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 يف ابلدء 
 بقلم أر. يس. سربول 

م نلا اجلملة األو� اليت وردت يف الكتاب املقدس الشهادة األ�يدة اليت عليه  ا يُبَ� لكُّ يشء آخر:  تقدِّ
َْدءِ ايِف " َماَواِت ا  هللاُ اَخلََق  بلْ رَْض ا وَ  لسَّ

َ ْ
عِلنت ثالث أفاكر أساسيَّ ١: ١" (ت�و�ن أل

ُ
) اكن  ١ة: (). يف هذه اجلملة األو� أ

عليها، ) هناك خلق. ر�ما نظن أنه إن أمكننا ترسيخ الفكرة األو� جيًدا، سترتتب ٣) هناك �؛ (٢هناك بدء؛ (
ة، الفكرتان األخر�ان. بمع� آخر، إن اكن هناك بالفعل بدء للكون، فال بد إذن أن ي�ون حُب�م الرضورة املنطقيَّ 

 عن ذلك ابلدء؛ و�ن اكن هناك بدء، فال بد أن ي�ون خلٌق من نوٍع ما قد حدث. 
ً

 يشء أو شخص ما مسؤوال

ب العلما� بأن الكون هل بداية يف الزمن. ىلع سبيل املثال، يقول  ة، ول�ن ليس مجيع، َمن يتبنُّون املذهيُِقرُّ اغبليَّ 
ة االنفجار الكب� إنه منذ حوايل مخسة عرش إىل ثمانية عرش مليار سنة وُِجد الكون نتيجة انفجار أنصار نظر�َّ 

جود؟ هذه  هائل. ول�ن، إن اكن الكون قد وُجد عن طر�ق انفجار، فِمن أي يشء انفجر؟ هل انفجر من حالة الال و
ة أنصار الفكر العلما� يَقبَلون بأن الكون هل بداية، ومع  فكرة سخيفة وغ� معقولة. فمن املفارقة العجيبة أن اغبليَّ 

 ذلك، يرفضون فكرة اخللق ووجود اهللا. 

ا اذلايت  بل ووعين  —ابلعض إن الكون أو الواقع اخلاريج    يقولفعليًّا، يتفق اجلميع ىلع وجود يشء �س�َّ الكون. ر�ما  
 ووهًما؛ ل�ن فقط أ�رث أتباع مذهب األنو�َّ   —نفسه  

ً
مجوًحا هو َمن �اول ادلفاع    )solipsism(ة  ليس سوى خياال

ال بد هلذا الشخص أن ي�ون موجوًدا يك يطرح ُحجة عدم وجود يشء. و� ضوء حقيقة  فعن عدم وجود أي يشء.  
الفالسفة وعلماء الالهوت عرب اتلار�خ السؤال اتلايل: "ملاذا يوجد  رضورة وجود يشء ما، ورضورة وجود كون، طرح 

 من ال يشء؟" ر�ما اكن هذا هو أقدم األسئلة الفلسفيَّ 
ً

ة ىلع اإلطالق. وقد أدرك َمن حاولوا اإلجابة عليه  يشء بدال
 ة تلفس� الواقع كما نراه ايلوم يف حياتنا.خيارات أساسيَّ  ثالثأنه ال توجد سوى 

� يؤمنون بأن  ة العظ� من العلمانيِّ لكننا ذكرنا سابًقا أن الغابليَّ  الكون ذايت الوجود وأز�.اخليار األول هو أن 
. وقد ُطرِحت هذه  العالم املادي ذايت الوجود وأز�الكون هل بداية بالفعل، وأنه ليس أزيلًّا. اخليار اثلا�، إذن، هو أن  

احلجة قديًما، بل و� أيامنا هذه أيًضا. �شرتك هذان اخلياران مًعا يف عنرص هام: فالكهما يقول إن شيئًا ما ذايت 
 الوجود وأز�. 

