحديد االسمى هو أن للكون بداية ،وطاملا أن الفكرية مرحية يف عدم وجود
بداية أو هناية للكون ،فيبقى هذا األمر بشكله الوحيش أسهل للمناقشة ،ومهام كانت مظاهر األساسية
فيجب قبوهلا عىل أهنا قمة التفسريات ،ومع اعتقادي بأن فكرة أن للكون بداية ستبقى صحيحة مع
ذلك فهي ليست سهلة وال مرحية ،ونحن بالتأكيد سنحافظ عىل موقفنا يف مواجهة قصة االنفجار
الكبري)
***
جلس [أنطوين]  ،فقام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقنا العزيز [أنطوين] عىل
معلوماتك القيمة ونصيحتك الغالية ،وأنا ال أملك إال أن أردد مارددتم ..فضموين إليكم..
ضموين إىل فريق العلم واإليامن ..ضموا صديقكم [مايكل] سمي [مايكل فاراداي] العامل
الرائد يف الكهرباء ،واملسؤول عن اخرتاع املولد الكهربائي واملحول الكهربائي ،والذي كان
من أوائل صانعي املحركات الكهربائية..
والذي مل يمنعه علمه وال اخرتاعاته عن اإليامن ..فقد كان يعرب عنه كل حني ،وعندما
سأله أحدهم عن ختميناته بشأن ما حيصل بعد املوت ،أجاب بقوله( :أنت حتدثني عن
ختمينات ..ليس عندي أي ختمينات ..بل أنا مستند اىل أمور يقينية وأكيدة ،ألين عامل بمن آمنت،
وموقن أنه قادر أن حيفظ وديعتي اىل ذلك اليوم)
وتعقيبا عىل ما ذكرتم أقول لكم :إن املالحدة مل ييأسوا بعد ثبوت نظرية االنفجار
العظيم ..وهلذا طمع بعضهم يف أن تكون [الكوسمولوجيا( )1الكمومية] هي املخرج من مأزق
(  )1هو العلم الذي يدرس اصل ونشأة وتاريخ وحمتويات وتطور الكون ،ودراسة البنية الواسعة للفضاء ،بكل ما فيه من مادة
وطاقة كمكان يعيش به اإلنسان ويتفاعل معه.
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القانون الثاين للديناميكا احلرارية لتاليف بداية للكون.
لكن ذلك مل يتم كام أرادوا ،فقد نرشت دراسة لـ [آرون وال] أثبتت فيها أن السلطان
التام هلذا القانون عىل كوسمولوجيا الكم يلزمنا باإلقرار بخلق الكون ،وال حل ملواجهة ذلك
إال بتبني إمكانية أن تسري حركة الزمان بصورة عكسية ،أي أن يتحرك الزمان إىل املايض ال من
املايض ،وكفى هبذا احلل حجة عىل عجز احللول العاقلة عن تفادي اللوازم اإليامنية للقانون
الثاين للديناميكا احلرارية.
فلام مل ِ
جيد هذا راح آخرون حيتالون حيلة أخرى ،ليتخلصوا من وجود بداية للكون،
منها قول الكاتب امللحد الشهري [إسحاق أزيموف]( :إن العلامء وإن عجزوا اليوم عن تفسري
االنفجار العظيم ،فسيتمكنون غدا من فعل ذلك ألن العلم يتطور تبعا ملا يكتسبه من معلومات
جديدة)
وقد علق عليه (جاسرتو) بقوله( :أنا متشبث بفكرة أن العلم لن يتمكن من أن يفك
شفرة سبب االنفجار الكوين مادام يظهر أن الكون كان المتناهي احلرارة والكثافة يف حلظاته
األوىل ،يبدو يل هذا االستنتاج كإحدى احلقائق الصلبة للعلم ،مثل التقسيم الكمي للشحنة،
وكتلة اإللكرتون ،واللولب الثنائي للحمض النووي .يف رأيي ،بإمكان الوضع أن يتغري فقط
إن أطيح باالنفجار العظيم من خالل الكشف عن معلومات جديدة ،ولكن يف ضوء اكتشاف
إشعاع الكرة النارية األويل عىل يد (بنزياس) و(ويلسن) ،يبدو هذا التطور بعيدا)
التفت ألصدقائه من العلامء ،وقال :أنتم تعلمون أنه مرت عقود ثالثة عىل الترصيح
السابق لـ(جاسرتو) ،مل يكشف البحث العلمي عن أية معلومة جوهرية قادرة عىل نقض طرح
االنفجار العظيم ،بل أكد البحث عىل خالف ذلك بدعمه سيناريو احلال امللتهبة لبداية الكون..
ومل تقم النظريات الكوسمولوجية األحدث عىل معلومات جديدة ،وإنام عىل حماولة إحداث
قراءة أوىل خمتلفة باالعتامد عىل نفس املعارف القديمة.
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***
جلس [مايكل ] ،فقام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقنا العزيز [مايكل] عىل
معلوماتك القيمة ونصيحتك الغالية ،وسريا عىل خطاك وخطى زمالئي ،فأنا أقر بني أيدكم بام
أقررتم به ..فسجلوين يف فريقكم املؤمن.
سجلوا [صموئيل] سمي [صموئيل مورس] خمرتع التلغراف ،ونظام مورس الذي
دعي باسمه ..والذي مل يمنعه علمه عن اإليامن ،وقد اختار أن تكون أول رسالة رسمية تم
نقلها بواسطة التلغراف هي كلمة (ما فعل اهلل) الواردة يف الكتاب املقدس ..وقد وصف عمله
الذي أنجزه يف حياته بقوله( :إنه عمل الرب ...ليس لنا ،يا رب ،ليس لنا ،لكن السمك اعط
جمدا)
وتتمة ملا ذكره زمالئي من رصاع مالحدة العلامء مع نظرية االنفجار العظيم ،فإين أذكر
هنا نموذج [الكون املتذبذب( ] )1الذي أرادوا من خالله أن يعودوا بالكون حلالته الثابتة ،فهو
يقوم عىل أن الكون يف حال توسع ثم انكامش دائبني منذ األزل ،دون بداية ،وذلك للخروج
من إشكال اخللق األول..
لقد عرب الفيزيائي الربيطاين (جون غربن) ،عن وجهة نظر املالحدة يف هذا املجال،
فقال( :اإلشكال األكرب يف نظرية االنفجار العظيم املتعلقة بنشأة الكون فلسفي ـ وربام حتى
الهويت ـ وهو :ماذا كان قبل االنفجار؟ كان هذا اإلشكال وحده كافيا ملنح دفعة أوىل لـ [نظرية
احلال الثابتة] ،ولكن بعد أن تبني ـ لألسف ـ أن تلك النظرية معارضة لألمور املشاهدة ،كان
الطريق األفضل لاللتفاف حول هذا اإلشكال األويل هو يف تقديم نموذج يتوسع فيه الكون

(  )1خيلط البعض بني نظرية االكوان املتوازية ونظرية الكون املتذبذب مع أن هناك فوارق كبرية بينهام ،فاألكوان املتوازية ال
تقوم عىل التسلسل ،بل إن كل كون فيها قائم بذاته وسط كون كبري ،ولكل منها قوانينه اخلاصة به ،بخالف هذه النظرية القائمة عىل
التسلسل الزمني..
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من [مفردة] ،ويعود فينهار بعد ذلك ،ثم يعيد دورته هذه دون هناية)
لكن هذه النظرية مل تكن بأحسن حاال من [نظرية احلال الثابتة]؛ فبعيدا عن الفساد
العقيل للقول بعدد الهنائي من الدورات املاضية ،قدم العلم رضبات مميتة هلذه النظرية ،ومن
أمهها أنه ال يوجد دليل مادي عىل أكثر من انفجار واحد ومتدد واحد للكون.
وقد أشار [فلنكن] إىل أن هذه النظرية تصادم وجود الكون إىل اليوم؛ إذ إهنا لو صحت،
فال بد أن يكون الكون قد بلغ مرحلة [التوازن الرتموديناميكي] لتتوقف مجيع التفاعالت
الفيزيائية يف الكون ،وهو خالف ما نعلمه ونشاهده من كوننا اليوم.
باإلضافة إىل هذا ،فإن الكثافة املشاهدة للكون ال تكفي يف أفضل أحواهلا لنصف ما
حيتاج النكامش كوين ..وال توجد آلية فيزيائية معروفة ومعقولة من املمكن أن حتقق االنكامش
العكيس املطلوب.
وقد حسب الفلكي [جوزيف سلك] عدد املرات املمكنة لتاريخ تذبذب الكون انطالقا
من املستوى األنرتويب احلايل للكون ،فوجد أن احلاالت املمكنة ال يمكن أن تتجاوز مئة مرة،
بينام حيتاج الكون لكي يمر بعدد الهنائي من دورات التذبذب املتتابعة أن يبدأ بمقادير مضبوطة
ومتقنة من املادة والطاقة والقوانني احلاكمة هلا حتى يتمكن من أن يعيش دورة التمدد قبل
االنكامش ،وهو ما ال تسمح به عشوائية الكون اإلحلادي.
باإلضافة إىل هذا ..فإن الكون املتذبذب ،حتى لو صح تارخييا ،فإنه ال يمكن أن يكون
أزليا ألنه ال يستطيع أن يقاوم عدة عوامل مادية وقانونية مطلوبة ،ولذلك قال كل من
(زلدوفيتش) و(نوفيكوف) يف احلكم عىل هذا النموذج( :النموذج متعدد الدورات له مستقبل
الهنائي ،أما ماضيه فهو متناه)
قام رجل من أهل البلدة ،وقال :إن سمحت يل ،فسأخلص ما ذكرت من ردود عىل
منهجنا يف التعليم يف هذه البلدة ،ليفهم العامة من احلارضين ،فعلت.
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قال صموئيل :لك ذلك ..بل يرسين ذلك ..فليس غريض من هذا احلديث زمالئي من
العلامء ،وإنام غريض اجلميع ..عامة الناس وخاصتهم ..فاإلحلاد ينترش بمثل هذه النظريات،
وعلينا أن نواجهه بنرش العلم واحلكمة وتوضيحها.
التفت الرجل ،وقال :بعد إذن أستاذنا الكبري صموئيل ..سأرد عىل الشبهة التي ذكرها
واملتعلقة بالكون املتذبذب من خالل أربعة وجوه(:)1
أما أوهلا  ..فإنه من الناحية التجريبية ،يستحيل أن تكون االنفجارات أزلية يف القدم ألن
كل انفجار جيب أن ينتج كونا له عمرا أطول من الكون السابق ..فإن رجعنا اىل الوراء،
سيتقلص زمن كل كون يف هذه السلسلة ،ونعود إىل زمن صغري جدا قريب من زمن بالنك..
وحينها نسأل عن هذا االنفجار األول ،وعن املؤثر الذي أحدثه ،وكام ترى فبهذا الرد العلمي
أصبحت القضية فقط رجوعا خطوة اىل الوراء.
وأما الثاين ..فإن الكون الذي تتحدث عنه خاضع لقوانني ،وهذه القوانني التي جتعله
ينسحق وينفجر باستمرار ..وجتعل هذا الكون عبارة عن يشء ناقص ال يفرس لنا هذا الوجود..
وحينها نسأل عمن أبدع هذه القوانني غري احلتيمة بذاهتا ،فهذه األكوان غري قائمة بذاهتا
وحمتاجة ملن يقوم عليها.
وأما الثالث ..فإن السلسلة املفرتضة إىل ما هناية هلا هي يف حد ذاهتا ممكنة ،ألهنا كان
يمكن أن تكون الهنائية بشكل آخر ،بأكوان أخرى وقوانني أخرى ،واملمكن حادث ،وال يصح
أن يكون قديام ،فصار لزاما علينا أن نعود لنقطة معينة حدث فيها الكون األول.
وأما الرابع  ..وهو الدليل احلاسم ،فهو يقوم عىل استحالة حتقق الالهنائية ،ألهنا مفهوم
ريايض جمرد ،ال مصداق له يف الواقع ،ويستحيل حتققه يف العامل املادي ،ألنه خيالف ببساطة
بداهة العقول ،فيصري اجلزء مساويا للكل ،إذ لو أنقصنا انفجارين من هذين االنفجارات،
(  )1مقتبس من بعض الردود يف بعض املواقع املتخصصة يف الرد عىل االحلاد.
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لبقيت السلسلة الهنائية مساوية للسلسلة األصلية حتى مع الفارق الذي هو كونان أو
انفجاران ..وبذلك فإن اثبات الالهنائية من التناقضات.
أو بتعبري آخر يمكن القول أن جمرد افرتاض إمكان انفجار آخر ينضاف إىل هذه السلسلة
الالهنائية دليل عىل أن السلسلة يف حد ذاهتا ليست الهنائية ،وإال ملا جاز أن ينضاف إليها انفجار
آخر ،فعلم أهنا حمدودة وحادثة.
***
جلس الرجل ،فقام عامل آخر ،وقال :أتقدم بالشكر اجلزيل ألصدقائي من العلامء الذين
استطاعوا أن يكرسوا صنم الوهم الذي عمر عقولنا فرتة طويلة ،ومنعنا من رؤية احلقيقة كام
هي ..ويرسين أن أكون معكم يف هذا املضامر ..أنا [جيمس] سمي ذلك الفيزيائي الكبري
[جيمس جول] الذي بني العالقة بني احلرارة واحلركة امليكانيكية ،ولذا دعيت وحدة الطاقة
باسمه [اجلول] باإلضافة اىل كونه أحد مؤسيس ما عرف بالطاقة احلرارية ،وذلك بفضل
تقديمه أساسا اختباريا للقانون األول املختص بالديناميكا احلرارية ،والذي يشري إىل أن الكون
عاجز عن خلق نفسه بنفسه.
ومع ذلك كله مل يتكرب عن اإليامن باهلل ،وقد كان يقول( :بعد التعرف عىل إرادة اهلل
وطاعتها ،جيب أن يكون هدفنا التايل هو االطالع عىل خصائص احلكمة والقدرة والصالح
لديه ،كام تربزها أعامله)
وتتمة ملا ذكره زمالئي من النامذج والنظريات التي راحت تتهرب من آثار وجود بداية
للكون النظرية التي يطلق عليها [التضخم الكوين] ،وقد اقرتحه عامل الفيزياء الفلكية الرويس
[أندري لند] يف السبعينات من القرن املايض..
غري أنه عاد يف بداية العقد التايل ليقرتح نموذجا آخر يعرف بـ [التضخم اجلديد] ،ثم
عاد فانتبه بعد فرتة قصرية إىل عيوب نموذجه اجلديد ،لينشئ بعد ذلك ما يعرف بنموذج
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[التضخم العشوائي] ،والذي يذكر فيه أنه تنشأ من جوانب الكون األم أكوان جديدة تتوسع،
وتنشأ من جوانبها أيضا أكوان أخرى ،وهكذا إىل ما ال هناية.
ومل تقدم مجيع نظريات التضخم الدقيقة يف عنارصها وتارخيها أي حجة مادية واحدة
إلثبات صدقها ،ولذلك أعرب الفيزيائي [جون برو] عن امتعاضه منها بقوله( :لألسف ،ال
يبدو أن كامل املخطط الكبري للتضخم األزيل قابل لالختبار) ،وقال [هوكينج]( :يف رأيي
اخلاص ،نموذج التضخم اجلديد هو ميت اآلن كنظرية علمية)
ولعل أهم رد عىل أزلية نموذج [لند] كان بنرش بعض الباحثني دراسة تثبت أن كل
نظريات التمدد ال يمكنها أن تتالىف املفردة التي نشأ منها الكون ..ذلك أن (الزمكان املادي
املعقول ،واملتوسع أبدا ،ال بد أن يضم مفردة أوىل يف تارخيه) ،وهو ما أقر به (لند) يف رده عىل
هذه الدراسة.
***
جلس [جيمس] ،فقام عامل آخر ،وقال :أتقدم بالشكر اجلزيل ألصدقائي من العلامء
الذين فرقوا بني مقتضيات العلم ومقتضيات اخليال والوهم والرغبة..
ويرسين أن أكون رشيكا هلم يف هذا املضامر ..أنا [وليم] سمي [وليم طومسون] ،الذي
اشتهر بإرسائه مبادئ الطاقة احلرارية ،وبصياغته الدقيقة لكل من قانوهنا األول الذي كان العامل
جول قد عرضه أوال ،ولقانوهنا الثاين ..هذان القانونان اللذان يربهنان علميا عىل حدوث
الكون ..باإلضافة إىل ذلك ،فهو مكتشف قياس احلرارة املطلقة ،والتي أطلق اسمه عىل
وحدهتا تكريام له ،كام أنه سجل نحو تسعني اخرتاعا خالل حياته.
ومع ذلك كله مل يتكرب عن اإليامن باهلل والتسليم له ،بل كان يقول دائام( :كل ما حولنا
يشري بوضوح تام إىل خطة حكيمة وصاحلة ..أما فكرة اإلحلاد فهي بعيدة كل البعد عن املنطق
السليم بشكل أعجز عن التعبري عنه بالكلامت)
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وتتمة ملا ذكر زمالئي من النامذج والنظريات التي أرادت التهرب من أي دليل يدل عىل
وجود بداية للكون ..فإين أذكر ما يسمى [نظرية األوتار] ..وهي جمموعة من األطروحات
التي تنطلق من الزعم أن املادة ليست بناء من اجلسيامت مثل الكواركات ،وإنام هي يف احلقيقة
جمموعة أوتار من الطاقة صغرية احلجم ،ذات بعد واحد وطبيعة اهتزازية.
وربام مل تعرف أي نظرية حجام من اإلشكاالت مثلام عرفت [نظرية األوتار] ،فرغم أهنا
إىل اآلن تبحث لنفسها عن أشكال ممكنة إال أن الدعاية اإلعالمية هلا واسعة لغرابتها وتطرفها.
وهذه النظرية تقدم صيغتني اثنتني للوجود الكوين ،أما أوالمها فقدمها الفيزيائيان
[غربيال فنزيانو] و[موريزيو غسربيني] ،وهي تقرر أن االنفجار العظيم هو مرحلة بني انكامش
سابق ومتدد الحق ..حيث تكون قبل االنفجار العظيم ثقب أسود يف الفراغ األزيل املستقر،
وقد أدى اهنياره إىل ظهور النسب الالحقة من احلرارة والكثافة وغري ذلك ،مما أدى إىل التوسع
الالحق.
وقد انتقدت هذه النظرية انتقادات كثرية جدا ..وأبرز انتقاد هلا هو غياب الدليل املادي
عليها ..باإلضافة إىل عدم اكتامل تأصيلها النظري ،حيث يلزم من نشوء الثقوب السوداء يف
الفراغ الكوين يف أي رقعة منه أن تكون نشأة هذه الثقوب من األزل ،وهو ما خيالف واقع عمر
كوننا الصغري سنا نسبيا.
كام يلزم من ذلك أيضا أن تندمج الثقوب السوداء يف بعضها منذ األزل لتكون ثقبا أسود
مساويا يف امتداده للكون ،وهو ما يؤول إىل أن يكون زمن ما بعد االنفجار العظيم قديام من
األزل ،كام يلزم من كون الكون مغلقا أن يصل إىل حال التوازن الرتموديناميكي ،وهو ما مل
يبلغه كوننا بعد.
***
جلس [وليم] ،فقام عامل آخر ،وقال :أتقدم بالشكر اجلزيل ألصدقائي من العلامء الذين
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استطاعوا أن يتجاوزوا مفرزات اخليال والوهم والرغبة ليتحرروا باحلقيقة عن كل القيود..
ويرسين أن أكون رشيكا هلم يف هذا املجال ..أنا [جايمس] سمي [جايمس كالرك ماكسويل]،
صاحب نظرية الكهرطاسية ،مع ما يرافقها من معادالت ،والتي مهدت السبيل أمام فيزياء
القرن العرشين..
والذي مل يمنعه علمه من أن يؤمن باهلل ،وخيضع له بالعبودية ،وقد كان من صلواته التي
حفظت يف وثائقه قوله( :اللهم القادر عىل كل شئ ،يا من خلقت اإلنسان ،وجعلته نفسا حيا
حتى يتسنى له أن يطلب وجهك ،كام سلطته عىل املخلوقات ،علمنا أن ندرس أعامل يديك
هبدف تسخري األرض خلدمتنا ،وعزز دوافعنا املقدسة خلدمتك)
وتتمة ملا ذكر زمالئي وأصدقائي أذكر نموذجا من نامذج التهرب من وجود بداية
للكون ..وما يعقبها من اآلثار ..وهذا النموذج هو ما يسمى [نموذج التحول الناري] ،والذي
انترص له [بول ستينهارت] ،وهو يف أحدث صوره ،يفرتض وجود غشائني أزليني ،ينتج من
تكرر تصادمهام ثم تباعدمها كون جديد.
وهذه النظرية حمض خيال ،فسلسلة التصادم الالمتناهية حمالة عقال ..باإلضافة إىل أهنا
تعاين إشكاالت داخلية عميقة ،فالدقة العالية املطلوبة لتوازي هذين الغشائني حتى عند
تباعدمها ال يفرس بغري الصنعة احلكيمة.
بل إن [ستينهارت] الذي انترص هلا ،رصح أنه ال يلزم من نموذجه أن تكون التذبذبات
ال هنائية يف املايض ،بل اعرتف أن لنموذجه التذبذيب بداية يف قوله( :القصة األرجح هي أن
التذبذب قد ابتدأ ببداية مفردية) ،ولذلك رد ما قبل تلك البداية إىل الغيب ،ليصبح هذا
النموذج يف ذاته قارصا عن إثبات أزلية الكون ،بل قائال إن له بداية نشأ منها.
***
جلس [جايمس]  ،فقام عامل آخر ،وقال :أتقدم بالشكر اجلزيل ألصدقائي من العلامء
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الذين استطاعوا أن حيطموا الكرب احلائل بني العقل واإليامن ،ويعرتفوا باحلقيقة العظمى التي
ال مناص لنا من االعرتاف هبا ..ويرسين أن أكون رشيكا هلم يف هذا االعرتاف ..أنا [فرانك]
سمي [فرانك ألن] عامل الطبيعة البيولوجية ،واألخصائي يف البرصيات الفسيولوجية وإنتاج
اهلواء السائل ،واحلائز عىل وسام توري الذهبي للجمعية امللكية بكندا.
والذي مل يمنعه علمه من أن يرصح باإليامن باهلل ،بل يدعو إليه ،ويربهن عليه ،ومن
أقواهل يف ذلك( :كثريا ما يقال إن هذا الكون املادي ال حيتاج إىل خالق ،ولكننا إذا سلمنا بأن
هذا الكون موجود فكيف نفرس وجوده ونشأته؟)
ثم راح يفرض أربعة احتامالت لإلجابة هي (إما أن يكون هذا الكون جمرد وهم وخيال،
وهو ما يتعارض مع القضية التي سلمنا هبا حول وجوده ..وإما أن يكون قد نشأ من تلقاء نفسه
من العدم ..وإما أن يكون أبديا ليس لنشأته بداية ..وإما أن يكون له خالق)
ثم راح يفند االحتامالت واحدا واحدا بطريقة علمية ،فال يبقى من احتامل يقبله العقل
السليم إال التسليم بوجود اهلل.
فقد ذكر االحتامل األول ،وذكر أنه (ال يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور
واالحساس ،فهو يعني أن إحساسنا هبذا الكون وإدراكنا ملا حيدث فيه ال يعدو أن يكون ومها
من األوهام ليس له ظل من احلقيقة  ..وتبعا هلذا الرأي نستطيع أن نقول إننا نعيش يف عامل من
االوهام ..وهو رأي ومهي ال حيتاج إىل مناقشة أو جدال)
أما االحتامل الثاين والذي ينص عىل أن هذا العامل بام فيه من مادة وطاقة نشأ هكذا وحده
من العدم ،فهو ال يقل عن سابقه سخفا ومحاقة ،وال يستحق هو أيضا أن يكون موضعا للنظر
أو املناقشة.
أما االحتامل الثالث والذي ينص عىل أن هذا الكون أزيل ،ليس لنشأته بداية ،فهو يشرتك
مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق هلذا الكون ،وذلك يف عنرص واحد هو االزلية ،ونحن
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حينها (إما أن ننسب صفة األزلية إىل عامل ميت ،وإما أن ننسبها إىل إله حي خيلق ..وليس هنالك
صعوبة فكرة يف األخذ بأحد هذين االحتاملني أكثر مما يف اآلخر ،لكن قوانني الديناميكا
احلرارية تدل عىل أن مكونات هذا الكون تفقد حرارهتا تدرجييا ،وأهنا سائرة حتام إىل يوم تصري
فيه مجيع األجسام حتت درجة من احلرارة بالغة االنخفاض هي الصفر املطلق ،ويومئذ تنعدم
الطاقة ،وتستحيل احلياة)
بعد تفنيده هلذه االحتامالت راح يرصح باحلقيقة التي يدل عليها كل يشء ،فقال:
(ومعنى ذلك أنه البد ألصل الكون من خالق أزيل ليس له بداية ،عليم حميط بكل يشء ،قوي
ليس لقدرته حدود ،والبد أن يكون هذا من صنع يديه)
هذه مقولة سميي [فرانك ألن] التي كنت أذكرها كل حني ،لكن اهلوى كان يرصفني
عنها ..واحلمد هلل الذي وفقني لالنتصار عليه يف هذا املجلس.
وتتمة ملا ذكر زمالئي من النظريات والنامذج التي راحت تتهرب من آثار وجود بداية
للكون ما يسمى [نامذج التذبذب الفراغي] ،حيث تذهب معظم نظريات التضخم إىل أننا كلام
عدنا إىل اخللف وراء حاجز بالنك ـ أي الثانية  10ـ  43من االنفجار العظيم ـ انكمش الكون
حتى يصبح مفردة.
وتذهب إىل أن العامل قبل تضخمه مل يكن ككل يتوسع ،وإنام كان فراغا بدائيا يف حال
ثبات أزيل ،وكانت تفاعالت الطاقة مستمرة يف هذا املجال الفراغي ،وهو ما نتج عنه حتول
الطاقة إىل مادة ،وبالتايل نشوء أكوان صغرية ،وبذلك فإن لكوننا بداية ال متثل البداية املطلقة،
وإنام هي جمرد تغري يف الكون األزيل.
وهذا النموذج كغريه من النامذج مل يفلح يف التهرب من وجود بداية للكون..
سكت قليال ،ثم قال :أنتم ترون أن هذه النامذج راحت حتاول أن تقدم حلوال مغرية
للخروج من إشكالية الكون املخلوق مع االعرتاف بحقيقة ابتداء كوننا ومتدده ،لكنها مل
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تتجاوز يف تاريخ حياهتا العقد الثامن من القرن العرشين ،بسبب وجود إشكاالت يف آليات
توليد املادة..
باإلضافة ملواجهتها إشكاالت داخلية عميقة ..منها أن افرتاض أزلية الكون يقيض أن
تنشأ من الطاقة أكوان أزلية ال هنائية العدد ،لتندمج بعد ذلك فيام بينها ،وهذا ما خيالف حقيقة
كوننا صغري السن نسبيا ..فأزلية الطاقة األوىل التي يستحيل معرفة سبب حتوهلا إىل مادة ،تقيض
أن يكون ما ينشأ منها أزليا ..واحلل الوحيد لإلشكال السابق هو افرتاض تضخم الفراغ األول،
وهو ما سيعيدنا إىل افرتاض بداية مطلقة للكون ،وهو ما يفر منه املالحدة.
لقد عرب عامل الكونيات الكمومية الشهري [كريستوفر إشام] عن فشل هذا النموذج،
فقال( :لقد تم التخلص من هذه النظرية منذ فرتة بعيدة ،ومل يتم إحياؤها منذ ذلك احلني)
***
جلس [فرانك] ،فقام عامل آخر ،وقال :أتقدم بالشكر اجلزيل ألصدقائي من العلامء
الذين حطموا جدار الكرب يف نفوسهم ،وراحوا يرصحون بام يقتضيه العقل من اإليامن..
ويرسين أن أكون رشيكا هلم يف هذا االعرتاف ..أنا [جورج] سمي [جورج ايرل دافيز] عامل
الطبيعة ،ورئيس قسم البحوث الذرية بالبحرية األمريكية ،واألخصائي يف اإلشعاع الشميس
والبرصيات اهلندسية والطبيعية.
والذي مل يمنعه علمه من أن يرصح بإيامنه باهلل ،بل يكتب املقاالت العلمية يف الدعوة
إليه ،ومن أقواله يف ذلك ،والتي سجلها يف بعض مقاالته( :تعددت األسباب التي تدفع
باإلنسان إىل إعادة النظر يف أمور الدين ،ولكننا نؤمن أهنا ترجع مجيعا إىل رغبة البرش رغبة
صادقة يف الوصول إىل احلقيقة)
ثم راح يفرق بني انتقاد بعض املفاهيم أو املامرسات الدينية وبني اإليامن باهلل ،فقال:
(ينبغي أن نفرق يف هذا املقام بني معارضة الدين أو اخلروج عليه ويبني اإلحلاد ،وأن نعرتف
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بأن من خيرج عىل بعض األفكار التقليدية التي ينطوي عليها دين من األديان ،لكي يؤمن
بوجود إله قوي كبري ،ال جيوز أن نعده بسبب ذلك وحده ملحدا ..فمثل هذا الشخص قد
يكون غري معتنق لدين من األديان ،ولكنه يؤمن باهلل ،وقد يكون إيامنه هذا باهلل قائام عىل أساس
متني)
ثم راح يفند تلك املقولة التي جتعل العلم حكرا عىل املالحدة ،فقال( :وليس معنى ذلك
أننا ننكر وجود اإلحلاد وامللحدين بني املشتغلني بدراسة العلوم ،إال أن االعتقاد الشائع بأن
اإلحلاد منترش بني رجال العلوم أكثر من انتشاره بني غريهم ،ال يقوم عىل صحته دليل ،بل إنه
يتعارض مع ما نالحظه فعال من شيوع اإليامن بني مجهرة املشتغلني بالعلوم)
هذا بعض ما ذكره ..وتتمة ملا ذكره زمالئي وأصدقائي من نامذج التهرب من وجود
بداية للكون  ،وما يتبعه من آثار ..فإين أحب أن أضيف إىل ما ذكروا ما يطلق عليه [نموذج
هارتل ـ هوكينج] لنشأة الكون.
وهو نموذج أوهم الكثري من املستعجلني أن هناك زمنا قبل االنفجار العظيم ،مع أن
احلقيقة هي أن الزمن الذي قبل االنفجار يف نموذج هوكينج هو عبارة عن (زمن ختييل) ،وقد
افرتضه هوكينج لتصح معادالته دون أن يرى له حقيقة ،وكانت غايته تاليف املفردة التي نشأ
منها كوننا ،ولذلك اعرتف بقوله( :عندما يعود املرء إىل الزمن احلقيقي الذي نعيش فيه ،ستظل
هناك مفردات)
وقد ذكر الفيزيائي [جون برو] أن من دأب الفيزيائيني الذين يعمدون كثريا إىل حتويل
الزمن إىل مكان ملعاجلة بعض إشكاالت ميكانيكا الكم ،دون أن يتصوروا أن الزمن هو يف
احلقيقة مثل املكان ..ولذلك يعمدون يف هناية احلساب إىل التفسريات االعتيادية للوجود عىل
أنه بعد زمني واحد وثالثة أبعاد للمكان.
ولعل أحسن مثال عىل اعتامد هذا (الزمن التخييل) ما قام به عامل الكيمياء (ويليام هـ.
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ملر) سنة  1969م عندما استعمله لفهم ديناميكية التفاعالت الكيميائية ،ونال بذلك جمدا
علميا ،دون أن يتحول الزمن التخييل عنده إىل حقيقة موضوعية.
وهكذا فإن ما فعله هوكينج هو أنه ختلص من املفردة التي متثل فيزيائيا بداية املكان
والزمان ليصبح تاريخ بداية الزمان كقاعدة ناعمة وليس كنقطة كام يف النامذج الكالسيكية،
وبذلك ال توجد للبداية نقطة أوىل ..وهو تصور ريايض ال يمكن نقله إىل الواقع ،أو بعبارة
[فلنكن] جمرد (مالءمة حاسوبية)
ولذلك قال الفيزيائي [دافيد بارك]( :من السهولة املخادعة تصور أحداث قبل
االنفجار العظيم ،..لكن ال سبيل البتة يف الفيزياء ألن يكون هلذه التصورات معنى)
وهكذا نرى أن نظرية هوكينج مل تتخلص من بداية للكون ،فاألمر كام يقول [فلنكن]
يف تصويره لنامذج الكونيات الكمومية أهنا تقرر أن (الكون قد بدأ صغريا ،شكل هنديس ثالثي
األبعاد ،ويدخل مبارشة يف نسق التضخم ،مع تشكل مناطق حرارية جديدة بصورة دائمة.
للكون بداية يف هذه الصورة ولكن ال هناية له)
وأحب أن أذكر هنا فقط بأن هوكينج رصح بأنه يلزم من وجود بداية للكون وجود
خالق له؛ فهو الذي أعلن أنه (إذا كانت للكون بداية ،فعلينا أن نفرتض أن للكون خالقا ،ولكن
إذا كان الكون مكتفيا بنفسه بصورة تامة ،دون أن يكون له حد أو حافة ،فلن تكون له بداية
وال هناية)
حركة الكون:
بعد انتهاء العلامء من حديثهم عن االنبثاق الكوين ،قام بعض احلضور ،وقال :لقد ورد
يف أحاديثكم عن بداية الكون احلديث عن ظاهرة توسع الكون ..فام هي هذه الظاهرة؟ ..وهل
تقوم عىل أسس علمية ،أم أهنا جمرد دعاوى؟ ..وهل يمكن االستدالل هبا بعد ذلك عىل وجود
بداية للكون؟
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قام بعض العلامء ،وقال :يمكن القول بأن البداية العلمية لإلقرار هبذه الظاهرة الكونية
حصلت حني أعلن عامل الفلك املشهور [هابل] عام  1929بأن املجرات تبتعد برسعة عنا يف
مجيع االجتاهات ،وأهنا ختضع لعالقة طردية مبارشة بني املسافة والزحزحة الطيفية نحو األمحر،
واستنتج وفق ًا لظاهرة دوبلر أن الكون يتمدد ..بل قد متكن هابل يف عام 1930من إجياد هذه
العالقة وسميت باسمه وهي تنص بأن (رسعة ابتعاد املجرات اخلارجية تتناسب طردي ًا مع
بعدها عنا)
وقانون هابل يدل عىل أن األجرام الساموية يف الكون تبتعد برسعة عنا يف مجيع االجتاهات ،أي
أن الكون يف حالة متدد أينام كان موقعنا يف الكون.
سكت قليال ،ثم قال :لقد علم [أينشتاين] أن احلسابات تقوده إىل كون غري مستقر يف
حجمه ،فاضطر للهروب من هذه النتيجة البغيضة إليه أن يفرتض سنة 1917م وجود ما سامه
بـ [الثابت الكوين] كإضافة إىل نظريته يف النسبية العامة ،حتى يتحقق االستقرار الكوين بالتغلب
عىل سلطان اجلاذبية بوجود قوة تنافر تفعل فعال معاكسا لفعل اجلاذبية ،لكنه اضطر إىل التنازل
عن رأيه واإلقرار بتوسع الكون بعد اكتشاف [هابل] يف آخر العقد الثاين من القرن العرشين
لدليل مدرك لتنائي املجرات عنا.
وهكذا نرش بعض الباحثني سنة  2003بحثا حتت عنوان [الزمكانات املتضخمة غري
تامة من جهات املايض] ،وأثبتوا فيها أن الكون الالمتناهي يف الزمان ال يتوافق مع نظرية
أينشتاين النسبية التي ثبت صدقها علميا منذ زمن.
التفت لزمالئه من العلامء ،وقال :أنتم تعلمون أن [هوكينج] أبدى استغرابه من عدم
الكشف عن متدد الكون قبل القرن العرشين؛ إذ إنه من املستحيل أن يوجد كون ثابت من األزل
تعمل فيه اجلاذبية عملها اجلذيب ،وعلق عىل ذلك قائال( :كان الكشف عن توسع الكون إحدى
أكرب الثورات الفكرية يف القرن العرشين ،من السهل أن نتساءل بصورة متأخرة :مل مل يفكر أحد
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يف ذلك من قبل ،لقد كان عىل نيوتن واآلخرين أن يكتشفوا أن الكون الثابت ال بد أن يبدأ عن
قريب يف االنكامش حتت تأثري اجلاذبية)
ومن احلجج األقوى اليوم لداللة التوسع عىل نفي أزلية الكون( ،مربهنة بورد وغوث
وفلنكن) عىل أسامء علامء الكون الثالثة الذين طوروها سنة 2003م ،وقد لقيت قبوال كبريا يف
أوساط الكونيني يف العامل ،وهي تقرر أن كل كون أو أكوان تتمدد بدرجة أعىل من الصفر ،فال
ريب أهنا تعود إىل بداية وال يمكن أن تكون أزلية.
وخلص الثالثي أصحاب املربهنة دراستهم بقوهلم( :النموذج الكوين املتضخم ـ أو حتى
املتوسع برسعة كافية ـ ال بد أن يكون غري تام يف االجتاهات املاضية للعدم والزمان) ..فطبيعة
احلركة املتمددة للكون حتمل إذن يف ذاهتا داللة فيزيائية عىل أن الكون ال يمكن أن يكون أزليا.
قام رجل من أهل البلدة ،وقال:بناء عىل ما ذكرتم هل يستمر الكون يف االتساع؟ أم أن
قوة اجلاذبية املوجودة بني املجرات تستطيع إيقاف هذا االتساع؟ ..وبعبارة أخرى :هل تنترص
قوة التوسع املتولدة من االنفجار الكبري ،أم ستنترص قوة اجلاذبية؟
قال :ال شك أنه إذا كانت قوة اجلاذبية أكرب من قوة االتساع الكوين ،فال بد أن رسعة
االندفاع ستقل تدرجييا حتى تقف متاما ،ثم ترتد املجرات مرتاجعة القهقرى ومتوجهة نحو
مركز واحد ،ونحو التحام بعضها مع البعض اآلخر ..وعندما يتم هذا االلتحام تذوب
املجرات كلها ..وتكون هذه هي هناية الكون.
ولكن إن كانت قوة االندفاع أكرب من قوة اجلاذبية فإن الكون سيستمر يف االتساع..
ولكن هذا االتساع املستمر لن ينقذه من مصريه املحتوم ،أي من [املوت احلراري] ،إذ يصبح
الكون بعد موته حراريا كونا ميتا ومتسعا ..أي يكون كمقربة كبرية تتسع عىل الدوام.
قال الرجل :ولكن ما العامل الذي يقرر إن كانت الغلبة ستكون لقوة اجلاذبية أم لقوة
االتساع؟
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قال العامل :يعود ذلك لكمية املادة املوجودة يف الكون ..أو عىل األصح إىل كثافة املادة
املوجودة يف الكون ..فهي التي تقرر هذا األمر ..وقد حسب العلامء الكثافة التي إن بلغتها أو
جتاوزهتا مادة الكون انترصت قوة اجلاذبية عىل قوة االندفاع الكوين ،وأطلقوا عليها اسم
[الكثافة احلرجة] ..فإ ن كانت كثافة مادة الكون تبلغ هذه الكثافة أو تزيد عليها انترصت قوة
اجلاذبية ،وإن كانت أقل انترصت قوة التوسع الكوين.
قال الرجل :فهل يعني هذا ان الكون سيستمر يف االتساع؟
قال العامل :هذا ليس رشطا أو أمرا الزما ،ذلك ألن ما حسبه اإلنسان من املادة ليس هو
كل املادة املوجودة يف الكون ،فمثال هناك الثقوب السوداء التي حتتوي عىل مادة هائلة وذات
كثافة عالية جدا..
وهذه الثقوب ال يمكن مشاهدهتا أبدا ،ألن قوة جاذبيتها هائلة جدا ال يفلت منها أي
شعاع ضوء ..لذا جيب اضافة كميات املادة املوجودة يف مجيع الثقوب املوجودة يف الكون ،وهو
أمر مستحيل حاليا..كام توجد كميات هائلة من الغبار الكوين غري املحسوبة بني املجرات .أي
أن سؤال [هل سيستمر الكون يف االتساع أم سريجع القهقرى إىل الوراء؟] بقى حاليا دون
إجابة حاسمة.
قال الرجل :إن ارتد الكون عىل أعقابه والتحم بعضه ببعض ،فهل هناك احتامل النفجار
جديد يعيد قصة الكون من جديد؟
قال العامل :إن شئت الرصاحة ..فإن هناك أنموذج ضمن نظرية االنفجار الكبري وضعه
الذين مل تعجبهم النتائج امليتافزيفية لتلك النظرية ،ويدعى بـ [االنموذج النبيض] أو [االنموذج
التذبذيب] ،أو نظرية [نوسان الكون] ..وخالصتها أن الكون يتسع منذ األزل بانفجارات كبرية
ثم يرتد إىل الوراء ويرجع كرة صغرية وكثيفة ،ثم تنفجر هذه الكرة مرة أخرى..وبذلك حاولوا
أن حيلوا املشكلة ،ويعودوا إىل الكون األزيل.
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قال الرجل :فام رأيك يف هذا النموذج؟
قال العامل :هذا األنموذج أنموذج خيايل تقف دونه حقائق علمية عديدة ،منها أنه عندما
يلتحم الكون بعضه مع البعض اآلخر ،ويرجع كرة صغرية ذات كثافة عالية وهائلة جدا ال
يستطيع العقل تصورها ،فإنه يصل آنذاك إىل حالة التفردية..
وهي حالة خاصة جدا ال تعود القوانني الفيزيائية ترسي فيها ،وليس هناك أي حل وال
أي اقرتاح وال أي معادلة قدمها العلامء للخالص من هذه احلالة ..والثقوب السوداء التي تسود
فيها حالة التفردية خري مثال عىل هذه احلالة..والثقب األسود ال يستطيع إنقاذ نفسه من أرس
هذه احلالة ،إذن فكيف يستطيع الكون اهلائل الواصل إىل هذه احلالة إنقاذ نفسه؟
قال الرجل :فلنفرض أن الكون استطاع التخلص من أرس هذه احلالة وحدث فيه
انفجار آخر؟
قال العامل :لو فرضنا املستحيل ،أي لو فرضنا ما ذكرت من أن الكون استطاع التخلص
من أرس هذه احلالة ،وحدث فيه انفجار آخر ،فإن هذا ال حيل املعضلة ،إذ ستظهر عندئذ مشكلة
أخرى ،وهي مشكلة تزايد األنرتوبيا وتراكمها من الدورات السابقة ،وهذا يمنع استمرار
االنفجار واالتساع مرة أخرى..أي أن الكون ال يمكن أن يكون أزليا.
باإلضافة إىل ذلك ،فإنه لو كانت مثل هذه االنفجارات العديدة موجودة لرأينا آثارها
يف اإلشعاع الكوين ..بينام ال يرى العلامء سوى آثار االنفجار السابق فقط.
قام عامل آخر ،وقال :صدقت ..باإلضافة إىل ما ذكرت ،فلو قبلنا الفرضية املستحيلة،
وهي وجود سلسلة متعاقبة من االنفجار ثم االنغالق ،ملا كان يف مقدور هذه الفرضية تقديم
أي عون ألنصار التطور يف موضوع [األنرتوبيا] ذلك ألنه البد من وجود تزايد يف األنرتوبيا
يف كل سلسلة من هذه السالسل ،ويف كل دورة من دوراهتا ..وتزايد األنرتوبيا يف كل دورة..
ولنقل اهنا تستغرق  50مليار سنة ..يمنع انتقال املادة ذاتيا وتلقائيا من مستوى تنظيم معني إىل
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مستوى تنظيم أرقى وأعىل ،ويمنع تطور املادة من األشكال البسيطة إىل األشكال املركبة
واملعقدة.
قام عامل آخر ،وقال :صدقتام ..وأحب أن أضيف إىل ما ذكرتم ما ذكره [روبرت
م.أغروس] و[جورج ن.ستانسيو] يف كتاهبام [العلم يف منظوره اجلديد] حول املوضوع ..فقد
ذكرا أن البعد الفلسفي هو الذي دعا هلذه النظرية ،وليس البعد العلمي ،ونقال عن [ستيفن
فاينربغ] مؤلف كتاب [الدقائق الثالث األوىل ] الذي يصف فيه وصفا دقيق املراحل األوىل
من نشأة الكون ،قوله( :بعض املتخصصني يف علم الكونيات تشدهم نظرية نوسان الكون
[االنكامش العظيم] فلسفيا خصوصا ،وأهنا تتجنب برباعة ،شأن نظرية استقرار حال الكون
مشكلة النشأة األوىل ،غري أهنا تواجه صعوبة نظرية شديدة واحدة :ففي كل دورة من متدد
الكون وانكامشه تطرأ عىل نسبة الفوتونات إىل اجلسيامت النووية (أو عىل األصح درجة التعادل
احلراري لكل جسيم نووي) زيادة طفيفة بفعل نوع من االحتكاك يعرف بلزوجة احلجم ..ويف
هذه احلالة ،يف حدود ما نعلم ،سيبدأ الكون يف كل دورة جديدة بنسبة جديدة للفوتونات إىل
اجلسيامت النووية تكون أكرب من سابقتها بقليل ..وهذه النسبة ضخمة يف الوقت احلارض
ولكنها متناهية ،بحيث يصعب ان نتصور كيف يمكن أن يكون العامل قد مر يف السابق بعدد
من الدورات غري متناه)
وصدق [ستيفن فاينربغ] فيام ذكره ،فقد استند يف ذلك إىل نتيجة حمتومة مرتتبة عىل
إحدى اخلواص اجلوهرية للامدة ،وهي القانون الثاين للديناميكا احلرارية الذي ينص عىل أن
املادة إذا ضغطت سخنت وارتفعت درجة تعادهلا احلراري (األنرتوبيا ) ..وهكذا كلام ازداد
عدد [االنكامشات العظيمة] للكون ازدادت حرارته ودرجة تعادله احلراري ..وحيث أن
درجة حرارة الكون ودرحة تعادله احلراري حمدودتان يف الوقت الراهن ،فال بد من أنه كانت
له بداية.
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ومن املفرتض ان يبدأ كل [انفجار عظيم] يف إطار نوسان الكون بدرجة حرارة أعىل من
درجة حرارة االنفجار الذي سبقه ..ومن هنا لزم أن تكون درجة حرارة الكون يف ختام سلسلة
طويلة من االنفجارات العظيمة واالنكامشات العظيمة أعىل كثريا من  3،5درجة مطلقة.
قال عامل آخر :الواقع أن احلجج املستفيضة املتعلقة بالديناميكية احلرارية ال تشري إىل أي
تكرار عىل االطالق يف عملية التمدد األصيل ..وقد قال الفيزيائي [سدين أ.بلودمان]( :إن عاملنا
ال يمكن له أن يرتد يف املستقبل ..واألكوان املغلقة منسوبة إىل فريدمان كانت تسمى فيام مىض
بـ [األكوان املتذبذبة] ،ونحن ندرك اآلن أن أي كون مغلق ال يمكن أن يمر إال بدورة واحدة
من دورات التمدد واالنكامش بسبب ضخامة األنرتوبيا املتولدة يف كوننا الذي هو أبعد ما
يكون عن النوسان.
قال آخر :سواء أكان الكون مغلقا أم مفتوحا ،مرتدا أم متمددا عىل وترية واحدة ،فإن
التحوالت غري املعكوسة يف أطوار الكون تدل عىل أن للكون بداية ووسطا وهناية حمددة..
ولذلك فإن نظرية النوسان ال تنسجم مع النسبية العامة.
قال آخر :لقد عرب [جون ويلر] عن هذه املعاين ،فذكر أن عملية انكامش كبرية واحدة
من شأهنا أن تنهي الكون إىل األبد ..يقول يف ذلك( :لو حصل اهنيار يف اجلاذبية فسنكون قد
وصلنا إىل هناية الزمن ،ومامن أحد قط استطاع أن جيد يف معادالت النسبية العامة أدنى حجة
تؤيد القول بعملية متدد أخرى أو بوجود [كون ذي دورات] أو أي شىء آخر سوى النهاية)
قال آخر :يبدو من كل هذه الطروحات أن املادة ليست أزلية بالرغم من كل يشء ..كام
يعلن عن ذلك عامل الفيزياء الفلكية [جوزف سلك] بقوله( :بداية الزمن أمر المناص منه)
***
ما انتهى العلامء من رشحهم لنظرية توسع الكون حتى قام أحدهم ،وقال :شكرا جزيال
ألصدقائي عىل هذه الطروحات العلمية ،وأنا أحب أن أفعل مثلام فعل أصدقائي الذين آثروا
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اإليامن ،ورجعوا إليه ،وخلعوا عن عقوهلم مجيع أوهام اإلحلاد ..ويسعدين أن أنضم إىل حلقتهم
اإليامنية..
أنا [راسل] سمي ذلك الفيزيائي الشهري [راسل ستانارد] الذي عرب عن رفضه ألمثال
تلك الطروحات التي لبست لباس العلم والفيزياء لتبتعد اهلل ،وتلغي وجوده ،ومن أقواله يف
ذلك( :إن فلسفة هوكينج حتديدا ما أعارضه ،فهي كام وصلتني مثال واضح عىل التعامل ،فطرح
أن العلم هو مصدر املعلومات الوحيد ،وأننا لدينا فهم كامل لكل يشء هراء ،بل هراء خطري
أيضا ،فهو يشعر العلامء بالكرب والغرور بشكل مبالغ فيه)
وقال عن [نظرية األوتار]( :إهنا نظرية حتتاج ملصادم هيدروين بحجم جمرة الختبارها
وهذا غري ممكن ..حسنا لو قلنا ـ طبقا للنظرية ـ إن الكون خلق نفسه ،فمن أوجد النظرية؟ ومن
أوجد القوانني الفيزيائية اخلاصة هبا؟ ..ورغم ذلك فال توجد هلا معادلة فيزيائية حتى اآلن..
أطلب منهم أن يكتبوا معادلة فيزيائية ..لن يفعلوا الهنم ببساطة اليمتلكوهنا)
وأنا مل أقل هذا نتيجة ما سمعته يف هذا اللقاء فقط ،وإنام نتيجة ألبحاث كثرية يف الكون
كانت متلؤين باحلرية ..لعل أمهها ذلك النظام العجيب الذي بدأ به الكون مرحلة سريه نحو
هذا الكامل الذي نراه ..وهلذا كنت أستغرب أن يطلق عليه انفجارا ..بل التسمية الصحيحة
هي اخللق ..فالكون خلق مثلام خلق اجلنني ،وتطور يف املراحل إىل أن صار إنسانا سويا ..وكان
يف كل مرحلة من مراحله حيمل بذور كامله ونظامه ودقته ..وكذلك الكون.
لقد ذكر [بول ديفس] الدقة العظيمة التي بدأ هبا الكون سلسلة تطوره ،والتي تدل عىل
القصد والغاية ،فقال( :لقد دلت احلسابات أن رسعة توسع الكون تسري يف جمال حرج للغايه،
فلو توسع الكون بشكل أبطأ بقليل جدا عن الرسعة احلاليه لتوجه اىل االهنيار الداخيل بسبب
قوه اجلاذبيه ،ولو كانت هذه الرسعة أكثر بكثري عن الرسعة احلالية لتناثرت مادة الكون وتشتت
الكون ،ولو كانت رسعة االنفجار ختتلف عن الرسعة احلاليه بمقدار جزء من مليار جزء لكان
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هذا كافيا لإلخالل بالتوازن الرضوري ،لذا فاالنفجار الكبري ليس انفجار اعتياديا بل عمليه
حمسوبه جيدا ومنظمة من مجيع األوجه)
وقال عند رشحه هلذا التوازن الدقيق للكون( :إن من الصعب جدا إنكار أن قوة عاقله
ومدركه قامت بإنشاء بنية هذا الكون املستندة عىل بنيه حساسه جدا ..إن احلسابات الرقميه
احلساسه جدا واملوجوده يف اسس املوازنات احلساسه دليل قوي جدا عىل وجود تصميم عىل
نطاق الكون)
بل إن هوكينج نفسه قال عن تلك الرسعة العجيبة التي بدأ هبا الكون( :إن رسعة توسع
الكون رسعة حرجه جدا إىل درجه أهنا لو كانت يف الثانيه االوىل من االنفجار اقل من جزء من
مليون يف مليار جزء الهنار الكون حول نفسه قبل ان يصل اىل وضعه احلايل)
قام بعض أهل البلدة ،وقال :هال فرست لنا رس ذلك علميا.
قال راسل :قبل أن أفرس لك ذلك علميا ،ختيل معي بأنه لديك أطفال تريد نقلهم يف
سيارة إىل احلضانة ..وكان لكل منهم كراسة وألوان ..فإذا كنت تسري برسعة بطيئة ..فكيف
سيكون حاهلم يف هناية الرحلة؟
قال الرجل :الشك أنني ساجدهم يف هناية الرحلة قد وضعوا كل تلك األلوان عىل
وجوههم وثياهبم.
قال راسل :فلو أنك نقلتهم برسعة كبريه جدا؟
قال الرجل :يف تلك احلالة لن جيدوا الوقت الكايف لتلطيخ أنفسم باأللوان ..وحتى لو
فعلوا فسيكون ذلك قليل جدا.
قال راسل :فلو أنك نقلتهم يف طرفة عني؟
قال الرجل :حينها لن جيدوا أي وقت للتفاعل الكايف مع األلوان.
قال راسل :فهذا ما حدث مع الكون ..فاجلسيامت املنترشة واملتفاعله مع بعضها والتي
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كان هلا حرارة واحدة ،نقلها التضخم برسعة رهيبة إىل حالة أكرب ،وبالتايل مل جتد الوقت الكايف
لكرس التناظر احلراري ..وبعد التوسع بدأ التمدد العادي للكون ،وسار بشكل عادي حمافظا
عىل احلرارة التي مازالت اىل يومنا هذا.
وقد حسب العلامء ذلك بدقة ،وقد علق هوكينج عىل ذلك قائال( :إهنا تستند إىل
حسابات أدق كثريا مما يمكن أن تتخيل ،فلو كان معدل التمدد بعد ثانية واحدة من االنفجار
العظيم أصغر حتى ولو بمقدار جزء واحد من مائة ألف مليون مليون جزء ،الهنار الكون قبل
أن يصل إىل حجمه احلايل)
ال تفت إىل زمالئه من العلامء ،وقال :هل يمكن لعقل أحدكم أن يقبل بكون كل هذا
النظام وهذه الدقة جاءت هكذا صدفة من غري أن يكون هناك مدبر حكيم حسبها بدقة عالية؟
ثم سكت قليال ،وقال :لقد كان الفيزيائي املادي الربيطاين [إتش يب ليبسون] أكثر جرأة
حني قال( :إذا مل تنشأ املادة احلية نتيجة تفاعل الذرات ،والقوى الطبيعية واإلشعاع ،فكيف
نشأت؟ أنا أعتقد ،مع ذلك ،أننا ينبغي أن نعرتف بأن التفسري الوحيد املقبول هو اخللق ،أنا
أعلم أن هذا أمر بغيض بالنسبة إىل الفيزيائيني ،كام هي احلال بالتأكيد بالنسبة إيل ،ولكننا ينبغي
أال نرفض ما نكرهه إذا أيدته األدلة التجريبية)
ومثله قال [ستيفن وينبريج]( :لو كان الكون يف الدقائق األوىل القليلة مؤلفا حقا من
أعداد متساوية متاما من اجلسيامت واجلسيامت املضادة ،لكانت كل هذه األعداد قد دمرت
نتيجة النخفاض درجة احلرارة إىل أقل من000 ،1مليون درجة ،وملا تبقى يشء غري اإلشعاع،
ويوجد دليل مقنع جدا ضد إمكانية حدوث ذلك؛ فنحن موجودون هنا ،وال بد أنه كانت
هناك زيادة يف عدد اإللكرتونات عن البوزيرتونات ،ويف عدد الربوتونات عن مضادات
الربوتونات ،ويف عدد النيوترونات عن مضادات النيوترونات ،لكي يتبقى يشء بعد تدمري
اجلسيامت واجلسيامت املضادة يستطيع أن يقدم مادة الكون احلايل)
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ومثلهام قال العامل الفلكي الشهري [الفريد هويل]( :تقول نظرية االنفجار الكبري أن
الكون نشأ نتيجه انفجار الكبري ،ولكننا نعلم أن كل انفجار يشتت املاده ،ويعتربها دون نظام
ولكن االنفجار الكبري عمل عكس هذا بشكل حمفوف باالرسار اذ عمل عىل جتميع املاده معا
لتشكل املجرات)
ومثلهم قال [مايكل دانتون] يف كتابه قدر الطبيعه (مثال :إذا كانت قوة اجلاذبية الثقالية:
أقوى برتيليون مرة :فالكون سيكون غاية يف الصغر :وتاريخ حياته قصري جد ..فمن أجل نجم
متوسط كتلته أقل برتيليون مرة منها للشمس فسوف لن متتد حياته حلوايل سنة ..ومن ناحية
أخرى :إذا كانت اجلاذبية الثقالية :أقل طاقة :فلن تتشكل نجوم والجمرات إطالقا ..وكذلك:
فإن العالقات األخرى والقيم :ليست أقل حدية من ذلك ..فإذا ضعفت القوة القوية بمقدار
قليل جدا :فسيكون العنرص الوحيد املستقر هو غاز اهليدروجني ..ولن توجد ذرات لعنارص
أخرى يف هذه احلالة ..وإذا كانت أقوى بقليل بعالقتها مع الكهراطيسية :عندئذ :حتتوي نواة
الذرة عىل بروتونني ..وسيكون ذلك مظهرا الستقرار الكون عندئذ ..وأنه لن حيتوي عىل غاز
اهليدروجني ..وإذا تطورت نجوم أو جمرات فيه :فسوف تكون خمتلفة متاما عن طبيعتها
احلالية ..واضح أنه إذا مل يكن لتلك القوى املختلفة وثوابتها :القيم التي أخذهتا بالضبط:
فسوف لن يكون هناك نجوم وال مستعرات وال كواكب وال ذرات وال حياة)
اسمحوا يل بعد هذه االقتباسات أن أختمها بقول الربوفيسور [بول ديفيز] خماطبا
هوكينج( :تبقى القوانني املطروحة غري قابلة للتفسري ..هل نقبلها هكذا كمعطى خالد؟ فلامذا
النقبل اهلل؟ حسنا وأين كانت القوانني وقت اإلنفجار الكبري؟ ..إننا عند هذه النقطة نكون يف
املياه املوحلة)
***
انتهى العلامء من حديثهم يف املحور األول ،وقد شعرت بروحانية كبرية تغمر املكان،
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والحظت يف وجوه العلامء الذين رصحوا بعودهتم لإليامن رسورا كبريا ،وأنوارا كثرية.
يف نفس الوقت الذي رأيت فيه آثار التوتر عىل وجوه زمالئهم الذين مل تكن هلم اجلرأة
الكافية لإلعالن عن إيامهنم يف هذا املجلس ..لكني استطعت أن أكتشف من خالل مالحمهم
بصيصا من النور يترسب رويدا رويدا ليمحو آثار ظلمة اإلحلاد عن وجوههم وقلوهبم.
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الصدفة ..والغائية
بعد انتهاء املحور األول من احلديث عن الكون بني الرؤيتني اإليامنية واإلحلادية ،أخذ
اجلميع فرتة من الراحة ،أخذ بعدها املسؤول عن الشؤون العلمية يف تلك البلدة مكرب الصوت،
ثم قال :بعد انتهائنا من املناقشات حول املحور األول ،واملتعلق بقدم الكون وحدوثه..
سنتحدث اآلن عن حمور آخر ،له عالقة بكلتا الرؤيتني اإليامنية واإلحلادية ..وهو [الكون بني
الصدفة والغائية] ..فهل الكون وجد صدفة ،أم أن هناك قصدا من وجوده؟ ..وهل يمكن
اجلمع بني القصدية والصدفة؟ ..سنحيل اإلجابة عىل هذه األسئلة إىل علامئنا األفاضل مع
مناقشة احلضور هلم.
التصميم العظيم:
قام أحد العلامء ،وأخذ يتحدث بحامسة كبرية ،وكأنه رجل دين خيطب ،ال عامل يذكر ما
يعرفه من احلقائق هبدوء ..قام ،وقال :خالفا ملا قام به زمالئي من ترصف ال أستطع أن أصفه
باألمحق ،ولكنه يف رأيي يدل عىل عدم وعيهم بام يذكرون ..بل يدل عىل عدم علمهم بآخر
الطروحات العلمية التي متكنت من تفسري الكون من دون حاجة إىل إله ،فإين أنا [هوكينج]..
وباعتباري تلميذا وفيا للفيزيائي الكبري ستيفن هوكينج ..الذي يمكن اعتباره أبرز علامء
الفيزياء النظرية عىل مستوى العامل ،صاحب األبحاث املوضحة للعالقة بني الثقوب السوداء
والديناميكا احلرارية ،ويف التسلسل الزمني..
ذلك الذي جعلته الفيزياء واملنهج العلمي يرصح لصحيفة تايمز الربيطانية بأن الفيزياء
احلديثة ال ترتك جماال لإليامن بأي خالق للكون ..وهو الذي عرب عن قناعته هذه بقوله( :مثلام
أزاحت النظرية الدارونية احلاجة اىل خالق يف جمال علم األحياء البيولوجي ،فإن عد ًدا من
النظريات اجلديدة أحالت أي دور خلالق للكون عديمة اجلدوى واحلقيقة)
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وهو العبقري الذي رد عىل تلك املعضلة الكربى التي أفرزهتا نظرية االنفجار العظيم
باعتباره أن (ما يعرف باسم االنفجار الكبري مل يكن سوى عواقب حتمية لقوانني الفيزياء)
وقال معطيا البديل عن اهلل( :ألن ثمة قانونا مثل اجلاذبية ،صار بمقدور الكون أن خيلق
نفسه من عدم ..واخللق العفوي هذا هو السبب يف أن هناك شيئا بدال من ال يشء ،ويف وجود
الكون ووجودنا نحن ..وعليه يمكن القول :إن الكون مل يكن بحاجة إىل إله يشعل فتيل ما
خللقه)
بناء عىل هذا سأعرض عليكم اآلن ما قال يف كتابه [التصميم العظيم] الذي حل به كل
املشكالت املرتبطة بانبثاق الكون ،أو بالقوانني التي حتكمه.
صمت قليال ،ثم قال( :)1لقد استطاع أستاذي هوكينج أن يلغي من خالل تلك
الطروحات رضورة وجود اهلل ..واعترب أنه من املمكن تفسري كل يشء من خالل العلم فقط..
بل إنه رحل إىل أعمق أرسار الكون ليقرأ علينا آيات مقدسة من الفيزياء احلديثة ،معتمدا يف
ذلك عىل نظريتني فيزيائيتني أساسيتني يف تفسري موقفه العلمي ..نظرية ميكانيكا الكم..
ونظرية األوتار.
فكال النظريتني تشريان بقوة إىل وجود أكوان ممكنة عديدة وخمتلفة ..وهذه األكوان
ليست املجرات املتنوعة يف عاملنا ،بل هي منفصلة وخمتلفة عن عاملنا متاما ،وهلا حقائقها
وقوانينها الطبيعية اخلاصة هبا ..فكل عامل منها لديه قوانينه وحقائقه املختلفة عن قوانني
وحقائق العوامل املمكنة األخرى.
***
قام رجل من أهل البلدة ،وقال :ما دمت قد ذكرت هذا ،فاذكر لنا السند األول الذي
اعتمد عليه يف موقفه هذا.
(  )1انظر مقاال بعنوان :ستيفن هوكينج  :التصميم العظيم ،حسن عجمي.
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قال هوكينج :السند األول هو نظرية ميكانيكا الكم ..والتي برهنت التجارب فيها عىل
أن اجلسيم يترصف ،وكأنه جسيم وكأنه موجة يف الوقت نفسه ..مع أن املوجة نقيضة اجلسيم،
وبذلك يستحيل أن يكون اجلسيم جسيام وموجة يف آن واحد ..وهذا يدل عىل أنه البد من
وجود عاملني :عامل حيث اجلسيم جسيم ..وعامل آخر حيث اجلسيم موجة.
أو بتعبري آخر ،تعترب ميكانيكا الكم أن قطة رشودنغر حية وميتة يف آن واحد؛ فمن غري
املحدد ما إذا كانت حية أم ميتة ..لذا البد من وجود كونني :كون حيث قطة رشودنغر حية،
وكون آخر خمتلف حيث قطة رشودنغر ذاهتا ميتة.
وهكذا حلت ميكانيكا الكم هذا اإلشكال العلمي من خالل اعتبار أنه بالفعل توجد
أكوان ممكنة متنوعة وعديدة ..وقد عرب أستاذي [ستيفن هوكينج] عىل هذا االجتاه العلمي
بقوله( :بالنسبة إىل ميكانيكا الكم ،ال يوجد اجلسيم يف مكان معني ،بل يوجد يف كل األمكنة
املمكنة يف الوقت نفسه ..فإذا طبقنا هذا املبدأ العلمي عىل الكون كله ،فسنحصل عىل نتيجة أن
الكون كله ال يوجد يف حالة معينة ،بل يوجد يف كل احلاالت املمكنة ..وبذلك ثمة أكوان ممكنة
عدة إن مل تكن المتناهية يف العدد ..فاحلاالت املمكنة املختلفة للوجود ليست سوى العوامل
املمكنة املتنوعة)
قال الرجل :هذا السند األول ،وقد فهمناه ..فام السند الثاين؟
قال هوكينج :السند الثاين هو نظرية األوتار العلمية ..فالكون ـ بحسب هذه النظرية ـ
ليس سوى عزف موسيقي ..فالكون يتكون من أوتار وأنغامها ،ومع اختالف ذبذبات األوتار
ختتلف مواد الكون وطاقاته..
وهذه النظرية تستلزم وجود أبعاد عدة باالضافة إىل األبعاد املكانية الثالثة املعروفة
(العمق والطول والعرض والبعد الزماين) ..ويف هذه األبعاد اإلضافية من املمكن لألوتار أن
تتخذ هندسات خمتلفة تربط األوتار فيام بينها ..لكن قوانني الطبيعة ختتلف باختالف هندسات
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الطبيعة ..وبذلك ثمة إمكانية وجود قوانني طبيعية خمتلفة حتكم أكوانا ممكنة متنوعة يف تلك
األبعاد اإلضافية..
وهكذا توصلنا نظرية األوتار أيضا إىل أنه توجد أكوان ممكنة عدة إن مل تكن المتناهية
يف العدد ..باإلضافة إىل ذلك ،فإن ثمة باليني من احللول املختلفة واملتعارضة ملعادالت نظرية
األوتار ..وبذلك كل حل منها يصف كونا ممكنا خمتلفا عن األكوان املمكنة األخرى التي
تصفها احللول األخرى لنظرية األوتار ..من هنا ،ترص نظرية األوتار عىل وجود أكوان ممكنة
خمتلفة.
قال الرجل :أهبذه النظرية فرس أستاذك األسئلة املحرية لنشأة الكون ونظامه؟
قال هوكينج :أجل ..فنظرية األكوان املمكنة جتيب عىل السؤال األسايس الذي حري
اإلنسانية ،والذي هربت منه إىل األديان ،وهو :ملاذا نوجد؟ ..وملاذا يوجد عاملنا بقوانينه
وحقائقه بالذات؟
فبالنسبة هلذه النظرية التي أبدعها أستاذي هوكينج توجد أكوان ممكنة خمتلفة وعديدة
إن مل تكن المتناهية يف العدد ..وهبذا فمن الطبيعي أن يوجد عامل كعاملنا حتكمه قوانينه الطبيعية
بالذات ،وتسمح بنشوء احلياة ونشوئنا.
بل إن نظرية أستاذي تنص عىل أن األعداد اهلائلة لألكوان املمكنة جتعل من غري
املستغرب وجود أكوان شبيهة بعاملنا أو مطابقة له تتمتع بحقائقها وقوانينها بالذات وقادرة عىل
إنجابنا ..فكام أنه توجد أكوان متنع قوانينها وحقائقها نمو احلياة والعقل ،ثمة أكوان أخرى
تسمح بوجود حياة وعقل وتؤدي إليهام.
ولذا من غري املستغرب ـ كام يذكر أستاذي هوكينج ـ أن نوجد يف عامل من تلك العوامل
املالئمة لنشوء احلياة.
التفت إىل اجلمع ،وراح يصيح بصوت عال مثل خطباء اجلمعة ،وقال :انظروا عبقرية
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هوكينج ،وكيف استطاع أن يفرس رس الكون ..بل رس الوجود ..بل أرسار الغيوب املحجوبة
عنا ..وهي تلك األكوان الكثرية املمكنة ..والتي قد يوجد عاملنا فيها أيضا ..بل قد نوجد نحن
فيها أيضا.
قام رجل من البلدة ،وقال :فكيف يفرس أستاذك خروج الكون من العدم ..أو حتول
العدم إىل وجود؟
قال هوكينج بثقة كبرية :ذلك بسيط ..ما دامت ميكانيكا الكم موجودة ،فمن املمكن
تفسري كل يشء ..لقد رشح لنا أستاذنا هوكينج الكيفية التي خيرج هبا الكون من العدم ..وهي
أن العدم يتكون من طاقات متعارضة ،ولذا ختتزل بعضها البعض فيتشكل العدم ،لكن بام أن
التقلب الكمي اخلاص بميكانيكا الكم ،والذي ال يسمح بثبات أي يشء عىل حاله ..فمن
املتوقع أن تفلت طاقة ما من العدم ،وال يتم اختزاهلا ما يتيح يف املجال أمام حتول تلك الطاقة
إىل عامل موجود بالفعل.
التفت إىل اجلمع ،وراح يصيح :وهكذا من املمكن نشوء الكون من العدم من دون
االعتامد عىل خالق لتفسري ذلك ..وبناء عىل هذا فإن أستاذنا هوكينج يرصح بأن الكون خيلق
ذاته من خالل العدم.
أظن أن ذلك واضح ،ذلك أنه بالنسبة إىل ميكانيكا الكم ،تنشأ اجلسيامت االفرتاضية
من العدم ،ومن ثم ختتفي برسعة هائلة ،وذلك ما جيعل من املمكن أن ينمو الكون من العدم..
وهكذا خيلق الكون نفسه تلقائيا بفضل العدم وقوانني الطبيعة كقوانني ميكانيكا الكم وقانون
اجلاذبية املسؤول عن تكوين النجوم واملجرات.
وبناء عىل هذا فإننا ال نحتاج إىل اهلل لكي نفرس رس الوجود ورس الكون ..ما دام يمكن
تفسري وجود الكون أو وجود يشء بدال من ال يشء من خالل العلم وقوانينه فقط.
قال الرجل :فأستاذك هبذا حياول أن يربهن عىل عدم وجود اهلل؟
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قال هوكينج :ال ..بل هو يدلنا فقط عىل عدم رضورة وجوده ..فالكون موجود ألنه
رضوري الوجود ..وهو رضوري الوجود ألن عدم وجوده يستلزم وجود العدم ،ووجود
العدم يستلزم وجود الوجود كام أوضحت ميكانيكا الكم.
وبذلك استطاع هوكينج أن يدفعنا إىل التخيل عن االعتامد عىل الكائنات اخلارقة كاهلل
من أجل تفسري العامل أو اإلجابة عىل أسئلتنا العلمية..
نعم إن هوكينج ال يقول :إن اهلل قد مات ،كام يقول نيتشه ..ولكنه يعترب اهلل أصبح خارج
اخلدمة ،بينام الفلسفة هي التي حقا قد ماتت ..ألهنا مل تعد رضورية متاما كفكرة وجود اهلل..
ألن األسئلة الفلسفية األساسية كسؤال (ملاذا نوجد ،وملاذا يوجد عاملنا؟) حتولت إىل أسئلة
علمية مما يستدعي عدم رضورة التفلسف بعد اليوم.
***
قال ذلك ،ثم جلس ،وقد تصور أنه قد أهنى املشكلة من أساسها ،وأنه أعطى كل
األجوبة واحللول ،لكنه ما إن جلس حتى طلب بعض أولئك العلامء التائبني احلديث،
وقال( :)1قبل أن أحدثكم عن موقفي مما ذكره زمييل هوكينج أحب أن أذكر لكم ما قاله صديقنا
امللقب بكاهن اإلحلاد األكرب [ريتشارد دوكينز] عن هذا التصميم العظيم الذي وضعه هوكينج
ليفرس به الوجود ..لقد قال يف ذلك( :لقد طرد دارون اإلله من البيولوجيا ،ولكن الوضع يف
الفيزياء بقي أقل وضوحا ،ويسدد هوكينج الرضبة القاضية اآلن)
فأنتم ترون أن ذلك التصميم العظيم ليس ناجتا عن جتارب علمية ،وال عن منهج
علمي ،وإنام هو جمرد خيال وختمني للهروب من اهلل ..بل إن هوكينج نفسه يرى أنه قام هبذا

