جدل العلم والدين  -مدخل عام
جون بولكينغهورن
اﻟﺧﻼﺻﺔ

ل //لعلم وال //اله //وت )ع //لم ال //كالم( ال //عدي //د م //ن األم //ور ال //تي ي //قول //ون //ها ل //بعضهما ال //بعض ذل //ك أ ّن ك //ليهما
م//عنيٌ ب//ال//بحث ع//ن ال//حقيقة ل//يبلغها م//ن خ//الل داف//ع ع//قدي .ي//تضمن ال//حوار ب//ينهما م//واض//يع م//همة:
ع/لم ال/اله/وت ال/طبيعي ،ال َ
خْ /لق ،ال/عناي/ة اإلل/هية ،املعج/زة .ت/قدم ه/ذه ال/ورق/ة إط/الل/ة ع/ام/ة ع/ن ال/وض/ع
الحالي لهذا الحوار.

يُ ّ /وظ //ف امل //شارك //ون ف //ي الج //دل ب //ني ال //علم وال //دي //ن
عّ / /دة اس //ترات //يجيات م //ختلفة بحس //ب م //سعاه //م ف //يما
إذا ك//ان ب//ات//جاه امل//واج//هة أم امل//واءم//ة .ل//كنّه وك//مدخ//ل
/همة األول //ى ت //تمثل ف //ي إح //صاء ج //ملة
أول //ي ،ف //إ ّن امل ّ /
املسائل الفعليّة التي تش ّكل بنودا ً للنقاش.
ال//رف//يق الج//دل//ي ال//طبيعي ل//لعلم ه//و ال//اله//وت )ع//لم
ال //كالم(؛ ذل //ك ال //حقل ال //فكري ال //ذي ي //تأ ّم// /ل التج //رب //ة
ال/دي/نية ،ت/مام/ا ً ك/ما ي/تأ ّ/م/ل ال/عل ُم ب/حث اإلن/سان ل/لعال/م
ال// /طبيعي .ال// /علم وال// /اله// /وت ك// /ليهما ي ّ / /دع// /يان أنّ// /هما
يس/تكشفان ط/بيعة ال/واق/ع ل/كنهما ي/قوم/ان ب/ذل/ك ج/لياً
ع //لى مس //توي //ات م //ختلفة ،ف //موض //وع ال //علوم ال //طبيعية
ه //و ال //عال //م ال //طبيعي وال //كائ //نات ال //ح ّية ال //تي ت //قطنه.
ت/عال/ج ال/علوم م/سائ/ل م/وض/وع/ات/ها ب/شكل م/وض/وع/ي،
م//ن خ//الل ت//واص//ل غ//ير ش//خصي وذل//ك ب//توظ//يف أداة
/ح ُّققية م // / /ن االس // / /تنطاق التج // / /ري // / /بي .ف // / /ال // / /طبيعة
تَ / / /

عن املؤلف
/قس ال// / / /دك// / / /تور ج// / / /ون
الّ / / / /
ب // /ول // /كينغهورن ع // /مل ف // /ي
ال// / / / / /فيزي// / / / / /اء ال// / / / / /نظري// / / / / /ة
ل // / /لجسيمات األول // / /ية مل // / /دة
 ٢٥ع //ام/ /ا ً وك //ان ق //بل ذل //ك
أس/تاذا ً ل/لفيزي/اء ال/ري/اض/ية
ف //ي ج //ام //عة ك //يمبرج وب //عد ذل //ك رئ //يسا ً ل //كلية ك //وي //ن ف //ي
ج// /ام// /عة ك// /يمبرج .ال// /دك// /تور ب// /ول// /كينغهون ك// /ان ال// /رئ// /يس
امل // /ؤس // /س للج // /معية ال // /دول // /ية ل // /لعلم وال // /دي // /ن )- ٢٠٠٢
 (٢٠٠٤وه //و م //ؤل //ف ل //لعدي //د م //ن ال //كتب ف //ي م //جال ال //علم
وال// /دي// /ن ،ب// /ما ف// /ي ذل// /ك ال// /علم وال// /اله// /وت ،ال// /صادر ع// /ن
).(London: SPCK, 1998

ع ل //الخ //تبار اس //تنادا ً ع //لى ت //جارب ،م //ن ح //يث
م //وض //و ٌ
امل //بدأ ،ق //اب //لة ل //لتكرار واإلع //ادة ب //قدر م //ا ق ّ /د يس //تطلبه
التج//ري//بيون .ح//تى ال//علوم ال//طبيعية ال//تاري//خية؛ ك//علم
ال/كون/يات ال/فيزي/ائ/ي أو األح/ياء ال/تطوريّ/ة ،ت/عتمد ف/ي
رؤى م//باش//رة م//ن
ك//ثير م//ن ق//درات//ها ال//تفسيري//ة ع//لى ً
ع //لوم ط //بيعية تج //ري //ب ّية؛ ك //ال //فيزي //اء وال //وراث //ة .ف //غاي //ة
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ال // /علم ال // /فهم ال // /دق // /يق ل // /كيفية ح // /دوث األش // /ياء .ه /ُّ / /مهُ

وال // /دي // /ن .ت // /شيع ه // /ذه ال // /صورة ل // /لعالق // /ة ب // /ني ال // /علم

يتعلق بصيرورة العالم.

وال// /اله// /وت ع// /لى أن// /هما ل// /غتان م// /نفصلتنا ب// /ني أول// /ئك

أم/ا اه/تمام ال/اله/وت ف/يتعلق ب/ال/بحث ع/ن ال/حقيقة

ال//علماء ال//ذي//ن ال ي//ري//دون أن ي//كون//وا ق//ليلي االح//ترام

ح //ول ط //بيعة اهلل ،ذل //ك ال //ذي ي //ت ّم االت //صال ب //ه ب //شكلٍ

ل // /لدي // /ن ،ال // /ذي // /ن ي // /فهمون // /ه ع // /لى أن // /ه ن // /شا ٌ
ط ث // /قاف / /يٌّ

ص // /حيحٍ ع // /بر االم // /تثال وال // /طاع // /ة وال /َ / /ر ْوع وال // /خشية،

إن // /سان / /يّ ،إال أنّ // /هم ال ي // /أخ // /ذون ع // /لى مح // /مل الج / /دّ

وال //ذي ال ي //مكن وض //عه ف //ي اخ //تبار تج //ري //بيّ .وك //ما

م //دع //يات //ه امل //عرف //ية ف //يما ي //رت //بط ب //معرف //ة اهلل .وإذا م //ا

ف/ي ج/ميع ص/ور االرت/باط ال/شخصي؛ ف/على ال/تالق/ي

اع/ت ُ ِم َد ه//ذا امل//وق//ف ،ف//إن امل//قارن//ة ب//ني ال//علم وال//اله//وت

م//ع ال//واق//ع ال//ال ش//خصي ل//لطبيعية اإلل//هية أ ّن يس//تند

ت//تشكل ع//ادة ب//ال//شكل ال//ذي ،ف//ي واق//ع األم//ر ،ليس//ت

ع/لى ال/يقني وط/بيعته ال/جوه/ري/ة أن/ه ش/خصي وم/تميّز.

م/ن ص/ال/ح ال/دي/ن .ف/ال/صورة ال/غال/بة ،أ ّن ال/علم ي/تعام/ل

تح ُ / /دث
ف// /التج// /رب// /ية ال// /دي// /نية ال ي// /مكنها ب// /بساط// /ة أ ْن ْ /

م //ع ال //حقائ //ق ،ف //ي ح //ني أ ّن ال //دي //ن يُ //عتبر أنّ //ه م //بني

ب//مشيئة بش//ري//ة ،ب//ينما يس//تند ف//ي امل//قاب//ل ال//اله//وت

مجردا ً على الرأي .وفي هذا خطأ ٌ مضاعف.

