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مقدمة

ر ّوج البعــض الفتــراض اكتســب بطــول التــداول قــوة احلقيقــة ،مفــاده أن الديــن مــادام ينطلــق
مــن غيــب غيــر مشــاهد ،والعلــم مــادام ال ينطلــق إال مــن محســوس ،فــا مجــال اللتقــاء العلــم
بالديــن ،وأنــه ال عالقــة بينهمــا ،وهــذا افتــراض غيــر صحيــح ألن الديــن وســيلتنا ملعرفــة
الغيــب فــي حــدود إدراكنــا العقلــي ،وقدراتنــا التصوريــة ،ووفــق مفــردات ميكــن للبشــر أن
يفهمــوا داللتهــا ،ثــم أفســح الديــن مجــال العلــم أمــام اإلنســان بالبحــث فــي الكــون بأكثــر مــن
مائــة وثالثــن أمــرا قرآنيــا بالنظــر والتفكــر والتأمــل ،والتعقــل ،فعالقــة اإلنســان بالكــون
تقــوم علــى العلــم الــذي ســيح ّقق مــراد اهلل فــي قولــه تعالــى:

ـف ِب َر ِ ّبـ َ
«سـن ُِريهِ ْم آيَا ِتنَا فِ ي ْال َفاقِ َوفِ ــي أَنْ ُف ِســهِ ْم َح ّتَــى يَتَ َبـ َّـن لَ ُهـ ْم أَ ّنَـ ُه ْ َ
الـ ّ ُق أَ َولَـ ْم يَ ْكـ ِ
ـك أَ ّنَـ ُه
َ
(فصلت.)53:
َعلَى ُك ِ ّل َش ْيءٍ َشهِ ي ٌد»
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بــدأت املاديــة العلميــة منكــرة لعالــم الغيــب مؤمنــة بعالــم املــادة املشــاهد فــكل مــا ال يقــع حتــت
احلــس فــي النظــرة العلميــة غيــر موجــود ،فارتبطــت املاديــة فــي تلــك املرحلــة باحملســوس؛
فطبيعــة املــادة أول األمــر كانــت مــادة صلبــة محسوســة ملموســة ،ثــم كشــف العلــم أن املــادة
الصلبــة فــي حقيقتهــا ســائلة ،وأنهــا تتبخــر إلــى ذرات دقيقــة كل ذرة هي مجموعــة إلكترونات
تــدور حــول نــواة مــن البروتينــات ،وأن اإللكترونــات والبروتونــات هــي شــحنات كهربائيــة أي
طاقــة تتحــرك فــي الفضــاء املطلــق ،فانتقلــت املــادة علميــا مــن كونهــا حقيقــة محــدودة إلــى
كونهــا حقيقــة غيــر محــدودة؛ ألن وحــدة بنــاء الكــون عــدد غيــر متناهــي مــن الــذرات ،والكــون
ال متناهــي فــي حــدوده ،فال َكــون ا ّلــذي نَد ُر ُسـ ُه فِ ــي ال َوقـ ِـت احلالــي ِ
خاضــع ِضمـ َن ُعمــر أربعــة
عشـ�ر مليـ�ار َسـ�نَة َ
ضو ِئ ّيـ�ة.
وبعــد رحلــة علميــة طويلــة مــن جمــع الشــواهد وطــرح النظريــات واســتخراج القوانــن ،انهارت
نظريــة احلقائــق الثابتــة بنظريــة «أينشــتني» التــي قامــت فكرتهــا علــى خطــأ االعتقــاد بــأن
املعرفــة املوضوعيــة عمليــة تراكــم مســتمرة للحقائــق؛ ليفتــح بذلــك البــاب علــى مصراعيــه
لتطويــر رحلــة الشــك وصــوال الســتحالة املعرفــة املوضوعيــة النهائيــة؛ وحتولــت كل احلقائــق
حــول الكــون مــن مطلقــة ثابتــة إلــى نســبية متغيــرة ،فاحلقيقــة تتخــذ ألــف شــكل ألعيننــا إذا
كان لنــا ألــف موقــع مختلــف مــن تلــك احلقيقــة كل يــرى الصــورة مــن زاويتــه ،وتطــورت النظــرة
العلميــة مــن يقينيــة النتائــج العلميــة إلــى احتماليتهــا.