(  )1من مقال بعنوان :الوجه اآلخر للعلم – عامل الفيزياء امللحد ستيفن هوكينج وأفكاره اخليالية يف نظر العلامء واملتخصصني
– [النظرية إم] واألكوان املتعددة واجلاذبية اخلالقة ..من إعداد جمموعة من الباحثني ،وتوجد توثيقات كثرية مرتبطة بكل نص
مذكور ،ومنها مقاطع عىل اليوتيوب ،ومن شاء أن يرجع إليها ،فلريجع للمقال املذكور.
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الدور الستبعاد اخلالق من اإلجياد وخلق الكون ،فقد قال يف كتابه الذي رشحه لنا صديقنا
هوكينج( :متاما مثلام فرس دارون وواالس كيف أن التصاميم املعجزة املظهر يف الكائنات احلية
من املمكن أن تظهر بدون تدخل قوة عظمى ،فمبدأ األكوان املتعددة من املمكن أن يفرس دقة
القوانني الفيزيائية بدون احلاجة لوجود خالق سخر لنا الكون ..فبسبب قانون اجلاذبية فالكون
يستطيع ويمكنه أن ينيشء نفسه من الاليشء ..فاخللق الذايت هو سبب أن هناك يشء بدال من
ال يشء ،ويفرس لنا ملاذا الكون موجود ،وكذلك نحن)
انظروا اهلدف من النظرية ..إنه ليس علميا باملرة ..ذلك أن ستيفن هوكينج رأى اإلحلاد
أعرج ،ألنه يعتمد عىل نظرية التطور فقط ..فراح يضيف إليه رجال ثانية من غري دليل سوى
اخليال والتخمني.
ثم التفت إىل احلضور ،وقال :هل تعلمون ـ ساديت احلضور ـ كم كونا افرتضه هوكينج
بحساباته يف كتابه [التصميم العظيم] ليهرب من االعرتاف باخلالق وعظمته التي احرتمها كل
الفيزيائيني الكبار من أمثال نيوتن وأينشتاين وماكس بالنك وغريهم ..لقد افرتض وجود 10
أس  500كون ..أي  10وأمامها  500صفر ..وتصور أن هذا ما يتناسب مع نظريته التي
ستجمع كل قوانني الوجود لتمكننا من فهم كل يشء بعيدا عن اخلالق.
سأبسط لكم هذا الذي قاله ..إنه يشبه متاما أن حيرض أحد سيارة مفككة من كل أجزائها
ابتداء من أصغر مسامر فيها ..ثم يقول :إن هناك احتاملية رياضية لتكون هذه السيارة صدفة
وعشوائية.
وبالطبع ،فإن اإلجابة عىل استحالتها رياضيا يتخطي  1إىل  10أس  50أو  70أو حتى
 ..100ألن السؤال أصال خطأ ..وذلك ألن األجزاء لن تتحرك من ذاهتا وترتاكب ويدخل
بعضها يف بعض إال بفاعل قدير حكيم يعلم ما يفعل ويريده.
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هذا من جهة ..ومن جهة األخرى فلو كان ستيفن هوكينج حيرتم عقله وعقول
املنخدعني به العرتف باستحالة وضع نظرية تفرس كل يشء ،وذلك لسبب بسيط جدا ،وهو
أنه هو نفسه بجسده وعقله داخل يف املعادلة والنظرية ..ويستحيل أن خيرج لنا هذا املنتج
النهائي اخليايل هبذه الصورة.
لقد قال ماكس بالنك ،العامل األملاين املحرتم صنو أينشتاين واحلائز عىل نوبل 1918م:
(العلم الطبيعي ال يستطيع حل اللغز املطلق للطبيعة ،وذلك ألنه يف التحليل األخري نكون نحن
أنفسنا جزء من الطبيعة ،وبالتايل جزء من اللغز الذي نحاول حله)
هل رأيتم تواضع العلامء ..هذا هو التفكري العلمي الصحيح ،ال ذلك التفكري املمتلئ
بالغرور ،والذي يتصور أنه يفرس كل يشء..
***
جلس ،فقام عامل آخر من التائبني ،وقال :اسمحوا يل أن أقول لكم ما ذكره يل بعض
األصدقاء ،ولست أدري مدى دقته ،ولكني أعلم من الدوائر املحيطة هبوكينج أنه ليس ذلك
بمستبعد ..وهو أن الدافع هلوكينج وراء هذا الطرح هو عدم فوزه بجائزة نوبل مثلام فاز هبا
الكثري من الفيزيائيني املتواضعني من أمثال أينشتاين وماكس بالنك وغريمها.
لقد ذكر يل هذا الصديق أن هوكينج تأمل كثريا نتيجة خسارته ألشهر رهان علمي يف
تاريخ العلم احلديث أمام العامل بريسكل ..حيث كان قد حتدى بريسكل منذ عام 1997م إىل
أن أعلن رسميا سنة 2004م بنفسه عن خسارته للرهان ،واعرتافه بأن تلك الثقوب السوداء
تنضح ببعض املواد من مناطق غري منتظمة عىل سطحها..
لقد ذكر حينها أن نظريته التي أعاد صياغتها تستبعد اعتقاده السابق بأن الناس يمكنهم
أن يستغلوا تلك الدوامات السوداء يوما ما يف السفر إيل األكوان األخرى ،وقال( :آسف ألنني

83

خيبت ظن هواة اخليال العلمي ..لكنك إذا ألقيت بنفسك إيل إحدي الدوامات السوداء سرتتد
طاقة كتلة جسمك إىل كوننا مرة أخرى ،ولكن بشكل مشوه)
ولذلك فإن ستيفن هوكينج بعدما أقر يف كتابه األول [موجز لتاريخ الزمن] بحقيقة
الضبط الدقيق للكون ،وخصوصا الثابت الكوين وضبط مقدار اجلاذبية الرهيب ،وبذلك مل
يبق أمامه أي مربر لتربير اإلحلاد ..راح يفر مما قاله باخرتاع فكرة األكوان املتعددة الكثرية جدا
والعشوائية ليكون كوننا هو الوحيد من بينها الذي خرج هبذه الصورة.
الحظوا أن هذه الفكرة أصال غري قائمة ..ال عىل مالحظات ..وال عىل جتريب ..وال
عىل أي رشط من رشوط النظرية العلمية املقبولة.
لقد قال [ريتشارد داوكنز] يف حواره مع [ستيفن واينربج] يربر الرضورة الفلسفية ال
العلمية لألكوان املتعددة( :إذا اكتشفت هذا الكون املدهش املعد فعليا بعناية ..أعتقد أنه ليس
أمامك إال تفسريين اثنني ..إما خالق عظيم ،أو أكوان متعددة)
هل رأيتم كيف يطوع العلم إليدلوجيا اإلحلاد واهلروب من االعرتاف بخالق ،وهو
التفسري األكثر علمية ومنطقية؟
***
جلس ،فقام عامل آخر من التائبني ،وقال :لو كان لطروحات هوكينج حظا من العلمية
لوقف العلامء املختصون الكبار يف صفها بعد أن عرضت عليهم مع أدلتها ،فهم أدرى الناس
بتخصصاهتم..
لقد قال الفيزيائي الشهري [راسل ستانارد]( :إن فلسفة هوكينج هي حتديدا ما أعارضه
فهي كام وصلتني مثال واضح عىل التعامل ،فطرح أن العلم هو مصدر املعلومات الوحيد ،وأننا
لدينا فهم كامل لكل يشء هو هراء بل وهراء خطري أيضا ،فهو يشعر العلامء بالكرب والغرور
بشكل مبالغ فيه)
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وقال( :نظرية األوتار حتتاج ملصادم هيدروين بحجم جمرة الختبارها ،وهذا غري ممكن..
حسنا لو قلنا ـ طبقا للنظرية ـ إن الكون خلق نفسه فمن أوجد [النظرية إم]؟ ..ومن أوجد
القوانني الفيزيائية اخلاصة هبا؟ ..ورغم ذلك فال توجد هلا معادلة فيزيائية حتى اآلن ..أطلب
منهم أن يكتبوا معادلة فيزيائية ..لن يفعلوا ألهنم ببساطة اليمتلكوهنا)
وقال الربوفسور [جون بولكنجهورن] ،وهو من أشهر علامء الفيزياء النظرية( :إهنا ـ
يقصد األكوان املتعددة ـ ليست فيزياء إهنا يف أحسن األحوال فكرة ميتافيزيقيه ،وال يوجد
سبب علمي واحد لإليامن بمجوعة من األكوان املتعددة ..إن ماعليه العامل اآلن هو نتيجة
إلرادة خالق حيدد كيف جيب أن يكون)
وقال العامل [روجرز بنروز] ،وهو الفيزيائي الشهري الذي أثبت مع هوكينج حدوث
اإلنفجار الكبري ُمعلقا عىل كتاب [التصميم العظيم]( :عىل عكس ميكانيكا الكم فإن [النظرية
إم] المتلك أي إثبات مادي إطالقا)
وقال الربوفيسور [بول ديفيز] الفيزيائي اإلنجليزي املعروف( :تبقى القوانني املطروحة
غري قابلة للتفسري ..هل نقبلها هكذا كمعطى خالد؟ ..فلامذا النقبل اهلل؟ ..حسنا وأين كانت
القوانني وقت اإلنفجار الكبري؟ إننا عند هذه النقطة نكون يف املياه املوحلة)
وقال الفيزيائي وعامل الفضاء [مارسيلو جليرس]( :ادعاء الوصول لنظرية هنائية يتناىف
مع أساسيات وأبجديات الفيزياء والعلم التجريبي وجتميع البيانات ،فنحن ليس لدينا
األدوات لقياس الطبيعة ككل ،فال يمكننا أبدا أن نكون متأكدين من وصولنا لنظرية هنائية،
وستظل هناك دائام فرصة للمفاجآت كام تعلمنا من تاريخ الفيزياء مرات ومرات ..وأراها
إدعاء باطال أن نتخيل أن البرش يمكن أن يصلوا ليشء كهذا ..وأعتقد أن عىل هوكينج أن يدع
اهلل وشأنه)
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وقال الفيزيائي [بيرت ويت] من جامعة كولومبيا( :لست من أنصار إدخال احلديث عن
اهلل يف الفيزياء ،لكن إذا كان هوكينج مرصا عىل دخول معركة الدين والعلم فام حيريين هو
استخدامه لسالح مشكوك يف صالحيته أو فاعليته مثل [النظرية إم])
وقال [ويليام كريج] الفيلسوف األمريكي ساخرا( :ال يشء جديد علميا يف هذا الكتاب
باملرة ،ولكنه نقاش فلسفي بحت ،خصوصا يف الثلث األول ،وهو يشء غريب إذا علمنا أن
هوكينج يف أول صفحة من كتابه يقول إن الفلسفة قد ماتت)
وقال فيلسوف الفيزياء [كريج كالندر] من جامعة كاليفورنيا ساخرا( :منذ ثالثني عاما
رصح هوكينج بأننا عىل أعتاب نظرية كل يشء ،وبحلول عام  2000وحتى اآلن يف عام
 ..2010اليشء ..لكن الهيم فهوكينج رغم ذلك قرر أن يفرس سبب الوجود بالرغم من عدم
وجود النظرية ..إن ما يتحدث عنه هو جمرد حدس غري قابل لإلختار أبدا)
وقال العامل [جون برتورث] العامل بمصادم اهلادرون بسويرسا[( :النظرية إم] خارج
نطاق العلم )
وقال [د .هاميش جونستون] حمرر موقع عامل الفيزياء ،وهو يعرب عن خوفه من تأثر
الدعم احلكومي للبحث العلمي يف بريطانيا تبعا لترصحيات هوكينج( :توجد فقط مشكلة
صغرية وهي ضحالة الدليل التجريبي للنظرية.بمعنى آخر فهناك عامل كبري خيرج بترصيح
للعامة يتحدث فيه عن وجود اخلالق إعتامدا عىل إيامنه بنظرية غري مثبته ..إن الفيزياء بحاجة
لدعم العامة حتى التتأثر بتخفيض النفقات وهذا سيكون صعبا جدا إذا ظنوا أن معظم
الفيزيائيني يقضون وقتهم يف اجلدال عن ما تقوله نظريات غري مثبته عن وجود اخلالق)
وقال بروفيسور الرياضيات [جون لينوكس]( :إن اعتبار الفلسفة قد ماتت خطري جدا
خصوصا عندما ال تتوقف أنت نفسك عن استخدامها ..وألن هوكينج لديه فهم مغلوط لكل
من الفلسفة والدين فهو يريدنا أن نختار بني اهلل وقوانني الفيزياء ..إن القوانني الفيزيائية
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اليمكن أن ختلق شيئا فهي جمرد الوصف الريايض للظواهر الطبيعية ..فقوانني نيوتن للحركة
لن تدفع كرة البلياردو عىل الطاولة بدون العب يرضهبا ،فالقوانني لن حترك الكرة فضال عن
خلقها ..إن ما يقوله هو خيال علمي بحت ..من أين جاءت اخلطة الكونية التي حتدث عنها
هوكينج؟ ..إهنا ليست من الكون فمن جعلها تعمل إن مل يكن اهلل؟ ..إن حماولة العلامء
امللحدين اهلروب من فكرة اخلالق جيعلهم يعزون الوجود ألشياء أقل مصداقية كالطاقة
والقوانني أوالكتل ..بالنسبة يل كلام زاد فهمي للعلم كلام زاد إيامين باهلل لتعجبي من اتساع
وتعقيد وتكامل خلقه)
ثم رشح كيف آمن عاملقة العلامء عرب التاريخ بوجود خالق عظيم هلذا الكون فقال:
(إسحق نيوتن بعدما إكتشف قانون اجلاذبية ،وألف أهم كتاب علمي يف التاريخ [برينسيبا
ماثيامتيكا] ذكر أنه يأمل أن يساعد أصحاب العقول أن يؤمنوا باهلل ..وكانت قوانني أينشتاين
الرياضية مثار اندهاشة الدائم وإيامنه بوجود قوة حكيمة جبارة خلف هذا الكون..وإن مل يؤمن
بإله الكتاب املقدس ..وآالن سانداج املعروف باألب الروحي لعلم الفلك احلديث احلائز عىل
أرفع اجلوائز ذكر أن اهلل هو التفسري ملعجزة اخللق)
***
جلس ،فقام عامل آخر من التائبني ،وقال( :)1اسمحوا يل أن أعرفكم بنفيس ..أنا أوكام..
واختصايص هو تطبيق شفرة أوكام عىل الدعاوى املختلفة ،ألثبت مدى صحتها ..ولذلك أرى
أن أحسن طريقة للتعامل مع هذه النظرية وغريها من النظريات هي تطبيق هذا املبدأ العلمي
الذي تتحاكم إليه العلوم املختلفة.
قال بعض أهل البلدة :ال يمكننا أن نطبق مبدأ ال نعرفه ،وال نعرف مدى مصداقيته
العلمية ..فهال رشحت لنا ذلك ،أو باألحرى أثبته لنا.
(  )1انظر مقاال بعنوان :شفرة أوكام هي أحد أهم املبادئ املنطقية وأوسعها استخداما.
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قال أوكام :بكل رسور ..فذلك املبدأ ..أو تلك الشفرة ـ كام يطلق عليها ـ متفق عليها
علميا ،وهي تدخل يف كل العلوم ..بل إهنا أحد أهم املبادئ املنطقية التي تشمل تطبيقاهتا طيفا
واسعا من املجاالت املتباينة من علم املنطق ،ونظرية املعرفة ،واالقتصاد ،وحتى الفلك
والفيزياء وربام الرياضيات إىل حد ما.
قال رجل من أهل البلدة :ما تعني هبا؟
قال أوكام :سأرشحها لكم عن طريق تطبيقاهتا ..فأنتم مجيعا تطبقوهنا ،وبتلقائية ،ومن
حيث ال تشعرون ..ففي االقتصاد تعترب هذه الشيفرة من أهم املبادئ االقتصادية ،ونحن
نطبقها عن طريق أسامئها األخرى يف هذا املجال مثل قانون البخل أو التوفري ،إذ يقيض
باستخدام أقل الوسائل كلفة لتحقيق غاية اقتصادية ما.
وهكذا يف جمال الرياضيات نفضل أقل الرباهني تعقيدا عند تساوي تلك الرباهني
بالنتيجة ودرجة عموميتها ..ويف الفيزياء والفلك نفضل أقل التفاسري تعقيدا لظاهرة طبيعية ما
عند وجود عدة تفاسري حمتملة ..وبفضل هذا املبدأ فصل وإىل غري رجعة بني الفيزياء
وامليتافيزياء ..وبني الكيمياء واخليمياء(.)1
سكت قليال ،ثم قال :بام أن سميي الفيلسوف اإلنكليزي [ويليام أوكام] هو أول من
صاغ هذا املبدأ عام  1285حيث استنتج يف أبحاثه املتعلقة هبذا املبدأ أن (التعددية ال ينبغي أن
تفرض دون رضورة ،أي أن األولوية لألبسط ولألقل تكلفة ،واألقل تشعبا بطبيعة احلال)،
وقد عرب عن ذلك بقوله( :من العبث القيام بعدد أكرب من اخلطوات إلنجاز يشء ما ،بينام يمكننا
إنجازه بعدد خطوات أقل)

(  )1اخليمياء :هي علم ينظر يف املادة التي يتم هبا تكوين الذهب والفضة بالصناعة ،ويرشح العمل الذي ِ
يوصل إىل ذلك ،وتلجأ
اخليمياء إىل الرؤية الوجدانية يف تعليل الظواهر ،وكثري ًا ما جلأ اخليميائيون إىل تفسري الظواهر الطبيعية غري املعروفة لدهيم عىل أهنا
ظواهر خارقة ،وترتبط بالسحر.
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طبعا مل يكن وليام أوكام أول من توصل إىل هذا املبدأ ،حيث استنبطه رجل دين فرنيس
واستخدمها لتفنيذ بعض الكينونات الفلسفية يف معرض دفاعه عن الالهوت املسيحي يف وجه
الفلسفة اليونانية ،حيث نفى كينونات فلسفية كالعقل الواعي املنسوب ألرسطو ،والعقل
الفاعل وكذلك حرية االختيار ،بحجة أهنا غري رضورية..
وكذلك فعل نيكوال دوريزم االقتصادي الفرنيس ،وغاليلو غالييل يف دفاعه عن نموذجه
الفلكي للساموات ..وكان لنيوتن نصيبه يف استخدامها أيضا ،يف تفضيل الفرضية األبسط عىل
الفرضيات املنافسة ،وعرفت طريقة نيوتن هذه بسيف نيوتن الليزري امللتهب ،حيث يصف
نيوتن ذلك بقوله( :علينا أن نقبل فقط باألسباب التي تلزم وتكفي لتفسري مجيع جوانب
الظاهرة املدروسة)
لكن املبدأ عرف باسم أوكام ،ألنه استخدمه عىل نطاق واسع وبتشدد حتى سمي بـ
[موس أوكام] ،فمثال اعتقد أوكام بوجوب التخيل عن العالقات بني األشياء ،حيث يرى أن
ال رضورة ملفهوم العالقة بني شيئني كون مفهوم العالقة الخيتلف عن فعل نشوئه يف اليشء
املعني ،مع األخذ بعني االعتبار مبدأ السببية ،حيث ال تبدو العالقة بني شيئني سوى إعادة
ترتيب ملوقع كل منهام ،مع املقدرة النفسية للفاعل أو املراقب عىل التميز بني مراحل نشوء
العالقة بني هذين الشيئني.
سكت قليال ،ثم قال :يمكننا صياغة هذا املبدأ علميا عىل النحو التايل :إذا كان لدينا
فرضيتني متنافستني تعطيان التوقعات ذاهتا ،فعلينا أن نأخذ بالفرضية األبسط..
وهلذا فإن شفرة أوكام هي األداة التي طهرت الفيزياء من املفاهيم امليتافيزيقية إىل غري
رجعة ..كام طهرت الكيمياء من اخليمياء.
بل إنه يمكن اعتبارها من أهم املبادئ التي استندت إليها أكثر النظريات العلمية شهرة
يف العرص احلديث ،حيث أنه بعد نرش النسبية اخلاصة ألينشتاين ،وبام أهنا وفرضية [لورانتز]
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حول األثري( )1تعطيان النتائج ذاهتا ،باإلضافة إىل الفشل يف رصد األثري يف جتربة [ميكلسون
موريل الشهرية] ،فقد توصل كل من أينشتاين وبوانكاريه إىل رضورة التخيل عن مفهوم األثري
هنائيا وإىل غري رجعة ،ألن استخدامه عقد التفاسري الفيزيائية املطروحة من جهة ،ولغياب
األدلة التجريبية عىل وجوده من جهة أخرى.
وبذلك نالحظ أمهية االستعانة بالتجربة ورضورهتا ..ذلك أن املنهجية التجريبية ذاهتا
ال تتعارض مع مبدأ أوكام ،حسب أوكام نفسه.
وهلذا نرى فيلسوف النسبية [آرنست ماخ] ،والذي كان له أثر ملحوظ عىل أينشتاين،
جيادل أينشتاين يف أن الزمان واملكان ليسا كينونتني مطلقتني ،فيقول له يف مبدأ الوضعية:
(الفرق بني يشء غري موجود ويشء موجود ولكن ال يمكن التحقق منه)
طبعا جيب احلذر من استخدام هذا املبدأ يف جمال العلوم التجريبية ،ألن ذلك قد يؤدي
إىل الوقوع بالزلل ،مثال أخطأ [ماخ] وأتباعه حني طبقوا مبدأ الوضعية عىل نظرية اجلزئيات،
ففي ذلك العرص وبالرغم من نجاح النظرية اجلزيئية إال أنه كان من املتعذر التحقق من
وجودها جتريبيا ،ويف وقت الحق نرش أينشتاين ورقة بحثية عن احلركة الرباونية أثبتت وجود
اجلزيئات ،وعلق أينشتاين عىل ذلك الحقا يف مذكراته بالقول إن األحكام املسبقة الفلسفية من
شأهنا أن توقع أملع العلامء بالزلل يف حال االعتامد عليها.
وهذا ما يعرب عنه هبذا القانون( :جيب أن تكون األمور بأبسط شكل ممكن ،ولكن ليس
األبسط باملطلق) واملنسوب ألينشتاين ،تعبريا عن هذا املبدأ من وجة نظر عملية ،وجتنبا للوقوع
بالزلل.

