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التجريبي اإلجابة عنها ،مثل
«ربَّما هناك أسئلة ال يستطيع العلم
ُ
ّ
السؤال المتعلق بأصل األشياء» .
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هل ُي ْمكنُ ِ
التجريبي إثبات أو نفي وجود إله؟
للع ْلم
ّ

ريتشارد دوكنز

عالم األحياء وأحد أشهر الملحدين المعاصرين

َ
ٍّ
ّ
ّ
أسايس ىلع
بشلك
اتلجرييب
اتلجرييب ،يَعتَ ِمد املنهج
قبل اإلجابة عن هذا السؤال ،حنتاج أوال إىل فهم حقيقة العلم
ٍ
ْ
املجردة أو بأدوات َّ
ّ
الر ْصد ،من أجل الوصول ملعلومات
مشاهدة الظواهر الطبيعية املاديّة املختلفة ورصدها بالعني
َّ
متعلِّقة بهذه الظواهر ،ثم حتليل هذه املعلومات واختبار ص ّحتها بواسطة تكرار ّ
نظري ٍة
الر ْصد واملشاهدة إلنشاء
ِ
ُّ
ََ
ِعل ِم َّي ٍة ،أو إاعدة اتلأكد من ِص ّحة أو بطالن نظ ِر َّيات علمية سابقة موجودة بالفعل.
ّ
َ
قض
فالعلم اتلجرييب Scienceيعتمد يف األساس ىلع املشاهدة ،وقبل املشاهدة يعتمد ىلع قانون السببية اذلي ي يِ
َ
ِّ
للك حادث سببًا؛ ّ
ّ
ّ
ولكن انلظر يف الك ْون ،ويف نظام
العقلية؛
وأما وجود اهلل فهو من املباحث اليت تثبت بالربا ِهني
بأن
ٍ
ّ ّ
ُ ّ
ّ
ّ
ُ
َ
العالم هو أحد مقدمات هذا ادليلل اليت يتوصل بها إىل االستدالل ىلع وجود اهلل واإليمان به ،فتدبر اآليات ادلالة ىلع
لأْ َ
َ ُْ
ٌ
طريق ُم َو ِّصل لإليمان بوجوده سبحانه{ ،قُ ْل س ُ
ريوا فيِ ا ْر ِض فانظ ُروا
افتقار العالم للخالق واحتياجه للصانع احلكيم
ِ
َ خْ ْ
َ َ
كيْف بَ َدأ الَل َق} [العنكبوت]02 :
ّ
مكونات العالم ،ومعرفة كونها حادثة هلا بداية؛
فاإليمان باهلل واالستدالل ىلع وجوده يأيت من خالل انلظر يف بعض
ّ َ
ٌ
ومن ُهنَا ُس يِّ َ
م العال ُم عاَ ل ًما؛ ألنه عالمة ىلع صان ِعه.
ّ
ّ
و “حدوث العالم” -أي كونه هل بداية من الوجود –يُ ُ
واألهم يف االستدالل ىلع وجود اهلل.
عترب املقدمة األوىل
البرهان الكوني :
ديلل احلدوث ،أو الربهان الكوين ،أو ادليلل الكوزمولويج ( )Kalam Cosmological Argumentهو أحد
ُّ
أشهر األدلّة ىلع وجود اخلالقُ ،
ْ
وس يّم هذا ادليلل ّ
الكوين ألنه ينط ِل ُق من مالحظة بعض املوجودات يف الكون،
بادليلل
َ
واالستدالل من خالل ّ
انلظر يف صفات هذه املوجودات ىلع كونها حادثة أي لوجودها بداية؛ و ِم ْن ث َّم افتقارها إىل
سبب أول.
خالق أو فاعل أو
ٍ
ّ
ُ
وقد اشتهر ُ
الـمـتلكمون الـمـسلمون بهذا ادليلل ،خصوصا األشاعرة واملعزتلة ،بينما لم ّ
يهتم به أكرث الفالسفة يف
ُ
العصور السابقة ،حىت أ ِعيد إحياؤه يف الفكر الغريب املعارص بانضمام الشواهد اليت تدعم بداية الكون من العلوم
ّ
وانلظريات الفزييائية املعارصة.
ُ َ ْ
ْ مُيزّ
اإلماكن؛ ألن
و ِمن م ات هذا ادليلل أن األحاكم والعقائد املستفادة منه أكرث من تلك اليت است ِفيدت من ديلل ِ
ّ
ّ
صانع موصوف بالقدرة والعلم
ديلل اإلماكن ال يدل إال ىلع وجود ِعلة هلذا العالم ،أما ديلل احلدوث فيدل ىلع وجود
ٍ
ُ
واإلرادة ،فهو أكرث فائدة وأشد ق ّوة ىلع الصفات الواجبة للخالق.
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الح ُدوث:
تعريف ُ

