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 هل یوجد إله؟
 �قلم سنكلیر فیرجسون 

�لمة؟ قد تكون هذه أسهل مهمة تكلفني بها مجلة تیبولتوك،  ٧٧٥أجیب على سؤال "هل یوجد إله؟" في حوالي 
ألن اإلجا�ة واضحة جًدا، ألیس �ذلك؟ ال یوجد ملحدین ثابتین ومتسقین مع أنفسهم، ولكنهم أناًسا هار�ین من 

ُث ِ�َمْجِد ِهللا، َواْلَفَلُك ُ�ْخِبُر ِ�َعَمِل َیَدْ�ِه" (مزمور هللا. " َماَواُت ُتَحدِّ ). هللا هو الشخص الذي ال �مكن ١: ١٩َالسَّ
 الهروب منه، وعلیه یرتكز �ل شيء.

أم أن هذه أصعب مهمة تكلفني بها تیبولتوك على اإلطالق؟ فاإلجا�ة الشاملة قد تمأل مكتبة �الكامل. فما یلي 
 إًذا ما هو إال ُقصاصة صغیرة من فصل في �تاب في تلك المكتبة.

) ومارتن هایدجر Gottfried Leibnizهللا الخالق هو الحل الوحید لألحجیة األساسیة لجوتفر�د الیبنتس ( -١
)Martin Heidegger"القائلة: "لماذا یوجد شيء هنا، ولیس فراًغا؟ ( 

لیس "شيء سابق" لشيء آخر،  الال شيء). دعونا نالحظ أن Ex nihilo nihil fit"ال شيء �أتي من العدم" (
هو مفهوم �ستحیل  الال شيء. إن شيءشيء، وال  الهو  الال شيءوهو لیس "شیًئا تم إنقاصه ألقل ما �مكن". 

�فتقر "للوجود" في المقام األول. إن عكسنا مقولة ر�نیه د�كارت  الال شيءعلى الذهن أن �فهمه تحدیًدا ألن 
)René Descartes) "الشهیرة "أنا أفكر لذا أنا موجود (Cogito, ergo sum ،فیمكننا أن نقول: "ألني موجود ،(

). مما �قود إلى فكرة أخرى من Quod cogito, non cogito de nihiloفال �مكنني أن أفكر في الال شيء" (
 Quod cogito, ergo non possibile Deusأفكار د�كارت: "ألني أفكر، فمن المستحیل أن هللا غیر موجود" (

non est إن الكون، ووجودي، وقدرتي على التفكیر تعتمد �لها على حقیقة أن الحیاة لم تأتي من الال شيء .(
وال �مكنها أن تكون قد أتت منه، ولكنها تتطلب مصدًرا منطقًیا قادًرا على التفكیر المنطقي. إن العكس (الزمن 

 و مستحیل. فال الزمن وال الصدفة من ظواهر ما قبل الكون.+ الصدفة = الواقع) ه

�جب أن �كون هذا اإلله هو إله الكتاب المقدس لسببین. أولهم هو أن مثل هذا اإلله وحده هو المؤسس  -٢
�جدارة للثبات والترا�ط والتماسك الفز�ائي للكون �ما نعرفه. ثانًیا، وجوده هو األساس الوحید الثابت، سواء 

نا �ه أو غیر ذلك، للفكر والتواصل المنطقي العقالني. و�التالي، فحتًما سیستفید غیر المؤمن من األساس اعترف
الكتابي، و�ستعیر منه، بل �الفعل سیسرق منه فكرً�ا لكي �فكر �شكل متماسك ولیعیش �صحة عقلّیة. لذلك، 

�جب أن �ستعیر من الفرضیات الكتابّیة  فإن الشخص اإلنساني العلماني، الذي �جادل أنه ال توجد أمور مطلقة،
 من أجل تقییم أي شيء �اعتباره في ذاته صواب أم خطأ.
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مع أنها مزعجة، إذ وجهت ذهني لیفكر �طر�قته مفترًضا أنه ال یوجد  لقد حاولت مؤخًرا القیام بتجر�ة �سیطة
ة الذهنیة. فهي تقود إلى مكان إله، ثم ادرس النتائج. ال أشجعكم على اإلطالق على القیام �مثل هذه التجر�

مظلم ال محالة، إلى هاو�ة ذهنیة ال قاع لها، حیث ال شيء في الحیاة یبدو منطقًیا، بل �الفعل، إلى عدم 
إمكانیة وجود "المعنى" المطلق. هنا، �ل ما نفكر فیه على أنه صالح، وحقیقي، ومنطقي، وواضح، وجمیل، 

والتماسك لتلك المفاهیم. و�التالي، فإن طبیعة �ل ما أكونه وما أختبره تنهدم لیس له هیكًال داخلی�ا لیعطي الثبات 
جوهر��ا وتنفصل عن وعیي بها. هذا "الوعي" الذي یبدو واضًحا �صبح تلفیًقا غیر مبرر من نتاج خیالي. ثم 

د سلسلة ال یتوقف هذا الخیال عن أن �كون متماسًكا في حد ذاته. ثم جوهرً�ا �صبح وعیي المعقد جًدا مجر 
�مكن شرحها من التفاعالت الكیمائیة المعقدة الغیر متأصلة في أي منطق وال معنى لها في حد ذاتها. إن 

 "المعنى" في حد ذاته �أي مفهوم متسامي أصیل هو فكرة ال معنى لها.

اقون إلى الیأس، كأناس �جر�ون السفر في اإللحاد المستمر، فإننا سنستنتج في النها�ة أن "الملحدین" هم من ینس
إذ یترّنحون تحت االستنتاجات غیر الُمحتملة الفتراضاتهم، وهم وحدهم المفكر�ن الملحدین الثابتین َمْن لهم 
الشجاعة على اعتناق قناعاتهم. َمْن یدعون بهدوء أنهم ملحدین، یتم تجر�دهم من قناعهم عندما ُ�كتشف فعًال 

 —فیقمعون ما �عرفون أنه حقیقي في داخلهم (أي أن هللا موجود)  رفضهم لنتائج قناعاتهم التي �عترفون بها،
 .٢٥-١٨: ١هذه هي الفكرة ذاتها الذي �قدمها بولس في رومیة 

 Yevgeni) السؤال الذي طرحه الكاتب الروسي �فنیني �فتوشنكو (Martin Amis�سرد األدیب مارتن أمیس (

Yevtushenko) على السید �ینجزلي أمیس (Kingsley Amis .هل أنت ملحد فعًال؟" أجاب أمیس: "نعم" :(
ولكن األمر أكبر من هذا. أتعلم. أنا أكرهه". �عیًدا �ل البعد عن القدرة على انكار وجود هللا، فقد اعترف �كل 
من وجود هللا وعداؤه الشخصي له. لم �كن أمیس وحده. ال یوجد فارس في هذا النطاق، وال أي منا، �مكنه أن 

) (مهما إن �انت ُمشوهة). لذا ال �مكننا أبًدا أن ننكر imago Deiنه مخلوق على "صورة هللا" (یهرب من �و 
). ألن هللا قد وضع حمل علینا: "َجَعَل اَألَبِد�ََّة ِفي َقْلِبِهِم" imago) الذین نحن على "صورته" (Deus"هللا" (

 نجد راحتنا فیه.). �ما قال أوغسطینوس، لن تهدأ قلو�نا إلى أن ١١: ٣(الجامعة 

 لماذا إًذا ال �طرح الكتاب المقدس السؤال: "هل یوجد إله؟" ألن أول جملة فیه تجیب: "ِفي اْلَبْدِء َخَلَق ُهللا..."

 

الد�تور سنكلیر فیرجسون هو عضو هیئة التدر�س في خدمات لیجونیر وأستاذ استشاري لعلم الالهوت النظامي 
ا�ًقا منصب الراعي األساسي في الكنیسة المشیخّیة األولى في مدینة في �لیة الالهوت الُمصَلحة. شغل س
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 The Whole" (المسیح �امالً كولومبّیا، بوال�ة ساوث �اروالینا، وقد �تب أكثر من عشر�ن �تاً�ا، �ما في ذلك "

Christ.( 

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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