ع// /لى األف// /عال ال// /وح// /يان / /يّة ل// /لكشف ال// /ذات// /ي اإلل// /هي.
وب// / / /شكل خ// / / /اص ،ف// / / /إ ّن ج// / / /ميع األن// / / /ظمة ال// / / /دي// / / /نية
تس //تحضر األح //داث ال //تأس //يسية ال //تي تنتس //ب إل //يها

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﴬ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ

وال // /تي أ ّدت دورا ً م // /م ّيزا ً ف // /ي ن // /حت ف // /همها ل // /طبيعة

ن // /تائ // /ج ال // /قرن العش // /ري // /ن ل // /فلسفة ال // /علم أب // /ان // /ت

األل//وه//ية .ف//يما ي//تصل ب//ال//تاري//خ ال//كون//ي ،ف//إ ّن َغ/َ /رضَ

ب //وض //وح أ ّن ال //بحث ال //علمي ل //لفهم ي //نبني ع //لى أم //ور

/زي ت// /ناول س// /ؤال ال// /غاي// /ة ح// /ول مل// /اذا
ال// /اله// /وت امل// /ركّ / /

أك/ثر ح/ذاق/ة م/ن مج/رد م/واج/هة غ/ير إش/كال/ية ل/حقائ/ق

وق//عت األح//داث .غ//رض//ه ي//تصل ب//امل//عنى واله//دف .إذ

تج //ري //بية ال س //بيل ل //لشك ف //يها م //ع ت //نبؤات ن //ظري //ة ال

أ ّن اإلي //مان ب //اهلل ال //خال //ق يح //مل ف //ي ط //يات //ه م //ضمون

/فر م //نها .ف //ال //نظري //ة والتج //رب //ة م //تشاب //كتان ب //طرق
مّ /

ال// /عقل اإلل// /هي وإرادت// /ه ال// /ثاوي// /ة وراء م// /ا يح// /دث ف// /ي

م/ع ّقدة وليس/ت ه/ناك ح/قائ/ق ع/لمية ذات م/عنى ليس/ت

الكون.

ب //األس //اس ح //قائ //ق مفس /َ /رة .ف //االس //تعان //ة ب //نظري //ة م //ا

ه/ذه االخ/تالف/ات ف/ي ال/سمات ب/ني ال/علم وال/اله/وت

ض // /رورة م // /ن أج // /ل ت // /فسير م // /ا ق ّ / /د ت ّ / /م ف // /عالً ق // /ياس // /ه

ق // /ادت ال // /بعض ل // /لظ ّن أن // /هما م // /نفصالن ت // /مام / /ا ً ع // /ن

ب// /أدوات م// /تطورة .ف// /ي امل// /قاب// /ل ،ف// /إ ّن ال// /اله// /وت غ// /ير

ب/عضهما ال/بعض ،وأ ّن ك/الً م/نهما ي/تعلق ب/أش/كال م/ن

م //بني ع //لى مج //رد ت //أك //يد ل //حقائ //ق غ //ير ق //اب //لة ل //لشكّ

الخ //طاب م //تماي //زة وف //ي ال //حقيقة غ //ير م //تناس //بة .ول //و

مس//تنبطة م//ن ك//الم سٍ /
/لطة م//ا غ//ير ق//اب//لة ل//لشك ف//يها.

ص / /حّ ذل // /ك ،ف // /إنّ // /ه ل // /ن ي // /كون ه // /ناك ج ٌ / /
/دل ب // /ني ال // /علم

ال //عقيدة ال //دي //نية ل //ها دواف //عها ال //خاص //ة ،واس //تعان //تها
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ب/ال/وح/ي ي/تعلق ب/تفسير أح/داث م/تميزة وم/همة ل/لظهور

ل //لعالق //ة ب //ني ال //علم وال //دي //ن .ال //طرف األول أو ال //ثان //ي

اإلل// /هي ،أك// /ثر م// /ما ه// /ي ح// /قائ// /ق اح// /تمال// /ية م// /نقول// /ة

ي/لزم أن ي/حقق ن/صرا ً م/ظفرا ً ف/ي الج/دل؛ وه/ذا ه/دف

بشكل غامض.

فش/َ / /ل ف //ي ت //شخيص ال //عالق //ة
مح /ّ /رف ب //شكل خ //طير َ /

ال // / /عدي // / /د م // / /ن االع // / /تبارات تُظ ِه// / / /ر أ ّن أط // / /روح // / /ة

ال // /تكام // /لية ب // /ني ه // /ات // /ني ال // /صورت // /ني م // /ن ال // /بحث ع // /ن

االس // /تقالل امل // /تبادل ل // /لعلم وال // /اله // /وت ع // /ن ب // /عضهما

ال //حقيقة .ال //رؤي //ة األف //ضل ت //وازن /ا ً أ ّن ك //ال ال //تفسيري //ن

ال //بعض تُ //عتبر ص //ورةً ش //دي //دةَ ال //تبسيط إل //ى درج //ة

]ال//علمي وال//دي//ني[ يس//تحقان ت//قييما ً دق//يقا ً ج//دا ً ف//ي

ال// / /فجاج// / /ة ب// / /أن ت// / /كون مِ / / /
/قنع ًة .ف// / /سؤال / / /يْ )ك// / /يف؟(

ال//عالق//ة ب//ينهما؛ وه//ذا ن//شاط يُ//ع ّد ل//بنود إب//داع//ية ف//ي

و)مل //اذا؟( أس //ئلة قّ / /د ي //مكن ط //رح //هما ب //شكل م //تزام //ن

الجدل بني العلم والدين.

ح//ول حٍ /
/دث م//ا ،وع//ادة ك//ليهما ي//لزم م//عال//جتهما ف//يما

ك/الً م/ن ال/علم وال/اله/وت ك/ان/ا م/وض/وع/ا ً ل/لتأك/يدات

إذا أري//د ال//حصول ع//لى ف//هم كٍ /
/اف .ف//قدر امل//اء ي//غلي

امل //ا-ب //عد ح //داث //ية ب //أ ّن س //ردي //ات //هما ال //كبرى ب //بساط //ة

ألن ال/غازات املح/رق/ة ت/س ّ
خن امل/اء وك/ذل/ك أل ّن ش/خصاً

ح//كاي//ات م//ختلقة ،م//عزّزة ب//ال//فعل الج//ماع//ي .وك//اله//ما

ي // /ري // /د إب // /ري // /قا ً م // /ن ال // /شاي .ال // /سؤاالن ب // /كل ت // /أك // /يد

ردا ب // / / / /مساع // / / / /ي إث // / / / /بات ال // / / / /دواف // / / / /ع التج // / / / /ري // / / / /بية

م //نفصالن م //نطقياً ،ول //يس ه //ناك م //ن م //الزم //ة ح //تميّة

الع// / /تقادات// / /هما ،وك// / /اله// / /ما إدع// / /يا ب// / /أ ّن م// / /ا ي// / /سمى

ت/رب/ط ال/جواب/ني ب/عضهما ب/بعض ،إال أنّ/ه وع/لى ال/رغ/م

ب/ال/واق/عية ال/نقديّ/ة ت/عتبر أف/ضل م/ا ي/صف منج/زات/هما.

م // /ن ذل // /ك ال ب // /د م // /ن وج // /ود درج // /ة م // /ن ال // /تناغ // /م ب // /ني

/صل امل//عرف//ة ال//كام//لة
وه//ذا ي//عني أ ّن ال أح//د م//نهما حّ /

ال//صورة ال//تي تتخ//ذه//ا األج//وب//ة .ذل//ك أ ّن وض//ع ال//قدر

 -أل ّن اس/تكشاف ال/طبيعة ب/شكل مس/تمر ُيظه/ر رؤى

في الثالجة بن ّية عمل شاي أمر ليس له معنىً.