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بين العلم و الدين

فهنــاك فجــوة حتتــاج إلــى ماليــن الســنوات
الضوئيــة مــن العلــم ليســتكمل اإلنســان
معرفتــه بحقائــق الكــون فكيــف يظــن أنــه
مبقــدوره أن يحيــط إدراكا بإلــه الكــون ،مــازال
نفــوذ اإلنســان ملعرفــة الكــون محــدو ًدا وهــذا
الكــون املخلــوق املقيــد ،فكيــف باإلنســان أن
يصــل إلــى اخلالــق املطلــق!!

انتهــى العلــم مــن مؤمــن مبــادة حقيقيــة ثابتــة
محــدودة إلــى مــادة نســبية متغيــرة غيــر
محــدودة ،وأمســى الكــون عاملــا ممتــدا إلــى
مــا ال نهايــة ..وانتهــت مئــات األعــوام مــن
العمــل العلمــي إلــى أننــا رغــم كل مــا وصلنــا
إليــه مازلنــا فــي أول طريــق معرفتنــا بأنفســنا
ومجرتنــا ،وهنــا يقفــز إلى ذهنــك قوله تعالى:
« َو َمــا أُوتِيتُم ِ ّم َن الْعِ ل ْ ِــم إ َِّل َقل ً
ِيل» التــي
جــاءت تعقيبــا علــى ســؤال حــول حقيقــة أمــر
وح ُقــلِ
غيبــي وهــو الــروح « َويَ ْسـ َألُونَ َك َعـ ِـن الـ ّ ُر ِ
الــ ّ ُرو ُح مِ ــ ْن أَ ْم ِــر َر ِ ّبــي» (اإلســراء )33:وكأن
لســان احلــال تقــول مــا دمــت عاجــزا أمــام
الكــون املشــاهد كيــف تــدرك الغيــب الــذى ملــا
يهيــأ تكوينــك اخللقــي للتعامــل مــع حقيقتــه
إال بقــدر مــا حمــل لــك الوحــي ســماعا ال
مشــاهدة وإخبــارا ال جتريبــا؟!!

حقائــق الكــون الالمتناهيــة -باعتــراف
العلــم -جتعــل العجــز عــن الوصــول إلــى
جوهــر األشــياء ليــس دليــا علــى عدميتهــا
بــل دليــا علــى قصــور األدوات الباحثــة
عنهــا ،فنفــي الشــيء ألننــا ملــا نُدركه بحواســنا
وإثباتــه ألننــا أدركنــاه بحواســنا طــرح باطــل
علميــا ،فتصبــح دعــوى إنــكار وجــود اهلل؛
ألنــه ال يخضــع للحــواس ،دعــوى ســاذجة
فــي ظــل البحــث العلمــي الــذي يكشــف كل
يــوم كمــا هائــا مــن حقائــق الكــون كانــت
أدوات اإلنســان قاصــرة عــن الوصــول إليهــا،
ثــم ال يــدع ثبوتهــا ،فاملعرفــة باتــت فــي حالــة
متحركــة ،وبــات الغائــب عــن علــم اإلنســان
بنفســه وكونــه أكثــر مــن احلاضــر« ،يَا َم ْع َشـ َر
اســت ََط ْعتُ ْم أَن تَن ُفــ ُذوا
ِْ
ال ِ
ال ِ ّ
ــن َو ْ ِ
نــس إِنِ ْ
ض َفان ُفــ ُذ َ
الســ َما َو ِ
وا ل
ات َو ْالَ ْر ِ
مِ ــ ْن أَ ْق َط ِ
ــار َّ
ِســل ْ َط ٍان» (الرحمن.)33:
تَن ُفــ ُذو َن إ َِّل ب ُ
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ويتدخــل العلــم؛ ليجيــب علــى امللحديــن فــي والظــام علميــا يطلــق علــى انتفــاء صــورة
قضيــة قدميــة حديثــة ،يتكــرر دومــا ســؤال :الطاقــة احلراريــة ،والطاقــة املشــعة ،فهــو
كيــف خلــق اهلل الشـ ّـر ،ويعاقبنــا عليه؟! مفهــوم لشــيء عدمــي ،كذلــك الشــر هــو
وللقدامــى واملعاصريــن ردود كثيــرة فــي ذلــك
منهــا قــول ابــن رشــد «أن خلــق اهلل لألفعــال
اخليــرة والشــريرة ال يتعــارض مــع اإلميــان
بأنــه عــادل .إن اهلل يخلــق الشــ ّر؛ ألنــه فــي
النهايــة وفــي التحليــل األخيــر «خيــر» لقــد
خلــق «النــار» وهــي خيــر فــي ذاتهــا ،وإن
كان «الضــرر» النــاجت عــن إحراقهــا جلســم
اإلنســان ،فتقضــي عليــه ،هــو عــارض مــن
عوارضهــا».