ُ
ي َع ِّرف املتلكمون معىن احلدوث بأنه« :وجود اليشء بعد عدمه»
ّ
ومعىن وجوده بعد عدمه أنه ُو ِجد ال من ماد ٍة سابق ٍة عليه اكنت
ُ
موجودة قبله ،كوجود االبن من نطف ِة األب مثال ،أو وجود الكريس
ُ
ّ
َ
فالـمعتَبرَ يف
العالم ُو ِجد ال من يشء،
لكن
من أخشاب األشجار،
ً
معىن احلدوث أن يكون املوجود مسبوقا بالعدم ،وعليه فإن املاكن
2

 Spaceوالزمان  Timeلم يكونا موجودين قبل وجود العالم ،ولم يوجد
َ ْ
ْ
ُ
ّ
إذ ال ُيتَ َصورّ
زمانية ُمعينة بل بدأ الزمان مع وجو ِد العالم وعند خل ِقه؛
العالم يف حلظ ٍة
معىن الزمان إال من خالل احلركة القائمة بموجود بالفعل.

ويمكن عرض هذا الدليل بالصورة اآلتية:
العالــــــــم متغيــــــــر
النتيجــــــــــة

=

العالـم حـــادث(له بداية )

كل متغير حادث (له بداية )

ثم تؤخذ هذه النتيجة في قياس آخر ،فيقال:

العالـم حـــادث(له بداية )

موجد أو محدث
كل حادث يفتقر إلى
ِ
النتيجــــــــــة
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=

موجد ومُحْدِث وهو اهلل
العالم يفتقر إلى
ِ

 -2التعريفات للشريف الجرجاني ص  82ط دار الكتب العلمية ،بيروت.

َ
مقدمة من هذه المقدمات:
وإليك دليل كل
ّ

َ
أما المقدمة األولى في القياس األول و هي كون (العالم متغيرا) فهو ٌأمر ُمشاهد
من حونلا فالعالم يَ ّ
تكون من أجسام ،ويه ما يشغل حيزِّ ا من الفراغ ،ويقوم بهذه األجسام صفات
ُمتَغيرِّ ة ُ
ومتعاقبة مثل السخونة والربودة ،واحلركة والسكون ،والصفاء والكدورة ،واأللوان املختلفة،
وكذلك الاكئنات احلية تنمو وتكرب ثم تشيخ وتهلك ،وهناك جنوم تودل وأخرى تموت ثم تتحول إىل
ثقوب سوداء ،وأيضا املعادن بفعل التسخني تتسارع حركة جزيئاتها وتتباعد عن بعضها ابلعض
ّ
اغزية .وهكذا،
فتتحول حلالة أخرى خمتلفة عن حالة الصالبة اليت اكنت عليها حلالة سائلة أو
ٌ
ّ
املتغرية مصاحبة ومالزمة لألجسام ،فال ختلو مادة أو جسم ما عن صفة
وهذه الصفات واألحوال
يرّ
واحدة ىلع األقل من هذه الصفات املتغ ة.
ّ
-وأما المقدمة الثانية القائلة بأن كل متغير حادث؛ فألننا رأينا وشاهدنا بالفعل بداية