بقوته   ومث� . و�ؤمن َمن يتبنُّون هذا اخليار بأن الكون وُجد �شلك فجايئالكون ذايت اخللقاثلالث هو أن  اخليار
، ألنهم يدر�ون جيًدا أن هذا املفهوم  )self-creation(ة اخللق  ة. ل�ن، ال �ستخدم أنصار هذا الرأي لغة ذاتيَّ اذلاتيَّ 
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أن ي�ون هو خالق نفسه، ما يع� أنه ال بد أن ي�ون موجوًدا   غ� معقول منطقيًّا. فيك �لق يشٌء ذاته، ال بد 
وجد، وأيًضا أنه ال بد أن ي�ون وال ي�ون يف اآلن ذاته، وداخل العالقة نفسها. ينتهك هذا أهم قانون  قبل أن يُ 

، يبدو واضًحا أن مفهوم ذاتيَّ  لعقل، ومتناقض ة اخللق مناٍف لمن قوان� املنطق، وهو قانون عدم اتلناقُض. ومن َ�مَّ
مع نفسه، وغ� منطيق. و�ن تب�ِّ هذا الرأي هو بمثابة تب� الهوت خاطئ، و�ذلك أيًضا، تب�ِّ فلسفة وعلًما خاطئًا، 

 ألن الًك من الفلسفة والعلم �ستندان ىلع قوان� املنطق الصارمة.

ة اإلهل" قد أصبحت  القائل إن "فرضيَّ ة للفكر اتلنو�ري للقرن اثلامن عرش هو االفرتاض من ب� اجلوانب الرئيسيَّ 
ة تلفس� وجود الكون اخلاريج. فحىت ذلك احل�، اكنت الكنيسة حتظى باالحرتام يف املجال  وسيلة غ� رضور�َّ 

ن الفالسفة من إن�ار الرضورة املنطقيَّ  ة. ل�ن،  ة أو� أزيلَّ ة لوجود علَّ الفلسيف. وطوال العصور الوسطى، لم يتم�َّ
م دلرجة أنه أم�ن إ�اد حل بديل تلفس� وجود الكون، دون اللجوء إىل  حبلول عرص  اتلنو�ر، اكن العلم قد تقدَّ

 ة؛ أو دون اللجوء إىل اهللا. ة الوجود، وأزيلَّ ة أو� متسامية، وذاتيَّ علَّ 

إن العالم   و� الفكرة القائلة — )spontaneous generation(ة اليت ُطرِحت � "النشوء اتللقايئ" اكنت انلظر�َّ 
ة اخللق، املتناقضة مع  ة يف يشء عن فكرة ذاتيَّ قفز إىل ح� الوجود من تلقاء ذاته. ل�ن، ال ختتلف هذه انلظر�َّ 

ة يف العالم العل�، برزت أفاكر أخرى نفسها. وذللك، ح� ا�درت نظر�ة النشوء اتللقايئ إىل مستوى الال معقويلَّ 
�ح جائزة نو�ل بأنه يف ح� ُ�َعد نظر�ة النشوء اتللقايئ مستحيلة فلسفيًّا، ل�ن  بديلة. أقر مقال كتبه اعلم ف��اء ر

ة تقول إنه إن أتيح وقٌت اكٍف، يم�ن للعدم أو  ال ينطبق هذا ىلع نظر�ة النشوء اتللقايئ اتلدر�يج. ثم وضع نظر�َّ 
 �شلٍك ما قوة يك يوِجد شيئًا. 

ِّ
 الال يشء أن يودل

 من وصار املصطلح اذلي استُخِدم
ً

ة أخرى، . وهنا، تظهر أمامنا مغالطة منطقيَّ بالصدفةاخللق هو  ة اخللقذاتيَّ  بدال
ُدث هذه املغالطة ح� تغ�ِّ اللكمات املفتاحيَّ 

َ
ة ما من معناها، و� مغالطة املراوغة أو اتلالُعب باأللفاظ. حت ة يف ُحجَّ

ة، ألنه يصف  ت العلميَّ األحباث وادلراسا   الصدفةمصطلح  . يالئم  صدفةأحيانًا يف دهاء شديد. حدث هذا مع لكمة  
ة احتماالت حسابيَّة. فإن اكنت دلينا مخسون ألف ذبابة يف غرفة مغلقة، يم�ن استخدام االحتماالت اإلحصائيَّ 