وإذا تناولنــا تلــك القضيــة فــي ضــوء معاجلــة
العلــم لعالقــة البــرودة باحلــرارة ،وعالقــة
الضــوء بالظــام ،يتضــح لنــا حقائــق جديــدة
فــي عالقــة الشــر باخليــر ،العلــم يُعــرف
احلــرارة بأنهــا« :صــورة مــن صــور الطاقــة
املتولــدة مــن التـفـاعـــل الكيميائــي أو النــووي
أو بـــذل الشغــــل امليكانيكــي» أمــا البــرودة
فهــي صــورة النعــدام تلــك الطاقــة املعروفــة
باحلــرارة ،ويُعــ ّرف العلــم الضــوء بأنــه
«طاق��ة مشـ�عة يشاــر إليه��ا بأنها إشــعاع
البش��رية،
كهرومغناطيس��ي مرئي للعني
ومس��ؤول عن حاس��ة اإلبصار ».أمــا الظــام
فهــو انعــدام لتلــك الطاقــة املشــعة ،يُفهــم مــن
ذلــك أن البــرودة والظــام ال وجــود لهمــا إال
بانعــدام احلــرارة والضــوء ،فمفهــوم البــرودة

مفهــوم عدمــي متــى انعــدم اخليــر حتــ ّرك
الش ـ ّر ،فــاهلل خلــق اخليــر وأمــر النــاس بــه،
فمتــى ضعــف اخليــر ت ّولــد الشــ ّر الــذي لــم
يُخلــق ابتــداء كنقيــض مســاوي للخيــر ،بــل هــو
حالــة نقيضــة للخيــر تتكــون النعــدام اخليــر،
ويتفــاوت وجودهــا بتفــاوت وجــود اخليــر قــوة
وضعفــا ،فالشــر مثــل البــرودة والظــام ليــس
حقيقــة مســتقلة فــي نفســها بقــدر مــا هــو
نــاجت عــن غيــاب اخليــر مثــل غيــاب احلــرارة
والضــوء.
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وننتقــل إلــى قضيــة أخــرى وهــي النشــأة
األولــى للكــون ،وتســتوقفنا نظريتــان حــول
بدايــة تشــكل الكــون :األولــى نظريــة احلالــة
الثابتة أو املستقرة ،نظرية الكون الالمتناهي
أو اخللــق املســتمر وتــرى تلــك النظريــة أن
هنــاك مــادة جديــدة تتشــكل وتخلق باســتمرار
مــع توســع ومتــدد الكــون ،والنظريــة الثانيــة:
نظريــة االنفجــار العظيــم وهــي أن الكــون كان
يو ًمــا كتلــة واحــد فــي حالــة حــارة شــديدة
الكثافة ثــم تشــكل بفعــل انفجــار هائــل،
وبعــض التقديــرات احلديثــة تُقــ ّدر حــدوث
تلــك اللحظــة قبــل  13.8مليار ســنة ،وهــذه
النظريــة األكثــر شــيوعا ملــا تق ِّدمــه من تفســير
لكثيــر مــن الظواهــر الكونيــة.