ج //دي //د وغ //ير م //توق //عة ،وأل ّن ال //واق //ع ال //ال م //تناه //ي هلل

ع/لى ال/اله/وت أن يس/تمع ل/لتفسير ال/علمي ل/تاري/خ

س// / /يكون دائ// / /ما ً م// / /تجاوزا ً لح// / /دود ال// / /فهم امل// / /تناه// / /ي

ال //كون ،ويح //دد ك //يف ي //رت //بط ذل //ك ب //االع //تقاد ال //دي //ني

ل //إلن //سان  -ل //كن ك //لهما ي //ؤم //نان أنّ //هما ي //حققان ش //يئاً

ب// /أ ّن ال// /عال َ / /م خ ْ / /لقُ اهلل ،وإذا م// /ا وج// /د أ ّن ه// /ناك ع// /دم

أي ي// /قوم// /ان ب// /عمل خ// /رائ// /ط
م// /ن ال// /واق// /عية ال// /حقيقية؛ ّ

ت//طاب//ق ت//ام ،ف//إن ب//عضا ً م//ن ص//ور امل//راج//عة س /يُدع//ى

ل// / /قضاي// / /ا ال// / /واق// / /ع م// / /ناس// / /بة ل// / /بعض ،ول// / /يس ل// / /كل،

ل/ها .واألص/ول/يون ال/دي/نيون ي/عتقدون أ ّن ه/ذه امل/راج/عة

األه/داف .ب/تبني ه/ذه امل/دع/يات ال/واق/عية ال/نقدي/ة؛ ف/إنّ

دائ //ما ً ي //لزم أ ّن ت //كون م //ن ط //رف ال //علم ،ف //ي ح //ني أنّ

ال// / / /علم وال// / / /اله// / / /وت يظه// / / /ران درج// / / /ة م// / / /ن ال// / / /عالق// / / /ة

األص/ول/يني ال/علميني ي/عتقدون أ ّن ال/دي/ن ب/بساط/ة ل/يس

ال //وش //ائ //جية ،وه //ذا بح //د ذات //ه ك ٍ /
/اف ل //تشجيع ح //وارٍ

ل //ه ع //الق //ة ب //ال //فهم ال //كام //ل ب //ال //نظام ال //كون //ي .ه //ذان

بينهما.

امل //وق //فان امل //تطرف //ان ي //تطاب //قان م //ع ص //ورة ال //صراع
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اش //ترى ال //علم ن //جاح //ه ال //عظيم م //ن خ //الل ت //واض //ع

/نظور إل //يهم ع //لى أنّ //هم
ال //وظ //يفي ل //لكائ //نات ال //حيّة ،م /
ٌ

ط// /موح// /ه؛ ب// /تقييد ن// /فسه ب// /ال// /تالق// /ي غ// /ير ال// /شخصي

ص// / / /نيعة امل// / / /صمم اإلل// / / /هي .وال// / / /اله// / / /وت ال// / / /طبيعي

ب //ال //واق //ع وال //سعي ل //إلج //اب //ة ع //ن أس //ئلة مح //ددة ف //قط

امل //عاص //ر أك //ثر ت //واض //عا ً ف //ي ط //بيعته ،إذ أ ّن ه //دفَ //ه

ف //يما ي //تصل ب //مسار ت //ش ّكل األم //ور .ف //ي ال //حقيقة إنّ

ل // / /يس ال // / /حتم ّية امل // / /نطقية ب // / /ل ال // / /فهم ذو ال // / /بصيرة،

ال //علم اص //طاد التج //رب //ة بش //باك ال //حبوب ال //خشنة ،إذ

يفس//ر األم//ور أك//ثر م//ما
وامل//دع//ى امل /تَبَنى أن اإلي//مان ّ /

أ ّن ت//فسيره ل//لموس//يقى ت//أطّ/رت م//ن ن//اح//ية االس//تجاب//ة

يس //تطيع اإلل //حاد .ع //الق //ة ال //اله //وت ال //طبيعي ب //ال //علم

ال// /عصبية ألث// /ر م// /وج// /ات األث// /ير ال// /صوت// /ية ع// /لى ط// /بلة

ع// /الق// /ة ت// /كام// /لية أك// /ثر م// /ما ه// /ي ت// /ناف// /سية .ذل// /ك أنّ// /ه

األذن .ل //كن الس /ّ /ر ال //عميق ل //لموس //يقى  -ك //يف ي //مكن

ي //عترف أ ّن األس //ئلة ال //علمية ق //د ت //توق //ع ال //وص //ول إل //ى

ل//تتاب//ع زم//ني م//ن األص//وات أ ّن ت//نطق ع//ن ع//ال//م أب//ديّ

أج//وب//ة ع//لمية وب//ال//تال//ي ال//اله//وت ال//طبيعي ي//رك/زّ ع//لى

م //ن الج //مال  -ي //تملص ع //ن ف //هم ال //علم ت //مام/ /ا ً .أح //د

م //عال //جة ت //لك األس //ئلة املح //دودة ال //تي ت //نبع م //ن ال //علم

ال // /عناص // /ر امل // /همة ف // /ي الج // /دل امل // /عاص // /ر ب // /ني ال // /علم

ل // /كنها ت // /تجاوز م // /جال // /ه ال // /تفسيري .إث // /نان م // /ن ت // /لك

وال// /دي// /ن ه// /و ت// /شخيص أه// /مية ”األس// /ئلة املح// /دودة“؛

األسئلة الكبرى كانت وال تزال بشكل خاص مهمة.

وه //ي ال //تي ت //رج //ع إل //ى ق //ضاي //ا ت //نبع م //ن ال //عمل ف //ي

األول يه//ت ّم ب//الس//بب ح//ول مل//اذا ال//علم م//تاح دائ//ماً

م//جال ال//علم ل//كنها ت//تجاوز ق//درة ال//علم املح//دودة ع//لى

ب// / /ال// / /طري// / /قة ال// / /عميقة وال// / /شام// / /لة ال// / /تي ه// / /و ع// / /ليها،

ال//جواب .ه//ذه األس//ئلة املح//دودة ك//ان//ت األس//س ل//نوع

ف//بال//تأك//يد ي//مكن ل//لضرورة ال//تطوري//ة ل//لبقاء أ ّن تفس//ر

ج/دي/د م/ن ال/اله/وت ال/طبيعي؛ ال/ذي ت/م ت/طوي/ره ب/شكل

مل // / /اذا ي // / /تمكن البش // / /ر م // / /ن ت // / /شكيل م // / /عنىً ب // / /سيطاً

ك //بير م //ن ق //بل ال //علماء أن //فسهم ب //ما ي //تضمن ب //عضاً

ل //لظواه //ر ال //يوم //ية ،إال أن //ه م //ن ال //صعب االع //تقاد أنّ

منهم ممن ال ينتمي ألي تراث إيماني معني.