،  إلظهار احتماالت وجود عدد مع�َّ  . ومن َ�مَّ  من اذلبابات يف أيِّ مرت مر�ع من مساحة تلك الغرفة يف وقت مع�َّ
دة نابعة من �صلة االحتماالت مهمة هامة  يص� تطبيق معادالت مُ عند �اولة اتلنبؤ علميًّا �يشء ما،  عقَّ

 . ومرشوعة

استخدامه يلصف  تالف عن تغي� ة حسابيَّة تمام االخ لوصف احتمايلَّ  الصدفة استخدام لفظ ول�ن، �تلف
أي تأث� ىلع أي يشء يف العالم، سيتحتم أن ت�ون شيئًا هل قوة. ل�ن،   للصدفةة. فيك ت�ون  شيئًا هل قوة خلق فعليَّ 
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ن ة. و�ما أنها ليست شيئًا هل كينونة أو وجود، ف� إذشيئًا، بل �رد فكرة تصف احتماالت حسابيَّ  الصدفةليست 
، فح� نقول إن الكون قد وُجد    — مارست قوة ما حىت توِجد الكون   الصدفةأي أن  —  بالصدفةبال قوة. ومن َ�مَّ

 ة اخللق، ألن الصدفة � ال يشء.فهذا يُعيدنا إىل نظر�ة ذاتيَّ 

ا األول اخليار�ن إمَّ أحد  إذن  استبعاد هذه انلظر�ة تماًما، وهذا ما �ستلزمه املنطق بالفعل، يتبىقَّ أمامنا    إن استطعنا 
أو اثلا�: فإما أن الكون ذايت الوجود وأز�، أو أن العالم املادي ذايت الوجود وأز�. كما ذكرنا قبًال، �شرتك الك هذين  

األمر  اخليار�ن مًعا يف أنه ما دام يشٌء موجوًدا اآلن، فال بد إذن أن شيئًا ما، يف ماكن ما، ذايت الوجود. لو لم ي�ن 
،  ex nihilo nihil fitا أم�ن أن يوجد يشء يف الوقت احلايل. فمن ب� القوان� العلمية املطلَقة هو قانون:  كذلك، مل

يشء، فهذا لك ما سيظل دلينا طوال الوقت،   ال العدم أو ال ومعناه: "ال يشء يأيت من العدم". فإن اكن لك ما دلينا هو 
ن تماًما من  ألن العدم ال يم�ن أن يوِجد شيئًا. ولو جاء وقت لم ي�ن فيه أي يشء ىلع اإلطالق، �ستطيع أن نتيقَّ 

ة. ال بد أن ي�ون يشٌء ما ذايت الوجود، أي أن يمتلك يف داخله  أن ايلوم، يف هذه اللحظة عينها، لن يوجد يشء ابلتَّ 
 حىت يوِجد أي يشء.   ،الوجود  قوة

يث� الك هذين اخليار�ن عدة مشالكت. فكما ذكرنا فيما سبق، يتَّفق اجلميع تقر�بًا ىلع أنَّ الكون لم ي�ن موجوًدا  
، �سُقط اخليار األول. كذلك، بما أن لكَّ يشء تقر�بًا يف العالم املادي يُظِهر بالفحص    احتماالت منذ األزل؛ ومن َ�مَّ

حَجم الفالسفة عن اتلأ�يد ىلع أنَّ هذا اجلانب من الكون ذايت الوجود وأز�، ألن ما هو ذايت الوجود  وطفرات، أ
، بوسعنا أن نطرح   جة أنه يف ماكن ما يف أعماق الكون ي�ُمن أساس احلُ وأز� ال �ضع للطفرات أو للتغي�. ومن َ�مَّ

دين لك يشء آخر يف الكون بأصله هل. عند هذه املرحلة،  خيفٌّ ونابض باحلياة، أو مصدر قوة ذايت الوجود وأز�، ي
ة إنه ال حاجة إىل � متساٍم تلفس� وجود الكون املادي، ألن هذا األساس األز�، وانلابض يقول أتباع مذهب املاديَّ 

 باحلياة للوجود يم�ن أن يوجد داخل الكون نفسه، وليس خارجه يف الفضاء العظيم. 