(  )1األثري :هي مادة ،كان ُيعتقد أهنا متأل كل الفضاء الكوين ،وفرس العلامء وجودها بأن الضوء يسري يف موجات حتتاج إىل وسط
مادي لتنتقل..ولذلك افرتضوا وجود ٍ
ٍ
حامل للضوء بوصفه مادة ختتلف عن كل املواد األخرى ،مادة ال ُيمكن أن ُترى أو ُحتس
أثري
أو ُتوزَ ن ،كام افرتضوا أن األثري ثابت وأن الكرة األرضية واألجسام األخرى يف الفضاء تتحرك خالله.
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قال آخر :صدقت يا أوكام ،فام ذكرته من املعايري التي ينبغي استعامهلا يف أمثال هذه
النظريات التي خلطت الفيزياء باملجاالت ايل ال عالقة هلا هبا ،وأحب أن أضيف إىل ما ذكرت
عبارة مجيلة قاهلا رائد ميكانيك الكم [بول ديراك] عن أمهية البساطة يف احللول العلمية ،حيث
قال( :إن الباحث العلمي يف سعيه إلجياد تفسريات ونامذج علمية ،جيب أن يراعي متطلبات
البساطة واجلامل ،اللتني هلام يف أغلب األحيان املتطلبات ذاهتا ،ولكن يف حال التعارض جيب
تقديم األخرية)
وأحب أن أوضح لكم أن بول ديراك حني ذكر اجلامل كان يقصد القدرة عىل التفسري
املعمم والكامل ملختلف جوانب املسألة املطروحة ،وحني ذكر البساطة كان يقصد التخيل عن
كل ما ال يلزم لفعل ذلك.
قام بعض العلامء ممن ظلوا عىل إحلادهم ،وقال :شكرا يا سيد أوكام ،فقد أعطيتنا الشفرة
التي نذبح هبا املؤمنني املمتلئني باخلرافة ..وأحب أن أذكرك بأن صاحبنا [كريستوفر هيتشنز]
استعمل هذه الشفرة ليذبح هبا اإليامن باهلل ..واستخدمها كذلك كاهننا األعظم [ريتشارد
دوكنز] يف كتابه املقدس [وهم اإلله] ،حيث كتب يقول( :تارخييا ،سعى الدين إىل تفسري
وجودنا ،وطبيعة الكون ،حماوال مساعدتنا يف إدراك ذواتنا؛ إال أن العلم خلف الدين يف زمننا
احلارض)
وبذلك أثبت أن العلم فند احلاجة إىل اهلل بشكل خاص عىل قضية (تقويض أطروحة
داروين حلجة التصميم)
وهكذا خلص عالـم الكونيات [سني كارول] هذه املسألة بقوله( :استطاع التقدم
العلمي عىل مدار اخلمسة قرون األخرية أن جيرد اهلل من أدواره التي يلعبها يف هذا العالـم؛
ولذلك كان استدعاء اهلل لتفسري الظواهر الطبيعية أمرا مقبوال قبل ألفي عام ،ولكن يمكن فعل
ما هو أفضل من ذلك يف احلارض)
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لقد قمت أنا أيضا بتطبيق هذا املبدأ عىل العلم واهلل؛ فوجدت أن العلم قادر عىل تفسري
العامل بنفسه؛ فال حاجة لنا بذلك ألدايت تفسري حني تكون أداة واحدة قادرة عىل إنجاز ما تفعله
األخرى.
قام آخر ممن أعلنوا إيامهنم ،وقال ( :)1وأنا بدوري أشكرك سيد أوكام عىل تنبيهنا إىل
هذا املبدأ املهم ،واخلطري ،والصادق ،وأحب أن أذكر لك بأنني يف فرتة من حيايت ،قبل أن أبتىل
هبذا اجلحود واإلحلاد رحت أطبقه عىل كل النظريات التي تستبعد اهلل ..وقد وجدهتا مجيعا
تسقط أمام فرضية [اهلل] التي تدل عليها كل الدالئل ..فهي أسهل الفرضيات ،وأمجلها،
وأبسطها ،وكل الدالئل فوق ذلك تدل عليها.
ولكنها أداة مفيدة للغاية إذا استخدمت بالشكل املناسب ،ويف املحل الصحيح ..أما إذا
تم استخدامها بشكل غري صحيح ـ كام فعل دوكنز وغريه ـ فقد يكون هلا انعكاسات خطرية؛
وهلذا يتوجب أخذ احليطة عند التعامل معها.
وأحب أن أنبه زمييل وصديقي الذي تصور أنه طبق مبدأ دوكام حني وضع اهلل مقابل
العلم ..ثم اختار العلم ..بأنه أخطأ يف التطبيق ..فالعلم واإليامن بوجود إله قضيتان غري
متناقضتني؛ عىل الرغم من أن مروجي اإلحلاد قد يدعون يف بعض األحيان بأهنم كذلك ،لكن
ال وجود لسبب مرض جيعلنا نفكر بوجود تعارض منطقي بني العلم واإليامن بوجود إله.
التفت لصاحبه امللحد ،وقال :أرجو أال تفهمني خطأ ،فام أريد قوله هو :أنه مهام اكتشف
من قوانني علمية غاية يف األمهية واألساسية ،فمن املستحيل أن تكون هذه القوانني مفرسة
لنفسها ،بل حتتاج إىل واضع وضعها ،ومنفذ أخرجها.
باإلضافة إىل هذا ،فإن املنارصين لتطبيق شفرة أوكام ضد اهلل ليس بإمكاهنم أن يفرتضوا
ببساطة أن احلجج اإليامنية ستفشل إذا كان استخدامهم لشفرة أوكام يراد أن يكون له أي
(  )1انظر مقاال بعنوان :شفرة أوكام ال تقطع صلة العالـم باهلل ،ديفيد جالس ومارك مكارتني.
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اعتبار.
ربام هناك العديد من العيوب التي تعرتي احلجج اإليامنية ،وربام ال يوجد هناك عيوب
يف تلك احلجج ،ولكن لتجنب املصادرة عىل املطلوب يف تطبيقهم لشفرة أوكام ،فإن عليهم أن
ينخرطوا يف نقاش تفصييل ليظهروا أن احلجج اإليامنية ساقطة.
وأحب أن أشري هنا إىل تلك البساطة التي يتناول هبا املالحدة األدلة عىل وجود اهلل،
حني يضعون دليال واحدا ،وكأنه هو الكل ،فإذا ما فندوه ،أو احتالوا عليه تصوروا أهنم قد
قضوا عىل اهلل.
ومن األمثلة التي حترضين يف هذا املجال صديقا يل كان متمسكا بام يسميه [معضلة
الرش] ..وهي الدعوى القائلة بأن وجود املعاناة يف العامل دليال عىل عدم وجود إله كيل القوة
والرمحة واملعرفة ..دون أن يالحظ احلجج اإليامنية األخرى ..أي أنه مل يكن يأخذها بعني
االعتبار بسبب تلك املعضلة التي تومهها ،ومل يسمع من املؤمنني وجه تفسريهم هلا.
سكت قليال ،ثم قال :باإلضافة إىل ذلك كله ،فإن املؤمنني عندما يفكرون بتفسريات
علمية ملظاهر العامل؛ فإهنم ال ينظرون هلا بمعزل عن العلم ،ولكنهم يصيغوهنا بواسطة القوانني
العلمية ،حيث يتم توضيح ظواهر الطبيعة ورشحها بشكل مبارش عن طريق العلم ،وبشكل
غري مبارش عن طريق اهلل ،فيصاغ ذلك بقوهلم( :إن اهلل يفعل بواسطة األسباب ،والتي يمكن
وصفها علميا)
يمكنكم ختيل هذا بواسطة سلسلة سببية ،حيث (س) تسبب (ص) ،والتي بدورها
تتسبب بحدوث (ع) ،وهبذا يتحقق أثر (س) عىل (ع) من خالل (ص)
التفت إىل زميله امللحد ،وقال :لتقريب هذا ـ صديقي العزيز ـ سأرضب لك مثاال
تصحح به تطبيقك ملبدأ أوكام ..افرتض أنني أنا صديقك قد رتبت موعدا ملقابلتك يف حمطة
القطار بعد العمل ،ولكنك تفاجأت أنني مل أصل يف املوعد املحدد ..فإن أحد التفسريات
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املمكنة هي أن تعترب أنني ختلفت عن القطار ..ومن املمكن أيضا أن أكون قد تأخرت بسبب
تأخري يف العمل.
فإذا أظهرت األدلة املتوفرة أنني تأخرت بسبب ختلفي عن القطار ،فإن هذا ال يعني أن
شفرة أوكام لن تتغاىض عن الفرضية التفسريية األخرى ،وهي تأخري بسبب العمل ..وذلك
ألن تأخري يف العمل قد يكون السبب يف ختلفي عن القطار.
وهكذا يقال يف االفرتاض القائل بأن األسباب الطبيعية هي أداة اهلل يف الفعل فإن ذلك
صحيح ،وال يمكن تطبيق شفرة أوكام هنا حتى لو أمكن تفسري مجيع املعطيات الفيزيائية
املتوفرة لدينا من خالل هذه األسباب الطبيعية ..ألنه ال تعارض بينهام ..فاهلل يفعل بالوسائط
عىل مقتىض حكمته وعلمه.
***
قال رجل من أهل البلدة :لقد سمعنا حديثكم املفصل عن مبدأ أوكام ..فكيف تطبقونه
عىل نظرية األكوان املتعددة ..وعىل التصميم العظيم الذي طرحه هوكينج؟
قال الفيلسوف :ما أسهل تطبيق ذلك ..فهي يف أصلها فكرة نتجت حلل معضلة اإلعداد
املسبق لكوننا بعناية ،ولذلك راحت تفرض هذا احلل املمتلئ بالغرابة ،وهو أن هناك
تريليونات تريليونات تريليونات األكوان األخرى ..أي  10أس 500كون ـ كام يذكر ستيفن
هوكينج يف كتابه األخري [التصميم العظيم] ..مع أننا مل نشهد أي كون آخر غري كوننا فضال عن
تريليونات تريليونات تريليونات األكوان األخرى.
ومع أن هذا ـ حتى لو صح ـ فإنه ال حيل مشكلة التصميم املسبق بعناية لكوننا ،بل ربام
يطرح تساؤالت فلسفية أعمق مع تقدم علوم الفيزياء..
قام عامل آخر ،وقال :صدقتم ..فام ذكره مملوء بالغرابة ..وللمرء أن يتساءل ملاذا اإلقدام
عىل فرضية غاية يف الغرابة والدهشة والبعد عن التجريب واالختبار واليأس التام يف الرصد
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كتلك الفرضية ..ال ليشء سوى للهروب من معطيات كوننا التي تطرح تساؤالت فلسفية
عميقة.
قال عامل آخر :صدقتم ..فقد ذكر علامء الكونيات الداعمني لتلك الفكرة أن رصد كون
آخر مستحيل علميا ومنطقيا ،والسبب يف ذلك يرجع ملا ُيعرف ب ُأفق اجلسيم ،وهو أقىص مسافة
من تلك اجلسيامت التي حتمل املعلومات ،والتي ما إن تصل للراصد حتى يكون عمر الكون
قد انتهى منذ مليارات السنوات الضوئية ،وأي كون آخر حتام هو خارج ُأفق اجلسيم.
وبام أن فرضية األكوان املتعددة طبقا ألفق اجلسيم يستحيل رصدها أو حتى اختبار
وجودها فإهنا خترج بذلك خارج دائرة العلم املادي النظري ،ألن حجر الزاوية يف العلم هو
الرصد واالختبار والتجربة ،وبذلك تتحول إىل فرضية فلسفية ال خترج خارج هذا اإلطار.
لقد عرب عن ذلك عامل الكونيات [جورج إليس] ،فقال( :إن فرضية األكوان املتعددة
ليست من العلوم ،وال توجد داخل دائرة العلم ،وإنام يف إطار الفلسفة)
قال آخر :صدق [جورج إليس] ،ذلك أننا بحاجة إىل رصد كون خيتلف عنا يف قوانني
فيزيائه وقارص يف معطياته حتى نفخر بكوننا ،وأنه الكون املميز ..وهذا يطرح إشكاالت أعمق
بكثري ،إذ البد من التصميم الدقيق قبل خروج هذه األكوان بكل هذه املعطيات.
بل إن عملية إبداع أكوان متعددة عملية مدهشة للغاية ،وحتتاج إىل قوانينها اخلاصة هي
األخرى ،وثوابتها الفيزيائية اخلاصة التي ربام تفوق يف دهشتها وعظمتها ثوابتنا تريليونات
تريليونات تريليونات املرات ..وهل هلذه األكوان املتعددة كون ُأم ..ثم ِمن أين أتى هذا الكون
األُم ..وبالتايل ربام نكتشف أن الذين افرتضوا أكوان متعددة سيجاهبون يوما ما بإلزامات
ماورائية أعظم بكثري مما لو كانوا ختلوا عن تلك الفكرة ..إننا ننتقل خطوة ما ورائية أعىل بالقول
بأكوان متعددة.
قال آخر :صدقتم ،فاألكوان املتعددة مل حتل مشكلة اإلعداد بعناية ،بل طرحت مشكلة
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اإلعداد بعناية لكن عىل أبعاد أخرى ربام ال جيرؤ العقل البرشي عىل استيعاهبا يف األمد املنظور.
ثم إن معادالت النظرية والتي اعتمدها ستيفن هوكينج يف كتابه األخري تفرتض مخس
هنايات خمتلفة متاما ،واخلمس معادالت بنفس الدرجة من القوة وكل معادلة تنتهي بماليني
الطرق املختلفة ..ولذا يعرتف هوكينج أننا حتى اآلن نحاول أن نفك ألغاز النظرية إم ولكن
يبدو أن هذا مستحيل..
قال آخر :صدقتم فهذه النظرية مل تدل عليها املخابر وال حتى العقل املجرد ،وإنام هي
جمرد مقوالت خيالية حتاول أن تتدارك املقوالت اإلحلادية القديمة التي كانت ترى أن الكون
كاف نفسه بنفسه ،ولذلك احتاج املالحدة لوضع أنفسهم يف هذا املأزق للبحث عن أكوان
متعددة للخروج من مأزق الثوابت الكونية التي هم أنفسهم أطلقوا عليها الثوابت املعدة
بعناية.
***
قام عامل آخر ،وقال :لقد ذكرين حديثكم هذا بقصة يل جرت قبل فرتة مع [بول ديفيز]،
وهو العامل الفيزيائي املشهور ،والذي انتقل من اإلحلاد إىل إليامن ،فقد ذهبت إليه أعاتبه ،وكنت
حينها متأثرا بأطروحات هوكينج التي ذكرها يف كتابه التصميم العظيم ،فقال يل :ملاذا تعاتبني،
فحتى هوكينج نفسه مل ينجح يف إقصاء وجود اهلل أو إمكانية وجوده ،وال دل عىل ذلك بأي
دليل ..ألنه إذا كان كل ما يقوله هوكينج صحيحا ً ،فإنه ما يزال من املمكن أن يوجد اهلل ،وأن
يكون اهلل خالق الكون..
قلت له :كيف تقول ذلك ..وقد فرس هوكينج نشأة الكون من العدم من جراء قوانني
ميكانيكا الكم؟
قال :فام مصدر تلك القوانني الطبيعية التي أدت إىل أن يوجد الكون من العدم؟ ..أليس
من املمكن وجود خالق هو سبب وجود القوانني الطبيعية التي تتيح وجود الوجود من العدم؟
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قلت :توجد هذه القوانني الطبيعية ألنه توجد كل القوانني الطبيعية املمكنة يف أكوان
ممكنة خمتلفة ،وبذلك ليس من الغريب أن توجد قوانني طبيعية كقوانني ميكانيكا الكم املسؤولة
عن نمو الكون من العدم.
قال :فلامذا توجد كل القوانني الطبيعية املمكنة وما مصدرها؟
قلت :من األجوبة املتاحة هو أنه البد من وجود ميتاقوانني طبيعية تؤدي إىل نشوء كل
القوانني واألكوان املمكنة من العدم ..وامليتا قوانني هي القوانني األعىل املؤدية إىل وجود
القوانني الطبيعية.
قال :فام مصدر امليتاقوانني؟
مل أدر بام أجيبه ،فراح يقول :أليس من املمكن أن يكون اهلل هو مصدرها؟
ثم أضاف يقول :وهكذا ،فإن فكرة وجود اهلل وخلقه للوجود ما زالت فكرة ممكنة؛ فقد
يوجد اهلل وقد نحتاج إليه كي نفرس ملاذا توجد أية قوانني أصال ً.
***
بعد انتهاء العلامء من حوارهم حول نظرية التصميم العظيم ،وما ارتبط هبا من شبهات،
قام [جون] ذلك الذي ذكرنا توبته يف اجللسة األوىل ،وخاطب زمالءه قائال :أظن أنه بعد تعرفنا
عىل مدى تفاهة هذه النظرية ،وكوهنا أضعف من أن تكون سندا لإلحلاد ..فإين أريد أن أسألكم
عام يمكن أن يكون عائقا بينكم وبني اإليامن باهلل بعد هذا؟
قام هوكينج ،وقال :هناك عوائق كثرية ،منها أنه اكتشف حديثا إمكانية خروج األجسام
االفرتاضية من مكان فارغ ..وبذلك اكتشف أنه يمكن أن توجد األشياء من العدم ..وبذلك
يمكننا االستغناء عن اهلل استغناء مطلقا.
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ابتسم جون  ،وقال :أرأيت إن دخلت مصنعا آليا للسيارات ،ومل جتد عامال واحدا،
لكنك وجدت إنتاجا كثريا ،أتقول بأنك اكتشفت أن املصنع ال حاجة له إىل أي عقل يتحكم
فيه ،ويسري أموره؟
قال هوكينج :ال ..فاملتحكم فيه هو تلك احلواسيب املتطورة التي تسري آالته ،فاستغنى
بذلك عن البرش من العامل.
قال جون :ومن صمم تلك احلواسيب ووضع براجمها؟
قال هوكينج :بالطبع هو اإلنسان الغريب.
قال جون :دعنا من كونه غربيا أو رشقيا ..بل دعنا من كونه إنسانا ..فالقائم عىل ذلك
املصنع ال بد أن يكون عاقال ..أي البد أن يكون هناك عقل وراء كل ذلك التصميم.
قال هوكينج :أجل.
قال جون :ولكنك مل تره ..بل رأيت إنجازاته فقط.
قال هوكينج :هذا يشء بدهيي ..فاآلالت صامء بكامء عمياء ال يمكنك أن تنتجع شيئا
بذاهتا.
قال جون  :فطبق هذا عىل صنعة ربك ..وأخربين ..إذا مررت بباب من هذه األبواب
احلديثة ،ففتح لوحده بمجرد مرورك ..أتقول عنه :إنه رآك وعرفك ،وراح ينفتح لك؟
قال هوكينج :جمنون من يقول ذلك ..بل إن الباب صمم بطريقة خاصة ،بحيث ال يفتح
إال يف وقت احلاجة إىل فتحه.
قال جون :وكيف ذلك؟
قال هوكينج :ذلك بسيط ..توضع مثال حصرية أمام الباب وخلفه ،وتقوم بكشف
الوزن ،أو الضغط الواقع عليها ،وعندما يزداد عن الوزن املقرر ،والذي يعد مسبقا وهو أقل
من متوسط وزن اإلنسان ،فإن جهاز االستشعار يعطي أمرا للمزالج بفتح الباب.
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أو توضع أجهزة استشعار برصية ،تعمل عىل تعقب احلركة ورصدها أمام األبواب عن
طريق إشعاعات املايكروويف التي ينتجها هوائي يتم تركيبة ىف رأس الباب.
أو توضع أجهزة استشعار باألشعة حتت احلمراء ىف تلك األبواب تقوم بكشف درجات
احلرارة ىف حميط الباب ،وعندما يقرتب شخص ،فإن اجلهاز يقوم بالكشف عن التغري ىف
درجات احلرارة ،ويعرف أن شخصا ما قادم فيبدأ عملية فتح وغلق الباب.
قال جون :أال تالحظ أن تلك األجهزة تعمل وحدها بفعالية؟
قال هوكينج :أجل ..وهذا بفضل التطورات التقنية ،وقد يصبح مثل هذا السلوك يف
املستقبل ساريا عىل كل يشء فيام يسمونه البيت اإللكرتوين ،والذي يشتغل فيه كل يشء بطريقة
آلية.
قال جون :فهل يستغني هذا البيت عن املصممني املبدعني من البرش؟
قال هوكينج :ال ..يستحيل االستغناء عن العقل البرشي.
قال جون :فكيف ترى هذه التصاميم البسيطة التي ال تساوي يف إبداعها صنع ذبابة
واحدة حمتاجة إىل عقل واع يعرف ما يفعل ،ومل يفعل ،ومل تر هذا الكون مجيعا بحاجة إىل مثل
هذا العقل الواعي املدبر؟
سكت هوكينج ،فقال جون :هذا هو الغرور البرشي الذي يفرح بام صنع ،وينسى ربه.
***
قام عامل آخر من التائبني ،وهو [جوهانس] ،وقال خماطبا جون :ليسمح يل سيدي
الفاضل أن أخاطب زمييل وصديقي باللغة التي يفهمها ..فربام يكون قد أخطأ يف فهم املسألة،
أو ربام يكون قد لبس عليه ،وأنا أقول له جوابا عن سؤاله :هل كان ىف هذا الفراغ طاقة ،أم كان
فارغا حقا ،وكان عدما حمضا؟
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أجابه هوكينج :من خالل مبدأ عدم الدقة هليزنبريج ،فإن الفراغ كان به طاقة ..أو بتعبري
آخر عندما نقيس طاقته ىف هذا الزمن القصري يستحيل أن يكون صفرا ،ويستحيل ان يكون أقل
من ثابت بالنك ،ألن هناك حدا أدنى من الطاقة جيب أن يبقى ىف أى مكان ،وبالتاىل فليس
هناك يشء اسمه فراغ حقيقى ىف هذا الكون ،وال عدم تام من كل يشء أبدا.
قال جوهانس :فقد أجبت نفسك هبذا عىل سؤالك ..ولذلك ال يمكن أن تقول بأن
العدم أوجد شيئا ،ألنه ليس هناك عدم حقيقى أصال ..بل ال يمكن أن يوجد ..فقانون بقاء
الطاقة يبني أنه مل تزدد الطاقة ،ولو كان العدم احليقى موجود ،وتصدر منه أجسام أو جسيامت
لكان هذا مما يزيد الطاقة ،وينتهك قانون بقاء الطاقة ،وهذا مل حيدث.
إن هذا يدعونا إىل التعرف عىل مبدأ عدم الدقة هليزنبريج ،والذي يوضح لنا معنى الفراغ
ومن أين أتى ،والعالقة بينهام ..ويوضح لنا أن الفراغ الذي نطلق عليه اسم (الاليشء) هو ىف
احلقيقة (يشء) ،وأن ما نطلق عليه الفراغ هو الفضاء اخلاىل من املادة ال يعنى بالرضورة اخللو
احلقيقى التام منها.
قام عامل آخر ،وقال :لكن ما تقول يف كون الطاقة التى جاءت منها اجلسيامت االفرتاضية
خرجت من العدم املحض ،ألن مبدأ عدم الدقة يسمح بانتهاك قانون حفظ الطاقة ىف الفرتات
الزمنية القصرية جدا ،فهل مبدأ عدم الدقة يعنى انتهاك القانون األول للديناميكا احلرارية أو
قانون حفظ الطاقة؟
قال جوهانس :هناك فعال من يستعمل عبارات مثل [اقرتاض الطاقة من العدم] ،ومثل
[انتهاك قانون حفظ الطاقة] ،لكن ملدة قصرية ،لكن هذه العبارة ليست صحيحة ..وقد أثبت
ذلك [فاينامن] ىف خمططاته الشهرية حيث يكون جمموع الطاقة قبل وبعد التفاعل واحد بدون
تغري ،وهذا هو حفظ الطاقة.
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وقد قال بعض املتخصصني يف الكمومية اللونية( :ال يوجد انتهاك لقانون حفظ الطاقة
ىف أى خطوة ،وأن ما هو شائع أن مبدأ عدم الدقة يسمح بانتهاك مبدأ حفظ الطاقة لكن لفرتة
قصرية قول خاطئ ،فمخططات فاينامن جتعل الطاقة حمفوظة ىف كل املراحل )
قام آخر ،وقال :ولكن مع ذلك ال يمكنك أن أن تنكر أن العامل الكمى ليس به مستحيل،
فترصفات سكانه غريت تصورنا عن احلقيقة واملستحيل ،فأصبح كل يشء ممكنا.
قال جوهانس :هذا خلط بني معنى السببية ،ومعنى احلتمية ،فالسببية مرهونة بوجود
حدود وقوانني حتكم اليشء ال يمكنه جتاوزها ..وأما احلتمية فهى تطبيق لقوانينا الكالسيكية
عىل العامل الكمى ،وهذا ثبت بطالنه وسقوطه ،لكن مل يسقط بذلك قوانني العامل الكمى نفسه
التى حتكمه.
والدليل عىل ذلك أن ميكانيكا الكم هبا حدود حتدها ومستحيالت ال تتجاوزها ..فكل
قانون كمى هو يف احلقيقة دليل عىل هذا ،وإال ملا كان قانونا ،وملا كان هناك علم اسمه ميكانيكا
الكم.
التفت للسائل ،وقال :مثال ..هل يمكن أن تبقى حالة الرتاكب أثناء حلظة القياس أم أن
هذا مستحيل؟
أجابه :بل هذا مستحيل ،حينها جيب أن تنهار الدالة.
قال جوهانس :وهل يمكن وضع أكثر من فرميون واحد ىف احلالة الكومية نفسها ،أم
أنه مستحيل؟
أجابه :طبعا ..هذا مستحيل.
قال جوهانس :وهل يمكن قياس الطاقة بدقة متناهية ىف زمن حمدد بدقة ،أم أن هذا
مستحيل؟
أجابه :بل هذا مستحيل ،وال يمكن أن يكون مقدار عدم الدقة أقل من ثابت بالنك.
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قال جوهانس :وهل يمكن قياس املوقع والزخم إللكرتون ىف نفس الوقت بدقة
متناهية؟
أجابه :ال يمكن ..وهذا ليس بسبب ضعف ىف قياسنا ،لكن هذا مستحيل ىف طبيعة عامل
الكم طبقا لقانون عدم الدقة هليزنبريج.
قال جوهانس :انطالقا من كل إجاباتك هذه ،فإن هناك مستحيالت طبقا ملكانيكا
الكم ..وهذا يدل عىل أن هناك حدودا حتكمه ..وهو يدل عىل أن قانون السببية ال يزال قائام..
أما غرابة خصائص االلكرتون والطاقة التى داخل عاملنا وأجسامنا ،فإهنا ال تعنى سقوط
السببية ،بل تعني أننا ال نزال نجهل الكثري من األشياء املوجودة يف الكون ،ولذلك نستغرب
من كل جديد.
الثوابت الكونية:
ما وصل احلديث بالعلامء إىل هذا املوضع ،حتى قام رجل منهم ،وقال :اسمعوين جيدا،
أنا [ماكس بالنك] ،سمي ذلك العامل الفيزيائي ،مؤسس نظرية الكم ،وأحد أهم فيزيائيي
القرن العرشين ،واحلاصل عىل جائزة نوبل يف الفيزياء ،والذي قدم الكثري من املسامهات يف
جمال الفيزياء النظرية..
ابتسم ،وقال :هذا الكالم ليس خروجا عىل املوضوع ،وإنام أردت منه أن أذكر لكم من
خالله أن العلم ال يتناىف مع الدين ..فهذا الفيزيائي الكبري كان يقول دائام( :ال يمكن أن نجد
تعارضا حقيقيا بني العلم والدين ،فكالمها يكمل اآلخر ..إهنام حياربان يف معارك مشرتكة ضد
االدعاء والشك والتسلط واالحلاد من أجل الوصول ملعرفة اإلله)
هذا هو العامل احلقيقي املمتلئ بالتواضع ،ولألسف ،فإين مع كوين كنت تلميذا له،
ومتأثرا بكتبه ،لكن رسعان ما جذبتني األطروحات اإلحلادية اجلديدة ،ال بسبب علميتها ،وإنام
بسبب ما تتيحه ألصحاهبا من فرص الشهرة واملال واجلاه.
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وهلذا أنا أقر اآلن بني أيديكم عن تراجعي عن كل أفكاري السابقة التي جرين إليها
جهيل وغروري وكربيائي.
طبعا هذا ليس موقفا آنيا حلظيا مستعجال ..وإنام هو وليد أبحاث كثرية سابقة ..لكني
مل أجترأ بالترصيح إال اآلن..
سكت قليال ،ثم قال :لقد كان التفكري يف الثوابت الكونية ودقتها هو السبب الذي
جعلني أرى أنه من املستحيل أن يقوم الكون من دون إله ..ومن املستحيل أن تكون الصدفة،
وال غريها السبب يف ذلك.
قام رجل من البلدة ،وقال :هال رشحت لنا بتفصيل ذلك.
قال ماكس( : )1أجل ..يرسين ذلك ..لقد وجدت أنه ـ عىل عكس ما يظن دعاة اإلحلاد
اجلديد ـ أنه كلام تطورت قدراتنا عىل فهم الكون وقوانينه نجد دالئل أقوى عىل التعقيد اهلائل
والتصميم الدقيق الذي لو مل ينضبط ضمن أقل تفصيل من تفاصيله لكانت احلياة مستحيلة
فيه.
ووجدت أن من أقوى األدلة عىل الضبط الدقيق هلذا الكون ذلك التصميم البديع
للكون ،واملبني عىل قوانني تم ضبطها وتنميقها بدقة ،وبشكل هادف وموجه للسامح بتكون
الظروف املناسبة لنشوء حياة يف هذا الكون ..ويعرب عن هذه القيم الفيزيائية الثابتة بالثوابت
الكونية.
فبعد األرض عن الشمس بمسافة دقيقة جدا ثابت كوين للمحافظة عىل املاء بشكله
السائل الرضوري للحياة عىل األرض..
وهذا املثال بسيط وضئيل مقابل الثوابت الكونية الرئيسية األكرب واألكثر تعقيدا بكثري،
(  )1انظر لتبسيط املوضوع أكثر مقاال مهام مدعام بالصور والتوضيحات بعنوان :الضبط الكوين الدقيق والثوابت الفيزيائية،
فادي السويطي..
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والتي نجد منها الثابت الكوين للجاذبية ..والظروف األولية لنشأة الكون واحلقائق الثابتة
كرسعة الضوء ..والظروف املحلية الرضورية لوجود حياة عىل كوكب ما ،كاملسافة الرضورية
التي جيب أن تفصل كوكبا ما عن النجم الذي يدور حوله بحيث تكون احلرارة مناسبة لنشوء
حياة فيه ..وغريها كثري.
وهي مجيعا يف منتهى الدقة ..والتعبري الرقمي عنها معقد جدا ،ويعتمد عىل نوعية
احلسابات والوحدات الرياضية املستخدمة..
وهي مجيعا أيضا حمل إمجاع من كل علامء الفيزياء والرياضيات ،فهم يتفقون عليها،
ويتفقون عىل أهنا حمكمة ،أي أنه لو حصل تغيري ولو بسيط عليها ،فإنه سيدمر أي احتامل لتكون
الكون ووجود أي نوع من احلياة فيه.
حتى [ستيفن هوكينج] داعية اإلحلاد اجلديد مل يستطع أن ينكرها ،بل إنه قال عنها( :إن
احلقيقة املدهشة هي أن القيم التي حتملها هذه الثوابت الفيزيائية يبدو أهنا ُضبطت عىل مستوى
عال من الدقة حتى تسمح بتطور احلياة يف الكون)
قال الرجل :فهال انتقلت من اإلمجال إىل التفصيل ،لنستوعب مدى دقة هذه الثوابت.
قال ماكس :ال شك أنكم تعلمون مجيعا أن هناك أربع قوى كربى تتحكم يف كل
الظواهر الكونية ـ بحسب العامل الذي نعيشه ـ وأول هذه القوى قوة اجلاذبية ..وتليها القوى
الكهرومغناطيسية مثل الكهرباء والضوء ..وتليها القوى النووية الكربى ،والتي تتحكم
بسلوك العنارص الذرية الصغرية ..وتليها القوى النووية الصغرى أواخلفوت اإلشعاعي
للذرات ..وهذه القوى مجيعا تم تشكلها يف أقل من جزء من املليون من الثانية بعد اإلنفجار
الكوين الكبري..
التفت للرجل ،وقال :أتدري مدى دقة هذا التقدير الزمني؟
قال الرجل :ال..
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قال ماكس :لو تأخرت هذه القوانني يف التشكل ،ولو بأقل مقدار لكانت املواد املتفجرة
ستتبعثر هنائيا بدون أن ينجذب بعضها لبعض لتكون املجرات والنجوم والكواكب ..فالقوى
النووية القوية والضعيفة الكامنة يف اجلزيئات الذرية كالربوتونات ـ مثال ـ حتكمها عالقة دقيقة
من التوازن ،لو اختلت ملا استطاع أي نجم أن يتكون هنائيا.
ف لو تغري ثابت اجلاذبية الكوين بمقدار وحدة عددية واحدة من ستني جزءا ..ملا كانت
احلياة ممكنة يف الكون.
قال الرجل :أهلذه الدرجة؟
قال :هذا جمرد مثال عن ثابت من الثوابت الكونية ..وهلذا كانت مصدر إحراج للعديد
من العلامء امللحدين ..فكريستوفر هيتشنز أحد أذكى املفكرين امللحدين يف زمنه قال برصاحة:
(إن فرضية التظيم الدقيق للكون هي أقوى حجة كان يواجهني فيها الطرف اآلخر املؤمن
بوجود إله)
قال الرجل :إن حديثك عن ثابت اجلاذبية دفعنا إىل حب التعرف عىل سائر الثوابت،
ومدى دقتها ،والعالقات التي تربط بينها.
قال ماكس :العديد من الثوابت الكونية يعرب عنها بمعادالت فيزيائية دقيقة ومعقدة
وقيم رقمية لن تكون مفهومة اال للمتخصصني ..لذلك سأكتفي بذكر تسعة منها لتعرفوا من
خالهلا مدى الدقة التي ينبني عليها الكون ..ولتعرفوا أنه يستحيل مع هذه الثوابت تصور
الصدفة أو العبثية.
قال الرجل :فام أوهلا؟
قال ماكس :أوهلا ثابت اجلاذبية الكونية الذي ذكرته لكم ..وهو مهم جدا لتكون
املجرات والنجوم والكواكب ..وقيمته من الثبات والدقة بحيث لو زادت بنسبة بسيطة ،فإن
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النجوم ستحرق خمزوهنا من الطاقة برسعة جتعل الكون قصري العمر ،عنيف التفاعل ،غري
مناسب للحياة.
قال الرجل :فام الثاين؟
قال ماكس :ثانيها الثابت الكهرومغناطييس ،وهي القوى القطبية التي تتحكم بالقوى
اجلاذبة والطاردة للجزيئات الذرية ،وهي املسؤولة عن تكون العنارص كلها ..فلو كانت القوى
التي تسيطر عىل عالقة الربوتونات مع النيوترونات ونواة الذرة ..باإلضافة للجسيامت الذرية
املكتشفة حديثا ..أقل مما هي عليه ،ملا تكونت املعادن والعنارص مثل اهليدروجني والكربون
واهليليوم ،وغريها.
قال الرجل :فام الثالث؟
قال ماكس :ثالثها ثابت القوة النووية الكربى ،وهي التي جتعل اجلزيئات تتامسك فيام
بينها ،وهي قوى عظيمة هلا قيمها الدقيقة ..وحني تتفكك تعطينا الطاقة الذرية ..فالقنبلة الذرية
ليست سوى انفالت الطاقة النووية الكربى التي تربط بني األجسام املوجودة داخل نواة ذرة
اليورانيوم ..وهذه الطاقة العظيمة رضورية لتامسك األجسام املوجودة داخل نواة الذرة فيام
بينها ،لوالها لتفككت كل العنارص الكونية ،وما تكون اي جسم فضائي ..وأي تغيري بسيط
للمقدار الدقيق هلذه الطاقة سيجعل تكون العنارص الفلزية مستحيال.
قال الرجل :فام الرابع؟
قال ماكس :الرابع ثابت القوى النووية الصغرى ،أو التآكل اإلشعاعي املوجود يف كل
العنارص ..فكل ذرة تفقد طاقة إشعاعية ..وهذه قوة هي املسؤولة عن اإلشعاع الذري لكل
يشء يف هذا الكون ..فكل ذرة متوت بشكل بطيء جدا حني تطلق إشعاعها الذي ينشأ عن
حتويل النيوترون إىل بروتون ..وهذا الثابت الذي ينظم اإلشعاع الضعيف للعنارص لو كان
أقوى مما هو عليه الستحال تكون النجوم يف الكون.
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قال الرجل :أراك حدثتنا اآلن عن الثوابت الكونية املرتبطة بالقوى األربع الرئيسية
املتحكمة بالكون ،والتي ذكرهتا لنا سابقا.
قال ماكس :أجل ..ولكنها ليست وحدها ..فهناك ثوابت أخرى ..أنسيت أين ذكرت
لكم أين سأكتفي بتسعة منها فقط.
قال الرجل :أجل ..فام اخلامس؟
قال ماكس :اخلامس ما يطلق عليه [الثابت الكوين] ،وهو القيمة الفيزيائية ملدى التوازن
املطلوب لضامن توسع الكون بمقدار ال جيعل األجرام الساموية كاملجرات والنجوم والكواكب
وأقامرها تتناثر يف أرجاء الكون ..وبمقدار ال جيعلها متكتلة بشكل حيرمها من التكون والتشكل
بحرية للسامح بوجود نجوم وكواكب ..فالثابت الكوين بذلك هو ميزان قوى اجلذب والتنافر
الكونية..
وتكمن أمهيته يف كونه حمصلة فيزيائية لتفاعل كل الثوابت الفيزيائية األخرى ليصبح
الكون ممكنا ..فكل منها يتفاعل بقيمته الدقيقة والثابتة ..أي أن كل ثابت كوين يعتمد عىل
اآلخر بعالقة نسبية..
وكمثال عىل ذلك ،فإن القوى النووية الكربى الكامنة يف نواة الذرات أقوى من طاقة
اجلاذبية بعرش آالف ،مليار ،مليار ،مليار ،مليار ،مليار مرة ..هذا التوازن الدقيق بني القوى
النووية الكربى مع قوى اجلاذبية هو الذي يسمح بتكون جمرات ونجوم وكواكب يف الكون..
فلو أخذنا صفرا واحد من نسبة التوازن هذه الختلت موازين الكون لدرجة يصبح هبا الكون
فضاء خاويا أو كتلة مادية خالية من احلياة..
التفت للرجل ،وقال :هل تدري كم قيمة هذا الثابت الكوين؟
قال الرجل :ال..
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قال ماكس :إهنا  10 :1أس  ..122وهو يعني أنه لو اختلفت قيمته بأقل من جزء من
صفر يليه  123صفرا ،ثم  1من الواحد الهنار الكون بأكمله بعد تشكله بلحظات ،أو لتوسع
برسعة هائلة متنع تشكل اجلزيئات األساسية.
وطبقا للمعلومات التي حصل بمقتضاها العلامء الباحثون عىل جائزة نوبل للفيزياء عام
 2011تبني وجود رسعة يف توسع الكون ال تتيحها املعادالت الفيزيائية ،وال كتلة املادة املتاحة
يف الكون ،ولذا فقد اتضح أن قيمة الثابت الكوين حتدد بالضبط التوسع املطلوب ،وقد كتب
[ليونارد سوسكايند] الفيزيائي الشهري يقول( :الثابت الكوين 10أس  122يستحيل أن ينشأ
بداهة عن صدفة) ..ومثله قال [ستيفن هوكينج] يف كتابه [موجز تاريخ الزمن]( :احلقيقة
الواضحة بخصوص الثوابت الكونية تؤكد عىل أهنا ُصممت بعناية تتيح احلياة وبمنتهى الضبط
املدهش)
قال الرجل :ما هذا الرقم الذي ال يمكن النطق به ،ال التعبري عنه؟
قال ماكس :ملن ال يعرف معنى كلمة  123صفر ،فإن هذه الكلمة تعني أننا بحاجة إىل
قرص صلب بحجم  15مليار سنة ضوئية ،أي أكرب من حجم الكون كله ،لنخرج منه هبذا
اإلحتامل ،وطبعا هذا هو قمة اجلنون الريايض ،ألن املستحيل الريايض ال يتجاوز  50صفر
فضال عن  123صفرا.
فاف رتاض هذا الثابت الكوين هبذا الرقم املدهش الذي ظل العلامء يفرتضون أنه صفر
زمنا طويال إىل أن بينت الدراسات يف  1998أنه ليس صفرا ،ويستحيل أن يكون صفر ،وإنام
هو قريب جدا جدا جدا جدا من الصفر ،لكن البد أن يكون أكرب من الصفر بمقدار ضئيل
للغاية بحيث يصبح رقام عرشيا وأمامه  122صفرا ثم واحد.
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وقد فشل الفيزيائيون يف معرفة سبب كون هذا الرقم هبذا القرب املدهش من الصفر،
ومع ذلك مل يصبح صفرا ،ولذا اعترب الكثري من الفيزيائيني هذه املشكلة أعمق مشكلة غري
حملولة يف الفيزياء ،ويطلقون عليها [معضلة الثابت الكوين]
قال الرجل :أرى أن كل األرقام التي كنت تذكرها متتلئ بمثل هذه املعجزات؟
قال ماكس :أجل ..فكل األرقام يف الثوابت الكونية ال يمكن التعبري عنها لدقتها
الشديدة ..فالنسبة بني اإللكرتون والربوتون هي  10 :1أس ..37والنسبة بني القوة
الكهرومغناطيسية واجلاذبية هي  10 :1أس  ..40ونسبة متدد الكون هي  10 :1أس..55
وكتلة كثافة الكون هي  10 :1أس..59
إن هذه األرقام مجيعا ،وغريها كثري ،حتدد القيم الفيزيائية للثوابت الكونية التي لو حدث
أي تغري بسيط للغاية فيها ملا نشأ الكون..
لقد قال [ليونارد سوسكايند] أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة ستافورد واملؤسس لنظرية
األوتار الفائقة( :إن املشكلة احلقيقية يف إعداد الكون بعناية أن هذه املعطيات التي تقف عىل
حافة السكني كلها مستقلة عن بعضها البعض ،ويف الوقت نفسه تتالقى لتسمح فقط بإحداث
احلياة ،وتغري أى ُمعطى من هذه املعطيات التي نشأت مستقلة مل يكن يسمح هلا بالتالقي فضال
عن إمكانية إجياد حياة أو حتى منظومة كونية)
قال الرجل :وعيت هذا ..فهات الثابت السادس.
قال ماكس :الثابت السادس هو ما يطلق عليه [الثوابت الفيزيائية والظروف األولية
لتكون الكون] ..وهي احلاالت الفيزيائية السابقة واملوازية والالحقة لالنفجار العظيم ،وهي
الظروف التي جيب أن تتضافر لتسمح بتكون الكون ..وقد نصفها بامليزان الدقيق لتوزع الطاقة
واملادة يف حلظات زمنية.
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ذلك أن الكون يتوسع اآلن يف خط زمني مستقيم ،وتنخفض حرارته تدرجييا مع
توسعه ..فإذا انكمش فإن احلرارة سوف تزيد مع اقرتاب األجسام الفضائية ببعضها حتى تصل
حلرارة ضخمة غري قابلة للقياس..
ويمكن التعبري عن الظروف األولية السابقة لالنفجار العظيم بمعادالت رياضية،
ولكن قد ال نستطيع حتديدها أبدا ..فنحن نتكلم عن حالة الوجود قبل أكثر من  18مليار سنة.
لقد عرب العامل الفيزيائي الربيطاين [روجر بينروز] عن هذا الثابت عند حديثه عن قانون
الثريمودينامكية الثاين ،فقال( :التوسع الزماين املكاين للكون يتبعه زيادة يف الفوىض ،وهذا
يعني أنه كلام عدنا عرب الزمن فإن النظام الكوين يزداد دقة وضبطا حتى نصل لقمة الضبط
الكوين ،وهي حلظة ما قبل اإلنفجار الكوين)
وقد حاول هذا الفيزيائي الكبري أن يصل إىل حسابات تقديرية ملحاولة فهم الدقة
الالمتناهية لظروف تكون الكون ..وقد استنتج من خالهلا استحالة الصدفة يف تكون الكون.
فقد استنتج أن احتاملية الصدفة لتوفر كل الظروف لتكون طاقة ومادة من حالة السكون
األدنى هي  1عىل  10يتبعه  123صفر ..أي أنه لو كان لدينا  10كرات يف كيس 9 ،كرات
بيضاء وواحدة محراء ..فاحتاملية حصولنا عىل الكرة احلمراء هي واحد عىل عرشة أو .10/1
أما احتاملية حصولنا عىل كون يدعم احلياة بالصدفة ،فإننا نحتاج إىل رقم خيايل لنفهمه
نحتاج إىل جتميع كل الذرات املكونة حلبة رمل عىل أرضنا ،ثم نجمع كل الذرات املكونة
لكوكبنا ،مع الشمس ،مع كواكب املجموعة الشمسية ،وكل الذرات املكونة ملجرتنا ،ثم
نضيف إىل ذلك كله الذرات املكونة لكل املجرات يف كل الكون املنظور وغري املنظور ..ومع
ذلك كله سيظل الرقم أكرب.
التفت للحضور ،وقال :إن هذا الرقم الكبري هو الذي دعا إىل طرح فكرة األكوان
املتعددة ..أي أنه اذا افرتضنا ذلك العدد من األكوان ،فال بد أن حيتوي أحدها عىل كل الثوابت
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الكونية الرضورية لتكون أجسام فضائية متهد لنشوء حياة فيه ..وهذه الفرضية وقبلها الفرضية
األنرتوبية مستحيلتان ال يقبل هبام أي عقل ،وال أي منطق ..بل مها ليسا سوى نوع من اهلروب
من إمكانية وجود اخلالق..
قال الرجل :وعيت هذا ..فهات الثابت السابع.
قال ماكس :الثابت السابع هو نسبة كتل الربوتونات وااللكرتونات .فإذا اختلفت هذه
النسب الذرية فإن اللبنات األساسية لتكون احلياة ( ) DNAما كانت لتتكون(.)1
قال الرجل :وعيت هذا ..فهات الثابت الثامن.
قال ماكس :الثابت الثامن [رسعة الضوء] ..فإذا كانت رسعة الضوء أكرب مما هي عليه،
فإن املجرات والنجوم واألجسام املشعة ستصبح مضيئة لدرجة أن الكون كله سيصبح كتلة
ضوئية ضخمة ..وإذا كانت رسعة الضوء أقل مما هي عليه فإن الكون سيكون خافتا أقرب إىل
الظلمة منه إىل الضياء.
قال الرجل :وعيت هذا ..فهات الثابت التاسع.
قال ماكس :الثابت التاسع [نسبة زيادة كتلة النيوترون عىل حساب الربوتون] ،فلو
كانت الزيادة أكرب ملا تكونت العنارص الثقيلة يف الكون ،كاحلديد والرصاص وغريها من
املعادن الرضورية للحياة ،فأجسادنا تتكون من نسب متفاوتة من هذه املعادن ،ولو كانت
الزيادة أصغر النكمشت النجوم ،وتكونت ثقوب سوداء تدمر الكون بأكمله ..هذا إن نشأ
الكون أساسا.
قال الرجل :وعيت اآلن ما ذكرت ..وقد كان حديثك أكرب برهان عىل رد احتاملية
الصدفة سمعته يف حيايت.

