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حاجتنا إىل اإليامن
التقى األصدقاء حسب املوعد املحدد يف مطعم بيت الشباب ،وبعد اطالع عىل قائمة الطعام
حدد مايكل وراشد طلبيهام ،بينام تأمل راجيف القائمة أكثر ،وقال:

كثري من املطاعم ال هتتم بتقديم وجبات نباتية كاملة ،ولكن عىل أي حال يمكن أن أطلب
وجبة مناسبة.

راجيف :نعم ،ما يقارب  %40من سكان اهلند نباتيون.

راشد :ولكن هل ذلك ألسباب دينية أم صحية؟

راجيف :يف احلقيقة ،يف الديانة اهلندوسية التي كنت أدين هبا ,يعد أكل البقر حمرم متا ًما ،ويف اهلند
نظام النباتية نظام شائع جدًّ ا بني معتنقي الديانة اهلندوسية ،رغم تضاؤل أعدادهم اآلن ملا يف هذا
النظام من قسوة ،أما أنا فإين أفضل الطعام النبايت ألسباب صحية وبيئية.

راشد (مناديًا النادل) :من فضلك ،هذه طلباتنا.

مايكل :ولكنك يا راجيف تركت ديانتك إىل أي ديانة؟

راجيف :ال إىل يشء ،إن دراستي يف أملانيا أكسبتني اطال ًعا وحرية للنظر إىل اهلندوسية بيشء من
النقد وكثري من الشك ،ومل أقتنع باملسيحية ،ولذلك فأنا أقرب إىل اإلحلاد.
ٍ
عالقة ما بإله يف
مايكل :أنا أقرتب منك يف هذا الشك ،ولكني أعتقد أن اإلنسان يف حاجة إىل

بعض األوقات ،ولكن هذه العالقة ينبغي أال تكون طاغية أو مسيطرة عىل اإلنسان.
راشد :ولكني أعتقد أن هذا الكالم حيتاج إىل مناقشة ومتحيص.
مايكل :أي كالم تقصد؟

راشد :فكرة اإلحلاد ،ومكانة الدين أو اإلله يف حياة اإلنسان.
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مايكل :أنت إذن من النباتيني؟
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أرسارا كثرية ،جعلته يف غري حاجة لتفسري
راجيف :أعتقد أن تقدم اإلنسان يف العلم كشف له
ً
تفسريا غيب ًّيا ،وأعتقد أن الكون حمكوم بقوانني العلم التي تسريه ،ويمكن
غامضا عليه
ما كان
ً
ً
القول :إن الكون آلة ميكانيكية ختضع لقوانني حتمية صارمة ،وكل ما حيدث فيه له سبب يؤدي
إىل نتيجة حتمية وحمددة ،وما دامت القوانني امليكانيكية ت َُسيرِّ الكون وفق نواميسها فال داع
(لفكرة) اإلله املسيطر عىل الكون.

هل يفرس العلم كل الظواهر حولنا؟ طب ًعا ال ..ليس يف إمكان العلم ذلك ،وإذا أخذنا علم
الفلك مثالاً فإن نظريات علم الفلك ترى أن ما اكتشفناه من الكون حتى اليوم يمثل  %5فقط،
والباقي مادة مظلمة ال ندري شي ًئا عنها ،وهذا بالطبع حسب إمكاناهتم احلالية وما توصلوا له،
وإال فمن املمكن جدًّ ا أن يكون حجم ما جيهلونه أكرب بكثري.
فإذا كان ذلك يف عامل الشهادة أو عامل املحسوسات ،فام بالنا بعامل الغيب؟!

وذلك جيعلنا نتساءل :أليس للعلم حدو ًدا يقف عندها؟ جيب أن نعرف أن قدرات العلم
مهام بلغت فهي حمدودة يف تفسري كل يشء؛ فعامل الغيب ليس ضمن إدراك العلم ألن العلم يعجز
عن تفسري بعض الظواهر الفيزيائية ا ُملعاشة ،فكيف بعامل الغيب الذي ال يمكن إخضاعه ملعامل
االختبار ووسائل اإلدراك احليس؟!