ق //درت //نا ل //فهم ال //عال //م م //ا دون ال //ذري مل //يكان //يكا ال //كم

الالهوت الطبيعي

وال//عال//م ال//كون//ي ذو ال//زم//كان امل//نحي  -ك//ال ال//نظام//ني

ال //اله //وت ال //طبيعي م //حاول //ة مل //عرف //ة ش //يء ع //ن اهلل

يُ// /تحكم ب// /هما م// /ن خ// /الل ال// /تأث// /ير امل// /باش// /ر ل// /ألح// /داث

م //ن خ //الل ال //تأم //الت ال //عام //ة ،ك //إع //مال ال //عقل وس //بر

ال//يوم//ية وك//اله//ما ي//تطلب ل//فهمهما مس//توى ع//ال//ي م//ن

ال //عال //م ال //طبيعي .ص //ورت //ه ال //تقليدي //ة تُنس //ب مل //فكري //ن

أن//ظمة ت//فكير غ//ير ب//دي//هية  -ع//لى أن//ه ب//بساط//ة دوران

م// /ثل األك// /وي// /ني )) (Aquinasال// /قرن ال// /ثال// /ث عش// /ر

س //عيد ل //ضرورة ال //بقاء .ثّ / /م؛ إ ّن ال //عال //م ل //يس ش //فاف/ /اً

امل//يالدي( وول//يم ب//ال//ي )- ١٧٤٣) (William Paley

ف //قط ب //شكل ع //ميق وع //قالن //ي ل //لبحث ال //علمي ب //ل ه //و

 .(١٨٠٥يتح/دث ه/ؤالء م/ن ح/يثية ”األدل/ة“ ع/لى وج/ود

أي/ضا ً ج/ميل ب/شكل ع/ميق وع/قالن/ي ،ف/مرةً ب/عد أخ/رى

اهلل ،وع// /ادة م// /ا ي// /سعون ل// /تفسيرات اله// /وت// /ية ل// /لتالئ// /م

ُي// /منَح ال// /علماء ج// /ائ// /زة ال// /ذه// /ول وال// /ده// /شة ك// /مكاف// /أة
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أع //مال ب //حث .ف //ي ال //فيزي //اء األس //اس //ية ،إنّ //ه أس //لوب

م // /ليار ع // /ام ،ب // /شكل أس // /اس // /ي ك ٍ / /
/كرة ،إل // /ى ح /ٍ / /د م // /ا

م //بره //ن ع //ليه ل //الك //تشاف أن ت //سعي ل //تلك ال //نظري //ات

/دة ،مٍ /
م//وحٍ /
/تمدة م//ن ال//طاق//ة .وه//و ال//يوم غ//ني وم//عقد،

ال //تي ت //عبيرات //ها ت //كون ب //معادالت ت //متلك ط //بيعة غ //ير

ب// / /ما ي// / /شمل ع// / /لماء ال// / /دي// / /ن وع// / /لماء ال// / /طبيعة م// / /من

ق //اب //لة للخ //طأ للج //مال ال //ري //اض //ي ،وذل //ك م //نذ أ ْن ت //م

ي/سكون/ون ف/يه .ال ي/ؤش/ر ه/ذا األم/ر ف/قط ع/لى إم/كان/ية

االك// /تشاف أنّ// /ه م// /ثل ه// /ذه ال// /نظري// /ات ه// /ي ال// /وح// /يدة

أ ّن ي/كون ه/ناك ش/ي ٌء م/ا ح/صل ف/ي ال/تاري/خ ال/كون/ي

ال//تي ت//صبح ب//عد ذل//ك ذات ث//مرة ط//وي//لة األم//د وال//تي

وراء م //ا ي //مكن ل //لعلم أن يتح //دث ع //نه ،ب //ل ح //تى ف //هم

ت //قنعنا ب //واق //عيتها .مل //اذا ال //علم ال //عميق م //مكن ومل //اذا

ال // /علم ل // /لصيرورة ال // /تطوري // /ة ل // /ذل // /ك ال // /تاري // /خ تُظ ّ/ه // /ر،

ي// /تضمن ن// /جاح// /ه ب// /شكل وث// /يق ح// /قالً ع// /لى م// /ا ي// /بدو

ب//امل//عنى ال//حقيقي ،أ ّن ال//كون ك//ان مح//موالً ب//إم//كان//ية

تج/ري/دي/ا ً م/ن ال/ري/اض/يات؛ ه/ذان س/ؤاالن م/همان ب/كل

ل //لحياة ال //كرب //ون //ية م //نذ ال //بداي //ة .ه //ذه ال //سمة ل //لقوان //ني

ت //أك //يد ع //ن ط //بيعة ال //عال //م ال //ذي ن //عيش ف //يه .وال //علم

األول // /ى ل // /لطبيعة ك // /ان ع // /ليها أ ّن تتخ // /ذ ك // /ميا ً ص // /ورةً

ب //ذات //ه غ //ير ق //ادر ع //لى ت //قدي //م ت //فسير ل //لسمة ال //عميقة

مح/ددة ل/لحياة ب/حيث ت/كون م/مكنة ف/ي أي م/كان ف/ي

ل//قوان//ني ال//طبيعية ،وذل//ك أنّ//ه ع//ليه م//عام//لتها ب//بساط//ة

ال/كون .ه/ذا ”اإلح/كام ف/ي ال/صنع“ )(fine-tuning

مفس //رة ويُ //فترض ل //تفسيره //ا
ّ/ /
ب //اع //تباره //ا أس //س غ //ير

ل // / /لعوام // / /ل األس // / /اس // / /ية ع // / /ادة م // / /ا ت // / /سمى بـ“امل // / /بدأ

ت/فاص/يل دق/يقة ل/لصيرورة ال/تي تح/دث ب/داخ/لها .ل/كن

اإلن // /سان // /ي“ ) .1(Anthropic Principleف // /ال // /كون

ي//بدو أنّ//ه م//ن غ//ير امل//رض//ي أب//دا ً م//ن ال//ناح//ية ال//فكري//ة

ال/قاب/ل إلن/تاج ك/ائ/نات واع/ية ب/نفسها ه/و ب/ال/فعل ك/ون

أي اع // /تبار أ ّن ال // /علم
ت // /رك األم // /ور ع // /ند ه // /ذا الح // /د؛ ّ

خ//اص ج//دا ً .ه//ذه ال//خصوص//ية ال//كون ّ /ية ت//طرح ث//ان//ي

وك/أن/ه مج/رد أح/داث س/عيدة .ال/فهم ال/دي/ني ي/جعل م/ن

األس // /ئلة ال // /كبرى ح // /ول مل // /اذا ه // /ذا ي // /فترض أن ي // /بدو

م//عقول//ية ال//كون بح//د ذات//ه أم//را ً م//عقوالً ق//اب/الً ل//إلدراك؛

ال/عال/م ك/ذل/ك .إح/كام ال/صنع اإلن/سان/ي ج/اء ك/صدم/ة

ذل//ك أنّ//ه ي//قول أ ّن ال//عال//م ي//زخ//ر ب//آي//ات ال//عقل تح//دي//داً

ل//لعدي//د م//ن ال//علماء ،ف//هم ي//ميلون ل//تفضيل ال//عام ع//لى

ِ
ألنّه ُ
صانع ِه يتجلى خلف نظامه الرائع.
عقل

ال/خاص ،وك/ذل/ك ي/جنحون ن/حو اف/تراض ب/أنّ/ه ل/م ي/كن

اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮن ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ أﻣﺮا ً
ﻣﻌﻘﻮﻻً ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺدراك

أي ش // /يء خ // /اص ج // /دا ً ف // /يما ي // /رب // /ط ب // /عامل // /نا.
ه // /ناك ّ
ال //اله //وت ال //طبيعي ي //فهم اإلم //كان //ية اإلن //سان //ية ع //لى
أن//ها ه//بة م//ن ال//خال//ق للخ//لق .وأول//ئك ال//ذي//ن ي//رف//ضون

ه //ذا ال //نظام ل //يس ف //قط ج ٌ /
/ميل ب //ل وأي //ضا ً ب //شكل

ه //ذه ال //رؤي //ة إم //ا أن //هم ي //تجهون إل //ى اع //تبار إح //كام

ع //ميق م //نتج .ف //ال //كون ك //ما ن //عرف //ه ق //د ب //دأ ق //بل ١٣.٦

ال //صنع ع //لى أنّ //ه ح //دث آخ //ر س //عيد ب //شكل م //ذه //ل أو

 1للتفصيل حول املبدأ اإلنساني أنظر الورقة الثالثة من أوراق فاراداي ،جون بولكينغهورن ”املبدأ اإلنساني وجدل العلم والدين“.