(  )1انظر التفاصيل املرتبطة هبذا يف كتاب [احلياة بني التوحيد واإلحلاد] من هذه السلسلة.
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قال ماكس :ليس ذلك فقط ..فهناك أيضا الظروف املساعدة ألي كوكب حتى تقوم
عليه احلياة برشوطها التي نعيشها ..مثل صفائح تكتونية ثابتة مع عوامل جيولوجية مناسبة..
وتوفر كميات مناسبة من املاء يف قرشته ..ومنها قمر بحجم مناسب ودورة مناسبة تساعد عىل
إضافة استقرار وثبات للكوكب لكي حيافظ عىل دورته الشمسية ..ومنها حجم وكتلة مناسبني
للكوكب للحصول عىل قدر من اجلاذبية يضمن احلفاظ عىل املاء والغالف الغازي من التشتت
يف الفضاء ..ومنها وجود كوكب آخر ضخم يف مكان مناسب حول الكوكب يقوم بجذب كل
الكويكبات والنيازك واألجرام الساموية الضخمة بعيدا عن الكوكب االصيل ..مثلام يف حالة
األرض نرى املشرتي يقوم هبذه املهمة ،حيث أن جاذبيته الضخمة جتذب كل األجسام
الضخمة اخلطرية مما يشكل درع محاية لكوكبنا ..ومنها وجود الكوكب يف طرف املجرة بعيدا
عن التكدس الداخيل ..ومنها توفر قطبية جزيئية للامء مع خصائص جتعل هذا العنرص
األسايس للحياة يف حالته السائلة ونطاق حراري دقيق .فمثال ،لو كان املاء يتبخر ضمن حرارة
 25مئوية ،الستحالت احلياة عىل األرض ..وغريها كثري.
التفت للحضور ،وقال :هل يمكن عقال يف ظل كل هذه الثوابت والرشوط الدقيقة جدا
أن يكون هناك أي حمل للصدفة؟
التوازن الكوين:
ما انتهى ماكس من حديثه حتى قام آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقي العزيز ماكس
عىل هذه اجلرأة التي جعلتك تتحدث عن احلقيقة ،وال حتجب عنها بأي حجاب ..وأنا
صديقك [رشودنجر] سمي ذلك الفيزيائي النمساوي املعروف بإسهاماته يف ميكانيكا الكم،
وخصوصا املعادلة املعروفة باسمه ،والتي حاز بسببها جائزة نوبل يف الفيزياء عام 1933م.
والذي مل حيحبه علمه عن ربه ،حيث رصح بقوله( :إن العلم يقف كاألبكم أمام األمور
القريبة من قلوبنا ،مثل شعورنا باالنرشاح والكآبة أو ملا نعترب هذا املشهد مجيال أم قبيح ..إن
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العلم ال يعرف شيئا عن اخلري والرش ،ألن مثل هذة األمور ال يفرسها إال اإلقرار بوجود إله)
وأنا أحب تعقيبا عىل ما ذكرت أن أذكر نموذجا من نامذج الدقة يف الصنع اإلهلي ،والتي
جتعل القول بالصدفة رضبا من اجلنون ..وهو يف جمال اختصايص ..وهو عن [القوة النووية
الصغرى]( )1التي أشار إليها وإىل دقتها صديقي العزيز ماكس..
فهذه القوى تعترب من القوى املؤثرة يف الكون ،ومتتلك قيمة عددية ثابتة ودقيقة جدا،
وهي موجودة يف بعض جسيامت الذرة ،وتسبب النشاط اإلشعاعي للامدة.
ويمكننا أن نعطي مثاال عىل هذا النشاط اإلشعاعي بتحلل النيوترون املوجود يف نواة
الذرة إىل بروتون وإلكرتون ونيوترون مضاد ..ليتضح لنا من خالله أن النيوترون املوجود يف
نواة الذرة ما هو إال جسيم ذري ناتج من احتاد بروتون وإلكرتون ونيوترون مضاد..
والقوة النووية الصغرى هي القوة التي تؤدي إىل انحالل النيوترون إىل اجلسيامت
الثالثة التي تتكون منها ،لكن هذه القوة موجودة عىل شكل حساس وموزون لدرجة أن هناك
توازنا يف هذا النشاط اإلشعاعي.
فلو كانت قيمة هذه القوة أكرب قليال مما هي عليه لتحللت النيوترونات يف الكون وندر
وجودها فيه ،أي ألصبح اهلليوم نادرا يف الكون منذ االنفجار العظيم ،ألن هذا العنرص حيمل
نيوترونني يف نواة ذرته ،ويمكن القول أنه كان سينعدم وجوده باملرة.
واملعروف عن اهلليوم أنه أخف العنارص يف الوجود بعد اهليدروجني ،وإذا انعدم اهلليوم
يف الكون ينعدم تكون العنارص الثقيلة يف جوف النجوم يف أثناء التفاعالت داخل مراكز النجوم
نتيجة التفاعالت النووية التي تطرأ عىل نوى ذرات اهليليوم ،وهذا يعني أن اهلليوم يعترب مادة
خام إلنتاج العنارص األخرى ،أي أن انعدام اهلليوم يؤدي إىل انعدام العنارص الالزمة لنشأة
احلياة واستمراريتها.
(  )1انظر :سلسلة املعجزات ،هارون حيي.
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وعىل عكس ذلك لو كانت قيمة القوة النووية الصغرى أصغر قليال مما هي عليه
لتحولت ذرات اهليدروجني املصاحبة لالنفجار العظيم إىل ذرات اهلليوم ،ولزادت كميات
العنارص الثقيلة يف مراكز النجوم زيادة غري عادية ،وهذه الزيادة تؤدي حتام إىل استحالة نشوء
احلياة.
التفت للحضور ،وقال :هل رأيتم كيف أن القوة الضعيفة التي حتملها جسيامت الذرة
هلا قيمة ذات حساسية فائقة ،وخلقت هبذه الكيفية لتلعب دورها يف نشوء الكون.
باإلضافة إىل هذا ،فإن هناك عامال آخر يؤثر عىل مدى حساسية قيمة هذه القوة ،وهو
يتمثل يف تأثري هذه القوة عىل ُجسيم ذري يدعى بـ [النيوترينو] ،فالنيوترينوات هي اجلسيامت
التي تلعب دورا كبريا يف دفق العنارص الثقيلة والالزمة للحياة واملتكونة يف مراكز النجوم
العمالقة إىل الفضاء السحيق.
وتعترب القوة النووية الصغرى هي القوة الوحيدة التي تؤثر عىل جسيامت النيوترينو يف
الكون.
ولو كانت هذه القوة أصغر قليال مما هي عليه ألصبحت جسيامت النيوترينوات أكثر
حرية يف احلركة دون أن تتأثر بقوة جذب أي يشء ،وهذا يعني أن هذه اجلسيامت تستطيع أن
هترب من قوة جذب النجوم العمالقة دون أن تتأثر بالطبقات اخلارجية هلذه النجوم ،وبالتايل
سيكون دفق العنارص الثقيلة إىل الفضاء مستحيال ..ولو كانت هذه القوة أكرب مما هي عليه
لبقيت يف مراكز النجوم قابعة فيه دون حراك ،وهذا يؤدي إىل صعوبة إطالق العنارص الثقيلة
املتكونة إىل الفضاء.
لقد ذكر [بول ديفيس] أن قوانني الفيزياء األساسية واملؤثرة يف الكون حتمل قيام معينة
وحمددة لتناسب وتالئم حياة اإلنسان ،وإذا حدث أي تغيري طفيف يف هذه القيم يتغري وجه
الكون احلايل تغريا ملحوظا ،فقال( :وملا وجدنا نحن كبرش لنشاهد هذا الكون ..وكلام استمر
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اإلنسان يف أبحاثه الفضائية اكتشف أمور ًا مثرية ال يمكن تصديقها بالعقل اإلنساين ،وآخر ما
توصل إليه اإلنسان بشأن االنفجار العظيم يثبت أن الكون يتمدد بشكل دقيق وموزون لدرجة
مثرية للحرية واإلعجاب)
ويقول [آرنوبنزياس] أحد من اكتشف األشعة الكونية الدالة عىل حصول االنـفجار
العظيم ،واحلاصل عىل جائزة نوبل سنة  1965موضحا هذا التخطيط والتصميم اخلارقني
للكون( :إن علم الفلك يقودنا إىل أمور غري عادية ،إىل كون خلق من العدم ،الكون الذي
حيتوي عىل موازين دقيقة للغاية تكفي سببا لنشأة احلياة ،أي أن الكون وجد هبذه الكيفية
لتحقيق هذه الغاية)
ويقول الربوفيسور [روبرت جاسرتو] أستاذ الفيزياء النظرية يف جامعة كولومبيا( :إن
الكون بالنسبة إىل الفيزيائيني والفلكيني هو املكان املناسب لعيش اإلنسان واملحدد بمجموعة
من القيم الرياضية حتديدا ضيقا للغاية ،وهذا التعريف يدعى بـ [املبدأ اإلنساين] ،وتعترب هذه
النتيجة برأيي من أكثر النتائج التي توصل إليها العلم احلديث غموضا)
سكت قليال ،ثم قال :إن كل هذه النتائج التي أقر هبا كبار علامء العلامء يف التخصصات
املختلفة بشأن القوى الكونية املؤثرة من ناحية ثبات قيمها وتناسبها وتوازهنا مع بعضها البعض
هبذه الدقة املتناهية تدل عىل أنه ال تفسري هلذه احلقيقة باستخدام كلمة املصادفة ،وإنام التفسري
الوحيد هلا هو [املعجزة]
ونستطيع أن نتثبت كوهنا كذلك بإجراء القياسات التي تؤدي إىل نتائج ثابتة دائام ،وال
تتغري حتى بنسبة  1إىل  100أو  2إىل  ..100إضافة إىل أن هذه املوازين الدقيقة هي نفسها مل
تتغري حتى قبل وجود اإلنسان ،أو وجود احلياة ،ومل تعان أي تغيري أو حتول يف قيمتها..
وهذا كله يعني أن الكون مستند إىل موازين دقيقة للغاية ،واالدعاء بأن املصادفة هي
التي أوجدت هذا النظام املتوازن واملتقن يعترب منافيا لقواعد العقل واملنطق حتام..
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***
قام رجل من أهل البلدة ،وقال :ما دمت قد حدثتنا عن هذا ،فاذكر لنا مدى االنسجام
بني الشحنات الكهربائية؟
قال رشودنجر :شكرا عىل هذا السؤال املهم ..فهو أيضا يرشدنا إىل معجزة أخرى من
معجزات التصميم اإلهلي..
أنتم تعرفون أن الربوتون أكرب من اإللكرتون من ناحية الكتلة واحلجم ،فالربوتون
يملك كتلة أكرب بـ 1836مرة من كتلة اإللكرتون ،ولو أجرينا مقارنة مادية بينهام فإن األمر
يصبح كاملقارنة بني اإلنسان وحبة البندق ،ويمكن القول أنه ليس هنالك أي تشابه بني
اإللكرتون والربوتون.
والغريب أن هذين اجلسمني بالرغم من عدم تشاهبهام إال أهنام يملكان نفس الكمية من
الشحنة الكهربائية ،ولكن إحدى الشحنتني موجية واألخري سالبة ،وكذلك تتميز الشحنتان
بأهنام متساويتان من ناحية الشدة ،وهلذا السبب تكون الذرة متعادلة الشحنة.
والغريب هنا هو أن املتوقع أن تكون الشحنتان غري متكافئتني ،وال يوجد أي مؤثر
جيعلهام متساويتني ،بل املتوقع أن يكون اإللكرتون أضعف شحنة من الربوتون لكونه أصغر
منه كتلة ،ولكن ذلك مل حيصل.
قال السائل :فامذا كان سيحدث لو كان اإللكرتون غري متكافئ كهربائيا مع الربوتون؟
قال رشودنجر :حينها ستصبح مجيع الذرات املوجودة يف الكون موجبة الشحنة نتيجة
وجود الربوتون املوجب الشحنة ،وهذا يؤدي إىل أن تصبح مجيع الذرات متنافرة مع بعضها..
قال السائل :فلنفرض أن هذا حدث ..فكيف يكون احلال؟
قال رشودنجر :حيدث ما ال يمكن أن يقع يف احلسبان ..وأول ذلك التغيريات التي
ستحدث يف أجسامنا ،فأول تغيري حيصل حلظة تنافر الذرات مع بعضها البعض هو متزق أيدينا
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متزقا فجائيا إربا إربا ..وليست األيدي فقط ،بل كل اجلسم سيتمزق إىل أجزاء وأشالء يف حلظة
واحدة ..وحتى الغرفة التي نجلس فيها ..بل العامل الذي نشاهده ..وكذلك الكواكب املوجودة
يف املجموعة الشمسية ..ومجيع األجرام الساموية يف الكون كلها تتالشى يف حلظة واحدة ،وال
يمكن بعدها أن يتكون أي جسم مادي يمكن رؤيته بالعني املجردة ،ويصبح الكون يف النهاية
عبارة عن جتمع من الذرات املتنافرة مع بعضها البعض بشكل عشوائي فوضوي يف كافة أرجاء
الكون.
قال السائل :ما هي نسبة التغيري يف شحنة اإللكرتون والربوتون كي حتدث مثل هذه
الفوىض الشاملة؟
قال رشودنجر :لقد قال الربوفيسور جورج كرينشتاين يف كتابه [الكون التكافيل] جميبا
عن هذا السؤال ( :لو حدث تفاوت بني شحنتني كهربائيتني بنسبة جزء من 100بليون جزء
لكان كافيا لتشتت واضمحالل اإلنسان واحلجر وسائر املواد الصغرية ..وهذا املقياس أكثر
حساسية بالنسبة إىل األجسام الكبرية كاألرض والشمس ألهنا حتتاج إىل تغيري بنسبة 1إىل بليون
بليون فقط كي تضمحل)
وسبب ذلك هو أن الربوتونات واإللكرتونات التي تشكل الذرة ذات كتل خمتلفة
بصورة كبرية إال أهنا صممت بنفس الكمية من الشحنة ،وبصورة إعجازية ،وهذا التطابق مهم
جدا يف احلفاظ عىل التوازن الكوين.
لقد تم حساب عدد الربوتونات واإللكرتونات يف الكون حسابا دقيقا جدا ..ويمكن
القول أهنام متساويتان يف العدد مع وجود فارق ضئيل جدا يمكن إمهاله ..وهذا التساوي مهم
جدا يف احلفاظ عىل التوازن الكهرومغناطييس للكون.
قال السائل :وعينا هذا ،لكن ما قيمة االنسجام أو التوافق العددي بني اإللكرتون
والربوتون الذي حدثتنا عنه؟
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قال رشودنجر :إن هذا التوافق العددي مهم جدا إلحداث التوازن الكهربائي يف أرجاء
الكون ألن أي زيادة يف عدد إلكرتونات أو الربوتونات تؤدي إىل حصول تنافر بني اجلسيامت
املتشاهبة الشحنة وابتعادها عن بعضها ،وهذا يؤدي إىل إعاقة احتاد اجلسيامت دون الذرة مع
بعضها لتشكيل الذرة ،وبالتايل استحالة تكون األجسام الساموية ،وبالتايل استحالة تكون
املجرات والنجوم والكواكب ومن ضمنها كوكبنا الذي نعيش عليه.
قال الرجل :بناء عىل ما ذكرت ،وما ذكر األستاذ ماكس ..ماهي احتامالت نشوء مثل
هذا الكون باملصادفة؟
قال رشودنجر :إن هذه االحتامالت قد تم حساهبا من قبل الربوفيسور الربيطاين روجر
بنروز األخصائي يف الرياضيات ،والزميل احلميم لستيفن هوكينج ،وأثبتت حسابات
االحتامالت التي من املمكن حدوثها من ضمن النتائج املتعددة واملحتملة ملا حيصل بعد
االنفجار العظيم.
وهي عبارة عن رقم مهول جدا ..إنه  1مقسوم عىل  10قوة  10قوة  ..123وهذا الرقم
من الصعب جدا استيعابه منطقيا ..فالتعبري الريايض 10قوة  123يعني العدد 1وأمامه مائة
وثالثة وعرشون صفرا ..وهو أكرب من جمموع عدد الذرات يف الكون ..أي أكرب من  10قوة
 ..78وبالطبع فإن هذا الرقم خيايل ،ألن الرقم الذي توصل إليه روجر بنروز مساو لـ1ومعه
10قوة 123صفرا..
وأحب أن أذكر لك هنا قاعدة رياضية مهمة تتعلق هبذا ،وهي أن احتامل أصغر من 1
مقسوم عىل  10قوة  50يمكن اعتباره صفرا ..وأنت كام ترى فإن النتيجة السابقة احتامل أصغر
من  1مقسوم عىل 10قوة  50بمقدار يساوي تريليون تريليون تريليون مرة ..وبإجياز فإن
احتامل نشوء الكون مصادفة مستحيل قطعا.
وقد علق الربوفيسور بنروز عىل هذا الرقم اخليايل قائال( :إن هذا االحتامل أي العدد
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واحد مقسوم عىل  10قوة  10قوة  123يعكس لنا مدى وضوح وبيان اإلرادة اإلهلية يف هذا
األمر ،فالرقم الذي تم التوصل إليه مدهش وحمري ،فاملرء ال يستطيع أن يكتب أو يتعامل
رياضيا مع رقم هبذا الكرب ،ألن عليه يف هذه احلالة أن يضع  10قوة 123صفرا أمام العدد ..1
ولو وضع صفر عىل مجيع الربوتونات والنيوترونات املوجودة يف الكون ملا تم الوصول إىل هذا
العدد من األصفار ،بل بقي وراءه كثريا)
التفت لزمالئه ،وقال :ال شك أنكم تعرفون صدق كل الذي قلته ..وتعرفون أيضا أن
حتقق أكمل احتامل وأفضله من بني االحتامالت اهلائلة التي رشحناها بلسان علم الرياضيات
هلو أفضل دليل وأقوى برهان عىل أن هذا الكون خملوق ..وبال شك فإن الكون الذي نعيش
فيه مل يأت نتيجة املصادفات العمياء أو سلوك الذرات غري العاقلة ،فكل يشء يف الكون حي أو
غري حي ينطق بأنه خملوق بقدرة إله.
***
جلس ،فقام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقي العزيز رشودنجر عىل هذه
املعلومات القيمة التي أدليت هبا ..والتي كنت شخصيا أعرفها ،ولكني كنت كل حني أغض
الطرف عنها ،خوفا من النتائج التي حتملها ..لكني اآلن ،وبني هذا احلضور الكريم ،ويف هذا
اجلو املمتلئ بالصفاء والصدق ،أحب أن أذكر لكم أنني أنا املسمى [هايزنربج] سمي ذلك
الفيزيائي األملاين الكبري ،واحلائز عىل جائزة نوبل يف الفيزياء عام  ..1932وأحد مؤسيس فيزياء
الكم ،وصاحب أحد أهم مباديء الفيزياء احلديثة ،مبدأ عدم اليقني ،والقائل( :إنه نظام مبهر
حتكمه قوة حكيمة قادرة ،لو اختفت من الوجود الجتاحت اجلنس البرشى مصائب رهيبة
أسوأ من االنفجارات النووية وحروب اإلبادة)
وأنا اليوم وبعد فرتة طويلة من االنحدار يف هاوية اإلحلاد أعود اآلن إىل فطريت األصيلة،
وأقر بني أيديكم بأين قد ختليت عن كل تلك األوهام التي كانت تسيطر عيل ،ومتنع عيني عن
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رؤية احلقيقة ..أمجل حقيقة يف الوجود ..وجود اإلله العظيم الذي صمم هذا الكون بإبداع
ودقة ال نظري هلا.
واسمحوا يل هبذه املناسبة أن أذكر لكم بعض كنت ما ممتلئا بالعجب منه يف فرتة إحلادي،
وكان كل حني يلح عيل بأن أدخل جنة اإليامن ،لكن نفيس األمارة بالسوء كانت حتول بيني
وبني ذلك.
كان أكرب ما يمأل عقيل بالعجب تلك القوانني الرياضية( )1املحكمة الدقيقة التي ال
تتخلف أبدا بصورة تدعو إىل الدهشة واإلكبار ،فحتى املادة اجلامدة التي ال متلك شعورا كنت
أراها تتبع قوانني صارمة معلومة ..فاملاء أينام كان عىل هذه األرض لن يكون معناه سوى مادة
سائلة حتتوى عىل  1 .11باملائة من اهليدروجني ،و 9 .88باملائة من األوكسجني ..ولذلك
يستطيع أي شخص أن جيرى عملية تسخني املاء يف معمله أن يقول بكل قطعية :إن درجة
حرارة غليان املاء هي ( )100سنتي جراد ،دون أن يرى مقياس احلرارة ما دام ضغط
اهلواء760م .م ..فإذا كان ضغط اهلواء أقل فسوف نحتاج طاقة أقل لتوفري احلرارة التي تدفع
جزئيات املاء ..وتعطيها صورة البخار .وحينئذ سوف تنخفض درجة غليان املاء ،وعىل
العكس لو كان ضغط اهلواء أكثر من 760م .م .فستزداد درجة غليان بمقدار زيادة ضغط
اهلواء.
لقد جرب الكثري من الباحثني العملية مرارا إىل أن متكنوا من البت يف أمر الغليان حتى
قبل تسخني املاء ..ولو مل يكن هذا النظام والضبط يف املادة وعمليات الطاقة ملا وجد اإلنسان
أسسا يقيم عليه كشوفه ومنجزاته العلمية ..ولوال هذا النظام والضبط حلكمت عاملنا
االتفاقات والصدف املحضة ..ولكان من املستحيل عىل علامء الطبيعة أن يقولوا :إنه بمبارشة
عمل ما يف حالة معينة حتصل نتيجة كذا..
(  )1انظر :االسالم يتحدى :وحيد الدين خان.
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سكت قليال ،ثم قال :ومثله ما يسمى بنظام العنارص والدورية ..ذلك النظام املمتلئ
بالعجب ..فقد وضع [ماندليف] خريطة للعنارص الكياموية بمقاديرها اجلوهرية ،وسميت
باخلريطة الدورية ،وىف ذلك الوقت مل تكن كل العنارص قد تم كشفها حتى متأل كل اخلانات
املوجودة يف اخلريطة ،فرتكها خالية؛ إىل أن مألها العلامء فيام بعد ،كام ختيلها [ماندليف] من قبل
كشفها بسنني طويلة ،وهذه اخلريطة حتوى مجيع العنارص اجلوهرية بأرقام وقوائم خمتلفة.
ومعنى األرقام اجلوهرية هو العدد اخلاص الذي يوجد يف مركز الذرة ،من الشحنات
الكهربية اإلجيابية (الربوتون) ..وهذا العدد ـ كام تعلمون ـ هو الفارق بني ذرة عنرص وذرة
عنرص آخر؛ فاهليدروجني الذي نعتربه أبسط عنرص يوجد يف مركز ذرته شحنة واحدة من
الكهربية اإلجيابية ،وكذلك توجد يف العنرص املسمى (هيلوم) شحنتان ،وهكذا.
وما كان لنا أن نتمكن من وضع خرائط العنارص املختلفة إال بناء عىل قوانينها الرياضية
العجيبة ..وهل هناك مثال للضبط أفضل من أننا عثرنا عىل العنرص رقم ( )101بمجرد معرفة
شحناته الكهربية اخلمسة عرش؟!
التفت إىل أصدقائه من العلامء ،وقال :أال ترون أن العلامء مجيعا من لدن ماندليف إىل
آخر عامل فيكم يطلق عىل هذا النظام البديع لقب [القانون الدوري] ،ال [الصدفة الدورية]..
ذلك أنه ليس من املمكن أن نتنكر ملا تطلبه هذه الضوابط والنظم من وجود إله عليم خبري هو
الذي وضع قيمها بدقة عالية..
ثم التفت للحضور ،وقال :ال شك أنكم تسمعون يف األخبار أن كسوفا للشمس ،أو
خسوفا للقمر سيحدث يف اليوم الفالين ،واملكان الفالين..وال شك أن الكثري منكم ينبهر من
دقة العلامء ،ودقة حساباهتم ..ولكن أهيام أكثر إهبارا :هل مكتشف تلك احلسابات الدقيقة ،أو
واضعها ومصممها ومبدعها؟
سكت قليال ،ثم قال :وهكذا احلال عندما نرفع أعيننا إىل السامء ،ونشاهد الكواكب
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والنجوم التي ال حرص هلا؛ إن هذه الكرات الساموية التي ال تزال معلقة يف الفضاء منذ قرون
ال نعرف عدهتا ،تدور يف الفضاء الفسيح السحيق عىل نظام معني معلوم بحيث يمكننا معرفة
مجيع الوقائع املستقبلة قبل وقوعها بقرون ..إنه نظام ال مثيل له من الذرة ..إىل قطرة املاء ..إىل
الكواكب السحيقة يف أجواز الفضاء ..نظام تستنبط عىل أساسه قوانني علمية.
إن نظرية نيوتن تفرس دوران الكرات الفلكية ،وبناء عليها استطاع العاملان :آدمز وال
فريري أن يتنبآ بوجود كوكب مل يكن معروفا وجوده يف وقتهام ،وبناء عىل قوهلام وجه مرصد
برلني يف ليلة من ليايل سبتمرب سنة  1846تلسكوبا إىل اجلهة التي أشارا إليها ،ورسعان ما وجد
املرصد الكوكب الذي نسميه اليوم (نبتون) ،يف أرسة الشمس.
تقدم من بعض زمالئه من العلامء ،وقال :أال ترى ـ صديقي العزيز ـ أننا كنا وامهني حني
كنا نردد كل حني ،ونحن نكذب عىل أنفسنا وعىل الناس أنه ـ كام يقول هكسىل ـ (لو جلست
ستة من القردة عىل آالت كاتبة ،وظلت ترضب عىل حروفها ملاليني السنني فال نستبعد أن نجد
يف بعض األوراق األخرية التي كتبوها قصيدة من قصائد شكسبري! فكذلك كان الكون
املوجود اآلن نتيجة لعمليات عمياء ،ظلت تدور يف (املادة) لباليني السنني)
ضحك بصوت عال ،وقال :أال ترى إىل هذا اللغو املثري ..فهل هذا الكون العجيب
قصيدة من قصائد شكسبري ..إن كل ذرة يف الكون أكثر إبداعا ودقة ونظاما من كل قصائد
شكسبري ..فأي صدفة عجيبة أنتجت هذا الواقع العظيم ذا الروح العجيبة؟
لقد كان الربوفيسور ايدوين كونكلني أكثر عقال منا حني قال( :إن القول بأن احلياة
وجدت نتيجة (حادث اتفاقي) شبيه يف مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار
صديف يقع يف مطبعة)
وكان ذلك العامل األمريكي أكثر عقال منا حني قال( :إن نظرية الصدفة ليست افرتاضا،
وإنام هي نظرية رياضية عليا ،وهى تطلق عىل األمور التي ال تتوفر يف بحثها معلومات قطعية،
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وهى تتضمن قوانني صارمة للتمييز بني الباطل واحلق ،وللتدقيق يف إمكان وقوع حادث من
نوع معني وللوصول إىل نتيجة هي معرفة مدى إمكان وقوع ذلك احلادث عن طريق الصدفة)
تقدم من زميل آخر له ،وقال :فلنسلم جدال بام ذكر لنا هكسيل ..وافرتضنا أن املادة
وجدت بنفسها يف الكون ،وافرتضنا أيضا أن جتمعها وتفاعلها كان من تلقاء نفسها ..ففي تلك
احلال أيضا لن نظفر بتفسري الكون ،فإن (صدفة) أخرى حتول دون طريقنا ..فلسوء حظنا :أن
الرياضيات التي تعطينا نكتة (الصدفة) الثمينة هي نفسها التي تنفى أي إمكان ريايض يف وجود
الكون احلايل بفعل قانون الصدفة.
لقد استطاع العلم الكشف عن عمر الكون وضخامة حجمه ،والعمر واحلجم اللذان
كشف عنهام العلم احلديث غري كافيني يف أي حال من األحوال ،لتسويغ إجياد هذا الكون عن
قانون الصدفة الريايض.
لقد رضب العامل األمريكي الشهري (كريسى موريسن) مثاال رائعا يمكنه أن يوضح لنا
حدود الصدفة وجماهلا ،فقال( :لو تناولت عرشة دراهم ،وكتبت عليها األعداد من 1إىل ،10
ثم رميتها يف جيبك وخلطتها جيدا ،ثم حاولت أن خترجها من الواحد إىل العارش بالرتتيب
العددي ،بحيث تلقى كل درهم يف جيبك بعد تناوله مرة أخرى ..فإمكان أن نتناول الدرهم
املكتوب عليه يف املحاولة األوىل من واحد عىل عرشة؛ وإمكان أن تتناول الدرمهني ()1 ،2
بالرتتيب واحد يف املائة وإمكان أن خترج الدراهم ( )1 ،2 ،3 ،4بالرتتيب هو واحد يف العرشة
آالف ..حتى إن اإلمكان يف أن تنجح يف تناول الدراهم 1إىل  10بالرتتيب واحد يف عرشة
باليني من املحاوالت)
لقد رضب هذا املثال العامل األمريكي الشهري (كريسى موريسن) ،ثم استطرد قائال( :إن
اهلدف من إثارة مسألة بسيطة كهذه ،ليس إال أن نوضح كيف تتعقد (الوقائع) بنسبة كبرية جدا
يف مقابل (الصدفة)
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بناء عىل هذا ،ف لنتأمل يف أمر هذا الكون فلو كان كل هذا بالصدفة واالتفاق ،فكم من
الزمان استغرق تكوينه بناء عىل قانون الصدفة الريايض؟
إن األجسام احلية ترتكب من (خاليا حية) وهذه (اخللية) مركب صغري جدا ومعقد
غاية التعقيد ،وهى تدرس حتت علم خاص يسمى (علم اخلاليا) .ومن األجزاء التي حتتوى
عليها هذه اخلاليا :الربوتني وهو مركب كياموي من مخسة عنارص هي الكربون واهليدروجني
والنرتوجني واألوكسجني والكربيت ..ويشمل اجلزيء الربوتيني الواحد أربعني ألفا من
ذرات هذه العنارص!
ويف الكون أكثر من مائة عنرص كياموي كلها منترشة يف أرجائه ،فأي نسبة يف تركيب هذه
العنارص يمكن أن تكون يف صالح قانون (الصدفة)؟
وهل يمكن أن ترتكب مخسة عنارص من هذا العدد الكبري إلجياد (اجلزيء الربوتيني)
بصدفة واتفاق حمض؟!
إننا نستطيع أن نستخرج من قانون الصدفة الريايض ذلك القدر اهلائل من (املادة) الذي
سنحتاجه لنحدث فيه احلركة الالزمة عىل الدوام؛ كام نستطيع أن نتصور شيئا عن املدة السحيقة
التي سوف تستغرقها هذه العملية.
تقدم من زميل آخر له ،وقال :أنت تعرف أن الريايض السويرسي الشهري األستاذ
(تشارلز يوجني جواي) حاول أن يستخرج هذه املدة عن طريق الرياضيات ..فانتهى يف أبحاثه
إىل أن (اإلمكان املحض) يف وقوع احلادث االتفاقي الذي من شأنه أن يؤدى إىل خلق كون ،إذا
ما توفرت املادة ،هو واحد عىل ( 10/60أي  10×10مائة وستني مرة) ..وبعبارة أخرى:
نضيف مائة وستني صفرا إىل جانب عرشة ..وهو عدد هائل تتصدع له العقول.
أال ترى أن إمكان حدوث اجلزيء الربوتيني عن (صدفة) يتطلب مادة يزيد مقدارها
بليون مرة عن املادة املوجودة اآلن يف سائر الكون ،حتى يمكن حتريكها وضخها ،وأما املدة
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التي يمكن ظهور نتيجة ناجحة هلذه العملية فهي أكثر من  10/243سنة.
إن جزيء الربوتني يتكون من (سالسل) طويلة من األمحاض األمينية ،وأخطر ما يف
هذه العملية هو الطريقة التي ختتلط هبا هذه السالسل بعضها مع بعض فإهنا لو اجتمعت يف
صورة غري صحيحة تضبح سام قاتال ،بدل أن تصبح موجدة للحياة.
تقدم من زميل آخر له ،وقال :وأنت أيضا تعرف أن الربوفيسور ج .ب .ليتز توصل إىل
أنه ال يمكن جتميع هذه السالسل فيام يقرب من  10/48صورة وطريقة ..لقد عرب عن ذلك
بقوله( :إنه من املستحيل متاما أن جتتمع هذه السالسل ـ بمحض الصدفة ـ يف صورة خمصوصة
من هذه الصور التي ال حرص هلا ،حتى يوجد اجلزيء الربوتيني الذي حيتوى أربعني ألفا من
أجزاء العنارص اخلمسة التي سبق ذكرها)
ثم التفت للحضور ،وقال :ومع ذلك كله ،فإن القول باإلمكان يف قانون الصدفة
الريايض ال يعنى أنه البد من وقوع احلادث الذي ننتظره ،بعد متام العمليات السابق ذكرها ،يف
تلك املدة السحيقة؛ وإنام معناه أن حدوثه يف تلك املدة حمتمل ال بالرضورة ،فمن املمكن عىل
اجلانب اآلخر من املسألة أال حيدث يشء ما بعد تسلسل العملية إىل األبد.
تقدم من زميل آخر له ،وقال :أنت تعلم ـ صديقي العزيز ـ أن هذا اجلزيء الربوتيني ذو
وجود كياموي ،ولذلك فهو ال يتمتع باحلياة إال عندما يصبح جزءا من اخللية ،فهناك فقط تبدأ
احلياة ..وهذا الواقع يطرح أهم سؤال عىل عقولنا ،وهو :من أين تأتى احلرارة عندما يندمج
اجلزيء باخللية؟
أنت تعلم أنه ال يوجد جواب عن هذا السؤال عندنا ،ذلك أنه من الواضح أن التفسري
الذي يزعمه املتسرتون وراء قانون الصدفة الريايض ال ينطبق عىل اخللية نفسها ،وإنام عىل جزء
صغري منها هو اجلزيء الربوتيني ،وهو ذرة ال يمكن مشاهدهتا بأقوى منظار بينام نعيش ،ويف
جسد كل فرد منا ما يربو عىل أكثر من مئات الباليني من هذه اخلاليا.
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أنت تعلم أن (الكونت دى نواي) أعد بحثا وافيا حول هذا املوضوع ذكر فيه أن مقادير
(الوقت ،وكمية املادة ،والفضاء الالهنائي) التي يتطلبها حدوث مثل هذا اإلمكان هي أكثر
بكثري من املادة والفضاء املوجودين اآلن ،وأكثر من الوقت الذي استغرقه نمو احلياة عىل ظهر
األرض..
وذكر :أن حجم هذه املقادير التي سنحتاج إليها يف عمليتنا ال يمكن ختيله أو ختطيطه يف
حدود العقل ..فألجل وقوع حادث ـ عيل وجه الصدفة ـ من النوع الذي ندعيه ،سوف نحتاج
كونا يسري الضوء يف دائرته 10/82سنة ضوئية (أي 82 :صفرا إىل جانب عرشة سنني
ضوئية!) وهذا احلجم أكرب بكثري جدا من حجم الضوء املوجود فعال يف كوننا احلايل؛ فإن ضوء
أبعد جمموعة للنجوم يف الكون يصل إلينا يف بضعة (ماليني) من السنني الضوئية فقط ..وبناءا
عىل هذا ،فإن فكرة أينشتاين عن اتساع هذا الكون ال تكفى أبدا هلذه العملية املفرتضة.
أما فيام يتعلق هبذه العملية املفرتضة نفسها ،فإننا سوف نحرك املادة املفرتضة يف الكون
املفرتض ،برسعة مخسامئة (تريليون) حركة يف الثانية الواحدة ،ملدة 10/243بليون سنة (243
صفرا أمام عرشة باليني) ،حتى يتسنى لنا حدوث إمكان يف إجياد جزيء بروتيني يمنح احلياة.
لقد قال (دى نواي) يعرب عن هذا( :البد أال ننسى أن األرض مل توجد إال منذ بليونني
من السنني ،وأن احلياة ـ يف أي صورة من الصور ـ مل توجد إال قبل بليون سنة عندما بردت
األرض)
تقدم من زميل آخر له ،وقال :لقد تبني لنا حتى اآلن أن املادة العادية حتتاج إىل باليني
الباليني من السنني ،حتى يتسنى جمرد إمكان حلدوث (جزيء بروتيني) فيها بالصدفة ..فكيف
إذن جاءت يف هذه املدة القصرية يف شكل مئات اآلالف من أنواع النباتات واحليوانات؟
وكيف انترشت هذه الكمية اهلائلة عىل سطح األرض يف كل مكان؟ ..ثم كيف جاء من
خالل هذه األنواع احلياتية ذلك املخلوق األعىل الذي نسميه (اإلنسان)؟
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ثم التفت للحضور ،وقال :اسمحوا يل بعد كل هذا أن أختم كلمتي هذه بمقولة قاهلا
عامل الطبيعة األمريكي (جورج إيرل ديفيس) ،فقد عرب عن هذه احلقائق أحسن تعبري حني قال:
(لو كان يمكن للكون أن خيلق نفسه فإن معنى ذلك أنه يتمتع بأوصاف اخلالق ،ويف هذه احلال
سنضطر أن نؤمن بأن الكون هو اإلله ..وهكذا ننتهي إىل التسليم بوجود (اإلله)؛ ولكن إهلنا
هذا سوف يكون عجيبا :إهلا غيبيا وماديا يف آن واحد! إننى أفضل حاكمه ومديره ومدبره،
بدال من أن أتبنى مثل هذه اخلزعبالت)
***
انتهى العلامء من حديثهم يف املحور الثاين ،وقد شعرت بروحانية كبرية تغمر املكان،
والحظت يف وجوه الكثري من العلامء حتى الذين مل يرصحوا بعد بعودهتم لإليامن رسورا كبريا،
وأنوارا كثرية تكاد تستأصل الظلامت اإلحلادية التي حتول بينهم وبني اجلهر باحلقيقة.
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احلياد ..والتدبري
بعد انتهاء املحور الثاين من احلديث عن الكون بني الرؤيتني اإليامنية واإلحلادية ،وبعد
أخذ فرتة قصرية من الراحة ،قام املسؤول عن الشؤون العلمية يف تلك البلدة ،وقال :بعد
انت هائنا من املناقشات حول املحور الثاين ،واملتعلق بالصدفة والغائية وعالقتهام بالكون..
سنتحدث اآلن عن حمور آخر ،له عالقة بكلتا الرؤيتني اإليامنية واإلحلادية ..وهو [الكون بني
احلياد والتدبري] ..فهل الكون خاضع لتدبري إهلي حمكم؟ أم أن هناك قوانني حتكمه ،وال حاجة
له بذلك إىل إله؟ ..سنحيل اإلجابة عىل هذه األسئلة إىل علامئنا األفاضل مع مناقشة احلضور
هلم.
السنن والقوانني:
قام أحد العلامء ،وأخذ يتحدث بحامسة كبرية ،وقال :خالفا ملا قام به زمالئي من ترصف
يدل عىل عدم وعيهم بام يقولون ..فإين أنا هولباخ ،سمي [بارون دي هولباخ]( ..)1ال شك
أنكم تعرفونه  ..إنه ذلك الكاتب والفيلسوف واملوسوعي العظيم الذي عرف بكونه أحد رواد
عرص التنوير الفرنيس..
ذلك الذي قال يف كتابه [منهج الطبيعة]( :إن مصدر شقاء اإلنسان وبؤسه هو جهله
بالطبيعة ..إن إرصاره عىل التمسك باآلراء اخلاطئة العمياء التي تلقنها يف طفولته  ..وما نتج
عن ذلك من حتيز وهوى ظلال عقله وأفسدا ذهنه  ..يبدو أهنام قضيا عليه باالستمرار عىل اخلطأ
 ..أنه يستمد أسلوب تفكريه من اآلخرين حتت مسئوليتهم ،ثقة منه هبم ،وهم أنفسهم خمطئون،
أو أن هلم مصلحة يف تظليله وخداعه .وإلزالة هذه الغشاوة وإخراجه من هذه املتاهة فإن األمر
(  )1بارون دي هولباخ ]1789-1723[ :كاتب وفيلسوف وموسوعي فرنيس أملاين ،عرف عن كونه واحدا من رواد يف عرص
التنوير الفرنيس ،وقد عرف بتواجده يف الصالونات األدبية ،وعرف بإحلاده ،وقد كانت له عدة كتابات ضد الدين ،وقد كان كارل
ماركس واحد من املتأثرين بأفكاره..انظر يف ترمجته د .رمسيس عوض ،اإلحلاد يف الغرب ص .136
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يتطلب يد ًا حانية وحب ًا شديد ًا ..كام يقتيض أعظم الشجاعة التي ال يعرتهيا خوف وال وجل
وتصمي ًام أكيد ًا ال يكل وال يمل ..ومن ثم يكون أهم واجب علينا أن نفتش عن الوسائل التي
()1

نقيض هبا عىل األوهام التي تظللنا وختدعنا)

ديورانت] ،عن موقفه من النظام
وقد عرب مؤرخ احلضارة الكبري [ويليام جيمس
َ
الكوين ،وعدم حاجته إلله ،فقال( :بعد أن انتهى دي هولباخ من بيان برناجمه عىل هذه النحو
تقدم يف ترتيب ونظام ليفند كل الكائنات واالعتبارات واألفكار اخلارقة للطبيعة .وحيبذ
الطبيعة بكل ما فيها من مجال وقسوة وتقييد وإمكانات ،وليختزل كل احلقيقة والواقع إىل مادة
وحركة ،ويبني عىل هذا األساس املادي منهج ًا للفضيلة واألخالق يأمل أن يكون يف مقدوره
أن حيول املتوحشني إىل مواطنني ،ويشكل اخللق الفردي والنظام االجتامعي ويضفي سعادة
معقولة عىل حياة مقرر هلا املوت املحتوم ..إنه يبدأ وخيتتم بالطبيعة ،ولكنه ينكر أية حماوالت
لتشخيصها أو جتسيدها ،إنه حيددها ويعرفها بأهنا الكل األعظم الذي ينتج من اجتامع املادة يف
جمموعاهتا املختلفة .وهذا هو االسم املحبب لدى دي هولباخ للكون ،فهو يعرف املادة يف
()2

حرص وحذر بأهنا بصفة عامة ،كل ما يؤثر عىل حواسنا بأي شكل كان)

ثم اقتبس من كتابه هذه القوانني العظيمة( :كل يشء يف الكون يف حركة دائبة ..وجوهر
املادة هو أن تعمل ،وإذا تأملناها يف يقظة تامة الكتشفنا أنه ليس ثمة جزء صغري فيها ينعم
بسكون مطلق ،وكل ما يبدو لنا أنه ساكن ال يبقى ولو للحظة واحدة عىل نفس احلالة ،وكل
الكائنات تتناسل وتتكاثر وتتناقص وتتفرق باستمرار ..إن أشد الصخور صالبة تتصدع
بدرجات متفاوتة أمام ملسات اهلواء ..إن هذا الكل ال يقدم ملجال تأملنا وتفكرينا إال جمرد
تعاقب ضخم متصل غري متقطع ألسباب ونتائج ..وكلام ازدادت معرفتنا وجدنا أبلغ دليل
(  )1نقال عن :قصة احلضارة ()140 /38
(  )2قصة احلضارة ()142 /38
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عىل أن الكون يعمل من خالل األسباب الطبيعية وحدها .وقد يكون من العسري أن ندرك
كيف أن املادة اجلامدة يمكن أن تكون فيها حياة ،ولكن يكون من األصعب أن تصدق أن احلياة
خلق أو نتاج خاص لوجود خفي خارج عن الكون املادي)
وأنا مل أذكر لكم هذه النصوص ألبني لكم أهنا من أقوال سميي هولباخ ..وإنام ذكرهتا
ألهنا عقيديت وديني ومبدئي ..فإن كان حديثكم عن القوة التي تسيطر عىل العامل وتدبره هي
[الطبيعة] ،فأنا معكم يف ذلك..
بل يمكنني أن أمارس معكم طقوس العبودية هلا ..كام فعل سميي هولباخ حني راح
يناجيها كام يناجي املؤمنون رهبم ..فراح يقول هلا( :أيتها الطبيعة ،يا سيدة كل الكائنات ..إن
بناتك الفاتنات اجلديرات بالتوقري والعبادة ..الفضيلة والعقل واحلقيقية ..يبقني إىل األبد
معبوداتنا الوحيدات ..إن إليك تتجه كل تسابيح اجلنس البرشي وينصب عليك ثناؤه ،وإليك
يقدم كل والئه وإجالله)
وراح يقول( :إن صديق اجلنس البرشي ال يمكن أن يكون صديق ًا لإلله الذي كان يف
كل األوقات سوط ًا مسلط ًا عىل األرض ..إن رسول الطبيعة لن يكون أداة األوهام املظللة التي
جتعل الدنيا مقر ًا للخداع ..إن من يقدس احلقيقة لن ينسجم مع الزيف والباطل ..إنه يعلم أن
سعادة اجلنس البرشي تقتيض بشكل ال رجعة فيه ،تقويض رصح اخلرافة املظلم املقلقل من
أساسه ،لكي يقيم عىل أطالله معبد ًا للطبيعة مالئ ًام للسالم ..هيك ً
ال مقدس ًا للفضيلة ..فإذا
ذهبت جهوده أدراج الرياح وإذا مل يستطع أن يبث الشجاعة يف الكائنات التي اعتادت أن ترتعد
فرائصها جبن ًا ،فإن له عىل األقل أن يفاخر بتجارسه عىل أن يقوم باملحاولة)
وبناء عىل هذا املذهب الطبيعي املادي ،فإنه ال حاجة لنا إىل إله ..ذلك أن القوانني
الطبيعية هي التي تفرس نشأة الكون ،وتفرس بعد ذلك أرسار التنظيم فيها.
لقد قال سميي هولباخ معربا عن ذلك( :إن اإلنسان من عمل الطبيعة ،وهو يوجد يف
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الطبيعة ،خاضع لقوانينها ،وال يملك ختليص نفسه من هذه القوانني ،وال يمكنه أن خيطو فيام
وراءها خطوة واحدة حتى يف فكره ..ولذلك فأنه بدالً من البحث خارج العامل عن كائنات
توفر له السعادة التي تنكرها عليه الطبيعة حيمل به أن يدرس هذه الطبيعة ويعرف قوانينها،
ويتأمل يف قواها ويراعي القواعد الثابتة التي تعمل بمقتضاها ..فليطبق اإلنسان كل ما يتصل
إليه عىل هناءته هو وخيضع يف صمت ملا تفرضه عليه من احلامية أو الوصاية التي ليس يف مقدور
أحد تبديلها أو تغيريها ،ويرتيض مبتهج ًا أن يتجاهل األسباب والعلل التي حيول بينه وبينها
حجاب كثيف ال يمكن اخرتاقه ،ويستسلم دون تذمر لقوانني الرضورة الكونية التي يستحيل
عليه إدراكها إطالق ًا .وال حترره أبد ًا من تلك القوانني التي فرضت عليه بحكم ماهيته أو
جوهره)
***
ما انتهى هولباخ من حديثه حتى قام بعض العلامء ،وقال :ليسمح يل اجلمع الكريم أن
أتوىل اإلجابة عىل ما طرحه صديقنا العزيز هولباخ من بدائل لإلله.
وأحب قبل أن أبدأ حديثي أن أعرفكم بنفيس ،فأنا [توماس] سمي [توماس
دافيدباركس] ذلك األستاذ األملعي يف الكيمياء ،واألخصائي يف النظريات الكهربية واألشعة
السينية ..والذي مل يمنعه علمه من أن يؤمن باهلل ،وينضم إىل الدعاة إليه.
ويرسين يف هذا املقام ،وإجابة ملا طرحه صديقنا العزيز هو لباخ من إشكاالت أن أحكي
له قصة ذكرها سميي عن [ويتاكر تشيمربز] يف كتابه (الدليل) ..وذكر أهنا كانت حادثة بسيطة
يف نظر الناس ..لكنها كانت السبب يف حتويل جمرى حياته من اإلحلاد إىل اإليامن(.)1
مل تكن احلادثة سوى تأمل بسيط مل يستغرق منه إال حلظات معدودة ،لكنه كان بالنسبة
له أفضل من قراءة آالف الصفحات ..فاهلل تعاىل بفضله جعل لنا من الكتب يف عقولنا ما يغنينا
(  )1اهلل يتجىل يف عرص العلم  -كريسى موريسون.
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عن آالف الكتب التي قد تنحرف بنا إىل غري رجعة.
لقد كان يتطلع إىل ابنته الصغري،ة ثم التفت دون شعور إىل شكل أذنيها ،وذكر بينه وبني
نفسه أنه من املحال أن تكون تلك التالفيف الدقيقة التي تشتمل عليها األذن قد نشأت عن
طريق املصادفة ..إهنا ال يمكن أن تكون قد نشأت إال عن خربة بالغة وتصميم وتدبري.
ولكنه أبعد هذه الفكرة عن عقله املارق عن الدين؛ فقد خيش أن يؤدي به هذا النوع من
التفكر إىل النتيجة املنطقية ،وهي أن التصميم حيتاج إىل مصمم أو مبدع أو إله ،إنه مل يكن
مستعدا حتى ذلك الوقت لقبول هذه الفكرة.
ثم علق سميي [توماس دافيدباركس] عىل هذا التأمل بقوله( :لقد عرفت كثريا من
أساتذيت املشتغلني بدراسة العلوم ومن زمالئي الذين طافت بعقوهلم مثل هذه اخلواطر
واألفكار حول مشاهداهتم يف الكيمياء والطبيعة ،ولو أهنم مل يعربوا عنها بتلك الصورة من
اليأس العميق التي وجدها تشيمربز يف قرارة نفسه ..انني أقرأ النظام والتصميم يف كل ما حييط
يب من العامل غري العضوي ،وال أستطيع أن أسلم بأن يكون كل ذلك قد تم بمحض املصادفة
العمياء التي جعلت ذرات هذا الكون تتألف هبذه الصورة العجيبة ..إن هذا التصميم حيتاج
إىل مبدع ،ونحن نطلق عىل هذا املبدع اسم اهلل)
التفت لزميله هولباخ ،وقال :الشك أنك سمعت يف هذا املجلس من حدثنا عن نابليون
عندما التقى بالبالس ،فرآه قد صار نحيفا ،فقال له( :أرى أنك فقدت الكثري من الوزن)،
فأجاب البالس( :نعم سيدي ..فقدنا ابنتنا صوفيا التي ماتت أثناء الوالدة) ،فقال االمرباطور
بربودة( :لكن هذا ال يفرس فقدان الوزن ،أنت عامل رياضيات ،لو وضعت فقدان ابنتك يف
املعادلة فهذا ال يفرسعلميا النقص يف الوزن!)
وهذه الكلمة تعبري جيد عن أن القوانني وحدها يستحيل أن تفرس الكون ،فالكون أعقد
من ذلك بكثري ،الكو ن ـ صديقي هولباخ ـ ليس فقط قانون اجلاذبية أو تلك القوى األربع ،أو
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غريها من القوى ،أو حتى القوى التي تضم يف ذاهتا مجيع القوى ،بل هو أعقد من ذلك بكثري.
إن ما قلته عن االكتفاء بالقوانني والقوى يشبه ذلك الذي راح حيلل األصباغ التي
تشكلت منها لوحة زيتية بديعة ،ثم راح يقول :لقد اكتشفت رس هذه اللوحة ،وهي بذلك ال
حتتاج إىل رسام ..وكل ما فيها أهنا مشكلة من هذه األلوان ..ثم إن كل هذه األلوان تعود إىل
لون واحد ..هو اللون األبيض ..وبالتايل ،فإن هذه الصورة ليست سوى جتمع عشوائي نتج
عن طريق الصدفة لتتشكل منه هذه اللوحة..
هل يمكنك صديقي هولباخ أن تقبل مثل هذا القول ..هل يمكنك أن تعترب كل ذلك
اجلهد العقيل الذي وضعته يف كتبك عىل شكل حروف وكلامت هو جمرد حروف وكلامت
جتمعت لتتشكل منها تلك األفكار؟
ثم تقدم من صديق آخر له ،وقال :أنت أستاذنا يف الكيمياء ،ونحن نقر لك بذلك،
ونتتلمذ عليك فيها ..أمل تتأمل يوما يف الرتتيب الدوري للعنارص مثلام تأمل [ويتاكر تشيمربز]
يف أذن ابنته؟
أال تراه مثريا للدهشة ..بل إنه مثري للدهشة ..ففائدة هذا التنظيم الدوري للعنارص ال
تقترص عىل ما يقدمه من عون وتسهيل يف دراسة العنارص املعروفة ومركباهتا ،ولكنه يدفع إىل
البحث عن العنارص التي مل يتم استكشافها بعد ،والتي ساعد هذا التنظيم عىل التنبؤ هبا،
وتركت أماكنها يف اجلدول الدوري خالية تنتظر الكشف عنها ..وال يزال الكيميائيون حتى
اليوم ،يستخدمون هذا اجلدول ليساعدهم يف دراسة التفاعالت الكياموية والتنبؤ بخواص
العنارص واملركبات ،وال شك أن نجاحهم يف هذا السبيل يعد دليال عىل ما يسود العامل غري
العضوي من نظام بديع.
تقدم من هولباخ ،وقال :أمل تتأمل صديقي العزيز يف كون هذا النظام الذي نشاهده يف
العامل من حولنا ليس مظهرا من مظاهر القدرة عىل كل يشء فحسب ،بل إنه يتصف فوق ذلك
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باحلكمة واالجتاه نحو حتقيق صالح اإلنسان ،مما يدل عىل أن اهتامم اخلالق بنفع عباده ال يقل
عن اهتاممه بالسنن والقوانني التي تنظم هذا الوجود.
انظر من حولك إىل احلكمة البالغة التي ينطوي عليها خروج بعض الظواهر عن العادة
أو املألوف .فاملاء مثال ،يتوقع اإلنسان من وزنه اجلزيئي ( )18أن يكون غازيا حتت درجة
احلرارة املعتادة والنمط املعتاد ،فالنوشادر مثال ووزهنا اجلزيئي ( )17تكون غازية عند درجة
حرارة ناقص  73وحتت الضغط اجلوي املعتاد ،وكربيتور األيدروجني الذي يعترب قريبا يف
خواصه من املاء بحكم وضعه يف اجلدول الدوري وله وزن جزيئي قدرة  ،34يكون غازيا عند
درجة حرارة ناقص  .59ولذلك فإن وجود املاء عىل احلالة السائلة يف درجة احلرارة املعتادة
جيعل اإلنسان يقف ويفكر.
ليس هذا فقط هو التحدي الذي يقوم به املاء يف مواجهة القوانني التي حتكم الكثري من
العنارص ..ولكن للامء فوق ذلك خواص كثرية لوهلا ما وجدت احلياة ،وال استمرت ..وهي
يف جمموعها دليل عىل التصميم والتدبري ،فاملاء يغطي نحو ثالثة أرباع سطح األرض ،وهو
بذلك يؤثر تأثريا بالغا عىل اجلو السائد ودرجة احلرارة.
ولو أنه جترد من بعض خواصه لظهرت عىل سطح األرض تغريات يف درجة احلرارة
تؤدي إىل حدوث الكوارث ..فللامء درجة ذوبان مرتفعة ..وهو يبقى سائال فرتة طويلة من
الزمن ..وله حرارة تصعيد بالغة االرتفاع ..وهو بذلك يساعد عىل بقاء درجة احلرارة فوق
سطح األرض عند معدل ثابت ،ويصوهنا من التقلبات العنيفة ..ولوال كل ذلك لتضاءلت
صالحية األرض للحياة إىل حد كبري ،ولقلت متعة النشاط اإلنساين عىل سطح األرض بدرجة
عظيمة.
باإلضافة إىل هذا فإن املاء هو املادة الوحيدة املعروفة التي تقل كثافتها عندما تتجمد..
وهلذه اخلاصية أمهيتها الكبرية بالنسبة للحياة ،إذ بسببها يطفو اجلليد عىل سطح املاء عندما يشتد
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الربد ،بدال من أن يغوص إىل قاع املحيطات والبحريات واألهنار ويكون تدرجييا كتلة صلبة ال
سبيل إىل اخراجها وإذابتها ،ويكون اجلليد الذي يطفو عىل سطح البحر طبقة عازلة حتفظ املاء
الذي حتتها يف درجة حرارة فوق درجة التجمد ،وبذلك تبقى األسامك وغريها من احليوانات
املائية حية ،وعندما يأيت الربيع يذوب اجلليد برسعة.
التفت للحضور ،وقال :ليس ذلك فقط ما يوجد يف خواص املاء العجيبة التي جتعله
كائنا متفردا ..بل هناك خواص أخرى كثرية ممتلئة باحلكمة والتدبري ..فله مثال توتر سطحي
مرتفع يساعد عىل نمو النبات بام ينقله إليه من املواد الغذائية التي بالرتبة ..وهو أكثر السوائل
املعروفة إذابة لغريه من األجسام ،وهو بذلك يلعب دورا كبريا يف العمليات احليوية داخل
أجسامنا بوصفه مركبا أساسيا من مركبات الدم ..وله ضغط بخار مرتفع عىل مدى واسع من
درجات احلرارة ،ومع ذلك فانه يبقى سائال عىل طول هذا املدى املتسع الالزم للحياة.
التفت لزمالئه ،وقال :الشك أن فيكم من درس هذه اخلواص العجيبة للامء ،ووضع
النظريات لتعليل ظواهره املختلفة ..ولكن مع ذلك ،ومع ما نبذله من جهود ملعرفة كيف
حتدث هذه الظواهر ،علينا أن نتساءل أيضا ملاذا حتدث هذه الظواهر؟
يف آخر كلمتي هذه ،ال أجد أن أقول لكم بعد هذه الدعوة للتأمل يف قوانني املاء إال أن
أرصح لكم بام رصح به سميي من أن املاء ليس هو املادة العجيبة الوحيدة( ..فهنالك ما ال
حيىص من املواد ذات اخلواص املذهلة التي ال تستطيع عقولنا أو إدراكنا املتواضع ،إال أن تقف
مشدوهة أمامها ..وإنني أجد شخصيا أن تفسري هذه الظواهر والعجائب بنسبتها إىل قدرة إله
حكيم خبري وتصميم خالق علوي ،يعد تفسريا مرضيا للنفوس ومقنعا للعقول ..انني أرى يف
كل ظاهرة من هذه الظواهر أكثر من جمرد اخللق والتدبري املجرد عن العاطفة ،إنني أملس فوق
ذلك كله حمبة اخلالق خللقه واهتاممه بأمورهم)
***
135