ويضاف إىل ذلك :أن علمنا بطريقة عمل يشء ال ينبغي أن يقودنا إىل إنكارنا لصانعه وال
شخصا بدائ ًّيا شاهد جهاز التلفاز وانبهر به وحتري ،ثم علم بعد
تقليلنا لإلبداع فيه؛ فلو أن
ً
ذلك نظريات وطريقة عمل التلفاز ،فإن ذلك ال يعني احلط من قيمة هذا العمل أو إنكار أن
له صان ًعا ،وهكذا فإننا مثلاً إذا توصلنا يف علم األحياء إىل فك شفرة اخللية واكتشفنا رشيط
احلمض النووي؛ وظهرت أعاجيبه ،هل يعني ذلك عدم وجود إعجاز يف ذلك؟ أو أن هذا اخللق
عاجزا عن صنع مثله من
ليس وراءه خالق؟ بالعكس ،فإن هذا اإلهبار الذي يقف أمامه اإلنسان
ً
العدم أو تفسري كيفية عمله وهو يف منتهى الصغر ،يقود إىل اإليامن بأن وراء هذا اخللق خالق.
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راشد :العلم أداة رائعة يف تفسري ما حولنا ،لكن املسألة ليست هكذا ،فال يمكن أن نناقش مسألة
كربى كهذه ،بل أكرب مسألة شغلت البرش منذ فجر التاريخ ،بِ ُبعد واحد حتى ولو كان هذا البعد
يروق لنا أو مما نثق به ،هناك أبعاد كثرية يف املوضوع ،منها:
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خذ مثالاً آخر :يقول الربوفيسور سيسيل بايس هامان) وهو أستاذ أمريكي يف البيولوجيا):

«كانت العملية املدهشة يف صريورة الغذاء جز ًءا من البدن تنسب من قبل إىل اهلل ،فأصبحت
اليوم باملشاهدة اجلديدة تفاعلاً كيامو ًّيا ،هل أبطل هذا وجود اهلل؟ فام القوة التي أخضعت العنارص
الكياموية لتصبح تفاعلاً مفيدً ا؟ ...إن الغذاء بعد دخوله يف اجلسم اإلنساين يمر بمراحل كثرية
خالل نظام ذايت ،ومن املستحيل أن يتحقق وجود هذا النظام املدهش باتفاق حمض؛ فقد صار
حتام علينا بعد هذه املشاهدات أن نؤمن بأن اهلل يعمل بقوانينه العظمى التي خلق هبا احلياة».

راشد :هذا الطرح يقودنا إىل تساؤل مهم بالنسبة هلذه النظرية أو غريها :هل التفسري العلمي
مطلق وثابت يف مجيع احلاالت؟ لقد نيس كثري من املنبهرين بالتقدم العلمي أن من سامت
العلم الرتاكم والثورية ،ومها يشكالن طاب ًعا آل ًّيا لتقدم املعرفة العلمية ،حيث ترتاكم املعارف
واالكتشافات حتى تصل إىل الدرجة التي ترشع وقائع جديدة يف إعادة النظر يف املعارف
القديمة ،مغرية نظرة اإلنسان للعامل.

ففي نظرية داروين – وهي عىل كل حال فرض علمي ،مل يرق لدرجة احلقيقة العلمية
وال حتى النظرية – بل أفكار حول التطور ،هذه األفكار تصادمت مع اكتشافات علم األجنة
احلديثة ..وكذلك احلفريات التي أثبتت الظهور املفاجئ ملجموعات احليوانات الرئيسة يف فرتة
زمنية قصرية مما يعرف بالعرص الكمربي ،وتعرف هذه الفرتة غال ًبا باسم «االنفجار الكمربي»،
هكذا بدل أن تتطور واحدة عن األخرى ،كام تقول نظرية التطور.
راجيف :إذن ،أليس هناك احتاملاً بظهور هذا العامل صدفة من غري وجود صانع له؟

راشد :اسمح يل أن أوضح مدلول معنى املصادفة من خالل استخدام مبادئ علم الرياضيات
وقوانني املصادفة؛ للتعرف عىل مدى احتامل حدوث ظاهرة من الظواهر مصادفة:

كبريا ملي ًئا بآالف األحرف األبجدية ،فإن احتامل وقوع حرف
إذا افرتضنا أن لدينا صندو ًقا ً
كبريا نسب ًّيا ،أما احتامل تنظيم هذه احلروف لكي
األلف بجوار امليم لتكوين كلمة (أم) قد يكون ً
ُكون قصيدة مطولة من الشعر أو قصة إبداعية ،فإنه يكون ضئيلاً إن مل يكن مستحيلاً .
ت ِّ
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مايكل :ولكن لقد أكدت نظرية التطور لداروين نفس هذا املفهوم – حتمية العلم وإلغاء اإلله
الصانع – وأكدت أن الكائنات احلية نشأت حتت قانون االنتخاب الطبيعي واالرتقاء وليس
اخللق.
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لقد حسب العلامء احتامل اجتامع الذرات التي يتكون منها جزيء واحد من األمحاض
األمينية (وهي املادة األولية التي تدخل يف بناء الربوتينات واللحوم) فوجدوا أن ذلك حيتاج
إىل باليني عديدة من السنني ،وإىل مادة ال يتسع هلا هذا الكون املرتامي األطراف ،هذا لرتكيب
جزيء واحد عىل ضآلته ،فام بالك بأجسام الكائنات احلية مجي ًعا من نبات وحيوان ،وما بالك
بنشأة احلياة والكون ..إنه يستحيل عقلاً أن يكون ذلك قد تم عن طريق املصادفة العمياء.

فمن الذي س َّن هذه القوانني وأودعها كل ذرة من ذرات الوجود ،بل يف كل ما هو دون
َ
الذرة عند نشأهتا األوىل؟! و َمن الذي خلق كل ذلك النظام والتوافق واالنسجام؟! من الذي
صمم فأبدع وقدر فأحسن التقدير؟! هل ُخ ِلق كل ذلك من غري خالق ،أم أن الناس أنفسهم هم
اخلالقون؟! هكذا يسأل القرآن كتاب املسلمني املنزل( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)
[الطور.]35:

إن النظام والقانون الذي يسري عليه هذا الكون ،وذلك اإلبداع الذي نلمسه يف الكون حيثام
خبريا أبدع هذا الكون.
قديرا عليماً
اجتهت أبصارنا ،يدل عىل أن هناك إهلًا ً
ً

مايكل :ولكن هنا يربز سؤال – رغم عدم تأييدي لفحواه – وهو :ما حاجتنا إىل الدين
واالعتقاد باإلله؟ إن كثريين يعيشون حياهتم بدون اعتقادهم يف إله أو اعتناقهم دينًا.
راشد :لقد أيدت دراسات األنثروبولوجيا [علم اإلنسان] وعلم األديان أن احلاجة إىل الدين
موجودة عند مجيع الناس يف كل العصور ويف مجيع املجتمعات ،فاإلنسان منذ القدم وهو يبحث
عن إله يعبده ،ويتوسل إليه ،يعتقد أنه قوي مسيطر عىل الكون ،خالق كل يشء ،حي ال يموت.

إن الفطرة اإلنسانية تشهد كلام نزلت باإلنسان ضائقة ،أو هددته خماطر ،أو أوشك أمله عىل
الضياع ،أن باإلنسان حاجة بيولوجية تدفعه إىل اإليامن باهلل.
كام أنه بدون هذا اإليامن يصبح اإلنسان غال ًبا حيوانًا حتكمه الشهوة وال يرده ضمري.
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إن فروع العلم كافة تثبت أن هنالك نظا ًما دقي ًقا
معجزا يف ضبطه وانتظامه يسود هذا الكون،
ً
أساسه القوانني والسنن الكونية الثابتة التي ال تتغري وال تتبدل ،والتي يعمل العلامء جاهدين عىل
قدرا ُي َمكِّننا من توقع الكسوف
كشفها واإلحاطة هبا ،وقد بلغت الكشوف العلمية من الدقة ً
واخلسوف وغريمها من الظواهر قبل وقوعها بمئات السنني.
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راجيف :اسمح يل أستاذ راشد ،لقد عشت يف بلد يعج بالديانات املختلفة ،وانتقلت إىل أوروبا
وتعرفت عىل أصحاب ديانات أخرى ،لقد وجدت كل أصحاب دين خيتلف تصورهم عن اهلل
عن اآلخرين ،فكيف أفرس هذا االختالف؟ وكيف أعرف الصفات التي ينبغي أن يتصف هبا
اإلله احلق؟ وكذلك :كيف أعرف الدين احلق من غريه؟
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راشد :أرى النادل قد أيت بالطعام ،وأعدكم أن نناقش هذه املسائل يف حوارات قادمة ،ولكن
دعونا نتفق أولاً عىل مقولة العامل الفيزيائي ألربت أينشتاين« :العلم بال دين أعرج ،والدين بال
علم أعمى».