موجودات ونهايتها ،واكن اتلغري مصاحبا هلذه املوجودات يف لك حلظة من حلظات وجودها من بدايتها
حىت موتها وفنائها ،انظر إىل انلباتات من ّ
أول كونها بذرة لم توضع بعد يف رحم األرض ثم نموها
ً
ُ
ّ
ونموهم أطفاال
حىت تذبل وتموت ،وكذلك احليوانات والبرش من أول كونهم ن َطفا يف رحم األمهات
ثم شبابا وشيوخا وحىت موتهم وحتلل أجسادهم ،وحىت ما لم نشاهد بدايته وشاهدنا نهايته ككثري
من انلجوم اليت ينطفئ نورها ،فانلجم يظل حيا لطاملا اكن مقدار الطاقة املنبعثة من قلبه للخارج،
مساويا تلأثري جاذبيته ىلع غالفه اخلاريج ،ولكن حني يستنفذ وقود اهليدروجني واهليليوم ،وتقل
تلك الطاقة ،فإنه يموت متحوال ألحد الصور اتلايلة حبسب حجمه وكتلته :قزم أبيض أو جنم
نيوتروين أو ثقب أسود ،وذلك بعد املرور بعدة مراحل من االحتضار .وهذا االحتضار وانلهاية ديلل
ىلع وجود بداية وحلظة ميالد هل؛ وإال ملا انتىه .فلك ما هل نهاية هل بداية قطعا وإن لم نشهد بدايته.

ولكن هنا قد يسأل سائل :ملاذا تكون هذه اتلغريات املشاهدة املصاحبة للمادة
ولألجسام وصفاتها مستمرة ومتعاقبة من جانب األزل وحىت ايلوم؟

واجلواب ببساطة :ألننا أثبتنا أن لك صفة ولك عملية من تلك العمليات املتعاقبة من حركة وسكون
ونمو وذبول وإضاءة وانطفاء -لك واحدة منها ىلع حدة -اكنت حادثة ،فيستحيل أن يكون جمموعها
ال بداية هل ،ألن ما ال بداية هل يف جانب املايض يستحيل أن يصل إىل احلارض ايلوم ،وهو ما يسىم
بالتسلسل ،وسوف يأيت مزيد يف إبطال أدلة استحاتله.
حادث يفتقر إىل موجد» فألن
وأما المقدمة الثانية في القياس الثاني التي تقول« :لكٍ
معىن احلادث هو اليشء اذلي أصبح موجودا بعد أن اكن معدوما ،ومعىن ذلك أن حقيقته تقبل
معا بشلك متساو ،فالبد من وجود مرجح وفاعل هو اذلي اختار أو ّ
الوجود والعدم ً
رجح وجوده ىلع
ٍ
عدمه ،وهكذا الشأن يف لك ما هل طرفان متساويان ككفيت املزيان ،فإذا مالت إحدى الكفتني ىلع
األخرى فال بد من وجود سبب أو علة رجحت هذا امليل ،وهذا هو جوهر قانون السببية اذلي ذكرناه
يف ابلداية وهو استحالة الرتجيح من غري مرجح.
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قوانين الديناميكا الحرارية وبداية الكون:
ساد دلى عدد من الفالسفة ً
قديما وبعض العلماء اتلجريبيني يف بدايات عرص انلهضة اعتقاد بأن العالم أزيل؛ أي أنه
ّ
موجود بال بداية ،وانترش هذا الرأي يف عدد من األوساط العلمية يف أوروبا رغم أنه لم يكن هناك ديلل جترييب يؤكده،
ميت هذه الفرضية باسم (( احلالة املستقرة )) واكنت تقتيض هذه الفرضية بأن املادة تظهر ىلع ادلوام وتنص ْ
ضم ًّ
وس ّ
ُ
نيا
ىلع أن (( الكون ليس هل بداية أو نهاية)) .
م بَينّ رودولف كالوزيوس (
يف اعم

3

 )Rudolf Clausiusالفزييايئ األملاين وأحد مؤسيس علم ادلينامياك
1850
4
َّ
َ
احلرارية أن اآللة ابلخارية تعمل عندما ترسي احلرارة من وسط ساخن إىل وسط بارد داخل اآللة. ،وأكد ذلك .تصور
ْ
الفزييايئ الفرنيس سادي اكرنو (  ) Sadi Carnotأن الطاقة ال تفنىَ ؛ وإنما يمكن أن يتحول جزء منها إىل شغل،