ما انتهى توماس من حديثه حتى قام بعض العلامء ،وقال :شكرا جزيال صديقنا العزيز
[توماس] ،والشكر اجلزيل كذلك لسميك [توماس دافيدباركس] عىل هذه الدعوة للتأمل.
وأحب أن أخربكم أنني مررت بالكثري من أنواع التأمالت التي ذكرها توماس ..وكان
كل واحد منها كاف هلدايتي ..لكني كنت أعرض عنها بكربي وغروري وحريص عىل
مصاحلي.
وأنا اآلن أشهد بني أيديكم بأين قد ختلصت من كل تلك احلجب ألنضم إىل الفريق
املؤمن من العلامء ..وأوهلم سميي [مريبت ستانيل كونجدن] ذلك الفيلسوف والعامل الطبيعي
واألخصائي يف الفيزياء وعلم النفس وفلسفة العلوم وغريها..
والذي نقل يف بعض مقاالته جتربته التأملية الشخصية التي قادته إىل اإليامن ،فذكر أنه
رأى شجرية ورد مجيلة مزهرة نمت عىل جانب طريق منعزلة يف بنسلفانيا ..وعندما مر باملكان
بعد فرتة من الزمن ،رأى بجوار الشجرية أنقاض كوخ صغري متهدم ،وقد غطته األعشاب
وبعض البقايا النباتية ..وكانت أقرب املساكن تبعد عن هذا املكان بام ال يقل عن نصف ميل.
ال شك أننا مجيعا نمر بمثل هذه التجربة ،ونرى مجيع هذه املشاهد ..ولكنها ال تفعل يف
نفوسنا شيئا ..لكن سميي [مريبت] راح يتأمل فيها ليهتدي بشجرية الورد إىل اهلل.
لقد قال معربا عن ذلك( :لقد استبعدت من خاطري أن تكون هذه الشجرة قد نمت
بجوار الكوخ بمحض املصادفة من بذرة محلتها الريح أو املاء أو بعض احليوانات األخرى ،أو
من جزيء من ساق الورد قذفت به األقدار إىل هذا املكان ..لقد أدركت بالبداهة أنه البد أن
تكون هذه الشجرية قد زرعها إنسان لينتفع هبا بجوار ذلك الكوخ ،ومع أنني مل أر هذه الشجرية
عند زراعتها ،وليس لدي مرجع أستدل به عىل تارخيها فإنني مل أشك يف أهنا قد زرعت يف مكاهنا
وحتت ظروفها بوساطة االنسان)
التفت لزميله هولباخ ،وقال :قد نستبعد يف بادئ األمر استخدام هذا النوع من املنطق
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أو التفكري يف ميادين العلوم ..لكننا سوف تصدمنا احلقيقة ،وهي أن هذا األسلوب من أساليب
االستدالل هو األسلوب الوحيد الذي قام عليه علم من أقدم العلوم الطبيعية ،أال وهو الفلك.
فنحن ال نستطيع أن نخضع املجرات والنجوم والسيارات يف أفالكها حلكم التجربة،
كام أننا ال نستطيع أن نتخلص من آثار األشعة الكونية التي تفصل بيننا وبني هذه األجرام
الساموية عند دراستها ،بل ال نستطيع أن نعدل ما يطرأ عىل املوجات الضوئية والصوتية املنبعثة
من هذه األجرام من تغريات بسبب املسافات الشاسعة التي تفصل بيننا وبينها.
ومع كل ذلك فإن هذه الظروف مل حتل بيننا وبني دراسة هذه الكوكب والنجوم يف
سمواهتا ،واالستفادة من النظريات والقوانني التي وصلنا اليها يف دراسات أخرى مشاهبة يف
ميادين العلوم.
لقد وصلنا بفضل كل ذلك إىل كثري من املعلومات واحلقائق عن هذه العوامل التي ال
نستطيع أن نراها إال من بعد ،وال نستطيع أن نمحصها إال حتت ظروف صعبة معقدة.
التفت لزميل آخر له ،وقال :أنت خمتص يف الذرة ،والشك أن لك الكثري من املعارف
والبحوث حوهلا ،وال شك أنك تستخدم ما تعرفه من قوانني الكتلة والطاقة يف استنباط صفاهتا
وتركيبها وخواصها ..لكنك مع ذلك كله ،ومع كوهنا جمال ختصصك الذي قضيت فيه كل
عمرك مل تر الذرة حتى اليوم بطريقة مبارشة ..لكنك تؤمن بوجودها نتيجة آثارها.
التفت لزمالئه اآلخرين ،وقال :إننا مجيعا نستدل عىل هذه الظواهر مجيعا بآثارها،
معتمدين يف ذلك عىل االستدالل املنطقي الرصف ،وعىل ما لدينا من حقائق أولية بسيطة تتعلق
هبذه الظواهر واألشياء.
ولذلك نستطيع أن نستخدم نفس املنطق االستداليل يف إدراك وجود اهلل تعاىل ومعرفة
صفاته ..إننا نستطيع أن نستخدم املنطق لكي ندرك أن خلالق هذا الكون صفات تناظر الصفات
التي نجدها يف أنفسنا ،فالبد أن يكون اهلل متصفا باحلكمة واإلرادة والقدرة.
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ومما ال شك فيه أننا نحتاج يف حماولتنا لوصف اخلالق ومعرفة صفاته إىل مصطلحات
ومعان ختتلف اختالفا بينا عن تلك التي نستخدمها عندما نصف عامل املاديات ،فالصفات
املادية والتفسريات امليكانيكية التي تقوم عىل نظريات السلوكيني تعجز عن أن تعيننا عىل حتقيق
هذه الغاية .وبخاصة بعد ان تبني لنا أن هذا الكون الذي نعيش فيه ال يمكن أن يكون مادة
رصفة وإنام هو مادة وروح ،أو مادة وغري مادة ،وال نستطيع أن نصف األشياء غري املادية
باألوصاف املادية وحدها.
التفت للحضور ،وقال :كثريا ما طلبت إىل تالميذي أن يصفوا يل شيئا غري مادي مثل
(الفكرة) ،وطلبت إليهم أن يبينوا يل الرتكيب الكياموي للفكرة وطوهلا بالسنتيمرتات ،ووزهنا
بالغرامات ولوهنا وضغطها وأن يصفوا يل شكلها وصورهتا ،وقد عجزوا مجيعا عن حتقيق
ذلك.
سكت قليال ،ثم قال :إننا ال نستطيع أن نسخر من هذه املشكلة أو نفر منها ،فلو مل يكن
هذا الكون ثنائيا الستطعنا أن نعرف الفكرة تعريفا ماديا رصفا ،وهو ما مل حيدث أبدا.
التفت هلولباخ ،وقال :أنا أوافقك يف أن العلوم تعالج كثريا من الظواهر الطبيعية التي
حتدث يف هذا الكون ،وتضع القوانني املناسبة هلا ..ولكن مع ذلك فإن العلوم ال تستطيع أن
تنفي بصورة قاطعة وجود عوامل أخرى غري مادية وراء العامل املادي.
إننا نستطيع بطريقة االستدالل والقياس بقدرة اإلنسان وذكائه ،يف عامل يفيض باألمور
العقلية ،أن نصل إىل وجوب وجود قوة مسيطرة مدبرة تدبر هذا الكون وتدبر أموره وتعيننا
عىل فهم ما يغمض علينا من أمر منحنيات التوزيع ،ودورة املاء يف الطبيعة ،ودورة ثاين أوكسيد
الكربون فيها ،وعمليات التكاثر العجيبة ،وعمليات التمثيل الضوئي ذات االمهية البالغة يف
اختزان الطاقة الشمسية وما هلا من أمهية بالغة يف حياة الكائنات احلية ،وما ال حيىص من عجائب
هذا الكون ،إذ كيف يتسنى لنا أن نفرس هذه العمليات املعقدة املنظمة تفسريا يقوم عىل أساس
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املصادفة والتخبط العشوائي؟
وكيف نستطيع أن نفرس هذا االنتظام يف ظواهر الكون والعالقات السببية ،والتكامل،
والغرضية ،والتوافق ،والتوازن ،التي تنتظم سائر الظواهر ،ومتتد آثارها من عرص إىل عرص؟
التفت لزمالئه احلضور ،وقال بانفعال :باهلل عليكم أجيبوين  ..كيف يعمل هذا الكون
دون أن يكون له خالق مدبر هو الذي خلقه وأبدعه ودبر سائر أموره؟
ثم سكت قليال ،وقال :إن مجيع ما يف الكون يشهد عىل وجود اهلل ،ويدل عىل قدرته
وعظمته . .وعندما نقوم نحن العلامء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراساهتا ،حتى باستخدام
الطريقة االستداللية ،فإننا ال نفعل أكثر من مالحظة آثار أيادي اهلل وعظمته..
ذلك هو اهلل الذي ال نستطيع أن نصل اليه بالوسائل العلمية املادية وحدها ،ولكننا نرى
آياته يف أنفسنا ويف كل ذرة من ذرات هذا الوجود ..وليست العلوم اال دراسة خلق اهلل وآثار
قدرته.
التدبري والرعاية:
ما انتهى [مريبت] من حديثه حتى قام آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقي العزيز مريبت
عىل هذه األحاديث الطيبة التي جعلتنا نرى احلقيقة بأعيننا ..تلك احلقيقة التي كنا نحاول
سرتها واهلروب منها بكل الوسائل ..وأنا صديقك جورج ،سمي الربوفيسور
[جورج.ف.أليس] األخصائي بالفيزياء الفلكية ،والقائل( :يمكننا أن نكتشف املقياس
واملعيار الدقيق الذي حيكم هذا الكون املعقد الرتكيب والشاسع الذي يثري الدهشة يف أذهاننا،
وإن هذا املعيار الدقيق املوجود يف الكون جيعل من جتنب كلمة (املعجزة) أمرا صعبا للغاية)
وأنا أحب تتمة حلديثك أن أنتقل من اآليات اإلهلية العظيمة التي أرشت إليها إىل آيات
أخرى ممتلئة بالدقة والرعاية والتدبري احلكيم ..وهي وحدها كافية ملن تأملها يف اهلداية إىل اهلل..
فأمر الكون ليس جمرد قوانني وال مادة وال طاقة ،وإنام هو نظام بديع له غايات دقيقة
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ممتلئة باملصالح واملنافع والرمحة والرعاية.
وقد كان البحث يف هذا ،والذي هو جمال ختصيص يدعوين كل حني للبحث عن مصدره
ومنبعه وباعثه ..لكني كنت أويل ظهري عنه ،وأقول لنفيس :اهتمي ببحوثك ،وال شأن لك
بامليتافزيقا ..متناسيا أن أكثر أبحاثنا الفيزيائية أبحاث ميتافزيقية مل نشاهدها ،وال نستطيع
اختبارها بدقة ،ومع ذلك هنتم هبا ،بل ننال بسببها اجلوائز العظيمة ،واجلاه العريض.
وبداية اسمحوا يل أن أذكر لكم أنه توجد قوانني وموازين ومقاييس وتوازنات ال يمكن
عدها ،حتكم كوكبنا الذي نعيش عليه ،وحتكم املجموعة الشمسية التي ننتمي إليها ،واملجرة
التي نتبعها ،وحتى الكون برمته ..وكل هذه القوانني واملوازين واملقاييس والتوازنات أعدت
بشكل خاص لتأمني إمكانية توفر احلياة واستمرارها بشكل معجز عىل هذه األرض التي نعيش
عليها.
ال أقول :إنه ليس لتلك الكواكب واملجرات إال هذا الدور ،فذلك خارج اختصايص،
بل خارج اختصاصنا مجيعا ..لكني أقول :إن هذا الضبط الدقيق للكون متناسب متاما مع
حاجات احلياة يف كوكبنا ،ولو اختل الختلت احلياة مجيعا ..وهذا وحده كاف يف الداللة ال عىل
اإلبداع والدقة فقط ،وإنام عىل الرعاية أيضا ،فخالق هذا الكون فعل كل هذا ،ألجلنا ،وأجل
راحتنا وطمأنينتنا وسعادتنا.
فعندما نتفحص الكون عن كثب ندرك أن القوانني الكونية األساسية واملقاييس
الفيزيائية احلساسة ،وحتى أصغر الكميات وأدقها املوجودة يف الكون قد قيست ووضعت يف
موضعها املناسب وفق ميزان دقيق للغاية ..واملحري يف هذه القوانني أهنا موضوعة وموزونة يف
الكون كي تؤدي دورها يف وجود اإلنسان ككينونة ثابتة يف الوجود.
فهذه القوانني الكونية مثل رسعة متدد الكون ،وموقع كوكبنا يف جمرة درب التبانة ،ونوع
الضوء القادم من الشمس ،وحتى درجة انسيابية املاء ومقدارها ،واملسافة التي تفصل القمر
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عن كوكبنا ،وكذلك مكونات الغالف اجلوي ونسبها ،والعديد من القوانني األخرى كلها
عوامل وجدت ووضعت وفق معايري تناسب حياة اإلنسان ،وأي خلل يف أحد هذه القوانني
مهام كان ضئيال يعني استحالة وجود احلياة.
التفت لزمالئه من العلامء ،وقال :هل ترون أنه من املمكن أن تكون هذه اآلالف من
القوانني التي وجدت حسب معايري معينة لكل منها عىل حدة وجدت هكذا صدفة؟
وهل يمكن اعتبار كافة العوامل التي وفرت احلياة عىل هذه األرض ،وهي تعد
باملاليني ،حتى أهنا لو وضعت إىل جانب بعضها لشكلت بمجموعها سلسلة ال تنتهي من
املعجزات ..هل يمكن اعتبارها عوامل عشوائية مل توضع بقصد والحكمة؟
ثم التفت للحضور ،وقال :لقد عرب الكثري من العلامء والباحثني عن هذه احلقيقة الكونية
املدهشة واملحرية للعقول ..فهذا الربوفيسور [جون أوكيف] الباحث الفضائي يف وكالة ناسا
األمريكية يقول( :عندما نأخذ املعايري الفلكية القياسية بعني االعتبار نجد أنفسنا أمام جمموعة
كبرية من البرش تعيش حتت رعاية ورمحة قوة خفية ..ولو مل يكن الكون قد خلق هبذه الصورة
الدقيقة املقاييس ملا وجدنا أصال عىل قيد احلياة ،وبنظري إن هذه احلقائق واملعايري الكونية
احلالية تثبت أهنا وجدت كي تسهل حياة اإلنسان ووجوده يف الكون)
ويقول الربوفيسور [بول ديفيس] األخصائي بالفيزياء الفلكية( :تبدو القوانني
الفيزيائية كنتاج لتخطيط عىل مستوى عظيم من الذكاء ..والبد من غاية لوجود الكون)
ويقول الباحث الريايض [الربوفيسور روجر ينزو]( :أود أن أقول رصاحة أن للكون
هدفا من الوجود ،وال مكان أبدا للخطأ يف هذا التكوين)
التفت للعلامء ،وقال :ال بأس ..دعونا من هذه االقتباسات ،ولنذهب إىل الكون نفسه
لنرى كيف أصبح قابال للحياة ..وماهي متطلبات احلياة ..وما القوانني التي حتكمها ..وهل
يمكن أن يكون كل ذلك من غري تدبري مدبر عليم قدير خبري؟
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ال شك أنكم تعرفون أن احلياة تتطلب ثوابت معينة يف املكان قبل أن تتمكن من
االزدهار ،فهناك متطلبات تتعلق بطبيعة جمرتنا ،وطبيعة كوكبنا الذي جيب أن يكون يف املكان
املناسب املوافق لرشوط احلياة.
التفت للجمهور ،وقال :ال شك أنكم تعلمون أن الشمس تبعد بمقدار  93مليون ميل
عن األرض ..وهذا هو املكان املناسب ..فلو أن كوكبنا كان عىل مسافة أقل أو أكثر من ذلك
بقليل ،فإنه ال يمكن أن توجد حياة عىل األرض؟
فكروا اآلن يف احتامالت املسافات املختلفة التي يمكن أن يكون كوكبنا فيها بالنسبة
للشمس ..إهنا تريليونات من االحتامالت التي يمكن أن يكون الكوكب قريبا جدا أو بعيد
جدا منها ..فام هي احتامالت أن نكون يف املوقع املناسب متاما؟
سكت قليال ،ثم قال :املسافة بني األرض والشمس ليست هي العامل الوحيد يف وجود
احلياة عىل كوكب األرض ..بل هناك العديد من الثوابت األخرى ،والتي ترتبط بكل يشء يف
الكون ..باملكان والتوزيع املناسب للامدة املظلمة ..وبالنسبة املناسبة ملختلف كتل اجلسيامت
املعروفة والغري معروفة ..وبمعدل التحلل املناسب ملختلف اجلسيامت املعروفة والغري
معروفة ..وبالكثافة املناسبة ألشباة النجوم ..وبالكثافة املناسبة للمجرات العمالقة يف الكون
املبكر ..وباحلجم املناسب للتجمع املجري ..وبالكثافة املناسبة للتجمع املجري ..وباملوقع
املناسب للتجمع املجري ..وباحلجم املناسب للمجرة ..وبالنوع املناسب للمجرة ..وبالتوزيع
الناسب لكتلة املجرة ..وباحلجم املناسب للمجرة ذات االنتفاخ املركزي ..وباملكان املناسب
للمجرة ..وباملعدل املناسب لتنوع مكان امتصاص املجرة القزم ..وبالعدد املناسب للغبار
املجري ..وبالكثافة املناسبة للنجم العمالق يف املجرة ..وبالرتدد املناسب ألشعة جاما املنطلقة
من املجرة ..وباملكان املناسب للنجم بالنسبة ملركز املجرة ..وغريها كثري..
***
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جلس [جورج] ،فقام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقنا العزيز جورج عىل هذه
املعلومات القيمة ،وعىل دعوتك لنا للتأمل ..وأنا صديقك [مايكل] سمي الربوفيسور [مايكل
دينتون] األخصائي يف الكيمياء احليوية ،أشهد بني أيديكم بام شهد به صديقي ،وبام شهد به
سميي يف كتابه [مصري الطبيعة] ،حيث قال( :إن املسافات الفاصلة بني النجوم العمالقة ،بل
كافة النجوم تعترب قضية حساسة جدا ،فهذه املسافات تقدر كمتوسط هلا بـ  30مليون ميل بني
نجوم جمرتنا ،ولو تغريت هذه املسافات بأن تكون أقل قليال ألصبحت مدارات الكواكب غري
مستقرة ،ولو كانت أكرب قليال لكانت املادة املنطلقة من قبل النجوم املنفجرة سوبر نوفا متشتتة
تشتتا كبريا للغاية لدرجة ينعدم معه تشكل جمموعات شمسية مثل التي ننتمي إليها ..فإن كنا
نريد كونا صاحلا ومالئام للحياة لكان من الرضوري استمرار النجوم املنفجرة يف االنفجارعىل
وترية معينة ،علام أن هذه االنفجارات تعترب حمددة للمسافات املعينة الفاصلة بني النجوم ،وإن
هذه املسافات البعيدة واملحددة موجودة فعليا ومتارس تأثريها املبارش)
ومثله قال الربوفيسور [جورج كرنشتاين] عند حديثه عن هذه املسافات الشاسعة يف
كتابه [الكون التكافيل]( :إذا أصبحت النجوم أقرب مما هي عليه اآلن فال حيدث إال فرق
طفيف يف املفاهيم الفيزيائية الفلكية ،فقد ال حيدث أي تغيري يف العمليات الفيزيائية اجلارية يف
النجوم ويف األجرام الساموية األخرى ،ولو ُنظر إىل جمرتنا من نقطة بعيدة عنها ،فال يمكن متييز
أي تغيري فيها عدا أن عدد النجوم التي نراها ونحن مستلقني عىل األعشاب يصبح أكثر ..عفوا
أود أ ن أضيف أن هناك فرقا آخر حيدث وهو استحالة وجود إنسان مثيل يلقي نظرة عىل هذه
النجوم ،فهذه املسافات الشاسعة واهلائلة املوجودة يف الفضاء رشط أسايس لوجودنا)
وقد وضح بتفصيل سبب هذا ،وهو أن الفراغات واملسافات البينية املوجودة يف الفضاء
تعترب عامال رئيسيا يف تأمني املتغريات الفيزيائية بشكل مالئم حلياة اإلنسان ،ومن ناحية أخرى
فإن هذه الفراغات البينية الواسعة حتول دون ارتطام أرضنا باألجرام الساموية العمالقة
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السابحة يف الفضاء؟
واخلالصة التي خلص إليها هي أن طريقة انتشار وتوزيع األجرام الساموية يف الكون
تتالءم يف أبعادها ومواضعها مع حياة اإلنسان واستمراره ،وأن هذه الفراغات مل تأت اعتباطا
أو بصورة عشوائية ،بل تعترب نتيجة لعملية خلق من أجل غاية معينة.
***
جلس [مايكل] ،فقام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقنا العزيز مايكل عىل هذه
املعلومات القيمة ،وعىل دعوتك لنا للتأمل ..وأنا صديقك [وولز] ،سمي [وولز اوسكار
لندبرغ] عامل الفسيولوجيا والكيمياء احليوية ،والقائل( :للعامل املشتغل بالبحوث العلمية ميزة
عىل غريه ،وإذا استطاع أن يستخدم هذه امليزة يف إدراك احلقيقة حول وجود اهلل ،فاملبادئ
األساسية التي تستند اليها الطريقة العلمية التي جيري بحوثه عىل مقتضاها هي ذاهتا دليل عىل
وجود اهلل)
أشهد بني أيديكم بمثل ما شهد به زمالئي من أن الرعاية احلكيمة التي تضبط احلياة عىل
األرض ،وحدها كافية للداللة عىل اهلل ..ذلك أن كل حسابات االحتامالت تنهار أمام هذا
اإلبداع العظيم الذي ال يمكن تصوره.
ومثلام فعل زمالئي يف االكتفاء باألمثلة ،فإين سأكتفي بمجال ختصيص ،وهو حول
الغالف اجلوي ،والذي أخذ مني كل عقيل بسبب تلك النسب املثالية التي جتعله صاحلا لقيام
احلياة عىل األرض.
فأنتم تعلمون أن الغالف اجلوي لألرض يتصف بكونه خليطا مثاليا مالئام للحياة ،فهو
يتكون من  77باملائة نرتوجني ،و21باملائة أوكسجني ،و1باملائة من الغازات الباقية مثل ثاين
أوكسيد الكربون واألركون وغازات أخرى.
وعندما نفحص أهم هذه الغازات ،وهو األوكسجني بالطبع ،باعتباره يستخدم من قبل
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أجسام الكائنات احلية ،وعىل رأسها اإلنسان يف إجراء التفاعالت الكيامئية إلنتاج الطاقة ..نجد
التوازن فيه قائم عىل أسس حساسة جدا.
لقد قال [مايكل دينتون] معربا عن ذلك( :هل من املمكن أن حيتوي غالفنا اجلوي عىل
نسبة أعىل من األوكسجني ،وأن يظل مالئام لعيش اإلنسان؟ بالطبع ال ،ألن األوكسجني عنرص
فعال جدا ،ونسبته احلالية يف الغالف اجلوي أي الـ21باملائة هي النسبة املثالية حلياة اإلنسان،
والتي ال يمكن جتاوزها ،فلو زادت هذه النسبة واحدا باملائة لزاد احتامل اشتعال الغابات
بالصواعق بنسبة  70باملائة)
وقال [جيمس الفلوك] االخصائي يف الكيمياء احليوية معلقا عىل هذا التوازن
احلساس( :لو زادت نسبة األوكسجني عن  25باملائة الشتعلت احلرائق يف كافة الغابات
االستوائية والسهول القطبية ،بل كافة النباتات التي تشكل احللقة الرئيسية يف شبكة الغذاء
لإلنسان ..أما النسبة احلالية لألوكسجني فهي حمفوظة بواسطة توازن دقيق بني حد اخلطر وبني
الفائدة ..ف لو كانت نسبة غاز األوكسجني يف الغالف اجلوي أكثر بقليل مما هي عليه لتحول
كوكبنا إىل عامل ال يطاق وال يمكن العيش عليه ،ألن رشارة صغرية تكفي إلشعال حرائق
ضخمة جدا حتول كوكبنا إىل شعلة من النار ..لو كانت نسبة غاز ثاين أوكسيد الكربون يف
الغالف اجلوي أقل مما هي عليه لنتج من ذلك عدم املحافظة عىل حرارة سطح األرض
ولتحولت البحار واملحيطات شيئا فشيئا إىل مسطحات متجمدة وبالتايل يصبح كوكبنا غري
مالئم للحياة)
والعجيب أن هذا التوازن الدقيق لألوكسجني يتحقق بواسطة دورته يف الطبيعة،
فاحليوانات تستهلكه بصورة دائمة ،وتطلق ثاين أوكسيد الكربون أثناء الزفري ،أما النباتات
فتسلك سلوكا معاكسا ألهنا تستهلك ثاين أوكسيد الكربون وتطلق األوكسجني الرضوري
للحياة يف اهلواء ،وتقوم هذه النباتات بإطالق مليارات األطنان من األوكسجني يوميا إىل
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اهلواء.
فلو كانت احليوانات والنباتات متلك نفس الفعاليات احليوية ألصبحت األرض كوكبا
عديم احلياة ،وبمعنى آخر لو كانت هذه الكائنات احلية تنتج األوكسجني ألصبح الغالف
اجلوي ذا خاصية فائقة عىل االشتعال ،وتكفي رشارة الشتعال حرائق كبرية ،ويف النهاية يتحول
كوكبنا إىل قطعة من النريان ،ومن جانب آخر لو كانت هذه الكائنات احلية تستهلك هذا الغاز
مطلقة ثاين أوكسيد الكربون ألصبح الغالف اجلوي بعد برهة قصرية خانقا لألحياء بالرغم
من ممارستها لوظيفة التنفس احليوية ،ويف النهاية حيدث املوت اجلامعي لألحياء ..إال أن كل
ذلك ال حيدث ألن اهلل اخلالق القدير خلق كل يشء بميزان ولذلك حيافظ األوكسجني عىل
نسبته الثابتة يف الغالف اجلوي والتي تعترب النسبة املثالية الستمرار احلياة عىل هذا
الكوكب..وهذه النسبة متثل حدا فاصال بني الفائدة وبني اخلطورة.
سكت قليال ،ثم قال :ليس ذلك خاصا باألوكسجني فقط ،بل إن الغالف اجلوي مجيعا
يتميز بأنه خليط من الغازات املوجودة بنسب متوازنة توازنا حساسا للغاية ،فكل غاز يوجد
بالكمية والنسبة املالئمتني ،حتى نسبة ثاين أوكسيد الكربون والضار باإلنسان له مهمة جدا..
فهو يلعب دورا كبريا يف منع رجوع اإلشعاعات الشمسية املنعكسة من سطح األرض إىل
الفضاء اخلارجي حمققا التوازن احلراري لألرض.
واألغرب من ذلك أن مكونات الغالف اجلوي تبقى ثابتة نتيجة النشاطات احليوية
وطبيعة التغريات احلادثة يف التضاريس والطبقات األرضية يف مجيع أنحاء األرض..
واألغرب من ذلك كله هو تلك الكثافة املثىل للغالف اجلوين واملالئمة للتنفس..
فاملعروف أن الضغط اجلوي يعادل  760ملم زئبق بمستوى سطح البحر ،وكثافة اهلواء يف
نفس املستوى تعادل غراما واحدا يف اللرت ،أما انسيابية اهلواء بمستوى البحر فتعادل 50
ضعف انسيابية املاء..
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إن هذه القيم الواردة ليست جمرد أرقام بل حقائق طبيعية ورضورية حلياة اإلنسان ،ألن
اهلواء الذي تتنفسه األحياء جيب أن يتصف هبذه اخلصائص املتميزة املوجودة حاليا مثل مقدار
الكثافة واالنسيابية والضغط اجلوي ..فلو كانت كثافة وانسيابية الغالف اجلوي أكثر بقليل مما
هي عليه ألصبحت عملية التنفس صعبة للغاية ،ويمكن تشبيهها عندئذ بصعوبة سحب كمية
من العسل بواسطة حقنة طبية ،فالرئتان تبذالن طاقة معينة للتغلب عىل مقاومة اهلواء أثناء
التنفس ،ومقاومة اهلواء تعني املامنعة التي يبدهيا اهلواء ضد أي مؤثر حياول أن يغري من حالته
احلركية ،إال أن هذه املقاومة صغرية للغاية نتيجة اخلصائص األخرى واملميزة للغالف اجلوي..
وهلذا السبب تستطيع الرئتان أن تسحب اهلواء إىل الداخل وتطلقه خارجا ،ولو زادت هذه
املقاومة قليال الزدادت صعوبة عمل الرئتني أثناء التنفس.
يمكننا تشبيه ذلك بحقنة طبية نستطيع بواسطتها سحب املاء بسهولة ،ولكن من
الصعب سحب العسل إىل داخلها ،فالعسل أكثر كثافة من املاء وأقل انسيابية منه ..ولذلك فإن
أي تغري يف خصائص الغالف اجلوي كالكثافة والضغط واالنسيابية يصعب من عملية التنفس
كالصعوبة احلاصلة يف سحب العسل داخل حقنة طبية.
لقد عرب الربوفيسور [مايكل دينتون] عن هذا املعنى ،فقال( :لو كانت كثافة اهلواء أكرب
مما هي عليه لزادت مقاومة اهلواء ،وزادت معها صعوبة التنفس واحلصول عىل الكمية
الرضورية من األكسجني للحياة بواسطة الرئتني املوجودتني حاليا يف أجسام الكائنات احلية
والستحال تصميم جهاز للتنفس ..ولو أجرينا مقارنة بني االحتامالت املختلفة لضغط الغالف
اجلوي واالحتامالت املختلفة لنسب األوكسجني فيه باحثني عن قيمة عددية معينة مناسبة حلياة
اإلنسان لوجدنا حدا وجماال ضيقا للغاية عىل خط األعداد ،وتتحقق مجيع الظروف احلياتية
املالئمة ضمن هذه احلدود الضيقة ومنها اكتساب الغالف اجلوي خلصائصه املتميزة ضمن هذه
احلدود وهذا يعترب أمرا مدهشا للغاية)
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سكت قليال ،ثم قال :إن هذه املعايري احلساسة للغالف اجلوي ليست مالئمة لتنفس
األحياء فقط ،بل تعترب سببا كافيا لبقاء كوكبنا أزرق ،أي حاويا عىل نسبة كبرية من املاء ،ولو
انخفض الضغط اجلوي خلمس معدالته لزاد التبخر من املسطحات املائية الكبرية ،وإن هذا
البخار الزائد سيغطي سامء األرض ،ويعمل عمل البيت الزجاجي ،أي سيؤدي إىل رفع درجة
حرارة األرض ،أما لو زاد الضغط اجلوي بمقدار ضعف معدالته احلالية لقلت عملية التبخر
وقلت بالتايل نسبة البخار يف اجلو وحتولت معظم اليابسة إىل صحاري قاحلة.
إال أن كل هذه االحتامالت ال حتدث أبدا ،ألن اهلل خلق األرض والشمس والكون
بأهبى صورة وأكمل ميزان ،وجعل يف األرض موازين دقيقة تعمل مع بعضها البعض بانسجام
حمققة الوسط املالئم لعيش اإلنسان.
املالءمة والتطوير:
جلس [وولز] ،فقام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقنا العزيز وولز عىل هذه
املعلومات القيمة ،وعىل دعوتك لنا للتأمل ..وأنا صديقك [كرييس] سمي [كرييس
موريسون] ذلك العبقري املؤمن الذي توىل رئاسة أكاديمية العلوم بنيويورك ،ورئاسة املعهد
االمريكي ملدينة نيويورك ،وغريها من املناصب العلمية الرفيعة ..والتي مل حتجبه مجيعها عن
اهلل ..بل دعته إليه ..فراح يؤلف كتابه العظيم [العلم يدعو لإليامن]
ذلك الكتاب الذي استثمر فيه نتائج األبحاث العلمية يف الفلك واجليولوجيا والطبيعة
والكيمياء والطب وعلم األحياء وغريها ليعرب منها إىل اهلل ..فالعلم يدل عىل اهلل ،وال حيجب
عنه..
نعم قليل من العلم قد حيجب عن اهلل ..ولكن التعمق فيه ال يضع صاحبه إىل يف حمراب
العبودية هلل.
وتتمة ملا ذكره زمالئي العلامء حول تدبري اهلل خللقه وعنايته هبم ،فإين سأذكر هنا نامذج
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من لطف اهلل وعنايته بعباده بحيث وفر هلم كل ما يناسبهم ويمأل حياهتم بالسعادة والسالم(.)1
لقد عرفنا من خالل املداخالت التي قدمها زمالؤنا من العلامء أن كل يشء يف هذا
الكون يف مكانه الصحيح ..فاألرض تدور كل أربع وعرشين ساعة ،وهذا الدوران لو تأخر،
ملا أمكن وجود احلياة ..وإذا زادت رسعة األرض حول الشمس أو نقصت تغري تاريخ احلياة
هذا إن وجدت تغريا تاما ..والشمس هي الوحيدة بني آالف النجوم ،التي جعلت حياتنا عىل
األرض ممكنة ،وحجمها وكثافتها ودرجة حرارهتا وطبيعة أشعتها كلها موضوعة يف مكاهنا
بدقة عالية.
وهكذا رأينا الغازات التي باهلواء ،منظمة بعضها بالنسبة لبعض ،وأقل تغيري فيها يكون
قاتال ..وحجم الكرة االرضية ،ومكاهنا يف الفضاء وبراعة التنظيامت التي حتكمها ..كلها
موزونة بدقة عالية.
التفت ألصدقائه من العلامء ،وقال :أنتم تعلمون أن فرصة حصول بعض هذه
التنظيامت مصادفة هي بنسبة واحد إىل مليون ،وفرصة حدوثها كلها معا ،ال يمكن حساهنا
حتى بالباليني.
ولذلك فإن وجود هذه احلقائق ال يمكن التوفيق بينه وبني أي قانون من قوانني
املصادفة ..فمن املحال إذن أن هنرب من القول بأن مطابقات الطبيعة حتى توائم اإلنسان هي
أعجب كثريا من مطابقات اإلنسان ليالئم الطبيعة.
سكت قليال ،ثم قال :عندما نتأمل احلياة بتعقيداهتا املختلفة نجد األمر أكرب مما نتصور،
فالكون ليس جتمعا ملواد وقوى فقط ..بل إن فيه شيئا أسمى من ذلك كله ..فيه احلياة والوعي
والعقل واملشارع ..فيه أشياء أكرب تطورا بكثري من كل ما أنتجته مصانعنا وخمابرنا التي نتباهى
هبا.
(  )1املادة العلمية الواردة يف هذا املطلب مقتبسة من كتاب [العلم يدعو لإليامن]
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التفت لزمالئه ،وقال :هل يمكن ألحد منكم أن يدعي أنه اخرتع جهازا يستطيع أن
يفكر ..ال كام يفكر اإلنسان ،وإنام كام يفكر النمل واحلرشات؟
هل فيكم من استطاع أن خيرتع آلة ذكية تشبه الزنبور الذي يصيد اجلندب ،وحيفر حفرة
يف األرض ،وحيز اجلندب يف املكان املناسب متاما حتى يفقد وعيه ،ولكنه يعيش كنوع من اللحم
املحفوظ ألوالده قبل أن يولدوا؟ ..فأنثى الزنبور تغطي حفرة يف األرض ،وترحل فرحا ،ثم
متوت ..فال هي وال أسالفها قد فكرن يف هذه العملية ،وال هي تعلم ماذا حيدث لصغارها ،أو
أن هناك شيئا يسمى صغارا ..بل اهنا ال تدري أهنا عاشت وعملت حلفظ نوعها.
وهكذا نرى النحل والنمل تدرك كيف تنظم وحتكم نفسها ،فلها جنودها ،وعامهلا،
وعبيدها ،ويعاسيها ..حتى أننا إذا التقطنا قطعة كهرمان عىل شاطئ البلطيق ،فقد نجد هبا نملة
حمبوسة منذ دهور ال تعد ،ونجدها نسخة طبق األصل من النمل املوجود اآلن ..فهل وقف
التطور عن سريه حني طوبق بني النملة وبيئتها يف الطبيعة؟ ..وهل كان ذهن النملة الصغرية،
أداة أشد ضآلة من أن تضطلع بغرض أكرب ( )1؟
لكن مع كل ذلك الوعي الذي يبدو عليه احليوان ،فإن اإلنسان يظل متفردا من بينها
مجيعا ..وهذا يدعو للكثري من التساؤالت املحرية التي ال يستطيع أي واحد فيكم ـ أصدقائي
العلامء ـ اإلجابة عنها؟