5 of 10

أن // /هم ي // /تبنون اف // /تراض / /ا ً اس // /تثنائ // /يا ً أن ه // /ناك ،ف // /ي

ال//تط ّور ال//كون//ي ل//ألق//مار واملج//رات إل//ى ق//صة األح//ياء

ال //حقيقة ،أك //وان /ا ً م //تعددة ش //اس //عة ت //تكون م //ن أك //وان

املألوفة لتط ّور تعقيد الحياة األرضية.

ع //دي //د ج //دا ً وم //ختلفا ً ج //داً ،غ //ير م //لحوظ //ة ت //مام /ا ً ل //نا،

ه //نال //ك ن //سخة م //شه ّوة ل //لتاري //خ ال //فكري ت //لك ال //تي

وع/امل/نا ف/قط ب/امل/صادف/ة ه/و ال/وح/يد ال/ذي ت/سمحت ف/يه

ت // / /ص ّور أ ّن نش // / /ر ع // / /ام  ١٨٥٩ل // / /كتاب دارون أص // / /ل

الظروف لتطور الحياة الكربونية.

األن// /واع ب// /اع// /تباره امل// /قطع األخ// /ير ل// /لطرق ب// /ني ال// /علم

ال َ
خ ْلق

أي ج/دل ح/قيقي ب/ني ال/علم وال/دي/ن.
وال/دي/ن وأنّ/ه ن/هاي/ة ّ

ع //قيدة ال َ
خْ / /لق ال ت //تصل ب //شكل أس //اس //ي ب //كيفية

وك // /حقيقة ت // /اري // /خية؛ ف // /إ ّن ج // /ميع ال // /علماء ل // /م ي // /قبلوا

ب //دء األش //ياء ،ب //ل مل //اذا وج //دت .إذ أنّ //ه يُ //نظر إل //ى اهلل

م // / /باش // / /رة أف // / /كار داورن ك // / /ما أن ال // / /اله // / /وت // / /يني ل // / /م

ع/لى أنّ/ه امل/دبّ/ر وال/رزاق ل/لكون ،ف/هو خ/ال/قه ال/يوم ك/ما

ي//رف//ضوه//ا م//باش//رة .وك//ان ع//لى الج//ميع أن ي//كاف//حوا

ه //و ك //ذل //ك م //نذ عه //د اإلن //فجار ال //عظيم .وه //ذا الح //دث

الس //تيعاب ك //ام //ل امل //دى إل //ى أي ح //د ك //ان امل //اض //ي

األخ/ير م/ثير ل/الن/تباه ع/لميا ً إال أنّ/ه ل/يس م/هما ً ب/ال/فعل

م //ختلفا ً ع //ن ال //حاض //ر ،وال //حاج //ة ب //ال //تال //ي ل //فهم ذل //ك

اله//وت//يا ً .ي//قود ه//ذا ال//فهم إل//ى ص//ورة للخ//لق ب//اع//تباره

ال //حاض //ر ع //لى ض //وء أص //ول //ه ف //ي امل //اض //ي .م //فكران

م //سارا ً ظ //اه //را ً ل //لصيرورة ف //ي ال //كون ب //شكل مس //تمر

م / / / / / /س/ي/ح/ي/ان ،ش // / / / / /ارل // / / / / /ز ك / / / / / /ي/ن/غ/س/ي/ل/ي )Charles

ب // /حيث ي // /فعل ف // /يه اهلل م // /ن خ // /الل ن // /تائ // /ج ال // /صيرورة

 (Kingsleyوف // / / / / /ري // / / / / /ردك ت / / / / / /م/ /ب //ل )Frederick

أي ط/ري/ق آخ/ر .ال/حوار امل/ثمر ب/ني
ال/طبيعية ك/ما ف/ي ّ

 ،(Templeن/حتا ب/عد ذل/ك ع/بارة ت/أطّ/ر ك/يف ي/فترض

العلم والدين عليه أن يبتني على هذا الفهم للخلق.

ل // /لناس امل // /ؤم // /نني أن ي // /فكروا ح // /ول ال // /عال // /م امل // /تط ّور.

ل/لعلم ال/كثير م/ما ي/مكن أن ي/ق ّدم/ه ل/لنقاش م/تداخ/ل

ي// /قوالن أنّ// /ه وب// /ال ش// /ك ك// /ان ي// /مكن هلل أ ّن يح// /دث ف// /ي

ال/حقول وال/تخصصات ،وذل/ك م/ن خ/الل ت/قدي/م ت/فسير

ال//وج//ود ع//امل /ا ً م//صنوع /ا ً ج//اه//زاً ،ل//كن ف//ي ال//نهاي//ة إنّ

ل// /تاري// /خ ال// /كون وص// /يرورت// /ه .أه// /م رؤاه ف// /ي ذل// /ك ه// /و

ال/خال/ق ف/عل أم/را ً أك/ثر ذك/ا ًء م/ن ذل/ك ب/أ ّن أح/دث ف/ي

امل //فهوم ال //تطوري ل //ظهور اإلب //داع ف //ي أن //ظمة ي //كون

ال// /وج// /ود ع// /امل / /ا ً م// /وه// /وب / /ا ً ب// /ال// /خصوب// /ة ب// /حيث ي// /سمح

ف //يها االن //تظام ال //قان //ون //ي وال //خصوص //يات ال //عرض //ية

للمخ //لوق //ات ”أن ي //شكلوا أن //فسهم“ ،ب //اع //تبار أن ت //لك

م //تفاع //الن .ال //تفاع //ل ب //ني ال //ضرورة وال //صدف //ة ”ع //ند

اإلمكانية ُوجدت من خالل االستكشاف التط ّوري.

ح/اف/ة ال/فوض/ى“ )م/جال م/ن ال/صيرورة ي/تسم ب/تفاع/ل

أه//م ف//كرة اله//وت//ية ت//تصل به//ذه ال//رؤي//ة ه//ي ال//تي

مس// / /توي// / /ات م// / /ن ال// / /نظام م// / /ع ح// / /ساس// / /ية م// / /فتوح// / /ة

ت//تعلق ب//كيف ي//مكن أ ّن يُ//ف َهم اهلل ب//ال//عالق//ة م//ع الخ//لق.

ل//لتأث//يرات ال//صغيرة( ع//ملت ع//لى ع ّ /دة مس//توي//ات؛ م//ن

ال/اله/وت امل/سيحي ي/عتقد أ ّن ال/سمة األس/اس/ية هلل أنْ
ي //كون م //حبوب /ا ً .م //ثل ه //ذا اإلل //ه ال ي //مكن ت //صوره ب //أنّ
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ي// /فعل ك// /طاغ// /ية ك// /ون// /ية ،ي// /دف// /ع ب// /كل ج// /زء ف// /ي الخ// /لق

ال //حياة ،ف //إ ّن ب //عض ال //خالي //ا الجس //دي //ة ه //ي األخ //رى

ب // /حيث ي // /كون ل // /يس أك // /ثر م // /ن مس // /رح دم // /ى إل // /هي.