وكال النظريتــن ال تصطــدم باإلميــان،
وليســت ســببا لإلحلــاد؛ ألنهــا تناقــش حلظــة
التشــكل األولــى ،وتســكت عــن فاعــل تلــك
النشــأة ،فليــس هنــاك مجــال للصــدام بــن
امللحــد واملؤمــن حــول تلــك النظريــات التــي ال
تعــدو كونهــا افتراضــا حملاولــة التعــرف علــى
الشــكل األول لبدايــة الكــون ،وإن حــاول بعــض
الباحثــن فــي اإلعجــاز العلمــي للقــرآن فــي
تبنــى النظريــة الثانيــة ،وإثبــات أن القــرآن
الكــرمي أشــار إليهــا وإلــى مــادة تكويــن الكائــن
احلــي فــي قولــه تعالــى« :أَ َولَــ ْم يَــ َر ا َّلذِ يــ َن
ض َكانَتَــا َرتْقــاً
الســ َما َو ِ
ات َو ْالَ ْر َ
َك َفــ ُروا أَ َّن َّ
ــي
ــيءٍ َح ٍّ
َف َفتَ ْقنَا ُه َمــا َو َج َعلْنَــا مِ ــ َن ْالَــاءِ ُك َّل َش ْ
أَ َفــا يُؤْمِ نُو َن» (األنبيــاء .)32-31
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الصدفة العجيبة!

إنتــاج معادلــة كيميائيــة واحدة بنجــاح تخبرك
عــن كيميائــي بــارع يقــف خلــف إنتاجهــا،
فكيــف بعــدد هائــل مــن املعــادالت الكيماويــة
املنظمــة حليــاة اجلســد أال تخبــر بــاهلل الــذى
ال مثلــه شــيء فــي اإليجــاد مــن عــدم هــذه
الكيميــاء الدقيقــة املعروفــة باإلنســان..
عمليــات التنظيــم التــي تقــوم بهــا الهرمونــات
واإلنزميــات بــن التعجيــل واإلبطــاء للعمليــات
الكيميائيــة واحليويــة تخبــرك عــن خالــق
«خلــق كل شــيء فقــدره تقديــرا».

األمثلــة لــن تنتهــي فــي علــم النبــات واحليــوان
والطــب والفلــك ..مجلــدات ومجلــدات..
القــول بــأن كل هــذا االتســاق والنظــام حــدث
صدفــة واتفاقــا هــو الســذاجة بعينهــا كقولنــا ســوف نعــود فنقــول بالصدفــة أمكــن تشــكيل
إن «انفجــارا فــي مطبعــة أدى إلــى أن تصطف البرتوبــازم .ثــم بصدفــة أخــرى تشــكلت
احلــروف علــى هيئــة قامــوس محكــم».
اخلليــة .ثــم بصدفــة ثالثــة تشــعبت إلــى
«ســوف نســلم جــدال بأنــه حــدث صدفــة نوعــن خليــة نباتيــة وخليــة حيوانيــة.
واتفاقــا وبعــد ماليــن املاليــن مــن التباديــل
ثــم نتســلق شــجرة احليــاة درجــة درجــة ومعنــا
والتوافيــق بــن العناصــر ..تكونــت بالصدفــة
فــي ميــاه املســتنقعات كميــة مــن احلامــض هــذا املفتــاح الســحري .كلمــا أعيتنــا احليلــة
النووي  DNAالذى يســتطيع أن يكرر نفســه .فــي فهــم شــيء قلنــا إنــه حــدث صدفــة .هــل
هــذا معقــول؟
لكــن ..كيــف تطــورت هــذه الكميــة مــن
احلامــض العضــوي إلــى احليــاة التــي نراهــا؟
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بالصدفــة تســتدل الطيــور واألســماك
املهاجــرة علــى أوطانهــا علــى بعــد آالف
األميــال وعبــر الصحــارى والبحــار.
بالصدفــة يكســر الكتكــوت البيضــة عنــد
أضعــف نقطــة فيهــا ليخــرج ..بالصدفــة تلتئم
اجلــروح وتخيــط شــفراتها بنفســها بــدون
جــراح ..بالصدفــة يــدرك ع َّبــاد الشــمس
أن الشــمس هــي مصــدر حياتــه فيتتبعهــا..
بالصدفــة تصنــع أشــجار الصحــارى لنفســها
بــذورا مجنحــة لتطيــر عبــر الصحــارى إلــى
حيــث ظــروف إنبــات وري وأمطــار أحســن..