حيث اكتشف اكرنو اعم  1824م أن ابلخار الساخن يمكنه تسخني املاء ابلارد وإنتاج شغل حراري يف نفس الوقت ،

فأصبحت العالقة بني احلرارة والشغل اليت أىت بها كالوزيوس تعرف باسم (( القانـون اثلاين لدليناميكـا احلراريـة))

5
6

أن :
يمكن التعبير عن هذا القانون بصيغــة( مبدأ كالوزيوس ) والــذي ينــص على ّ

ًّ
تلقائيا ،حيث يستمر هذا االنتقال حىت حيدث اتزان حراري
((احلرارة تنتقل من اجلسم الساخن إىل اجلسم ابلارد
بني اجلسمني ،وال يمكن أن تنتقل كمية من احلرارة من جسم بارد إىل جسم ساخن إال ببذل شغل من اخلارج
7

وجود مؤثر خاريج)).

ومن انلتائج املهمة للقانون اثلاين لدلينامياك احلرارية فكرة ( الموت الحراري

Heat Death

) احلتيم

ً
َ
للكون» وباتلايل لو اكن ًّ
حراريا ،ولكن وجود العمليات الطبيعية ووجود احلياة يثبت أن
ألصبح اآلن ميتًا
أزيلا
ً 8
األمر عكس ذلك تماما.

ً
ويرشح هذا األمر الفزييايئ بول ديفزي  Paul Daviesقائال« :نعلم ايلوم أنه ال يمكن نلجم أن يظل مشتعال
ُ
َّ
إىل األبد؛ فال يد من نفا ِد َوقو ِده ،ويفيد هذا يف بيان مبدأ اعم جدا :الكون األزيل يتعارض مع استمرار وجود
العمليات الفزييائية اليت ختضع للتغيريات االنعاكسية .فإذا اكن بإماكن األنظمة الفزييائية أن ختضع للتغيريات
الال انعاكسية بمعدل حمدود ..فيه إذن ستنتيه من تلك اتلغيريات منذ زمن ال نهايئ مىض.
ً
ًّ
فاتلنبؤ بموت حراري كوين نهايئ ال يشري إىل مستقبل الكون فقط ،ولكنه كذلك يقدم شيئا مهما عن ماضيه،
9

فمن الواضح :أنه إذا اكن الكون يتضاءل نشاطه بصورة مطردة ال انعاكسية .فهو إذا ال يمكنه أن يكون رسمدي
ابلداية ،والسبب بسيط؛ فهو لو اكن كذلك لاكن مات بالفعل ،وبمعىن آخر :إن الكون جيب أن تكون هل بداية
حمددة.
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االنفجار العظيم:
الكثيرون ال يحبون الفكرة القائلة بأن للزمن بداية ،غالبا ً من أجل أنه
يدل بوضوح على فكرة التدخل اإللهي .
ّ
ستيفن هاوكنج ،تاريخ موجز للزمن ص .94

ستيفن هاوكنج

يف بدايات القرن العرشين بدأت أحباث أغلب الفلكيني والفزييائيني تميل لرتجيح فكرة تَ ّ
وسع الكون ،بعدما اكنت
الفكرة السائدة قبل ذلك يه فكرة الكون اثلابت ،فقد أثبتت أحباث ألكسندر فريمان أن الكون يف ضوء نظرية النسبية
َ
العامة ال يمكن أن يكون ثابتا ً ُم ْس ً
تقرا ،وإنما هو متحرك .إما باتلوسع أو اتلقلص ،ثم أثبت بعده اعلم الفلك ابللجييك
ً
َّ
جورج لوميرت أن الكون يتوسع اعتمادا ىلع كشف الفليك األمريكي فيستو سيلفر لظاهرة االنزياح األمحر سنة1912م.
َّ
العرشينيات من القرن املايض تمدد الكون بقيمة ثابتة ،بعد عمله
كما أثبتت أحباث الفليك األمريكي إدوين هابل يف
َ َّ
ّ
الرصدي بتلسكوب جبل ويلسون وحساباته الرياضية ،كما مكننا مرصد هابل الفضايئ من رؤية الكون بعد ميالده
برصد صورة أقدم جمرات من املمكن رؤيتها ،مىض عليها  13.2مليار سنة.
11