أي // /ضا ً س // /تطفر وت // /صبح خ // /بيث ًة .ال // /حقيقة امل // /ضنية

ف //عطاء ال //حب ي //لزم دائ //ما ً أن ي //كون ب //ال //شكل امل //طلوب

للس// /رط// /ان أنّ// /ه ل// /يس ب// /ال م// /برر وج// /يه ،إذ أنّ// /ه ش// /يءٌ

م//ن اس//تقالل ي//منح مل//وض//وع ذل//ك ال//حب .إح//دى أك//ثر

ب//حيث ك//ان ي//مكن ل//لخال//ق ال//ذي ه//و أك//ثر ك//فاءةً وأق//ل

األف //كار امل //نيرة ف //ي اله //وت ال //قرن العش //ري //ن ك //ان //ت

ق//سوةً أن ي//زي//له ب//سهول//ة .ف//هو ال//ظل ال//ذي ال م//فر م//نه

ت // /شخيص أ ّن ف // /عل الخ // /لق ه // /و ف // /عل الح // /د ال // /ذات // /ي

ل//جان//ب م//ن اإلن//تاج ال//تط ّوري .ب//عيدا ً ع//ن ك//ون ال//رؤي//ة

اإلل/هي ) - (act of divine self-limitationف/عل

ال/تط ّوري/ة م/ساع/د هّ /دام ف/ي الج/دل ب/ني ال/علم وال/دي/ن،

ال/غينون/سس ) (kenosisك/ما ي/قول ال/اله/وت/يون  -م/ن

ف // /إن // /ها ك // /ان // /ت م // /ؤث // /ر إي // /جاب // /ي ج // /دا ً ع // /لى ال // /تفكير

ج/هة ال/خال/ق ف/ي ال/سماح للمخ/لوق/ات أ ّن ي/كون ح/قيقاً

الالهوتي.

/فسهم .وه//ذا ي//شير إل//ى أنّ//ه،
/فسهم ب//أ ّن ي//ش ّكلوا أنَ /
أنَ /

ن/هايً /ة؛ ع/لى امل/رء أ ّن ي/الح/ظ أ ّن ال/علم ي/ثير م/سأل/ة

ع // /لى ال // /رغ // /م م // /ن ال // /تفوي // /ض م // /ن اهلل ،ل // /يس ك // /ل م // /ا

أخ // /رى وه // /ي أ ّن ح // /دي // /ث ال // /اله // /وت // /يني ع // /ن ال // /عال // /م

سيحدث متطابق مع اإلرادة اإللهية الوضعية.

ب//اع//تباره خ//لقا ً يس//تحق ال//تأم//ل .ال//تشخيص ال//نهائ//ي
ل //علم ال //فلك ف //يما ي //رت //بط ب //املس //تقبل ك //ئيب .الج //داول

ﻋﻄﺎء اﻟﺤﺐ ﻳﻠﺰم دامئﺎً أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ
اﺳﺘﻘﻼل ميﻨﺢ ﳌﻮﺿﻮع ذﻟﻚ اﻟﺤﺐ

ال/زم/نية ط/وي/لة ج/داً ،ل/كنها ف/ي ال/نهاي/ة س/تنتهي إل/ى
ع/بث ك/ون/ي ،إم/ا م/ن خ/الل ال/تصادم أو ،وه/و األق/رب،

ال // /فهم ال // /غينون // /سي ل // /عالق // /ة اهلل ب // /ال // /عال // /م م // /نحت

م //ن خ //الل ان //هيار ط //وي //ل األم //د ل //لتوس //ع ال //المح //دود

ال// /اله// /وت ب// /عض امل// /ساع// /دة ب// /اع// /تباره// /ا ت// /تداف// /ع م// /ع

ل //لكون امل //متد ال //برودة .ف //ال //حياة ال //كرب //ون //ية ي //لزم ف //ي

اإلرت// /باك// /ات ح// /ول الش// /ر وامل// /عان// /اة؛ ال// /تي ه// /ي ب// /كل

ال //نهاي //ة أن ت //ختفي م //ن ال //كون .ل //قد س //عى ال //اله //وت

ت/أك/يد أك/ثر امل/شاك/ل تح/دي/ا ً .ف/ال/عال/م ال/ذي ي/شكل ف/يه

دائ// /ما ً إل// /ى رؤي// /ة واق// /عية ل// /لموت ،س// /وا ًء ك// /ان// /ت م// /وت

املخ // / /لوق // / /ون أن // / /فسهم خ // / /ير ع // / /ميم ،ل // / /كنه ل // / /ه ك // / /لفة

األف //راد أم ال //كون .ف //هو ال يس //تند ف //ي ال //نهاي //ة ع //لى

ض//روري//ة .االس//تكشاف//ات امل//ختلطة ل//إلم//كان//ية )وه//ي

ت//فائ//لية ت//ط ّوري//ة م//وه//وم//ة ،ب//ل ي//ع ّلق أم//له إل//ى حّ /د ق//در

م//ا ت//عنيه ”ال//صدف//ة“ ف//ي ال//سياق ال//تط ّوري( س//يكون

م/ا وراء امل/وت ف/قط وف/قط ع/لى اإلي/مان ل/خال/ق ال/عال/م.

ل //ها ال م //حال //ة ط //رق وع //رة وت //نتهي إل //ى أزق //ة ع //مياء.

وت //طورات الج //دل ال //حال //ي ب //ني ال //علم وال //دي //ن تشه //د

امل/اك/نة ال/تي ق/ادت ال/تاري/خ امل/نتج ل/لحياة ع/لى األرض

اه //تمام/ /ا ً ن //ام //يا ً ف //ي اس //تكشاف م //دى ت //ماس //ك م //ثل

ك// /ان// /ت وال ت// /زال ال// /طفرة ال// /جينية ،إال أنّ// /ه إذا ك// /ان// /ت

ه //ذا األم //ل .وه //ناك ت //ط ّورات م //همة ن //تجت ف //ي ال //علوم

ال //خالي //ا امل //كروب //ية س //تطفر وت //نتج ش //كالً ج //دي //دا ً م //ن

املهتمة باآلخرة ،لكن ال مساحة هنا لتفصيلها.
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الفعل اإللهي

إل // /ى م // /اذا ت // /شير ه // /ذه االك // /تشاف // /ات؟ ت // /لك م // /سأل // /ة

ي // /ص ّلي امل // /ؤم // /نون هلل ،وي // /طلبون م // /نه ح // /وائ // /جهم،

متروكة للجدل الفلسفي.

ويتحّ / /دث ال //اله //وت //يون ع //ن ال //تفاع //ل الّ / /لطفي هلل ف //ي

ط //بيعة الس //ببيّة م //سأل //ة م //اورائ //ية )م //يتاف //يزي //قية(،

ال // /تاري // /خ .ف // /ي امل // /قاب // /ل؛ ي // /تكلم ال // /علم ع // /ن ان // /تظام

ت/تأث/ر ب/ال/فيزي/اء ل/كنها ال تتحَ /دد ب/ها ف/قط .ع/لى س/بيل

ال// / /صيرورات الس// / /ببية ل// / /لعال// / /م .ه// / /ل ي// / /عني ذل// / /ك أن

امل/ثال ،ف/ي ح/ني أ ّن ك/ثير م/ن ال/فيزي/ائ/يني ي/عتقدون أنّ

امل // /ؤم // /نني مخ // /طئون ،وأ ّن اهلل م // /ق ّيد ب // /دور امل // /شاه // /د

ع/دم ال/قاب/لية ل/تنبؤ ل/لنظري/ة ال/كمية ت/عتبر م/ؤش/را ً ع/لى

ال //حام //ل ل //لعال //م ف //ي بح //ر ال //وج //ود؟ تتح //دث األدي //ان

ذات //ية ع //دم التح //دي //د ،ف //إ ّن ه //نال //ك ت //فسير آخ //ر ي //تمتع

اإلب/راه/يمية )ال/يهودي/ة ،امل/سيحية ،واإلس/الم( ك/لها ع/ن

ب/كفائ/ية تج/ري/بية م/ساوي/ة ي/رج/عها إل/ى جه/ل ال/عوام/ل

ث آث/ارا ً م/عينة ف/ي ظ/روفٍ
ح ِ/د ُ
اهلل ك/فاع/ل ف/ي ال/عال/م ،يُ ْ /

األخ //رى ال //تي ال س //بيل ل //لوص //ول إل //يها )”امل //تغيرات

معينة.