بالصدفــة اكتشــف النبــات قنبلتــه اخلضــراء
(الكلوروفيــل) واســتخدمها فــي توليــد طاقــة
حياتــه ..بالصدفــة صنعــت البعوضــة لبيضهــا
أكياســا للطفــو (بــدون معونــة أرشــميدس)..
والنحلــة التــي أقامــت مجتمعــا ونظامــا
ومارســت العمــارة وفنــون الكيميــاء املعقــدة
التــي حتـ ّول بهــا الرحيــق إلــى عســل وشــمع..
وحشــرة الترميــت التــي اكتشــفت القوانــن
األوليــة لتكييــف الهــواء فأقامــت بيوتــا
مكيفــة وطبقــت فــي مجتمعهــا نظامــا صارمــا
للطبقــات ..واحلشــرات امللونــة التي اكتشــفت
أصــول وفــن مكيــاج التنكــر والتخفــي ..هــل
كل هــذا جــاء صدفــة؟!!
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سلسلة الخبطات العشوائية!
وإذا ســلمنا بصدفــة واحــدة فــي البدايــة
فكيــف يقبــل العقــل سلســلة مــن املصادفــات
واخلبطــات العشــوائية ..إنهــا الســذاجة
بعينهــا التــي ال حتــدث إال فــي األفالم الهزلية
الرخيصــة.
وقــد وجــد الفكــر املادي نفســه فــي مأزق أمام
هــذه الســذاجة فبــدأ يحــاول التخلــص مــن
كلمــة صدفــة ليفتــرض فرضــا آخــر .فقــال إن
كل هــذه احليــاة املذهلــة بألوانهــا وتصانيفهــا
بــدأت مــن حالــة ضــرورة ..مثــل الضــرورة
التــى تدفعــك إلــى الطعــام ســاعة اجلــوع .ثــم
تعقــدت الضــرورة بتعقــد الظــروف والبيئــات
واحلاجــات فنشــأت كل هــذه األلــوان .وهــو
مجــرد لعــب باأللفــاظ .فمــكان الصدفــة
وضعــوا كلمــة «تعقــد الضــرورة» ،وهــي فــي
نظرهــم تتعقــد تلقائيــا ..وتنمــو فــى نغمــة
واحــدة إلــى ســيمفونية تلقائيــا.
كيــف ينمــو احلــدث الواحــد إلــى قصــة
محبوكــة بــدون عقــل مؤلــف؟ ومــن الــذى أقــام
الضــرورة أصــا؟ وكيــف تقــوم الضــرورة مــن
ال ضــرورة؟»
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إن اجلســم ال يســتطيع أن يعيش بال أكســجني
إال ثوانــي معــدودة هــذه قوانــن بيولوجيــة..
نتوجــه بكليتنــا إلــى روح
الصــاة تكــون حــن ّ
الوجــود فــي حــب وابتهــال فــي اســتنجاد
واســتغاثة الصــاة شــعور بالقداســة واجلــال
واحلــب والفنــاء.
وجــود طبــق مطهــي مــن الطعــام يــدل علــى
طاهــي ،وصناعــة دواء مركــب العناصــر يــدل
علــى صيدلــي دقيــق أجــاد أعمــال التكويــن
والتركيــب هكــذا يســلم العقــل لقانــون املنطــق
بأنــه البــد هنــا مــن فاعــل تدخــل فــي هــذه
األشــياء وليســت مجــرد مصادفــات أحدثــت
هــذا ..أســلم فــي هــذا األشــياء بوجــود صانــع
وال أســلم بصانــع ومبــدع لفكــرة هندســة
الكــون الدقيقــة القائمــة علــى دقــة النســب
املنظمــة ألبعــاده املتراميــة.