إدوين هابل

وقد استنتج لك علماء الكونيات أن رفض الكون للثبات ّ
وتوسع الكون ديلل ىلع انكماشه يف تارخيه القديم وأنه بدأ من مفردة
يف اغية الصغر ( ) Singularityذات ضغط وكثافة وحرارة اعيلة جدا ،ونتيجة هلذا الضغط واحلرارة بدأ االنفجار األويل
ً
مضغوطا جدا ثم تمدد برسعة كبرية ،حبيث تقل كثافة املادة بانتظام ىلع مدى الزمن لكما
للكون من هذه املفردة ،فالكون قد بدأ
تزايد حكم الكون ،واكن هذا هو اذلي ُعرف بعد ذلك باسم االنفجار العظيم (.) Big Bang

12

وقد اعرتف بضعف الرؤية اثلابتة األزيلة للكون وقوة نموذج االنفجار العظيم الفزييايئ امللحد
لورانس كراوس يف كتابه“ :كون من ال يشء” فقال ( :يعرف اجلميع اآلن باستثناء بعض املرشفني ىلع
ً
مستقرا؛ وإنما هو يتمدد  ،وأن هذا اتلمدد قد بدأ يف
املدارس يف الواليات املتحدة أن الكون ليس
انفجار كبري حار جدا وكثيف منذ قرابة  13.72مليار سنة) .
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لورانس كراوس
وجيدر هنا اإلشارة أنه بافرتاض وجود أكوان أخرى ىلع كوننا قبل االنفجار العظيم لزم أن يكون
ّ
هناك بداية أيضا ملجموع هذه األكوان ،وهو ما أكده الفزييايئ الكبري الال أدري (ألكسندر
فلنكن) إذ كتب سنة

 2007م أن ( لك نظرية تقرر توسع الكون بقيمة ال تزنل حتت الصفر،

مهما اكنت ضآلة هذا اتلوسع جيب أن تؤول إىل اإلقرار ببداية هذا الكون أو هذه األكوان املتعاقبة
دون حاجة لدلخول يف أيَّـ ِة تفاصيل أخرى لألكوان اليت تفرتضها هذه انلظريات بما يف ذلك أمر
14
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لماذا يستحيل أن يكون كوننا نتاج تغيرات متعاقبة ومستمرة
في جانب الماضي:

قد يقول بعض انلاس :ملاذا ال يكون العالم لم يزل ىلع ما هو عليه ،ولم
تزل دورات األفالك قبلها دورات أخرى وهكذا بال بداية هلا ،ثم لم تزل
احلوادث يف اعلم الكون والفساد تتعاقب كذلك بدون افتتاح ،فلك ذلك
مسبوق بمثله ،ولك ودل مسبوق بوادل ،ولك زرع مسبوق ببذر ،ولك بيضة
مسبوقة بدجاجة وهكذا.
واجلواب :أن فكرة تعاقب واستمرار سبق لك حادث حبادث مثله واليت تسىم:
“تسلسل احلوادث” يه فكرة مستحيلة عقال ،ألنه يرتتب عليها أن هناك عددا
ال نهائيا من املوجودات احلادثة اليت هلا بداية قد وجدت بالفعل ،وهو ما يعين
أن املا النهاية قد حتققت بالفعل يف الوجود ،وهو أمر مستحيل ألن الال نهاية ال
تقبل الزيادة أو انلقصان ،لكن العالم ما زالت تتجدد فيه كثري من املخلوقات
واملوجودات شيئا فشيئا وهو ما يعين أنه البد أن يكون آلحادها أول تبدأ من
عنده .وقد اتفق مجيع الرياضيني ىلع أن مفهوم املاالنهاية أو  Infinityيه جمرد
مفهوم ريايض غري متحقق يف الواقع ،ألن انتهاء ما ال نهاية هل مجع بني انلقيضني.

فمن خلق اللـه؟
عند هذا قد يقول قائل :سلمتُ أن لهذا الكون إلها لكن هذا
الخالق أو اإلله من الذي خلقه وأوجده ولماذا ال يكون هو
اآلخر علة لغيره.
وهو ما سنجيب عنه في المطوية القادمة.
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