ال //خفية“( .واالخ //تيار ب //ني ه //ذي //ن ال //تفسيري //ن ع //ليه أنّ

إذا ك //ان ال //علم ي //صف ع //امل /ا ً آل //يا ً آلل //ة ك //ون //ية؛ ك //ما
ي //عتقد ك //ثير أ ّن ال //فيزي //اء ال //نيوت //ينية ت //شير إل //ى ذل //ك،

ي// / / /ت ّم ع// / / /لى أس// / / /س م// / / /ا وراء ع// / / /لمية ،م// / / /ثل أح// / / /كام
االقتصاد وقلة االختراع.

ف //إ ّن ال //اله //وت س //يكون مح //دودا ً ب //صورة إي //مان //ية هلل

ع //دم ال //قاب //لية ل //لتنبؤ خ //اص //ية ت //تعلق ب //ماذا ي //مكن

ع// /لى أنّ// /ه أع ّ / /د ال// /كون للح// /رك// /ة ث// /م ت// /رك األم// /ور ك// /لها

وم//ا ال ي//مكن م//عرف//ته ح//ول الس//لوك املس//تقبلي .وإن//ها

تح//دث .إال أ ّن ه//ذه ال//صورة اآلل//ية ك//ان//ت دائ//ما ً مح//ل

مل//شكلة ف//لسفية ش//دي//دة الج//دل ح//ول ك//يف ي//تصل م//ا

ش /ّ /ك؛ وذل //ك م //نذ أن ك //ان البش //ر ال ي //ؤم //نون ب //أن //فسهم

ن //عرف //ه ب //ما ه //و ال //واق //ع ف //علياً ،إال أنّ //ه ب //النس //بة ألول //ئك

ع // /لى أن // /هم آل ّ / /يون ب // /ل ي // /رون أن // /هم ي // /تمتعون بح // /ري // /ة

ال/ذي/ن ت/بتني ف/لسفتهم ع/لى ال/واق/عية ،ك/ما ه/و ال/حال

أس // /اس // /ية ل // /لفعل ك // /فاع // /لني ق // /اص // /دي // /ن .وإذا ك // /ان

ب//النس//بة ألك//ثر ال//علماء ،س//يرون أن//هما ]م//ا ن//عرف وم//ا

مس //تقبل ال //عال //م م //فتوح /ا ً ل //إلن //سان //ية ،ف //إنّ //ه ب //ال //تأك //يد

ه//و ال//واق//ع[ م//تصالن ب//شكل وث//يق .ب//ال//تال//ي ف//إنّ//ه م//ن

م//فتو ٌح ل//خال//قه أي//ضا ً .وف//ي ال//حقيقة ،ف//إ ّن ع//لم ال//قرن

ال // /طبيعي أ ّن ت // /فسير ال // /خاص // /ية ال // /جوه // /ري // /ة ل // /عدم

العش//ري//ن شه//د م//وت ال//رؤي//ة اآلل /يّة املج//ردة ل//لفيزي//اء.

ال// /قاب// /لية ل// /لتنبؤ ع// /لى أنّ// /ها إش// /ارات الن// /فتاح س// /ببيّ

ف //ال //طبيعة ال //جوه //ري //ة غ //ير ال //قاب //لة ل //لتنبؤ )ض //باب //ية ال

للمس// / /تقبل .وه// / /ذا ال ي// / /عني أ ّن املس// / /تقبل ن// / /وع م// / /ن

/فر م //نها وال ي //مكن ال //تغلب ع //ليها ب //حساب //ات أف //ضل
مّ /

ال//قرع//ة ال//عشوائ//ية ،ل//كنه ب//بساط//ة ي//عني أ ّن األس//باب

أو م/الح/ظات أك/ثر دق/ة( ظه/رت إل/ى ال/نور ،ب/دايً /ة ف/ي

املح ِ/دث/ة ل/ه ليس/ت م/حصورة ب/ال/تفسير ال/تقليدي ل/لعلم

/ذري ،وب/عد ذل/ك
ال/نظري/ة ال/كمية ع/لى املس/توى دون ال ّ

م //ن ح //يث أنّ //ه ت //بادل ط //اق //ة ب //ني م //كون //ات //ه .امل //مارس //ة

ف //ي ن //ظري //ة ال //فوض //ى ع //لى مس //توى ال //حياة ال //يوم //ية.

ال // / /فاع // / /لة ) (the exercise of agencyم // / /رش // / /ح
8 of 10

م//عقول ل//يكون ع//ام /الً س//ببيا ً إض//اف//ياً ،إم//ا م//ن خ//الل

ال// /كائ// /نات ،وب// /ال// /تال// /ي ال ب ّ / /د أ ّن ي// /كون ه// /ناك ب// /عد ال

األفراد البشرية أو من خالل الفعل اإللهي ال ّلطفي.

ن//هائ//ي ال زم//ان//ي ف//ي ال//طبيعة اإلل//هية .وع//لم ال//اله//وت

ي//تمرك//ز نٌ /
/قاش ف//اع/ٌ /ل ج//دا ً ب//ني ال//علم وال//دي//ن ح//ول

ال//تلقليدي اع//تبر أ ّن ذل//ك ه//و ك//ل ال//قصة ،وع//ليه صّ /ور

ال //سؤال ع //ن ال //فعل اإلل //هي .وم //ن غ //ير ال //دخ //ول ف //ي

اهلل ب // /اع // /تباره ب // /شكل ك // /لي خ // /ارج ال // /زم // /ان ،ي // /نظر

ت/فاص/يل ت/ع ّدد امل/واق/ف ال/تي ُي/دافَ/ع ع/نها ،ف/إنّ/ه ي/مكن

أس //فل ،ك //ما ي //قال ،ل //كل ال //تاري //خ ال //كون //ي م //متدا ً ق //بل

ال//قول ف//ي الح//د األدن//ى أ ّن ال//علم ل//م ي//ؤس//س لس//بب ّية

ال//نظرة اإلل//هية” ،ك//له ف//ي واح//د“ .إال أ ّن رب اإلن//جيل

م/غلقة ل/لعال/م ال/طبيعي تس/تند ب/بساط/ة ع/لى ع/وام/لها

ي// /ص َّور ب// /أنّ// /ه ش// /خص ي// /تداخ// /ل ب// /شكل مس / /ت َ ِمر م// /ع

ال //ذات //ية .وإنّ //ه م //مكن ت //مام /ا ً أ ّن يُ //ؤخ //ذ ب //شكل م //طلق

ت// /اري// /خ مس / /ت َ ِمر ،وه// /ذا أم// /ر ي// /مكن اف// /تراض// /ه ب// /شكل

وجّ /دي م/ا ق/د ي/قول/ه ال/فيزي/اء وف/ي ن/فس ال/وق/ت اإلي/مان

مالئم للخالق لعالم ٍ من اإلنتاج املستمر.

بقوى فاعلة؛ إنسانية وإلهية.

