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 ابلحث العل� ال �ب ىلع املسيحي� اخلوف من  
 بقلم أر. يس. سربول 

ألنه �ب أن ي�ون منفتًحا �شدة   محاًسا ىلع اإلطالقاملسييح أن ي�ون أ�رث العلماء من جانٍب ما، �ب ىلع 
حلق. إن اكن  اأساس إىل تدم� اكتشاف حديث ليشء حقييق �ىش أن يؤدي د. ال �ب أن جِ ق أينما وُ ىلع احل 
لك ال �ب  ره. ذلزه. ال يم�ن أن تدمِّ حقيقة أخرى ال تقدر سوى أن تدعمه وتعزِّ  إن لك ، فاحلق صحيًحا أساس 

  آراء ترص�ات ومجيع  �شلك غ� نقدي �ب أن نقبل نا من ابلحث العل�. هذا ال يع� أن اخلوف� يِّ املسيح ىلع
 ة.نطاق خربتهم الشخصيَّ   تتجاوز   متعجرفةترص�ات  ب  يدلون أحيانًا معصوم� من اخلطأ وقد  غ�  العلماء  ف  .العلماء

 ذات مرة قرأت لقد 
ً

ن  إفيه  قال) أحرجه حىت الاسمه  لن أذكرجائزة نو�ل ( حائز ىلعف��ايئ مشهور  كتبه مقاال
ن وبد شيئًا ما جاء إىل الوجود أن  اتللقايئدل ا اتلويع� م إىل األبد.  عنها يف العل" �ب اتلخ�ِّ لقايئدل اتلا فكرة "اتلو

أسطورة  ز�ف أن أرى اعلًما يفضح  اكن من دوايع رسوري . ةالفكرة جيد  تُعدمن العدم. حىت اآلن  فهو أىت سبب. 
يف املجتمع العل� فيما �تص  منترشةاألسطورة  ال تزال هذه. العدم يم�ن أن يأيت من  يئًا األساط�، أن شلك 

قدرات الصدفة.    يفوقمثل هذا اإل�از املذهل    ومع ذلك، فإنيف خلق الكون.    يرجع الفضل إىل الصدفة "بالصدفة".  
الصدفة ليست سوى لكمة �ستخدمها لرشح االحتماالت  ف.  ئًا شي  يست ألنها ل   ءيشفعل أي  ملاذا؟ ال يم�ن للصدفة  

م فيهحاتل ، أو إنتاج أي يشء ها . ال يمكنقوَّةست هلا لي و � ال يشء. ف الر�اضيَّة. .  يئًا ش يستألنها ل  إحداثه، أو �ُّ
 .  حتت ُمس�َّ آخر اتللقايئدل ا اتلو ف�

العالم:  هذا عندما قال  دهشةلت فجأة إىل إال أن سعاديت حتوَّ . اتللقايئدل ا تلوادحض  كنت سعيًدا ألن الف��ايئ
كنت  لم أصدق ما  .اتلدر�يج" اتللقايئدل ا "اتلو من منطلقث �ب أن نتحدَّ  "�ب أن ي�ون دلينا نموذج جديد.

أن   تلقايئ؟ و�يف يم�ن ليشء تلقائيًّا ن ليشء تدر�يج أن ي�ون �اتلدر�يج"؟ كيف يم اتللقايئ دلا "اتلوأقرأه. 
 ؟ تدر�يًّا ي�ون  

تقول إنه  فجأة من العدم واستبدهلا بأسطورة أفضل  شيئًا ما يم�ن أن يأيت  القائلة بأنسطورة األأراد اعمِلنا دحض 
 من العدم.  يأيت تدر�يًّا يم�ن ليشء أن  

 يغفلوا يف احلال. يمكنهم أن �طئوا يمكنهم أن   أنه حىت أ�رث العلماء فطنةً أستخدم هذا اتلوضيح فقط ألب�ِّ 
يع� القفز ليس  اتلدر�يج ألي يشء  اتللقايئدل ا باتلو االعتقاديف ترص�اتهم. إن  تماًما � و�صبحون غ� علميِّ 

ى باإليمان بل أد� من اإليمان إىل السذاجة.  : االستنتاج العقال�  املنهج العل�الك جانيب املفهوم  مثل هذايتحدَّ
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)، ول�ن من املستحيل  ناقض قانون اتل  تنتهك(إذ    فحسبللمنطق    �الفةهذه الفكرة  ليست  ة.  واملالحظة اتلجر�بيَّ 
تدر�يج  ميكروسكوب أو تليسكوب قوي بما ي�يف ملالحظة أي يشء يقوم بفعل يشء  أيا. مالحظتها جتر�بيًّ 

 �شلك تلقايئ؟  

  من ح� آلخر
ً

  . �سعد� أن يقول أحد اعلم آخرملاذا ال يؤمن به اعلم مع� باهللا، أو إيمان عن سبب  نقرأ مقاال
.  أ�رث منك يف موضوع وجود اهللا    ليس خبً�ا إىل عظمة جالل اهللا. لكنه    مدفوع وأنه    �اهل العل�نه درس  إ  العلماء

إىل اتباعه  انلاسخربته، يميل  �الخارج ما شخص  طوملاذا؟ ألن هذا سؤال الهو� وليس عل�. ايلوم عندما �
  ز�ون اتللف  شاشة  �م ابليسبول ىلعقد يظهر  املثال،    . ىلع سبيلواإلعالن  وتصديقه. هذا هو أساس الكث� من ادلاعية

  فسيكون لالكمه رضب كرة ابليسبول،  أ  كيفهذا انلجم    إذا أخرب�احلالقة.  ملاكينات    و�روِّج لعالمة جتار�َّة معيَّنة
ث  يتحدَّ دة، فإنه �دَّ  عالمة جتار�َّة� رشاؤها يم�ن ن أفضل شفرة حالقة إ. ول�ن عندما يقول يل مصداقيَّة

أن معظم انلاس سينقلون �سهولة مصداقيَّة شخص يف أحد  صانعو اإلعالنات  يدرك اختصاصه.  نطاقخارج 
العلماء  من ن�ون حذر�ن أيًضا. �ب أن بهذه املغالطةقد ي�ون العلماء مذنب� املجاالت إىل �االت أخرى. 