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وحدة الوجود ووحدة الموجد

وإذا كان أرســطو قــال قدميــا بفكــرة اإللــه الفاعــل
األول واخلالــق األول ليخــرج مــن دائــرة التسلســل
إلــى ال نهايــة ،فــإن العقالنيــة املنكــرة تقــول :إذا
كنــت قلــت بــأن هنــاك خالــق أول أو فاعــل أول
أو قــل مبتــدئ ُوجــد بذاتــه دون ســبب أو فاعــل
يُســمى إلــه ،فلمــاذا ال نقــول بــأن الكــون أو الوجود
ُوجــد بالطريقــة نفســها بذاتــه دون محــدث دون
فاعــل؟؟ ويسترســل قائــا إذا كنــت تؤمــن بــأن
اهلل وجــد بذاتــه فــإن عقلــي يدفعنــي إلــى القــول
بــأن الوجــود أو الكــون أو احليــاة ُوجــدت بذاتهــا..

ويــرد املنطــق علــى صاحــب العقــل املنكــر بــأن
هنــاك إشــكالية منطقيــة فــي هــذا الطــرح
يأباهــا العقــل وهــي أنــه جعــل مــن الوجــود خالقــا
ومخلوقــا فــي وقــت واحــد ،جعلتــه هــو صانــع
ذاتــه ،كل شــيء يبــدأ مــن نفســه وينتهــى عندهــا،
فــإن كان صاحــب العقــل املنكــر دومــا مــن يطــرح
األســئلة ،فهــو فــي حاجــة لتبــادل األدوار واإلجابــة
عــن هــذا الســؤال :كيــف يصبــح املخلــوق واخلالــق
شــيئا واحــدا اســمه الوجــود؟ قمــة التناقــض حــن
جتعلــه خالقــا ُمبــدأ ثــم فــي الوقــت نفســه تســلبه
ذلــك ،فتثبــت لــه النقيــض وهــو كونــه مخلو ًقــا»
فتقــول مــن خلــق اهلل اخلالــق؟
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ويقــول العلــم لصاحــب العقالنيــة املنكــرة لوجــود
اهلل أن فكــرة وحــدة الوجــود تقتضــي أزليــة وجــود
الكــون فــإذا لــم يكــن لــه خالــق فمعنــى ذلــك أنــه
أزلــي أول ال شــيء قبلــه ،وهــذا يرفضــه العلــم
الــذى يقــول بقانــون الديناميــكا احلراريــة الــذى
يــرى أن احلــرارة تنتقــل من الســاخن إلــى البارد..
مــن احلــرارة األعلــى إلــى احلــرارة األدنــى حتــى
يتعــادل املســتويان فلــو كان الوجــود أزليــا لتوقفــت
احليــاة ببــرودة وتعطــل قانــون االنتقــال احلــراري.
و ليــس وحــدة املــادة التــي تشــ َّكل منهــا الكــون
دليــا علــى وحــدة الوجــود« ،فاحلقيقــة املؤكــدة
التــي يقولهــا العلــم أن هنــاك وحــدة فــي اخلامــة
ال أكثــر ..وحــدة فــي النســيج والســن األوليــة
و القوانــن ..وحــدة فــي املــادة األوليــة التــي
بنــي منهــا كل شــيء ..فــكل احليــاة مــن نبــات
وحيــوان وإنســان بنيــت مــن تواليــف الكربــون
مــع األيدروجــن واألكســجني ..ولهــذا تتحــول
كلهــا إلــى فحــم باالحتــراق ،وكل صنــوف احليــاة
تقــوم علــى اخلليــة الواحــدة ومضاعفاتهــا ...وأن
جميــع تلــك العناصــر جــاءت مــن طبــخ عنصــر
واحــد فــي باطــن األفــران النجميــة الهائلــة هــو
األيدروجــن».
وهذــا ليــس دليـلا عل�ىـ وح�دـة الوجــود بــل دليــل
املوجــد ،إن «الوحــدة بــن املوجــودات
علــى وحــدة ِ
تعنــى وحــدة خالقهــا ،ولكنهــا ال تعنــى أبــدا أن
هــذه املوجــودات فــي ذاتهــا اخلالــق .وال يقــول
الناقــد أبــدا إن هــذه الرســوم هــي الرســام».
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العلم يقودك إلى ما وراء الطبيعة!