(  )1االهتامم العلمي احلديث بعامل النمل يذكرنا باإلمام عيل ودعوته للتأمل فيها ويف غريها من احليوانات ،ومن األمثلة عىل
ذلك قوله يف وصف النملة (يف هنج البالغ ة)( :انظروا إىل النملة يف صغر جثتها ،ولطافة هيئتها ،ال تكاد تنال بلحظ البرص ،وال
بمستدرك الفكر ،كيف دبت عىل ارضها وصبت عىل رزقها ،تنقل احلبة إىل جحرها ،وتعدها يف مستقر هلا ،جتمع يف حرها لربدها،
ويف ورودها لصدرها ،مكفولة برزقها ،مرزوقة بوفقها ،ال يغفلها املنان ،وال حيرمها الديان ،ولو يف الصفا اليابس ،واحلجر اجلامس،
ولو فكرت يف جماري أكلها ،يف علوها وسفلها ،وما يف اجلوف من رشاسيف بطنها ،وما يف الرأس من عينها وأذهنا ،لقضيت من
خلقها عجبا ،ولقيت من وصفها تعبا ..فتعاىل الذي أقامها عىل قوائمها ،وبناها عىل دعائمها ،مل يرشكه يف فطراته فاطر ،ومل يعته يف
خلقها قادر)
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فكيف يمكن لإلنسان أن يامرس كل تلك الترصفات املمتلئة بالذكاء والعبقرية ،وهو
يتكون من نفس املواد التي يتكون منها سائر من حوله من األشياء ..لو كان األمر أمر مادة
وقوانني فقط لكان اإلنسان مشاهبا هلا ..ولكنا نراه متطورا عنها بكثري ..فمن وهبه ذلك
التطور؟  ..هل وهبه لنفسه؟ ..ومن يزعم أنه وهبه لنفسه؟  ..أم أن الطبيعة التي وهبته ذلك؟..
فلم خصته دون غريه؟ ..وهل هلا من الوعي بحيث ختص جهة دون جهة؟
أنتم تعلمون أن التطوريني يذكرون بأن مجال ريش الطيور إنام هو إظهار للجاذبية التي
يتوقف عليها بقاء النوع ..لكن الرسم اجلميل ليس رضوري ًا لوجود االنسان ،فكيف وجدت
هذه املوهبة يف اإلنسان؟ ..وكيف توفرت يف بعض الناس ومل تتوفر يف غريهم مع أهنم يتكونون
مجيعا من نفس املركبات الكيميائية ،وترسي عليهم نفس قوانني الطبيعة؟
بعضهم ذكر يف كتبه أن املادة ،كالذرات والصخور واملاء ،قد تتحد ،وإذا نفخت فيها
احلياة ،فقد تتطور إىل إنسان ..لكن هل يمكن هلذه العنارص ،بعد أن تتم مطابقتها الكاملة للبيئة
الطبيعية ،أن تقطع مرحلة أخرى ،وتنتج رجال موسيقيا يستطيع أن يكتب األنغام املوسيقية
عىل الورق ،ويسجل تناسقها البديع ،ويصنع بيانو ،وخيلب ألباب اجلمهور املستمع ،ويدع
موسيقاه تسجل عىل أقراص من البالستيك ،وتذاع حول العامل عن طريق وسيط يسمى
(األثري) ،وال تعرف الذرات شيئا عنه سوى أهنا توجد فيه أو بوساطته؟
سكت قليال ،ثم قال :أنتم تعلمون أن بعض أنواع احليوانات تتعاون يف جهودها ،فهي
التصطاد إال يف مجاعات ،وهي جتمع غذاءها وختزنه للمستقبل ،وهي تضاعف جهودها
الفردية بطرق شتى بفضل العمل املشرتك ،ولكنها ال يبدو أهنا ختطو خطوة واحدة بعد ذلك..
لكنا نرى اإلنسان قد شيد االهرام بمضاعفة القوة الفردية ..واكتشف الرافعة والطنبور،
والعجلة ،والنار ..وجعل حيوانات احلمل مستأنسة ،وأضاف إليها عجلته ،وبذا أطال يف
ساقيه ،وقوى من ظهره..
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وهكذا تغلب عىل قوة سقوط املاء ،وحتكم يف البخار والغاز ،والكهرباء ،وحول العمل
اليدوي إىل جمرد السيطرة عىل االجهزة امليكانيكية التي هي من مستحدثات عقله ..وهو يف
انتقاله من مكان إىل مكان ،قد فاق الظبي يف رسعته ،وحني ركب أجنحة لعربته ،قد سبق
الطيور يف طرياهنا ،فهل حدث ذلك كله عن طريق تفاعل يف املادة وقع مصادفة؟
سكت قليال ،ثم قال :هل ترون كل هذه املعجزات جمرد قوانني طبيعية ال يقف خلفها
عقل عليم ،ومدبر حكيم؟ ..يف نفس الوقت الذي تصفون فيه اخرتاعاتكم التي ال تساوي
معشار عقل نملة بأهنا قمة العبقرية ،وأنه اليمكن أن خترج إىل العامل صدفة؟
***
جلس [كرييس ] ،فقام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقنا العزيز كرييس عىل هذه
املعلومات القيمة ،وعىل دعوتك لنا للتأمل ..وأنا صديقك [روبرت] ،سمي [روبرت هورتون
كامريون] ذلك العامل واألخصائي يف الرياضيات ،واحلائز عىل جائزة الرابطة الرياضية يف
أمريكا ،واملتخصص يف التحليل الريايض والقياس ..والذي مل يمنعه علمه وال تفوقه من
اإليامن باهلل ،واإلذعان له ،والدعوة إليه ..وقد كتب يف ذلك املقاالت الكثرية.
وأنا تتمة ملا ذكرت من بديع صنع اهلل يف العقل اإلنساين أحب أن أقتبس لك بعض ما
ذكره سميي [روبرت] ،والذي جعله يمتلئ إيامنا باهلل.
لقد قال جميبا ملن سأله عن وجود اهلل :هذا سؤال ذكي  ..وال بد لكي أجيب عنه أن
أفكر ..وحتى أفكر البد أن تكون لدي وسيلة تفكري ..وما دامت هذه الوسيلة ليست ملكي..
إذن هناك من وهبها يل ..وال حيق يل أن أستعمل وسيلة التفكري املوهوبة يل يف جحود صاحبها
احلقيقي.
طلب منه أن يفصل أكثر ،فقال :أنتم ترون أنني لست جهازا آليا ،وتفكريي يذهب إىل
أبعد ما يمكن أن يذهب إليه أي عقل من العقول اآللية ..فالعقل اآليل احلديث وظيفته تطبيق
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قاعدة معينة أو إجياد عالقة معينة تبعا ألصول حمددة مرسومة ،أما عملية التفكري فتختلف عن
ذلك اختالفا بينا ،فهي تستطيع أن تتقيد بالقواعد ،كام تستطيع أن تتغافلها.
التفت لزمالئه من العلامء ،وقال :أنتم تعلمون أن التفكري يتضمن استخدام املنطق،
والقدرة عىل احلكم ..كام يتضمن تذوق اجلامل واالستمتاع باملوسيقى واملرح وتقدير
الفكاهات والطرائف..كام يستطيع أن يقرر صحة أحد الرباهني أو خطأها ..كام أنه هو الذي
يبدأ املناقشة يف أمر هذه الرباهني ويوجهها ..وهو الذي يستطيع أن خيرتع النظريات الرياضية
اجلديدة ويقيم الدليل عىل صحتها ..وهو الذي يتضمن القدرة عىل حتليل النفس ونقدها.
تقدم من بعض أصدقائه من العلامء ،وقال :أعلم مدى عبقريتك يف الذكاء
االصطناعي ..وأنا أعلم أنك يمكن أن تصمم آلة تلعب الشطرنج كام أخربتني بذلك ..ولكن
هل يمكن هلذه اآللة أن تسعد بام حتققه من نجاح ،أو تشمت يف خسارة الالعب اآلخر ،أو
حتزن عىل ما وقعت فيه من األخطاء ..نعم اخرتاعك فكرة رائعة ..ولكن ال يمكن مقارنته
بالفكر اإلنساين الذي ال يمكن مقارنته بجميع آالت الدنيا جمتمعة.
تقدم من زميل آخر له ،وقال :أنت عامل نفيس ،والشك أنك اآلن تقوم بتحليل ترصفايت،
وحتاول أن تستنتج منها نوع شخصيتي ..ولكن هل يمكن أن تعترب اإليامن باهلل خلال نفسيا كام
يذكر بعض أصدقائنا؟ ..هل يمكن أن يكون اإليامن باهلل جمرد تعبري عن بعض الرغبات
املكبوتة؟ ..هل يمكن أن يكون اعرتايف باحلقيقة ال يقوم عىل املنطق ،وأنني أؤمن ألنني أخشى
أال أكون مؤمنا؟
كال فطبيعتنا االنفعالية دليل عىل حكمة اهلل وتدبريه ،وإال فكيف تكون حياة اإلنسان
بغري هذه االنفعاالت؟ ..وكم يمكن أن يعمر اإلنسان عىل سطح األرض بغري تلك املشاعر
اجلميلة ما يتصل هبا من انفعاالت؟ ..وملاذا تنخفض نسبة وفيات األطفال عندما يزداد حب
آبائهم هلم؟
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إنني اعتقد بوجود اهلل ،ألنه وهبني التمييز األخالقي ،فاجلنس البرشي لديه إحساس
فطري بام هو خطأ وما هو صواب.
إان اعتقادي يف اهلل يقوم أيضا عىل حرية اإلرادة وذكائها ،فأنا عندما أرغب أو أريد شيئا
معينا يتخذ عقيل قرارا به ،وإراديت هي التي تنفذه ..وخيتلف اإلنسان يف مجيع هذه الصفات
واملزايا عن سائر الكائنات األرضية األخرى.
سكت قليال ،ثم قال :إن رجال العلوم يعتمدون عىل التجربة للبحث عن النتائج
العلمية ..أما أنا فمقتنع بوجود اهلل اعتقاد ًا يستند إىل أدلة جتريبية ،ولكنها جتارب شخصية
رصفة ،ومع ذلك فهي أقوى لدي من كل دليل ،وأشد إقناعا يل من أي برهان ريايض.
***
انتهى العلامء من حديثهم يف املحور الثالث ،وقد شعرت بروحانية كبرية تغمر املكان،
والحظت يف وجوه العلامء رسورا كبريا ،وأنوارا كثرية ..سواء أولئك الذين رصحوا بعودهتم
لإليامن ،أو أولئك الذين مل تكن هلم اجلرأة الكافية لإلعالن عن إيامهنم يف هذا املجلس ..لكني
استطعت أن أكتشف من خالل مالحمهم بصيصا من النور يترسب رويدا رويدا ليمحو آثار
ظلمة اإلحلاد عن وجوههم وقلوهبم.
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الغيب والشهادة
بعد انتهاء املحور الثالث من احلديث عن الكون بني الرؤيتني اإليامنية واإلحلادية ،وبعد
أخذ فرتة قصرية من الراحة ،قام املسؤول عن الشؤون العلمية يف تلك البلدة ،وقال :بعد
انتهائنا من املناقشات حول املحور الثالث ،واملتعلق باحلياد والتدبري ،وعالقتهام بالكون..
سنتحدث اآلن عن حمور آخر ،له عالقة بكلتا الرؤيتني اإليامنية واإلحلادية ..وهو [الكون بني
الغيب والشهادة]
فهل الكون حمصور فيام نراه من العامل املرئي ،أو العامل الذي يطلق عليه [علم الشهادة]؟
أم أن فيه جوانب ال نراها ،وال تدركها أجهزتنا الدقيقة ،وهو بالتايل من [عامل الغيب]؟
وهل كل املعارف العلمية التي يتمسك هبا دعاة اإلحلاد ناجتة عن علم مشهود ،وجتربة
ب ِمن مك ٍ
َان
حسية ،أم أن منها ما هو كذلك ،ومنها ما هو حدس وختيل وفلسفة وقذف ﴿بِا ْل َغ ْي ِ ْ َ
ب ِع ٍ
يد ﴾ [سبأ ]53 :؟ ..سنحيل اإلجابة عىل هذه األسئلة إىل علامئنا األفاضل مع مناقشة
َ
احلضور هلم.
العلم والغيب:
قام أحد العلامء غاضبا ،وقال خماطبا املسؤول عن الشؤون العلمية :ويلك يا رجل..
كيف تقول عن العلم احلديث الذي يتمتع بكل أنواع املصداقية أنه قذف بالغيب ..إن هذا يدل
عىل أنك وأهل بلدك ،واملؤمني باألديان مجيعا ال تعرفون العلم احلديث ،وتلك األساليب
الدقيقة التي يستعملها إلثبات احلقائق ،وحتى ال يفقد مصداقيته.
وهلذا اسمحوا يل أن أحدثكم عن هذا اجلانب املهم يف العلم احلديث ،والذي خيتلف به
عن الدين املمتلئ باخلرافات والتفسري الغيبي الذي ال سند له.
وقبل ذلك أعرفكم بسميي ..ذلك العبقري الذي استفدت منه أن أتبع بإخالص دين
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العلم ..ال دين اخلرافة ..إنه [أوجست كونت] ،ذلك الفيلسوف الفرنيس العظيم ،مؤسس
الفلسفة الوضعية التي ترفض امليتافيزيقيا ،وتعتمد عىل نتاج العلوم الطبيعية احلديثة..
ذلك الذي أرخ يف كتابه [حمارضات يف الفلسفة الوضعية] لألطوار التي مر هبا اإلنسان
أثناء رحلته للحقيقة ..فذكر أهنا ثالثة ..الطور الالهويت ،وهو الطور الذي علل فيه األشياء
بقوى خارقة ،وكائنات اعتربها مقدسة ..والطور امليتافيزيقي ،وهو الطور الذي علل فيه
األشياء بمبادئ جمردة وتأملية غري مرتبطة بالواقع ومتعالية عليه ..والطور الوضعي ،وهو
الطور الذي علل فيه األشياء باملشاهدة والتجارب العلمية الدقيقة..
ولذلك نادى بدين اإلنسانية اجلديد ،دين العلم ،باعتباره الدين الصحيح الذي حيقق
لإلنسان حتسني حياته املعيشية ،ويبعده عن تلك األوهام التي رسمها له الدين..
ولذلك نقل سميي [أوجست] املنهج التجريبي من ساحة العلوم الفيزيائية إىل الساحة
االجتامعية ،وكل ما تفرزه من ظواهر إنسانية ..وهنا تكمن أمهية فلسفته العلمية الدقيقة التي
ال تؤمن إال باحلسابات واملعادالت الرياضية والقوانني الفيزيائية.
وأنتم ترون لألسف ـ مع أننا يف الطور الثالث يف سلم الرتقي البرشي إال أننا ال نزال
نرى من ال يزال متخلفا مل يتطور ..بل بقي يف الطور اإلهلي ذلك الطور الذي يفر من احلقائق
العلمية ،ليفرس بام يتومهه من الغيب الذي ال خيضع للحواس وال للتجارب وال ألي منهج من
املناهج العلمية املعتربة.
بعد أن انتهى أوجست من حديثه ،قام عامل آخر ،وراح يصفق بشدة ،ثم قال :شكرا
جزيال صديقي العزيز أوجست عىل هذه الرضبة القاضية التي سددهتا هلذا التفكري اخلرايف
الذي ظللنا نسمعه منذ الصباح الباكر ..لقد تصورت نفيس قد خرجنا من كوكب األرض،
وأنا أسمع هؤالء العلامء الذين طرحوا ثياب العلم ،ليستبدلوها بثياب رجال الدين..
واسمعني جيدا ،واسمعوين أيضا ،فأنا [موريس] سمي ذلك الفيلسوف العبقري
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[موريس شليك] مؤسس [الفلسفة الوضعية املنطقية] أو [التجريبية العلمية] ،أو [التجريبية
املنطقية] ،أو [التجريبية احلديثة] ،والتي أعتربها البنت الرشعية للفلسفة الوضعية التي أسسها
أوغست كونت..
هذه الفلسفة تبناها كبار العلامء والفالسفة يف العرص احلديث من أمثال رودولف
كارتاب ،وبرتراند راسل ..وغريمها.
إن هذه الفلسفة صديقي العزيز ،وأهيا احلضور الكرام هي وحدها من خيلصنا من ربقة
اخلرافات الدينية ..وتلك األوهام الغيبية التي ال وجود هلا إال يف أذهان املؤمنني هبا..
ذلك أن أبرز ما تطرحه هو تأكيدها أن معرفتنا عن العامل تأيت عن طريق (التجربة)
وحدها ،وأن الفلسفة تقوم بالتحليل املنطقي ،شأهنا شأن بقية العلوم ،معتمدين يف ذلك عىل
املنطق الريايض أو الرمزي.
لقد نادى [برتراند رسل] ،وهو من كبار أبناء هذه الفلسفة بإمكانية إرجاع مجيع املفاهيم
الرياضية إىل عالقات تقوم بني األعداد الطبيعية ..وأن هذه العالقات ذات طبيعة منطقية
بحتة ..ونتيجة لذلك افرتض أنه يمكن استنباط الرياضيات كلها من املنطق.
قام ،وقال :لقد نادى هؤالء العباقرة مجيعا إىل ختليص العلم من امليتافيزيقيا ..ودعوا
بدل ذلك إىل إثبات أن العالقة بني السبب واملسبب ليست سوى عالقة ارتباط يف التجربة ،ال
عالقة رضورة عقلية.
***
جلس [موريس] ،فقام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقي العزيز [موريس]..
واسمح يل أن أعقب عىل كالمك وكالم سميك بام ذكره سميي الفيزيائي وعامل الفضاء
[مارسيلو جليرس] ،الذي قال ساخرا من هوكينج( :ادعاء الوصول لنظرية هنائية يتناىف مع
أساسيات وأبجديات الفيزياء والعلم التجريبي وجتميع البيانات ،فنحن ليس لدينا األدوات
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لقياس الطبيعة ككل فال يمكننا ابدا أن نكون متاكدين من وصولنا لنظرية هنائية وستظل هناك
دائام فرصة للمفاجآت كام تعلمنا من تاريخ الفيزياء مرات ومرات .وأراها ادعاء باطل أن
نتخيل أن البرش يمكن أن يصلوا ليشء كهذا..أعتقد أن عىل هوكينج أن يدع اهلل وشأنه)
ثم تقدم من أوجست ،وراح يقول له :هذه احلقيقة التي نطق هبا [مارسيلو جليرس] هي
احلقيقة التي يدل عليها كل يشء ..فكل النظريات املادية التي قدمها ديموقريطس وهوبز
والسلوكيون ،وكل النظريات املثالية الرصف التي تعطي هذا الكون تفسريا معنويا خالص ًا مثلام
قدمه ليبنتز وبريكيل وهيجل..
كل هذه النظريات ال تعدو أن تكون جمرد افرتاضات تقوم عىل التخمني ،وال تستند إىل
أي أساس من الوجهة التجريبية ..والبد ألي فلسفة حتاول أن تفرس الطبيعة والكون من أن
ختترب أوال ملعرفة مدى قدرهتا عىل تفسري سائر أنواع احلقائق والعوامل والعنارص التي يتألف
منها هذا الكون أو تظهر فيه.
ثم تقدم من صديقه [موريس] ،وقال :الشك أن العلوم حقائق خمتربة ،ولكنها مع ذلك
تتأثر بخيال اإلنسان وأوهامه ومدى بعده عن الدقة يف مالحظاته وأوصافه واستنتاجاته..
ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه احلدود .فهي بذلك مقصورة عىل امليادين الكمية يف الوصف
والتنبؤ ،وهي تبدأ باالحتامالت وتنتهي باالحتامالت كذلك ،وليس باليقني.
وبذلك فإن نتائج العلوم تقريبية وعرضة لألخطاء املحتملة يف القياس واملقارنات،
ونتائجها اجتهادية وقابلة للتعديل باإلضافة واحلذف ،وليست هنائية ..فنحن نرى العامل عندما
يصل إىل قانون أو نظرية يقول :إن هذا هو ما وصلنا إليه حتى اآلن ،ويرتك الباب مفتوحا ملا
قد يستجد من التعديالت.
ثم تقدم من عامل آخر ،وقال :الشك أنك معي يف كون العلوم تبدأ بقضايا أو بدهييات
مسلم بصحتها برغم أهنا ال تستند أساسا عىل حقيقة فيزيائية ملموسة ..وعىل ذلك فإن العلوم
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تقوم عىل أساس فلسفي ..واخلربة الشخصية يف العلوم كام يف الفلسفة والدين هي املحك
النهائي واملالذ األخري الذي ختترب به مجيع احلقائق يف العلوم كام يف الفلسفة والدين.
***
جلس [مارسيلو] ،فقام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقي العزيز [مارسيلو]..
واسمح يل أن أعقب عىل كالمك وكالم سميك بام ذكره سميي الفيزيائي [بيرت ويت] الذي
قال منتقدا هوكينج( :لست من أنصار إدخال احلديث عن اهلل يف الفيزياء لكن إذا كان هوكينج
مرصا عىل دخول معركة الدين والعلم فام حيريين هو إستخدامه لسالح مشكوك يف صالحيته
أو فاعليته مثل نظريتة)
بناء عىل هذه املقولة فإين أحب أن أتوجه للعلامء احلارضين معنا عن املنهج العلمي الذي
دعا إىل الكثري من النظريات احلديثة ..والتي تريد أن تفرس الكون بعيدا عن اهلل ..ليحدثونا بام
عهدنا فيهم من صدق وموضوعية عن مدى ارتباط هذه النظريات باملنهج العلمي ،وهل
يمكن أن خيتلط هبا التخمني واخليال والفلسفة والتفكري الرغبوي واملزاجي؟
قام الفيلسوف الذي كان يدافع عن قدم العامل ،وقال( :)1لست أدري ما أقول يف هذا
املجلس الذي مل أترشف باجللوس مثله يف حيايت ..بل مل أكن أتوقع أن يكون هناك ناس بمثل
هذا األدب وهذا العلم مع هذه البساطة.
وبناء عىل هذا ،وبناء عىل ما سمعته منكم ،فإين أقر بني أيديكم ،وبعد بحث طويل كنت
أتسرت عليه أن الفيزياء اليوم ،هي وما ارتبط هبا من علوم حتاول تفسري الكون أو احلياة ،مل تبق
هلا تلك الصفة العلمية التجريبية املطلقة ،بل راحت تتدخل فيام ال يعنيها ،ال باستعامل املناهج
العلمية ،وإنام باستعامل اخليال والتخمني ،مما جعل السمة امليتافيزيقية بادية عليها ،وهو األمر
الذي ولد نظام ًا جديد ًا ُيطلق عليه [النظام التخميني امليتافيزيائي]
(  )1انظر سلسلة مقاالت بعنوان [نظم الفكر العلمي ] ،د .حييى حممد.
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قال بيرت  :إن ما تقوله خطري ..فلامذا تطرح أمثال تلك النظريات باعتبارها نظريات
علمية ،مل ال تطرح باعتبارها رؤى فلسفية؟ ..أليس يف ذلك تلبيسا عىل الناس؟
قال الفيلسوف :عندما نستقرئ الواقع الفيزيائي احلديث نجد نزعتني واضحتني..
إحدامها جتريبية تقوم عىل عنرصين يف فهم العالقات الكونية ،مها :املالحظة والتجربة من جهة،
وبناء القوانني والنظريات القابلة لالختبار والفحص من جهة ثانية ..أما النزعة األخرى
فتحمل أبعاد ًا ميتافيزيقية.
قال بيرت  :هل يعني هذا أن هناك نظريات فيزيائية ال يملك أصحاهبا أي دليل علمي
عليها سوى رؤيتهم الفلسفية؟
قال الفيلسوف :أجل ..فقد مال الفيزيائيون إىل طرح أفكار جمردة وبعيدة وخطرية دون
أن يملكوا عليها دلي ً
ال واحدا؛ ومل يكن هلم من حجة يف قبوهلا سوى عدم اصطدامها مع قوانني
الفيزياء..
قال بيرت :ولكن هل تقبل مثل هذه النظريات التي مل تثبت من الناحية العلمية؟
قال الفيلسوف :أجل ..هي مقبولة ومرحب هبا لدى االوساط العلمية ،رغم أنه من
الصعب اختبارها ..ولذلك أصبح من الصعب التفريق بني العلم والفلسفة من هذه الناحية،
إذ صار العلم كالفلسفة غري قابل لالختبار.
قال بيرت :لكن كيف يكون ذلك ،مع أنني أعلم أن الفالسفة خالل مطلع القرن العرشين
كانوا يكدحون ليحاكوا علامء الطبيعة ،وجيعلوا نظرياهتم دقيقة كتلك التي ُيعتمد عليها يف
العلم؟
قال الفيلسوف :أجل ..كان ذلك كذلك ..ولكن احلال انعكس يف هناية هذا القرن ،إذ
صار العلامء هم من أخذوا حياكون الفالسفة يف طريقتهم التجريدية غري القابلة لالختبار،
فأصبحت الفلسفة هي املثل األعىل يف البحث بعد ما كان العلم التجريبي يعكس هذا املثل.
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قام عامل آخر ،وقال :صدق صديقي الفيلسوف فيام طرحه من اختالط الفيزياء وغريها
من العلوم بالفلسفة ..وأنا أقول هذا كفيزيائي ..وأقوله أيضا ألين اكتشفت احلقيقة التي كنت
أجتاهلها أو أهرب منها بتلك التخمينات واخلياالت واحليل التي كنت أخادع هبا نفيس
وتالميذي.
قال بيرت  :فهال رضبت لنا أمثلة عىل تلك النظريات التي لبست فيها الفيزياء لباس
الفلسفة ،وختلت عن منهجيتها العلمية الصارمة.
قال العامل :األمثلة عىل ذلك كثرية ،وكلها تسعى لنفي احتامل كون اهلل هو اخلالق ..أي
نفي احتامل وجود قوة خارجية وراء انبثاق الكون والنظام والغائية املودعة فيه.
ومن أمثلة ذلك نظرية الفيزيائي [جوث] خالل الثامنينات يف التضخم الكوين ،فوفق ًا
هلا أنه خالل جزء ضئيل جد ًا من الثانية تضخم الكون وتضاعف بشكل عظيم ..وبحسب هذه
النظرية فإن أي كون كمي جديد يتكون كتموجات فراغية يبدأ بحجم صغري للغاية ،فيتمدد
خالل طرفة عني اىل حجم كحجم الكون احلايل ،كالفقاعة ..وحيتمل الفيزيائي جريبني أنه قد
يكون الكون وكل يشء فيه عبارة عن متوجات فراغية تسمح لتجمعات اجلسيامت أن تندفع
بشدة من ال يشء ،وتعيش لفرتة ثم يعاد امتصاصها ثانية داخل الفراغ..
وهذه النظرية تتسق مع اعتبار الكون مغلق ًا يتمدد ،ثم يعود ليتقلص وخيتفي ..وقد
ظهرت هذه الفكرة التي تريد أن هترب من اهلل بداية السبعينات ..ثم قدم [ترايون] عام 1973
بحث ًا مطور ًا اعترب فيه فكرة االنفجار العظيم متوجات فراغية ..ثم ظهرت نسخة جديدة جدية
بعد عرش سنوات حول املوضوع ،وهي النسخة املتعلقة بافرتاضات [جوث]
قام عامل آخر ،وقال :صدق صديقاي ..لقد صار الكثري منا معرش الفيزيائيني والفلكيني
نامرس أنواعا كثرية من التضليل حتت شعارات البحث العلمي ..وإال فام عالقة البحث العلمي
بكيفية نشأة الكون ،وما جدواه العملية ،ومل نوليه كل ذلك االهتامم؟
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ورصاحة أقول لكم :إن الكثري من تلك النظريات أرادت أن تسد الثغرة التي فتحها ما
نسميه االنفجار العظيم وبداية الكون ،وهو ما طرح التساؤالت الكثرية حول صاحب
االنفجار ،وصاحب التنظيم واإلبداع الذي حصل بسببه.
سكت قليال ،ثم قال :من األمثلة عىل ذلك نظرية [الكون الدوري] ،والتي راحت ـ يف
سبيل إنقاذ اإلحلاد ـ تتجاهل القانون الثاين للديناميكا احلرارية ،والذي يتطلب إعادة ضبط
األنرتوبيا يف كل كون متكون جديد ،ألن درجة األنرتوبيا تزداد مع كل كون ،وبالتايل تصري
درجة احلرارة ال هنائية طاملا كان اإلنكامش واالنفجار ال هنائي.
قام عامل آخر ،وقال :صدقت ..وأحب أن أضيف إىل ما ذكرته من أمثلة ما اقرتحه
الفيزيائي الرويس [اندريه ليند] من أن ظروف التمدد التضخمي قد تكررت مرات ومرات يف
مناطق منعزلة منترشة يف الكون مؤدية إىل عوامل جديدة منفصلة ضمن شبكة كونية ال هنائية،
بحيث تتوالد ذاتي ًا..
فقد نقد ليند احلالة غري املستقرة لبداية االنتفاخ الكوين لدى جوث ،واستبدل النظرية
بتضخم مستمر دون هناية ،فهو يرى أن التضخم مل يتوقف مفعوله منذ بدأ ،هذا إن كان له بداية
فعلية ،واملرجح بحسب ليند أن التضخم مل يكن له بداية وال هناية ،فهو تضخم دائم بفعل
التذبذبات الكمومية املستمرة ،فمن منطقة ألخرى تفعل هذه التذبذبات فعلها العشوائي وفق ًا
ملبدأ [هايزنربغ] يف عدم اليقني والتحديد ،وهكذا باستمرار .فاألكوان االنتفاخية تتخلق طوال
الوقت من داخل األكوان املوجودة من قبل ،وبعد أن تتخلق فإهنا رسعان ما تنمو كربعم
ينفصل ثم إهنا تلد أكوان ًا خاصة هبا ،وهكذا تتولد فقاعات كونية قابلة للتضخم باستمرار دون
انقطاع.
ويرى أنه قد تدخل بعض األكوان ضمن هذا السيناريو يف طور التقلص ،ومن ثم
االنسحاق واالختفاء ،أو يتخافت التضخم شبيه ًا بام حتدثت عنه نسخة جوث االصلية،
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واحيان ًا قليلة يزداد فعل التضخم يف بعض املناطق والفقاعات نتيجة تعاظم التذبذبات
العشوائية ،ومن اجلائز إمكان وجود نوع من الشفرة الوراثية تسبب أن تكون األكوان املتولدة
شبيهة بآبائها ،كام يمكن أن تكون هناك طفرات وراثية أيض ًا ،وقد يكون كوننا طافر ًا من كون
آخر حيمل قوانين ًا فيزيائية خمتلفة.
قال بيرت  :إن ما ذكرته عن هذا الفيزيائي عجيب ..فكيف استطاع أن يثبت كل هذه
القضايا املعقدة الصعبة؟
ضحك العامل ،وقال :هو مل يثبتها علميا ..هو ختيلها فقط ..وإن شئت الصدق فهو نقلها
عن الفالسفة القدماء ،وخاصة أصحاب املدرسة اإلرشاقية ،من أن النظام الكيل والنوعي
للعامل الدنيوي يبقى دائم التواصل دون بداية وال هناية رغم أن األفراد تنتهي وتزول ..ففي
نظرية [التضخم الكوين] نرى أن األكوان تذهب وتنتهي هنا وهناك ،لكنها تولد ما يبقي حالة
الفعل التضخمي دون انتهاء ،فنحن أمام محام من الفقاعات التي ال تنتهي وال متوت ،كام هو
وصف الفيزيائي ليونارد ساسكند.
قام عامل آخر ،وقال :صدق أصدقائي فيام ذكروه ..وسأديل بشهاديت كام أدلوا ..فال يشء
أمجل من احلقيقة ..لقد كنت صديق [سمولني] ،وكنت معه حني راح يتخيل ،ويتخيل لريمي
العامل بعد ذلك بنظريته التي تنص عىل أن ظروف االنفجار العظيم تتشابه مع مراكز الثقوب
السوداء ،وعليه اقرتح أن كل ثقب أسود هو نواة لعامل جديد خيرج للوجود عرب انفجار هائل،
لكنه حمتجب عن أنظارنا لألبد من خالل أفق حدث الثقب األسود ..كام أدخل هذا الفيزيائي
عنرص ًا جديد ًا هو صورة كونية من التطفر اجليني ..واقرتح أنه لو تصورنا عامل ًا يتربعم من لب
ثقب ،فإن خواصه الفيزيائية مثل كتلة اجلسيامت وشدة القوى ستكون قريبة لكنها ليست مثل
تلك املوجودة يف العامل الذي جاء منه ..وستؤدي التغريات الطفيفة يف مؤرشات األكوان
الوليدة اىل اجياد عوامل جديدة يصبح بعضها اكثر موائمة النتاج الثقوب السوداء مقارنة
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باصلها ،ومن ثم ستعطي عوامل وليدة أخرى وهكذا.
قام عامل آخر ،وقال :لقد مألين أصدقائي الذين أعتز هبم باحلامسة ألديل بشهاديت كام
أدلوا ..فال يشء أمجل من احلقيقة ..أنا أيضا كنت صديقا لـ [غاسربيني وفينيتسيانو ] ،وهو من
دعاة نظرية األوتار الفائقة ـ والتي تنص عىل أنه قد يكون هناك عامل ال هنائي يف فضاء سابق عىل
بداية كوننا هذا ،أو يف عرص ما قبل االنفجار العظيم ،وقد وصف الكون يف تلك املرحلة بأن
العامل بدأ أساس ًا بارد ًا وال هنائي ًا يف الفضاء ومل يكن شديد السخونة ،كام كان جمعد ًا بشدة ،وقد
تعرض هذا العامل لعدم ثبات؛ دافع ًا كل نقطة يف الكون إىل التباعد بعضها عن البعض اآلخر
برسعة كبرية ،وسبب هذا احلال حتدب ًا أكثر للفضاء مما أدى إىل زيادة هائلة يف احلرارة وطاقة
الكثافة ..وبعد بعض الوقت تكونت منطقة ثالثية األبعاد يف حجم ملمرت داخل هذا املدى
الشاسع مثل كتلة كثيفة ساخنة جد ًا ومنبثقة من متدد جوث التضخمي.
التفت للحضور ،وهو يضحك ،ثم قال :هل سمعتم مقدار اخليال الذي حتمله هذه
النظرية ..إهنا غري القابلة لالختبار أصال ..ومع ذلك يطلق عليها نظرية علمية..
قال بيرت :كيف ال يمكن اختبارها؟
قال العامل :ذلك أن هلا خواص عجيبة ،فهي إما أن تكون ال هنائية الطول عرب الكون ،أو
تكون ذات حلقات مقفلة ،وأن الوتر الالهنائي الطول يمكنه أن يشغل من الفراغ إذا تكور
بأقل من حجم الذرة ،وأن وزنه يساوي وزن كوكبة فائقة من عدة كوكبات جمرية ..ورغم هذه
الكتلة املهولة ال يامرس الوتر أي قوة جاذبية عىل األشياء املجاورة ،إذ مثلام له ثقالة هائلة فإن
له يف الوقت ذاته قوة ضغط معادلة أو جاذبية مضادة.
قام عامل آخر ،وقال :صدق أصدقائي ..وأنا سأديل بشهاديت كام أدلوا ،فال يشء أمجل من
احلقيقة مهام كلف القول هبا من ثمن ..لقد كنت أرغم نفيس عىل االعتقاد بنظرية [الثقوب
الدودية] التي مخنها العامل الفلكي األملاين [كارل شوارتزتشيلد] اعتامد ًا عىل النسبية العامة
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الينشتاين ..مع كوهنا ال حتمل أي مصداقية علمية ..ذلك أنه حتى لو كانت معادالت أينشتاين
ال متانع من وجودها ،لكنها ال تدل عىل وجودها بالفعل..
لقد كان ويلر هو من اقرتح بأن الكون كله قد يكون واقع ًا يف ثقب أسود عمالق ..ووفق ًا
للفيزيائي فينامن فإنه يمكن السفر يف املايض أو املستقبل عرب هذه الثقوب ،فعىل مستوى جسيمة
مفردة يمكن أن تتحرك إ ىل االمام يف الزمن ويكافؤها حترك جسيمة مضادة اىل اخللف يف
املايض ..وبحسب ستيفن هوكينج فإن كوننا ميلء بأعداد فلكية من الثقوب الدودية التي
تتناوب الدخول إىل الوجود واخلروج منه عىل نحو متصل ،وهي يف غاية الصغر بحيث ال
يمكن مالحظتها ،واجلسيامت التي تصنع عاملنا تتساقط باستمرار يف هذه الثقوب غري املرئية،
وحيل حملها يف الوقت ذاته جسيامت من أكوان اخرى ،دون أن نحس هبا ،ففي كل حني حيدث
أن أحد اجلسيامت  -كااللكرتون مث ً
ال  -خيتفي من كوننا لداخل ثقب دودي ،يف الوقت الذي
خيرج من هذا الثقب جسم مماثل يأيت من كون آخر.
ضحك بصوت عال ،ثم قال :أال ترون أن هذه النظرية التي ال يمكن إثباهتا علميا أبدا
تشبه أفالم اخليال العلمي ..إهنا جمرد افرتضات وخياالت ..وهلذا وصف بعض الفيزيائيني
الثقوب الدودية التي يمكن استخدامها للسفر يف املكان والزمان وجتاوز العوامل املشهودة بأهنا
أشبه بروايات اخليال أكثر مما تكون علمية ،سيام أهنا أول ما ظهرت يف رواية خيال علمي،
وليس يف جملة علمية.
قام عامل آخر ،وقال :صدق أصدقائي ..وأريد أن أضيف إىل ما قالوا أنه ربام يكون
لروايات اخليال العلمي دور كبري يف أمثال هذه النظريات ..وربام يكن قد شجعهم عىل هذا أن
هذه الروايات تتحقق أحيان ًا ،ومن ذلك روايات أدب اخليال العلمي لألديب الفرنيس املشهور
[جول فرين] ،فقد كان يصف أجهزة للغوص حتت املاء أو فوق األرض أو اهلبوط عىل القمر
وما اىل ذلك مما حتقق فعله فيام بعد.
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***
بعد أن انتهى العلامء من أحاديثهم ،قام أحدهم ،وقال :شكرا عىل املعلومات القيمة التي
ذكرمتوها ،والتي تؤكد مدى املزاجية التي حتكم بعض العلامء ،حني جيعلون من العلم وسيلة
لدحض احلقائق التي يدل عليها كل يشء.
وقبل أن أذكر لكم وجهة نظري اخلاصة ،والتي قد ختتلفون معي فيها ،وأنا أيضا قد
أختلف مع نفيس فيها ،ولكن الذي دعاين إىل طرحها هو الرد عىل تلك اخليالء التي يتصور هبا
البعض أهنم قد وصلوا احلقائق ،بينهام هم مل يصلوا إىل يشء.
أحب أن أذكر لكم أن أستاذي فيها هو سميي [ليونارد سسكايند] أبو نظرية األوتار
الفائقة ،وأستاذ الفيزياء النظرية بجامعة ستافورد ،والذي كان يف بداية أمره ُملحدا ،لكن بعد
أبحاثه األخرية أعرتف أنه يستحيل أن ينشأ الكون إال من خالل تصميم ذكي وتَرك اإلحلاد
جانبـا ،وهو يدافع اآلن بكل قوة عن رضورة وجود إله.
وقد كتب يف ذلك كتابه [حرب الثقب األسود :معركتي مع ستيفن هوكينج من أجل
جعل العامل أكثر أمانا مع ميكانيكا الكم] ،والذي انتقد فيه بشدة طروحات ستيفن هوكينج
اإلحلادية.
والنظرية التي أثبتها أستاذي وسميي هي ما يطلق عليه [اهلولوغرام الكوين] ،وأول ما
ظهرت سنة  1982عىل يدي الفيزيائي الفرنيس [آلني أسبكت] الذي قام بتجربة مل هيتم هلا
الفيزيائيون حينها ..لكن تبني فيام بعد أهنا ربام تغري أسس معرفتنا بالكون إىل األبد ،حيث
الحظ آلني أسبكت وفريقه أن اجلزيئات حتت الذرية مثل االلكرتونات تستطيع حلظيا أن
تتواصل فيام بينها بغض النظر عن املسافات الفاصلة بينها ،هل هي عرشة أمتار أو عرش سنوات
ضوئية ،أي أن املعلومة تسافر أرسع من الضوء بكثري ،وهذا مستحيل بحسب النظرية النسبية
العامة ألينشتاين التي ترى استحالة كرس حاجز رسعة الضوء.
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لكن التجربة التي قام [آلني أسبكت] فعلت ذلك ،ولذلك أثارت اهتامم كثري من
الباحثني ،حتى قال الفيزيائي [بازيل هييل] من جامعة لندن( :إننا بعد أبحاث [أسبكت] علينا
أن نكون مستعدين ملفاجآت كربى بخصوص نظرتنا للحقيقة)
وقد حصل ذلك بالفعل ،فبعد اطالع الفيزيائي الشهري [ديفيد بوهم] التلميذ النجيب
أللربت أينشتاين ،وأحد أشهرعلامء ميكانيكا الكم يف العامل بعد اطالعه عىل أبحاث [آلني
أسبكت] أثبت أنه من خالل ميكانيكا الكم نستطيع أن نتأكد أننا حمُ اطون هبولوغرام كوين
مدهش وعمالق من خالله فحسب تستطيع اجلُزيئات حتت الذرية أن تتواصل فيام بينها حلظيـا
وآنيـا ..فمجموعتنا الشمسية حمُ اطة هبولوغرام كوين عمالق ..واملجرات حولنا جمرد
هولوغرام..
وحديثا قام الفيزيائي [رافائيل بوزو] بطرح فكرته التي تعترب األفالك واملجرات
األخرى أشبه ما يكون بظالل ملجرتنا ،وما داخل جمرتنا أشبه ما يكون بظالل ملجموعتنا
الشمسية.
قام رجل من القوم :هال وضحت لنا ما تريد باهلولوغرام لنفهم ما تقصد.
قال ليونارد :اهلولوغرام جمرد صورة شبحية أشبه بصورة ليزرية ثالثية األبعاد ..ولكي
تصنع هولوغراما ملُجسم عليك أوال أن ُمترر شعاعا من الليزر نحو املُجسم ،ثم يأيت ُشعاع آخر
ليخرتق الضوء املنعكس من املجسم ،ويف مكان تداخل ُ
الشعاعني يتم التقاط الصورة،
وبمجرد تسليط شعاع ليزر ثالث عىل الصورة املُلتقطة يتكون لدينا صورة طبق األصل من
املجسم األول ،لكنها جمرد صورة نورانية إشعاعية ثالثية األبعاد مطابقة للمجسم األول..
وهذه الصورة هي اهلولوغرام..
لكن هذا ليس كل ما يف األمر ،فاملدهش يف اهلولوغرام أنك لو صنعت هولوغرام لوردة
ما ،ثم قطعت الصورة اهلولوغرامية إىل نصفني ،وقمت بتسليط الليزر عىل أي من النصفني،
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فإنه سيعطي الصورة كاملة ،ولو قسمناها مرة أخرى للربع أو الثمن فستظل القصاصة
الصغرية من الصورة مهام صغرت حمتفظة باملعلومة الكلية عن الصورة كاملة ،وتستطيع
استحضارها بمجرد تسليط الليزر عليها.
قال الرجل :هل يقصد صاحبك ومن معه من العلامء أن هذه األفالك واملجرات التي
يرصدها الفلكيون منذ فجر التاريخ ليست سوى جمرد هولوغرام عمالق ..أي أهنا جمرد شبح
كاذب.
قال ليونارد :أجل  ..إنه يرى أن النجوم العمالقة يف جو السامء ال تعدو أن تكون
مصابيح؟
قال الرجل :كيف هذا؟  ..إن هذا مستحيل.
قال ليونارد :لقد كان [ستيفن هوكينج] قد طرح منذ زمن أطروحة تذكر أن املعلومات
التي تصل إىل الثقب األسود ستفنى لألبد عندما يتبخر الثقب األسود ،وأكد ذلك بمعادالته
الرياضية ..وقد قال يف كتابه [تاريخ أكثر إجيازا للزمن]( :الكون متامثل بالفعل يف كل
اإلجتاهات تقريبا برشط مالحظته عىل املستوى األكرب بالنسبة للمسافات بني املجرات ،وعندما
يتم توجيه جمسات دقيقة إىل الكون يف أي اجتاه يف أي يوم من أيام السنة فإنك ستحصل عىل
نفس مستوى الضجيج ،مع العلم أنه بدوران األرض حول الشمس فإن اجتاه املجسات خيرتق
كل زوايا الكون ،وبالفعل فقد حصل العاملان بنزياس وويلسون عىل جائزة نوبل للفيزياء يف
جتربة تطبيقية مماثلة وهو جتربة إثبات األشعة امليكروية الناجتة عن ابتعاد كل املجرات عنا بنفس
مستوى اإلزاحة يف مجيع اإلجتاهات بالنسبة للمسافات بني املجرات ..وللوهلة األوىل فإن كل
هذه الدالئل عىل أن العامل يبدو متامثال يف مجيع االجتاهات قد تؤدي إىل فكرة أن موقعنا يف العامل
له مزية خاصة ،وعىل وجه اخلصوص قد يبدو أننا يف مركز العامل إذا اكتشفنا أن كل املجرات
تتحرك مبتعدة عنا لكن هذه الفرضية ال يمكن اثباهتا أو نفيها)
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ويف عام  2008أرسل [كريج هوجان] العامل املتخصص بمفاعل [فرمي الب] الشهري
تبنؤا علميا يذكر أنه إذا كان اهلولوغرام حقيقة علمية ،فسوف نكتشف مع الوقت هروب
جزيئات اجلاذبية من كوننا املادي ،وسيصحب ذلك حدوث ضوضاء وتألأل ليزري مدهش..
وهذا ما حدث بالفعل ،ففي  15يناير  2009ذكرت جملة [النيو سينتست] األمريكية
املتخصصة خربا مفاده أن جلبة وضوضاء حدثت داخل مفاعل جيو600أثناء هروب جزيئات
اجلاذبية خارج كوننا املادي املعروف ،ورصح كاريج هوجان أن هذا احلدث يؤكد عىل املبدأ
اهلولوغرامي ..وأن اهلولوغرام صار ذا سند علمي حمرتم ،وأن كوننا حماط باهلولوغرام
واألفالك حولنا ليست سوى هولوغرام عمالق..
قال ذلك ،ثم التفت لزمالئه من العلامء ،وقال :أنا لست متأكد من حقيقة هذه النظرية
ومدى صدقها ،ولكني ذكرهتا فقط ألبني أن العلم البرشي مهام تطور ،فسيبقى حماطا بألغاز
كثرية ،وغيب كثري ..ولذلك من العجلة أن نحكم عىل الكون من خالل معارفنا البسيطة
املحدودة.
***
بعد أن انتهى [ليونارد] من احلديث ،قام رجل من أهل البلدة ،وقال :أشكر السادة
العلامء عىل ما تفضلوا به من الشهادات الصادقة ،التي تدل عىل مدى سمو أخالقهم ،فأول
صفات العامل صدقه وتواضعه وموضوعيته وأمانته.
وأحب أن أذكر لكم أنه عىل الرغم مما ينسبه املاديون إىل املوحدين من أقوال سقيمة،
فإن املوحدين حيرتمون آراء علامء الطبيعة ،ويثقون فيها برشط أال خترج عن جماهلا ..وجمال العامل
حمدود بام تكشفه له املخابر واملعامل واملعادالت الصادقة التي ال خترتق حجب الغيب ،وال
تتدخل فيها ال قدرة هلا فيه.
وهلذا أحب أن أذكر لكم أن املنهج اإليامين ،واملنهج العلمي أخوان شقيقان ،ال عدوان
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لدودان ..ذلك أنه لو كان هناك انفصال تام بني املنهجني ،بحيث ال يكون املرء عاملا حتى يكون
ملحدا ،لكان يف ذلك نوع من املصداقية للقائلني بارتباط العلم باإلحلاد ..لكنا عىل عكس ذلك
نجد كبار العلامء ،وعىل مدار التاريخ استطاعوا أن جيمعوا بني العلم واإليامن ،وذلك دليل عىل
أن العلم ال يتناقض مع اإليامن.
وبناء عىل هذا ،فإين أريد من السادة العلامء أن يدلوا بشهاداهتم يف هذا املجال ،وخيربونا
عن مدى التناقض الذي يزعمه املالحدة بني العلم واإليامن.
قام الفليسوف ،وقال :بام أن الفلسفة أم العلوم ،فأذنوا يل واستجابة هلذا الطلب الكريم
أن أذكر أين رأيت كثريا من املالحدة يستندون يف إنكارهم للخالق إىل الفلسفة واملنطق،
وحياولون أن يظهروا بمظهر الباحثني واملفكرين ،بينام األمر خالف ذلك ،أو كام قال بعضهم:
(القليل من الفلسفة يبعد عن اهلل ،لكن الكثري منها يرد إىل اهلل)
وهلذا فإن إيامن أكثر فالسفة الدنيا ،وأكربهم ،وأعرقهم ،مما ال جيادل فيه أحد ..فقد قال
أفالطون( :إن العامل آية يف اجلامل والنظام ،وال يمكن أن يكون هذا نتيجة علل اتفاقية ،بل هو
صنع عاقل ،توخى اخلري ،ورتب كل يشء عن قصد وحكمة)
وقال ديكارت( :إين مع شعوري بنقص يف ذايت ،أحس يف الوقت نفسه بوجود ذات
كاملة ،وأراين مضطرا إىل اعتقادي؛ ألن الشعور قد غرسته يف ذايت تلك الذات الكاملة املتحلية
بجميع صفات الكامل؛ وهي اهلل)
وقال( :أنا موجود فمن أوجدين ومن خلقني؟ إنني مل أخلق نفيس ،فال بد يل من خالق.
وهذا اخلالق ال بد أن يكون واجب الوجود ،وغري مفتقر إىل من يوجده ،أو حيفظ له وجوده،
وال بد أن يكون متصفا بكل صفات اجلامل .وهذا اخلالق هو اهلل بارئ كل يشء)
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وقال أناكساغورس ،وهو أحد فالسفة اليونان األوائل( :من املستحيل عىل قوة عمياء،
أن تبدع هذا اجلامل ،وهذا النظام اللذين يتجليان يف هذا العامل ،ألن القوة العمياء ال تنتج إال
الفوىض ،فالذي حيرك املادة هو عقل رشيد ،بصري حكيم)
وقال باسكال( :إن إدراكنا لوجود اهلل ،هو من اإلدراكات األولية ،التي ال حتتاج إىل
جدل الرباهني العقلية ،فإنه كان يمكن أن ال أكون ،لو كانت أمي ماتت قبل أن أولد حيا،
فلست إذا كائنا واجب الوجود ،ولست دائام وال هنائيا ،فال بد من كائن واجب الوجود ،دائم
ال هنائي ،يعتمد عليه وجودي ،وهو اهلل الذي ندرك وجوده إدراكا أوليا ،بدون أن نتورط يف
جدل الرباهني العقلية ،ولكن عىل الذين مل يقدر هلم هذا اإليامن القلبي أن يسعوا للوصول إليه
بعقوهلم)
أما فالسفة املسلمني ،فكلهم مؤمنون موحدون ،ال جيادل يف إيامهنم إال أولئك
املتطرفون الذين انحرفوا باألديان ،ومألوها تشوهيا.
بعد أن انتهى الفيلسوف من حديثه قام أحد العلامء ،وقال :وهكذا رحت أبحث أنا
أيضا عن العلامء يف جمال اختصايص ..أي يف علوم املادة ..فوجدت أكثرهم من املؤمنني باهلل..
فالعامل البولندي الكبري [نيكوالس كوبرنيكوس] ذلك الذي قلب مفاهيم علم الفلك
التي كانت سائدة يف زمانه رأسا عىل عقب مل يمنعه ذلك ،ومل يمنعه خالفه مع رجال الدين أن
يرصح عن إيامنه باهلل ..ومن أقواله يف ذلك( :عىل العامل أن يطلب احلقيقة يف كل يشء ،إىل املدى
الذي يؤهله له املنطق الذي منحه اهلل إياه)
ومثله قال الفلكي والفيلسوف والفيزيائي الكبري [غاليليو]( :لست مضطرا إىل االعتقاد
أن اهلل الذي منحنا موهبة احلواس واملنطق واحلكمة ،هو نفسه يدعونا إىل التخيل عن كل ذلك)
ومثلهام قال الكيميائي والفيلسوف واملخرتع اإليرلندي [روبرت بويل] الذي يعترب من
أعظم علامء الكيمياء يف القرن السابع عرش ،بل إنه يعرف بأنه أبو الكيمياء( :عندما أتأمل
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الكواكب والنجوم بواسطة التلسكوب ،وأتبني اإلبداع الفذ الذي ال يضاهى يف دقائق الصنعة
بواسطة املايكروسكوب ،وأقرأ كتاب الطبيعة يف خمتربات الكيمياء ،أجد نفيس هتتف دائام دون
شعور :كم هو بديع صنعك يا إهلي ،إهنا حكمتك التي أبدعت كل يشء)
ومثلهم مجيعا قال رائد العلامء يف عصور النهضة ،بل ربام يف كل العصور ،العامل
اإلنجليزي الغني عن التعريف [إسحق نيوتن] متحدثا عن كتابه [برينسيبا ماثيامتيكا] الذي
يعد من أعظم الكتب العلمية التي ألفها البرش وأكثرها تأثريا يف مسار التطور العلمي ،وال سيام
يف الفيزياء( :لقد كتبت هذا الكتاب وأنا أضع نصب عيني أن يكون سبيال إىل مساعدة الناس
عىل أن يؤمنوا باهلل املعبود ،ولن يسعدين يشء أكثر من حتقيق هذه الغاية) ،ومن أقواله املأثورة:
(يكفي أن أنظر إلهبامي حتى أكون مؤمنا باهلل)
ومثلهم مجيعا قال الربوفيسور [ستانيل جاكي] يف كتابه [طريق العلم واملسري إىل اهلل]:
(لطاملا كان العلم هو الوسيلة التي تتم هبا دراسة حكمة اهلل)
قام عامل آخر ،وقال :ال يقترص األمر عىل علامء عرص النهضة الذي ذكرهم زمييل ،بل إنه
ينطبق عىل أكثر العلامء العظام يف كل العصور ،ومن أمثلتهم العامل الكبري [ألربت آينشتاين]،
صاحب النظرية النسبية ،الذي عرب عن غرضه من أبحاثه ،وأهنا ال تتناىف مع اإليامن باهلل ،فقال:
(أريد أن أكتشف كيف خلق اهلل الكون ،لست مهتام هبذه الظاهرة أو تلك ،أو بتأثري هذا العنرص
أو ذاك ،أريد أن أعرف حكمته ،والباقي جمرد تفاصيل) ،ومن أقواله املأثورة يف تأكيده لعظمة
الكون ونظامه الدقيق املعجز( :إن اهلل ال يلعب النرد)
ومثله قال العامل الكبري [ماكس بالنك] احلائز عىل جائزة نوبل يف الفيزياء لتوصله إىل
نظرية فيزياء الكم( :ال غنى للعلم وال للدين عن اإليامن باهلل ،أما بالنسبة للدين ،فاإليامن باهلل
هو البداية واألساس ،وأما بالنسبة للعلم ،فاإليامن باهلل هو نتيجة كل األبحاث ،هو النهاية التي
نتوج هبا نظرتنا العامة للكون)
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ومثلهام قال العامل األمريكي فرانسيس كولينز ،مدير أحد أعظم املشاريع العلمية يف
القرن احلادي والعرشين ،مرشوع خريطة اجلينوم البرشي( :إن اهلل الذي نعرفه يف اإلنجيل هو
نفسه اهلل الذي نعرفه يف اجلينات ،ويمكن أن نعبده يف الكنائس كام يمكن أن نعبده يف
املختربات ،إن خملوقاته عظيمة وبديعة وحمكمة التعقيد ،وفوق ذلك مجيلة)
قال آخر :صدقتم ..وما حصل يف التاريخ من رصاع بني رجال العلم أو الفلسفة ورجال
الدين مل يكن رصاعا حول وجود اهلل ،وإنام كان رصاعا حول فهم دين اهلل ..فليس بني اإليامن
والعلم أي رصاع.
***
بعد أن انتهى العلامء من ذكر شهاداهتم ،قام رجل من أهل القرية ،وقال :بناء عىل ما
ذكرتم ساديت األفاضل ،فإين أحب أن ذكر لكم أساسا مهام من أسس خلالف بني بني الرؤيتني
الكونيتني ،الرؤية اإليامنية التوحيدية ،والرؤية اإلحلادية ..أو الرؤية التي تفرس نشوء الكون
عىل أساس (اخللق ) ،والرؤية التي تفرسه عىل أساس (الصدفة) ،أو غريها من املعاين التي تقوم
عىل عدم وجود اإلله..
وهذا األساس هو أن نظرية اخللق ..أو النظرية اإليامنية ..تعتمد أساسا عىل اإليامن
بوجود خالق ،هو الذي أحدث الوجود بكامله ،وهي النظرية التي يستند إليها اإلسالم
واملسيحية واليهودية  ،بل كل الديانات الساموية والوضعية ..مع اختالفات شديدة بينهم يف
صفة اإلله ..ولكنهم متفقون يف وجوده ،وقد قال القرآن الكريم يذكر احتاد املسلمني مع أهل
جت ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِ َّال بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن
الكتاب يف وجود اإلله ،وإن اختلفوا يف صفاتهَ ﴿ :و َال ُ َ
إِ َّال ا َّل ِذين َظ َلموا ِمنْهم و ُقو ُلوا آمنَّا بِا َّل ِذي ُأن ِْز َل إِ َلينَا و ُأن ِْز َل إِ َلي ُكم وإِ َهلنَا وإِ َهل ُكم و ِ
احدٌ َون َْح ُن َل ُه
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
ُ ْ َ
َ
َ ُ
ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [العنكبوت]46 :
بينام تعتمد نظرية اإلحلاد بأسامئها املختلفة ،عىل اإليامن بانعدام وجود (إله) يف هذا
173

الكون ،ومن ثم تفرس وجود كل صور املادة والطاقة واحلياة وغريها بأهنا نتاج لباليني من
الصدف واألحداث العشوائية التي أدت لوجود هذا الكون بالشكل الذي نعرفه اآلن.
وكام رأيتم ،فإن الرصاع الفلسفي والعلمي بني املساندين لكلتا النظريتني اليزال مستمرا
منذ القديم ،وخصوصا بعد النهضة العلمية احلديثة يف هناية القرن السابع عرش حتي يومنا هذا.
وأنا أرى من خالل ما ذكرتم أن السالح الذي استعمله اإلحلاد يف الكثري من هذه
الفرتات هو تصور أنه وحده املحتكر للمنهج العلمي ،وأن اإليامن ال عالقه له بالعلم ،أو
مناقض للعلم ،وهذا غري صحيح مطلقا ..ألن التخمني واخليال والفلسفة والتفكري الرغبوي..
كل ذلك كان له تأثريه يف أمثال تلك النظريات ..مثلام كان له تأثريه أيضا يف بعض التصورات
الدينية املخالفة للعقل واملنهج العلمي.
قال بعض العلامء :يمكنني أن أصدقك يف كون التخمني واخليال قد اختلط باإليامن ،بل
كان هو أساسه الذي قام عليه ،لكني ال أوافقك يف ارتباط ذلك باملنهج العلمي.
قال الرجل :ال يمكنني اآلن أن أعدد لك النظريات التي اختلط فيها العلم بالتخمني..
فربام أنتم أدرى مني بذلك ..ولكن الذي أعلمه أنه ابتداء من نظرية داروين للنشوء واإلرتقاء
وانتهاء بنظريتي األكوان املتعددة واألوتار الفائقة اللتني كانتا من أهم نتائج التزاوج بني علم
الفيزياء الكونية وعلم ميكانيكا الكوانتم ،واللتني اعتربمها العديد من امللحدين تفسريا كافيا
للوجود يف مواجهة نظرية اخللق( ..)1كل هذه النظريات اعتمدت التخمني والتخيل اكثر من
اعتامدها املنهج العلمي الدقيق الصارم.
قام عامل آخر ،وقال :نحن نعرف النظريات التي ذكرت ،ونقر بأن للفلسفة واخليال
الدور الكبري يف نشوئها ..لكن ما الرؤية اإليامنية يف هذا اجلانب ،وهل يمكن تفسريها علميا؟
قال الرجل :التفسري العلمي للرؤية اإليامنية بسيط جدا ..ذلك أن نظرية اخللق تقتيض ـ
(  )1انظر كتاب (اإلله ،األكوان املتعددة ،وكل شئ) ،رودين هولدر ،ففيه تفصيل لطبيعة الرصاع بني النظريتني.
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منطقيا وفلسفيا ـ كامل اخلالق وإحكام سلطته عيل الوجود ..وهذا احلتم املنطقي ينشأ أساسا
من اإلملام بالطبيعة املحكمة والنظام املتناهي الدقة للكون ،فحيثام حتقق هذا اإلملام كان االعتقاد
بكامل قدرة اخلالق حتميا.
ثم التفت لبعض العلامء ،وقال :ال شك أنك تعرف أن كثريا من كبار العلامء يف املجاالت
املختلفة سلموا بوجود اهلل ،بل رصحوا بأهنم مؤمنون باهلل؟
قال العامل :أجل ..هم كثري .ولكن ما عالقة ذلك بام نحن فيه؟
قال الرجل :إن هذا يعني أن اإليامن باهلل ال عالقة له بكون صاحبه عاملا أو غري عامل..
وإال فكيف يكون كبار العلامء والفالسفة والعباقرة مؤمنون؟
قال العامل :ما دمت قلت ذلك ..فسأذكر لك بكل رصاحة ما قرأته عن كبار العلامء
الذين تتلمذت عىل أيدهيم أو عىل أبحاثهم ..فكلهم كانوا مؤمنني ..لقد قال الربوفيسور [آرثر
كومبتون] احلائز عيل جائزة نوبل يف الفيزياء( :ليس من الصعب عيل أن أمحل هذا اإليامن ،فإنه
من غري املمكن االختالف عىل أنه حيثام وجد التخطيط ،وجد الذكاء ـ كون منظم حمكم يشهد
بحقيقة أعظم كلمة عيل اإلطالق (ويف البداية كان اهلل)
ومثله قال السري [إسحق نيوتن] يف كتابه [األسس الرياضية للفلسفة الطبيعية]:
(بالرغم أن هذه األجسام الكونية تستطيع البقاء يف حركتها املدارية باتباعها لقوانني اجلاذبية،
ولكن من املستحيل أن تكون هذه األجسام قد اكتسبت موضعها يف هذه املدارات ألول مرة
باتباعها لتلك القوانني ..النظام البالغ اجلامل الذي يتكون من الشمس والكواكب واألقامر كان
يمكنه احلدوث فقط من خالل القدرة والسلطة لكيان فائق القدرة والذكاء ..اإلله) ..وغريمها
كثري.
ثم التفت لزمالئه ،وقال( :)1صدق الرجل ..فالتفسريات املادية التي نفرس هبا الكون
(  )1انظر :مقاال بعنوان :االنبثاق الكوين والنظريات الضمنية ،حييى حممد..
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تقتيض عشوائية وفوضوية الوجود ،ومن ثم عدم وجود أي سيطرة أو سلطة عليه ،وهلذا نجد
الكثري من علامء الفيزياء الكونية وميكانيكا الكوانتم قد اجتهوا منذ النصف الثاين من القرن
العرشين إىل يومنا هذا لنظرة الفويض ملحاولة إثبات العديد من نظرياهتم للهروب من اإليامن
ومقتضياته.
قام عامل آخر ،وقال :صدقت يف هذا ..وأنا من واقع جتربتي وختصيص رأيت التخبط
الذي وقعت فيه الكثري من التصورات املادية للكون ،وخاصة يف تفسريها لالنبثاق الكوين،
وللنظام املودع فيه ،فهي مل تستطع أن جتيب يف ظل تلك التصورات عن هذه األسئلة اخلطرية:
من أين أتى الكون بطاقته الرهيبة؟ ..وكيف تشكل النظام الدقيق وسط حرائق هذه الطاقة
الضخمة وانفجاراهتا النووية؟ وبعبارة أخرى :كيف تولد النظام من فوىض عارمة كام تصورها
النظريات الفيزيائية؟ فام زال الفيزيائيون يسلمون بأن العشوائية هي االصل السابق عىل النظام
ال العكس.
وبام أهنا ال تريد أن جتعل [اهلل اخلالق املبدع] جوابا هلذه األسئلة املهمة ،كام تفعل الرؤية
اإليامنية ..فقد راحت تتكهن وتتخيل ،بل تستعمل كل أنواع احليل لتتهرب من ذلك ،وذلك
باللجوء للتفسري الضمني لتلك األسئلة ،حتى تتخلص من األصل امليتافيزيقي اخلارجي.
وهلذا فإن أزمة الفيزياء املعارصة قد تعاظمت بفعل هذه االفرتاضات الضمنية ،ما
جعلها ترتاوح يف حملها لعدم وجود آلية مشرتكة واضحة لعالج أي من املشكلتني اآلنفتي
الذكر ،وإنام هناك نظريات واقرتاحات تزداد مع الوقت.
قال الرجل :صدقت وبورك فيك ..وباإلضافة إىل ما ذكرت ،فإن هناك خالفا كبريا بني
الرؤية اإليامنية واإلحلادية لتفسري الكون ونشأته ونظامه ..فبينام جتيب الرؤية اإليامنية إجابة
واحدة عىل كل اإلشكاالت املرتبطة بذلك ،وهي إرجاعها إىل اهلل اخلالق ..نجد الرؤية
اإلحلادية حتاول أن تعالج كل مشكلة عىل حدة.
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قال العامل :أجل ..وهلذا نرى نظريات كثرية تفصل بني اإلشكاليتني :إشكالية االنبثاق
وإشكالية النظام ..فام إن خيمن بعضها يف حل املشكلة االوىل ،أي نشوء الكون ..حتى يقع يف
التخبط يف حل الثانية ،أي النظام املبدع فيه ..وهم يفعلون ذلك ،وكأنه ال عالقة إلحدى
املشكلتني باألخرى ،مع أهنام مرتبطتان مع ًا.
قال الرجل :صدقت ..وهذا كله بسبب االنحراف عن مقتضيات الفطرة السليمة
والعقل الصحيح ،فكالمها يثبتان وجود خالق عظيم هلذا الكون ..فال يتصور أن يكون هذا
الكون بدقته العجيبة ،وقوانينه البديعة ،وصنعته املتقنة ،أتى من انفجار عظيم دون أن يكون
هناك إله وضع له هذه القوانني التي حتكمه.
قال العامل :وهلذا ،فإن اعتبار االنفجار العظيم حصل (صدفة) ونشأ منه هذا الكون
الذي يسري ف يه كل يشء وفق نظام دقيق ومدار حمدد ومقادير وأبعاد معينة يشبه قول القائل:
(إنه يمكن تشكل قاموس ضخم مرتب ترتيبا هجائيا دقيقا حسب األحرف نتيجة انفجار
مطبعة)
قام آخر ،وقال :ربام يقال بأن وجود املادة والطاقة والفراغ كاف لنشأة الكون ..لكن
يقال هلم :فأين العلم والقدرة التي خترجه إىل حيز الوجود؟ ..وهل للكون مشيئة وإرادة
واختيار؟ ..سيقولون :ال ،ولكنه مع ذلك خلق نفسه ..فيقال هلم :أي الفكرتني أقرب للعقل:
كون فاقد اإلرادة خيلق نفسه بنفسه ،أم خالق أزيل عامل قادر خبري خلق الكون؟ ..ال شك أن
هذا أقرب للعقل من تصور كون حمدث عديم اإلرادة واملشيئة خيلق نفسه!
قال آخر :لعلكم تعرفون أن نظرية (هارتل ـ هوكينج) ،ومثلها نظرية قفزة الكموم
الكونية لعدد من الفيزيائيني من أهم الفروض التي سعت لعالج االنبثاق الكوين ضمني ًا ..فيام
تعترب نظريات التضخم أهم الفروض التي انشغلت بقضية النظام الكوين..
ويف حاالت معينة قامت بعض األطروحات بتقديم اقرتاح يمكن توظيفه لعالج
177