املعجزة
م//سأل//ة املعج//زة إح//دى امل//سائ//ل ال//تي ت//عطفو ع//لى

وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أ ّن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻋﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
ال // /تفسير ال // /واق // /عي ل // /عدم ال // /قاب // /لية ل // /لتنبؤ ت // /قود
ل// /صورة ع// /ن ال// /كون ب// /اع// /تباره ع// /امل / /ا ً ل// /حقيقة ق// /ادم// /ة،
ب//حيث ال ي//كون املس//تقبل ن//تيجة ح//تمية ل//لماض//ي ،ب//ل
ث املس/تقبل:
ب/دالً م/ن ذل/ك ،ع/وام/ل س/ببية ع/دي/دة تُح ِ/د ُ

الس //طح ف //ي الج //دل ب //ني ال //علم وال //دي //ن ،وه //و س //ؤال
ع/لى امل/سيحية أ ّن ت/تناول/ه ب/شكل ج/دي ،وذل/ك أل ّن ف/ي
ص //لب ق //صتها ال //اله //وت //ية االع //تقاد ب //قيام //ة امل //سيح؛
وه// /ي ال// /عقيدة ب// /أ ّن س / /يُبعث م// /ن امل// /وت ل// /حياة غ// /ير
نهائية من املجد.

ال// /قان// /ون ال// /طبيعي ،ال// /فاع// /لون ال// /قاص// /دون ،ال ّ / /لطف

ت// /تجاوز إدع// /اءات املعج// /زة م// /فهوم ال// /خال// /ق ال// /ذي

اإلل //هي .إذا ك //ان م //صدر االن //فتاح م //فهوم /ا ً ع //لى أنّ //ه

ي//فعل م//ن خ//الل ع//ناص//ر ال//طبيعة ،وذل//ك أن//ها ت//تطلب

وراء ض // /باب // /ية ال // /صيرورة غ // /ير ال // /قاب // /لة ل // /تنبؤ ،ف // /إنّ
األح// /داث ال ي// /مكن أ ّن ت// /كون مح َ / /ل َلة وم// /ع َّددةً ب// /شكل
واض// /ح ج// /داً ،ك// /ما ل// /و ي// /قول امل// /رء أ ّن ال// /طبيعة ف// /علت
ه//ذا ،وال//فعل اإلن//سان//ي ال//قصدي ف//عل ه//ذا ،والّ /لطف
اإللهي فعل األمر الثالث.
ال//تأم//ل ف//ي ع//ال//م ال//حقيقة ال//قادم//ة ق ّ /د ق//اد ب//عض
ال //اله //وت //يني إل //ى إع //ادة ال //تفكير ح //ول ك //يفية ات //صال
اهلل ب //ال //زم //ان .ف //إ ّن اهلل ل //يس ع //بدا ً ل //لزم //ان ك //ما ك //ل

/تصرف ب //طرق
إي //مان /ا ً ب //أ ّن اهلل ف //ي ب //عض األح //يان ي /
ّ
م// /ميزة .وي// /فترض ال// /علم أن م// /ا يح// /دث ع// /ادة ه// /و م// /ا
يح//دث دائ//ماً ،ل//كن ه//ذا االف//تراض ال ي//مكن أ ّن ي//كون
أس //اس /ا ً الس //تبعاد إم //كان //ية أح //داث اس //تثنائ //ية .ل //كن
امل // /عاج // /ز ت // /طرح م // /شكلة اله // /وت // /ية؛ وذل // /ك أل ّن اهلل ال
/تصرف كبه//لوان س//ماوي ب//اس//تخدام
ُي//فتَرض ب//ه أ ّن ي/
ّ
ال/قوة اإلل/هية ب/طري/قة ال/تباه/ي .ف/إذا ح/دث/ت املعج/زة،
ف/ال ب/د أن ي/كون ه/ناك ظ/روف خ/اص/ة ج/علتها إم/كان/يةً
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/برزُ ف //يه ب //عدٌ
ع //قالن //ية وم //تسقة؛ ّ
أي أم /ٌ /ر م //ا ب //حيث يُ َ /

مراجع:

ع//ميقٌ م//ن ال//طبيعة اإلل//هية ب//دالً ع//ن ال//وح//ي ال//عادي.

كتب مدخلية عامة تتضمن:

ف // / /ي إن // / /جيل ال // / /قدي // / /س ي // / /وح // / /نا ،ت // / /سمى امل // / /عاج // / /ز
”عالمات“ بهذا املعنى الوحياني.
وج //ود املعج //ز ال ب //د أ ّن ينس //ب ل //نظام ج //دي //د ف //ي
ت //اري //خ الخ //لق ،ت //مام/ /ا ً وب //نفس ال //طري //قة ال //تي ي //مكن
ف//يها الس//تكشاف ن//ظام ج//دي//د ف//ي ع//ال//م ال//فيزي//اء أنّ
يُ// /برز خ// /صائ// /ص غ// /ير م// /عهودة ت// /مام / /ا ً )م// /ثل ث// /نائ// /ية

– Alexander, D.R. Rebuilding the Matrix
Science and Faith in the 21st Century,
Oxford: Lion (2001).
Barbour, I.G. When Science Meets
Religion, San Francisco: Harper San
Francisco (2000).
Polkinghorne, J.C. Science and Theology,
London: SPCK (1998). Polkinghorne,
J.C. Beyond Science: the Wider Human
Context, Cambridge: CUP (1996).

امل/وج/ية/الج/زئ/ية ل/لضوء( .ال/علماء ال ي/طرح/ون ك/سجية
ل/طبيعتهم ال/سؤال” ،ه/ل ه/ذا م/عقول؟“ ،ك/ما ل/و أن/هم
ي//علمون س//لفا ً م//ا ال//ذي ي//شكل ال//عقالن//ية .ف//إن ال//عال//م
ال/فيزي/ائ/ي ك/ثيرا ً م/ن امل/رات أث/بت ب/شكل م/فاج ¥ج/داً
أ ّن ه/ذا م/الئ/م .ب/دالً م/ن ذل/ك ،أن/هم ي/سأل/ون ”م/ا ال/ذي
ي/جعلك ت/ظ ّن أ ّن ه/ذا قّ /د ي/كون ص/حيحاً؟“ ،وه/و ب/حث
ف//ي ن//فس ال//وق//ت أك//ثر ان//فتاح /ا ً وك//ذل//ك ،ف//ي اص//راره
ع //لى ال //دل //يل ،أك //ثر إل //حاح/ /ا ً .م //قارب //ة ال //سؤال ح //ول
املعج //زة ف //ي ج //دل ال //علم وال //دي //ن ع //ليه أ ّن ي //كون ع //لى
خ/طوط م/تشاب/هة م/تقارب/ة ،م/ن غ/ير اف/تراض اس/تحال/ة
قبلية ،بل يتطلب دافعا ً مناسبا ً قبل قبول االعتقاد.

أوراق ف//اراداي تُنش//ر م//ن ق//بل معه//د ف//اراداي ل//لعلم وال//دي//ن ،ك//لية ال//قدي//س أدم//ون//د ،ج//ام//برج ،ص//ندوق ب//ري//د )CB3
 ،(0BN, UKوه//ي م//نظمة خ//يري//ة ل//لتعليم وال//بحث ) .(www.faraday-institute.orgتُ//رج//مت ه//ذه ال//ورق//ة إل//ى
ال //عرب //ية م //ن ق //بل ال //شيخ ال //دك //تور ح //سن ال //بلوش //ي .اآلراء ت //عبّر ع //ن امل //ؤ ّل //ف وت //مثّل ب //ال //ضرورة آراء املعه //د .أوراق
ف //اراداي ت //تناول مج //موع //ة واس //عة م //ن امل //واض //يع ال //تي ت //تعلق ب //ال //تفاع //ل ب //ني ال //علم وال //دي //ن .ال //قائ //مة ال //كام //لة ألوراق
ف//اراداي ال//حال//ية ي//مكن م//شاه//دت//ها ع//لى  www.faraday-institute.orgح//يث ي//مكن ت//نزي//ل ن//سخ م//جان//ية م//نها
بصيغة الـ.PDF
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