العلــم يقــ ّرب للعقــل فكــرة اإلميــان باملالئكــة
واجلــن واســتمرارية وجــود الــروح بعــد املــوت،
فحــن يكتشــف العلــم أنــه حــن تنطفئ الشــمعة ال
ينطفــئ نورهــا ،وأنــه يظــل ينتقــل ماليــن الســنني
فــي الفضــاء حيــث ميكــن أن يلتقــط ويشــاهد،
وماليــن النجــوم املنيــرة فــي الســماء انتهــت
وتالشــى وجودهــا لكــن نورهــا لــم ينطفــئ كمــا
قــال علمــاء الفلــك فكيــف باإلنســان حــن ميــوت
اجلســد هــل ميكــن أن تنطفــئ روحــه وتتالشــى،
وإذا كان العلــم يقــول لــو ســرنا بســرعة الضــوء
لرأينــا شــعاع الضــوء الــذي يســير بجانبنــا لــه
ملمــس ومظهــر املــادة الصلبــة ،فإنــه يقــرب لنــا
وجــود أشــياء ال منلــك رؤيتهــا لطبيعتهــا اخلفيــة
علينــا ،وكأننــا لــو ســرنا بســرعة األرواح لرأينــا
األرواح أجســاما تســير بجانبنــا لهــا ملمــس
ومظهــر املــادة الصلبــة.
حــن يتحــدث أينشــتني عــن عالــم رباعــي األبعــاد
لــم نصــل إليــه يُقـ ِّرب إلينــا مــا أخبرنــا بــه الغيــب
مــن عوالــم األرواح واملالئكــة واجلن كعوالم أخرى
بأبعــاد مختلفــة عــن األبعــاد الثالثيــة احلاكمــة
لعاملنــا ،حــن يصــل العلــم إلــى قانــون :كلمــا كانــت
الذبذبــة أســرع واملوجــة أقصــر كانــت أكثــر نفــوذا
واختراقــا وأكثــر خفــاء عــن احلــواس فهــو يقـ ّرب
إلــى العقــل فكــرة اختــراق األرواح لعواملنــا ومــع
ذلــك ال نســمعها وال نراهــا.
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العلــم والعقــل ال يُنتظــر منــه أن يقــول لنــا أن
الــروح مــادة أكثــر لطفــا مــن مادتنــا ،وال ينتظــر
منــه أن يكتشــف عوالــم اجلــن واملالئكــة بالتجربــة
والدليــل العلمــي؛ ألن هــذا يســتحيل إميانــا ألن
افتــراض حــدوث مثــل هــذا ينقــل الغيبيــات مــن
عالــم الغيــب إلــى عالــم الطبيعــة (املــادة) ،وينتفــى
معــه وجــود عالــم الغيــب ..غايــة مــا يؤكــده العلــم
أن هنــاك عوالــم افتراضيــة ال يعــرف عنهــا العلــم
شــيئا ،بهــذا يفتــح العلــم بابــا للغيــب؛ ليقربــه إلــى
العقــل ..عالقــة العلــم باملــادة والطبيعــة (الكــون)
ومــا تؤكــده مــن غيبيــات يعجــز العلــم عــن الوصول
إلــى كنههــا منطلــق لقبــول العقــل لإلميــان ب «مــا
وراء الطبيعــة « ..اهلل وعاملــه الســمعي الــذي
نقلتــه لنــا النبــوات.
ولــم يتوقــف املنكــر هلل عنــد حــدود اإلميــان
باالفتــراض العلمــي «النظريــة» ،وإنــكار فكــرة
الغيــب (مــا وراء الطبيعــة) واتصالهــا بالبشــر
وحيــا ،بــل قــال إن الطبيعــة (الكــون) تشــ ّكلت
صدفــة ،وليــس هــذا الطــرح مرتبــط بالعصــر
احلديــث ،فقــد قيــل مــرارا وتعــددت الــردود عليــه
بأنــه ال نقبــل بفكــرة الصدفــة فــي أبســط األمــور
فــي حياتنــا مثــل أن يقــول أحــد إن ســفينة تكونــت
صدفــة ثــم وصلتــه صدفــة لتحملــه صدفــة أو
نقــول بــأن حــروف كتــاب مــا جت ّمعــت صدفــة
لتخــرج لنــا كتابــا.