املشكلتني مع ًا ،ومن ذلك ما يتعلق باألكوان املتعددة الناشئة من حدوث قفزات كونية
باستمرار من دون انقطاع ،حيث تعرب هذه القفزات عن االنبثاق الكوين ذاتي ًا من دون أسباب
خارجية ،كام أن حدوثها باستمرار هييء الفرصة خللق كون منظم وسط أكوان عشوائية متعددة
بال حرص.
وكل هذه النظريات ال يمكن إثباهتا علميا ،وال تستند إال ملا يمكن تسميته عامل اإلمكان،
وهو عامل ال حدود له ..ويستطيع املرء أن يتخيل فيه ما يشاء ..بل يستطيع أن يستند يف ختيله إىل
الكثري من العمليات الرياضية املعقدة ..لكن كل ذلك قد يعني أن صاحبها عبقري وذكي،
ولكنه ال يعني أبدا أنه أصاب احلقيقة.
قال الرجل :وهلذا فإن الرؤية اإليامنية مع اجتهادها يف البحث عن احلقائق الكونية إال
أهنا ال تلقي اهتامما كبريا لكيفية نشوء الكون ،وال لرس النظام فيه ..ذلك أن احلادث عندنا حيتاج
إىل حمدث ..والنظام حيتاج إىل منظم ..وقد قال لنا ربنا ،وهو حيذرنا من االهتامم بام ال نستطيع
إدراكه أو الوصول إىل حقيقته﴿ :ما َأ ْشهدْ ُهتم َخ ْل َق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َال َخ ْل َق َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َما
َّ َ َ
َ ُْ
َ
ُكن ُْت مت ِ
َّخ َذ املُْ ِض نلنيَ ع َُضدً ا﴾ [الكهف]51 :
ُ
قام بعض العلامء ،وقال :بحسب الرؤية اإليامنية إذن حيرم البحث يف نشأة الكون.
قال الرجل :أنا مل أقل هذا ،وقرآننا مل يقل هذا ..ولكنه هنانا أن نؤكد شيئا مل نتأكد ،أو
نبحث فيام ليس لنا قدرة عليه ..أما البحث يف كيفية بداية الكون ..فهو بحث عن اهلل ..ألن اهلل
هو الذي بدأ هذا الكون ،وهو الذي أمر بنشوئه من غري أن تكون لنا القدرة عىل فهم ذلك..
ولذلك فنحن ننكر مصطلح [االنفجار] ،فمصطلحنا هو [اخللق] ..فاخللق يدل عىل النظام
والغائية والقصد ..واالنفجار يدل عىل الفوىض والعشوائية والعبث ..وانظروا للكون هل
ترون فيه أي عبث أو أي فوىض أو نشاز.
ٍ ِ
ِ
الر ْمح َِن ِم ْن
لقد قال لنا ربنا يف ذلك﴿ :ا َّلذي َخ َل َق َس ْب َع َس َام َوات ط َبا ًقا َما ت ََرى ِيف َخ ْل ِق َّ
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َني ينْ َقلِب إِ َلي َك ا ْلبرص َخ ِ
ِ
َت َف ٍ
ِ
ِ
ٍ
اسئًا
رص ك ََّرت ْ ِ َ ْ ْ
ُ
َ َ ُ
رص َه ْل ت ََرى م ْن ُف ُطور (ُ )3ث َّم ْارج ِع ا ْل َب َ َ
اوت َف ْارج ِع ا ْل َب َ َ
َو ُه َو َح ِس ٌري ([ ﴾)4امللك]4 ،3 :
***
قام رجل آخر من أهل البلدة ،وقال :اسمحوا يل أن أضيف ملا قال أخي وما قاله علامؤنا
املحرتمون أنني رأيت من خالل طروحات املالحدة ،وموقفهم من الرؤية اإليامنية تومههم أهنا
تنفي الرؤية العلمي ة ،وأن من يؤمن باهلل عليه أن يرتك البحث يف األسباب ،وبالتايل يتعطل
العلم ،وتتعطل املعرفة ،وهذا مفهوم خاطئ جرهم إليه سوء معرفتهم باهلل ،وبمقتضيات
اإليامن به.
فاإليامن بقدرة اهلل املطلقة عىل اخللق ال تنفى الوسائط ،والنصوص املقدسة الكثرية
ختربنا برتتب األسباب عىل بعضها ،فقد جعل تعاىل املطر سببا إلنبات النبات ،كام قال تعاىل﴿:
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يها ِم ْن ُك نل َدا َّب ٍة﴾ (البقرة:
الس َامء م ْن َماء َف َأ ْح َيا بِه األرض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا َو َب َّث ف َ
َو َما َأنْزَ َل اهللَُّ م َن َّ
 ،)164وبذلك فإن البحث يف أسباب املطر ال ينايف اإليامن باهلل ..بل إنه من دواعي اإليامن
باهلل ..فاهلل يأمرنا بالنظر يف خلقه ،لالعتبار واالستثامر.
وهكذا نرى القرآن الكريم يذكر عن ذي القرنني مراعاته لألسباب ،وكيف استطاع هبا
أن يطور تقنيات كثرية استفادت هبا الشعوب التي حكمها ،أو خدمها ،قال تعاىلُ ﴿ :ث َّم َأ ْت َب َع
السدَّ ْي ِن َو َجدَ ِم ْن ُد ِ ِ
ون َي ْف َق ُه َ
وهن َام َق ْو ًما َال َيكَا ُد َ
ون َق ْو ًال (َ )93قا ُلوا
َس َب ًبا (َ )92حتَّى إِ َذا َب َلغَ َب ْ َ
ني َّ
َيا َذا ا ْل َق ْرن ْ ِ
وج ُم ْف ِسدُ َ
جت َع َل َب ْينَنَا
ون ِيف األرض َف َه ْل ن َْج َع ُل َل َك َخ ْر ًجا ع ََىل َأ ْن َ ْ
وج َو َم ْأ ُج َ
َني إِ َّن َي ْأ ُج َ

وبينَهم سدًّ ا (َ )94ق َال ما م َّكنني فِ ِ
يه َر نيب َخ ْري َف َأ ِعينُ ِ
وين بِ ُق َّو ٍة َأ ْج َع ْل َب ْينَ ُك ْم َو َب ْين َُه ْم َر ْد ًما ()95
َ َ
ََْ ُ ْ َ
ٌ
احل ِد ِ
ني َق َال ا ْن ُف ُخوا َحتَّى إِ َذا َج َع َل ُه نَا ًرا َق َال آ ُت ِ
آ ُت ِ
الصدَ َف ْ ِ
وين ُأ ْف ِر ْغ
يد َحتَّى إِ َذا َس َاوى َب ْ َ
ني َّ
وين زُ َب َر ْ َ
ِ ِ
اس َت َطا ُعوا َل ُه َن ْق ًبا ([ ﴾)97الكهف]97 - 92 :
اس َطا ُعوا َأ ْن َي ْظ َه ُرو ُه َو َما ْ
َع َل ْيه ق ْط ًرا (َ )96ف َام ْ
وهبذا فإن الرؤية اإليامنية التوحيدية ال تستدعي تعطيل البحث العلمي ،بل تؤمن به،
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وتبحث فيه ،ولكنها ال تعترب السبب العلمي هو السبب األول واألخري ،بل ترى أن هلذا العامل
إهلا هو مصدر وجوده ،وهو واضع كل قوانينه ،وأن بيده تدبري األمر كله..
فالتعرف عىل اهلل الذي هو جوهر الدين وأصله وغايته وموضوعه حيتاج إىل العلم ،قال
اهلل تعاىلَ ﴿ :فا ْع َل ْم َأ َّن ُه ال إله إِ َّال اهللَُّ ﴾(حممد)19:

اس ِم َر نب َك ا َّل ِذي َخ َل َق﴾
وهلذا كان أول أمر من أوامر هذا الدين هو قوله تعاىل ﴿ :ا ْق َر ْأ بِ ْ

(العلق ،)1:ثم كرر هذا األمر يف قوله تعاىل ﴿ :ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاألَك َْر ُم﴾ (العلق)3:
بل جعل اهلل تعاىل وظيفة الرسل ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ هي وظيفة املعلمني،
قال تعاىل ممتنا عىل هذه األمةَ ﴿ :ل َقدْ َم َّن اهللَُّ ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ إِ ْذ َب َع َث فِ ِ
يه ْم َر ُسوالً ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم َي ْت ُلو
ِ
ِ
احلكْم َة َوإِ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ك ِ
ني﴾ (آل
نيه ْم َو ُي َع نل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
َاب َو ْ َ
عمران)164:
وأخرب أن كل األنبياء جاءوا أقوامهم بالبينات ،وهي العلوم الواضحات التي قويت
أدلتها ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َمل ي ْأتِ ُكم َنب ُأ ا َّل ِذين ِمن َقبلِ ُكم َقو ِم ُنوحٍ وع ٍ
َاد َو َث ُمو َد َوا َّل ِذي َن ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ال
َ
َ ْ ْ ْ ْ
َْ ْ َ
يع َلمهم إِ َّال اهللَُّ جاء ْهتم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
َات َفردوا َأي ِدهيم ِيف َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َو َقا ُلوا إِنَّا َك َف ْرنَا بِ َام ُأ ْر ِس ْل ُت ْم بِ ِه
َ
َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َن
َ ُّ ْ َ ُ ْ
َْ ُُ ْ

َوإِنَّا َل ِفي َش ٍّك ِممَّا تَدْ ُعو َننَا إِ َل ْي ِه ُم ِر ٍ
يب﴾ (ابراهيم)9:

بل إن القرآن الكريم فوق ذلك كله أخرب عن مزية اإلنسان التي أهلته للخالفة يف
األرض ،وأهلته للتكريم الرباين ،فقال تعاىل وهو يقص قصة بداية خلق اإلنسانَ ﴿ :و َع َّل َم آ َد َم
وين بِ َأسام ِء هؤُ ِ
الء إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
اد ِقنيَ َقا ُلوا
ْاألَ ْس َام َء ُك َّل َها ُث َّم ع ََر َض ُه ْم ع ََىل املَْالئِك َِة َف َق َال َأنْبِ ُئ ِ ْ َ َ
ْ َ

ْت ا ْلعلِيم ْ ِ
ِ
يم َق َال َيا آ َد ُم َأنْبِئ ُْه ْم بِ َأ ْس َامئِ ِه ْم َف َل َّام َأ ْن َب َأ ُه ْم
احلك ُ
ُس ْب َحان ََك ال ع ْل َم َلنَا إِ َّال َما َع َّل ْم َتنَا إِن ََّك َأن َ َ ُ َ
بِ َأسامئِ ِهم َق َال َأ َمل َأ ُق ْل َل ُكم إِ نين َأ ْع َلم َغيب السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َأ ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ون َو َما ُكنْ ُت ْم
ُ ْ َ َّ َ َ
ْ
َْ ْ
ْ
َت ْك ُت ُم َ
ون﴾ (البقرة 31:ـ )33
وهلذا فإننا نجد يف القرآن الكريم األسلوب الربهاين واحلجة واجلدال احلسن
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واالستقراء واملقارنة والتمحيص استنا ًدا إىل املعطيات احلسية اخلارجية ورضب األمثال إىل غري
ذلك من األساليب العلمية.
ومن األمثلة عىل ذلك الدعوة إىل استعامل املنهج التجريبي واملدارك احلسية للبحث يف
اخل ْل َق ُث َّم اهللَُّ
حقائق الكون ،مثلام ورد يف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل ِس ُريوا ِيف األرض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
ف َبدَ َأ ْ َ
ِ
ِ ِ
يش ٍء َق ِد ٌير ﴾ [العنكبوت ،]20 :فهذه اآلية الكريمة تدعونا
ُينْش ُئ الن َّْش َأ َة ْاآلخ َر َة إ َّن اهللََّ ع ََىل ُك نل َ ْ
إىل استعامل مداركنا احلسية للبحث يف احلقائق الكونية والعبور منها إىل احلقائق الغيبية.
بل إن اهلل تعاىل أخربنا أن النخبة من البرش ،وهم األنبياء ،وسائط اهلداية بني اهلل وخلقه،
وت السامو ِ
ِ
ِ
ات
يم َم َل ُك َ َّ َ َ
استعملوا هذا النوع من البحث والنظر ،قال تعاىلَ ﴿ :وك ََذل َك ُن ِري إِ ْب َراه َ
ون ِمن املُْ ِ
و ْاألَر ِ ِ
وقنِنيَ ﴾ [األنعام ،]75 :وأخربنا عن تطلعه للتعرف عىل حقائق
ض َول َي ُك َ َ
َ ْ
األشياء ،وكيفية عملها ،وأنه ال حرج عىل اإلنسان يف البحث فيها ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ َق َال
ِ
ف ُحت ِْي املَْ ْوتَى َق َال َأ َو َمل ْ ُتؤْ ِم ْن َق َال َب َىل َو َلكِ ْن لِ َي ْط َمئِ َّن َق ْلبِي َق َال َف ُخ ْذ َأ ْر َب َع ًة
يم َر نب َأ ِر ِين َك ْي َ
إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ
اج َع ْل ع ََىل ُك نل َج َب ٍل ِمن ُْه َّن ُجزْ ًءا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن َي ْأتِين ََك َس ْع ًيا َوا ْع َل ْم َأ َّن
رص ُه َّن ِإ َل ْي َك ُث َّم ْ
م َن ال َّط ْري َف ُ ْ

ِ
يم﴾ [البقرة]260 :
اهللََّ ع َِزيزٌ َحك ٌ

وبذلك فإن البحث العلمي عن نشأة الكون وتارخيه وتطوره ال حرج فيه ..ولكن احلرج
يف تصور أن إدراك الكيفية ينفي العلية ..أو أن إدراك الكيفية ينفي احلاجة إىل الصانع املدبر.
التفت لبعض العلامء ،وقال :أنا أعلم أنك خمرتع كبري ،وقد صممت الكثري من األجهزة
التي انتفعت هبا البرشية ،وشكرتك البرشية عىل ذلك ..بل وهبتك ماال كثريا وجاها عريضا..
فهل تقبل أن يأيت أحد من الناس فيفكك بعض اخرتاعاتك ليكتشف من خالهلا آلية عملها،
والقوانني التي حتكمها ..ثم يزعم أنه بعد معرفته بذلك ال حاجه ألن تنسب إليك ..ألن املادة
والقوانني هي املصممة واملخرتعة ،ولست أنت؟
سكت العامل ،فقال الرجل :هكذا رحتم يا معارش العلامء املحرتمني تتعاملون مع صنعة
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اهلل ..فبدل أن تؤديكم اكتشافاتكم لبديع الصنعة إىل التعرف عىل البديع الذي صنعها رحتم
تلغونه ،وتتومهون أنكم بمعرفة القوانني أمكنكم أن تعدموا مقننها.
***
بعد أن انتهى الرجل من حديثه ،قام آخر ،وقال :تعقيبا ملا ذكره أخي ،وما ذكره علامءؤنا
املحرتمون أحب أن أذكر هلم أن الرؤية اإليامنية مل تكتف بتوجيهنا إىل البحث العلمي للتعرف
عىل حقائق الكون ،واالستفادة منها ،والعبور منها إىل اهلل ..بل راحت تعطينا الكثري من
اإلشارات التي توجهنا وتصحح مسارنا البحثي.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من كيفية خلق الكون ،مثل قوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ
يش ٍء َح ٍّي
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقن ُ َ
﴿ َأ َو َمل ْ َي َر ا َّلذي َن َك َف ُروا َأ َّن َّ
َامها َو َج َع ْلنَا م َن املَْاء ُك َّل َ ْ
َأ َف َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون ﴾ [األنبياء ،]30 :وقد ذكر املفرسون يف تفسريها (أي :كان اجلميع متصال بعضه
ببعض متالصقا مرتاكام بعضه فوق بعض يف ابتداء األمر ،ففتق هذه من هذه)
التفت للحضور ،وقال :قارنوا بني التعبري القرآين عن نشأة الكون والتعبري املادي لرتوا
الفرق الكبري بني الرؤيتني اإليامنية واملادية.
فاملادية تعرب عن بداية الكون بكوهنا (انفجارا) ،وهو كام تعلمون ال يفيد إال الفوىض،
فال يمكن لالنفجار أن يكون منظ ًام أبد ًا ..بينام الكلامت التي استخدمها القرآن الكريم كلامت
واقعية( :الرتق) و(الفتق) ،فالنسيج الكوين كان رتق ًا ففتقه اهلل تعاىل بقدرته.
فكلتا الكلمتني تشريان إىل وجود النظام يف الكون منذ بداية اخللق ،وليس كام يذكر
العلم املادي بأن الكتلة االبتدائية التي ُخلِق منها الكون كانت تعج بالفوىض.
وهكذا نجد ا لقرآن الكريم حيدثنا عن توسع الكون ،واستمراره يف التوسع ،قال
تعاىل ﴿:والسامء ب َنين ََاها ِب َأي ٍد و ِإنَّا َُمل ِ
وس ُع َ
ون ﴾ (الذريات)47:
ْ َ
َ َّ َ َ َ ْ
ثم التفت لبعض العلامء ،وقال :أنت تعرف العربية جيدا ..فهل ترى يف هذه اآلية تناقضا مع
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احلقائق العلمية التي بذلت البرشية جهدا كبريا للوصول إليها؟
قال :أجل ..أعرفها جيدا ..وما قرأته أحسن تعبريه عام نسميه نحن (متدد الكون) ..فالكون
يف احلقيقة ال يتمدد ..وهو كذلك ال يتوسع بأكمله ،بل الذي يتوسع هو املكان بني املجرات،
فاملجرات عندما تتباعد برسعات مذهلة ال يتوسع حجمها ،وال تكرب النجوم فيها ،بل هذه املجرات
موسعة املكان من حوهلا.
تسري ن
وهلذا كنت أقول دائام لزمالئي :البد أن نستخدم مصطلح ًا جديد ًا بدل (اتساع الكون) ،هو
(اتساع املكان) ..ولكن هذا املصطلح أيضا غري دقيق ،ذلك ألنه ال يوجد فضاء كام كان ُيظن يف
املايض ..بل إن كل جزء من أجزاء الكون مملوء باملادة والطاقة ،وهذا ما كشفه العلامء حديث ًا وقرروه
بعد اكتشافهم املادة املظلمة منذ سنوات قليلة.
وقد ظللت حمتارا يف املصطلح الذي يعرب عن هذه الظاهرة حتى نطقت به اآلن ..فالذي
يتمدد هو السامء ..لذلك ،فاملصطلح املعرب عن الظاهرة هو (اتساع السامء) ،والسامء تعني
املكان بني النجوم واملجرات ،وهي حتيط هبا من كل جانب ،وهذا املكان (السامء) ليس فارغ ًا
بل هو مملوء باملادة والطاقة واملادة املظلمة والطاقة املظلمة ..وهو الذي يتمدد ويتسع باستمرار.
قال ذلك ،ثم تساءل بينه وبني نفسه :لكن كيف عرف كتابكم املقدس هذه احلقيقة
العظيمة؟ ..وكيف عرب عنها هبذه الدقة؟
لكنه عاد ،فقال :أحيانا تأيت املصادفات بالعجائب..
قال الرجل :وهكذا حيدثنا القرآن عن النهاية التي سينتهي الكون ..قال تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم
الس ِج نل لِ ْلكُ ُت ِ
كَام َبدَ ْأنَا َأ َّو َل َخ ْل ٍق ُن ِعيدُ ُه َوعْ دً ا عَ َل ْينَا ِإنَّا كُ نَّا َفا ِع ِلنيَ ﴾(األنبياء:
ب َ
الس َام َء كَ َط ني ن
َن ْط ِوي َّ
 ،)104فاهلل تعاىل خياطب عباده يف هذه اآلية ،ويقول هلم :انتظروا يوم ًا ينطوي فيه الكون بسامواته
وأرضه متام ًا كام يطوي الكاتب الصحف والكتب ليعود الكون باالنسحاق العظيم إىل حيث بدأ..
وهي بذلك تشري إىل ما ذكرمتوه من أن توسع الكون سيستمر إىل مرحلة لن يعود فيها قادر ًا عىل
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التوسع بعدها ،ويف تلك احلالة ،وعندما يصل الكون إىل نقطة حرجة يف توسعه ،وتنفذ طاقته يبدأ
باالنطواء عىل نفسه ،ويعود من حيث بدأ.
قال العامل :عجبا ملا ذكره كتابكم ..فهذا ليس جمرد ختمني نظري ..بل لدينا شواهد عليه ..فهناك
جمرات تبعد عنا باليني السنني ..حصل هلا التفاف وانطواء عىل نفسها ..وهذا االنطواء صورة مصغرة
النطواء الكون عىل نفسه.
قال الرجل :أنا مل أرد من هذه النامذج أن أبني لكم مدى دقة القرآن الكريم يف احلديث
عن احلقائق العلمية ،فلذلك حمل آخر ،وإنام أردت أن أبني لكم عدم تناقض الرؤية اإليامنية مع
الرؤية العلمية يف البحث عن حقائق الوجود ،وإن كانت ختتلف عنها يف تفسريها.
فالرؤية اإليامنية تنسب األفعال لصاحبها ..فاهلل تعاىل هو الذي شاء بإرادته وقدرته أن
َاها بِ َأ ْي ٍد َوإِنَّا
الس َام َء َبنَ ْين َ
َامها ﴾ [األنبياءَ ﴿ ..]30 :و َّ
يربز الكون فأبرزه﴿ ..كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقن ُ َ
ملَُ ِ
وس ُع َ
ون﴾ [الذاريات ..]47 :بينام الرؤية املادية تعترب كل حركة من تلك احلركات املمتلئة
بالنظام والدقة حركات عشوائية ال عالقة هلا بصانع ،وال مدبر ،وال حكيم ،وال خبري.
***
بعد أن انتهى الرجل من حديثه ،قام آخر ،وقال :لقد الحظت من خالل أطروحات
املالحدة املتعلقة بنشأة الكون ،أو بتنظيمه أهنا تتصور أنه اليمكن أن تؤمن باهلل حتى تراه ،وهو
يقوم باخللق ..بل تتصور أن اهلل له طبيعة مادية مثل سائر األشياء ..بل إن بعضهم راح يكرر
كل حني مقولته( :ملاذا مل نر اهلل جهرة ،وهل يمكن تصور موجود ال يرى بالعني املجردة؟ ملاذا
مل نر أثرا من اخلالق يف املختربات ،إننا مل نشاهد يف عاملنا هذا سوى املادة)
وهؤالء ال يمكن اعتبارهم يفكرون بطريقة علمية صحيحة ،بل هم يفكرون هبذه
الطريقة نتيجية إلفهم للقضايا املادية والعلوم الطبيعية ،وهلذا تومهوا أن الوجود ال يكون
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وجود ا إال إذا كان مرتبطا باملادة ،أو كان له صورة مادية ،فيكون له بذلك لون وشكل ،أو
حدود زمانية ومكانية.
التفت للحضور من العلامء ،وقال :وأنا أسأل هؤالء العلامء املحرتمني الذين ال يزالون
ينكرون وجود اهلل بدعوى العلم واملنهج العلمي :هل استطعتم بعقولكم اجلبارة أن تسريوا يف
كل أرجاء هذا الكون الوسيع ،وبعده تم حتققكم بأن كل ما يف هذا الكون أساسه مادي؟
وهل انتهى علمكم إىل أن كل موجود ال بد له من بعد زماين أو مكاين ،أو أنه البد أن
يتصف بلون أو شكل؟
وهل أن جوابكم للسؤال امللقى قطعي بالعدم ،أم أنه مالزم لقولكم لست أدري ولست
أعلم ..أم أن الذي حققتموه كان ينحرص يف عامل املاديات فقط ،ولن تستطيعوا أن تشاهدوا
سواه أو تلمسوا غريه ،وبذلك يستقر رأيكم بعدم االطالع سواء يف إثباته أو عدمه؟
سكت اجلميع ،فقال :أظن أنكم ..بل نحن مجيعا قد بالغنا كثريا يف تصور قدراتنا عىل
استكن اه أرسار الوجود ..فاإلنسان بام أحرزه من تقدم يف العلوم الطبيعية ال يزال عاجزا عن
فهم وإدراك أبسط املواضيع يف علم األحياء ،وهي اخلاليا وما تشتمل عليه من صفات
وعنارص ..فكيف يستطيع أن ينفي كل موجود عدا املادة والطاقة؟
وما دام األمر كذلك ،فكيف يتطلع إىل التعرف عىل ذاته وحقيقته التي ال يمكن إدراكها
مطلقا ..ألن ذات اهلل ختتلف عن خلقه ..ونحن ال نعرف من ذوات األشياء إال ما له عالقة
بنا؟
قالوا :فكيف نعرف اهلل إذن ما دامت عقولنا قارصة عن معرفته؟
قال :هي قارصة عن تصوره ،ال عن تعقله ..ألن التصور خيال ..واخليال ابن
للمدركات احلسية ،ويستحيل عىل اهلل أن خيضع للمدركات ،ألنه حينئذ سيكون من جنسها.
قالوا :فام املجال املسموح لعقولنا به إذن؟
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قال :إذا تتبعنا احلقائق املطلقة وجدناها ال تقترص عىل املاديات فقط ..بل إن الوجود
أوسع بكثري من كل تصوراتنا املحدودة ..نعم باستطاعتنا إدراك األلوان واألوزان بحواسنا
هذه ،أو بمساعدة املجهر ..لكن هناك أشياء كثرية ال نستطيع أن نشاهدها أو نلمسها أو أن
نحس هبا بحواسنا هذه ،سواء أكانت جمردة أو جمهزة ..بل إن العقل يعرتف بوجودها قطعا
دون تردد ..وعن طريق األدلة والرباهني العقلية يؤمن بوجودها يف عامل الغيب.
قالوا :فهال رضبت لنا مثاال عىل ذلك.
قال :هذه عقولكم أمامكم ..هل يمكن ألي طبيب أو باحث أو خمرب أن يدلكم عىل
مكاهنا ..نعم هم يعرفون آثارها عىل وعيكم وتفكريكم ،لكنهم مل يشاهدوا العقل أبدا ،ومل
يلمسوه ،ومل يروا لونه..
بل إننا يف حميطنا املادي نعتقد بأمور ال ختضع حلاسة السمع أو البرص ،وال تستطيع
املختربات الكيمياوية جتربتها وفهم كنهها وماهيتها ،ولسنا بقادرين عىل أن نضع هلا قواعد
معينة ،أو معادالت رياضية خاصة كالعواطف واإلحساسات الفردية ..فهل يمكننا أن نزن
العواطف الداخلية من حب ومودة وفرح وغضب وغريها من احلاالت النفسية التي ال
نستطيع رؤيتها حتى لو استخدمنا هلذا الغرض أقوى جمهر يف العامل.
فالوجه املبتسم دليل عىل انرشاح وابتهاج صاحبه وما يالزمه من حاالت نفسية أخرى،
وكذلك العكس عندما يكون الشخص كئيبا ،فهام أثران من حالتي الفرح واحلزن .وال يمكننا
التعرف عىل هذه احلاالت وغريها باملقاييس املادية.
وهل باستطاعتنا أن نعرب عن (التفكري) بمعادلة كيمياوية ،أو أن نقدر طوله وعرضه
ومن ثم وزنه وحجمه ..وهل نستطيع أن نعني لونه وشكله وما هو مقدار تأثريه ،وجهة رسعته
باملقاييس املتعارفة ..فعليه يستحيل أن نعرب عن التفكري البرشي ـ والذي يعترب من مقومات
البرش ـ بإحدى الوسائل الفيزيائية أو املعادالت الرياضية.
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وقياسا عىل هذا ،فإن العامل غري املادي يمتاز بلغة غري التي خيتص هبا العامل املادي،
والوسائل املوضوعة ملعرفة خصائص املادة عاجزة عن استكشاف ماهية العامل غري املادي..
وهكذا . .بل أعظم منه ..ينبغي التعامل مع اهلل تعاىل ..فاهلل تعاىل اخلالق العظيم أعظم من أن
يكون مشاهبا خللقه ،أو ترسي عليه قوانني خلقه.
قام بعض العلامء ،وقال :صدقت ..فنحن يف جمالنا العلمي نعتقد بالكثري من األشياء
التي ال ختضع للرؤية أو اللمس ،فمام هو ثابت يف علم الفيزياء أن أصل األلوان وأساسها يف
عاملنا هذا ال يتجاوز السبعة ألوان ،تبدأ باللون األمحر ،وتنتهي باللون البنفسجي ،وهناك
جمموعة من األلوان ال نستطيع رؤيتها والتي تسمى باألشعة ما وراء احلمراء مثال أو ما وراء
البنفسجي ،فهي ثابتة ومتفق عليها لدى العلامء ،وال يستطيع أحد انكارها لعدم رؤيته هلا ،مع
أننا مل نكتشفها إال بعد التطور التقني الذي حصل يف هذا املجال ،ولو أننا مل نتطور فيه ملا وصلنا
إىل ذلك.
ومثل ذلك تعاملنا مع األمواج الصوتية ..فالذي نستطيع إدراكه ترتاوح ذبذباته بني 32
ذبذبة يف الثانية إىل  36ألف ذبذبة يف الثانية ،وإذا كانت الذبذبات املنبثقة من مصدر الصوت
خارجة عن هذين احلدين فهو مما يستحيل عىل األذن املجردة أن متيزها.
وهكذا احلال مع الضوء ،فإننا ندرك أمواجا ضوئية معينة (بني  458مليار ذبذبة يف
الثانية إىل  727ألف مليار ذبذبة يف الثانية) فالضوء الذي عدد ذبذباته خارجة عن هذين
العددين ال يمكن رؤيته بالعني املجردة.
ثم التفت لزمالئه ،وقال :إن الغرض من استعراض هذه املسائل التي تعرفوهنا مجيعا،
هو إبطال ذلك الوهم الذي كنا نتعلق به لنجادل يف اهلل ،ويف وجوده مع أن كل اآلثار تدل عليه.
قام عامل آخر ،وقال :لقد ذكرين حديثك هذا عن صفات اهلل ،بام قاله إسحق نيوتن ،وهو
من هو يف علمه وفضله ..فقد راح يصف اهلل بحسب ما دل عليه العقل ..وهو ال خيتلف عن
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الصورة التي رسمها لنا الشيخ ..لقد قال( :هذا املوجود حيكم كل األشياء ليس كروح هلذا
العامل ،ولكن كسيد فوق اجلميع ،وبسبب سيادته جيب أن يدعى بإإلله السيد ،أو احلاكم
الكوين .حيث أن كلمة اإلله كلمة نسبية بالنسبة للعبيد ،واأللوهية هي سلطان اهلل ليس عىل
نفسه كام يتصور أولئك الذين رهبم اخليايل بأنه روح العامل بل عىل عبيده ..وهذا اإلله األسمى
أبدي وال هنائي ،وتام الكامل ،فاملوجود مهام كان تاما بدون سلطان ال يمكن أن يدعى باإلله
السيد)
وقال( :ومن هذا السلطان احلقيقي هلل يرتتب أن يكون اإلله احلقيقي موجودا حيا
وخبريا وقويا ،ومن كامالته األخرى أنه األسمى أو األعىل ..إنه أبدي والهنائي ..موجود يف
كل مكان ..قادر عىل كل يشء ..أي أن حياته متتد من األزل إىل األبد ..ووجوده من ما الهنائية
إىل ما الهناية ..وهو حيكم مجيع األشياء ..ويعلم كل األشياء التي كانت وستكون ..إنه ليس
األبدية أو الالهنائية بل هو األبدي الالهنائي ..وإنه ليس الزمان أو املكان بل هو الباقي
واحلارض ..فهو الباقي إىل األبد ..وهو موجود يف كل مكان ..وبوجوده دائام ويف كل مكان فهو
خالق املكان والزمان ..واهلل هو نفسه دائام ويف كل مكان وهو موجود يف كل مكان)
ويصفه بكل ما تدل عليه مصنوعاته من دالئل اإلبداع والعظمة ،فيقول( :وفيه توجد
وتتحرك كل األشياء دون أن يؤثر أحدمها عىل اآلخر ..فاهلل ال يعاين من حركة األجسام..
واألجسام ال تواجه مقاومة من وجود اهلل يف كل مكان ..ولذلك أيضا هو كل التامثل كل البرص
كل السمع كل العقل كل األيدي كل القوة لإلدراك والفهم والفعل ،ولكن بشكل ليس أبدا
كالبرش أو األجسام ،بل بشكل غري معروفا لنا كليا ..وكام أن األعمى ليس ليه أي فكرة عن
األلوان فنحن كذلك ليس لدينا أي فكرة عن الطريقة التي يدرك ويفهم هبا اهلل احلكيم
األشياء ..هو كليا خيلوا من األجسام واألشكال املجسمة ،وهلذا ال يمكن أن يرى أو يسمع أو
يلمس وال ينبغي أن يعبد من خالل التشبيه ألي يشء جمسم)
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***
جلسوا ،فقام رجل من أهل البلدة ،وقال :اسمحوا يل أن أذكر لكم ـ ساديت األفاضل ـ
أنه بناء عىل ما ذكرتم يف أحاديثكم العلمية الشيقة ،وما ذكرمتوه من رؤى ونظريات ..بأن
املوقف اإليامين ال يقف موقفا سلبيا مطلقا من كل تلك االفرتاضات التي وضعها العلامء
لتصور حقيقة الكون وبدايته ،من أمثال األكوان املتعددة واألكوان املوازية أو املتوازية والفرغ
الكوين وغري ذلك ..بل هو يقف سلبيا معها فقط يف إنكارها هلل.
وهلذا فإننا ال نرى فيام يسمى [نظرية كل يشء] ..أو القوة التي حتكم كل القوى ،أي
حرج علمي يف قبوهلا إن ثبتت ..ذلك أننا نرى أهنا حينها تصب يف بحر أدلة اإليامن الواسعة،
فكون الكون مجيعا حمكوما بقوة واحدة دليل عىل وحدة الصانع املدبر اخلالق ..وهذا ما يؤيد
الرؤية التوحيدية اإليامنية يف وجه الرؤية الوثنية التي تدعي تقاسم الصنعة بني آهلة متعددة.
باإلضافة إىل هذا ،فإن الرؤية اإليامنية التي تسلم بوجود اهلل ،وبكونه اخلالق لكل يشء،
ليست ضيقة حمصورة يف أي نظام من النظم أو قانون من القوانني ..ألن اهلل العظيم الذي صمم
هذا الكون البديع يمكن أن يصمم غريه بقوانني أخرى ..وبام شاء من حكمته ..وبذلك فإن
الرؤية اإليامنية ال ختتلف مع كل االفرتاضات العلمية يف أصل الفرضية ،ولكن ختتلف معهم
يف منبعها.
فالرؤية اإلحلادية تنطلق من وضع تلك االفرتاضات حتى تتهرب من اإليامن باهلل
ومقتضياته ..ولذلك تفرتض عددا ال هنائيا من األكوان حتى تصل إىل كون مثايل كالذي نعيش
فيه ..وقد ذكرتم أن ذلك مستحيل.
والرؤية اإليامنية ال ترى بأسا يف أن تكون هناك أكوان متعددة ،أو عوامل متعددة ،حتكم
كل منها قوانني خاصة ،بل ال ترى بأسا يف وجود عوامل أخرى وسط العامل الذي نعيش فيه..
ولكنها تعترب كل العوامل املتعددة أو املوازية عوامل ال ختتلف عن عاملنا يف دقتها وانتظامها وسننها،
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وإنام ختتلف عنه يف صورهتا ووظيفتها وغايتها ونحو ذلك.
لقد ذكر قرآننا هذا ،بل أثبته ،ففي أول سورة من القرآن الكريم ،يقول اهلل تعاىل﴿ :
ْ
احلَ ْمدُ هللَِّ َر نب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [الفاحتة ،]2 :والعاملني تشري إىل وجود عوامل متعددة ،لكل عامل قانونه
وخصائصه التي متيزه عن غريه.
بل إن اهلل تعاىل ذكر لنا بعض تلك العوامل ،فقال ﴿ :اهللَُّ ا َّل ِذي َخ َل َق سبع سامو ٍ
ات َو ِم َن
َ َْ ََ َ
ِ
ِ
يش ٍء َق ِد ٌير َو َأ َّن اهللََّ َقدْ َأ َح َ
يش ٍء
اط بِ ُك نل َ ْ
األرض م ْث َل ُه َّن َي َتنَزَّ ُل ْاألَ ْم ُر َب ْين َُه َّن ل َت ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ ع ََىل ُك نل َ ْ
ِ
الس َام َء الدُّ ْن َيا ِب ِزين ٍَة ا ْلك ََواكِ ِ
ب﴾
ع ْل ًام﴾ [الطالق ،]12 :ويف نفس الوقت قال﴿ :إِنَّا زَ َّينَّا َّ
[الصافات]6 :
وهذا يشري إىل أن كل ما نراه يف الكون املرئي ليس سوى السامء الدنيا ..وهناك سموات
أخرى ..وكل ذلك من العلم املتاح لنا ..أما حقيقة األمر ،فهي أكرب بكثري ..فاهلل هو اخلالق
املبدع الذي ال حياط به.
ومثل هذا وجود عوامل أخرى داخل عاملنا ،ال نتمكن أن ندركها بحواسنا ،ألهنا من عامل
ِ
ِ
رص َ
ون (َ )38و َما
خمتلف عن عاملنا ..فقد حدثنا القرآن الكريم عنها ،وقالَ ﴿ :ف َال ُأ ْقس ُم بِ َام ُت ْب ُ
ِ
رص َ
ون ([ ﴾)39احلاقة]39 ،38 :
َال ُت ْب ُ
وقال عن الشيطان ،وهو من عامل ال خيضع لقوانني عاملنا﴿ :إِ َّن ُه َي َرا ُك ْم ُه َو َو َق ِبي ُل ُه ِم ْن
َح ْي ُث َال ت ََر ْو َهنُ ْم﴾ [األعراف]27 :
وهكذا أخرب عن املالئكة املتواجدين معنا ،والذين ال يمكننا أن نراهم ،قال تعاىل:
ِ
ِ
﴿و َق َال ا َّل ِذين َال يرج َ ِ
ْربوا ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم
َ َْ ُ
َ
اس َتك َ ُ
ون ل َقا َءنَا َل ْو َال ُأن ِْز َل َع َل ْينَا املَْ َالئ َك ُة َأ ْو ن ََرى َر َّبنَا َل َقد ْ
و َعتَوا ُع ُتوا كَبِريا ( )21يوم يرو َن املَْ َالئِ َك َة َال ب ْرشى يومئِ ٍذ لِ ْلمج ِر ِمنيَ وي ُقو ُل َ ِ
ورا
ََ
ُ ْ
َْ َ ََ ْ
َ ْ ًّ
ون ح ْج ًرا حمَ ُْج ً
ُ َ َْ َ
ً
([ ﴾)22الفرقان]22 ،21 :
قام بعض العلامء ،وقال :ألست ترى أنك هبذا تريد أن تقيض عىل العلم ،وعىل كل
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قوانينه؟
قال الرجل :مل؟
قال العامل :ألنك إذا قلت ذلك ،فهذا يعني أن علم الفيزياء الذي نعرفه لن تبقى له عالقة
مع تلك العوامل اجلديدة؟
قال الرجل :أجل ..من هذه الناحية كالمك صحيح ..وقد أشار إليه القرآن الكريم،
ون َظ ِ
فقد قال تعاىل واصفا كل علومنا الدنيويةَ ﴿ :و َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
ون (َ )6ي ْع َل ُم َ
َّاس َال َي ْع َل ُم َ
اه ًرا
ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم ع ِ
َن ْاآل ِخ َر ِة ُه ْم غَافِ ُل َ
ون﴾ [الروم ،]7 ،6 :فقد أثبت اهلل تعاىل للبرش علوما
م َن ْ َ
يف حدود العامل الذي يعيشون فيه أما العوامل األخرى ،فال شأن هلم هبا ،وال يمكنهم أن يعرفوا
قوانينها ،ألنه ليس لدهيم أدوات التعرف عليها.
بل إن القرآن الكريم أشار إىل أن هناك قوانني كثرية يف هذا العامل مل ندركها بعد ومل
نستثمرها ..ورضب لنا املثل عىل ذلك بسليامن عليه السالم ،وكيف استطاع أن يسخر الكثري
من القوى التي ال نستطيع تسخريها.
قال العامل :إن ما تقوله خرافة.
قال الرجل :أال ترى أننا لو ذكرنا ألهل القرون السالفة اخرتاعات عرصنا ووصفناها
هلم قبل أن يروها ..هل يمكن أن يصدقوا؟
سكت العامل ،فقال الرجل :سأرضب لكم مثاال يقرب لعقولكم هذا ..ال شك أنكم
تعرفون أديسون ..وتذكرون أن له الكثري من االخرتاعات.
قال أحد العلامء :أجل ..فقد أسهم أديسون يف تطوير كامريات السينام ،وأسهم يف
خصوصا أنه هو الذي اخرتع الكربون الذي ينقل الصوت ،كام أسهم يف
اخرتاع التليفون،
ً
اخرتاع أجهزة التلغراف واآللة الكاتبة ،واخرتاع البطاريات اجلافة وامليكروفونات ..ومن
اكتشافاته أنه أثبت إمكانية حترك الكهرباء يف داخل فراغ بني سلكني غري متصلني ،وقد أدى
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هذا االكتشاف إىل اخرتاع اللمبات الكهربية املفرغة متا ًما ،ووضع أساس صناعة
االلكرتونيات ،وإبان احلرب العاملية األوىل اخرتع نظاما لتوليد البنزين ومشتقاته من
النباتات ..وفوق ذلك فقد سجل أكثر من  1000براءة اخرتاع ..وهو عدد ال يصدقه العقل.
قال الرجل :بورك فيك ..فهل ترون كل اخرتاعاته جمدية ،أم أن بعضها عبث ولغو وال
قيمة له وال جدوى منه؟
قال العامل :لو كان بعضها كام ذكرت ،فإنه ال يمكن تسجيله ..وال ذكره يف املخرتعات..
بل إن أديسون احلريص عىل سمعته ،ال يسمح لنفسه بأن ينرش اخرتاعا ال قيمه له ،وال جدوى
منه.
قال الرجل :فهل ترون أديسون ..وهو مع ما أويت من علم وذكاء حمدود القوى ..هل
ترونه أعقل من مبدع هذا العامل ،فال يرىض لنفسه أن يبدع ما ال جدوى له ..بينام ترتضون ملبدع
العامل أن خيلق ما ال جدوى له؟
سكتوا ،فقال :لقد ذكر ربنا هذا ،فقال﴿ :ا َّل ِذي َخ َل َق سبع سامو ٍ
ات طِ َبا ًقا َما ت ََرى ِيف
َ َْ ََ َ
مح ِن ِمن َت َفاو ٍ
ور (ُ )3ث َّم ْار ِج ِع ا ْل َب َرص ك ََّرت ْ ِ
ت َف ْار ِج ِع ا ْل َب َرص َه ْل ت ََرى ِم ْن ُف ُط ٍ
ب
الر ْ َ
َني َينْ َقلِ ْ
ْ ُ
َخ ْل ِق َّ
َ
َ
إِ َلي َك ا ْلبرص َخ ِ
اسئًا َو ُه َو َح ِس ٌري ﴾ [امللك ،]4 ،3 :وقالَ ﴿ :و َمل ْ َي َت َفك َُّروا ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َما َخ َل َق اهللَُّ
ْ
َ َ ُ
َّاس ِبلِ َق ِ
ِ
احل نق َو َأ َج ٍل ُم َس ًّمى َوإِ َّن كَثِ ًريا ِم َن الن ِ
اء َر ن ِهب ْم
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام إِ َّال ِب ْ َ
َّ
َلكَافِ ُر َ
ون﴾ [الروم]8 :