هنا، يُرتََ�ب خطأ لغوي. فح� وصف الكتاب املقدس اهللا بأنه متساٍم، لم ي�ن يصف بهذا موقعه. فهو ال يقصد  
أن اهللا يعيش "باألىلع" أو "باخلارج" يف ماكٍن ما. فح� نقول إن اهللا فوق الكون وأعاله، نقصد بهذا أنه أىلع وأس�  

متساٍم وجوديًّا. فإن اليشء اذلي يملك يف ذاته قوة الوجود، واذلي هو  من الكون من حيث جوهره أو كينونته. فهو 
ًا عن أي يشء اعتمادي ومستَمد من يشء آخر. وهكذا، إن اكن يشء ذايت  نفسه ذايت الوجود، ال بد أن ي�ون م�َّ

نصبًّا ىلع املاكن  الوجود هو أساس الكون، فهو إذن، حُب�م طبيعته، متساٍم فوق لكِّ يشء آخر. ليس اهتمامنا هنا م
 ة، واعتماد لك يشء آخر يف الكون عليه.اذلي يعيش فيه اهللا، بل ىلع طبيعته، و�ينونته األزيلَّ 
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، أي "ِمن الَعَدم"، اليشء اذلي يبدو متناقًضا  ex nihiloعن اخللق إن اهللا َخلَق العالم    الالكسييكيقول الرأي املسييح  
من  . اعرض الكث�ون نظر�ة اخللق "ال يشء يأيت من العدم"أو  ex nihilo nihil fitيقول مع القانون املطلق اذلي 

، فهذا ال  من العدمون إن اهللا خلق العالم  ىلع هذا األساس. ول�ن، ح� يقول علماء الالهوت املسيحيُّ   بناءً   العدم
يِف قوهلم إنه يف وقٍت ما لم ي�ن هناك يشء، ثم من هذا الال يشء، جاء يشٌء ما. بل إن الرأي املسييح يقول: "  يع�

َْدءِ ا ". ليس اهللا عدًما أو ال يشء. بل هو يشء. فإن اهللا ذايت الوجود وأز� يف كينونته، وهو وحده القادر  هللاُ اَخلََق  بلْ
عدم. �ستطيع اهللا أن يوِجد العوالم ب�لمته. هذه � القوة اخلالقة يف معناها أن �لق األشياء من الال يشء أو من ال

املطلق، واهللا وحده هو َمن يملكها. فهو وحده القادر ىلع خلق املادة، ولس فقط ىلع إاعدة �شكيلها من مادة سابقة  
 الوجود.  

ها إىل تمثال ر ة اعدية  ائع؛ أو أن يمسك بلوحة ز�تيَّ �ستطيع أي فنان أن يمسك ب�تلة مر�َّعة من الرخام و�شلكِّ
هلا عن طر�ق تنسيق األلوان إىل صورة رائعة. ل�ن، ليس هكذا خلق اهللا الكون. فقد أوجد اهللا العالم  و�وِّ
ب�لمة، و�ن هذا اخللق اكمًال؛ بمع� أن اهللا لم ي�تِف بإاعدة �شكيل أشياء اكنت موجودة بالفعل. يقدم نلا  

وصاف إ�اًزا للطر�قة اليت فعل بها اهللا هذا. يف هذا الوصف املوَجز، �د "األمر اإلل�" أو  الكتاب املقدس أشد األ
"املرسوم اإلل�" اذلي به خلق اهللا بقوة وسلطان لكمته. فقد قال اهللا "يل�ن"، فاكن. هذا هو األمر اإلل�. ال يشء  

 �ستطيع أن يقاوم أمر اهللا اذلي أوجد العالم و�َّ ما فيه. 

 

 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
َ
 ا يف َذلَِك "مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

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