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وأقــول ال يســتقيم أن يكــون مــرادف النظــام
الدقيــق وصفــا للكــون هــو الصدفة العابــرة وصفا
لنشــأته ،وكأننــا نفســر الشــيء بنقيضــه ،العلم في
رحلتــه التــي ال تتوقــف يكشــف مــن أســرار الكــون
(الطبيعــة) مــا يؤكــد انتفــاء املصادفــة ،ويحكــي
لنــا الدكتــور مصطفــى محمــود فــي رحلتــه مــن
الشــك إلــى اإلميــان كيــف أن «املاديــة العلميــة
قدمــت لنــا الكــون فــي بنــاء هندســي دقيــق مــن
الــذرة املتناهيــة إلــى أكبــر جــرم ســماوي ،دقــة فــي
أقــل األشــياء حجمــا مــن ورقــة الشــجر وجنــاح
الفراشــة إلــى ذرة الرمــل ،وضخامــة جتعــل املجرة
بهــا أكثــر مــن ألــف مليــون شــمس».
فلــو كانــت الكــرة األرضيــة أصغــر حجمــا ممــا
هــي عليــه لضعفــت اجلاذبيــة وأفلــت الهــواء

مــن جوهــا وتبعثــر فــي الفضــاء ولتبخــر املــاء
وأصبحــت األرض مثــل القمــر بــا مــاء وال هــواء
فتســتحيل عليهــا احليــاة ،ولــو كانــت األرض أكبــر
حجمــا الزدادت قــوة جاذبيتهــا وصعبــت احلركــة
علــى ســطحها فتســتحيل احليــاة عليهــا إذ يصبــح
اجلســد عبئــا ثقيــا ال ميكــن حملــه ،ولــو أن
األرض دارت حــول نفســها ببطــيء مثــل القمــر
الســتطال النهــار فــي اليــوم الواحــد إلــى أربعــة
عشــر ضعفــا ،والليــل الواحــد إلــى أربعــة عشــر
ضعفــا ،ولــو أن األرض اقتربــت فــي فلكهــا مــن
الشــمس الســتحالة احليــاة لشــدة احلــرارة مثــل
الزهــرة ،ولــو ابتعــدت الســتحالت احليــاة لشــدة
البــرودة مثــل املشــترى ،ولــو كانــت قشــرة األرض
أكثــر ســمكا المتصــت األكســجني واســتحالت
احليــاة لعــدم التنفــس ،ولــو كانــت البحــار أعمــق
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المتصــت امليــاه الزائــدة ثانــي أكســيد الكربــون واســتحالت حيــاة النبــات بدونــه ،ولــوال أن الثلــج أقــل
كثافــة مــن املــاء ملــا طفــا علــى الســطح ،وحفــظ أعماق البحار دافئــة صاحلة حلياة األســماك واألحياء
البحريــة ،ولــو كان الغــاف الهوائــي لــأرض أقــل كثافــة ألحرقتنــا النيــازك والشــهب لكنهــا تتفتــت
فــي أثنــاء اختراقهــا للغــاف الهوائــي الكثيــف ،ولــو زادت نســبة األكســجني فــي الزدادت معــدالت
االشــتعال وحتولــت احلرائــق إلــى انفجــارات ،ولــوال مظلــة األوزون التــي متنــع وصــول األشــعة فــوق
البنفســجية الضــارة إلــى األرض بنســب ضئيلــة ألهلكتنــا أشــعة الشــمس القاتلــة.
هــذه احلســابات الدقيقــة لتكــ ُّون احليــاة علــى األرض نراهــا فــي جســم اإلنســان الــذى يحتــوى
دمــه علــى عناصــر الصوديــوم والبوتاســيوم والكالســيوم والســكر والكوليســترول والبولينــا كل عنصــر
بنســب محــددة محســوبة بدقــة ،فــأي اختــال ضئيــل فــي مقــدار هــذه النســب يكــون املــرض ،فــإذا زاد
كان العجــز واملــوت ،نظــام دقيــق يحفــظ احليــاة داخــل اجلســد مــن درجــة حــرارة ال تتجــاوز 37مئويــة
مــن ورائهــا عمليــات فســيولوجية وكيميائيــة حتافــظ علــى درجــة اجلســم مكيفــة ،ونبــض القلــب،
ونظــام االمتصــاص واإلخــراج ،وضغــط الــدم.

17
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