القوانني والغيب:
ما انتهى الرجل من حديثه حتى قام أوجست ،وقال :أظن أنكم انتهيتم من تعقيباتكم
عىل حديثي ،وأنا ال يمكنني أن أرفض كل ما ذكرتم ،فالكثري من ذلك صحيح ..ولكن املشكلة
ليست يف ذلك فقط ..املشكلة هي يف تلك اخلوارق التي يؤمن هبا املؤمنون ،والتي تصادم
قوانني الطبيعة ،والتي كانت السبب األكرب يف ختلف العلم.
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ذلك أنه بدل أن يبحث العلامء عن حقيقة الظوهر الطبيعية ،ويعاجلوها معاجلة علمية،
راحوا يسندوهنا للغيب ،ويتصورون أهنا خوارق ال تعني مواجهة إال مواجهة الرب وترصفاته.
أنتم تعلمون( )1أن املجتمعات البدائية كانت تعزي حدوث الظواهر الطبيعية لآلهلة،
والتي كانت تترصف بشكل عفوي ،ومل يكن باإلمكان التنبؤ بترصفاهتا ..بل كان يعتقد أنه من
املمكن من خالل العطايا واهلبات أن يؤمن جانب هذه اآلهلة.
ثم بالتدريج الحظ الناس نظاما يف ترصفات الطبيعة ،وكان هذا النظام ظاهرا بوضوح
يف حركة األجسام الثقيلة يف السامء ،ومن هنا بدأ العلم األول ،علم الفلك ،ووضع نيوتن
القواعد الرياضية لعلم الفلك ،ومنذ ما يزيد عىل  300عام ما زلنا نستخدم نظرية اجلاذبية
للتنبؤ بحركات معظم األجرام الساموية.
واقتداء بعلم الفلك وجد أن الظواهر الطبيعية تلتزم قوانني علمية صارمة ،وهذا ما أدى
إىل قوانني احلتمية العلمية والتي عرب عنها العبقري الكبري [البالس] من أنه إذا أعطيته رسعة
وموقع كل اجلسيامت يف الكون ،فإنه يستطيع أن يعطيك ترصف أي جسم يف الكون ،ويف أي
زمان.
التفت ألصدقائه من العلامء ،وقال :أنا ال أحتاج للعودة لـ [البالس] إلثبات هذا،
فيكفي أنكم تعرفون ،بل يعرف العامل مجيعا ،ويف مجيع العصور أن ارتفاع درجة حرارة املياه
يؤدي إىل غلياهنا ..وأن جاذبية القمر تؤدي إىل ظاهرة املد األرضية ..وهكذا كل سبب يؤدي
إىل نتيجة بطريقة حتمية ال مناص له عنها.
وبذلك فإن احلتمية قانون يرسي يف كل يشء ،وهو واقع حتت تأثري تسلسل منطقي
سببي ..أو كام ينص أصحابنا عىل أنه إذا كانت األشياء عىل حالة ما يف حلظه ما ،فإهنا مل يكن هلا
(  )1انظر :مقاال بعنوان احلتميه العلميه وأثرها عيل الفكر والدين (مناقشه فلسفيه ألثر اعتقاد حتميه القوانني املستنبطه من
العلم التجريبي وأثر ذلك عىل الفكر البرشي) ،د .مصطفى حممود السيد.
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يف اللحظه السابقة ،ولن يكون هلا يف اللحظه الالحقة إال حالة واحدة تالئم حالتها يف تلك
اللحظة املعينه ..وهذا ما نسميه نحن [قوانني الطبيعة]
وهلذا فإن القوانني الطبيعية كامنة يف األشياء ،وساريه فيها دون حاجه إىل افرتاض وجود
إله أوقوي خارجية ..ولذلك ال نؤمن نحن الوضعيني واحلسيني والطبيبعيني بوجود حلوادث
عشوائية ،وال بوجود معجزه ..فكل يشء منظم ومقدر سلفا ..وكل يشء خاضع لقوانني
الكون.
التفت لبعض املؤمنني من العلامء ،وقال :حتى من تعتربوهنم من العلامء املؤمنني قالوا
هبذا ..فقد بني نيوتن يف كتابه[ مبادئ الفلسفه الطبيعيه] أن قانون اجلاذبية الذي توصل إليه قد
فرضه اهلل عىل الطبيعة ..وأينشتاين هو صاحب املقولة الشهرية( :إن اهلل اليلعب النرد) ،وهي
ال تعني سوى ما ذكرته من حتمية القوانني الطبيعية ،وعدم حاجتها إىل الغيب ..ولذلك
يستوي أن يكون اهلل موجودا أو غري موجود ما دام الكون ال حيتاج إليه ..أو مل حيتج إليه إال يف
بداية تكوينه.
***
قال ذلك ،وجلس ،وقد تصور أنه ألقى بالقنبلة التي تقيض عىل كل ما ذكره العلامء من
حقائق ..حينها قام الفيلسوف ،قال :ليسمح يل صديقي العزيز أوجست أن أذكر له أن الفكرة
القائلة أن حالة الكون يف وقت ما حتدد حالته يف كل األوقات كانت هي العقيدة العلمية املركزية
من أيام البالس ..وهي تتضمن أنه باإلمكان التنبؤ باملستقبل ،من حيث املبدأ عىل األقل.
لكن تلك العقيدة املمتلئة بالغرور ،وبعد التطور العلمي مل يبق من العلامء من يؤمن هبا،
ذلك أنه ال يمكن من الناحية العملية التنبؤ باملستقبل ..فهو مقيد بشكل كبري بتعقيد املعادالت
الكثرية املمتلئة بالتشويش واالختالط ..وهذا يعني أن اضطرابا صغري يف مكان ،ما قد حيدث
تغريا كبريا يف مكان آخر ..كام يعلم ذلك من شاهد فيلم [جوراسيك بارك] ..فلو أن فراشة
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رفرفت ،فقد يتسبب هذا يف نزول املطر يف [سنرتال بارك] يف نيويورك ..واملشكلة أن هذا اليشء
ال يتكرر ..ففي املرة التالية رفرفة هذه الفراشة نفسها ستتسبب يف سلسلة أحداث خمتلفة ..ولذا
نجد أن التنبؤات اجلوية ال يمكن الوثوق هبا مطلقا.
وهذا يدعونا إىل البحث عن يشء نسميه نحن الفالسفة [اإلمكان العقيل] ..فكم من
إنسان يبني قصورا يف اهلواء العتقاده أن كل ما أجاز العقل وجوده سيتحقق عىل أرض الواقع..
وهذا غري صحيح.
فاإل مكان الذهني حيدث بمجرد انتفاء املوانع وقيام الرشوط التي يضعها كل من يفكر
يف تلك القضيه ولكن من أين له اجلزم أنه أحاط بكل الرشوط واملوانع املتعلقة بتلك القضية
املخصوصة ..كام أن كون اليشء ممكن الوجود ليس دليال كافيا عىل أنه موجود بالفعل يف العامل
اخلارجي.
قام عامل آخر ،وقال :لقد ذكرين حديثك هذا ـ صديقي الفيلسوف ـ بالثقوب السوداء
والثقوب الدودية ..فهي من أغرب املواضيع التي تدرسها الفيزياء الفلكية وعلم الكون ..وقد
نشأ االهتامم هبا مع ظهور نظرية النسبية ألينشتاين..
فصفات وخصائص الثقوب السوداء من الغرابة بمكان ،حيث أهنا غريت ما نعرفه عن
مصداقية املفهوم ،ذلك ألهنا متس جوهر مفاهيمنا للمكان والزمان ..وهي خصائص غريبة
وشاذة وخمالفة للمألوف ..لذلك حاول بعض العلامء املتخصصني فيها تقديم تفاسري
لسلوكياهتا املتناقضة أحيانا رغم البساطة الظاهرية التي تبدو عليها كبساطة اجلسيامت األولية..
ويمكن تطبيق الوصف الرتموديناميكي عليها ،أي باعتبارها كتل مضغوطة ومصغرة
جد ًا قابلة للنمو وكذلك قابلة للتبخر كام قال بذلك [ستيفن هوكينج] ،والذي أطلق عىل
فرضيته تسمية ظاهرة التبخر الكمومي أو الكوانتي ،والتي أثارت الكثري من السجاالت
والتساؤالت واالعرتاضات مما يعكس عدم فهمنا للثقالة أو اجلاذبية الكمومية أو الكوانتية،
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ومما يوفر يف نفس الوقت خمتلف املفاهيم أمام املنظرين للتعاطي مع هذه الظاهرة ،بمعنى آخر
إن الثقوب السوداء تلعب دور ًا جوهري ًا وأساسي ًا لتخطي حدود الفيزياء احلالية.
***
جلس ،فقام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال أصدقائي األعزاء عىل هذه املعلومات القيمة
التي أدليتم هبا ..والتي كنا مجيعا نعرفها ،ولكننا كنا نغض الطرف عنها ،بسبب كربنا العلمي..
لتصورنا أن العلم ال هيتم بمثل هذه املسائل ..ومن العجيب أن هيتم العلم باملصنوع وال هيتم
بالصانع ،أو ال حياول عىل األقل أن يعرتف به ويذعن له.
بناء عىل هذا ،فإنني اآلن ،وبني هذا احلضور الكريم ،ويف هذه البلدة الطيبية املمتلئة
بأريج العلم واإليامن أحب أن أشهد بني أيديكم أنني أنا املسمى [ديراك] سمي ذلك العامل
الفيزيائي [بول ديراك] أحد مؤسيس ميكانيكا الكم ..ذلك الذي استنبط الوصف الريايض
الدقيق للجسيامت األولية التي انسجمت مع كل من ميكانيكا الكم والنظرية النسبية اخلاصة..
والذي مل متنعه شهرته العلمية الكربى من أن يقول( :إن اإلله خالق عظيم استخدم أرقى
مستويات الرياضيات ىف تصميم الكون ووضع قوانينه)
وأنا أحب تعقيبا عىل ما ذكره صديقي أوجست من حتمية القوانني الطبيعية ،وعدم
حاجة الكون إىل التدبري اإلهلي أن أذكره ببعض ما اكتشفه العلم احلديث مما خيالف ما ذكره
والذي كان يتعلق به القدماء من العلامء الذين مل يتح هلم اكتشاف الكثري من التطورات العلمية
التي حصلت بعد ذلك.
ثم التفت لزمالئه من العلامء ،وقال :أنتم تعلمون أن غيوبا كثرية( ،)1أو ألغازا كثرية ال
يزال العلم حائرا أمامها من أمثال املادة السوداء أو املظلمة ،والطاقة السوداء أو الداكنة
واملعتمة ،والثقوب السوداء ،والثقوب الدودية ..وغريها من ألغاز الكون وغرائبه التي تتحدى
(  )1اقتبسنا املادة العلمية الواردة هنا من مقال بعنوان :غرائب الكون املرئي ،د .جواد بشارة.
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العلم والعلامء منذ أكثر من قرن من الزمان.
ويف كل يوم تظهر عندنا كتب وأفالم علمية ..وتقام حمارضات وندوات ومؤمترات
علمية يف شتى فروع العلم للبحث يف أمثال تلك الغرائب ..وبالرغم من ذلك يزداد الغموض،
وتتكاثر األلغاز بشأن ما نراه من الكون.
تقدم من بعض زمالئه ،وقال :أعلم ـ صديقي العزيز ـ أنك من املهتمني بتلك األحداث
العجيبة التي حتدث عىل الدوام من مثل الرقص العشوائي للكواركات ،وهي اجلسيامت مادون
الذرية التي تعترب أحد مكونات نواة الذرة ،والفالس التقليدي ملنظومات نجمية مكونة من
نجمني أو ثالثة أو أكثر تدور حول بعضها البعض بإيقاع خاص وحمدد ،وجسيامت اهلل أو
بوزونات هيغز اللغزية التي متنح باقي اجلسيامت كتلتها منذ االنفجار العظيم ،والدوران املهول
للمجرات يف كوننا املرئي والتي ختضع كلها ملبدأ فيزيائي عظيم وجمهول تسريه معادلة كونية
واحدة يسعى البرش منذ آالف السنني إىل اكتشافها.
هذا فض ً
ال عن لغز املادة السوداء والطاقة املعتمة أو الداكنة ،والتي ثبت باحلسابات
الرياضية أهنا تشغل  73باملائة من مكونات الكون املرئي يف حني تشغل املادة السوداء نسبة 23
باملائة بينام ال تتجاوز املادة العادية امللموسة التي يتكون منها كل يشء مادي يف الكون املرئي
من جمرات ونجوم وكواكب وخملوقات أو كائنات حية ،نسبة  0.4باملائة إىل جانب  3.6باملائة
من الغازات الكونية.
ولكن هل سألت نفسك يوما عن املبدع الذي أبدعها ،والصانع احلكيم الذي صنعها،
وكيفية تدبريها حتى ينسجم الكون ويمتلئ بالدقة والنظام.
أمل تتساءل عن قدراتنا العقلية التي وقفت عاجزة أمام هذه الصنعة الباهرة ،حتى
اعتربهتا غرائب وألغازا ..ثم هي بعد ذلك تتطاول لتنكر اهلل ،أو تتحدى املؤمنني يف أن يصوروا
له صورة حتى يؤمنوا به؟
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أليس هذا غرورا وكربياء ال يليق بالعامل ،وال بالباحث عن احلقيقة املجردة عن كل
هوى؟ ..وإال فإن الذي عجز عن معرفة الكون وقوانينه وتفاصيله ،كيف يتطلع إىل معرفة
حقيقة املكون ..إن ذلك هو الغرور بعينه..
ثم تقدم من زميل آخر له ،وقال :أنت أيضا صديقي العزيز كنت أراك كل حني مغرما
بالبحث يف املفارقات أو التناقضات التي تفرزها القوانني الفيزيائية ..مثل املفارقات بني قانون
نيوتن وقوانني كالرك ماكسويل ..فاألول يرى أن أن الركض خلف شعاع الضوء برسعة قد
يلحق بشعاع الضوء إذا بلغت رسعته ..والثاين يرى أن ذلك ممتنع بل مستحيل ،بل إن أينشتاين
أكد استحالة التنقل برسعة الضوء.
لقد كنت تذكر يل كل حني أنك وجدت حال هلذه املفارقة ،وهي أننا ينبغي أن نعتمد
مبدأ تنوع رسعات الضوء ،وليس رسعة واحدة ثابتة ومطلقة كام قال أينشتاين ،إذ قد تكون
هذه الرسعة ،وهي  300000كلم يف الثانية ،التي قسناها وتأكدنا من صحتها ،صاحلة داخل
كوننا املرئي فقط ،أو ربام داخل جمرتنا درب التبانة فحسب،وتكون خمتلفة خارجها.
تقدم من عامل آخر ،وقال :أنا أعلم أنك من املهتمني بالزمكان األينشتايني ،ومن
املعجبني بقدرة أينشتاين عىل دمج الزمان باملكان يف وحدة متداخلة واحدة ،واعتبارها البنية
األساسية للكون املرئي ..ومع ذلك فإن العلم يعجز عن معرفة املاهية احلقيقية هلذا املكون
اجلوهري للوجود املادي ..فهل هو كينونة فيزيائية حقيقية أم جمرد فكرة ليس إال؟
ولو كان الزمان واملكان كينونات حقيقية ..فهل مها جوهريان وأوليان ليس هناك
مايولدمها ،أم أهنام جزء من مكونات أولية أخرى غري معروفة أو غري مكتشفة بعد؟
وإذا كان هذا هو واقع احلال فامذا يعني الفراغ بالنسبة للمكان؟ ..وهل هناك بداية
للزمان؟ ..وما رس اجتاه الزمان أو ما يسمى سهم الزمان؟ ...وهل يسري هذا األخري عىل نحو
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حتمي من املايض إىل املستقبل؟ ..وهل سنتمكن يوم ًا ما من التالعب باملكان والزمان
والسيطرة عليهام أو التحكم هبام بغية حتقيق الرتحال يف أرجاء الكون املرئي املهولة؟
وال ننسى بعد هذا معضلة الواقع ..فام هو الواقع حق ًا؟ ..فنحن البرش نمتلك جتارب
اإلدراك احليس والتأمل الداخيل والتفكري العقالين والربط واالستنتاج املنطقي ،ولكن كيف
نتيقن أن ملكاتنا الشعورية واحلسية تقدم لنا صورة صادقة وحقيقية للعامل اخلارجي املحيط
بنا؟
فالفالسفة واملبدعون من الشعراء والروائيني والسينامئيني صاغوا لنا عوامل اصطناعية
وافرتاضية أنتجتها حماكات عصابية ذات تكنولوجيا عالية ومتقدمة جدا وباألخص اخلدع
املؤثرات البرصية اخلاصة واملتقنة جد ًا ،ويف نفس الوقت هناك العديد من علامء الفيزياء
والكونيات والفلك يعون بقوة أن الواقع ،كام نرصده ونشاهده ،قد ال يكون هلا أي صلة مع
الواقع احلقيقي الذي ال يمكننا إدارك كنهه وسرب أغواره ،هذا عىل افرتاض وجود مثل هذا
الواقع احلقيقي.
ذلك أننا نعتمد فقط عىل مشاهداتنا ورصدنا ومعداتنا البدائية رغم تطورها وتقدمها
التكنولوجي ،قياس ًا بام هو مطلوب ،لرصد حقيقة الكون املرئي ومعامريته وهندسته وشكله
وأبعاده ،ونتوسل لغة الرياضيات واملعادالت واحلواسيب املتطورة العمالقة التي تتيح لنا
القيام بعملية حماكاة تبع ًا ملا لدينا من معطيات ..ومن هنا ننطلق للبحث عن النظرية األكثر
بساطة وعمومية وأناقة تستطيع أن تفرس أغلب الظواهر الكونية وتتنبأ أو تتوقع نتائج التجارب
التي جترى اليوم وغد ًا.
تقدم من عامل آخر ،وقال :الشك أنك تعرف أنه بعد أن ترسخت نظرية النسبية
ألينشتاين والكوانتية لبالنك ،لرشح الالمتناهي يف الصغر والالمتناهي يف الكرب ،اصطدمنا
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باستحالة التوفيق بينهام ،وتزواجهام إلنتاج نظرية واحد وجامعة تفرس لنا الكون املرئي وما فيه،
واإلجابة عىل كل التساؤالت املطروحة حوله.
***
جلس [ديراك] ،فقام رجل من أهل البلدة ،وقال :شكرا جزيال للعلامء األجالء عىل ما
طرحوه من معلومات تبني ضآلة قدرة اإلنسان وعجزه عن تفسري كل يشء ،وأحب أنا سمي
[روبرت موريس بيج] عامل الطبيعة ،وأول من اكتشف الرادار يف العامل سنة  ،1934وسجل
عرشات األبحاث حوله ..والذي مل يمنعه علمه من أن يرصح باإليامن باهلل ،بل يدعو إليه،
ويربهن عليه ،ومن أقوال يف ذلك( :والبد لنا أن نسلم فوق ذلك بام يسلم به الكثريون من أن
قدرتنا عىل املالحظة ال تستطيع أن متتد لغري جزيء ضئيل نسبي ًا من احلقيقة الكلية ..فاإلله
الذي نسلم بوجوده ال ينتمي إىل عامل املاديات ،وال تستطيع حواسنا املحدودة أن تدركه ،وعىل
ذلك فمن العبث أن نحاول إثبات وجوده باستخدام العلوم الطبيعية ألنه يشغل دائرة غري
دائرهتا املحدودة الضيقة)
تقدم من زميله أوجست ،وقال :طبعا أنا مل أورد هذه املقولة عبثا ،وإنام أوردهتا لتكون
جوابا عىل ما طرحتموه من استغناء العامل عن التدبري اإلهلي ..ذلك أنه إذا سلمنا بوجود اهلل
فال بد أن نسلم بقدرته عىل كل يشء ،فال يقف أمام قدرة اهلل الذي صمم هذا الكون مجيعا أي
يشء ..ولذلك فمن املستحيل أن تقف القوانني التي وضعها دون إرادته.
وهلذا ليس من املستغرب أن نجد يف الكتب املقدسة كثريا من املعلومات حول العامل
الروحاين ،والتي وصلت إلينا عن طريق بعض البرش من الرسل الذين كشف اهلل هلم من عوامل
الغيب ما مل يكشفه لغريهم ..وال يمكن أن تكون هذه النبوءات خاضعة لقيود الزمان التي
نعرفها.
سكت قليال ،ثم قال :حترضين يف هذه اللحظات كلامت قلتها يف فرتة غيي وكربيائي
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عندما كنت أتصور أن نظرية التطور وحدها تكفي لتفسري احلياة ،ونفي احلاجة هلل ..يف ذلك
احلني التقيت رجل دين مسيحي ،وقلت له ساخرا :هل تؤمن أن املسيح مشى عىل املاء؟
قال :أجل ..أنا مسيحي وأؤمن باملسيح ..وأؤمن بأنه مشى عىل املاء.
قلت :فأنت خرايف إذن ..فمن يؤمن بأن قوانني املاء يمكن أن تعطل ..فهو خرايف ال
عالقة له بالعلم؟
ق ال :ال بأس  ..فألكن خرافيا ..ولكن أجبني أينا أكثر خرافية أنا أم ذلك الذي يؤمن
بأن املاء وجد هكذا من ال يشء؟
مل أجد ما أجيبه ،فقال :املؤمنون باهلل ال توجد عندهم أي مشكلة مع فكرة إله خالق
يستطيع أن ُيعطل أو يعلق قوانني الطبيعة ،ويامرس املعجزات ..ألهنا ليست قفزة منطقية
للمؤمن أن يعتقد بأن اهلل خالق كل يشء يف الكون ليس ُمقيدا بقوانني الكون الذي خلقه ..فام
دام اهلل خلق املاء ،فبالتأكيد يستطيع أن يشقه ملن شاء ،وأن جيعل من يشاء يسري عليه.
ثم قال خماطبا يل :ال شك أنكم تذكرون أنه بسبب عدم استطاعتنا رشح هذه الظواهر
املعجزة بقوانني طبيعية ،فالنتيجة أننا خارج حقل العلم ،وهلذا نحن متدينون ..وهذا ليس
صحيحا ..فنحن نفرسها بقانون حقيقي ،وهو إرجاع األمر لصاحبه ..أال ترون امللوك واحلكام
قد يعطلون بعض القوانني يف فرتة من الفرتات ،ويسمون ذلك قانون الطوارئ؟  ..فهل ترون
من حق احلكام املستبدين أن يعطلوا القوانني ،وليس من حق اهلل أن يعطل قوانينه إذا طرأ طارئ
رضوري يدعو إىل ذلك؟
مل أجد بام أجيبه ،فقال :وماذا عنكم أنتم ..ألستم تذكرون أن النجوم والكواكب
تشكلت عندما ضغطت أجزاء من املادة والغاز تلقائ ًيا ..أليس هذا انتهاكا لقانون العامل بويل
عن القانون الذي وضعه يف القرن السابع عرش ،والذي يرصح بأن الغازات ال يمكن ضغطها
بدون آليات داخلية ..فام هي اآلليات التي تدخلت هنا؟
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مل أجد بام أجيبه ،فقال :ال يشء ..أنتم تذكرون أهنا ضغطت نفسها بنفسها ،وخالفت
القانون الطبيعي ..وبذلك حتققت املعجزة.
وهكذا أنتم ترون أن الكائنات البيولوجية تستطيع أن تنتج نسال عايل التعقيد بواسطة
االنتقاء الطبيعي ..مع أن هذا ليس علم ،بل جيب أن يوضع يف نطاق املعجزات.
مل أجد ما أقول له ،فوضع يده عىل صدري ،وقال :أليس كاهنكم [ريترشد دوكنز] هو
الذي ذكر أن اإليامن الديني غري عقالين ..وأنه عملية عدم التفكري ،بل فوق ذلك قال( :إن هذه
العملية تعترب متا ًما رش ألهنا ال تتطلب تربيرا ،وال حجج)؟
قلت :بىل ..لقد ذكر ذلك يف كتابه [وهم اإلله]
قال :ذلك ال يستغرب منه ،وال من أمثاله ..ذلك أهنم ال يفهمون معنى العلم..
أطلق يده من عىل صدري ،وقال :نحن نتفق مع دوكنز وامللحدين أن العلم يعطي أدلة
واضحة ،موثوقة ودقيقة عىل أسئلة مهمة كثرية مثل اجلينات التي يف داخل الكائن ،وغريها..
ولكن ،ماذا بخصوص هذا السؤال( :ما هو معنى احلياة؟) ..فهذا سؤال مهم وجوهري .هل
يستطيع العلم أن جييب عليه؟
مل أجد ما أقول له ،فذهبت إىل بعض أصدقائي الفيزيائيني ،وحدثته عام ذكر يل ،فقال:
صدق الرجل ،فنحن نرى احلوادث الغريبة من حولنا خوارق لبساطة علمنا وحمدودية قدراتنا
يف التفكري.
فاستغربت منه هذا املوقف ،فقال يل :ال تستغرب ..فمن عرف أن اهلل هو العامل بكل
يشء ،وهو القادر عىل فعل ما يريد ال يصعب عليه أن يفرس ما يراه من املعجزات تفسريا علميا
منطقيا.
وعندما سألته عن رس رجوعه عن مقولته اإلحلادية السابقة ،قال :لقد مررت عىل بعض
ِ
املسلمني ،وسمعته يقرأ هذه اآلية ﴿ ُق ْلنَا َيان َُار ُك ِ
يم﴾ [األنبياء]69 :
وين َب ْر ًدا َو َس َال ًما ع ََىل إِ ْب َراه َ
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فرحت أسخر منه ،فرد عيل بقوله :وما املستغرب فيام قرأت ..أليس اهلل هو الذي أعطى
للنار طاقة يسميها العلامء الطاقة احلرارية يمكن أن حترق هبا األجسام؟
قلت :بىل.
قال :وهو الذي شاء أن يعطلها ..فهو يسخرها ملن يشاء ..ويعطلها حيث يشاء.
قلت :لكن هذا مستحيل؟
قال :أمل حيدث أن استطاع البرش ببضع مواد كميائية أن يفعلوا هذا ،أي يعطلوا النار عن
التأثري.
قلت :بىل  ..وهم يستعملون يف ذلك بعض املواد الكيميائية.
قال :فإذا استطاع البرش تعطيل النار بمعلوماهتم املحدودة ..أال يستطيع رب النار العامل
بكل أرسارها أن يعطلها؟
الكون والغيب:
جلس [روبرت] ،فقام أحد العلامء ،وقال :شكرا جزيال صديقي العزيز [روبرت]..
وأنا [بول] سمي [بول كالرنس ابرسولد] أستاذ الطبيعة احليوية ،ومدير قسم النظائر والطاقة
الذرية يف معامل أوك ريدج ،وعضو مجعية األبحاث النووية والطبيعية النووية ،والذي مل يمنعه
علمه من اإليامن باهلل ،والدعوة إليه.
أحب أن أضيف إىل ما ذكرت بعض ما أرس إيل سميي وأستاذي من أحاديث يف نقد
املناهج الوضعية ،والتي كانت أول ما دلني عىل اهلل ،لكنني تنكبت الطريق بعد ذلك ابتغاء
ملصالح عاجلة ال قيمة هلا.
واآلن ،وبعد هذه األحاديث الطيبة التي سمعتها من العلامء ،ومن أهل هذه البلدة
الطيبة ،راحت جتول بخاطري كل تلك التي الكلامت التي سمعتها من أستاذي وسميي بعد أن
ذكرت له املذهب الوضعي بأنواعه املختلفة.
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ابتسم حينها ،وراح يردد مقولة الفيلسوف االنجليزي [فرانسس بيكون]( :إن قليال من
الفلسفة يقرب اإلنسان من اإلحلاد ،أما التعمق فيها ،فريده إىل الدين)
ثم يعقب عليها بقوله( :لقد كان بيكون عىل صواب فيام ذهب إليه ،فقد احتار املاليني
من الباحثني واملفكرين منذ وجود اإلنسان عىل سطح األرض يف كنه العبقرية والتدبر الذي
يتجىل يف اإلنسان ويف هذا الوجود ،وتساءلوا عام عساه أن يكون وراء هذه احلياة ،وسوف
تتكرر هذه األسئلة ما بقي اإلنسان عىل سطح األرض ،وبسبب عمق هذه األسئلة وروحانيتها
البالغة فإننا سوف نحاول أن نمسها يف تواضع دون أن ننتظر إجابة شافية عنها)
قلت له حينها :ولكن هذه الفلسفة تدعو إىل العلم ،وإىل نبذ اخلرافة والغيب الذي ال
مربر له ..فقد قىض العلم عىل كل تلك التفسريات الغيبية التي مل نعد بحاجة إليها.
ابتسم ،وقال :حيق لك أن تقول ذلك ما دمت تتصور أنك وحدك من حيتكر احلقيقة..
لكنك لو تركت ذلك الغرور ،لرأيت كل من حتتقرهم من العلامء والفالسفة يف تلك العصور
التي تعتربها عصورا خرافية ملسوا بطريقة فلسفية عقلية أو روحانية أن هناك قوة فكرية هائلة
ونظام ًا يف هذا الكون يفوق ما يمكن تفسريه عىل أساس املصادفة أو احلوادث العشوائية ..وال
شك أن اجتاه اإلنسان وتطلعه إىل البحث عن عقل أكرب من عقله وتدبري أحكام من تدبريه
وأوسع لكي يستعني به عىل تفسري هذا الكون يعد يف ذاته دلي ً
ال عىل وجود قوة أكرب وتدبري
أعظم هي قوة اهلل وتدبريه.
ثم راح يذكر يل أن أدلة وجود اهلل ال يمكن حرصها ،فقال( :ولو ذهبنا نحىص األسباب
والدوافع الداخلية التي تدعو ماليني األذكياء من البرش إىل اإليامن باهلل لوجدناها متنوعة ال
حيصيها حرص وال عد ولكنها قوية يف داللتها عىل وجوده تعاىل مؤدية إىل اإليامن به)
فسألته عنه ،وعن رس إيامنه العميق باهلل ،فقال يل :لقد كنت عند بدء دراستي للعلوم
شديد للعلوم شديد اإلعجاب بالتفكري اإلنساين وبقوة األساليب العلمية إىل درجة جعلتني
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أثق كل الثقة كل الثقة كل الثقة بقدرة العلوم عىل حل أية مشكلة يف هذا الكون ،بل عىل معرفة
منشأ احلياة والعقل وإدراك معنى كل يشء.
وعندما تزايد علمي ومعرفتي باألشياء من الذرة إىل األجرام الساموية ومن امليكروب
الدقيق إىل اإلنسان تبني ىل أن هناك كثري ًا من األشياء التي مل تستطع العلوم حتى اليوم أن جتدهلا
تفسري ًا ،أو تكشف عن أرسارها النقاب وتستطيع العلوم أن متىض مظفرة يف طريقها ماليني
السنني ،ومع ذلك فسوف تبقى كثري من املشكالت حول تفاصيل الذرة والكون والعقل كام
هي ال يصل اإلنسان إىل حل هلا أو اإلحاطة بأرسارها.
ثم ذكر يل مدى عجز الوسائل التي نفخر هبا ،ونتوهم أهنا توصلنا إىل احلقائق الكربى
التي نستغني هبا عن الدين ،فقال :لقد أدرك رجال العلوم أن وسائلهم وإن كانت تستطيع أن
تبني لنا بيشء من الدقة والتفصيل كيف حتدث األشياء فإهنا ال تزال عاجزة كل العجز عن أن
تبني لنا ملاذا حتدث األشياء ،وإن العلم والعقل واإلنسان وحدمها لن يستطيعا أن يفرس لنا ملاذا
حتدث األشياء ..إن العلم والعقل اإلنسان وحدمها لن يستطيعا أن يفرسا لنا ملاذا وجدت
الذرات والنجوم والكواكب واحلياة واإلنسان بام أوتى من قدرة رائعة ..وبرغم أن العلوم
تستطيع أن تقدم لنا نظريات قيمة عن السديم ومولد املجرات والنجوم والذرات وغريها من
العوامل األخرى ،فإهنا ال تستطيع أن تبني لنا مصدر املادة والطاقة التي استخدمت يف بناء هذا
الكون أو اختذ الكون صورته احلالية ونظامه احلايل.
ثم راح يدعوين كعادته إىل اهلل ،ويقول :احلق أن التفكري املستقيم واالستدالل السليم
يفرضان عىل عقولنا فكرة وجود اهلل..
وعندما رأى أن تصورايت هلل كانت ممتلئة بالوثنية ،فقد كنت أتصور اهلل جرما من
األجرام الكربى ،وأن له وجودا ماديا حمسوسا ..وربام كان ذلك هو احلائل بيني وبني اإليامن،
قال يل :أنت خمطئ ومتوهم  ..فاهلل أعظم من أن تتصوره تصور ًا مادي ًا ،بحيث تستطيع أن تدركه
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األبصار ،أو أن حيل يف مكان دون اآلخر ،أو جيلس عىل كريس أو عرش.
ولذلك فإن الطريق الوحيد ملعرفة اهلل هو التأمل والتفكري يف آثار أفعاله ،فبها نستطيع
أن نصل إىل أن اهلل تعاىل يتصف بالعقل واحلكمة واإلرادة ،وأنه هو الذي تتجىل قدرته يف كل
يشء ..فبالرغم من أننا نعجز عن إدراكه إدراك ًا مادي ًا ،فهنالك ما ال حيىص من األدلة املادية عىل
وجوده ،والتي تدل عىل أنه العليم الذي ال هناية لعلمه ،احلكيم الذي ال حدود حلكمته ،القوى
إىل أقىص حدود القوة.
***
جلس [بول] ،فقام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال صديقي العزيز [بول] ..واسمح يل
أن أعقب عىل كالمك وكالم سميك ،بام ذكره سميي [ألكسيس كاريل] ذلك الطبيب اجلراح،
الذي حاز عىل جائزة نوبل يف الطب عام  ..1912والذي مل حيحبه علمه عن ربه ،فقد كتب
كثريا عن اهلل وأمهية التواصل معه ،ومن أقواله يف ذلك( :لعل الصالة هي أعظم طاقة مولدة
للنشاط عرفت إىل يومنا هذا ،وقد رأيت بوصفي طبيب ًا كثري ًا من املرىض فشلت العقاقري يف
عالجهم فلام رفع الطب يديه عجز ًا وتسلي ًام دخلت الصالة فربأهتم من عللهم)
وقال( :إن الصالة كمعدن الراديوم مصدر لإلشاعات ومولد للنشاط ،وبالصالة يسعى
الناس إىل زيادة نشاطهم املحدود حني خياطبون القوة التي يغنى نشاطها)
وقال ( :إننا نربط أنفسنا حني نصىل بالقوة العظمى التي هتيمن عىل الكون ونسأهلا
ضارعني أن متنحنا قبسا منها نستعني به عىل معاناة احلياة بل أن القراءة وحدها كفيلة بأن تزيد
قوتنا ونشاطنا ولن نجد أحدا يرضع إىل اهلل إال عادت عليه الرضاعة بأحسن النتائج)
وكان يقول يف تواضع شديد ،وهو احلائز عىل جائزة نوبل يف العلوم( :لست فيلسوف ًا،
ولكنني رجل علم فقط ،قضيت الشطر األكرب من حيايت يف املعمل أدرس الكائنات احلية،
والشطر الباقي يف العامل الفسيح أراقب بني اإلنسان ،وأحاول أن أفهمهم ،ومع ذلك فإنني ال
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أدعي أنني أعالج أمور ًا خارج نطاق حقل املالحظة العلمية)
نعم هذا هو املنطق السليم الذي ينبغي للعامل أن يتعامل به مع احلقائق ،فال يصح له أن
يتدخل فيام هو خارج نطاقه ..وال يستطيع أن يدعي أنه فهم كل يشء ،أو استطاع أن حييط
بقوانني كل يشء..
لقد كنت نتيجة تعلقي الشديد بألكسيس كاريل أؤمن هبذا ،وهلذا مل حتجبني علومي عن
اهلل إىل أن راحت هذه العلوم حتت ثوب اإلحلاد اجلديد حتارب اهلل ،وتتدخل فيام ال يعنيها،
فوجلت يف متاهاهتا من غري أن أشعر.
واحلمد هلل ،فقد أنقذين ريب يف هذه البلدة الطيبة من كل ذلك التيه الذي كنت أعانيه،
والذي كان يكدر عيل صفو حيايت.
واآلن فقط تذكرت كل تلك الكلامت اجلملية املمتلئة بالعقالنية التي كان خياطبني هبا
سميي [ألكسيس كاريل] ،والتي أودعها يف كتابه العظيم [اإلنسان ذلك املجهول] ،والذي
كان ثورة عىل فروع العلوم املختلفة التي كانت إحدى ثامر عهد احلداثة األوربية ،فهذه العلوم
رغم أهنا ساعدت يف تقدم اإلنسانية ،ومعرفة ما هو جمهول من االكتشافات واالبتكارات التي
هزت الدنيا وغريت حمتواها ،حتى وصل اإلنسان مبلغا مل يكتف فيه بالوصول إىل الغاية
الكربى يف األرض ،لكنه أراد أن يبلغ بعلمه وفكره ورؤيته إىل كواكب أخرى ،مع كل ذلك
فشلت يف حتقيق األمن والطمأنينة والسعادة لإلنسان يف حياته.
أتذكر أيضا أنني يف ريعان شبايب عندما ذهبت إليه بعد أن أجريت بعض التجارب
الناجحة ،وقد وصل يب الغرور حينها إىل أن تومهت أنني يمكنني أن أضع كل يشء يف قنينة
اختبار ..لكنه بدل أن هينئني عىل نجاحي راح يدعوين إىل الكف عن غروري ،وخيربين أن
احلقائق أعظم من أن ختترص يف تلك املناهج ..وأخربين أن كربياءنا الذي جعلنا نتوهم أننا
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نستطيع أن نخترب كل يشء يصطدم بأول عقبة ،وهي أنفسنا ..فنحن الذين نريد أن نعطي
تصورات كاملة للكون من خالل معاملنا البسيطة نجهل أنفسنا التي بني جنبينا.
ال أزال أذكر من أقواله حينها قوله يل :بالرغم من أننا نملك كنز ًا من املالحظة التي
كدسها العلامء والفالسفة والشعراء وكبار العلامء الروحانيني يف مجيع األزمان ،فإننا استطعنا
أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا ..إننا ال نفهم اإلنسان ككل ..إننا نعرفه عىل أنه مكون
من أجزاء خمتلفة .وحتى هذه األجزاء ابتدعتها وسائلنا ..فكل واحد منا مكون من موكب من
األشباح ،تسري يف وسطها حقيقة جمهولة.
سألته عام يعني بقوله هذا ،فقال يل ،وهو ممتلئ باألسف واحلزن :إن جهلنا مطبق..
فأغلب األسئلة التي يلقيها عىل أنفسهم أولئك الذين يدرسون اجلنس البرشي تظل بال
جواب ،ألن هناك مناطق غري حمدودة يف دنيانا الباطنية ما زالت غري معروفة ..فنحن ال نعرف
حتى اآلن اإلجابة عىل أسئلة كثرية.
سألته حينها أن يرضب يل أمثلة عىل ذلك ..فقال يل :أنت الذي تدعي أنك يمكنك أن
ختترب كل يشء  ..هل تعرف كيف تتحد جزئيات املواد الكياموية لكي تكون املركب واألعضاء
املؤقتة للخلية؟ ..وكيف تقر وحدات الوراثة املوجودة يف نواة البويضة امللقحة صفات الفرد
املشتقة من هذه البويضة؟ ..وكيف تنتظم اخلاليا يف مجاعات من تلقاء نفسها ،مثل األنسجة
واألعضاء؟ فهي كالنمل والنحل تعرف مقدم ًا الدور الذي قدر هلا أن تلعبه يف حياة املجموع
وتساعدها العمليات امليكانيكية اخلفية عىل بناء جسم بسيط ومعقد يف الوقت ذاته؟
مل أجد بام أجيبه ،فراح يسألني :هل تعرف ما هي طبيعة تكويننا النفساين
والفسيولوجي؟
أردت أن أجيبه ،فقال :أنت تريد أن تذكر يل أننا مركب من األنسجة واألعضاء،
والسوائل ،والشعور  ..ولكن هل تعرف العالقات بني الشعور واملخ ..أم أهنا ال تزال لغز ًا؟
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مل أستطع أن أجيبه ،فقال :إننا ـ عىل الرغم من كل ذلك التيه الذي نتيه به ـ مازلنا بحاجة
إىل معلومات كاملة تقريب ًا عن فسيولوجية اخلاليا العصبية ..إىل أي مدى تؤثر اإلرادة يف
اجلسم؟ ..وكيف يتأثر العقل بحالة األعضاء؟ ..وعىل أي وجه تستطيع اخلصائص العضوية
والعقلية ،التي يرثها كل فرد ،أن تتغري بواسطة طريقة احلياة ،واملواد الكياموية املوجودة يف
الطعام ،واملناخ ،والنظم النفسية واألدبية؟
أردت أن أحتدث ،فقاطعني ،وقال :إننا ما زلنا بعيدين جد ًا من معرفة ماهية العالقات
املوجودة بني اهليكل العظمي والعضالت واألعضاء ،ووجوه النشاط العقيل والروحي ..وما
زلنا نجهل العوامل التي حتدث التوازن العصبي ،ومقاومة التعب ،والكفاح ضد األمراض..
إننا ال نعرف كيف يمكن أن يزداد اإلحساس األديب ،وقوة احلكم ،واجلرأة ..وال ما هي األمهية
النسبية للنشاط العقيل األديب .كذا النشاط الديني ..أي شكل من أشكال النشاط مسؤول عن
تبادل الشعور أو اخلواطر؟ ..ال شك مطلق ًا يف أن عوامل فسيولوجية وعقلية معينة هي التي
تقرر السعادة أو التعاسة .النجاح أو الفشل ..ولكننا ال نعرف ما هي هذه العوامل؟
ثم طرح عيل كثريا من األسئلة التي جعلتني أكف من غروري وكربيائي وتيهي ،وأوقن
أن املعارف املحدودة جدا بأنفسنا جتعلنا أضعف وأحقر من أن نتوهم أننا نستطيع أن نفرس
الكون مجيعا ونخضعه لتجاربنا اهلزيلة.
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النهاية
بعد أن سمعنا كل هذه األحاديث حانت التفاتة مني إىل [معلم اإليامن] بني اجلموع،
بنوره وصفائه وسالمه ،فتعجبت أن يكون يف ذلك املجلس ..واهتز قلبي شوقا وفرحا برؤيته،
وعرفت حينها أن تلبيتي لتلك الدعوة مل تكن عبثا ..بل كان ملعلم اإليامن عالقة هبا.
متنيت يف تلك اللحظات أن يتحدث لينري بنور اإليامن تلك املجالس ..فأحاديثه مل تكن
كسائر األحاديث ..فقد كانت مكسوة بنور اإليامن ..وكل كالم يربز ،وعليه كسوة النور الذي
منه برز.
فجأة رأيته يشري إىل املسؤول عن الشؤون العلمية بتلك البلدة إشارة مل أفهمها ،لكني
رأيت املسؤول بعدها يطلب من احلارضين أن يرهيم بعض مرافق البلدة ،فابتسم أوجست،
وقال :فكرة رائعة ..فهي فرصة لنا أن نرى احلياة البدائية ،وكيف يعيش أهلها ..فلعلنا نسجل
هذا يف سجالتنا العلمية ،كام فعل أستاذنا دارون.
وقال صديقه ورفيقه موريس :أجل  ..هي فرصة ليعيد أولئك الذين عادوا إىل اخلرافة
بعد أن أنقذهتم الطبيعة منهم النظر يف نتيجة التفكري اجلديد الذي يريدون العودة إليه.
وال أكتمكم أين أنا أيضا أصابني رعب شديد من أن هتز املرافق البدائية لتلك القرية
اإليامن اجلديد ألولئك العلامء ،فأنا أعلم أن القناعة العقلية قد هتتز بسبب بعض اهلزات
العاطفية ،حتى لو كانت بسيطة.
لكني مل أكن أتصور أبدا أن تلك املرافق مل تكن سببا يف تراجع املؤمنني عن إيامهنم ،وإنام
كانت سببا يف حتول أوجست وموريس وغريمها ممن ظلوا عىل إحلادهم إىل اإليامن.
لقد عرفت حينها رس بناء سليامن للقرص املمرد من قوارير ،كام قال تعاىلِ ﴿ :ق َيل َهلَا
ِ
ِ
ِ
رص ٌح ُمم َ َّر ٌد ِم ْن َق َو ِار َير َقا َل ْت
الرص َح َف َل َّام َر َأ ْت ُه َحس َب ْت ُه ُ َّ
جل ًة َوك ََش َف ْت َع ْن َسا َق ْي َها َق َال إ َّن ُه َ ْ
ا ْد ُخيل َّ ْ
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َر نب إِ نين َظ َل ْم ُت َن ْف ِيس َو َأ ْس َل ْم ُت َم َع ُس َل ْي َام َن هللَِّ َر نب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [النمل ،]44 :فقد كان ذلك
القرص العجيب سببا إليامن ملكة سبأ ،كام كانت مرافق تلك البلدة البدوية سببا إليامن أرشس
املالحدة.
لقد متثلت عندما شاهدت ذلك اجلامل املودع داخل كل مرفق وبيت ومزرعة ومصنع
ِ ِ ِ
مح ُة و َظ ِ
رض َب َب ْين َُه ْم بِ ُس ٍ
يف تلك القرية بقوله تعاىلَ ﴿ :ف ُ ِ
اه ُر ُه ِم ْن ِق َبلِ ِه
الر ْ َ َ
ور َل ُه َب ٌ
اب َباطنُ ُه فيه َّ
اب ﴾ [احلديد ،]13 :فقد كان ظاهر القرية موتا ،لكن باطنها كان مملوءا باحلياة ،بل بكل
ا ْل َع َذ ُ
أنواع احلياة..
فقد كان يتوفر يف كل بيت كل مرافق احلياة اهلانئة اهلادئة اجلميلة..
وكان يف البلدة مكتبات ضخمة تضم كل أنواع الكتب ،وجمهزة بكل ألوان التكييف
الطبيعي ..ومصانع ال تلوث البيئة ..وكهرباء ال تشتغل بالوقود ،وإنام بالطاقة الشمسية..
ومزارع تغذي القرية وما حوهلا من القرى بكل صنوف اخلرض والفواكه..
باإلضافة إىل ذلك كان فيها مرافق للتعليم والعبادة والراحة واللهو واللعب ،وكلها
مصممة وفق أحدث النامذج ..بل رأينا اخرتاعات تعجب العلامء كثريا عندما نظروا فيها.
وهكذا تعجبوا عندما زاروا املستشفى فرأوا أطباءه وممرضيه يستعملون وسائل للعالج
مل يكونوا يعهدوهنا ،وقد رأوا مدى جدواها حتى أن بعض األطباء الزائرين طلب من
املسؤولني يف البلدة أن يوفدوا بعض أطباءها كأساتذة زارين للمستشفى الذي يرأسه.
وعىل العموم ،فقد مثلت البلدة رغم تواضع ظاهرها الشديد العلم واإليامن يف أقىص
درجاهتام..
***
لست أدري كيف أتيحت يل الفرصة ألن أنفرد باملسؤول عن الشؤون العلمية يف تلك
البلدة ،ورحت أسأله عن معلم اإليامن ،وهل يعرفه ،فقال :وكيف ال أعرفه ..ذلك سيدنا
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وأستاذنا وقدوتنا ..وقد زارنا منذ فرتة ،واستفدنا منه كثريا ،بل كان سببا يف كل اهتامماتنا
العلمية ..بل إليه يعود الفضل يف تأسيس كل املرافق التي رأيتها ..وإليه يعود الفضل كذلك يف
دعوتكم ودعوة العلامء للحضور واالهتامم هبذه الندوة العلمية التي رشفتمونا بإقامتها.
قلت :أهو الذي طلب منكم ذلك؟
قال :أجل ..بل هو الذي خطط لكل ذلك ..بل هو الذي أرسل الدعوات هلؤالء العلامء
مجيعا للحضور إىل هذه البلدة.
قلت :الذي أعرفه أن مؤسسة [اإليامن اجلديد] هي التي قامت بذلك ..وهي مؤسسة
إحلادية ممتلئة بكل ألوان الكفر والضالل.
قال :لكن معلم اإليامن استطاع أن خيرتقها ..ويضع فيها من خرية املؤمنني من حولوا
من اإلحلاد إيامنا ،ومن الظلامت أنوارا.
قلت :أتقصد أن تلك املؤسسة ممتلئة باملؤمنني؟
ابتسم ،وقال :أمل يمسكوا بيدك عندما قررت الفرار من الزحف ،ويطلبوا منك أن
تصرب ،وقال لك أحدهم( :إىل أين تذهب ..أتريد أن تفر من الزحف؟) ،وقال لك آخر( :ال
تقلق ..فكل يشء سيسري عىل ما يرام ..فالشمس أعظم من أن يستطيع أي جاحد نكراهنا)
وقبلهام قال لك ذلك الشيخ من غري أن يشعر( :عجبا ملن هرب من جحيم املالحدة،
وسمع كلامهتم التي مل يسجلها التاريخ أن يكون خائفا وجبانا هلذه الدرجة)
قلت :لكأنك كنت معي يف كل حلظة ..فهل تراك تعرفني؟
قال :ال تسأل عام ال يطيق عقلك فهمه..
ثم التفت إىل حمفظتي ،وقال :الشك أنك مل تنس قلمك وقراطيسك ..وأحسب أنك مل
تنس أيضا تسجيل كل ما حصل..
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قلت :أجل ..لقد قمت بذلك ..فهذه عاديت التي لن أنساها أبدا ..لكن عقيل ال يزال
حمتارا حول دعوة معلم اإليامن لكل هؤالء العلامء.
قال :لقد أراد اهلل أن يعطيهم فرصة لرياجعوا أنفسهم ،لذلك جاء هبم إىل هذه البلدة
الطاهرة التي متثل فطرهتم النقية ..وما أرسع ما تذكروا امليثاق الذي أخذه اهلل عىل بني آدم..
وما أرسع ما التحقوا بركب اإليامن.
قلت :أكل ما حصل إذن جمرد مرسحية كبرية الجتذاب هؤالء لإليامن؟
قال :أمل يذكر لك معلمك بأن هلل طرائق بعدد اخلالئق؟
قلت :بىل ..كثريا ما يذكر يل هذا.
قال :فقد كان الطريق املناسب ألولئك العلامء أن يوفر هلم اجلو ليتحدثوا بحرية،
ولوحدهم ،ليكتشفوا احلقيقة التي هي أقرب إليهم من أنفسهم.
قلت :فقد كنت سأخرب كل يشء لو أين صحت فيهم بام كنت أنوي أن أصيح به.
قال :أجل ..فاحلق ال يعرف بالصياح وال بالرصاح ،وإنام باحلكمة والسالم واهلدوء
والعلم..
ثم التفت إيل ،وقال :يمكنك اآلن أن تذهب ..وال تنس عند تقديمك ملحارضتك أن
تزود العلامء بكل تفاصيل األدلة التي تعلمتها يف رحلتك لروضات املؤمنني الذين هربوا من
جحيم اإلحلاد ..ألننا نريد من هؤالء العلامء الذين كانوا مالحدة أن يصبحوا أصواتا داعية إىل
اهلل.
قلت :لقد فات موعد حمارضيت لألسف ،ومل حيرضها أحد ..ألن الكل انشغلوا عني.
قال ،وكأنه مل يسمع ما ذكرت له :وال تنس أيضا أن تعرفهم بحقائق اإليامن،
ومستلزماته ،فهم بحاجة شديدة إليها.
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مل أدر كيف أوضح له أن حمارضيت فات وقتها ..لكني فوجئت بعد عودتنا يف اليوم التايل
برئيس اجللسة يستدعيني ألصعد للمنصة ،ثم يقول يل :لقد تنازل مجيع املحارضين اليوم عن
تقديم حمارضاهتم ،وطلبوا بإحلاح شديد أن تقدم أنت حمارضتك..
فقمت بتقديمها وسط حضور كثيف ..وكلهم كان يف غاية االهتامم ،وعندما انتهيت
منها بدأت األسئلة والتعقيبات التي استمرت اليوم مجيعا..
ويف أوقات الراحة ذهبنا ملشاهدة الالفتات اإليامنية التي وضعت بدل الالفتات
اإلحلادية ،والتي كان مهيأة مسبقا لذلك ..فقد كان القائمون عىل املؤسسة يعرفون النتائج التي
ستحصل بدقة.
***
بعد هذا قد تسألونني عن مدى صحة هذه القصة ..وأنا أقول لكم :إنه الشك عندي
يف صحتها ،بل يمكنني أن أعطيكم الدليل القاطع عىل ذلك ..لكني ال أستطيع ..ألنني أخاف
إن ذكرت الدليل ،ذكرت اسم البلدة ..وأنتم تعرفون خماطر ذكري السمها.
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هذا الكتاب
يناقش هذا الكتاب بطريقة علمية هادئة ما يستند إليه املالحدة من منتجات العلوم
احلديثة ،سواء علم الفلك أو الفيزياء بنوعيها الكالسيكي واحلديث..وذلك عرب منهجني:
أوال ـ منهج نفي االستدالل هبا ،وكوهنا من الناحية املنطقية عديمة الداللة عىل اإلحلاد،
وإنام يتالعب املالحدة باأللفاظ ليجعلوها سندا هلم.
ثانيا ـ منهج بيان عدم حتققها بالعلمية الكافية ،ذلك أن الكثري من النظريات التي نجدها
عىل املواقع كسند يعتمد عليه املالحدة ليس هلا أي حظ علمي عند املتخصصني ،فهي مل جترب،
بل يستحيل جتريب أكثرها ،وهي عبارة عن ميتافيزياء ،وليست فيزياء ،ولذلك ال يصح
اعتبارها سندا علميا.
باإلضافة إىل هذا ،فقد رددنا يف هذا اجلزء بطريقة غري مبارشة عىل تلك الدعاوى التي
تربط العلم وخصوصا الفيزياء والفلك باإلحلاد ..هلذا جعلنا ألبطال الرواية مجيعا عالقة
بشخصيات علمية واقعية ،رصحت بإيامهنا باهلل ،ليكتسب القارئ من خالهلا حصانة وقدرة
عىل حماجة امللحدين يف مثل هذه الطروحات.
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