 . ختصصهمة خارج حدود ترص�ات الهوتيَّ ب دلوناذلين ي

. �شمل االستقراء املالحظة، والقياس، تاجىلع دمج عنرص�ن من املعرفة: االستقراء واالستن هج العل�يعتمد املن
قواتل اليت   ىلع تلك اتلفاصيل املعيَّنةلمنطق واال�ساق ل أساسيَّة تطبيق قوان� نتاج�شمل االست .من اتلفاصيل حقُّ

. بعض انلاس أقو�اء يف االستقراء وضعفاء يف احلقائقيف ابلحث عن  رضور�َّانالك العنرص�ن تم اكتشافها. 
 . املالحظة، أو اتلجر�ب، أو ابلحثولكنهم دون املستوى يف تاج أقو�اء يف االستنابلعض اآلخر . تاجاالستن

باستخدام لك من  عن احلقائق  واضعاملسؤول، والوايع، واحلذر، واملت ابلحث ،بمعناه الاكمل هو، لم املسييح العِ 
عرصنا   يرصخلتيق يف القمة. ت ائق�و�� بأن احلقمبدأ األ ولكنه يفرتض يف مجيع األوقات ، تاجاالستقراء واالستن

 نفسهتللكيف اهللا    استجابةة وابلحث العل� دعوة حقيقيَّ يف  طلبًا يف العلماء املوهو�� اذلين يرون  
ً

ب  و من اهلر   . بدال
  اعلم �رتقوا  اآلالف من انلاس إىل مؤمن� تاج �ر، دمِّ فقط ي  ياذل الفصام الفكري  قبولة أو من املؤسسة العلميَّ 

يهتم باحلياة ىلع  داراجلانب اآلخر من اجل ىلعأن اهللا املوجود  نُظهرح� بمعرفة انلعمة. يمكننا أن سلَّ الطبيعة، مُ 
 . دارهذا اجلانب من اجل 

نواجه العديد من الصعو�ات ب� االثن�. إن العلم  فإننا يف تبسيط العلم،  نبالغالالهوت أو  يف تبسيط نبالغعندما 
 بينهما.   اال�سجام اتلامعن كثب و�عمق إن أردنا اكتشاف    ا عالقتهم�ب دراسة  د. وهكذا الالهوت.  عقَّ مُ   عملهو  
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لة احلاكيات إحدى من  ا لم الفلك �بطً واعلم فلك. اكن اعباجتماع اعلم الهوت  تعلَّقىلع اإلطالق تدلي  الُمفضَّ
قضاء االختيار ثون عن "؟ تتحدَّ إىل هذا احلد. فقال: "ملاذا أنتم اغمضون  شديد اتلعقيدالالهوت ألنه جعل ادلين  اعلم  

عن اتلعي�  وتتجادلوا حول نقاط دقيقة  انلفس البرش�ة باتلوادل الطبييع". انتقال"" وعن  قبل القضاء بالسقوط 
نْ  تُِر�ُدونَ  : "َكَما ةاذلهبيَّ  القاعدة  إنه ؛. بالنسبة يل ادلين �سيطاملطلق اهللا  علمو السابق

َ
 اْ�َعلُوا  بُِ�مُ  انلَّاُس  َ�ْفَعَل  أ

ْ�تُمْ 
َ
يًْضا  أ

َ
 . هَكَذا" بِِهمْ  أ

  امتداد عن    حبديث�مشون تفك�ي  �شوِّ اغبًلا ما  "أنتم علماء الفلك    . حباطك"إم  تفهَّ أنا أ"أجاب اعلم الالهوت قائًال:  
بالنسبة يل علم الفلك    .ي املجرِّ   والشذوذ   ةالفلكيَّ   ثون دائًما عن االضطراباتر. أنتم تتحدَّ م، وانفجار املستعاأل�وان
 ).  twinkle, twinkle little star" ( يا �مة "تألليئ، تألليئ أغنية األطفال  إنه�سيط: 

 

 St. Andrews(رو دْ أنْ  �ِس القدِّ  كنيسةِ  اعةِ رُ  أحدَ  �، و�نَ ونِ جُ يِل  ماِت دَ خَ  ةِ ئَ هيْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ . سرْبُ . يِس ادلكتور أرْ 

Chapel  ( َالكتاِب   ةِ يَّ للُكِّ   رئيٍس   َل أوَّ   �دا، كما اكنَ ورِ فلُ   سانفورد بواليةِ   ةِ يف مدين   ْ  Reformation(  الحْص لإلِ   ِس دَّ قَ مُ ال

Bible College( َلََّف  وَ هْ . و
َ
 يف َذلَِك "ا مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّون�ِ ا الهوُ نَ لُك

 

 .  يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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